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   خاص بجمهورية مرص العربية 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 
ي ألمانيا                        

 
ية ف ي تخص دراسة البكالوريوس والسنة التحضير

 جميع المعلومات الت 

 

 الحاصل عىل شهادة ثانوية من جمهورية مرص العربية... عزيزنا الطالب 

ية والبكالوريوس  دراسةنقدم لك هذا الملف الشامل حول كل ما يتعلق ب من األلف   السنة التحضير

ي هذ الياء،إىل 
جى التدقيق ف  ي حال عدم وجود  الملف  ا فير

 وف 
ً
واختيار ما ينطبق عىل وضعك تحديدا

أو  جواب عىل سؤال محدد لديك يرجى التواصل معنا من خالل برنامج الوتساب أو الفاييى أو اإليمو 

ي ألمانيا وهو:  رقم الفرع عىل   التلغرام أو البوتيم أو الالين
كة حداثة الدولية ف  الرئيسي لشر

00491794297725  :  . germany@hadatha.netأو مراسلتنا عن طريق اإليميل التاىلي

 

:  إمكانية القبول -1
ً
 محصورة بالحاالت التالية تحديدا

 .
ً
 يرجى قراءة هذا الجدول بدقة ومقارنته بالحاالت الموجودة أسفله وذلك لمعرفة ما ينطبق عليك تحديدا

كة حداثة الدولية   Hadatha International شر
 Birkenweg.18 قبوالت للدراسات العليا  -قبوالت جامعية 

 Weiterstadt 64331 قبوالت لغة –قبوالت تخصص لألطباء 
ي والبحث عن عمل 

ات التدريب المهن   Germany تأشير
 Phone: +491794297725 491794297725+هاتف: 
 germany@hadatha.net E-Mail: germany@hadatha.netإيميل: 

 www.hadatha.net Web: www.hadatha.netويب: 

ي  
 
المعدل ف

الشهادة  

 الثانوية 

 الفروع الممكن دراستها  الشهادة الثانوية نوع 

 نوع أي  % 60أقل من 
ي ألمانيا 

 
ف بها ف ي جامعة معي 

 
 والحل هو دراسة البكالوريوس خارج ألمانيا ف

ً
ي ألمانيا أبدا

 
 لدراسة الماجستير ال يمكن الدراسة ف

ً
والقدوم مستقبال

 أو البحث عن عمل كخري    ج جامعي 

% 60أكير من 

وأقل من  

90 % 

 الثانوية الحكومية 

 - علمي علوم   -

 - علمي رياضة -

ي  -  -  أدب 

 وبعدها يدرس معظم التخصصات بدراسة ا مجي   الطالب
ً
ية أوال  التخصصات الطبية  ما عدا لسنة التحضير

 دراسة الهندسات والفروع العلمية والطبية بال يسمح لحاملي الشهادة الثانوية األدبية   )))مالحظة(((

% 90أكير من 

وأقل من  

97 % 

 الثانوية الحكومية 

 - علمي علوم   -

 - علمي رياضة -

ي  - - أدب   

ي كل  مجي   الطالب
 
ي الجامعة ف

 
 ويسجل بعدها ف

ً
ية أوال ي حال أراد دراسة أحد الفروع الطبية ال بد  ،التخصصاتبدراسة السنة التحضير

 
ولكن ف

ي  التالية عل األقل  إلحدى وسائل المساعدةأن يبذل جهد مضاعف من خالل تحقيقه 
 
واألفضل السعي لتحقيق الكل من أجل ضمان مقعد ف

 : الكليات الطبية

ي امتحان اللغة  -1
 
 فيه.  DSH3عل درجة  والحصول  DSHاأللمانية النجاح ف

ي اختبار القدرات والمسم  -2
 
ي هذا االمتحان عاليةوالحصول عل عالمة  TestAsالنجاح ف

 
 . ف

ية الحصول -3 ي السنة التحضير
 
 . عل معدل عالي ف

ي الجامعة علالبقاء  -4
 
ي  قائمة االنتظار ف

ي تسم باأللماب 
حيث كل فصل دراسي تنتظره يؤدي إل زيادة المعدل الذي   Wartelisteوالت 

 . قبول جامعي مؤكد تفاضل به للحصول عل 

 دراسة الهندسات والفروع العلمية والطبية بال يسمح لحاملي الشهادة الثانوية األدبية   )))مالحظة(((

 % 97أكير من 

 الثانوية الحكومية   

 - علمي علوم   -

 - علمي رياضة -

ي  - - أدب   

ي كل التخصصات بما فيها الفروع  مجي  الطالب 
 
ي الجامعة ف

 
 وبعدها يسجل ف

ً
ية أوال ط  الطبيةبدراسة السنة التحضير ي   أال بشر

 
يقل معدله ف

ية عن  . 97السنة التحضير
ً
 % إذا كان يريد دراسة أحد الفروع الطبية تحديدا

 دراسة الهندسات والفروع العلمية والطبية بال يسمح لحاملي الشهادة الثانوية األدبية   )))مالحظة(((

معلومات كورس 
المجتهد لتعلم اللغة  

 
ً
%  100األلمانية مجانا

ي آخر أرب  ع صفحات 
 
ف

 من هذا الملف 
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 يرج  اآلن اختيار الحالة المناسبة لوضعك من ضمن الحاالت التالية: 

 

ي ألمانيا: 
 
 أريد أن أدرس المرحلة الثانوية ف

ة دراسية للطلبة الدوليير  المقيمير  خارج أراضيها والذين لم يحصلوا عىل الشهادة الثانوية بعد ويريدون الحصول عليها قانونيا ال تعطي  من  ألمانيا أي تأشير

 . عي
ي ألمانيا بشكل شر

 إال للمقيمير  ف 
ً
 ألمانيا، فهذا غير ممكن أبدا

 

 :  لم أحصل عل الشهادة الثانوية بعد وأريد قبول جامعي

ي 
ط أساسي إلصدار القال يمكننا ف  ط وجود الشهادة الثانوية كشر ية ألن الجامعات األلمانية تشير بول  هذه الحالة إحضار قبول جامعي لك أو قبول سنة تحضير

 وبالتاىلي عىل الطالب إنظار صدور الشهادة الثانوية وبعدها يتواصل معنا لتأمير  القبول والخدمات. 

 

 

% إل  60من 

100 % 

 الثانوية الفنية لتخصصات: 

 - الزراعة  -

 - التجارة -

 - الصناعة  -               

 مجي  الطالب 
ً
ية أوال ي جامعة بدراسة السنة التحضير

 
ط إحضار إثبات بأنه مسجل ف ي ألمانيا وعندها يسمح له بدراسة   مرصيةبشر

 
ف بها ف معي 

ي الشهادة الثانوية الفنية. 
 
 التخصصات الموافقة لتخصصه ف

مهما يكن  

 المعدل 
 الثانوية األزهرية 

ي ألمانيا والقدوم 
 
ف بها ف ي جامعة معي 

 
 والحل هو دراسة البكالوريوس خارج ألمانيا ف

ً
ي ألمانيا أبدا

 
 لدراسة الماجستير ال يمكن الدراسة ف

ً
مستقبال

 أو البحث عن عمل كخري    ج جامعي 

  إل% 60من 

100 % 

ي لتخصصات: 
 المعهد الفت 

 –التجارة  -

 - الصناعة   -

 الحالة األول 
 لن يكون الطالب مجي  
ً
ي  ا

 
ي حالة أراد دراسة البكالوريوس ف

 
ية ف ي  المعاهد العليا األلمانيةبدراسة السنة التحضير

 
الجامعات  وليس ف

تها بأن الدراسة العملية فيها أكير من الدراسة النظرية  ،حيث إن المعاهد العليا األلمانية تمنح درجة البكالوريوس األلمانية  ولكن مير 

 الحالة الثانية 

ي 
 
ي  الجامعات األلمانية لو أراد الطالب أن يدرس ف

 
  المعاهد العليا األلمانية وليس فقط ف

ً
ا ية   فسيكون مجي  بدراسة السنة التحضير

ي ألمانيا وعندها يسمح له بدراسة التخصصات الموافقة لتخصصه  
 
ف بها ف ي جامعة مرصية معي 

 
ط إحضار إثبات بأنه مسجل ف بشر

ي 
ي الت 

ي شهادة المعهد الفت 
 
 لديه. ف

درجة ال تقل  

لكل   Cعن 

 مادة 

يطانية   IGCSEالثانوية الي 

 لكل مادة من المواد التالية:  Cبدرجة ال تقل عن   AS)  لغات حصرا   ة واحدة وماد ALمواد )ثالثة مواد    أربعيجب على الطالب اجتياز  

• One language 

• Mathematics 

• Science (e.g Biology, Chemistry, Physics) 

• Social Science (e.g Geography, History, Sociology) 

ي المدرسة عل األقل •
 
 البد أن يكون الطالب قد أتم عشر سنوات ف

وط أعاله تختلف بحسب كل والية ألمانية وبحسب نوع التخصص الذي يريد الطالب دراسته والرابط التالي لمؤسسة الداد   • الشر

وط المتاأللمانية يبير   ي تحدد آلية قبول طلبة ال  الشر
 in-research-and-https://www.daad.de/en/studyIG-نوعة الت 

gce/-studies/recognition-your-ermany/plang 

وط أعاله تؤهل   • وط  الشر ي حال لم يحقق الشر
 
 وف

ً
ية أبدا  للجامعة وبالتالي لن يخضع لسنة تحضير

الطالب للدخول المباشر

ية ي ألمانيا وال يوجد إمكانية عندها للخضوع إل سنة تحضير
 
 عل الدراسة ف

ً
 . المسبقة فهو غير قادر أبدا

GPA   يقل   ال

 3عن 
 الدبلومة األمريكية 

ط األساسي هو  •  . 3( عن GPA)تقل درجة الطالب   أال الشر

ية  •  . الطالب مجي  بدراسة السنة التحضير

 تلغى السنة التحضيرية في حال أحضر الطالب إثبات بأنه قد نجح في سنتين   •

 . بشرط أن تكون تلك الجامعة معترف بها في ألمانيا  على األقل في جامعة خارج ألمانيا

ال تعطي الجامعات األلمانية قبول للحاصلين على الدبلومة األمريكية من مصر أو السعودية إال بعد أن يحضر    مالحظة هامة: •

  أن تكون تلك الجامعة معترف بها في ألمانيا  بشرط  ألمانيا الطالب إثبات بأنه قد نجح في سنة واحدة على األقل في جامعة خارج 

 .  ية ومن ثم دخول الجامعة وعندها سيطلب منه بعدها الخضوع لسنة تحضير

إذا أحضر الطالب إثبات من وزارة التربية أو التعليم المصرية مكتوب فيه بأن الدبلومة األمريكية التي لدى الطالب تعادل الشهادة   •

 الثانوية المصرية فهنالك جامعات ألمانية تقبل بذلك وتسمح للطالب بدراسة السنة التحضيرية لديها. 

معدل ال يقل  

نقطة    24عن 

(GPA   ال يقل

 ( 4عن 

 دبلومة البكالوريا الدولية 

IB 

ي المدرسة  12ال بد أن يكون الطالب قد درس 
 
ال   GPA)نقطة  24وحصل عل معدل ال يقل عن  بدوام كامل دون انقطاع سنة عل األقل ف

 ( وكذلك ال بد أن يجتاز المواد الستة التالية: 4يقل عن 

• Two languages at level A or B (at least one continued foreign language as "Language A or" Language B 

HL). 

• a scientific subject (Biology, Chemistry, Physics), 

• Mathematics (Mathematical Methods or Mathematics HL or 

• Further Mathematics in connection with Mathematics HL). 

• a social science subject (History, Geography, Economics, Psychology, Philosophy, Social Anthropology, 

Business and Management, Global Politics). 

• any Subject chosen by the student. 

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/recognition-gce/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/recognition-gce/
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 :
ً
ي الجامعة أبدا

 
 حصلت عل الشهادة الثانوية فقط ولم أدرس ف

ي الجدول التفصيىلي أعاله وذلك من ح 
وط الموجودة ف  ي ألمانيا ضمن الشر

وط لك لدراسة البكالوريوس ف  ي هذه الحالة يمكننا إحضار قبول مشر
يث المعدل ف 

اف ألمانيا بها.  ي الشهادة الثانوية ونوع الشهادة الثانوية ومدى اعير
 العام ف 

 

ي الجامعة: 
 
 حصلت عل الشهادة الثانوية ودرست أقل من سنة ف

ي الحالة 
ي هذه الحالة يتم معاملتك كما ف 

 وبالتاىلي يمكننا إحضار قبول  ،السابقةف 
ً
ي درستها سابقا

ولكن ستقوم الجامعة األلمانية المقبول بها بمعادلة المواد النر

ي 
وط الموجودة ف  ي نفس التخصص ضمن الشر

ي ألمانيا ف 
وط لك لدراسة البكالوريوس ف  ي الشهادة  مشر

الجدول التفصيىلي أعاله وذلك من حيث المعدل العام ف 

ي جامعة خارج ألمانيا و 
ي كلية الطب ف 

 ف 
ً
اف ألمانيا بها. مع مالحظة أنه إذا كنت تدرس مثال غير مطالب بدراسة السنة الثانوية ونوع الشهادة الثانوية ومدى اعير

ي الشهادة الثانوية أقل من 
ية وكان معدلك ف  ي 90التحضير

ي بأنك قادر عىل النقل لدراسة الطب ف 
ي الشهادة   ، ألمانيا % فهذا ال يعن 

بل يجب أن يكون معدلك ف 

ي حال أنك 90الثانوية ال يقل عن 
ي الثانوية. وف 

ط حصولك عىل المعدل المناسب ف  ي دراسة الطب واألمر نفسه متعلق بالفروع األخرى بشر
% حنر تستمر ف 

ية ف ي   ،النقلإنك لن تستطيع مطالب بدراسة السنة التحضير
ي درستها ف 

ية ودخول الجامعة سيتم معادلة المواد الجامعية النر بل بعد دراسة السنة التحضير

ي الجدول التفصي 
وط الموجودة ف  ي حال أردت دراسة تخصص غير التخصص الذي درسته فسوف تعامل كمعاملة طالب جديد ضمن الشر

ىلي خارج ألمانيا، وف 

 أعاله. 

 

 : ي سنة واحدة أو أكير
 
ي الجامعة ونجحت ف

 
 حصلت عل الشها دة الثانوية ودرست ف

ي حصلت منها عىل الشهادة الثانوية ولكن البد م
ية بغض النظر عن الدولة النر  بدراسة السنة التحضير

ً
ي هذه الحالة لن يتم مطالبتك أبدا

ن حصولك عىل  ف 

ي تطلبها الجامعات ا
ي الشهادة الثانوية موافق للمعدالت النر

ي هذه الحالة ستقوم الجامعة األلمانية المقبول بها  معدل ف 
أللمانية للتخصصات المختلفة وف 

ي ألماني
 وبالتاىلي يمكننا إحضار قبول لك الستكمال دراسة البكالوريوس ف 

ً
ي درست بها سابقا

ي الجامعة النر
ي درستها ف 

ي نفس التخصص  بمعادلة المواد النر
ا ف 

ي الجدول التفصيىلي 
وط الموجودة ف  اف ألمانيا بها. مع ضمن الشر ي الشهادة الثانوية ونوع الشهادة الثانوية ومدى اعير

 أعاله وذلك من حيث المعدل العام ف 

ي الشهادة الثانوية أقل من 
ي جامعة خارج ألمانيا  وكان معدلك ف 

ي كلية الطب ف 
 ف 
ً
ي بأنك قادر عىل النقل  90مالحظة أنه إذا كنت تدرس مثال

% فهذا ال يعن 

ي الشهادة الثانوية ال يقل عن لدراسة الطب 
ي ألمانيا بل يجب أن يكون معدلك ف 

ي دراسة الطب واألمر نفسه متعلق بالفروع األخرى  90ف 
% حنر تستمر ف 

ي حال أردت دراسة تخصص 
ي خارج ألمانيا, وف 

ي درستها ف 
ي الثانوية وسيتم معادلة المواد الجامعية  النر

ط حصولك عىل المعدل المناسب ف  صص غير التخبشر

ي الجدول التفصيىلي أعاله. 
وط الموجودة ف   الذي درسته فسوف تعامل كمعاملة طالب جديد ضمن الشر

 

ي ألمانيا: 
 
ي جامعة ما خارج ألمانيا وأريد إعادة دراسة البكالوريوس ف

 
 حصلت عل شهادة جامعية ف

 ف
ً
ي نفس التخصص الذي تخرجت منه سابقا

ي هذه الحالة إن أردت أن تدرس بكالوريوس ف 
ي حال أردت دراسة  إلغاءعندها سيتم ف 

ية لك، وف  السنة التحضير

 تخصص مختلف فعندها ستعامل معاملة طالب جديد ينطبق عليه ما ينطبق عىل الطالب الحاصل عىل شهادة ثانوية فقط. 

 

 مستويات اللغة األلمانية:  -1
ها  ي تم دراستها  للغة األلمانية عدة مستويات كغير

من لغات العالم ينبثق عن هذه المستويات شهادات لغة متعلقة بالمستويات النر

ي فهم التفاصيل الالحقة بهذا الملف: 
 وهنا سنعرض عليك جدول بأشهر تلك المستويات لتستفيد منه ف 

 

 تفاصيل هامة  المستوى 

A1 

اوح ما بير  أسبوع  12إىل  8( ومدة دراسته من  A1.2و  A1.1ينقسم لمستويير  )
ي ألمانيا تير

  1200إىل  600وتكلفته ف 

اوح ما بير  
ي خارج ألمانيا تير

ي يمكن    400إىل  200يورو وف 
يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

وهي شهادة ال تقبلها الجامعات وهي إثبات عىل أن من حصل   A1التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة الـ 

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات الراغبير   عل ي تأشير
يها يثبت أنه يملك معلومات أولية عن اللغة األلمانية بينما تفيد ف 

يكبإحضار  ة.  هم شر ط للحصول عىل التأشير  بعض السفارات األلمانية من الطلبة كشر
ً
 إىل ألمانيا وتطلبها أحيانا
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A2 

اوح ما بير   12إىل  8( ومدة دراسته من  A2.2و  A2.1ينقسم لمستويير  )
ي ألمانيا تير

  1200إىل  600أسبوع وتكلفته ف 

اوح ما بير  
ي خارج ألمانيا تير

ي يمكن    400إىل  200يورو وف 
يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

امعات وهي إثبات عىل أن من حصل  وهي شهادة ال تقبلها الج A2التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة الـ 

ة لم الشمل لألزواج أو الزوجات   ي تأشير
عليها يثبت أنه يملك معلومات متوسطة عن اللغة األلمانية بينما تفيد ف 

ط للحصول    بعض السفارات األلمانية من الطلبة كشر
ً
الراغبير  بإحضار أزواجهم وزوجاتهم إىل ألمانيا وتطلبها أحيانا

ة.   عىل التأشير

B1 

اوح ما بير   12إىل  8( ومدة دراسته من  B1.2و  B1.1ينقسم لمستويير  )
ي ألمانيا تير

  1200إىل  600أسبوع وتكلفته ف 

اوح ما بير  
ي خارج ألمانيا تير

ي يمكن    400إىل  200يورو وف 
يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

ية لجميع   B1 التقدم إليها بعد إنجاز هذا المستوى هي شهادة ال ط أساسي لدخول السنة التحضير وهي شر

التخصصات ماعدا التخصصات الطبية وهي إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات جيدة عن اللغة  

ط  األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل جيد مع الناس وفهم الكثير من الناطقير  بها وكذلك هي شر

طي أوىلي من الجامعة وكذلك هي  أساسي عند معظم الجامعات ا
أللمانية للراغبير  بالحصول عىل قبول جامعي شر

ة عند التقدم بطلبها للسفارة. وهذه الشهادة تؤهل   ط عند الكثير من السفارات األلمانية للحصول عىل التأشير شر

 .C1أو  B2الطالب للتقدم إىل امتحان الــ 

B2 

اوح مابير  
اوح ما بير   12إىل  8مدة دراسته تير

ي ألمانيا تير
ي خارج ألمانيا    1200إىل  600أسبوع وتكلفته ف 

يورو وف 

اوح ما بير  
ي يمكن التقدم إليها بعد إنجاز   400إىل  200تير

يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

ط أساسي لدخ  B2هذا المستوى هي شهادة ال  ية لجميع التخصصات الطبية وهي إثبات  وهي شر ول السنة التحضير

ي اللغة األلمانية وقادر بنفس الوقت عىل التحدث بشكل جيد  
 ف 
ً
عىل أن من حصل عليها يملك معلومات جيدة جدا

ط أساسي عند معظم الجامعات األلمانية للراغبير  بالحصول    مع الناس وفهم معظم الناطقير  بها وكذلك هي شر
ً
جدا

ط عند الكثير من السفارات عىل ق  وكذلك هي شر
ً
ي التخصصات الطبية حرصا

طي أوىلي من الجامعة ف 
بول جامعي شر

ة البحث عن عمل أو التخصص لألطباء أو العمل للممرضير    ة عند التقدم لتأشير األلمانية للحصول عىل التأشير

هم. وهذه الشهادة تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحان الــ   . TestDaFأو  DSHأو   C1وغير

C1 

اوح مابير  
اوح ما بير   12إىل  8مدة دراسته تير

ي ألمانيا تير
ي خارج ألمانيا    1200إىل  600أسبوع وتكلفته ف 

يورو وف 

اوح ما بير  
ي يمكن التقدم إليها بعد إنجاز   400إىل  200تير

يورو بحسب المعهد الذي يختاره الطالب. والشهادة النر

هي إثبات عىل أن من حصل عليها يملك معلومات ممتازة عن اللغة األلمانية وقادر و   C1هذا المستوى هي شهادة ال 

 الصادرة من الناطقير  بها وهذه الشهادة  
ً
بنفس الوقت عىل التحدث بشكل ممتاز مع الناس وفهم كل الكلمات تقريبا

ألطباء الراغبير  بالتخصص  وهي شهادة مطلوبة من أغلب ا  TestDaFأو  DSH تؤهل الطالب للتقدم إىل امتحان الـــ 

ي أغلب الجامعات األلمانية. 
ي ألمانيا أو للطلبة الراغبير  بدراسة الماجستير أو الدكتوراه ف 

 أو العمل ف 

DSH 

 ما  
ً
ية والكورسات المؤهلة له عادة ي اللغة اإلنكلير 

وهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس ف 

ية مد  والنجاح بهذا االمتحان يعتمد عىل    350أسابيع وتكلف حواىلي   6تها حواىلي  تكون كورسات تحضير
ً
يورو وسطيا

ي االمتحان عىل درجة 
ي حصل عليها المتقدم, فمن حصل ف 

% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة الــ  57الدرجات النر

DSH1  ي االمتحان عىل درجة
ي   و من DSH2% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة الــ  67و من حصل ف 

حصل ف 

وهي أعىل شهادة فيه وبالطبع فالحاصل عىل   DSH3% عىل األقل فسيحصل عىل شهادة الــ  82االمتحان عىل درجة 

  
ً
ة  وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشر

ً
 ومحادثة

ً
 بكل تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ً
هذه الشهادة يكون ملم تقريبا

ية عليه الحصول عىل مست ة بالدراسة.  DSH2وى بدون السنة التحضير  عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر

TestDaF 

 شهادة الــ 
ً
ية ويشابه تماما ي اللغة اإلنكلير 

باللغة األلمانية   DSHوهو ليس مستوى بل شهادة لغة ألمانية تشبه التوفل أو اآليلتس ف 

ية مدتها حواىلي   ما تكون كورسات تحضير
ً
 والنجاح بهذا االمتحان    350وتكلف حواىلي أسابيع   6والكورسات المؤهلة له عادة

ً
يورو وسطيا

هو أدن  مستوى وتقبل به القليل من الجامعات بتخصصات   TDN3يعتمد عىل المستوى الذي حصل عليه المتقدم, إذ يعتيى مستوى 

 بينما يعتيى  فهو مستوى أعىل من السابق وتقبل به جميع الجام TDN4معينة كتخصص الموسيقا أو الفنون,  وأما المستوى 
ً
عات تقريبا

ي كل الجامعات. وبالطبع فالحاصل عىل هذه الشهادة يكون عارف   TDN5المستوى 
هو األعىل من بير  كل المستويات وبالطبع مقبول ف 

ية عليه ال  بدون السنة التحضير
ً
ة  وكل من يريد دراسة البكالوريوس مباشر

ً
 ومحادثة

ً
 بكل تفاصيل اللغة األلمانية كتابة

ً
حصول عىل  تقريبا

ة بالدراسة.  TDN4مستوى   عىل األقل لدخول الجامعة والمباشر
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ي ألمانيا:  -2
 
 اللغة المطلوبة لدراسة جميع التخصصات ف

 

ية:   السنة التحضير

ف ألمانيا ببعض الشهادات  ط لتعادل الشهادات الثانوية الصادرة من تلك  ال تعير الثانوية الصادرة من بعض الدول وبالتاىلي تشير

ية كجش للعبور إىل الجامعات  الدول مع الشهادة الثانوية األلمانية أن يخضع أصحابها لسنة تمهيدية تأسيسية وهي السنة التحضير

ي هذا المل
ية الطبية  األلمانية بسالم ولها عدة أنواع سيتم ذكرها ف  ية هو السنة التحضير  M-Kursف. وأشهر أنواع السنة التحضير

ية التقنية  ها من األنواع.   T-Kursوال سنة التحضير  وغير

ية   باللغة األلمانية وال يمكن بحال من األحوال دراستها باللغة اإلنكلير 
ً
ي ألمانيا تكون حرصا

 
ية ف   وجميع أنواع السنة التحضير

ية الطبية ) شهادة اللغة المطلوبة  ي أغلب الجامعات وأما شهادة اللغة   B2 ( هي شهادة الـــ M-Kursلدراسة السنة التحضير
ف 

ية الهندسية التقنية أو االقتصادية أو الفنية واالجتماعية وكل األنواع األخرى هي شهادة الـــ  ي   B1المطلوبة لدراسة السنة التحضير
ف 

ي حالة أن الطالب كان معه شهادة الـ أغلب الجامعات. وسيتم استكمال دراسة اللغ
ية إال ف   ة األلمانية أثناء دراسة السنة التحضير

DSH  أو الـTestDaF  .ية ي السنة التحضير
 فعندها سيتم إلغاء مادة اللغة األلمانية ف 

 

ية:  ها( للغير مطالبير  بدراسة السنة التحضير ي وطب األسنان والصيدلة وغير  التخصصات الطبية )كالطب البشر

 باللغة األلمانية وال يمكن دراستها  
ً
ي وطب األسنان أو الصيدلة تكون حرصا ي ألمانيا كالطب البشر

 
دراسة التخصصات الطبية ف

 
ً
ية أبدا ي حال درس الطالب ا  . باللغة اإلنكلير 

ي ولكن من سيدخل وف 
ط لغوي إضاف  ية فلن يطالب من الجامعة بأي شر لسنة التحضير

ية فسيتم مطالبته بالحصول عىل شهادة الــ  ط دراسة السنة التحضير  أي بدون شر
ً
ة ي اللغة األلمانية عىل     DSH2الجامعة مباشر

ف 

ي االمتحان وهو 
 . DSH3األقل وهنالك جامعات تطلب المستوى األعىل ف 

ية: التخصصات  ها للغير مطالبير  بدراسة سنة تحضير  الباقية كالهندسات وغير

ية فإنه من الممكن دراسة العديد من التخصصات  ي هذه الحالة وألن الطالب غير مطالب بالخضوع لسنة تحضير
كالهندسات  -ف 

ياء والتجارة وإدارة األعمال وتخصصات أخرى ماعدا التخصصات الطبية وبعض التخ باللغة   -صصات األخرى والرياضيات والفير 

 
ً
ية قليلة جدا ي اللغة اإلنكلير 

ي يتم تدريسها ف 
ية إن أتاحت الجامعة األلمانية ذلك مع العلم أن اختصاصات البكالوريوس النر اإلنكلير 

 بالمقارنة مع مثيالتها باللغة األلمانية. 

ية ويريد دخول الجامعة مباشر  ي حالة أن الطالب غير مطالب بالسنة التحضير
 فيمكنه دراسة كل التخصصات المتاحة باللغة أي ف 

ً
ة

ي حالة أراد  
ي عن التوفل أو اآليلتس( وف 

ط حصوله عىل شهادة التوفل أو اآليلتس )الشهادات الثانوية األجنبية ال تغن  ية بشر اإلنكلير 

ي هذه الحالة سيتم مطالبته بالحصول عىل شهادة الــ 
ي اللغة األلمانية عىل األقل.    DSH2دراسة البكالوريوس باللغة األلمانية فف 

 ف 

 

 اللغة المطلوبة من قبل السفارات األلمانية:  -3

ة من معظم دول الخليج وتركيا هو مستوى  بينما من    A2اللغة المطلوبة من معظم السفارات األلمانية عند التقدم بطلب التأشير

ط مستوى   ة  B1مرص ومن بقية الدول العربية فالسفارة األلمانية تشير ط أساسي لتقديم طلب التأشير ي عىل   كشر
وعىل كل حال ينبع 

ة منه واالستفسار عن ذلك بنفسه أو االطالع عىل  ي البلد الذي يريد التقدم بطلب التأشير
الطالب االتصال بالسفارة األلمانية ف 

ي 
ون   .متطلبات السفارة الموجودة عىل موقع السفارة اإللكير

 

 مدة الدراسة الجامعية  -4

ي ست سنوات ولطب األسنان والصيدلة خمس سنوات وللهندسات وجميع الفروع مدة دراسة  مرحلة البكالوريوس للطب البشر

 وبالنسبة للطالب الذين مازالوا يدرسون مرحلة البكالوريوس ولم ينتهوا منها  
ً
األخرى من ثالث إىل ثالث سنوات ونصف تقريبا

ي ألمانيا فيتم عندها معادلة الم
ي درسوها من قبل الجامعة األلمانية المقبول فيها الطالب ليتم ربما حذف  ويريدون اإلكمال ف 

واد النر

ي تطلبها الجامعة  
مواد أو سنوات من المدة األساسية لدراسة البكالوريوس واالكتفاء بدراسة ما تبفر من المواد أو السنوات النر

ي درسها خارج ألمانيا  األلمانية من الطالب, مع العلم أن الجامعة األلمانية المقبول بها ا
لطالب لن تعادل كل المواد أو السنوات النر

ي درسها خارج ألمانيا. 
ي أحسن األحوال نصف تلك المواد أو السنوات النر

 بل ستعادل ف 
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ية  -5  السنة التحضير
ي بأمان إىل ضفة البكالوريوس األلمانية، إذ يتم في  ية بمثابة جش لعبور الطالب األجننى ها مراجعة معلومات  تعتيى السنة التحضير

 : ية لها عدة أنواع ملخصة بالجدول التاىلي ي سيدرسها، حيث إن السنة التحضير
ية النر  الطالب العلمية بحسب نوع السنة التحضير

إسم السنة  

ية  التحضير
M-Kurs T-Kurs W-Kurs G-Kurs S-Kurs 

ي  
التخصصات الت 

يمكن دراستها  

 
ً
 الحقا

 الطب والصيدلة 

 واألحياء والهندسة

 الزراعية والكيمياء 

 وعلم النفس 

ها  والرياضة وغير

 الفروع الهندسية 

والرياضيات 

ياء   والفير 

والكيمياء  

 والجيولوجيا 

ها   والجغرافيا وغير

 االقتصاد وإدارة 

 األعمال والعلوم 

اإلنسانية 

 والهندسة 

ها  الصناعية وغير

 الفنون والعلوم 

 اإلنسانية واللغات

وعلم النفس  

 هاوغير 

 فروع اللغات

ي سيتم  
المواد الت 

 دراستها فيها

 لغة ألمانية         

 أحياء

 كيمياء 

ياء   فير 

 رياضيات

 لغة ألمانية

 كيمياء 

ياء   فير 

 رياضيات

 لغة ألمانية

 رياضيات

 اقتصاد

 علم اجتماع 

 لغة ألمانية

 تاريــــخ 

 آدب

 علم اجتماع 

 لغة ألمانية

 تاريــــخ 

ية   لغة إنكلير 

 علم اجتماع 

 أشهر  8حواىلي   أشهر  8حواىلي   أشهر  8حواىلي   أشهر  8حواىلي   أشهر  10حواىلي   مدة الدراسة 

 

 وال يمكن 
ً
ية بها هي اللغة األلمانية حرصا ي يتم دراسة السنة التحضير

دراستها بلغة ثانية وكل الطلبة األجانب من يذكر أن اللغة النر

ي مطالبير  بها إال الحاصلير  عىل شهادتهم الثانوية من دول )سوريا أو تونس أو فلسطير  أو لبنان( فمن حصل   خارج االتحاد األورونى

ي الشهادة الثانوية أكير من 
ط عليه دراسة70عىل شهادته الثانوية من إحدى تلك الدول ومعدله ف  ية   % فلن يشير السنة التحضير

 بقية الطلبة الحاصلير  عىل الشهادة 
ً
ية أيضا ط السنة التحضير  ويستثن  من شر

ً
ة قبل دخول البكالوريوس بل يدخل الجامعة مباشر

ي جامعة خارج ألمانيا. 
 الثانوية من الدول األخرى أو الذين أنهوا )بنجاح( دراسة سنة واحدة عىل األقل ف 

ط   يشير
ً
ية الطبية )لدخول السنة الت عادة  وأما األنواع األخرى من    B2( حصول الطالب عىل شهادة اللغة Kurs-Mحضير

ً
مسبقا

ط حصوله عىل شهادة الــ  ية فيشير .  B1السنة التحضير
ً
 مسبقا

 
ً
ية كاملة ي الجامعات الحكومية حواىلي   تكلفة السنة التحضير
ي المعاهد الخاصة    500ف 

(( بينما ف 
ً
يورو ))للسنة كاملة وليس شهريا

اوح ما بير  
((.  10000إىل   5000تير

ً
 يورو ))للسنة كاملة وليس شهريا

بإحضار قبول جامعي  وبشكل أوتوماتيكي عند تعاقد أي طالب معنا للحصول عل خدمات البكالوريوس نقوم  مالحظة هامة: 

 له من جامعة حكومية شبه مجانية ح
ً
. رصا

ً
 وليس من معهد أو جامعة خاصة إال إذا طلب منا ذلك رصاحة

 

ي الجامعات األلمانية  -6
 
 رسوم التسجيل ف

ي 
ي ألمانيا شبه مجانية ف 

اوح رسوم التسجيل ما 95الدراسة ف   تدفع   1000إىل  500بير  % من الجامعات األلمانية أي تير
ً
يورو سنويا

عىل فصلير  دراسيير  وليس دفعة واحدة. ولكن هنالك بعض الواليات األلمانية قد رفعت الرسوم الجامعية ولكن نسبة هذه  

يورو للسنة الواحدة. أما بالنسبة للجامعات الخاصة   3000و  1500% حيث أصبحت رسومها ماين 5الجامعات ال تتعدى الـ 

اوح  ي ألمانيا   20000إىل  7000رسوم التسجيل ما بير  فتير
 بحسب التخصص المراد دراسته، ولكن البد أن نذكر بأن ف 

ً
يورو سنويا

 فالجامعات الحكومية هي األفضل بكل   350أكير من  
ً
ي الجامعات الخاصة أبدا

جامعة ومعهد عاىلي وبالتاىلي ال داعي للتسجيل ف 

 المقاييس. 
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 العمل أثناء وبعد الدراسة  -7

ي ألمانيا لمدة  يس 
 العمل ف 

ً
ي السنة أو   8يوم )كامل أي   120مح للطالب قانونيا

ي اليوم( ف 
ي السنة أي    240ساعات ف 

نصف يوم ف 

 )أي  20بمعدل 
ً
اوح بير   4ساعة أسبوعيا

ي ألمانيا تير
ي اليوم( ومتوسط أجرة ساعة العمل للطالب ف 

يورو    16إىل   9ساعات ف 

كة المانحة للعم % من المرصوف السنوي للطالب وتصل  90  – 80يغطي عمل الطالب حواىلي ل. وبالطبع بحسب الجهة أو الشر

ية  100النسبة إىل  ي كافة أوقات السنة إال طلبة السنة التحضير
ي كثير من األحيان.  وعادة ما يسمح لجميع الطالب العمل ف 

% ف 

ي أوقات العطل الرسمية. 
 واللغة فيتم إلزامهم بالعمل ف 

 قاعدة 
ً
ي نفسه األسبوع كامال

ي األسبوع بدوام كامل فإنه يكف 
 
 أساسية: من يعمل يومير  ف

كات   ة وتعتمد بشكل أساسي عىل ما تحتاجه الشر ي يمكن أن يعمل بها الطالب فهي مختلفة وكثير
وبالنسبة ألنواع المهن النر

كات الت ي المطاعم وشر
ي يعمل بها الطالب تكون ف 

غليف والتعبئة والحراسة والمحالت التجارية وأصحاب العمل، ومعظم المهن النر

ة.  ي ال تحتاج لخيى
ها من المهن النر كات الشحن وغير  والمخازن وشر

ي ألمانيا لمدة سنة ونصف من تاريــــخ التخرج ويعط وثيقة إقامة 
 البقاء ف 

ً
أما عند انتهاء الطالب من الدراسة فيسمح له قانونيا

 بمغادرة ألمانيا  مؤقتة تسىم إقامة البحث عن العمل وعند ان
ً
قضاء تلك المدة بدون أن يجد الطالب فرصة عمل فهو ملزم قانونيا

ي العالم. 
ا من إحدى السفارات األلمانية ف   والتقدم من جديد بطلب للحصول عىل الفير 

 السكن وكل ما يخصه  -8

ي ألمانيا: 
 هنالك نوعير  أساسيير  لسكن الطالب ف 

ي الجامعة بحسب توفر األماكن الشاغرة لدى الجامعة ويكلف  وهو السكن الجامعي وهو متاح لجميع  األول
الطلبة المسجلير  ف 

 مبلغ  
ً
كة أو جناح غرف   350إىل   200شهريا ي شقة جامعية مشير

يورو بحسب كل جامعة وبحسب نوع السكن، فإذا كان السكن ف 

ي شقة جامعية صغ
 ما وأما لو كان الطالب يسكن ف 

ً
ك فسعر الغرفة يكون رخيص نوعا تفع. مشير ة لوحده فالتكلفة بالطبع سير  ير

 : ي
ي حالتيه الشقق   الثاب 

وهو السكن الخاص المأخوذ من أناس عاديير  وأجرة هذا السكن بالطبع تزيد عن أجرة السكن الجامعي ف 

اوح إيجار الغرفة ما بير   
كة والشقق المفردة ويير  بحسب نوع السكن.   600إىل   350المشير

ً
 يورو شهريا

ي 
ي أغلب األحوال تكلفة وبالطبع السكن ف 

 سعر التدفئة وسعر الماء الساخن والبارد وال يتضمن ف 
ً
النوعير  أعاله يتضمن غالبا

ي يرصفها بمبلغ تقديري يقدر بحواىلي  
كة كهرباء يدفع لها رسوم شهرية ثمن الكهرباء النر اك مع شر م المستأجر باالشير الكهرباء إذ يلير 

 للشخص الواحد.   30
ً
 يورو وسطيا

ىلي وكذلك األ 
نت المي   اك الشهري يقدر بحواىلي    DSLمر نفسه لتكلفة االنير

كة   20إذ أن االشير  يدفعها المستأجر لشر
ً
يورو وسطيا

 . ىلي
نت المي    االتصاالت المقدمة لخدمة االنير

ىلي وذلك بحسب   مالحظة: 
نت المي   ي بعض أنواع السكن الجامعي يكون اإليجار الشهري للسكن متضمن تكلفة الكهرباء واإلنير

ف 

 قوانير  كل جامعة عىل حدة. 

 المعيشة والمرصوف الشهري -9

ي 
ابه واتصاالته، إذ تعتيى أسعار الطعام ف  ي سيحتاجها الطالب لطعامه وشر

المحال التجارية  نقصد بالمعيشة هنا التكلفة الشهرية النر

 ما بير  
ً
ي ألمانيا رخيصة إىل حد كبير بالمقارنة مع دخل الفرد إذ يحتاج الطالب شهريا

ى ف  يورو كتكلفة طعام  200إىل   100الكيى

اب إضافة إىل حواىلي  
ي    10وشر

ب ف  م باألكل والشر  التكلفة السابقة هي للطالب الملير 
ً
يحة الهاتف المحمول. وطبعا  لشر

ً
يورو شهريا

ها من  الم ي طعامه عىل المطاعم الجاهزة وزيارة المقاهي وغير
يد تلك التكلفة لو اعتمد الطالب ف  ي مطعم الجامعة وسير 

ل أو ف  ي  

فيهية العامة.   األماكن الير
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 ما بير  
ً
ي ألمانيا إذ يكلف الطالب شهريا

يورو بحسب المدخن حيث إن  250إىل  100ولن ننس هنا بأن نذكر بأن التدخير  مكلف ف 

ي العلبة.   15إىل   7علبة سجائر المالبورو ما بير   سعر 
 يورو بحسب عدد السجائر الموجودة ف 

 

ي ألمانيا
 
 متوسط المرصوف السنوي الذي يحتاجه الطالب ف

 للطالب  
ً
شهريا

الغير مدخن 

والمعتمد عل  

ل  ي المي  
 
 الطبخ ف

متضمن السكن  

والتأمير  والطعام 

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف   واإلني 

  700حوالي 
ً
 يورو شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

 يورو 9000

متضمنة الرسوم  

 الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

الغير مدخن 

والمعتمد عل  

ي المطاعم 
 
 األكل ف

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف   واإلني 

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عل الطبخ ف

ل   المي  

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف  واإلني 

 والتدخير  

يورو   950إل  800من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   11000

 الرسوم الجامعية 

 للطالب  
ً
شهريا

المدخن والمعتمد  

ي  
 
عل األكل ف

 المطاعم 

متضمن السكن  

والطعام والتأمير  

الصحي والكهرباء 

نت والهاتف  واإلني 

 والتدخير  

يورو   1200إل  900من 

 
ً
 شهريا

التكلفة السنوية حوالي  

يورو متضمنة   14000

 الجامعية  الرسوم

 التكاليف اإلضافية 

 رسوم تسجيل الجامعة تدفع عل فصلير  كل منهما   500حوالي 
ً
يورو سنويا

 يورو 250

 فيما لو احتاج الطالب ذلك  300حوالي 
ً
 يورو تكلفة كورس اللغة شهريا

 

 المواصالت   -10
ي تقدر عند 

ي الجامعة وبعد دفعه لرسوم التسجيل النر
 تسجيل الطالب ف 

ً
يورو تدفع عىل فصلير     1000إىل   500(( بحواىلي ))سنويا

، يستلم الطالب بطاقة مواصالت  ي يسكن بها  دراسيير 
ي الوالية النر

امات والقطارات العامة ف  خاصة تسمح له بركوب الحافالت والير

ي تتواجد فيها جامعة 
ة تشكل هذه    ،الطالبمع التذكير بأن المقصود بالوالية هو ليس فقط المدينة النر بل هي عدة مدن كبير

ي نفس تلك ي يمتلكها الطالب لكان سعرها بضعة آالف من   الوالية. والجدير بالذكر لو أن المواطن العادي أراد أن يشير
البطاقة النر

ي ألمانيا مجانية بالكامل بعد مراعاة بطاقة المواصالت هذه. 
 تعتيى الدراسة ف 

ً
 اليوروهات وبالتاىلي عمليا
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 التأمير  الصحي والعالج  -11
ي ألمانيا: 

 هنالك نوعير  للتأمير  الصحي ف 

: وتندرج تحت اسم هذا ال األول:   الحكومي
كات منها الـ التأمير  وتقدر تكلفة هذا التأمير  للطالب الذي   TKو الـ   AOKتأمير  عدة شر

 بحواىلي 
 وحواىلي   100لم يتجاوز سن الثالثير 

ً
يورو للطالب الذي تجاوز عمره الثالثير  ومعظم الجامعات تلزم    200يورو شهريا

, إذ يأخذ الطالب بطاقة خاصة عليها   الحكومي
ي التأمير 

صورته يذهب بموجبها ألي طبيب أو مشف  أو   الطالب بأن يسجل ف 

 صيدلية بدون أن يدفع أي تكلفة لقاء عالجه مهما كان نوع المرض الذي يعالجه. 

 : ي
ي سوف تقدمها   الثاب 

 وأسعارها متفاوتة عىل حسب نوع الخدمات النر
ً
ة جدا ي هذا النوع كثير

ي تعمل ف 
كات النر التأمير  الخاص: والشر

يف عمليات معينة وغالبيتها ال تغطي تكاليف عالج األسنان إال ضمن حاالت محددة وتكاليف  للعميل فمنها ال تغطي تكال

 للطبيب أو المشف  وبعدها يقوم العميل  
ً
ط عىل عمالئها الدفع أوال كات بأنها تشير اكات إضافية, وتتمير  معظم تلك الشر

واشير

د إما كامل التكاليف أو غا كة التأمير  ليسير ي دفعها, وبالطبع المجال للمقارنة بير   بإرسال الفاتورة لشر
 نسبة من التكاليف النر

ً
لبا

ة.   الحكومي والخاص فالحكومي يفوقه بأشواط كثير
 التأمير 

 

 بداية الدراسة الجامعية:  -12
ي شتوي تبدأ فيهما الدراسة بأوقات مختلفة بحسب  

ي والثان 
ي ألمانيا إىل فصلير  دراسيير  األول صيف 

تقسم السنة الدراسية ف 

:  الجدول  التاىلي

ية الفصل   طلبة الدخول المباشر للجامعة  طلبة السنة التحضير

ي 
ي من كل عام  الفصل الصيف 

 بداية الشهر الرابع من كل عام بداية الشهر الثان 

 بداية الشهر العاشر من كل عام بداية الشهر الثامن من كل عام الفصل الشتوي 

 

 األوراق المطلوبة لتأمير  القبول الجامعي  -13
❖  
 صورة عن جواز السفر ال تزيد صالحيته عن عشر سنوات وال تقل مدته عن ستة أشهر.  ❖
( عن الشهادة الثانوية مع كشف الدرجات لجميع المواد ومصدقة من وزارة   ❖ ي

ي أو ألمان  جمة )إنجلير 
نسخة طبق األصل مير

 خارجية البلد الصادرة منها. 
ي الجامعة لغاية  سخة طبق ن ❖

ي درسها الطالب ف 
( عن كشف أو بيان درجات المواد النر ي

ي أو ألمان  جمة )إنجلير 
األصل مير
 مرحلة البكالوريوس خارج ألمانيا ولم ينتهوا من  هذا الطلب خاص وقت تقديم الطلب )

ً
بالطلبة الذين يدرسون حاليا

 (. دراستها ويريدون االنتقال إىل ألمانيا
ة ذاتية  ❖  موقعة من الطالب CVسير
 أربــع صور شخصية ملونة  ❖
ية أو األلمانية ) ❖  (إن وجدتشهادات اللغة اإلنكلير 

 

 ال نحتاج إىل تصديق السفارة األلمانية.  مالحظة: 

 

 متطلبات السفارة األلمانية  -14
ة وطنية عدد  ❖  . 2طلب تأشير
 جواز سفر صالح ستة أشهر عىل األقل ونسختير  عنه.  ❖
ية عدد  ❖  مع خلفية فاتحة اللون.  2صور شمسية بيومير
ية من إحدى الجامعات  ❖ ط اللغوي. قبول جامعي أو قبول سنة تحضير  األلمانية يذكر به تاريــــخ االلتحاق بالدراسة والشر
ي هذا المعهد ويبير  تاريــــخ االلتحاق بدورة اللغة المراد اتباعها  لغة قبول   ❖

ي ألمانيا يثبت التسجيل ف 
من أحد معاهد اللغات ف 

ي هذه الدورة. 
ي سيتم دراستها ف 

 وماهي المستويات النر
ي يحتاجونها ولكن عىل األغلب هي شهادة إتمام اللغة األلمانية وهنا يت ❖

  B1م سؤال السفارة األلمانية عن نوع الشهادة النر
ي دول والختصاصات أخرى يتم طلب شهادة الـ

حنر يسمح   B2أو  A2أو   A1لمعظم الدول واالختصاصات ولكن ف 
ي أو تركيا التقدم لطلب  ي دول الخليج العرنى

ا ولكن لمعظم القادمير  والمقيمير  ف   الفير 
ً
 وليس دائما

ً
ال يطلب منهم   عادة
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ي اللغة األلمانية بل يتم االكتفاء بشهادة ال  B1شهادة الــ 
حيث يمكنهم القدوم إىل ألمانيا وإتمام دراسة    A2أو  A1ف 

ي البلدان العر 
ة B1بية فشهادة الــ المستويات المتبقية فيها,  أما بافر ,  مطلوبة وأساسية وبدونها لن يتم استالم طلب التأشير

ة وذلك للحصول عىل   ي البلد الذي سيقدم منه الطالب طلب التأشير
وننصح باالطالع عىل موقع السفارة األلمانية ف 

 اإلجابة الدقيقة والوافية. 
ي اللغة  بالنسبة لبعض طلبة البكالوريوس والذين سيدرسون اختصاصاتهم ب  ❖

ية فلن يطلب منهم شهادة ف  اللغة االنكلير 
ية )كالتوفل أو اآليلتس( عند التقدم إىل السفارة لطلب   ،األلمانية ي اللغة اإلنكلير 

ولكن سيطلب منهم حيازة شهادة ف 
ة  .التأشير

 ولها ثالثة طرق:  كفالة مالية:  ❖

ي   الطريقة األول -
ي أحد البنوك األلمانية ف 

يورو   10521ألمانيا بإسم الطالب ووضع مبلغ  هي فتح حساب بنكي مقيد ف 

ي هذا الحساب بحيث أن الطالب وبمجرد وصوله إىل ألمانيا يستطيع رد هذا المبلغ من خالل سحب  
عىل األقل ف 

 عىل األكير عىل مدار   861 مبلغ
ً
 ومن هنا جاءت كلمة حساب مقيد إذ أن الطالب لن يسمح له   12يورو شهريا

ً
شهرا

 عند الوصول إىل ألمانيا وذلك لتضمن الحكومة األلمانية وجود مورد مؤكد   52110بسحب مبلغ الـ  
ً
يورو كامال

ي السنة األوىل من وصوله إىل ألمانيا
 عىل الطالب توفير هذا المبلغ كل مرة يتم تجديد إقامته فيها  للطالب ف 

ً
, وقانونيا

  
ً
 ولكن عمليا

ً
ي أغلب الحاالتأي كل سنتير  تقريبا

 
ي عند تجديد اإلقامة أن يرى موظف شؤون األجانب أن  وف

يكف 

ي حسابه بعض النقود بما ال يقل عن 
ي ألمانيا ويمكنه    2000الطالب ف 

يورو وذلك ألن الطالب مسموح له العمل ف 

ي يعمل بها  
كة أو المؤسسة النر  إرفاق نسخة عن عقد العمل مع الشر

ً
الرصف عىل نفسه من هذا العمل ويمكنه أيضا

. الطال ي حسابه البنكي
ورة وجود أي مبلغ ماىلي ف 

 عن ض 
ً
 ب كدليل عىل وجود دخل ثابت له وهذا العقد يغنيه تماما

وري أن يحمل الجنسية األلمانية(، حيث يقوم هذا   الطريقة الثانية - ي ألمانيا )ليس من الرص 
فهي كفالة شخص ما ف 

ي  
ي المدينة النر

هم بأنه يريد أن يتكفل بالطالب  الشخص بالذهاب إىل البلدية أو شؤون األجانب ف  يعيش فيها ويخيى

ي الكفيل أن يكون دخله يزيد عن مرصوفه ويتم ذلك من خالل  
ط ف  ي ألمانيا، ويشير

ي أثناء تواجده للدراسة ف 
 الفالن 

حسبة بسيطة تتبعها الحكومة األلمانية للمقارنة بير  الدخل والمرصوف الشهري وحيث أن اسم تلك الكفالة باللغة  

 Verpflichtungserklärungانية هو: األلم

 يسمح القانون بكفالة الطالب إذا كان الكفيل يعمل وراتبه أعىل من 
ً
كة تدر عليه ما يزيد   2500وعادة يورو أو لديه شر

 ويبفر معه من هذا المبلغ ما يزيد عن   2500عن 
ً
 بعد خصم كامل مصاريفه الشخصية.  861يورو شهريا

ً
 يورو شهريا

فتخص الطلبة الحاصلير  عىل منح دراسية من جهات حكومية أو خاصة داخل أو خارج ألمانيا    لثةالطريقة الثا -

ي هذه الحالة عبارة عن الكفيل المعتمد أمام الحكومة األلمانية ولن يحتاج عندها لوضع أي مبلغ  
وتكون الكفالة ف 

ي ألمانيا وال بد أ
ي حسابه البنكي وكذلك لن يحتاج إىل من يكفله ف 

ن تكون تلك المنحة مصدقة من تلك الجهة  ماىلي ف 

 
ً
جمة وموضح فيها الراتب الذي سيأخذه الطالب شهريا  .ومير

ي الشهادات الجامعية إن وجدت وبالطبع يجب   ❖
ي يملكها الطالب ابتداًء من شهادة الثانوية العامة وبافر

جميع الشهادات النر

ي أصدرت
تلك الشهادات ومن وزارة الخارجية للبلد الذي   أن تكون تلك الشهادات مصدقة من الجهات الحكومية النر

جمة    أن تكون مير
ً
 من السفارة األلمانية قبل دخول مقابلة السفارة األلمانية, ويجب أيضا

ً
صدرت منه ومصدقة أيضا

ية  .إلحدى اللغتير  األلمانية أو اإلنكلير 

 ما يتم  ❖
ً
ان أو قد تطلب السفارة األلمانية أوراق أخرى بحسب كل حالة ولكن نادرا ذلك كأوراق إثبات السكن أو حجز طير

ها ي أو وثيقة أحوال مدنية وغير
 . حجز فندفر

ة الذي قدمه لها.  ❖  بعد إخطار السفارة الطالب بالموافقة عىل طلب التأشير
ً
 وثيقة التأمير  الصحي وتطلب عادة

ة 75مبلغ  ❖  . يورو كتكلفة لدراسة طلب التأشير

 نسخة أصلية ملونة عن جميع ما ذكر أعاله ونسختير  أسود وأبيض عن نفس   مالحظة هامة: 
ً
تطلب السفارة األلمانية عادة

 .  األوراق وبعدها تقوم السفارة بإرجاع النسخة األصلية الملونة للطالب وتحتفظ بالنسختير  الباقيتير 

 

ة:  -15  آلية التقديم للسفارة األلمانية والحصول عىل التأشير
 عىل شهادة اللغة المطلوبة من السفارة األلمانية. الحصول  -1

ة.  -2  حجز موعد لتقديم طلب التأشير

ها من   -3 ية وقبول اللغة وغير  كقبول الجامعة أو قبول السنة التحضير
ً
ي تطلبها السفارة األلمانية كاملة

تأمير  األوراق النر

 المتطلبات األخرى. 
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 ون والبقية نسخ أبيض وأسود. تجهير  ثالث ملفات من األوراق المطلوبة، واحد منها مل  -4

ة   -5  لتقديم طلب التأشير
ً
ي الموعد المحدد الذي تم حجزه مسبقا

 الذهاب إىل السفارة األلمانية ف 

 تسليم السفارة كافة األوراق المطلوبة.  -6

ية أو األلما  -7  باللغة اإلنكلير 
ً
 وأحيانا

ً
نية وذلك لو  الخضوع لمقابلة شخصية مع موظف السفارة األلمانية باللغة العربية غالبا

ي دولة ال تتحدث  
ي حال أن الطالب قدم إىل السفارة األلمانية ف 

ية أو األلمانية تسمح بذلك، ولكن ف  كانت لغتك اإلنكلير 

ية أو األلمانية.   فالمقابلة ستكون بلغة الدولة أو باللغة اإلنكلير 
ً
 اللغة العربية مثال

ة )تدفع يورو رسوم دراسة طلب الت 75دفع مبلغ  -8  بما يوازيه بالعملة المحلية(. أشير
ً
 غالبا

 ما بير  أربــع إىل   -9
ً
اوح تقريبا ة.  12انتظار مدة تير  أسبوع لوصول الرد عىل التأشير

ة.  -10  قيام السفارة باالتصال بالطالب إلخباره بموعد حضوره الستالم التأشير

ة عىل جواز سفره بأنه يريد السفر بدءً  -11   من تاريــــخ محدد يختاره بنفسه. عندها يخيى الطالب السفارة قبل لصق التأشير

ي تنطبق بداية صالحيتها مع تاريــــخ بدء السفر المختار من الطالب.   -12
 تسليم السفارة األلمانية وثيقة التأمير  الصحي النر

 

كة حداثة الدولية وأسعار الخدمات:  -16  عروض شر
 

 العرض المتقدم العرض األساسي 
 

ية أو البكالوريوس -1 وط للسنة التحضير  قبول مشر

 تأمير  قبول لغة  -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عل مقابلة السفارة -5
 
اف  التدريب االحي 

افية -6 ة ذاتية احي   كتابة سير

افية  -7  كتابة رسالة تحفير  )موتيفيشن( احي 

 تأمير  وثيقة التأمير  الصحي  -8

ة  -9  االتصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشير

 

ية أو البكالوريوس -1 وط للسنة التحضير  قبول مشر

 تأمير  قبول لغة  -2

 فتح حساب بنكي  -3

 تعبئة طلب السفارة -4

ي عل مقابلة السفارة -5
 
اف  التدريب االحي 

افية -6 ة ذاتية احي   كتابة سير

افية  -7  كتابة رسالة تحفير  )موتيفيشن( احي 

 لصحي تأمير  وثيقة التأمير  ا -8

ة  -9  االتصال بشؤون األجانب لمتابعة طلب التأشير

ي المطار والتوصيل إل سكن الطالب  -10
 
 االستقبال ف

ك أو فردي مؤقت فور الوصول  -11  تأمير  سكن مشي 

يحة هاتف فور الوصول -12  تأمير  شر

ي المدينة لمرة واحدة  -13
 
 جولة تعريفية ف

 الذهاب مع الطالب لمعهد اللغة والتسجيل فيه -14

 

يتم دفع مبلغ  يورو  1750السعر الكلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقد  يورو  1000
ً
  يورو  750وال    منه مقدما

 الباقية تدفع عند استالم الخدمات. 

 

يتم دفع مبلغ   يورو  2750السعر الكلي لهذا العرض هو 

 عند توقيع العقد وال  يورو   1750
ً
  1000منه مقدما

 الباقية تدفع عند استالم الخدمات.  يورو 
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كة حداثة الدولية:  ي عرض شر
 
 تفاصيل هامة حول الخدمات المقدمة ف

 
 هذه العرض صالح لمدة شهر من تاريــــخ حصول الطالب عليه.  -1
 األحوال تجزئة العرض الواحد، بل سعر كل عرض ثابت ال يتغير بإنقاص أي خدمة منه. ال يمكن بحال من  -2
 ال يوجد أي خصم للمجموعات فسعر العرض لطالب واحد هو نفسه لمئة طالب.  -3
كة حداثة الدولية عىل تأمير  القبول الجامعي ضمن -4 ي حال عدم قدرة شر

ي العقد   ف 
المدة المنصوص عليها ف 

 لغ للطالب. فسيتم إرجاع كامل المب
ي ألمانيا  -5

كة حداثة الدولية ف  ي المطار أن يتم استقبال الطالب من قبل مندوب شر
يقصد بخدمة االستقبال ف 

وقيام المندوب بإيصال الطالب بعدها إىل سكنه المؤقت أو الدائم مع مالحظة أن تكاليف المواصالت من 
ما المواصالت العامة كالحافالت  المطار إىل السكن عىل حساب الطالب والمواصالت المتاحة هي إ

 والقطارات أو تكسي خاص. 
6-  

ً
يحة هاتف برقم جديد تماما يحة هاتف عند الوصول أي تسليم الطالب فور وصوله شر يقصد بتأمير  شر

 .
ً
نت من خاللها واجراء اتصاالته فورا  استعمالها والدخول لألنير

ً
 يستطيع الطالب فورا

ك أو فردي  -7 ك أو غرفة يقصد بخدمة تأمير  سكن مشير ي سكن مشير
مؤقت فور الوصول هي إسكان الطالب ف 

كة مع شخص أو أشخاص آخرين أو سكن خاص فردي لمدة محددة ال تتجاوز الشهر يدفع بموجبها  مشير
الطالب آجار تلك المدة من حسابه الخاص وخالل هذه المدة يكون الطالب قد وجد واستقر عىل سكن 

ي له. 
 مناسب ونهان 

ي حال أراد ال -8
كة حداثة الدولية لتأمير  هذه  ف  طالب خدمة تأمير  سكن دائم بعد الوصول يقوم بالتعاقد مع شر

ي تقدر تكلفتها تكلف 
 يورو.  1000الخدمة والنر

ي  -9
كة حداثة الدولية للطالب ف  ي المدينة لمرة واحدة هي مرافقة مندوب شر

يقصد بخدمة الجولة التعريفية ف 
ية المعروفة وتعليمه عىل كيفية استخدام المواصالت العامة وتعريفه مدينة الطالب وتعريفه بالمراكز التجار 

ي هذه الجولة عىل حساب الطالب. 
 بمعهد اللغة الذي سيدرس فيه الطالب مع العلم أن تكاليف التنقل ف 

ةيقصد بخدمة االتصال  -10 كة حداثة الدولية بالتواصل  بمديرية األجانب لمتابعة طلب التأشير هو قيام شر
 أو 
ً
ة للطالب كوزارة الخارجية وشؤون  هاتفيا  مع المؤسسات األلمانية المسؤولة عن اصدار التأشير

ً
شخصيا

ي تقدم إليها الطالب. 
 األجانب من أجل حثهم عىل اإلشاع بإرسال ردهم إىل السفارة األلمانية النر

أو ستة أشهر يقصد بخدمة تأمير  وثيقة التأمير  الصحي وهي استخراج وثيقة التأمير  الصحي لمدة ثالثة  -11
كة  ة وأما مدفوعاتها الشهرية فيدفعها الطالب لشر والمطلوبة من السفارة األلمانية بعد الحصول عىل التأشير

 التأمير  عند القدوم إىل ألمانيا أو حنر قبل وصوله إىل ألمانيا. 
كة حداثة   -12 بالنسبة لخدمة الذهاب مع الطالب إىل معهد اللغة وتسجيله فيه أي ذهاب مندوب شر
ي وتدريب الطالب عىل كيفية الوصول للمعهد ا

لدولية مع الطالب إىل معهد اللغة والتسجيل فيه بشكل نهان 
 من خالل المواصالت العامة. 

كة حداثة الدولية أن يكون  يسعدنا -13 ي شر
ي ألمانيا ونحن  ف 

الطالب عىل تواصل دائم معنا أثناء وجوده ف 

ي ألمانيا من خالل اتصاله المباشر عىل  
جاهزون لتقديم أي استشارة أو مساعدة مجانية له عىل مدار إقامته ف 

ي ألمانيا وسؤاله لنا عن أي موضوع يواجهه ويريد االستفسار عنه. 
كة حداثة الدولية ف   الفرع الرئيسي لشر

 
 

كة حداثة الدولية:  ي يوجد فيها وكالء ومندوبير  لشر
 جدول بالدول الت 

 

 مرص  الكويت  العراق  اإلمارات  قطر األردن  سوريا  لبنان السودان  السعودية

يا  أوكرانيا  تركيا اليمن  الجزائر تونس  مالير 
سلطنة 

 عمان 
 المغرب ليبيا البحرين
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 معلومات عامة وهامة: 
 

ها للطالب تكون من جامعات حكومية ألمانية.  -1 ي نحرص 
 جميع القبوالت الجامعية النر

 يمكننا إحضار قبوالت جامعية من جامعات ألمانية خاصة إذا طلب منا الطالب ذلك.  -2

ي كافة أوقات السنة.  -3
 
وطة ف كة حداثة الدولية نحرص  قبوالت جامعية مشر ي شر

 
 نحن ف

ي تلك الدولة وذلك من خالل توكيل أحد  يمكن للطالب التعاقد معنا من أي دولة  -4
 
فيها وكيل لنا وحنر لو أن الطالب غير مقيم ف

 معارفه ليحل محله أثناء توقيع العقد. 

ف   -5 ط أن يكون معير ها بشر عية وغير نحن نحرص  قبوالت لجميع أنواع الشهادات الثانوية كالصناعية والتجارية والفنية واألزهرية والشر

ي ألمانيا. 
 
 بها ف

ية للطالب الغير مطالبير  بدراستها.   ال يمكن -6  دراسة السنة التحضير

ي   ، التجاريةأو  ،الصناعية أو  ،الفنية ال يمكن للحاصلير  عىل الشهادة الثانوية  -7
 
ها )ما عدا الثانوية العلمية( دراسة الفروع الطبية ف أو غير

 ألمانيا. 

ي دراسة الهندسة أ  -8  عىل الشهادة الثانوية الفرع األدنى
ي ألمانيا. ال يمكن للحاصلير 

 
 و الطب أو الصيدلة ف

ي ألمانيا غير متوافق مع نوع الثانوية ال  -9
 
ي أو التجاري دراسة أي فرع ف

ي  ال يمكن للحاصلير  عىل الشهادة الثانوية الفرع الصناعي أو الفن 
نر

ي بلدانهم. 
 حصلوا عليها ف 

ي حصل علي -10
ية الجامعة بمعدل الثانوية النر بل يتم احتساب المتوسط   ،ألمانيا ها من خارج ال يدخل الطالب المجيى بالسنة التحضير

َمد لدخول الجامعة. 
َ
ي هو المعدل الُمعت ية وهذا المتوسط الحسانى ي السنة التحضير

ي الثانوية ومعدله ف 
ي لمعدله ف   الحسانى

ية الطبية ولم يحقق المعدل المطلوب لدراسة أحد الفروع الطبية يمكنه دراسة فروع أخرى كاله  -11 ندسة  من درس السنة التحضير

ي حالة أراد  
ية إال ف  الطبية أو الطب البيطري أو الهندسة الزراعية وبعض التخصصات األخرى وال داعي إلعادة دراسة السنة التحضير

ية الطبية  ية وبعدها يختار   ،دراسته دراسة تخصص آخر ال يحق لحامل السنة التحضير بل يدرس األنواع األخرى للسنة التحضير

 التخصص المطلوب. 

ف بالمعاهد أو الدبلومات ما بعد ألماني -12 بل تعامل حامليها معاملة الطالب الجديد الذي لديه فقط شهادة ثانوية    ،الثانوية ا ال تعير

ف بمن حصل عىل شهادة البكالوريوس.   وتعادل مواده أو تعير
ً
ف فقط بمن هو طالب بكالوريوس حاليا  بينما تعير

ي ألمانيا، إذ ي -13
ط أساسي للدراسة ف  ي حال كان    100مكن لمن عمره العمر ليس شر

ي الجامعات األلمانية ف 
 دراسة البكالوريوس ف 

ً
عام مثال

ي الجدول األول أعاله. 
 يملك شهادة ثانوية عىل األقل ومعدله فيها يتناسب مع معدالت القبول ف 

ي الجامعات األلمانية، فمن كانت شهادته الثانوية قبل مئة عام عىل  تاريــــخ الحصول عىل الشهادة  -14
ط للتسجيل ف  الثانوية ليس شر

ي الجدول األول أعاله. 
ط أن يكون معدله فيها يتناسب مع معدالت القبول ف   سبيل المثال فهو مقبول بشر

ي خارج أ -15
ي ف 
وري للحصول عىل شهادة لغة معتمدة من معهد جوته األلمان  ي معهد جوته  ليس من الرص 

لمانيا أن تدرس كورس اللغة ف 

ي معهد جوته للحصول عىل شهادة لغة  
ي أي معهد خاص، ولكن االمتحان تقدمه ف 

نفسه، بل يمكنك دراسة الكورس أونالين أو ف 

 معتمدة منه. 

 كل فصل وفصل تقدر بحواىلي شهرين يمكن للطالب السفر أو العمل خاللها.  -16
 هنالك عطلة بير 

الب خارج ألمانيا منر يشاء، فما دام جواز سفره معه وإقامته معه يمكنه السفر بحرية مطلقة بدون أي قيد أو  ال قيود لسفر الط -17

ط.   شر

ي حال كان دخله يسمح بذلك.  -18
 يمكن للكفيل الواحد كفالة أكير من شخص وذلك ف 
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 تفاصيل
  كورس اجملتهد   

ً
   A1, A2, B1% لمستويات 100لتعلم اللغة األلمانية مجانا

 

 

ي إمكانية ال ❖
 
:  كورس اجملتهد قبول ف

ً
 محصورة بالحاالت التالية تحديدا

 

اك ب    ❖  لتعلم اللغة األلمانية:   كورس اجملتهدمزايا االشي 

 أسابيع.  6هي   A1, A2, B1كورس مكثف وشيــــع حيث إن مدة كل مستوى من مستويات   .1

ي اليوم  .2
ي األسبوع وثالث ساعات درسية ف 

 دقيقة(.  45حيث إن كل ساعة درسية هي ) خمسة أيام ف 

 هي  .3
ً
 من المستويات    250تكلفة المستوى الواحد كامال

ً
سيكون  بينما يورو   250يكلف   A1, A2, B1يورو, أي أن كال

 
ً
% لكل من يتعاقد معنا لتأمير  خدمات الدراسة أو التخصص أو البحث عن عمل أو التدريب  100الكورس كله مجانا

ي ألمانيا. 
ي ف 
 المهن 

فونمدرس .4  ويتحدثون اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم عىل الطالب.   ون أكاديميون محير

ي   Zoom  الــبرنامج كورس أونالين مكثف عن طريق  .5
للحصول عىل شهادة اللغة األلمانية من معهد جوته األلمان 

ةوالمطلوبة   . من السفارة األلمانية لقبول طلب التأشير

ي مع مناهج أخرى متخصصة لتدعيم الكورس.  .6
 منهاج دوىلي معتمد من معهد جوته األلمان 

ي حال غياب أو تأخر الطالب عن أحد الدروس يتم خصم مبلغ   .7
ي حال  يورو من  10ف 

ه كمخالفة عن ذلك الغياب وبالمثل ف 

 خصم مبلغ 
ً
 يورو كمخالفة عن ذلك.  10تخلفه أو تأخره عن كتابة وظيفة ما سيتم أيضا

ي للتقدم إىل امتحان اللغة الموافق لــ )كورس المجتهد(  انتهاء الكورس يقوم الطالب عند  .8
بالذهاب إىل معهد جوته األلمان 

ي امتحان معهد جوته سيحصل عىل شهادة اللغة األلمانية الرسمية المطلوبة من السفارة الذي درسه لدينا وعند 
النجاح ف 

ة.   األلمانية للتقدم عىل التأشير

وط   المرحلة   الشر

البكالوريوس أو السنة  

ية   التحضير

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة ثانوية بمعدل ال   %60يقل عن يشي 

 

 الماجستير 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن   %70يشي 

 

 الدكتوراه

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة ماجستير بمعدل ال يقل عن   %70يشي 

 

ي 
 التدريب المهت 

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة ثانوية بمعدل ال يقل عن   %70يشي 

 

 البحث عن عمل

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن   %60يشي 

 

ة العمل  تأشير

 

ط أن يكون الطالب حاصل عل شهادة بكالوريوس بمعدل ال يقل عن   %60يشي 
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كة هذا الكورس ليس خدمة أساسية .9   ولكنه ،من خدمات الشر
ً
ة اختيارية لكل من تعاقد معنا مسبقا أو سيتعاقد معنا مير 

 .
ً
 مستقبال

اء أي كتب   يتم تزويد الطالب بالكتب .10  قبل بداية الكورس ولن يحتاج الطالب لشر
ً
ونية والتسجيالت الصوتية مجانا اإللكير

ي بالكتب المعطاة له من قبلنا.  ، أثناء هذا الكورس
 بل يكتف 

ي   .11
الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم إثارة الشغب والمتاعب أثناء الكورس تحت طائلة المحاسبة والفصل النهان 

 من الكورس. 

 يتم تحديد األيام والساعات المحددة للكورس من قبل المدرس المختص قبل بداية الكورس.  .12

ي لديه.  .13
 هنالك امتحانات أسبوعية الختبار الطالب ومتابعته وذلك لسد الثغرات اللغوية النر

ام الكامل بكل ما يمليه عليه المدرس وذلك لتحقيق مصلحته بالدرجة األوىل ومصلحة  .14 الكورس  عىل الطالب االلير 

 والطلبة اآلخرين بالدرجة الثانية. 

سيكون هنالك لكل كورس مجموعة خاصة عىل الواتساب وذلك لبقاء المدرس والطالب عىل تواصل دائم وسيكون   .15

كة حداثة الدولية عىل مثل هكذا مجموعات.  اف مباشر من شر  هنالك إشر

ي قناتنا عىل اليوتيوب )قنا .16
ي  Moshebُمسِهب ة: سيكون هنالك لكل كورس قائمة تشغيل ف 

( وفيها تسجيل الدروس النر

 وليست عامة ورابط قناتنا عل اليوتيوب هو:  
ً
أخذها الطالب وهي فيديوهات خاصة ال يراها إال طلبة الكورس حرصا

PHBCM4f4RYz6TSj_ghttps://www.youtube.com/channel/UCwcDUL 

 

ي كورس المجتهد: خ ❖
 
 يارات التسجيل ف

ي حالة الرغبة ب (1)
 
 فقط التسجيل  ف

ي 
 
  الكورس بدون التعاقد معنا ف

ي حالة الرغبة ب (2)
 
ي الكورس ف

 
 التسجيل ف

 التعاقد معنا لتأمير  الخدمات األخرى  مع

 

ي هذه الحالة يدفع الطالب عن كل مستوى مبلغ 
 
  250ف

ي أحد عروض  يورو، وعند التعاقد 
 
 ف
ً
معنا مستقبال

ي دفعها الطالب من  
الخدمات يتم خصم جميع المبالغ الت 

ي العرض الذي اختاره. 
 
 مبلغ التعاقد الكلي الموجود ف

 

ي هذه الحالة ال يدفع الطالب أي مبلغ وذلك ألنه قام  
 
ف

 واختار أحد عروضنا ودفع المبلغ  
ً
بالتعاقد معنا مسبقا

 الخاص بالعرض 

ي كورس  ثال: م
 
اك معنا ف طالب اسمه يعقوب أراد االشي 

ولكنه ال يريد    A1, A2, B1المجتهد لدراسة مستويات ال   

ي عروض  
 
 لتأمير  الخدمات الموجودة ف

ً
التعاقد معنا حاليا

كة حداثة الدولية, فعندها يقوم يعقوب بدفع مبلغ   شر

يورو عن كل مستوى أي دفع للثالث مستويات مبلغ   250

ي يورو,  750
 
   حال وف

ً
أراد يعقوب التعاقد معنا مستقبال

ي هذا الملف  
 
 العرض األساسي الموجود ف

ً
واختار فرضا

يورو, عندها ستكون قيمة   1750وقيمته االعتيادية 

يورو   1750يورو وليس   1000العرض األساسي الكلية  

 
ً
يورو رسوم   750وذلك ألن يعقوب دفع لنا مسبقا

 لكورس المجتهد. 

طالب اسمه يعقوب تعاقد معنا منذ البداية واختار   مثال: 

يورو وبالتالي دفع   1750العرض األساسي الذي قيمته 

 عند توقيع العقد وعندها يمكن ليعقوب  1000
ً
يورو مسبقا

اك بكورس المجتهد بدون الحاجة لدفع أي مبالغ   االشي 

ي كورس  أخرى، إذ أن 
 
ي لتسجيله ف

 
تعاقده معنا يعتي  كاف

 المجتهد. 

https://www.youtube.com/channel/UCwcDULPHBCM4f4RYz6TSj_g
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 : المكثف كورس اجملتهدواعيد بدء م ❖

 

ي اليوم(((
 
ي األسبوع / ثالث ساعات درسية ف

 
 )))خمسة أيام ف

 
 

 

 

 

ي  
 
 : كورس المجتهد والسؤال عن خدماتنا للتسجيل ف

عل الرقم ن أو جوجل دو أو البوتيم أو التلغرام أو الاليكالوتساب أو الفايي  أو اإليمو   االتصالبرامج  االتصال بنا عي  أحد  يرج   

ي ألمانيا 
 
كة حداثة الدولية ف  : الرئيسي لشر

00491794297725 

www.hadatha.net 

 حبالتوفيق والنجا مع أطيب األمنيات 

ي اليوم األول من كل شهر  A1مواعيد بدء المستوى  
 
 ف

ي اليوم ال   A2مواعيد بدء المستوى  
 
 من كل شهر   12ف

ي اليوم ال   B1مواعيد بدء المستوى 
 
 من كل شهر   24ف


