
 جامعة كارل فرانسيس جامعة غراتس  

  2015سبتمبر  29غراتس في 

 البة/كطمعلومات لالجئين ولطالبي اللجوء المعترف بهم لبدء الدراسة في جامعة غراتس كطالب

  ة/إنتظاميإنتظامي

 

األشخاص الذين يحق لهم اإلقامة في النمسا وفقاً لقانون اللجوء والذين يرغبون في الدراسة هنا أو 

ستمرار فيها تتي  لهم جامةة اار  فرانسيس التةام  بشا  غير بيروقرايي لحد ما م  اليلبا  اال

المقدمة للقبو  بالجامةة. تتم عملية الب  فيها بةد انتهاء فترة التقديم للدراسة في الفص  الصيفي القادم 

 . للقبو  في التةليم الةالي يجب تقديم اآلتي:2016

 

 لمملوء لقبو  اليالب الدوليين في الدراسا  بالجامةة نموذج اليلب الماتم  ا
studierende/institut/formulare-graz.at/de/internationale-http://studienabteilung.uni   

 تصري  اإلقامة بموجب قانون اللجوء 

  وثائق شخصية: وتشم  هذه )صورة( لجواز السفر / لبياقة الهوية، وإفادة وإثبا  دراسة

الدراسة الثانوية )شهادة الثانوية الةامة/ اإلجازة  مراح ة ِالةامة عن يريق تقديم شهادا  الثانوي

أي شهادا  لغة للغة األلمانية إذا من بدأتها بالفة  بالجامةة وقد صورة من أي دراسا  و (الةليا

 .ةتمدمة ةمترجم /اان  متوفرة. الوثائق بغير اإلنجليزية البد أن تترجم من قب  مترجم مةتمد

فيما يتةلق باألفراد المةنيين الذين ليس لديهم وثائق شخصية صالحة بسبب الظروف الصةبة مث  ظروف 

إلشاالية  السفر الصةبة في أثناء الهروب والفرار من وينهم فإن مجلس الجامةة يقرر في حالتهم تبةاً 

يشتري مةرفة اللغة األلمانية الحالة. لغة التدريس في جامةة اار  فرانسيس غراتس هي األلمانية لذلك 

 )وفقا لمةيار اإلتحاد األوروبي المشترك(. C1 1سي  على مستوى

 

 :C1 1سي  إذا كان لديك معرفة باللغة األلمانية على مستوى

يورو )وهذا المبلغ هو الواجب دفةه التحاد  18.70تحص  في قسم الدراسا  على قسيمة دف  بمبلغ 

على استمارة ليلب الحصو  على البياقة الجامةية  اليالب النمساوي( واذلك تحص 

UNIGRAZCard .خدام هذه  توتةتبر هذه  البياقة اذلك بياقة اإلستةارة من الماتبة. ولتستيي  إس

 3 البياقة يجب عليك تفةيلها في المااينة الموجودة في بهو الماتبة الرئيسية )ساحة الجامةة رقم

Universitätsplatz 3. 



وقتما يتم تفةي  تسجيلك بالجامةة سوف تتلقى البيانا  الشخصية للدخو  على نظام إدارة المةلوما  

على عنوان البريد اإللاتروني  UNIGRAZonline (https://online.uni-graz.at)بالجامةة 

لسيادتام  )اإليمي ( المحدد من سيادتام في أثناء عملية التسجي . وباإلضافة إلى ذلك وبتسجيلك فسيصير

والذي يتاون من االسم األو  واألخير:  عنوان بريد إلكتروني طالبي

vorname.nachname@edu.uni-graz.at يرجى اإليالع على الرسائ  الواردة على حساب .

 قيبريدك اإللاتروني بانتظام وذلك ألن جامةة غراتس سوف ترس  لك مةلوما  مهمة عن تسجيلك ف

 على هذا الةنوان.

يمانك أيضا تحمي  صورة شخصية   UNIGRAZonline  نظام إدارة المةلوما  بالجامةة من خال 

)الصورة تاون بحجم صورة جواز  UNIGRAZCardالبطاقة الجامعية وبطاقة المكتبة الصدار

السفر، وتاون واضحة(. يرجى مراعاة أن تاون واضحاً للةيان/ يتم التةرف عليك في الصورة، بحيث 

ياقة. إذا قم  بتحمي  الصورة سيتم إصدرالبياقة الجامةية وبياقة الماتبة الخاصة يمان إصدار الب

في قسم الدراسا  واالمتحانا . عند اإلستالم الرجاء إحضار استمارة  UNIGRAZCardبسيادتام 

 يلب الحصو  على البياقة الجامةية وبياقة الماتبة .

ي ستتخذها جامةة غراتس لالجئين وليالبي اللجوء لمزيد من المةلوما  الهامة حو  حزمة التدابير الت

 http://refugees.uni-graz.atالمةترف بهم  يرجى زيارة الموق : 

 

 

 هامة:التااالت اال

 

  http://studienabteilung.uni-graz.atقسم الدراسا  واإلختبارا : 

 http://studieren.uni-graz.atماتب خدمة المةلوما  عن الدراسة: 

 http://oehunigraz.atيالب جامةة غراتس: إتحاد 

 

 

 

 

 

 

 

 


