
 البرنامج الجامعي

 

 

) الدعم للدارسین OBSیقدم الدارسون المشرفون في جمعیة أوتو بینیكھ (
  تارضاحم عم نواعتلاب ةیناملألا تاعماجلا نم27والطالب المھاجرین في 

 .ةقثلا لھأ نمنیرضاحمو
یساعد الدارسون المشرفون في المرحلة االنتقالیة إلى الجامعة وكذلك أثناء 

الدراسة ویقدمون لزمیالتھم وزمالئھم التوجیھ في العملیة التعلیمیة وفي 
من أھل الثقة الدعم الحیاة في ألمانیا. یقدم المحاضرات والمحاضرون

 .مھیدل يتلا تالاصتالا ةكبشو مھفراعم لالخ نم ةعماجلاب ةدعاسملاو

عن الجمعية 
  عاًما في مجال االندماج والتأھیل. 50نعمل منذ أكثر من   

محاورنا ھي التأھیل المھني والدراسة الجامعیة وسوق العمل وعمل  
 الشباب وأولیاء األمور. 

  -نطور عروض اندماج وتأھیل، نقوم بتنفیذھا بالتعاون مع شركائنا 
 معظمھم منظمات معنیة بشؤون المھاجرین.

بتكلیف من الحكومة االتحادیة، خاصة الوزارة االتحادیة لألسرة  
) نقدم المساعدة لالجئین والعائدات  BMFSFJوالشباب ( والمسنین والنساء

والعائدین* إلى بلدانھم وذویھم المسافرین معھم ومن لھم حق اللجوء  
وغیرھم من األشخاص الذین یتم استقبالھم في ألمانیا ألسباب إنسانیة أو  
یدرسون في ألمانیا أو یبحثون بعد الدراسة عن عمل یتوافق مع تدریبھم  

 المھني. 
نحن جمعیة خیریة مقرھا مدینة بون وكولونیا األلمانیة ومدینة أغادیر  

(المغرب)؛ محایدة حزبیًا وعقائدیًا. شركاء التعاون معنا ھي الوزارات  
االتحادیة ووزارات الوالیات والبلدیات والمصالح الحكومیة والجامعات  

والشركات واالتحادات. 

 
 
 
 
 
 

 :يلي ام نيفرشملا نيسرادلا ضرع لمشي
 تارضاحملا ةرایزو تاعماجلاب تالوج/
تعریف بالفصول الدراسیة/
 تابتكملاب تالوج/
 نكس نع ثحبلا يف ةدعاسملا/
فعالیات عن التعلیم الثقافي والسیاسي/
 غارفلا تاقوأ لغش نع حئاصن/

بالعمل كطالبة أو طالب مشرفًا؟  
 ةمھاسملا يف بغرت وأ كتعماج يف ةدعاسملا نع ثحبت لھ

  نرجو التواصل معنا على العنوان التالي:
 
 

 

 صندوق ضمان الجامعة 

 
 

یم عروض ودعم للمتقدمین للدراسة دتق
من المھاجرین 

)RL-GF-H( ةعماجلا نامض قودنصوفق معاییر

 

 :لصاوتلاب نوصتخملا نوفظوملا

  :فتاھلا ،میظنتلا ،رغریب انیتسیرك
02288163338
البرید اإللیكتروني:

Chris�ne.Berger@obs-ev.de

 

  

: یمكنكم الحصول على معلومات أخرى عبر الرابط

www.obs-hsp.de وأ 
www.obs-ev.de/akademische -qualifizierung/

Geschä�sführender Vorsitzender
Dr. Lothar Theodor Lemper

Stellvertretende Vorsitzende
Dagmar Ziegler

Vorsitzender des Kuratoriums 
Eberhard Diepgen
Regierender Bürgermeister von Berlin a.D.

Kennedyallee 105 -107
53175 Bonn
www.obs-ev.de
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 ھل أنت مھتم بالدعم؟
نرجو التوجھ إلى االستشارة التعلیمیة بصندوق الضمان بالمعاھد ا

-استشارات تعليمية  
الخطوة األولى في طريق الدعم 

  يف ةراشتسا ىلع لوصحلا مزلي معدلا ىلإ مامضنالا لبق
  دهاعملاب نامضلا قودنصب ةيميلعتلا ةراشتسالا زكرم
  عجارتو .)JMDهجرة الشباب (  بتكمل ةعباتلا ايلعلا
  ريياعم قفو معدلا ةمئالمو ةيقحأ ةيميلعتلا ةراشتسالا زكارم

  ةيميلعت ةطخ دادعإب نوموقيو )GF-H(  صندوق ضمان الجامعة
  نم معد ىلع لوصحلل ةراشتسالا نع نيثحابلل حئاصنل نومدقيو

  .)OBSجمعية أوتو بينيكه (

:
یمكنك معرفة المزید من المعلومات عبر 

 www.bildungsberatung-g�.deالموقع

 معدلا جمانرب

     

م
صندوق ضمان الجامعة

  ةساردلا يف نيبغارلا نيرجاهلعروض المقدمة للواالدعم 

 
  

 

-

) BMFSFJبتكلیف من الوزارة االتحادیة لألسرة والمسنین والنساء والشباب (
نقدم الدعم للمھاجرات والمھاجرین الراغبین في الحصول على شھادة الثانویة  
أو الطامحین للدراسة أو استكمال الدراسة التي بدأوھا في وطنھم األم ھنا في 

ألمانیا. ویتم ھذا وفق معاییر دعم المھاجرات والمھاجرین الشباب بغرض
)".RL-GF-Hالمجال الجامعي (-ضمان "صندوق ال   االستعداد والبدء بالدراسة الجامعیة 

ُ اسم بی ما یعرف تكون  نمصندوق ضمان الجامعةو
برنامج دعم وكذلك من برنامج سيمينار وجامعة.

ً. اآلنی حتى روض الع550وقد استفاد ما یزید عن  ھذه من ن المھاجر من ألفا

 
 

 

 
 
 

 

 برنامج السيمينار

  

وتطبیقیة لھا دوٌر محوري في التقدم الناجح للحصول على مقعد دراسي وتساھم

  تامولعم وأ يملعلا لمعلا رییاعم وأ ةیصصخت وأ ةیساسأ فراعم تناك ءاوس
نقدم من خالل برنامج السیمینار معرف نظریة -عن الُمعطیات بالجامعات

في بدایة دراسیة ناجحة.
 

 
 
 
 
  
 
   
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

ھل ترغب في المشاركة في سیمینار؟ یسرنا أن تقدم لك االستشارة: 

 :لصاوتلاب نوصتخملا
سالم بولوكباسي، إدارة المشروع، الھاتف:

0221272439913
Salim.Boeluekbasi@obs-ev.deالبرید اإللیكتروني:

  ،عورشملا ةرادإ ،سواھتلأ نامرون
0221272439912الھاتف: 

Norman.Althaus@obs-ev.deالبرید اإللیكتروني:

:(

عند وجود استفسارات عن خدمات الدعم: مارتینا فاغنر، 
قسم خدمات الدعم

OBSختصون بالتواصل في جمعية أوتو بينيكه (الم
02288163129الھاتف: 

Mar�na.Wagner@obs-ev.deالبرید اإللیكتروني:

عند وجود استفسارات عامة عن البرنامج: 

  ،مسقلا ةسائر ،دلوبیال اردنكسلأ .د

02288163230الھاتف: 

Alexandra.Leipold@obs-ev.deرید اإللیكتروني:لبا

-

 :همعدن ام
 )يزیلجنإ وأ يناملأ( تاغللا ملعت تارود/
المسارات التعلیمیة الخاصة والسنوات التحضیریة للحصول على /

الشھادة الثانویة 
دورات إعدادیة في شكل دراسة تحضیریة أو تخصصیة /

ُ لمستحق للدعم؟ا  هو  من
العائدات والعائدون لبلدانھم وأقاربھم/
  يذلا ةایحلا كیرش وأ ةكیرشو ءوجللا قح مھل نمو بابشلا نوئجاللا/

سافر معھم
أبناء من لھم حق اللجوء والالجئین المعترف بھم/

یجب تقدیم طلب الدعم قبل إتمام

 :طبارلا ربع ىرخأ تامولعم ىلع لوصحلا كنكمی
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/garan�efonds

hochschule

ل عمر.30 ا ًعاما من

:
ویمكنك معرفة المزید من المعلومات عن استمارات 

www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/
seminarprogramm

التسجیل عبر الموقع التالي

-

السيمينارات التي نقدمها:

 ةساردلل دادعاإل/
طریق السیدات إلى الدراسة بنجاح/
 رابتخالا تاءارجإو تاناحتمالل دادعتسالا/
 ةساردلاإدارة المشروعات و/
 ةساردلا يف يملعلا لمعلا-ورشة الكتابة /
) كتحضیر لدراسة التخصصات الھندسیةCADدورات البرمجة (/
استخدام برامج میكروسوفت أوفیس-ITدورة /
التواصل بنجاح في ألمانیا/
التدریب على التقدم للمھن التدریبیة ووظائف    التحضیر لعالم العمل /

 بالطلا
مدخل إلى النظام االقتصادي في ألمانیا/
مدخل إلى النظام الصحي واالجتماعي في ألمانیا /

هل أنت مهتم بالتمويل؟
التصال

Bildungsberatung Garan�efonds Hochschule
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