
 
 

طلب؟ تقدیم یمكنني كیف  
 Uni-uni- assit موقع عبر الطلب تقدیم الثانیة: الخطوة   

- 1 - 
www.uol.de/orientierungsjahr 

 ؟بالالجئین الخاصة التحضیریة للسنة انتساب طلب تقدیم بإمكاني كیف
   uni-assistموقع عبر الطلب تقدیم الثانیة: الخطوة 

  uni-assist. موقع طریق عن الكترونّیاً  یتمّ  بالالجئین الخاصة التحضیریة للسنة انتساب طلب تقدیم

 الخطوة في“ Antrag auf Kostenbefreiung“ ب المعروف التكلفة إعفاء طلب بإنشاء قمت لھذا
 ما في موجودة وتقدیمھ الطلب انشاء كیفّیة حول التعلیمات. مجاناً  الطلب تقدیم اآلن یمكنك .السابقة

 .یلي

 :لإلرشاد
 
 

 

  “Online Portal“ ب المعروف اإللكترونیة البوابة موقع إیجاد  .۱

assist.de-www.uni 
  uni-assist. موقع برع المّجاني الطلب تقدیم حول الالزمة المعلومات كل على الحصول یمكن ھنا

 

 على النقر/  الضغط یرجى لذلك. تتبعھ ان علیك رابط على تّدل األحمر باللون المربعة اإلطارات
 !!!  إلیھ المشار الرابط

http://www.uni-assist.de/
http://www.uni-assist.de/
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 .  uni-assistموقع برع مّجاني طلب تقدیم حول المعلومات على الحصول یمكن الصفحة ھذه في

 .واإلنجلیزیة األلمانیة باللغة متوفرة المعلومات ھذه

 

 

  

  

 كیفّیة حول التعلیمات تجد ھنا
 ھذا عبر وتقدیمھ الطلب انشاء

 اّتباع أیضاً  یمكنك. الموقع
 .الكتّیب ھذا في اإلرشادات

 تقنّیة مشاكل واجھتك اذا
 الطلب، تقدیم أو إنشاء خالل

 واستفسار أسئلة لدیك أو
 االستمارة ملء یمكنك

 الرابط ھذا في الموجودة
  uni assist.  موقع مع للتواصل

 .طلب تقدیم من لتتمكن الرابط اتبع
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 :الطلب إنشاء  .۲

 :یلي كما دخولك تسجیل السابقة الخطوة في كما علیك للتقدیم

 

 

 أو بك الخاص التطبیق لتغییر  ملفّك الى وقت أي في الدخول یمكنك المرور وكلمة  المستخدم اسم خالل من
 .الوثائق ببعض اإللحاق

 .نسیانھما عدم من للتأكد بك الخاصة المرور وكلمة المستخدم اسم كتابة علیك یجب

 

 

 

DonaldDuck 

 المستخدم بإسم التسجیل یرجى!!! نصیحة
 من اإلعفاء لطلب التابعین المرور وكلمة

 سابقاً  أنشأتھما اللذین التكالیف
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Entenhausen 

dduck@entenmail.com 

dduck@entenmail.com 
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 :التسجیل على التأكید .۳

 رابط وتتضمن التسجیل، من االنتھاء بعد االلكتروني بریدك على ستصلك التي الرسالة ھي ھذه
 تسجیلك لتأكید یومین خالل الرابط ھذا على تضغط ان یرجى.  تسجیلك تأكید خاللھ من یمّكنك
  .حسابك وتفعیل

 

 :الدخول تسجیل .٤

 . ملفّك إلى للدخول المرور وكلمة المستخدم اسم إدخال یرجى

 

DonaldDuck 

DonaldDuck 

………. 
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 :طلب تقدیم .٥

 ومن. القائمة من Grundfragen عنوان تحت األسئلة على باإلجابة البدء علیك ،وركمذ وھ كما
 تحت طلب تقدیم أو  Studienangebot suchen  عنوان تحت التخّصص عن البحث یمكنك بعدھا

 .أیضاً  القائمة من Antrag عنوان

 

 

  

  

Donald Duck! 

9999999 

DonaldDuck 
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 Grundfragen عنوان تحت األسئلة على اإلجابة. أ.٥

 

 

 التالي تمأل ان منك یرجى
 الشخصیة بمعلوماتك

كإسمك وتاریخ ومكان 
 لتتمكن والدتك وجنسّیتك

   . التسجیل من

 

ادخل بریدك ھام جداً!!! 
 .ھنا اإللكتروني

 

بعض الرسائل الواردة من 
ستصلك  uni-assistموقع 

عبر البرید كما البرید 
اإللكتروني. لذلك یرجى 

دخال عنوانك إمنك 
 الشخصي بشكل صحیح.

Duck 

Donald 

Entenweg 4 

dduck@entenmail.com 
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 أین (في أّیة دولة) حّصلت شھادتك؟

 

 متى حّصلت شھادتك، وما إسم الشھادة؟ 

 

 ؟ھل َدَرْسَت في جامعة من قبل -

 جامعة درست؟ وفي أيّ  متىو ماذا"، نعمفي حال " "nein" "، اخَتركّال في حال "

 

 
 
 
 
 
  

 

  

في القائمة أسماء معظم 
الشھادات الخاصة بالدولة 
التي اخترتھا سابقاً. إن لم 

َتِجد إسم شھادتك في 
إدخال القائمة، یرجى منك 

اإلسم في الفراغ 
 .المخصص لذلك

Entenhausener Schauspielschule 

Schauspieldiplom 

في القائمة أسماء معظم 
الخاصة بالدولة  الشھادات

التي اخترتھا سابقاً. إن لم 
َتِجد إسم شھادتك في 

القائمة، یرجى منك إدخال 
اإلسم في الفراغ 
 .المخصص لذلك

 

  أین أكملت تعلیمك العالي؟
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مبروك، لقد أنشأت ملّف شخصّي  لدى الموقع، یمكنك من خاللھ تقدیم طلب اإلنتساب للسنة 

كما بإمكانك تقدیم طلبات لجامعات أخرى ألكثر من تخصص حسب  .بالالجئینالتحضیریة الخاصة 
 .رغبتك

  

01/2007 bis 04/2010 

dduck@entenmail.com 

Duck 
Donald 

Entenweg 4 

Donald 
Duck 

Entenweg 4 

dduck@entenmail.com 

Entenhausener Schauspielschule 

Schaupieldiplom 
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 .ب. البحث عن التخصص٥

في الخطوة التالیة علیك فقط اختیار التخصص الذي توّد دراستھ. اتبع التعلیمات الموجودة أدناه لتتمكن من 
 أولدنبورغ.تقدیم طلب انتساب للسنة التحضیریة الخاصة بالالجئین في جامعة 

 

 

 

 

 

ھنا یمكنك اختیار الفصل 
الذي ترغب البدء فیھ بالسنة 

لتبدأ في شھر  .التحضیریة
 ) علیك۹سبتمبر(
 Wintersemester.اختیار

) ٤لتبدأ في شھر أبریل (
 علیك

 Sommersemesterاختیار

  :ثم اختار

Oldenburg, Carl von Ossietzky 
Universität  

Flüchtlingsprogramm  ثم 

!!! Beispiel: Sommersemester 2017 

 
Flüchtlingsprogramm 
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 ج.  إنشاء الطلب  .٥

 

 

!!! Beispiel: Sommersemester 2017 

ohne Abschluss 
Orientierungsjahr für Geflüchtete 
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 د. أسئلة حول الطلب  .٥

مد على نوع الشھادة التي لكّل دولة أسئلة خاصة تعت .  التالیة تدور حول  تحصیلك العلميّ األسئلة في الخطوة 
 .حّصلتھا

  (.3 -.1) التحصیل العلمي قبل الدراسة الجامعیة

 

 

 ھل درست في جامعة أو كلّیة من قبل؟ (بدأت أو انتھیت)

مأل التالي بمعلومات عن ت، یرجى أن نعمفي حال 
 .دراستك الجامعیة

 :مالحظة 

 ھل سبق ودرست في جامعة في ألمانیا؟
 ، یرجى منك ان تمأل المعلومات تحت السؤال رقمنعمفي حال 

1./4.  
 تمأل المعلومات تحت السؤال رقم ال ، یرجى منك انكّال في حال 
 السؤال رقمیرجى منك ان تمأل المعلومات تحت  بل .4/ .1.

2./5. 
 
 

  .6 /.3تمأل المعلومات تحت السؤال ال یرجى منك ان
 .عند اإلنتھاء یمكنك المباشرة بالخطوة التالیة

 .، یمكنك البدء بالخطوة التالیةكّال في حال 

 

 

 یرجى إدخال معلومات عن التحصیل العلمي في المدرسة1.: 

 .في حال شاركت بامتحان دخول كلّیة، ادخل تاریخ المشاركة2.: 

) أو شاركت بإمتحان Studienkollegھل درست بما یعرف ب (3.: 
 ھناك؟

  3 ، یرجى منك ان تمأل المعلومات تحت السؤال رقمنعمفي حال 
  3 تمأل المعلومات تحت السؤال رقم ال ، یرجى منك انكّال في حال 
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ODER 

 

ODER 

 
 

 :. أسئلة متعلّقة بمرحلة التعلیم العالي ه .٥

 

 

 

یرجى إدخال معلومات عن مستوى المعرفة في اللغة 1.: 
 .األلمانیة

یرجى إدخال معلومات عن مستوى المعرفة في اللغة 2.: 
 اإلنجلیزیة

مستوى المعرفة في لغات  یرجى إدخال معلومات عن3.: 
 أخرى

  .7-.4 تمأل المعلومات تحت السؤال ال یرجى منك ان
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 :. و. تحمیل المستندات٥

لھذا كل ما علیك فعلھ ھو تصویر المستندات  في الخطوة التالیة علیك تحمیل كل المستندات التابعة لطلبك.
 المستندات المطلوبة ھي:. )JPGأو   PDFالمطلوبة وتحمیلھا (على شكل

 شھادة المدرسة -
 (في حال توفّرت) الشھادة الجامعیة -
 (في حال توفّر)  كشف عالمات للدراسة الجامعیة -
 (في حال توفّرت) شھادة في اللغة األلمانیة -
   ترجمة للمستندات باللغة األلمانیة أو اإلنجلیزیة عند الضرورة. -

 

  

 
اختر فئة المستند الذي ستحّملھ، مثالً 

Zeugnisse.ثم أدخل إسماً للمستند . 

لتتمّكن من   Durchsuchen إضغط على
   .اختیار المستند الذي ترید تحمیلھ
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 ز. إرسال الطلب إلكترونّیاً  .٥

فتقدیم الطلب یتّم  .  قّدمت طلب اإلنتسابي بعد أنك لقد أتممت حتى اآلن مرحلة إنشاء الطلب، لكن ھذا ال یعن
إن لم تقم بذلك، لن یّتم التحقق من مستنداتك  “Elektronisch übermitteln„. إلكترونیاً عبر الضغط على

عبر الموقع، كما أن ملفّك الشخصي وطلبك سیكون محجوباً عن موّظفي الجامعة. وفي ھذه الحالة ال یعتبر 
  كننا مساعدتك إن واجھت أیة صعوبات.طلبك مقّدم وبالتالي ال یم

 

 

 

 

التحقق من المستندات یحتاج  الكترونّیاً بشكل صحیح، لن تحتاج الى القیام بخطوات إضافّیة.عند تقدیم الطلب 
ستتلقّى رسالة من الموقع حین یصل طلبك إلى الجامعة، أو في حال وجود خطأ   أسابیع. ٤إلى  ۳عادة فترة 

 أو نقص بالمستندات.  

 

 

 

لست بحاجة إلرسال المستندات عبر البرید. 
تقدیم الطلب الكترونّیاً عبر الموقع كاٍف لتقدیم 

  طلب انتساب للسنة التحضیریة

ھذه ھي الخطوة األخیرة لتقدیم طلب 
 انتساب للسنة التحضیریة

 !!!النھایة


