
 أهال وسهال بكم يف جامعة أوغسبورغ
على  ولللحص وهذا فرعا 90طالبة وطالب يف تقريبا  20.000 ما يقرب من يف جامعة أوغسبورغحاليا يدرس 

علوم يف )يف التعليم و  Staatsexamenامتحان الدولة أو  Master أو الـماسرت Bachelorكلوريوس الب شهادات
 مانية(:ـ)باللغة األل ـحايلدراسية الدليل الفروع ال. فيما يلي (حقوقـال

http://www.uni-
augsburg.de/de/einrichtungen/studentenkanzlei/Studienangebot/studienangebot-A-Z/  

الـمعرفة اللغوية  ميع الفروع على اثباتـتقريبا ج يف طلبي   ةمطلوبـات الط إثبات اإلختصاصشر إىل جانب 
امتحان يف اللغة )  DSHامتحانات مـختلفة من أهـمها عن طريقمكن اثبات الـمعرفة اللغوية ـ. يC1مستوى ـب

 .(أللـمانية كلغة أجنبيةاختبار يف اللغة ا) TestDaF و (ألجانبلـمرشحني ااأللـمانية لتأهيل الـجامعي ل

 :(GERإلمكان وصف ومقارنة الـمستوى اللغوي ي ستعمل اإلطار الـمرجعي األوربـي الـمشرتك )
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 
 

 C2 جامعية ـها يف إطار الدراسات الـمكانية يف استعمالها واإلـمعرفة للغة على مستوى الناطق األصلي ب

C1 

 B2 مستقلها على شكل ـمعرفة جيدة للغة واستعمال   

B1 

 A2 بدائيئية للغة واستعمالـها على شكل ادتبمعرفة ا   

A1 

 

 على موقع: جليزية يف جامعة أوغسبورغـباللغة اإلن ةدراسلمعلومات ل
http://www.uni-augsburg.de/de/portal/interessenten/ausland/en_studiengaenge.html 
 

مانية ـجامعات األلـم شهادة القبول بالـيـفرض أيضا تقدي اثبات الـمعرفة اللغوية زيادة على
Hochschulzugangsberechtigung إلمكان بداية أو مواصلة الدراسة الـجامعية يف ألـمانيا . 

وا يف درسالذين على لإللتحاق بالدراسة الـجامعية كوطاليب اللجوء  نيالالجئتطبق نفس الشروط على يف األساس 
 الـخارج. هذا يعين بالفعل:

األلـماين.  Abiturعليه أن يقدم شهادة موافقة للـــ  Bachelor البكلوريوسمن يريد بدء الدراسة للحصول على 
 Anabin: معلوماتـمكن فحص صفحة الـي مانياـألبـها يف  امعرتف تكمشهادمعرفة فيما إذا كانت لـل

http://anabin.kmk.org/ 

 جامعيةـمرحلة الدراسية الـلتخرج من اللعلى شهادة  احصلو  مهـبأن واأن يثبت Master سرتاالـم دراسة يف نيللراغب
فرع إىل الشروط الـمعنية من  قد تتغريو ما يـماثلها(. فيالـمادة الدراسية ذاتـها أو يف  Bachelor)مثال البكلوريوس 

 خر.اآل
يف هذا  فجامعات هي اليت تقرر كيف ستتصر ـم الوثائق الـمطلوبة فإن الـعن تقدي ينعاجز  ونإذا كان الـمرتشح

 .الـحال
 قع:امو ـمعلومات على الـمزيد من الـال

Study-in.de: https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/hochschulsystem_38620.php 
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https://www.study-in.de/de/refugees/studieren/hochschulsystem_38620.php


 و
Study-in-Bavaria.de: https://www.study-in-bavaria.de/de/ 
 

جامعية ـال من طرف إدارة الشئون أوغسبورغلالجئني الذين يرغبون يف الدراسة يف جامعة  مشاورةـم الـتقدييتم 
 Zentraleجامعيةـمركز اإلستشاري للدراسات الـوالAkademische Auslandamt خارجية ـال

Studienberatungبــ: هناك مكنكم االتصالـ. ي 
Herr Dr. Thomas Bodenmüller: http://www.uni-
augsburg.de/einrichtungen/studienberatung/mitarbeiter/bodenmueller/ 

 أو
Frau Dr. Sabine Tamm: http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/mitarbeiter/tamm/ 

 أو
Frau Birgit Reß: http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/mitarbeiter/ress/ 
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