
 جامعة كارل فرانسيس جامعة غراتس  

 

  2015سبتمبر  29غراتس في 

     مقدمة من مركز ترفبونكت للغاتالمعلومات لطالبي اللجوء للمشاركة في دورات تعلم اللغة األلمانية 

treffpunkt sprachen)) في جامعة غراتس            

مقعدا لالجئين ولطالبي اللجوء  100حجز لمراعاة الوضع الراهن قامت جامعة غراتس كإجراء مبدئي ب

مركز ترفبونكت للغات في جامعة غراتس. وسيتم بالمعترف بهم لإلتحاق بدورات تعلم اللغة األلمانية 

تعديل هذا العدد وفقاً للحاجة. وللمزيد من المعلومات حول األماكن المقدمة بالدورات يرجى االتصال 

 ة/ دانييال أنجر أولمان: بمديرة مركز ترفبونكت  للغات الدكتور

daniela.unger-ullmann@uni-graz.at. 

 

 ما يجب القيام به: -البطاقة الجامعية  -دراسة بالجامعة إفادة بال -تسجيل بالجامعة ال

م التسجيل بالجامعة في قسم الدراسات واإلختبارات بجامعة غراتس )المبنى الرئيسي / الدور يت .1

هذا بوثائق شخصية سارية يتم ( وUniversitätsplatz 3  3 الجامعة ساحةاألول وعنوانه 

 المفعول وكذلك بتصريح إقامة صادر بموجب قانون اللجوء.

بقرار من رئيس الجامعة تم إعفاء  الالجئين المعترف بهم وطالبي اللجوء من الرسوم الدراسية  .2

بمبلغ . وعند التسجيل يحصلون على قسيمة دفع 2015/2016للفصل الدراسي الشتوي 

يورو )وهذا المبلغ هو الواجب دفعه التحاد الطالب النمساوي( وكذلك يحصلون على  18.70

. وتعتبر هذه  البطاقة كذلك UNIGRAZCardاستمارة لطلب الحصول على البطاقة الجامعية 

خدام هذه  البطاقة يجب عليك تفعيلها في الماكينة تبطاقة اإلستعارة من المكتبة. ولتستطيع إس

 .Universitätsplatz 3 3 جودة في بهو المكتبة الرئيسية )ساحة الجامعة رقمالمو

وقتما يتم تفعيل تسجيلك بالجامعة سوف تتلقى البيانات الشخصية للدخول على نظام إدارة  .3

على عنوان  UNIGRAZonline (https://online.uni-graz.at)المعلومات بالجامعة 

د من سيادتكم في أثناء عملية التسجيل. وباإلضافة إلى ذلك البريد اإللكتروني )اإليميل( المحد

والذي يتكون من االسم األول  عنوان بريد إلكتروني طالبيوبتسجيلك فسيصير لسيادتكم 

. يرجى اإلطالع على الرسائل vorname.nachname@edu.uni-graz.atواألخير: 

ة غراتس سوف ترسل لك الواردة على حساب بريدك اإللكتروني بانتظام وذلك ألن جامع

 على هذا العنوان. قطمعلومات مهمة عن تسجيلك ف

يمكنك أيضا تحميل صورة  UNIGRAZonlineمن خالل نظام إدارة المعلومات بالجامعة  .4

)الصورة تكون بحجم  UNIGRAZCardالمكتبة الصدارالبطاقة الجامعية وبطاقة شخصية  

أن تكون واضحاً للعيان بحيث يمكن صورة جواز السفر، وتكون واضحة(. يرجى مراعاة 



إصدار البطاقة. إذا قمت بتحميل الصورة سيتم إصدرالبطاقة الجامعية وبطاقة المكتبة الخاصة 

في قسم الدراسات واالمتحانات. عند اإلستالم الرجاء إحضار  UNIGRAZCardبسيادتكم 

 استمارة طلب الحصول على البطاقة الجامعية وبطاقة المكتبة.

يمكنك أن تقوم بنفسك  UNIGRAZonlineنظام إدارة المعلومات بالجامعة  عن طريق .5

. وهذا سيكون بمثابة دليل على القبول بالجامعة وكذلك على بطباعة إفادة تؤكد دراستك بالجامعة

اإلشتراك في دورات اللغة األلمانية المخصصة والمحجوزة لالجئين ولطالبي اللجوء المعترف 

اإلتصال بمديرة مركز ترفبونكت للغات الدكتورة/ دانييال أنجر أولمان:   سيادتكم من بهم. يرجى

daniela.unger-ullmann@uni-graz.at إرسال وإعطاء اإلفادة التي تؤكد دراستك و

 بالجامعة.

لمزيد من المعلومات الهامة حول حزمة التدابير التي ستتخذها جامعة غراتس لالجئين ولطالبي اللجوء 

 http://refugees.uni-graz.atيرجى زيارة الموقع: المعترف بهم  

 

 

  هامة:ال تصاالتاال

 

  http://studienabteilung.uni-graz.atقسم الدراسات واإلختبارات: 

 http://studieren.uni-graz.atمكتب خدمة المعلومات عن الدراسة: 

 http://oehunigraz.atإتحاد طالب جامعة غراتس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


