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بالالجئين؟ الخاصة التحضيرية للسنة انتساب طلب تقديم بإمكاني كيف  
ألمانيا في الجامعية الدراسة ألهلية مّجاني تقييم: األولى الخطوة  

    inu-tssusa  موقع عبر مّجانا ً التحضيرية للسنة طلب تقديم يمكن

            „Anartg tif Kosaenbefreuing“  ًب المعروف التكلفةإعفاء  طلب إنشاء عليكم لهذا   

.يلي ما في موجودة وتقديمه الطلب انشاء كيفيّة حول التعليمات    

:لإلرشاد  

 

 

 

 ١. تقديم طلب للحصول على إعفاء من التكاليف

التكاليف من اإلعفاء طلب بتقديم الخاصة الصفحة على موجود اآلن انت     

باإلنترنت مزّود محمول جهاز اي او هاتفك من الصفحة هذه الى الدخول يمكنك   

لشهاداتك مجاني تقييم على الحصول من لتتمكن كالتالي دخولك تسجل ان منك يرجى  

 

 على النقر/  الضغط يرجى لذلك. تتبعه ان عليك رابط على تّدل األحمر باللون المربعة اإلطارات

إليه المشار الرابط   !!! 
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التسجيل من لتتمكن الشخصية بمعلوماتك التالي تمأل ان منك يرجى    

شخصيا   الرسائل تتلقى حيث بك، خاص الكتروني بريد استخدام يستحسن   

 رابط الرسالة هذه في التسجيل، من االنتهاء بعد االلكتروني بريدك على رسالة ستتلقّى !!!جدا   هام

تسجيلك تأكيد من يمّكنك  

 

 يمكنك المرور وكلمة المستخدم اسم خالل من

 التطبيق لتغيير  ملفّك الى وقت أي في الدخول

الوثائق ببعض اإللحاق أو بك الخاص . 

 المرور وكلمة المستخدم اسم كتابة عليك يجب

.نسيانهما عدم من للتأكد بك الخاصة  

 ومكان تاريخ كما إسمك ادخال يرجى

جنسّيتك واختيار والدتك . 

هنا االلكتروني بريدك ادخل!!! جدا   هام . 

-inU  موقع لدى حساب لديك كان إن

tssa الطلب رقم ادخال منك يرجى 

 طلبات تقديم من تتمكن كي بك الخاص

الرسوم دفع دون جديدة .  
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 ٢. التأكيد على التسجيل:

 رابط وتتضمن التسجيل، من االنتهاء بعد االلكتروني بريدك على ستصلك التي الرسالة هي هذه

من يمّكنك تسجيلك تأكيد خالله   تسجيلك لتأكيد يومين خالل الرابط هذا على تضغط ان يرجى .  

حسابك وتفعيل . 

 

 

 ٣. تسجيل الدخول

ملفّك إلى للدخول المرور وكلمة المستخدم اسم إدخال يرجى

. 
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 ٤. تقديم طلب اإلعفاء من الرسوم

 كما. قّدمتها التي والمستندات ملفّك على اإلّطالع يمكنك هنا

.وتقديمه الرسوم من اإلعفاء طلب انشاء بإمكانك  

الطلب إلكمال الناقصة والوثائق المستندات الحاق كذلك ممكن  

 

 

 

 

فقط لالجئين متوفّر الجامعية الدراسة ألهلية المّجاني التقييم  

.ألمانيا الى دخولك تاريخ تدخل ان يرجى هنا لجوءك إثبات عليك لذلك   

 الصورة التقاط هو فعله عليك ما كل حيث بسهولة، الجوال باستخدام تنفذ ان يمكن الخطوة هذه

 كإثبات إقامتك عن صورة تحميل من لتتمّكن الغيمة رمز على اضغط ثمّ  من. مباشرة   وتحميلها

.لجوء  
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 وجدّية اهتمام اظهار هو لالجئين الجامعية الدراسة ألهلية المّجاني التقييم من لالستفادة الثاني الشرط

:طريقتين عبر ممكن وهذا ألمانيا، في العلمي التحصيل الستكمال  

sAsaes ب المعروف األجانب للطاّلب التعلّم على القدرة اختبار خالل من األولى -  

   tAsisAUnUrUnr dAe inUnAesUaea األلمانية الجامعات إحدى من وثيقة خالل من الثانية -

 

 

 

Beispiele: 
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.  

  

 القدرة اختبارعن  المعلومات من للمزيد

sAsaes األجانب للطاّلب التعلّم على  

 التالي الموقع زيارة يمكنك

....aesats.we 

 ومكان موعد من التحقق يمكنك كما

القادم االختبار  

يمكنك الحصول على وثيقة من إحدى 

 في التسجيل تخّولك األلمانيّة الجامعات

 التحضيرية السنة عن العامة المعلومات

 هذه مواعيد.  بالالجئين الخاصة

 لحضورها التسجيل وكيفية المحاضرات

:التالي الموقع في موجود  

www.uol.de/orientierungsjahr 

http://www.testas.de/
http://www.testas.de/
http://www.uol.de/orientierungsjahr
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 ٦. التأّكد من الحصول على التقييم المّجاني ألهلّية الدراسة

 اّنك االلكتروني البريد عبر الموقع من رسالة سيردكم المستندات، وتحميل التسجيل اتمام بعد

يومين أقصاها  مّدة خالل وذلك المجاّني، التقييم إمكانية على حصلت .  

tssUa-inU في التسجيل وهي التالية بالخطوة المباشرة يمكنك الرسالة هذه تلقّيك عند  

 

 

 

 

 

 

موقع عبر مّجانا    أولدنبورغ جامعة في التحضيرية للسنة طلب تقديم اآلن يمكنك مبروك  

 .Uni- Assist  

:الثانية الخطوة في المذكورة التعليمات اّتباع منك نرجو الطلب لتقديم  

"tssUsa-inU موقع عبر طلب تقديم"    

   

 

 

Ihr Antrag auf Kostenbefreiung, Your application for cost exemption for refugees 

r Donald Duck 


