
 
 

 اختيار المسار الجامعي و كيفية طلب القبول الجامعي في أحد الجامعات األلمانية 

 

 أين يمكنني العثور على معلومات بخصوص الدراسة في ألمانيا؟ .1

 

 .للبحث عن فرص للدراسة في الخارج، فإن المبادرة الشخصية مطلوبة

الموقع تصفح  فبامكانكم .في الجامعات األلمانيةمبسط عن كيفية البحث عن مقعد دراسي  وصف للمزيد من اإلرشادات و

  :التالي

-germany.com/de/studium-in-it-https://www.make

ausbildung/studium/schritte/voraussetzungen/  

 planen-germany.de/de/studium-in-https://www.study    

   (DAAD) كما يمكنكم االطالع على المعلومات التي توفرها الوكالة األلمانية للتبادل األكاديمي

 www.daad.de/de/https://  

 

 

تقديم شهادة ل بحاجة أنتإذا كنت متحصال على شهادة البكالوريا) شهادة ختم التعليم الثانوي( التونسية ، فهل  .2

 ؟جامعة ألمانيا في القبوللتقديم طلب  إضافية ألمانية

 

تمنحك شهادة ختم التعليم الثانوي التونسية إمكانية مباشرة الدراسة بأحد الجامعات األلمانية. تأسيسا على ذلك   ال. طبعا

 .القبوليمكنك التقدم مباشرة إلى إحدى الجامعات األلمانية بطلب 

 :الشهاداتأيًضا المزيد من المعلومات المتعلقة بالمطابقة بين  "anabin" لكم قاعدة البيانات توفر

-mit-https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse

hochschulzugang.html#land_gewaehlt  

 

 ؟ ليم العالي في تونس. ما الذي عليَك مراعاتهإذا كنت متحصال على شهادة ختم التع .3

إذا كنت قد أتممت بالفعل دراستك في بلدك األصلي وترغب في الحصول على درجة الماجستير في ألمانيا ، على سبيل 

ويتم تقييم وفحص الشهادات من قبل قسم   إجراءات االعتراف بالشهادة العلمية. في الخوض المثال ، فإنه يتحتم عليك

 للتبادل األلمانية الوكالة ؤون الدولية صلب الجامعة التي اخترت االلتحاق بها. يمكن العثور على العناوين على موقعالش

  (DAAD) األكاديمي

 

 ختيار التخصص والجامعة؟ا .4

 في هذا الصدد نود التنويه مرة ثانية على أهمية روح المبادرة و التعويل على النفس. 

 اختصاص:  20.000التالي يمكنك االطالع على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من اعتمادا على الرابط 

finden-hochschule-und-planen/studiengang-germany.de/de/studium-in-https://www.study   

 

 كيف تقدم طلبك للحصول على مقعد جامعي في ألمانيا؟ .5

تختلف إجراءات تقديم طلب القبول الجامعي من جامعة إلى أخرى في ألمانيا. لذا فعلى الطالب االطالع على كل ما يحتاجه 

من أجل هذه العملية وذلك إما عن طريق الموقع اإللكتروني للجامعة أو عن طريق المكتب الدولي للطلبة 

Akademischen Auslandsamt  جامعة ألمانية تتلقى  180أو مكتب شؤون الطلبة التابعين للجامعة المعنية .  فحوالي

 :Uni-assistطلبات القبول الجامعي المقدمة من الطلبة األجانب عبر البوابة اإللكترونية 

assist.de-https://www.uni    

https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/studium/schritte/voraussetzungen/
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/studium/schritte/voraussetzungen/
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen
https://www.daad.de/de/
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/studiengang-und-hochschule-finden
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/studiengang-und-hochschule-finden
https://www.uni-assist.de/
https://www.uni-assist.de/


 
 

 طلب التأشيرة 
 

 ؟ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة  .1

 

 .موقع السفارة األلمانية بتونس.على  سفريمكن العثور على قائمة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تأشيرة 

/1514900-VisaEinreise/-de/service/05-https://tunis.diplo.de/tn   

 

 

هل من الضروري الحصول على قبول جامعي من جامعة حكومية أو من أحد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي  .2

 المرخص لها و المعتمدة لطلب الحصول على تأشيرة؟

 

بإمكانك أيًضا تقديم طلب للحصول على تأشيرة دون تقديم قبول جامعي. في هذه الحال ، يجب عليك إرفاق الملف  ال. 

بوثائق تثبت نيتك أو رغبتك في االلتحاق بجامعة ألمانية, كنسخة من المراسلة أو البريد إللكتروني المتبادل مع الجامعة, 

( تصرح فيها باالختصاص (Lettre de motivationم رسالة تحفيز على سبيل المثال. باإلضافة إلى ذلك عليك تقدي

 الجامعي الذي تنوي االلتحاق به.

 

 ما الذي يجب مراعاته عند التسجيل في حصص تعلم اللغة األلمانية؟ .3

 

تعلم واكتساب اللغة األلمانية الخطوة األولى التي يجب على الراغب بالدراسة في ألمانيا القيام بها قبل كل شيء. لذا فإن  يعد

ساعة أسبوعيا, على األقل,  وذلك تمهيدا الجتياز  18على الطالب القيام بدورة مكثفة لتعلم اللغة األلمانية أي ما يعادل 

 ق بالجامعة األلمانية.اختبار اللغة الضروري لاللتحا

لتتعرف على المستوى اللغوي المطلوب لاللتحاق بجامعة ألمانية وأي شهادة يجب تقديمها ضمن الوثائق المكونة لطلب 

 القبول الجامعي, عليك الرجوع للجامعة المعنية باألمر.  

 للمزيد يمكنك زيارة الموقع التالي:

http://www.sprachnachweis.de/sprachnachweis/studienbewerber.do   

 

 تأشيرة؟ على الحصول شروط هي ما .4

 

 .  حداً  على تأشيرة طلب كل إلى بالنظر عدمه من تأشيرة على الحصول طلب استيفاء مدى تقييم يتم

 سيتم ما وهو. إتباعه المزمع الجامعي للمسار وضافيا شافيا وصفا التأشيرة طالب يقدم أن الضروري من فإنه ذلك، مع

. السابقة األكاديمية و المدرسية إنجازاتك, كذلك معايير التقييم تشمل(. التعليمية مسيرتك) الذاتية سيرتك إلى استنادا تقييمه

 .رسالة تحفيز إلى إضافة

 

 ؟ الوساطة وكاالت عبر المقدمة التأشيرة طلبات تفضيل يتم هل .5

 .إيداعه تاريخ من ابتداء حًدا على ملف كل دراسة يتم. ال طبعا

 

 وساطة؟ بوكالة وجوبا أستعين أن علي أم بمفردي الملف إعداد بإمكاني هل .6

 

https://tunis.diplo.de/tn-de/service/05-VisaEinreise/-/1514900
https://tunis.diplo.de/tn-de/service/05-VisaEinreise/-/1514900
http://www.sprachnachweis.de/sprachnachweis/studienbewerber.do
http://www.sprachnachweis.de/sprachnachweis/studienbewerber.do


 
 الحصول في حضوضكم من يزيد ال أنه كما. ضروري غير خاصتكم التأشيرة طلب ملف إلعداد وساطة وكالة تفويض إن

 معظم برفع الكفيلة المعلومات كل على لحصولل  أعاله المبينة األنترنت بمواقع استعانة, طالب لكل يمكن. التأشيرة على

 . السفارة توفرها التي المطلوبة المستندات قوائم إلى باإلضافة هذا. ألمانيا في الدراسة حول تساؤالتكم

 

 ألمانيا في للدراسة االستعداد في الطالب تعين إتباعها صورة في, لكنها, ملزمة غير تبقى المعلومات هذه


