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معلوماتنشرة   

 )"Perspektive Aufsteiger) „ PPAمعلومات عامة حول برنامج ال 
 ۲۹.۰۷.۲۰۲۲ .الى ۱٦.۰٥ من : ۲۰۲۲/۲۳فترة تقدیم الطلبات للتسجیل في الفصل الشتوي 

 : اساسیةالبرنامج یتالف من ثالثة اقسام 

 : قسم اللغة. 1

A1, A2, B1, B2, C1 

 )Glückauf Kurs(مجال االندماج  . 2

محاضرات , في مجال العمل والبحث عن وظیفة : في كل اسبوع یوجد حلقات عمل ومحاظرات مختلفة على سبیل المثال  •
 .... كورس انكلیزي و كورس كمبیوتر والمزید , ریاضیات وفیزیاء

في كل . لكي یسمح لك بالتقدم لالمتحان النھائي للغة) Glückauf Kurs(في محاضرتین من الیجب المشاركة على االقل  •
 . یمكن بالتاكید المشاركة باكثر من محاضرتین. مشاركة ستحصل على توقیع 

 : قسم الدراسة. 3

 یمكن المشاركة في جمیع المحاضرات مع الطالب النظامیین:  B2ابتداء من ال  •
 . االمتحانات واحتساب النقاط عند البدء بالدراسة النظامیةامكانیة المشاركة في  •

 :مالحظات

  04.10.2022 في المحتملمن دورات اللغھ االلمانیة ستبدا  •
 . ساعة في االسبوع 15كل كورس عبارة عن  •
 اسابیع من بدء الدوام 3الكورس المحدد قبل ب الحاقكسیتم . یختلف برنامج الدوام بین الكورسات  •
 . دورات اللغھ االلمانیة مجانیھ. یورو لكل فصل دراسي 240تقریبا  NRWتكلفة بطاقة الطالب  •
 : تكالیف احد االختبارات التالیة  PPAممكن ان یتحمل برنامج ال   B2ابتداءا من ال  •

DSH/ Telc c1 Hochschule/TestDaF/C1 Goethe  

 : الشروط المطلوبة للمشاركة في البرنامج

 صفة لجوء مع او بدونطالب االجانب الذین لدیھم رغبة للدراسة  •
 اثبات عن شھادة البكالوریا في الخارج التي عن طریقھا یمكنك الدراسة •
 Technische Hochschule Georg Agricolaنیة الدراسة في  •
 المشاركة في امتحان تحدید المستوى للبرنامج•
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 كیف یمكن التسجیل في البرنامج ؟

 : یرجى اتباع الخطوات التالیة للتسجیل 

 ppa@thga.de-Bewerbung: ارسال االوراق التالیة على االیمیل  .1

 نسخة ملونة عن شھادة البكالوریا االصلیة •

 نسخة ملونة عن ترجمة شھادة البكالوریا للغة االلمانیة •

 ة الشخصیةنسخة ملونة من صورة الھوی •

 صورة شخصیة •

 سیرة ذاتیة •

 ان كانت موجودةالجامعیة نسخة ملونة عن وثائق الدراسة  •

 نسخة عن شھادات اللغھ ان كانت موجودة •

 سیتم فحص ودراسة اوراقك  .2

 اذا كانت اوراقك مستوفیھ الشروط سنرسل الیك موعد مقابلة اونالین  .3

 .اللغوي اكلتحدید مستو سجیلك سیتم دعوتك المتحان كتابي في الجامعةبعد ت .4

 . عندما تحصل على نتیجة امتحان تحدید المستوى یمكنك ان تقرر ما اذا كنت ترید ان تاخذ المكان في البرنامج .5

 . اذا كان لدیك اي سؤال تواصل معنا عبر الھاتف او عبر االیمیل
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