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اآلباء واألمهات األعزاء !
انه ملن دواعي سرورنا أنكم وباالشرتاك مع أبنائكم قد توصلتم إىل
التفكري يف إمكانية إقامتهم و دراستهم يف أملانيا .فالدراسة باخلارج
متثل أحد التحديات الكبرية اليت تواجه أبنائنا .وباعتباري أم فأنين
أعلم جيدا املسئولية واألفكار اليت تراودنا عند التفكري يف مصلحة
أبنائنا وتأمني مستقبل باهر هلم .وبالطبع أنتم قلقون على كيفية
حتمل أوالدكم احلياة يف الغربة و كثري من األمور والتفاصيل تبدو غري
واضحة أمام أعينكم .لذلك نقدم هذه النشرة اليت ستساعدكم
على اإلجابة على كثري من األسئلة اليت تراود كم.
إذا ما نظرنا إىل أملانيا كمكان للدراسة فإنها تقدم إمكانيات عديدة
و متنوعة ألبنائكم .فاجلامعات األملانية حتظى بسمعة متميزة بني
مجيع جامعات العامل  -وذلك منذ أمد بعيد .لذلك تعد أملانيا من
أحب األماكن اليت يتوجه إليها الطلبة من مجيع أحناء العامل .يدرس
حاليا يف أملانيا أكثر من 240000طالب و باحث من مجيع أحناء العامل.
تقدم اجلامعات األملانية العديد من التخصصات العلمية اخملتلفة
والشهادات اليت حيصل عليها أبناؤكم شهادات معرتف بها عامليا مما
يضمن حصوهلم على فرص كثرية للنجاح يف مستقبلهم الوظيفي.
عالوة على ذلك فان أملانيا ال تعد فقط من البالد املتقدمة اقتصاديا
ولكنها أيضا من البالد اجلميلة وذات طبيعة خالبة كما أنها آمنة
وبالد مفتوحة للعامل كله ذات نظام دميقراطي وتتسم بالتسامح .بالد
بها سحر ثقايف وأماكن سياحية عديدة وما لذ وطاب من األطعمة
الشهية واملناظر السياحية اجلميلة.
ويسعدنا جدا قدوم أوالدكم للدراسة بأملانيا وكلنا ثقة أن هذا
االختيار اختيار موفق.
د .دوروثيا ريال ند
أمينة عام اهليئة األملانية للتبادل العلمي

هل ترغبون يف التعرف علينا ؟
اهليئة األملانية للتبادل العلمي DAADمؤسسة مشرتكة متثل اجلامعات
واملعاهد العليا األملانية وكذلك احتادات الطالب .واجبنا هو تشجيع ودعم
العالقات اجلامعية األكادميية مع الدول األخرى وذلك بالدرجة األوىل عن
طريق تبادل الطلبة واخلرجيني والعلماء.
جتدون مجيع التفاصيل اخلاصة بالدراسة واملعيشة يف أملانيا .يف كتيباتنا
اخلاصة باملعلومات عن الدراسة يف أملانيا وعلى موقعنا باالنرتنت
 www.daad.deوكذلك على مواقع مكاتبنا اخلارجية ومواقع مراكزنا
للمعلومات.
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الدراسة ىف أملانيا
مل تكن فقط بالنسبة يل موضوع تقليد لوالدي الذي درس أيضا يف أملانيا يف
جامعة جوتنجن بل انها كانت خطوة هامة ىف حياتى العملية ومستقبلي.
فالبحث العلمي يف أملانيا متقدما جدا يف خمتلف اجملاالت كذلك يف املصريات
وحيظى مبكانة علمية عالية يف العامل امجع .أىن أطبق اليوم املعرفة اليت
اكتسبتها خالل وجودى ىف بون ليكون هلا تأثري كبري و مثمر واجيايب يف تشكيل
مناخ البحث العلمي والدراسة يف وطين مصر .ولتحقيق هذا النجاح يف البحث
العلمي توجد شبكة عاملية مهمة استطعت أن أكونها يف أملانيا .واليوم أقوم
بإلقاء احملاضرات يف مجيع أحناء العامل.
أنا أقوم بتشجيع طاليب على شق طريقهم إىل اخلارج  ---فان خربة مثل
هذه ال تقدر بثمن.

الدكتور /طارق سيد توفيق حصل على منحة للدكتوراه ىف بون من اهليئة
االملانية للتبادل العلمى ىف جمال املصريات و اليوم يقوم بالبحث والتدريس ىف
جامعة القاهرة.
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ما هي فوائد الدراسة باخلارج؟
تؤدى احلياة يف بلد غريب إىل نظرة ثاقبة مركزة على كل ماحولنا
.هذه النظرة تفتح آفاقا جديدة وحترك بداخلنا بواعث كثرية للتفكري.
تكون الشخصية وتزيد ها علما.
إن اخلربات اليت تكتسب باخلارج ّ
فالتعرف على ثقافات جديدة يوسع األفق حىت إذا ما بدا يف أول
األمر أن هذه الثقافة اجلديدة ال ختتلف كثريا عن ثقافتنا األصلية
مما يساعدنا على عدم االستسالم لالفرتاضات األولية أو التشكك.
كما تنمى الصداقات اجلديدة بني الشعوب واليت تعقد خالل فرتة
الدراسة مبنتهى السهولة الشخصية وتثريها من مجيع النواحي.
تساعد الدراسة باخلارج أكثر من الدراسة بالداخل يف خلق صفة
االعتماد على النفس يف أبنائكم مما يؤدى إىل فرص أكرب يف جمال
الوظيفة .فاخلربات الدولية تؤهل صاحبها بصفة خاصة و تساعده
على التأقلم مع العامل الذي يهتم بالعوملة واخلربات األجنبية .كما أن
السفر والدراسة باخلارج يعد مرحلة اجيابية يف حياة أبنائكم وتنفعهم
عند البحث عن وظيفة وتكون من املقومات اهلامة هلم .كما تؤدى
الدراسة باخلارج إىل إجادة اللغات األجنبية اليت تعد أيضا يف وقتنا
هذا من الركائز األساسية ملستقبل باهر .وهى تتيح ألبنائكم اإلمكانية
والفرصة لعمل اتصاالت مبكرة بالعامل اخلارجي وتفيدهم أيضا يف
حياتهم العلمية واملهنية .
فاليوم ال تعىن الدراسة يف اخلارج أن مدة الدراسة ستكون أطول
ولكن اآلن يتم معادلة واالعرتاف بالدراسة يف أملانيا بعد الرجوع إىل
الوطن حبيث ال يضيع الوقت وكذلك يوجد اآلن كثري من اجلامعات
اليت أدخلت برامج جديدة تتناسب مع احتياجات الطلبة القادمني
من أحناء العامل.
باختصار شديد فان الدراسة يف أخلارج تعترب استثمارا قيما ملستقبل
أوالدكم.

معلومات لآلباء واألمهات

دراسيت...
يف أملانيا كانت مرحلة حتول يف حيايت .لقد كانت البوابة اليت دخلت منها
وحققت يل النجاح واملستقبل املهين الباهر .عندما جئت إىل أملانيا للدراسة
وكان عمري  17سنة مل أكن أتصور انىن سوف أعمل يف جمال البحث العلمي.
لقد تأثرت يف هايدلربج حبماس األساتذة هناك .فلقد اهتموا بالعالقة العلمية مع
الطلبة وحرصوا على مناقشة مجيع املسائل معهم .هذا ما دفعين إىل التفكري
النقدي واىل تقييم األمور مما شجعين إىل الدخول يف جمال البحث العلمي.
ولقد تعرفت من خالل دراسيت و من خالل إجراء أحباثي باجلامعة على زمالء
وزميالت وأساتذة من مجيع أحناء العامل وتعاونت معهم يف األحباث لذلك
أصبح تفكريي متفتحا وأصبحت متساحما مع مجيع الشعوب والديانات .إننا هنا
يف أملانيا نعيش حياة منفتحة وبدون إطالق أي أحكام مسبقة.

الدكتور نبيل فرحان من مكة باململكة العربية السعودية .درس الطب جبامعة
هايدلربج باملركز األملاين ألحباث السرطان وحصل على درجة الدكتوراه .وهو
حاليا يعمل باملستشفى اجلامعي بفرايبورج قسم جراحة األعصاب.

9

8

الدراسة يف أملانيا

2

ما هي العوامل اليت متيز الدراسة يف أملانيا ؟
حتظى اجلامعات األملانية بسمعة متميزة .فهي تعترب املنارة لكثري من
العوامل املؤثرة واملعروفة دوليا للتجديد والتقدم.
تعود كثري من االخرتاعات اليت تغري نظم احلياة إىل أملانيا .فقائمة
العلماء األملان احلاصلني على جائزة نوبل ال تنتهي(قائمة طويلة).
يف جمال العلوم الطبيعية والطب فقط حصل  68عاملا على
جائزة نوبل وعلى سبيل احلصر نذكر هنا وهللم كونراد رونتجن ,
روبرت كوخ  ,ماكس بالنك  ,ألربت أينشتاين ,كريستيانة نوسالين-
فوهلاردوهارالد سور هاوزن .كما ال يفوتنا أن نذكر أن أملانيا تعترب
بلد املفكرين والشعراء فهي بلد الفيلسوف كانط وبلد هيجل و
أدورنو وجوته وهاينة وبرخيت كما أنها بلد املوسيقيني باخ وبتهوفن
وبراهمز.
حيتل العلم والبحث العلمي مكانة رفيعة وتقاليد عريقة يف أملانيا.
لقد أنشئت أقدم جامعة يف أملانيا عام 1386ىف هايدلربج .اليوم جند
يف أملانيا  370جامعة حكومية معرتف بها تنتشريف  170موقعا يف كل
أحناء أملانيا (انظر اخلريطة ص . ) 31تقدم اجلامعات األملانية العديد
من اإلمكانيات اخملتلفة للدراسة والبحث العلمي فيوجد أكثر من
15000ختصص منهم أكثر من  900ختصص ذي طابع دويل.
سيجد أبناؤكم فرص جيدة جدا لدراسة ناجحة يف أملانيا .فان
اجلامعات ومراكز البحث العلمي جمهزة على أحسن وجه.كما
حيصل الطلبة والطالبات على رعاية كاملة وىف نفس الوقت
يعاملون معاملة علماء املستقبل.
أخريا وليس آخرا فان اللغة األملانية تعد من أهم اللغات يف اجملال
العلمي وتعترب لغة عاملية حيث يتحدث بها 125مليون شخص .وان
كانت إجادة اللغة االجنليزية ضرورة فان إجادة اللغة األملانية إضافة
وميزة هامة.فبينما جند اآلن أن إجادة اللغة االجنليزية تفتح أبواب
العمل وتهىء الفرص فان إجادة لغة أخرى تعمل على حتسني وزيادة
هذه الفرص يف دنيا العوملة حيث تلعب إجادة اللغة األجنبية دورا
كبريا يف فرص العمل .لذا فان تعلم اللغة األملانية أمر يستحق العناء.

معلومات لآلباء واألمهات
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ما مستوى اللغة األملانية الذي جيب أن
جييده أبنائنا؟
لكي يشعر اإلنسان باالستقرار والطمأنينة يف أي بلد خارج وطنه
عليه عادة إجادة اللغة جيدا .وهذا هو احلال يف أملانيا كما هو يف أي
بلد آخر.
إن إجادة أبنائكم للغة األملانية هو الوضع املثايل .فمن أملمكن أن يبدأ
أبناؤكم يف تعلم اللغة األملانية و هم مازالوا يف وطنهم مما يوفر املال
والوقت  -مثال يف أحد معاهد جوته  -أو باجلامعة .هذا ويوجد
إمكانية أخرى عن طريق برامج االنرتنت مثال من Deutsch-Uni
online )DUO( www.deutsch-uni.com
أو عن طريق الدويتشة فيال ( )www.dw-world.deومما ال شك فيه
فان اجلامعات األملانية ال تتوقع من طالبها القادمني من أحناء العامل
إتقان التحدث باللغة األملانية عند حضورهم إىل أملانيا.
وتتوقف اللغات اليت جيب على أبنائكم إجادتها على نوعية
التخصص الذي يرغبون يف دراسته.
■ فالطالب الذي يرغب يف الدراسة يف برنامج دويل حيتاج يف املقام
األول إىل إجادة اللغة االجنليزية إجادة تامة .ويوجد حاليا 900
برناجما دوليا لدراسة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه باللغة
االجنليزية باجلامعات األملانية .وجتدون التفاصيل على املوقع
www.daad.de/international-programmes
■ أما الطالب الذي يرغب يف الدراسة باللغة األملانية فيجب عليه
أن يثبت تعلمه اللغة ووصوله إىل مستوى معني .وتوجد امتحانات
واختبارات خمتلفة لتحديد املستوى  -مثل امتحان اللغة
األملانية كلغة أجنبية (واسمه اخملتصر.)TestDaF
وتوجد يف ضواحي أملانيا إمكانيات عديدة ومتنوعة لتعلم اللغة
األملانية .حيث تقدم اجلامعات دورات لغة أملانية مصاحبة للدراسة
ويوجد يف مجيع مدن أملانيا الكثري من الدورات الصيفية لتعلم اللغة
األملانية حيث ميكن ألبنائكم االستفادة منها إلعداد أنفسهم وتعلم
اللغة قبل بدء الدراسة .كما يوجد أيضا خارج اجلامعات كثري من
العروض لتعلم اللغة األملانية فعلى سبيل املثال مبعاهد جوته بأملانيا
أو باجلامعات الشعبية وأيضا بكثري من املدارس اخلاصة لتعليم
اللغات.

معلومات لآلباء واألمهات
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الشروط املثالية لبداية ناجحة للدارسني القادمني
من مجيع أحناء العامل:

هذا هو هدفنا الرئيسي عند إعداد الفصل الدراسي التحضريي جبامعة فولدا.
حناول من خالل براجمنا القضاء على الصعوبات اللغوية والتخصصية اليت قد
تواجه الدارسني .هذه الربامج تعرفهم باملنح الدراسية باجلامعات األملانية وتقدم
للطلبة األساليب والطرق الفنية اخلاصة بالدراسة والبحث العلمي .ومن خالل
دورات اللغة حيسن الدارسون معرفتهم باللغة األملانية ومن خالل الدورات
التخصصية حيصلون على املعلومات اهلامة اليت تساعدهم يف دراستهم
التخصصية املستقبلية .علما بأنه جبانب هذا اإلعداد يتناولون مجيع املسائل
العملية املرتبطة بكل ما خيص دراستهم – مثال ما خيص السكن والتأمني
الصحي والعمل االضاىف.................
ويصبح الطلبة والطالبات املشرتكني يف هذه الربامج بعد ذلك مستعدين متاما
للدراسة يف أملانيا .وهكذا يتمكنون عادة من االنتهاء من دراستهم التخصصية
األساسية يف أسرع وقت وبنجاح باهر ألنهم امضوا وقت قصري يف دورة حتضريية
للتأقلم االساسى يف بداية مرحلة الدراسة التخصصية.

فيىن روزاتيس مديرة املكتب الدويل جبامعة فولدا
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هل يوجد دورات حتضريية للدراسة يف أملانيا؟
رمبا تشعرون بالقلق لعدم استيفاء أبنائكم ملتطلبات الدراسة باخلارج.
لذلك تقدم اجلامعات األملانية عدد ا من الربامج التحضريية إلعداد
أبنائكم للدراسة اليت اختاروها بأملانيا.
من ضمن هذه املساعدات مثال برامج متخصصة للتحضري
للدراسة .هذه الربامج التحضريية تقدمها بعض اجلامعات للطلبة
القادمني من أحناء العامل .وتعدهم لغويا وختصصيا للدراسة بأملانيا.
وتشمل يف كثري من احلاالت مدخال للنظام اجلامعي الدراسي االملاىن
و أساليب التدريس العلمية.
للتأقلم على نظام الدراسة ميكن أيضا االلتحاق بأحد الربامج
الصيفية اليت تقام خالل شهور الصيف جبميع اجلامعات يف أملانيا.
جتدون التفاصيل حتت رقم  – 6كم تستغرق مدة الدراسة؟ -وكذلك
على املوقع www.daad.de/sommerkurse.
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ما هي اجلامعة أو الدراسة املناسبة؟
تقدم اجلامعات األملانية التخصصات اخملتلفة اليت تناسب مجيع
االهتمامات واملراحل التعليمية .فنستطيع هنا:
■ البدء يف الدراسة للمبتدئني مجع املادة العملية يف نطاق دراسة
جبامعة يف الوطن،
■ التحضري للدكتوراه
■ أو عمل دراسة تكميلية بعد احلصول على مؤهل جامعي.
رمبا يكون االختيار صعبا بني  370جامعة حكومية معرتف بها و
15000منهج و ختصص دراسي ولكن يكون القرار أسهل إذا ما حدد
أبناؤكم منذ البداية نوعية الدراسة اليت يفضلونها ونوع اجلامعة اليت
يريدون الدراسة بها.
■ الدراسة باجلامعات (دراسة علمية نظرية)
■ الدراسة باملعاهد العالية التخصصية ( دراسة عملية)
■ الدراسة باملعاهد العالية للفنون والسينما واملوسيقى (دراسة
الفنون)
متول الدولة يف أملانيا أغلبية اجلامعات  .يدرس فقط حوايل مخسة
يف املائة من الطلبة باجلامعات اخلاصة اليت يصل عددها إىل 100
جامعة .أما غالبية الطلبة فيدرسون ويسجلون باجلامعات احلكومية.
والسبب يف ذلك يرجع إىل أن الرسوم الدراسية باجلامعات اخلاصة يف
بعض األحيان مرتفعة .أما إذا قارنا جودة التدريس ونوعية الدراسة
باجلامعة احلكومية واجلامعة اخلاصة فإنها جيدة يف كلتا اجلامعتني.
تقدم مواقع االنرتنت اآلتية املساعدة عند حتديد واختيار التخصص
املالئم  www.studienwahl.deو www.daad.de/deutschland
كذلك يقدم املسئولون مبكاتب اهليئة األملانية للتبادل العلمي باخلارج
ومبراكز املعلومات وكذلك بسفارات أملانيا املعونة واالستشارة الالزمة.
تشرتك العديد من اجلامعات األملانية باملعارض الدولية وكذلك
اهليئة األملانية للتبادل العلمي .وننصح بزيارة هذه املعارض ألنها
تساعد على معرفة ومجع املعلومات املفصلة عن الدراسة.ويعلن
عن مواعيدها على املوقع www.study-in.de/eventsوىف بعض
األحيان تقدم اجلامعة اليت يدرس بها أبناؤكم يف الوطن برامج تبادل
علمية مع اجلامعة األملانية مما يسهل عملية تنظيم الدراسة باخلارج
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جنتهد مجيع ًا حنن

العاملون مبكتب اهليئة األملانية للتبادل العلمى بالقاهرة ىف الرد على إستفسارات
الطلبة والطالبات وكذلك أسئلة أولياء األمور اخلاصة بالدراسة ىف أملانيا و
اإلعداد لإلقامة الدراسية خارج مجهورية مصرالعربية.
وإنين كأم لطالبني وطالبة باملدرسة األملانية  -آمل أن يستكملوا دراستهم ىف
أملانيا  -أستطيع أن أتفهم خماوف أولياء األمور ،فهو ليس باألمر اهلني إرسال
األبناء لفرتة طويلة إىل دولة أجنبية بها ثقافة خمتلفة.
ولذلك يسعدين أن أكرس وقىت ىف الرد على اإلستفسارات من أجل القضاء على
اخملاوف واألحكام املسبقة املتعلقة باحلياة والدراسة ىف أملانيا .
فمن خالل جتربىت الشخصية أستطيع احلكم على نظام التعليم األملاىن بأنه جيد
للغاية وقد عاصرت خالل فرتة عملى مبكتب اهليئة األملانية للتبادل العلمي
بالقاهرة الكثريمن الطلبة والطالبات الذين سافروا للدراسة ىف أملانيا حيث
تعلموا الكثريمن املهارات احلياتية وأصبحت لديهم خربة هائلة يف اجملال العملي
وهاهم األن يصنعون مستقبلهم والشك انها قصص جناح حقيقية.

مىن أيوب تعمل كنائب مدير مكتب اهليئة األملانية للتبادل العلمي بالقاهرة
وميكنم إستشارتها عن الدراسة ىف أملانيا
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كم تستغرق مدة الدراسة؟
إن اختاذ القرار بالسفر للدراسة يف أملانيا رمبا يكون قرارا هاما له
العديد من العواقب .وقد تكونون غري واثقني أن قضاء أبنائكم
مدة طويلة للدراسة باخلارج هو القرار احلكيم ومن احملتمل أن مدة
الدراسة الطويلة ال تناسب ختطيط أبنائكم فيما خيص دراستهم
وحياتهم.
ال يوجد سبب لالنزعاج .إن قرار السفر للدراسة يف أملانيا ال يشمل
فقط الدراسة ملدة طويلة وإمنا هناك العديد من اإلمكانيات
للدراسة ملدة قصرية تفيد استكمال الدراسة يف الوطن وتعد نقطة
اجيابية يف السرية الذاتية-وىف حالة الرغبة فيمكن أيضا جتديد املدة.
تقدم اجلامعات األملانية برامج صيفية سنويا .تقام عادة يف الفرتة
من يونيو إىل سبتمرب.إن حميط هذه الربامج واسع جدا فبجانب
برامج اللغة يوجد العديد من الربامج التخصصية يف التخصصات
اخملتلفة .إن الربامج الصيفية تتيح إمكانية جيدة للتعرف على البلد
والشعب األملاين كما أنها تعطى فكرة أولية لكيفية احلياة باجلامعة
األملانية .وجتدون معلومات شاملة عن هذه الربامج على املوقع
.www.daad.de/sommerkurse
كما توجد إمكانية أخرى الشرتاك أبنائكم يف برامج تبادل قصرية
تقدم عن طريق اجلامعة اليت يدرسون بها يف الوطن حيث يذهب
أبناؤكم يف نطاق هذه الربامج لفرتة دراسية واحدة إىل أملانيا .وميكن
ألبنائكم أيضا القدوم لفرتة القصرية للتعرف على احلياة العملية يف
أملانيا وذلك يف نطاق برنامج التدريب.
رمبا تكون هذه الربامج القصرية كالربامج الصيفية وبرامج التبادل أو
برامج التدريب هي أول الطريق لدراسة طويلة بأملانيا .تتيح الدراسة
ملدة طويلة ألبنائكم إمكانية احلصول على درجات علمية معرتف بها
عامليا .كما تتيح هلم هذه الفرتة التعرف على البلد معرفة عميقة
وفرصة لتعلم لغتها وإجادتها إجادة تامة.
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هل توجد منح دراسية أو إعانات مالية؟
توجد العديد من اإلمكانيات للحصول على منح دراسية طويلة
أو قصرية املدى للدراسة بأملانيا .يستطيع الطلبة من أحناء العامل
التقدم للمؤسسات واهليئات اخملتلفة للحصول على املنح الدراسية
لذا جيب أن تستعلموا عن الشروط لدى املكاتب اخلارجية أو مراكز
املعلومات اخلاصة باهليئة األملانية للتبادل العلمي باخلارج أوجبامعتكم
بالوطن عما إذا كان ميكن ألبنائكم التقدم من عدمه.
يقدم بنك املعلومات اخلاص مبنح اهليئة األملانية للتبادل العلمي
 )www.funding-guide.de( DAADامكانيةمرحية باالنرتنت
للبحث عن األنواع اخملتلفة من املنح الدراسية .هنا جتدون منحا
دراسية ليس فقط من اهليئة األملانية للتبادل العلمي ولكن أيضا من
هيئات أخرى تقدم منحا دراسية .إال أنه من املهم معرفة أن اهليئات
اليت تقدم منحا ال تقدم منحا لدراسة كاملة بأملانيا كما ال تقدم
منحا للمبتدئني.
علما بأن بعض اجلامعات األملانية تقدم منحا دراسية ولكن باملقارنة
بالدول األخرى فان عدد هذه املنح ضئيل جدا .وحيث أن هذه
العروض دائما يف زيادة فينصح بالتقدم لدى اجلامعة املرجو الدراسة
بها مباشرة بطلب عن إمكانية احلصول على منحة دراسية.
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كم تتكلف الدراسة يف أملانيا؟
إذا ما قارنا احلياة يف أملانيا باحلياة يف أي بلد أوروبية أخرى فهي
غري مكلفة .إن تكاليف املعيشة والسكن وامللبس واألنشطة الثقافية
تتناسب مع متوسط قيمة اليورو.
وجدير بالذكر أن تكاليف الدراسة تشمل جبانب تكاليف املعيشة
تكاليف التأمني الصحي ورسوم املساهمة يف الفصل الدراسي ورمبا
أيضا الرسوم الدراسية .متول احلكومة الكثري من اجلامعات .وهذه
اجلامعات احلكومية ال تتطلب رسوم دراسية وان وجدت فتكون
قليلة نسبيا .فتكون يف حدود  500يورو يف الفصل الدراسي الواحد.
أما يف اجلامعات اخلاصة فان الرسوم الدراسية عادة ما تكون باهظة
جدا وقد تصل إىل  20.000يورو يف العام الدراسي .وعلى مجيع
الدارسني باجلامعة تسديد رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي عالوة
على الرسوم الدراسية اليت رمبا تطلب منهم .عادة ما حيصل
الطالب على بطاقة الفصل الدراسي اليت متكنه من استخدام
املواصالت العامة يف منطقة اجلامعة اليت سيدرس بها جمانا .تتغري
قيمة رسوم املساهمة يف الفصل الدراسي من جامعة آلخري وتكون
عادة يف حدود  200يورو يف الفصل الدراسي.
وبصفة عامة يصعب حتديد كم حيتاج الطالب شهريا .وميكن القول
بأن املعيشة يف املدن الصغرية عادة ما نكون تكلفتها أقل من املدن
الكبرية .فحسب اإلحصائيات فان الطالب يف أملانيا حيتاج إىل
حوايل  800يورو يف الشهر .ميثل إجيار السكن اجلزء األكرب من تكاليف
املعيشة.
عالوة على ذلك فان مجيع الطلبة من شىت أحناء العامل جيب
أن يثبتوا أن متويل الدراسة قد مت تأمينه وعادة جيب تقدمي ضمان
يفيد أن ألبنائكم مبلغ قيمته أكثر من حوايل  8000يورو ملدة عام.
وحتصلون من السفارة األملانية ببلدكم على املعلومات اخلاصة بكيفية
تقدمي هذا الضمان.
علما بأن الطالب من أحناء العامل ميكن هلم أن يعملوا يف أملانيا
ولكن فقط بشروط .فوظيفة جانبية ستساعد بالطبع يف مواجهة
املصروفات ولكن جيب أن ننبه إىل أن هذا العمل االضاىف جبانب
الدراسة ال يكفى بتاتا لتغطية كل تكاليف املعيشة.
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اجلودة العالية.....

للدراسة اليت احصل عليها هنا ىف أملانيا جودة فريدة من نوعها و تفتح يل
مجيع األبواب ملستقبل باهر .هنا يف برلني لدى الفرصة للتعلم و الدراسة على
اعلى مستوى و العمل مع فنانني كبار .وليس هناك أفضل من ذلك.
من خالل احلياة ىف مدينة متنوعة الثقافات مثل برلني تعلمت قبول الثقافات
األخرى والتعامل مع الناس واالعتماد على النفس .لقد اصبحت اكثر انفتاحا
وقمت بتوسيع آفاقي وتفكريى .وهذه خربة سوف تفيدىن ىف باقى حياتى.
إن قرار السماح ىل بالسفر للدراسة ىف املانيا مل يكن بالقرار السهل على والدى
ا ولكنهم اآلن فخورين جدا وسعداء.

عهود خضر خرجية املدرسة األملانية سان شارل بورومى باالسكندرية تدرس
االغاىن االوبرالية منذ عام  2006ىف برلني بعد حصوهلا على منحة ساويرس

واهليئة االملانية للتبادل العلمى خلرجيى املدارس االملانية ىف اخلارج.

20

الدراسة يف أملانيا

9

ما هي املستندات اليت حيتاجها أبناؤنا
للحصول على تأشرية دخول أملانيا ؟
هل سيحتاج أبنائنا باعتبارهم دارسني أجانب قادمني من أحناء
العامل إىل تأشرية دراسية من عدمه ؟ هذا يتوقف على الدولة
القادمني منها أو املدة اليت يريدون قضائها يف أملانيا.ال حيتاج مواطنو
دول االحتاد االوروىب أو أيسلندة أو ليشتنشتاين أو النرويج أو سويسرا
إىل تأشرية دخول بل يكتفي ببطاقة شخصية سارية املفعول.
حيتاج يف كل األحوال مواطنو أي دول أخرى إىل تأشرية دخول
إذا ما كانت إقامتهم يف أملانيا ستزيد عن 90يوما .وميكن ملواطين
أسرتاليا أو إسرائيل أو اليابان أو كندا أو نيوزيلندا أو كوريا اجلنوبية
أو الواليات املتحدة األمريكية احلصول على مثل هذه التأشرية
بعد دخوهلم أملانيا .ولكن جيب أن يتقدم مواطنو الدول األخرى
للحصول على التأشرية قبل سفرهم.
توجد بعض التعليمات اخلاصة باإلقامة ملدة ال تزيد عن  90يوما.
وميكن يف هذه احلالة ملواطين الدول اآلتية الدخول بدون تأشرية:
األرجنتني – برمودا – الربازيل – بروناي – شيلي – كوستاريكا
– السلفادور – جواتيماال –كرواتيا – ماكاو – ماليزيا – املكسيك
– نيكاراجوا – بنما – باراجواي – سنغافورة – أورجواي –
فنزويال.
ميكن احلصول على معلومات أخرى من السفارات األملانية أو
بالقنصليات يف وطنكم .هناك تقدم املساعدات الالزمة اخلاصة
بالتقدم للحصول على تأشرية دخول أملانيا.
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هل تعترب أملانيا من الدول اآلمنة ؟
أملانيا دولة يسودها األمان إذا ما قارناها جبميع دول العامل .فال
يوجد أي سبب للقلق الزائد من حوادث اجلنايات .هنا ميكن التحرك
حبرية يف أي مكان وبدون اختاذ احتياطات أمنية خاصة وهذا يف أي
مكان سواء يف املدن الكبرية أو يف الريف نهارا و ليال.
إن البوليس يف أملانيا جدير بالثقة ويعتمد عليه يف تقدمي املساعدات
الالزمة .ميكن االتصال بالبوليس من أي تليفون جمانا برقم . 110
يوجد يف أملانيا سفارات و قنصليات متثل تقريبا مجيع دول العامل
.فعند وجود أي مشكلة ميكنكم االتصال بشخص خمتص من بلدكم.
عالوة على ذلك ميكن ألوالدكم احلصول على اإلجابة على مجيع
أسئلتهم خبصوص احلالة األمنية الشخصية أو يف حالة وجود أي
مشاكل أخرى .عليهم التوجه إىل مكتب الطلبة األجانب أو املكتب
الدويل باجلامعة.
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ما هي الرعاية اليت ستقدم ألبنائنا يف أملانيا؟
لن يشعر أبناؤكم بالوحدة فهم سيجدون املساعدة يف كل مسألة
تنظيمية يواجهونها.حيث يوجد بكل جامعة مكتب الطلبة الوافدين
أو املكتب الدويل( )international officeالذي يهتم بشئون مجيع
الطالب األجانب القادمني من أحناء العامل .إن العاملني مبكتب
الطالب الوافدين ميثلون من ناحية اجلهة الصحيحة لعمل الرتتيبات
الالزمة اخلاصة باإلقامة .كما توجد هنا أيضا مجيع املعلومات
املتعلقة بالتخصصات اخملتلفة وكذلك شروط االلتحاق والتحضري
للدراسات واالمتحانات وللتدريب العملي وتكاليف الدراسة
والتخطيط للمناهج الدراسية .ومن ناحية أخرى ميد املكتب
الدويل أبناؤكم عند الوصول إىل أملانيا جبميع املعلومات اهلامة اليت
حيتاجونها هنا.
تنظم بعض اجلامعات األملانية برامج خاصة مبقتضاها حيصل
الطالب االجنىب على زميل شخصي من الطلبة القدامى باجلامعة
له خربة بكل ما جيرى باجلامعة.هؤالء الطلبة يقدمون املساعدة
الالزمة يف اإلجراءات احلكومية أو مشاكل احلياة اليومية وكذلك
اخلاصة بالدراسة .كما تقدم مكاتب شئون الطلبة بالعديد من
اجلامعات األملانية كثريا من املساعدات .فكثري منها يعرضون باقة
من اخلدمات للطلبة األجانب القادمني من أحناء العامل :تضم هذه
الباقة جبانب التأمني الصحي مساعدات للسكن واملعيشة وتسهيل
التأقلم على احلياة يف أملانيا.
يوجد يف كل جامعة ممثلون للطلبة أو مكاتب شئون الطلبة
التابعة لكل ختصص وهم جمموعة خمتارة من الطلبة يقومون
بتقدمي املساعدة واإلجابة على مجيع األسئلة اخلاصة بالدراسة أو
احلياة اليومية .عادة ما ينظمون لقاءات ألقلمة الطالب األجانب
املستجدين .وأخريا فان احملاضرين يقومون باإلجابة على األسئلة
اخلاصة بالدراسة التخصصية يف مواعيد املناقشة اليت حيددونها.
وجدير بالذكر أن اجلامعات األملانية تنتظر من الطلبة قدرا من
االعتماد على النفس .فيجب أن يكونوا مستعدين لتحمل مسئولية
تنظيم أوقات الدراسة واستيعاب الدروس .باالختصار توجد
إمكانيات مساعدة كثرية ولكن على الطلبة أن يتعلموا كيف
جيدونها ويستخدمونها بأنفسهم.
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ما مستوى الرعاية الطبية؟
تتصف الرعاية الطبية يف أملانيا مبستوى جيد جدا .يعترب نظام
التأمني الصحي يف أملانيا بشبكته املكثفة مع أطباء مؤهلني تأهيال
عاليا من أفضل أنظمة التأمني الصحي يف العامل .فإذا ما احتاج
أبناؤكم إىل رعاية طبية فان أملانيا تعترب من أحسن البالد وتفوق
غريها من البالد األخرى.
على الطالب الذي يريد الدراسة يف أملانيا االشرتاك يف نظام التأمني
الصحي .ومن املهم جدا االستعالم قبل السفر عما إذا كان أبناؤكم
لديهم تأمني صحي بالوطن أم ال .ففي بعض احلاالت يسرى يف أملانيا
التأمني الصحي املربم ألبنائكم يف وطنهم .فمثال مجيع الدارسني
احلاصلني على بطاقة التأمني الصحي األوروبية ) )EHICلديهم
تأمني صحي يف أملانيا .أما إذا كان التأمني الصحي املربم يف الوطن
غري معرتف به يف أملانيا فعلى أبنائكم االشرتاك يف التأمني الصحي و
قيمة اشرتاك التأمني الصحي احلكومي حوايل  50يوروشهريا.
يقدم مكتب الطالب الوافدين املساعدات الالزمة حول مجيع
األسئلة املتعلقة بالتأمني الصحي ويعطى أيضا توصياته بهذا
اخلصوص .وتوجد مكاتب التأمني الصحي احلكومية بالقرب من
اجلامعات حبيث ميكن عمل االشرتاك سريعا وبدون أي تعقيدات.
يتيح االشرتاك بالتأمني الصحي زيارة الطبيب ودفع كشف قيمته 10
يورو كل ربع سنة .وىف حاالت الطوارئ تتوفر سيارة إسعاف وميكن
دخول مستشفى قسم الطوارئ وهذه اإلجراءات جمانية .كما ميكن
عن طريق اخلط التليفوين اجملاين  112استدعاء طبيب الطوارئ أو
سيارة اإلسعاف سواء ليال أو نهارا.
معلومة هامة :تصرف األدوية يف أملانيا من الصيدليات .إن
قانون األدوية صارم يف أملانيا  ،فال ميكن شراء أي دواء بدون روشتة
الطبيب  .فاألدوية اليت ميكن احلصول عليها يف وطنكم بدون روشتة
كاملضاد احليوي يستوجب لصرفه احلصول على روشتة من الطبيب.
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االبن مثل ابيه

إن دراسيت للماجستري يف أملانيا كانت مبثابة الوثبة العالية إىل احلياة العملية
الناجحة .يريد ابين إمتام دراسته يف إحدى اجلامعات األملانية مما يتيح له فرصة
وإمكانية أفضل حلياة مهنية ومستقبال باهـر.
البنية التحتية املدروسة ،اجلودة املتخصصة للمناهج الدراسية ،تعدد الثقافات،
احلياة املنظمة واخلربات العديدة .هذا ما ينتظره ىف املانيا ويفتح له مجيع
األبواب اليت تؤدى إىل النجاح.

امحد الفقى مهندس معمارى من القاهرة حاصل على درجة املاجستري من

جامعة شتوجتارت ىف البنبة التحتية مبنحة من اهليئة االملانية للتبادل العلمى

. DAADابنه على حصل على منحة خلرجيي املدارس األملانية يف اخلارج عام
2011ويدرس هندسة ميكانيكية.
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أين سيسكن أبنائنا ؟

يسكن الطلبة يف أملانيا إما يف بيوت سكن الطلبة أو يف سكن خاص.
فاجلامعات األملانية ختتلف عن اجلامعات يف الدول األخرى حيث ال
توفر اجلامعة سكن لطالبها فورا.إن القليل من اجلامعات األملانية هلا
حرم جامعي وعادة ال ميكن إقامة مساكن يف احلرم اجلامعي .إال أنه
يوجد يف كل املدن اجلامعية بيوت سكن للطلبة حيث تكون قيمة
السكن يف غرفة أرخص قيمة ممكنة ولكن جيب التقدم للحصول
عليها يف وقت مبكر جدا.
البديل لذلك هو السكن اخلاص .والعروض السكنية كثرية :تبدأ من
غرفة خالية إىل شقة مفروشة .يفضل الكثري من الطلبة اإلقامة
يف مساكن مجاعية حيث يعيش العديد من األفراد يف شقة سويا.
كل ساكن له غرفة خاصة وكلهم يتشاركون يف املطبخ واحلمام.
االجيابيات  :احلياة يف املساكن اجلماعية منخفضة التكاليف.
عالوة على ذلك يتم التعارف سريعا مع أشخاص كثريين .إن احلياة
اجلماعية تعترب فرصة ممتازة لتعلم اللغة األملانية واستخدامها.
تقدم مكاتب الطلبة الوافدين باجلامعات معلومات هامة عند
البحث عن سكن.
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قلق وخوف

انتابين عندما أتت ابنيت نها وصرحت يل برغبتها يف السفر إىل أملانيا والدراسة
هناك .اى أم يف مثل هذه اللحظة تفكر يف الغربة والصعوبات اليت ميكن أن
تواجه األبناء هناك .ولكىن وجدت القرار صائب وصحيح و شجعت ابنيت على
ذلك .فضال عن أن ابين قام أيضا بالدراسة يف أملانيا .ومبا أىن اعمل يف إحدى
اهليئات األملانية وأسافر بصورة منتظمة إىل أملانيا فال داعي للقلق .إن أملانيا
بلد منفتح وآمن ويرحب بالطالب األجانب ترحيبا حارا.
لقد أصبح العامل اليوم قريبا لبعضه بفضل االنرتنت وأصبح السفر أكثر سهولة.
فأىن ازور نها كثريا ونقضى سويا وقتا ممتعا .مل تعد أملانيا بعيدة مثلما كانت
منذ بضع سنوات.

دكتورة مىن الطوجبى مستشارة هليئة فراونهوفر وابنتها نها تدرس يف برنامج
الطاقة املتجددة يف جامعة كاسل وجامعة القاهرة .أما ابنها حممد فقد درس

اهلندسة الكهربائية يف دارمشتات ويعمل منذ ثالث سنوات ىف شركة استشارية
كبرية.
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ماذا تقدم أملانيا كبلد سياحية ؟
رمبا تفكرون يف زيارة أبنائكم يف أملانيا .هذه فكرة جيدة الن أملانيا
تستحق املشاهدة.
إن الطبيعة األملانية متنوعة وخالبة .يف الشمال يوجد سالسل من
اجلزر ذات شواطئ رملية واسعة وكذلك حبريات ومروج شاسعة.
وحتيط وديان األنهار يف اجلبال متوسطة االرتفاع العديد من الغابات
الكثيفة اخملتلفة وبروج من العصور الوسطى اليت طاملا ما تغىن
شعراء العصر الرومانسي االملاىن بهذه الطبيعة الساحرة .أما يف
اجلنوب فتعلو جبال األلب حمتوية وسطها البحريات النقية.
التعترب املدن الكبرية مثل برلني وهامبورج وميونخ هي حمط
األنظار وأهم مناطق الزيارة فقط .فنجد يف املدن الصغرية أو
املدن الكبرية برامج ترفيهية متعددة .وتضم العديد من االحتفاالت
الثقافية املتنوعة واملعارض واحلفالت املوسيقية واملسارح واملهرجانات
والنشاطات الرياضية اخل........
وجيب أال ننسى األعياد  :فعلى مدار العام حتتفل أملانيا بالعديد
من األعياد اليت تعجب الزوار وترتك عندهم آثار ال تنسى مثل
الكرنفال يف منطقة الراين و أعياد النبيذ يف منطقة البفالس وأعياد
أكتوبر يف ميونخ.
يقدم املطبخ االملاىن أيضا أشهى الوجبات املتنوعة  :حيث يقدم
األكالت التقليدية اللذيذة مثل الزاوربراتن Sauerbratenوهو اللحم
اخمللل احملمر و االيسباين Eisbeinوهو نوع من حلم اخلنزير وكذلك
الشفاينهاكسى وهى فخده اخلنزير .
وبالطبع تنتشر يف أملانيا مطاعم تقدم األكالت الوطنية اخملتلفة.
تشتهر أملانيا بشبكة مواصالت جيدة جدا .فاالنتقال بالسيارة أو
بالقطار أو بالطائرة يوفر لكم وسيلة سفر سهلة و مرحية .واجلدير
بالذكر إن أملانيا تقع يف قلب أوروبا مما يسهل االنتقال منها إىل باقي
الدول األوروبية .فلتقنعوا أنفسكم بالسفر وزيارة أملانيا.
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أين جند معلومات أكثر عن الدراسة يف أملانيا؟
ميكنكم وأنتم ما زلتم يف الوطن احلصول على املساعدة واملعلومات
عند االعدا د لدراسة أبنائكم يف أملانيا .عليكم االجتاه إىل اجلهات أو
األشخاص اآلتية أسمائهم بعد (حيث حتصلون على كتيبات للهيئة
األملانية للتبادل العلمي حتتوى على معلومات أكثر تفصيال):
■ مراكز املعلومات واملكاتب اخلارجية للهيئة األملانية للتبادل العلمي
(العناوين على املوقع )www.daad.de/offices
■ األساتذة ومدرسي اللغة املنتدبني عن طريق اهليئة األملانية
للتبادل العلمي باجلامعات األجنبية
■ معاهد جوته وكذلك
■ سفارات وقنصليات أملانيا باخلارج.
ميكنكم أيضا االستعالم من االنرتنت:
معلومات مفصلة عن الدراسة

أسئلة خبصوص التأشرية يف أملانيا:

www.daad.de/deutschland
www.study-in.de

معلومات عن املنح الدراسية

www.daad.de/
international-programmes
www.hochschulkompass.de
www.universityranking.de
www.studienwahl.de

عن الفيزا

www.auswaertiges-amt.de

عن التخصصات الدراسية وبراجمها

www.funding-guide.de

تعلم اللغة األملانية:

www.learn-german.net
www.goethe.de
www.fadaf.de
www.testdaf.de
www.summerschools.de

وأخريا فيمكنكم أيضا احلصول على املعلومات والنصائح من املكتب
الرئيسي للهيئة األملانية للتبادل العلمي ببون.
ال ترتددوا حنن يف انتظار أسئلتكم.
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