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هدفنا يكمن يف إعدادكم إعدادا ً ناج ًعا لخوض تعليمكم العايل .من بني
النقاط الجوهرية التي يشملها برنامج اإلرشاد:
• تقييم الشهادات الدراسية السابقة
• رشح املتطلبات الخاصة باللغة
• تقديم إرشادات حول
• ااإلمكانيات املتاحة لاللتحاق مبدرسة للحصول عىل شهادة الثانوية
		 العامة
• أشكال االلتحاق بالجامعة
• التخصصات الدراسية الجامعية بأملانيا
• طرق الدعم املايل (عىل سبيل املثال :القانون اإلتحادي لدعم
		 التعليم ،املنح ،إلخ)
• تقدیم املساعدﺓ عند
• اختيار التخصص الجامعي واملهني
• تقديم الطلبات وتوضيح إجراءات القبول الجامعي

يشمل الدعم طبقاً ملعايري صندوق الضامن الجامعي كل من الالجئني
والنازحني والنازحات ذوي األصول األملانية واملهاجرين
واملهاجرات اليهود إضافة إىل أزواجهم القادمني وفق آليات مل الشمل
الذين ال تتجاوز أعامرهم ثالثني سنة .يستهدف الدعم الرشوع ألول مرة
يف التعليم العايل أو مواصلته.

ميكن تقديم طلب الدعم عرب البوابة اإللكرتونية
صندوق الضامن الجامعي الخاص باإلرشاد التعليمي هو برنامج
شباب املهاجرات واملهاجرين استشار ٍ
ات حول
اتحادي يتلّقى ضمن إطاره ُ
إمكانيات االلتحاق باملسار األكادميي.
صندوق الضامن الجامعي لإلرشاد التعليمي يقدم معلومات لكل
ٍ
شخص حسب حالته وبشكل مستفيض عن اإلمكانيات املالئة للتأهيل
العلمي يف أملانيا ويعمل باالشرتاك معكم عىل تطوير برنامج تعليمي.
نطمح من خالل هذا الربنامج إىل توضيح الطريق الفعال لتحقيق الغرض
املنشود من التأهيل مراعني يف ذلك شهاداتكم الدراسية التي حصلتم
عليها يف الخارج .ونساندكم يف إعداد الطلبات ونرشدكم إىل طريق متويل
دراستكم ونستوعب يف برنامج الدعم طبقاً ملعايري صندوق الضامن
الجامعي املرشحني واملرشحات املستوفني للرشوط املطلوبة.

http://bildungsberatung-gfh.de/anmeldung

للتسجيل في صندوق الضمان الجامعي الخاص باإلرشاد
صندوق الضمان الجامعي الخاص باإلرشاد التعليمي
يتم القبول يف برنامج الدعم املايل حسب رشوط صندوق الضامن
الجامعي لدى إحدى مراكز اإلرشاد التعليمي اإلثني و العرشين ()22
أو لدى واحد من املائة ( )100مركز اإلرشاد املتنقلة .تتم بهذه املراكز
مراجعة أهلية املرشحني واملرشحات والتزامهم بالضوابط الشكلية .من بني
الرشوط:
إثبات وضع اإلقامة حسب القانون املتعلق بشؤون النازحني والالجئني
(املادة  4و  7أو املواد  22و  23.1و  23.2و  23.4و  24و  25.1و 25.2
من قانون اإلقامة يف عالقة مع البند  3.1أو  4.1من قانون إجراء اللجوء.
بالنسبة لألشخاص املنتمني لهؤالء و القادمني عربآلية مل الشمل يجب أن
يكون الزواج قد تم قبل عملية لجوء الشخص املعني باألمر
من أهم املجاالت التي يشملها الدعم دورات اللغة والدورات التي متكن
صاحبها من االلتحاق بالجامعة واملعاهد العليا .وعاد ًة ما ينتهي الدعم
بعد  30شه ًرا تعليم ًيا .أما تقديم الدفعم فيتم من خالل مؤسسة أوتو
بينكه(.)Otto Benecke Stiftung e.V.

يشمل الدعم املايل طبقاً ملعايري صندوق الضامن الجامعي:
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•

تكاليف الدروس ،إذا مل يتعلق األمر بإجراءات مدرسية تتحمل الوالية
اإلتحادية نفقاتها
مبلغ شامل لرشاء الكتب املدرسية (بقيمة  30يورو)
تكاليف االنتقاالت (تشمل مصاريف االنتقاالت اليومية الرضورية
إىل مكان التعليم وكذلك مصاريف الذهاب واإلياب عند بداية ونهاية
الدورة)
مصاريف احتياجات ذات طبيعة خاصة (عىل سبيل املثال :املصاريف
الرضورية املتعلقة بالتأمني الصحي ،الرتاجم ،االعرتاف بالشهادات
الدراسية واملصادقة عليها ،الخ)
نفاقات املعيشة (مبلغ مايل يخص املتطلبات الرضورية بقيمة 427
يورو إذا مل ميكن السكن مع الوالدين)*
نفاقات املسكن (مبلغ مايل يصل إىل  325يورو كحد أقىص)
درس خصويص رضوري
* مطابق للفقرة  1و 2من املادة  13من القانون االتحادي لدعم التعليم
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