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يعتبر صندوق الضمان الجامعي الخاص باإلرشاد التعليمي

يشمل الدعم طبقا ً لمعايير صندوق الضمان الجامعي كل من الالجئين
والنازحين والنازحات ذوي األصول األلمانية والمهاجرين
والمهاجرات اليهود الذين ال تتجاوز أعمارهم ثالثين سنة .يستهدف الدعم

من خالل هذا البرنامج اإلرشادي نود مساعدتكم لمتابعة مساركم األكاديمي
بألمانيا في أسرع وقت ممكن.

يتم القبول في برنامج الدعم المالي حسب شروط صندوق الضمان
الجامعي في إحدى مراكز اإلرشاد التعليمي العشرين .تتم بهذه المراكز
مراجعة أهلية المرشحين والمرشحات والتزامهم بالضوابط الشكلية .من بين
الشروط:

بمثابة برنامج إتحادي يقدم النصح والمشورة في إطار معايير صندوق
الضمان الجامعي للمهاجرين والمهاجرات الحاصلين على الشهادة الثانوية
وللطالب والطالبات الجامعيين وكذا لخريجي وخريجات المعاهد العليا.

صندوق الضمان الجامعي لإلرشاد التعليمي يقدم معلومات
ألشخاص منفردين وبشكل مستفيض عن عروض التأهيل المالئمة لكم في
ألمانيا ويعمل باإلشتراك معكم على تطوير برنامج تعليمي .نطمح من خالل
هذا البرنامج إلى توضيح الطريق الفعال لتحقيق الغرض المنشود من التأهيل
مراعين في ذلك شواهدكم الدراسية المحصل عليها في الخارج .ونساندكم في
إعداد الطلبات ونرشدكم إلى طريق تمويل دراستكم ونستوعب في برنامج
الدعم طبقا ً لمعايير صندوق الضمان الجامعي المرشحين والمرشحات
المستوفون للشروط المطلوبة.
هدفنا يكمن في إعدادكم إعدادا ً ناجعا لخوض تعليمكم العالي .من بين النقاط
الجوهرية التي يشملها برنامج اإلرشاد:
yتقييم الشواهد الدراسية المحصل عليها
yتوضيح متعلق بالمتطلبات اللغوية

 lإرشادات حول
yالعروض المدرسية للحصول على شهادة الثانوية العامة
yأشكال اإللتحاق بالجامعة
yالشعب الدراسية الجامعية بألمانيا
yطرق الدعم المالي (على سبيل المثال :القانون اإلتحادي
yلدعم التعليم ،المنح ،إلخ)

الشروع ألول مرة في التعليم العالي أو مواصلته.

•مصاريف اإلحتياجات الخاصة (على سبيل المثال :المصاريف
الضرورية المتعلقة بالتأمين على المريض ،التراجم ،اإلعتراف
بالشواهد الدراسية والمصادقة عليها ،الخ)

إثبات وضع اإلقامة حسب القانون المتعلق بشؤون النازحين والالجئين
(المادة  4و)  7أو حسب قانون اإلقامة المادة  23.1و  23.2و  25.1و
( 25.2في عالقة مع البند  3.1أو  4.1من قانون إجراء اللجوء).
إحترام أجل دفع الطلبات المحدد في سنتین منذ دخول األراضي األلمانیة
(بوسع الالجئین الذین تأخر اإلعتراف بوضع إقامتهم تقدیم طلباتهم لدینا في
غضون سنة بعد اإلعتراف).
ينتهي الدعم عادة بعد ثالثين شهرا ً من التعليم وعلى أبعد تقدير بعد ستين
شهرا ً من دخول األراضي األلمانية.
تعد دروس اللغة و دروس التأهيل للتعليم العالي من بين اإلجراءات المهمة
التي يتم تمويلها من طرف مؤسسة Otto Benecke Stiftung e.V.
.

يشمل الدعم المالي طبقا ً لمعايير صندوق الضمان الجامعي:
•تكاليف الدروس ،إذا لم يتم األمر بإجراءات مدرسية تتحمل الوالية
اإلتحادية نفقاتها
•مبلغ شامل لشراء الكتب المدرسية
•مصاريف التنقل (تشمل مصاريف التنقل اليومية الضرورية صوب
مكان التعليم وكذلك مصاريف السفر واإلياب عند بداية ونهاية الدورة)

•نفقات المعيشة ( مبلغ شامل يخص المتطلبات الضرورية إذا استحال
السكن مع الوالدين)*
•نفقات المسکن (مساعدة مالیة مع حد أقصی)
•درس خصوصي ضروري
* مطابق للبند  13الفقرة  1الرقم  2من القانون اإلتحادي لدعم التعليم
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 تقدیم المساعدﺓ عند
yاختيار شعب الدراسة بالجامعة والمهنة
yتشكيل الطلبات وتوضيح إجراءات القبول الجامعي
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