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الدراسة في ألمانيا
 جمهورٌة اتحادٌة دٌموقراطٌة ،تقع فً وسط غرب أوروبا .تتكون من  61والٌة ،تتمٌز
بمناخها الموسمً المعتدل.

اقتصاد ألمانً أحد ٌعتبر أحد أكبر اقتصادات العالم حٌث أنه ٌحتل المركز الرابع من حٌث
الناتج المحلً اإلجمالً بعد الوالٌات المتحدة والصٌن والٌابان .وهً أكبر اقتصاد فً االتحاد
األوروبً.

 التعليم في ألمانيا
تربعت ألمانٌا على قمة الدول غٌر الناطقة باإلنكلٌزٌة ،التً ٌقصدها الطالب األجانب ،متخطٌة
بذلك فرنسا.
وٌرجع هذا لعدة عوامل ،أبرزها السمعة الجٌدة للجامعات األلمانٌة ،وخاصة فً االختصاصات
الهندسٌة ،إذ أنها تمنح المتخرج فرص ا جٌدة فً سوق العمل .باإلضافة إلى االرتفاع الكبٌر فً
عدد اختصاصات الماجستٌر التً تدرس باللغة اإلنكلٌزٌة؛ إذ تخطت حاجز  6111تخصص فً
الجامعات والمعاهد العلٌا.
العاصمة :برلٌن
اللغات الرسمٌة :األلمانٌة
العملة المتداولة  :الٌورو
 تكالٌف الدراسة :الدراسة شبه مجانٌة ،حٌث ٌتراوح القسط الفصلً للجامعات بٌن - 051ٌ 011ورو فصلٌا وهو ٌغطً أٌضا بطاقة المواصالت العامة بشكل مجانً للطالب داخل
مدٌنته ،وفً بعض األحٌان داخل الوالٌة كاملة بالطبع.
 تكالٌف ا لمعٌشة  :تتراوح بٌن  511و ٌ 011ورو شهرٌا شاملة السكن ومصارٌف المأكلوالمشرب والملبس ،وتختلف حسب اختالف االستهالك من شخص آلخر.
 عمل الطالب فً ألمانٌا:« ٌسمح للطالب العمل فً ألمانٌا لمدة  6111ساعة سنوٌا ،وذلك حسب قانون العمل األلمانً
« ٌمكن للطالب العمل فً مجاالت متعددة مثل المطاعم والفنادق ومصانع السٌارات ودور
السٌنما والمسرح كما ٌمكن العمل ضمن الجامعات كمساعدٌن فً المختبرات أو فنٌٌن حسب
الخبرات« ٌمكن لطالب الماجستٌر والدكتوراه تقدٌم شهاداتهم الجامعٌة وشهادات الخبرة
للشركات فً ألمانٌا للعمل بها بمجال دراستهم كدوام جزئً أو كدوام كامل « ٌستطٌع الطالب
أن ٌغطً حوالً  % 01 - 01من مصروفه الشهري وقد تصل النسبة إلى  % 611تقدم شركة
المسار الطالبً خدمات دراسٌة فً ألمانٌا تضمن للطالب ملف متكامل ٌؤهلهم للحصول على
التأشٌرة الدراسٌة.
 مٌزات الدراسة فً ألمانٌا :> الدراسة فً ألمانٌا شبه مجانٌة واألقساط تتراوح بٌن  011إلى ٌ 011ورو فً الجامعات
الحكومٌة.

> التعلٌم فٌها ٌكون فقط األشٌاء التً سوف تحتاجها فع ال لحٌاتك ومهنتك بدون أي معلومات
إضافٌة.
> إعفاء كامل من الضرائب للطالب.
> فرصة عالٌة فً الحصول على عمل عالمٌا.
> عند انتهائك من الدراسة فً ألمانٌا ،تعطٌك ألمانٌا الخٌار بالعمل فً بالدها وإذا أتممت 5
سنوات عمل سوف تحصل على إقامة ومن ثم الجنسٌة األلمانٌة.
> جامعات معترف بها عالمٌا.
> تكالٌف الحٌاة والمعٌشة فً ألمانٌا منخفضة.

 أفضل الجامعات األلمانية :• Eberhard Karls Universität Tübingen • Universität Freiburg • Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen • Technische Universität
Berlin • Technische Universität Braunschweig • Essen Duesberg
university • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • Karlsruher Institut
für Technologie • TU DORTMUND • Ludwig-Maximilians Universität
München
 متطلبات السفارة :
« -قبول مشروط باللغة من جامعة األلمانٌة
« -سٌرة ذاتٌة موقعة من الطالب
« -تسجٌل معهد لغة فً ألمانٌا
« -تأمٌن صحً لمدة  3أشهر (ٌطلب بعد صدور الفٌزا)
« -إثبات اإلمام الكافً باللغة بمستوى A2
" -اإللمام باللغة األلمانٌة فً حال الرغبة بالدراسة باللغة األلمانٌة " أو التسجٌل فً دورات لغة
تحضٌرٌة للدراسة الجامعٌة « كفالة شخصً ة أو حساب مغلق فً ألمانٌاٌ" ،تم فتح الحساب فً
بنك ألمانً باسم الطالب وإٌداع (ٌ € )61011سترد بالكامل فً ألمانٌا على مدى  60شهر
بمعدل  € 053شهرٌا".

« -كل األوراق التً ٌحملها الطالب من شهادات وأوراق ثبوتٌة الثانوٌة ،كشف عالمات ،وثٌقة
تخرج مترجمة لأللمانٌة أو االنكلٌزٌة ،ومصدقة « كشف لحساب بنكً جاري) كحد ادنى
 $ 5111الى .$) 61111
« -جواز سفر صالح لمدة ال تقل عن سنة
« -إخراج قٌد مترجم ومصدق
« -صورتٌن شخصٌتٌن
« -تعبئة االستمارة المخصصة للسفارة
« -رسالة دافع  /حافز

 فترة التقديم :التقدٌم متاح على مدار السنة ألننا نتعامل مع طٌف واسع من الجامعاتاأللمانٌة حسب الفصول الدراسٌة كالتالً:
* الفصل الشتوي/
ٌبدأ الفصل الشتوي عادة فً معظم الجامعات األلمانٌة فً الشهر  0وٌكون تقدٌم الطلبات بٌن
 5165و  0165من كل عام.
 الفصل الصيفي:
ٌبدأ الفصل الصٌفً عادة فً معظم الجامعات األلمانٌة فً الشهر  0وٌكون تقدٌم الطلبات متاح
بٌن  66165و  6165من كل عام.

 الرسوم واألقساط الدراسية:كورس اللغة ٌختلف حسب المدٌنة ومعهد اللغة وٌقدر وسطٌا بٌن ( ) 011-011
ٌورو شهرٌا ،وٌتم دفع أقساطه من الراتب الشهري للحساب البنكً السنة األكادٌمٌة الدراسة فً
الجامعات األلمانٌة الحكومٌة شبه مجانٌة.

تختلف األسعار بحسب الجامعة و االختصاص

 لغات الدراسة المتاحة:ٌمكن الدراسة باللغة األلمانٌة واالنجلٌزٌة فً ألمانٌا لجمٌع االختصاصات تقرٌبا والدراسة باللغة
اإلنجلٌزٌة تتطلب وجود شهادة توفل أو آٌلتس.
 مالحظات طالب البكالورٌوس بحاجة سنة تحضٌرٌة ما عدا حاملً الشهادات السورٌة والتونسٌةوالفلسطٌنٌة.
 ال ٌمكن تأمٌن قبول بكالورٌوس فً الطب أو الصٌدلة ألنه ٌتطلب إتقان الطالب للغة ألمانٌةبشكل كامل ،ولٌس فقط بمستوى مبتدئ ،وال تدرس االختصاصات الطبٌة باللغة االنكلٌزٌة فً
ألمانٌا.
 الخدمات التي يقدمها شركة المسار الطالبي :« -قبول ودعوة جامعٌة
« -فتح الحساب البنكً
« -سٌرة ذاتٌة
« -رسالة دافع
« -تأمٌن وثٌقة اثبات سكن
« -حجز موعد فً السفارة
« -إجراء مقابلة تحضٌرٌة للطالب
« -التسجٌل فً معهد لغة
« -تعبئة استمارة طلب التأشٌرة للسفارة
« -حجز تأمٌن صحً
« -حجز تكت الطٌران
« -استقبال من المطار
« -التسجٌل فً الجامعة
« -استكمال إجراءات اإلقامة
بحال كان الطالب مهتما بالتقدم للحصول على فٌزا دراسٌة الخطوة األولى تكون بطلب
الحصول على خدمة دراسة الملف المجانٌة المقدمة من شركتنا.

* المستندات المطلوبة لدراسة ملف:

أوالً  :درجة البكالوريوس:
 السٌرة الذاتٌة
• شهادة الثانوٌة العامة
 شهادة المٌالد
 تزكٌة واحدة
• جواز سفر صالح لمدة  6أشهر على األقل
ثانياً :درجة الماجستير:
• السٌرة الذاتٌة
 الثانوٌة العامة
 إفادة درجة البكالورٌوس وكشف درجات بالسنوات التً قام بدراستها
 تزكٌتان  /توصٌات
• جواز سفر صالح لمدة  6أشهر على األقل
< بحال وجود مستندات إضافٌة مثل ( :شهادات خبرة عملٌة ،شهادات
علمٌة ،شهادات لغة ( ٌرجى إرفاقها.
ثالثاً :درجة الدكتوراه
إضافة لما سبق مطلوب:
 ثالث تزكٌات /توصٌات مقترح دراسة ()Proposal خطوات العمل :عند زٌارة مركز الشركة وتقدٌم األوراق المذكورة لدراسة الملف على الطالب
تحدٌد ما ٌلً:
> اسم الدولة التً ٌرغب بالتقدٌم علٌها
> لغة الدراسة التً ٌرٌدها
> المرحلة الدراسٌة المطلوبة (بكالورٌوس -ماستر -دكتوراه)
> االختصاص الدراسً المطلوب
ٌقوم الفرٌق المختص بدراسة الملف وخالل ثالثة أٌام ٌحدد للطالب:
> أسماء الجامعات األفضل
> االختصاصات المتاحة
> مدة دراسة االختصاص
> األقساط الجامعٌة

> لغة الدراسة المتاحة
> المدة و التكلفة لتأمٌن الخدمات
> بحال رغب العمٌل فً تثبٌت الطلب ٌتم توقٌع عقد االتفاق وسداد المبلغ المستحق
> بعد االنتهاء من اإلجراءات القانونٌة والمالٌة ٌتم البدء بالخطوات التنفٌذٌة لتأمٌن
الخدمة خالل المدة التً ٌنص علٌها العقد.
 نظر ا الختالف البٌانات حسب ملف كل طالب تحدد التكلفة ،والمدة حصرا بعد دراسة
الملف.

دكتور /فوزي أبو

عوده ،وفرٌق شركة

مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي:
المسار الطالبً.
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