شروط القبول الجامعي لغير مواطني اﻻتحاد اﻷوربي

اﻹقامة الطﻼبية لمواطني بلدان العالم الثالث

شهادة الثانوية العامة مترجمة ومصدقة

يمكنك التقديم علي اﻹقامة الطﻼبية بعد الحصول على قبول جامعي في

دليل يثبت تمكنك من دراسة الفرع الذي تريد دراسته في النمسا أيضا ً

السفارة النمساوية في بلدك او النمسا إن كان بإمكانك زيارة النمسا بدون

في البلد الذي حصلت فيه على الثانوية العامة .إن كان الفرع غير موجود

فيزا الرجاء مراعاة الشروط اﻻخرى

في هذا البلد يلزم دليل من فرع مشابه

استمارة معبئة وموقعة لتصريح اﻹقامة

صورة عن جواز السفر او الهوية الشخصية زائد كل اﻻوراق المتعلقة

صور كامل الوجه )صور جواز سفر( ليس أقدم من  ٦أشهر ٤،٥ *٣،٥

بتغيير اﻻسم

سم

الخطوات للحصول على القبول الجامعي

 A2شهادة اللغة اﻷلمانية على اﻷقل على مستوى

جواز سفر ساري المفعول

 -١إختيار التخصص والجامعة المناسبين وللحصول على معلومات

صورة شخصية صغيرة

قبول جامعي

بطاقة الضمان الصحي إن كنت مؤمنا ً في النمسا

تفاصيل عن التمويل الشخصي للطﻼب وتوفير مبلغ كاف وذلك حتى سن

كل شهادات التخرج إن كانت موجودة بكالوريوس ،ماجيستير والخ

الرابعة و العشرين  ٥١٥٬٣٠يورو لكل شهر و إبتدا ًء من سن الرابعة و

عن اﻹختيارات يمكنك زيارة موقع
www.studienplattform.at

العشرين  ٩٣٣،٠٦يورو لكل شهر و إثبات ذلك  ١٢شهرا ً مقدما ً

 -٢تسجيل التخصص المرغوب فيه على موقع الجامعة
ترجمة اﻻوراق لﻺنكليزية او اﻷلمانية وتصديقها
 -٣تقديم على قبول جامعي
دراسة الطلب تستغرق كحد أقصى  ١٢أسبوعاً .ﻷسباب تنظيمية ﻻ تُعطى
 -٤تقديم على إقامة طﻼبية

معلومات عن الطلب في فترة دراسته

وهذه التكاليف سارية فقط لعام  ٢٠١٩وقابلة للتغيير
إثبات الضمان الصحي
في حاﻻت فردية قد تكون هناك حاجة لوثائق اخرى .اﻻوراق الناقصة
يمكن إرسالها بالبريد ،فاكس او البريد اﻻلكتروني

بعد رحلتك الى النمسا

قانون العمل

اﻻتصال

تسجيل إقامتك عند البلدية في غضون ثﻼثة ايّام

لكي يُسمح لك للعمل في النمسا انت تحتاج الى تصريح عمل من دائرة

قسم الطلبة اﻷجانب

العمل .ينبغي على صاحب العمل تقديم الطلب ،بدون تصريح عمل ﻻ يحق
التسجيل الجامعي
اول تسجيل في الجامعة .عند التسجيل ستحصل على البطاقة الجامعية

.لك العمل يحق لك العمل  ٢٠ساعة في اﻷسبوع
اجتماعي  /المنحة الدراسية  /الصندوق اﻻجتماعي

وورقة دفع رسوم اتحاد الطلبة وعند اللزوم ورقة دفع الرسوم الجامعية

بتصريح اﻹقامة طالب ليس لديك الحق في الحصول على المنحة الدراسية

ورسوم دورات اﻹعداد الجامعي

او العائلية .جميع الطﻼب الذين هم أعضاء في اتحاد الطلبة ولديهم ضائقة

الضمان
التأمين الصحي إلزامي في النمسا .يمكن التقديم على الضمان اﻷرخص
عند دائرة فينا للضمان الصحي .تكلف تقريبا ً  ٦٠يورو في الشهر
وهذه التكاليف سارية فقط لعام  ٢٠١٩وقابلة للتغيير
اﻹعداد الجامعي
ماعدا الفروع التي تتدرس باﻹنكليزية يجب عليك إتقان اللغة اﻷلمانية
.على مستوى C1
هناك الفرصة في الكثير من الجامعات لتعلم اﻷلمانية بعد القبول ولكن
يشترط ذلك أن تكون معك شهادة
على مستوى A2
مرحلة اﻹعداد لجامعات فينا تقدم دورات لغة ألمانية ودورات المواد
التكميلية .يمكنك الذهاب لمرحلة اﻹعداد  ٤فصول قبل البدأ بالدراسة
النظامية .الفصل الواحد يكلف  ١١٥٠يورو

مالية لديهم إمكانية الحصول على مساعدة واحدة كل  ١٢شهر من
الصندوق اﻻجتماعي ﻻتحاد الطلبة

نحن نقدم بسرور اﻻستشارة لكل ،الذين يدرسون و للذين يودون البدء
بالدراسة في الجامعات و المعاهد النمساوية .نحن نساعدك بمشاكل الفيزا،
دخول الجامعة ،اكتساب مهارات اللغة اﻷلمانية ،أسئلة حول الرسوم الجامعية
و عند الصعوبات و النقاط الغامضة اﻻخرى.
على الموقع التالي تجد أوقات اﻻستشارة
https://www.oeh.ac.at/ar
البريد اﻻلكتروني

فحص قبول

ar@oeh.ac.at

يوجد عند بعض التخصصات فحص قبول بسبب الضغط الكبير ويبدأ

تلفون

التسجيل هنا مبكرا ً في شهور الربيع والفحص يكون غالبا ً في شهور

01/3108880-65

الصيف ولكن أحيانا ً يلغى الفحص إذا كان عدد التسجيﻼت قليل
والمعلومات لذلك متاحة على صفحات الجامعات

العنوان
Taubstummengasse 7-9 1040 Wien

ستيوب
ستيوب " مرحلة الدخول والتوجه" هذا يعني إنك تستطيع التسجيل في
الجامعة بشكل طبيعي ،ولكن خﻼل الفصل اﻻول يجب عليك القيام بامتحان
او أكثر وعليك إتمامها بنجاح لكي يُسمح لك مواصلة دراستك ،إذا لم تنجح
في اﻻمتحان )واﻹعادة( ،يؤدي هذا الى منعك من الدراسة في نفس القسم
في تلك الجامعة .للطﻼب الذين ليس لديهم جواز سفر اوربي قد يؤدي هذا
الى فقدان تصريح اﻹقامة

