
داشتن مدرک با اجازه مستقیم ورود به  )direkte HZBپیش نیاز:  

  .B1و مدرک زبان آلمانی  ) دانشگاه

 DSHهمراه با آمادگی امتحان  C1الی   B2آموزش  •

که برای تحصیل کردن در کشور آلمان   DSHمدرک تشخیص شده  •

 نیاز میباشد.

 B2همراه با  22.22.2222 شروع دوره:

   DSHکه با امتحانات  2222جون\جوالی سال  ختم دوره:

 12.22.2222الی  مهلت درخواست:

 میباشد.)اعتبار ساعتی ترم(  SWS 42کورس دوم حد اقل  شامل 

اگر شما عالقمند به این پروگرام هستید پس لطفا مدارک متذکره 
 خویش را به آدرس ذیل بفرستید:

  wildau.de-welcome@th 

 پرکردن فورم ثبت نام 

  درخواستی نامه 

 خلص سوانح همراه با یک قطعه عکس پاسپورتی 

 )کاپی اقامه )دایمی یا موقتی 

  مدرک B1 زبان آلمانی 

  کاپی باالترین مدرک تحصیلی از کشور خود با ترجمه تائید شده در
 آلمان ) دیپلم یا سند فراغت از مکتب(

)داشتن مدرک غیر مستقیم ورود به    Indirekte HZBپیش نیاز:  

  .B1و مدرک زبان آلمانی  ) دانشگاه

کورس های مخصوص: ریاضی , فزیک , اقتصاد , فناوری اطالعات و  •

 زبان انگلسی به سطح اکادمیک.

 2222سپتمبر سال  12 شروع دوره:

 خاتمه میابد.  DSHکه با امتحانات  2221اگوست سال  11 ختم دوره:

 2222..11.2الی  مهلت درخواست:

اگر شما عالقمند به این پروگرام هستید پس لطفا مدارک متذکره خویش را 

 به آدرس ذیل بفرستید:

 wildau.de-welcome@th 

 پرکردن فورم ثبت نام 

  درخواستی نامه 

 خلص سوانح همراه با یک قطعه عکس پاسپورتی 

 )کاپی اقامه )دایمی یا موقتی 

  مدرک زبان آلمانیB1   

  کاپی باالترین مدرک تحصیلی از کشور خود با ترجمه تائید شده در آلمان
 ) دیپلم یا سند فراغت از مکتب(

کورس اول                                    

 دوره آمادگی پیش دانشگاهی 

 برای معلومات بیشتر لطف نموده به  ویب سایت ما مراجعه کنید:                                                         

 

 

 

 

ما منتظر بازدید و عالقه شما 
 هستیم!

دانشگاه تخنیکی  Welcome Centerبه 

 خوش آمدید!  " Wildau"ساینس

)داشتن مدرک با اجازه مستقیم ورود به direkte HZBپیش نیاز:  

  .B2و مدرک زبان آلمانی  ) دانشگاه

  آموزشC1  همراه با آمادگی امتحانDSH 

  مدرک تشخیص شدهDSH که برای تحصیل کردن در کشور آلمان
 نیاز میباشد.

 

 :همراه با  22.22.2222 شروع دورهC1 

 :که با امتحانات  2222جون\جوالی سال  ختم دورهDSH   

 :12.22.2222الی  مهلت درخواست 
 

 میباشد.)اعتبار ساعتی ترم(   24SWSکورس سوم حد اقل  شامل 

اگر شما عالقمند به این پروگرام هستید پس لطفا مدارک متذکره 
 خویش را به آدرس ذیل بفرستید:

  wildau.de-welcome@th 

 پرکردن فورم ثبت نام 

  درخواستی نامه 

 خلص سوانح همراه با یک قطعه عکس پاسپورتی 

 )کاپی اقامه )دایمی یا موقتی 

  مدرک B2 زبان آلمانی   

  کاپی باالترین مدرک تحصیلی از کشور خود با ترجمه تائید شده در
 آلمان ) دیپلم یا سند فراغت از مکتب(

 
ما همچنان برای شما توصیه و مشاوره مخصوص در بخش های ذیل 

 میدهیم:

 .دوره آموزشی ارئه شده و معلومات در مورد سیستم تحصیل 

  مشوره دادن بر مبنی اینکه چطور برای یک دوره تحصیلی
 درخواست بدهید.

 رهنمایی فضای دانشگاه 

 آماده و رهنمایی کردن از طرز آموختن روزمره دانشجویان 

  فعالیت های فرهنگی 

  رهنمایی کردن در زمینه فرصت های ورزشی 

 هدایت و رهنمایی در مورد مشکالت روزمره دانشجوئی 

  هدایت و رهنمایی در قسمت درخواست نمودنBAföG 

 Wildau ، برای تمام شرکت کنندگانیکه دردانشگاه تخنیکیی "ساینس" DSH پس از گذراندن موفقیت آمیز آزمون

  .تحصیل می کنند، برای همه ای آنها آمادگی و رهنمایی حرفه ای گسترده تتحصیلی دریافت می کنند

این موارد شامل موضوعاتی ذیل: ریاضیات ، فیزیک ، علوم کمپیوتر ، انگلیسی ، زبان آلمانی تخصصی در بخش 

پس از شروع تحصیل شما ، ما همچنان با ادامه همکاری های قبلی که در  میباشد و اقتصاد / فن آوری و سایر موارد

 فوق ذکر شده با شما باقی میمانیم.

شما در آلمان زندگی میکنید و میخواهید که رشته ای را شروع کنید ویا اینکه میخواهید 

رشته ای را که در کشور خویش ناتمام گذاشته بودین را به اتمام برسانید, پس پروژه 

Welcome Center ساینس"  دانشگاه تخنیکی"Wildau .برای شما محل درست میباشد 

برای شما تمام امکانات  Wildau"ساینس"  دانشگاه تخنیکی Welcome Centerمرکر

درتمام صنف فراگیری نیازهای فنی و یا زبانی برای تحصیل در آلمان را فراهم میسازد. 

های درسی کورسهای ما شما با سایر دانشجویان بین المللی یکجا آموزش میبینید و تمام 

کورسهای ما تنها برای پناهندگان که رسماً در آلمان حق زندگی را دارند رایگان یا بیدون 

 کدام پراخت هزینه میباشد.

اگر شما تاریخ افاده شده را از دست داده 

اید, هنوز هم میتوانید که برای ما ایمیل 

بفرستید تا در صورت امکان پذیرش با 

  شما به تماس شویم.

Welcome Center für Geflüchtete / for Refugees  

Technische Hochschule Wildau  

University of Applied Sciences Wildau  

Hochschulring 1  

15745 

Wildau  Telefon: +49 (0) 3375 / 508 - 683  

کورس دوم                      

  DSHدوره آمادگی امتحان 

کورس سوم                     

  DSHدوره آمادگی امتحان 
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