معلومات
معلومات عامة حول برنامج ال ")Perspektive Aufsteiger) „ PPA



فترة تقديم الطلبات للتسجيل في الفصل الصيفي ٢٠٢٢
من  ١١.٢٩الى٢٠٢٢.٠١.٢٨.
البرنامج يتالف من ثالثة اقسام اساسية:

.1قسم اللغة:
A2, B1, B2, C1
.2قسم الدراسة:
ابتداء من ال  : B2يمكن المشاركة في جميع المحاضرات مع الطالب النظاميينامكانية المشاركة في االمتحانات واحتساب النقاط عند البدء بالدراسة النظامية. .3مجال االندماج ()Glückauf Kurs
في كل اسبوع يوجد حلقات عمل ومحاظرات مختلفة على سبيل المثال  :في مجال العمل والبحث عنوظيفة  ,محاضرات رياضيات وفيزياء ,كورس انكليزي و كورس كمبيوتر والمزيد ....
يجب المشاركة على االقل في محاضرتين من ال( )Glückauf Kursلكي يسمح لك بالتقدم لالمتحانالنهائي للغة.في كل مشاركة ستحصل على توقيع  .يمكن بالتاكيد المشاركة باكثر من محاضرتين.
دورات اللغه االلمانية ستبدا من المحتمل في ٠٤.٠٤.٢٠٢٢كل كورس عبارة عن  15ساعة في االسبوع.يختلف برنامج الدوام بين الكورسات  .سيتم الحاقك بالكورس المحدد قبل  3اسابيع من بدء الدوامتكلفة بطاقة الطالب  NRWتقريبا  240يورو لكل فصل دراسي .دورات اللغه االلمانية مجانيه.ابتداءا من ال  B2ممكن ان يتحمل برنامج ال  PPAتكاليف احد االختبارات التالية:DSH/ Telc c1 Hochschule/TestDaF/C1 Goethe

الشروط المطلوبة للمشاركة في البرنامج:





يكون لديك صفة لجوء
اثبات عن شهادة البكالوريا في الخارج التي عن طريقها يمكنك الدراسة
نية الدراسة في Technische Hochschule Georg Agricola
المشاركة في امتحان تحديد المستوى للبرنامج

كيف يمكن التسجيل في البرنامج ؟
يرجى اتباع الخطوات التالية للتسجيل :
 .1ارسال االوراق التالية على االيميل Bewerbung-ppa@thga.de :


نسخة ملونة عن شهادة البكالوريا االصلية



نسخة ملونة عن ترجمة شهادة البكالوريا للغة االلمانية



نسخة ملونة من صورة الهوية الشخصية



صورة شخصية



سيرة ذاتية



نسخة ملونة عن وثائق الدراسة الجامعية ان كانت موجودة



نسخة عن شهادات اللغه ان كانت موجودة

.2سيتم فحص ودراسة اوراقك
.3اذا كانت اوراقك مستوفيه الشروط سنرسل اليك موعد مقابلة اونالين
.4بعد تسجيلك سيتم دعوتك المتحان كتابي في الجامعة لتحديد مستواك اللغوي.
.5عندما تحصل على نتيجة امتحان تحديد المستوى يمكنك ان تقرر ما اذا كنت تريد ان تاخذ المكان في
البرنامج.
اذا كان لديك اي سؤال تواصل معنا عبر الهاتف او عبر االيميل.
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