
دارند و میخواهند آمادگی و  B1این دوره برای کسانیکه مدرک 

 را انجام بدهند میباشد. DSHسپری نمودن امتحان 

  آموزشB2   الیC1  همراه با آمادگی امتحانDSH 

  مدرک تشخیص شدهDSH   که برای تحصیل کردن در کشور

 آلمان نیاز میباشد.

 B2همراه با  32.10..13. شروع دوره:

 DSHهمراه با امتحان  2.10جوالی /جون ختم دوره:

 113.232.10الی  مهلت درخواست:

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 

در این دوره آموزشی شما با دیگر دانش آموزان بین المللی  شویم.
 یکجا میباشید.

 
 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-kgebhardt@th 

 پرکردن فورم ثبت نام 

  درخواستی نامه 

 خلص سوانح همراه با یک قطعه عکس پاسپورتی 

 )کاپی اقامه )دایمی یا موقتی 

  مدرک B2 برای دوره دوم  زبان آلمانی 

  از زبان آلمانی دارند B1این دوره برای تمام پناهندگانیکه مدرک 

 میباشد.

  دوره سریع و پیشرفته زبان آلمانی از سطح ابتداییB2    الیC1 

 شد.میبا

  مدرک تشخیص شدهDSH   که برای تحصیل کردن در کشور آلمان

 نیاز میباشد.

  کورس های مخصوص: ریاضی , فزیک , اقتصاد , فناوری

 اطالعات و زبان انگلسی به سطح اکادمیک.

 2.10ماه سپتمبر سال  شروع دوره:

خاتمه   DSHکه با امتحانات  2.10ماه جون/جوالی سال  ختم دوره:

 میابد.

 32.10..13.الی  مهلت درخواست:

اگر شما عالقمند به این پروگرام هستید پس لطفا مدارک متذکره 

 wildau.de-kgebhardt@th :خویش را به آدرس ذیل بفرستید:

 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(

 .دیگر مدارک ترجمه و تائید شده در آلمان 

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  Welcome Centerخوش آمدید به 

  Wildau"ساینس"تخنیکی 

دارند و میخواهند آمادگی و  B2این دوره برای کسانیکه مدرک 

 را انجام بدهند میباشد. DSHسپری نمودن امتحان 

  آموزشC1  همراه با آمادگی امتحانDSH 

  مدرک تشخیص شدهDSH که برای تحصیل کردن در کشور آلمان

 نیاز میباشد.

 C1همراه با  32.10..13. شروع دوره:

 DSHهمراه با امتحان  2.10جوالی /جون ختم دوره:

 113.232.10الی  مهلت درخواست:

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 

در این دوره آموزشی شما با دیگر دانش آموزان بین المللی  شویم.
 یکجا میباشید.

 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-kgebhardt@th 

 پرکردن فورم ثبت نام 

  درخواستی نامه 

 خلص سوانح همراه با یک قطعه عکس پاسپورتی 

 )کاپی اقامه )دایمی یا موقتی 

  مدرک C1 برای دوره دوم  زبان آلمانی 
 

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 

 توجه !!!

 : 3و  4دوره  همزمان با کورسهایپیشنهاد آموزش برنامه های اختیاری 

 à 4SWSریاضی , فناوری اطالعات و زبان انگلسی  آموزش در بخشهای:

 سمینارها و کارهای عملی:
کارهای علمی , تکنیک های ارائه پریزنتیشن , مهارت مقایسه کردن دو فرهنگ و بازار کار در آلمان / انتقال آن به   ,مهارتهای نرم افزاری

 کار.

شما در آلمان جدید هستید و دنبال راهی برای تحصیل, ولی شما نمیدانید که از کجا و 

"ساینس"  دانشگاه تخنیکی Welcome Centerچطور شروع کنید؟ پس پروژه 

Wildau .برای شما محل درست میباشد 

آین  کورسها برای پناهندگاني که عالقمند تحصیل میباشند است. مقصد و یا هدف 

 پروگرام ما آماده کردن شما برای تحصیل در جرمنی میباشد.

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

  بیدون کدام پراخت هزینه میباشد.

 

  DSHدوره آمادگی امتحان کورس دوم     

                                   :  B2شروع از سطح
  DSHدوره آمادگی امتحان کورس سوم     

                                  :  C1شروع از سطح
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