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يمكنك التسريع من عملية تسجيلكم وإجراءاته عبر إرسالكم لألوراق المذكورة أدناه عبر كنسخ الكترونية على بريدنا اإللكتروني. أّما 

، وقد حصلتم بعضها على تعليمات جديدة متعلقة بهذا الشأن فيرجى المتابعة فورا  إلى الخطوة وإن كنتم قد قمتم بهذه الخطوة مسبقا  

  وشكرا  لكم!التاليّة، 

يرجى اإلنتباه الى أنه ليست بالضرورة أن تكون الوثائق مترجمة فقط بل ومصدقة من الجهات المعنية في بلدك )وزارة التربية، 

وزارة الخارجية . .الخ( باإلضافة الى تصديقها من سغارة جمهورية ألمانيا اإلتحادية الموجودة في البلد الذي تقيم فيه أو البلد الذي 

 ل جنسيته. لذا أرسلوا فضال  نسخا  مصدقة عن وثائقكم دون إرسال النسخ األصلية.تحم

 

 كل الوثائق التي ال تحمل عالمة النجمة، يمكن ارسالها كنسخ عادية دون تصديق، كما أن كالا اللغتين اإلنكليزية واأللمانية مقبولة.

 

 يمكنكم ارسال الوثائق على العنوان التالي:

Recipient:  Schiller Language School  

Street:  Adenauerallee 92  

ZIP code: 53113  

City: Bonn  

Country: Germany 

 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل في السنة التحضيرية / البكالوريوس

1.  

 * شهادة التخرج من المرحلة الثانوية مرفقة بكشف العالمات

 * -في حال وجودها–الجامعية الُمجتازة  والفصول بالسنواتشهادات دراسية أخرى أو كشف العالمات الخاص  .2

 -في حال وجودها–مستويات اللغة األلمانية شهادات إجتياز  .3

 شهادات اجتياز مستويات في اللغة االنكليزية أو شهادات أخرى .4

 المطلوبة للفروع الُمدّرسة باللغة االنكليزية(، في حال وجودها. – TOEFL, ILETSكـ ) 

 از السفر.سخة عن جون .5

 صورتان شخصيتان بمقياس صورة جواز السفر. .6

 سيرة ذاتية حديثة وموقعة بتاريخ ارسال طلب التسجيل. .7

 رسالة توكيل. .8

 

 الوثائق المطلوبة للمتقدمين لدراسات الماستر

 * العالمات شهادة التخرج من المرحلة الثانوية مرفقة بكشف .1

 *  مصدقة التخّرج )بكالوريوس/ماستر( .2

 * -في حال وجودها–شهادات دراسية أخرى أو كشف العالمات الخاص بالسنوات والفصول الجامعية الُمجتازة  .3

 -في حال وجودها–شهادات إجتياز مستويات اللغة األلمانية  .4

 شهادات اجتياز مستويات في اللغة االنكليزية أو شهادات أخرى .5

 نسخة عن جواز السفر. .6

 ارسال طلب التسجيل. سيرة ذاتية حديثة وموقعة بتاريخ .7

 رسالة الدافع ، والتي يوّضح فيها الطالب سبب رغبته بالدراسة في المانيا .8

 رسالة توصية في حال وجودها .9

 رسالة توكيل .10
 صورتان شخصيتان بمقياس صورة جواز السفر .11


