
ويمتلك مستوى  DSHأي شخص يريد التقدم المتحان هدف الدورة ستت
B1 على األقل 

  من تدريبB2  حتىC1  وDSH 

  الدرجة: امتحانDSH معترف به على الصعيد الوطني 

 
 ( B2 )مستوى  219.292.12البدء: 

 ( DSH)امتحان  .2.2 كانون الثانينهاية: ال
 119.292.12آخر موعد للتقديم: حتى 

 

ساعة دراسية  42الدورة الثانية تتضمن 
 دقيقة( 24*  42)أسبوعيا 

 
 
 
 

 
 

 إذا كنت مهتماُ، فيرجى إرسال الوثائق التالية إلى   
 welcome@th-wildau9de 

 طلب قبول معبأ 

 رسالة التحفيز 

 السيرة الذاتية مع الصورة 

 )صورة من جواز السفر )تصريح إقامة 

  الشهادة األلمانيةB1 

 ترجمة ألمانية مصدقة ومعتمدة  للشهادة الثانوية 

  B1تهدف الدورة لجميع األشخاص الذين لديهم شهادة اللغة 

 

   دورة لغة مكثفة من  B2حتىC1 

  الدرجة: امتحانDSH معترف به على الصعيد الوطني 

  ،الدورات التخصصية: الرياضيات، الفيزياء، العلوم التقني

االقتصاد، اللغة االنكليزية األكاديمية واللغة االنكليزية 

 للمبتدئين

 

 119.292.12البدء: 

   DSHمع امتحان  .2.2أغسطس  11النهاية: 

 92.12..119آخر موعد للتقديم: حتى 

 

 إذا كنت مهتما، فيرجى إرسال الوثائق التالية إلى   

 welcome@th-wildau9de 

    

 طلب قبول معبأ 

 رسالة التحفيز 

 السيرة الذاتية مع الصورة 

 )صورة من جواز السفر )تصريح إقامة 

  الشهادة األلمانيةB1 

 ترجمة ألمانية مصدقة ومعتمدة  للشهادة الثانوية 

الدورة األولى                                         

 برنامج التحضير للدراسة

 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا:

  

 

 تسعدنا زيارتكم واهتمامكم

 Welcome Centerمرحباً بك في 

 TH Wildauجامعة فيلداو للعلوم التقنية في 

ويمتلك  DSHتم تصميم الدورة ألي شخص يريد التقدم المتحان 
 على األقل B2مستوى 

  تدريبC1  وDSH 

  الدرجة: امتحانDSH معترف به على الصعيد الوطني 

 
 ( C1)مستوى  219.292.12البدء: 

 (DSH)امتحان  .2.2 كانون الثانينهاية: ال
 119.292.12آخر موعد للتقديم: حتى 

 

ساعة دراسية )أسبوعيا  24الدورة الثالثة تتضمن 
 دقيقة( 24* 24

 

 

 

  

 إذا كنت مهتماُ، فيرجى إرسال الوثائق التالية إلى   
 welcome@th-wildau9de 

 طلب قبول معبأ 

 رسالة التحفيز 

 السيرة الذاتية مع الصورة 

 )صورة من جواز السفر )تصريح إقامة 

  الشهادة األلمانيةB2   

 ترجمة ألمانية مصدقة ومعتمدة  للشهادة الثانوية 
 

 

باإلضافة إلى ذلك نقدم الدعم والمشورة التالية بشأن 

 المواضيع التالية:

 عروض الدراسة والتوجيه خالل الدراسة 

 طلب التقدم للحصول على مقعد دراسي 

  التوجيه في الحرم الجامعي 

 التحضير للحياة اليومية للجامعة 

 األنشطة الثقافية 

 العروض الرياضية 

 المساعدة في الحياة اليومية 

 انتبه!

 وأيضاً أثناء الدراسة: 3و  4العروض االختيارية هي أيضاً للدورة 

 ساعات دراسية( 4الرياضيات،نظرية المعلومات واللغة االنكليزية )دروس في: 

 ورشات عمل ومحاضرات:
 )المنافسة بين الثقافات( وسوق العمل في ألمانيا / الطريق إلى الوظيفة IKKالمهارات: العمل العلمي، تقنيات اإللقاء، 

 

هل أنت جديد في ألمانيا وتبحث عن فرصة للدراسة ولكن ال تعرف أين تبدأ؟  إذاً 

 فمشروعنا هو الفرصة األفضل لك !

 

 هذه الدورات هي لالجئين المهتمين بالتحضير للدراسة الجامعية في ألمانيا.

 كل الدورات هي مجانية وبدون رسوم لالجئين.

 

 الدورة الثانية       

 B2ابتداًء من  DSHدورة التحضير للـ  

 الدورة الثالثة      

 C1ابتداًء من  DSHدورة التحضير للـ  

Welcome Center für Geflüchtete / for Refugees  

Technische Hochschule Wildau  

University of Applied Sciences Wildau  

Hochschulring 1  

15745 Wildau  

Raum 13/205  

 

إذا فاتك الموعد النهائي، فال تتردد في االتصال بنا على أي 
  حال، حيث قد تكون هناك مقاعد متبقية

 

في هذا الكورس ستتعلم مع غيرك من الطالب من الجنسيات 

 األخرى


