 uni-assistمساعدة لملئ استمارة المعلومات الذاتية
معلومات هامة للبداية :
هذه المعلومات ستساعدك على فهم السئلة في استمارة المعلومات الذاتية بشكل افضل .رجاءء امل
المعلومات بنفسك باللغة النجليزية أو اللمانية حصرا ء!
في حال تع ذ
ذر الجابة على بعض السئلة لوجود المعلومات المطلوبة حصرا ء في المستند المفقود والذي
ل تستطيع تقديمه ،فل تجيب على السؤال.

عن استمارة المعلومات الذاتية :
الشهادات المدرسية وشهادات التعليم العالي تمكنك من إثبات تعليمك في المدرسة ومعاهد التعليم
العالي .في حال عدم توفر هذه المستندات بسبب الهجرة واللجوء فيمكنك تقديم معلومات عن
مسارك التعليمي في استمارة المعلومات الذاتية .وبهذا يمكنك على الرغم من فقدان هذه المستندات
التقدم للدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي في ألمانيا .ولكن عليك أن تهذيأ نفسك لمكانية
وجود فحص أو عدة فحوص إضافية قد تفرضها إحدى الجامعات أو إحدى معاهد التعليم العالي عليك
قبل مباشرة الدراسة .هذه الفحوص يتم فرضها للتأكد من صحة المعلومات المدلى بها في استمارة
المعلومات الذاتية.

مساعدة لملئ استمارة المعلومات الذاتية :
الصفحة  1و 2
في الصفحة الولى دذون اسم أو أسماء العائلة )الكنية( أول ء ثم دذون اسمك أو أسماءك الولى واستخدم
فاصلة للفصل بشكل واضح بين اسم العائلة والسم الول.
في حال كان لديك رقم متقدم من  uni-assistفسجل هذا الرقم أيضا ء .في حال عدم امتلكك هكذا رقم
فاترك الحقل المخصص فارغا ء.
)o1.aد ذون هنا المستند أو المستندات التي ل تستطيع تقديمها كنسخة مصدقة )المستند موجود كنسخة
عادية بدون تصديق( .سجل اسم المستند بالتحديد .في حال عدم اتساع الستمارة يمكنك استخدام
ورقة منفصلة لتدوين المعلومات.
)o1.bد ذون هنا السباب التي منعتك من تقديم نسخة مصدقة .في حال عدم اتساع الستمارة يمكنك
استخدام ورقة منفصلة لتدوين المعلومات.
)o2.aد ذون هنا المستند أو المستندات التي ل تستطيع تقديمها أبدا ء .سجل اسم المستند بالتحديد .في
حال عدم اتساع الستمارة يمكنك استخدام ورقة منفصلة لتدوين المعلومات.
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)o2.bد ذون هنا السباب التي منعتك من تقديم المستند .في حال عدم اتساع الستمارة يمكنك استخدام
ورقة منفصلة لتدوين المعلومات.

الصفحة  3وما يليها :
تحت  Iو  IIو  IIIيمكنك تسجيل المعلومات عن مسارك التعليمي ،التي ل تستطيع إثباتها عن طريق أي
مستند أو التي تسطيع إثباتها عن طريق نسخ غير مصدقة.

الجزء .I
 .Iفي حال توفر مستندات مصدقة تثبت بشكل كافي الحصول على الشهادة الثانوية فل تجيب على
السئلة في الجزء .I
 I.1د ذون اسم البلد الذي حصلت فيه على الشهادة الثانوية.
 I.2د ذون اسم المكان أو المدينة التي حصلت فيها على الشهادة الثانوية.
 I.3دذون اسم المدرسة التي حصلت منها على الشهادة الثانوية.
 I.4د ذون الفترة الزمنية التي درست فيها المرحلة الثانوية .عليك تسجيل الشهر والسنة لبداية المرحلة
الثانوية ولنهايتها.
 I.5د ذون تسمية الشهادة )التسمية المعتمدة في البلد الصادرة عنه الشهادة( التي حصلت عليها.
 I.6د ذون الفرع التخصصي لشهادتك الثانوية )على سبيل المثال فرع أدبي أو فرع علمي(.
 I.7د ذون المجموع العام لشهادتك الثانوية .في حال كانت الشهادة سورية :رجاءء دذون المجموع العام
بدون علمة مادة الديانة.
 I.8دذون تاريخ اليوم الذي حصلت فيه على الشهادة الثانوية.
 I.9في حال توفر معلومات عن سلم العلمات )العلمة القصوى والدنيا( للمدرسة التي حصلت فيها
على الشهادة الثانوية فأجب بـ "نعم" وإل فأجب بـ ل"".
-في حال كانت إجابتك ل"" فيمكنك تجاهل السئلة في  I.9.aو .I.9.b
في حال كانت إجابتك "نعم" فعليك الجابة على السئلة في  I.9.aو .I.9.b
- I.9.aد ذون أفصل علمة يمكن الحصول عليها )النهاية العظمى( في الشهادة الثانوية .في حال كانت
الشهادة سورية :رجاءء دذون أفضل علمة بدون مادة الديانة.
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 I.9.bد ذون أدنى علمة يتوجب الحصول عليها )النهاية الصغرى( لتحصيل الشهادة الثانوية .في حال كانت
الشهادة سورية :رجاءء دذون أدنى علمة بدون مادة الديانة.
-في حال صدور الشهادة الثانوية عن أي بلد غير سوريا فيمكنك تجاهل السئلة في I.10 – I.13
في حال صدور الشهادة الثانوية من سوريا فعليك الجابة على السئلة في I.10 – I.13
- I.10دذون رقم الكتتاب لمتحان الشهادة الثانوية.
 I.11دذون اسم المحافظة/المنطقة التي تم فيها إجراء المتحان.
 I.12د ذون هنا إذا كنت قد اجتزت المتحان في الدورة الولى أم في الدورة الثانية.
 I.13دذون السم الول لوالدك.

الجزء .II
في حال توفر مستندات مصدقة تثبت بشكل كافي اجتياز امتحان القبول الجامعي فل تجيب على
السئلة في الجزء .II

 .II.1في حال اجتيازك لمتحان قبول جامعي فعليك الجابة بـ "نعم" وإل فأجب بـ ل"".
-في حال كانت إجابتك ل"" فيمكنك تجاهل السئلة II.2. - II.4
في حال كانت إجابتك "نعم" فعليك الجابة على السئلة في II.2. - II.4
- .II.2د ذون اسم البلد الذي اجتزت فيه امتحان القبول الجامعي.
 .II.3د ذون اسم المتحان الجامعي كما هو في لغة البلد المشرف على المتحان.
 .II.4د ذون تاريخ اليوم الذي اجتزت فيه امتحان القبول الجامعي.
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الجزء .III
في حال أنك لم تدرس في جامعة أو معهد عالي من قبل أو في حال توفر مستندات مصدقة تثبت
بشكل كافي مسيرة دراستك الجامعية فل تجيب على السئلة في الجزء .III

 .III.1دذون اسم البلد الذي درست فيه.
 .III.2دذون اسم مكان أو مدينة الجامعة التي درست فيها.
 .III.3دذون السم الكامل للجامعة التي درست فيها.
دة دراستك .عليك تسجيل الشهر والسنة لبداية الدراسة ولنهايتها.
 .III.4دذون م ذ
 .III.5دذون اختصاص دراستك )على سبيل المثال علم الحياء ،اقتصاد ،علم الجتماع ،الخ(.
 .III.6د ذون اسم الشهادة التي أردت الحصول عليها من خلل دراستك )على سبيل المثال دبلوم،
باتشلر ،ماستر ،دكتوراه…(.
 .III.7في حال إتمامك للدراسة بنجاح فعليك الجابة بـ "نعم" وإل فأجب بـ ل"".
-في حال كانت إجابتك ل"" فيمكنك تجاهل السئلة  .III.8و .III.9
في حال كانت إجابتك "نعم" فعليك الجابة على السئلة في  .III.8و .III.9
- .III.8د ذون تاريخ اليوم الذي حصلت فيه على الشهادة الجامعية.
 .III.9دذون المجموع العام لشهادتك الجامعية.
 .III.10في حال عدم إتمامك للدراسة عليك تدوين عدد السنوات الدراسية التي أتتمتها بنجاح في
الجامعة .في حال إتمامك للدراسة بنجاح اترك هذا الحقل فارغا ء.
 .III.11في حال إتمامك لسنة دراسية واحدة دذون النتائج/العلمات التي حصلت عليها في هذه
السنة.في حال النفي عليك تجاهل هذا السؤال.
 .III.12في حال توفر معلومات عن سلم العلمات )العلمة القصوى والدنيا( للجامعة التي حصلت فيها
على الشهادة فأجب بـ "نعم" وإل فأجب بـ ل"".
-في حال كانت إجابتك ل"" فيمكنك تجاهل السئلة في  III.12.aو .III.12.b
في حال كانت إجابتك "نعم" فعليك الجابة على السئلة في  III.12.aو .III.12.b
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- III.12.aدذون أفصل علمة يمكن الحصول عليها في الشهادة الجامعية.
 III.12.bدذون أدنى علمة يتوجب الحصول عليها لتحصيل الشهادة الجامعية.

الجزء .IV
 .IVفي حال كنت تعتقد أنه من الممكن أن تحصل على المستندات المفقودة حاليا ء فأجب بـ " (aنعم"
واشرح كيف تعتقد أنك ستحصل على هذه المستندات )على سبيل المثال عن طريق طلب نسخة
أصلية عن الشهادة من المدرسة أو الجامعة المعنية( .في حال النفي فأجب بـ  (bل"" واشرح سبب
عدم توفر إمكانية الحصول على هذه المستندات.

الجزء .V
 .Vفي حال توفر مستندات أخرى لديك تثبت اجتيازك المرحلة المدرسية أو دراستك في الجامعة أو
تخرجك من الجامعة فبإمكانك إعلمنا عنها في هذا الجزء.
 (V.aأجب بـ "نعم" في حال وجود نسخة مصدقة عن هذه المستندات يمكن أن تقدمها .دذون أسماء
هذه الثباتات بالتحديد وأرفقها مع الستمارة.
 (V.bأجب بـ "نعم" في حال وجود نسخة عادية )غير مصدقة( يمكن أن تقدمها .دذون أسماء هذه الثباتات
بالتحديد وأرفقها مع الستمارة.

الصفحة الخيرة :
دذون في النهاية التاريخ وو ذقع الستمارة .بتوقيعك هذا تؤكد بأن المعلومات المدلى بها في الستمارة
صحيحة وكاملة وتم تدوينها بدقة وأمانة.
أرسل الستمارة بالبريد وأرفقها بمستندات إضافية في حال تطلب المر )راجع السئلة في  (.Vعلى

العنوان التالي :
uni-assist e.V.
11507 Berlin
Deutschland
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