
 

 

  

  استبيان عن الدراسة في ألمانيا

 

  السادة األعزاء

  .مكتب العالقات الدولية في جامعة فريدريش شيلر في مدينة يينا يرجو منكم المشاركة في استبيان حول الدراسة في ألمانيا

بعض  في طالب مستمعك حضورال ربما أو ألمانيااحدى الجامعات في الدراسة في  فيكانت لديك الرغبة  إذا يهمنا معرفة
اإلمكانيات و  دراستكعن معلومات  بحاجة الى  نحن  مناسب لحضرتكال لبرنامجتقديم انتمكن من  لكي .دورات اللغة

  .اللغوية التي تمتلكها

وسنقوم بالتواصل معك دخال معلومات االتصال الخاصة بك يرجى ا. دقيقة ٢٠-١٥تعبئة هذا االستبيان يستغرق حوالي 
  .جميع المعلومات الواردة في هذا االستبيان ستبقى سرية وال تمت بصلة إلى أي جهة حكومية إنّ  . الحقا

  :الى العنوان التالي ٢٩٫٢٫٢٠١٦يرجى ارسال االستبيان حتى تاريخ 

Frau Dr. Britta Salheiser 
Internationales Büro 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Fürstengraben 1 
07743 Jena 

  

  .وهو سيقوم بارساله لنا ليم االستبيان ألستاذ اللغة لديك او المشرف عنكأيضا تس يمكنك

  :الموقع الخاص بجامعة يينا على الرابط التالي علىشبكة االنترنت  فييمكن الوصول لالستبيان 

ejena.de/fluechtling-www.uni  

  jena.de-international@uniأية أسئلة الرجاء مراسلتنا على البريد االلكتروني  إذا كانت لديك

  .ان نرحب بكم قريبا في جامعة يينا أو في احدى الجامعات األخرى في والية تورنغن ويسعدنا  شكرا جزيال لوقتكم

  

  خالص التحيات 

  بريتا سالهايسر. د

 

 

 

  

 

___________________________________________________________________________  

من الساعة  ٢٠١٦ شباط ٢٠السبت التعرف على الجامعات في والية تورنغن وذلك يوم الحضور شخصيا و بامكانك*
  العنوان التالي على العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر 

comcenter am Brühl, Mainzerhofstraße 10, Erfurt.  



 

 

  

  

 سئلة عنك و عن اقامتك في ألمانيايتضمن أمن االستبيان الجزء األول 

  دولة أنت ؟من أي -١

O   سوريا O  أفغانستانO    العراق O  اريتريا O غير ذلك  

  كم عمرك ؟-٢

  سنة______ 

  الجنس  -٣

O ذكر  O أنثى  

  هل لديك أطفال ؟ اذا كان الجواب نعم، كم عددهم ؟ هل هم معك اآلن ؟ -٤

O  ال، ليس لدي أطفال  

O  أطفال ___نعم لدي  

O  أطفالي معي في ألمانيا/ طفلي  

O  أطفالي ليسوا هنا/ طفلي  

  ماهي لغتك االم ؟ -٥

O العربية  O الفارسية   O  البشتوية O لغة أخرى  

  ٢٠١٥ تموز: مثال . متى وصلت الى ألمانيا ؟ الرجاء كتابة السنة والشهر الذي وصلت به -٦

___________________  

  أين تقيم حاليا ؟ -٧

O  وسط المدينة ( يينا ( O  زفيتزن / شمال يينا O    يينا فينزرال O  يينا لوبيدا O  في حي آخر غير ذلك  

O في مدينة أخرى  

  هل مازلت تقيم في مركز استقبال أولي ام انتقلت الى سكن دائم ؟-٨

O مازلت في مركز استقبال أولي  

O  أقيم في سكن جماعي  

O  في سكن خاص) مع عائلتي (أقيم  

O  سكن آخر  

  اإلقامة لديك في الوقت الحالي ؟ماهو نوع -٩

O  تم تقديم طلب اللجوء ( طالب لجوء(     O معترف بي كالجئ   O  إيقاف ترحيل)دودلنغ(  

O محمي من الترحيل ألسباب أخرى     O  سبب إقامة آخر  

  



 

 

  

  

  الجزء الثاني من االستبيان يشمل أسئلة عن الشهادات العلمية و المعارف التي تمتلكها

  وان شاركت في احدى دورات اللغة التالية ؟ اذا كانت اإلجابة نعم، متى شاركت و كم كانت مدة الدورة ؟ هل سبق-١٠

  المدة  اسم المعهد أو المؤسسة ومكانها  نوع الدورة  
O  دورة لغة ألمانية      
O  دورة توجيهية Integration     
O  دورة اندماج      
O  مستمع في احدى الجامعاتك أشارك      
O   آخر من الدوراتنوع      

  

  هل تعلمت اللغة األلمانية ؟ اذا كانت اإلجابة نعم، الى أي مستوى وصلت ؟-١١

O حتى اآلن ال، لم أتعلم  

O  مبتدئ  -معلومات أساسية (نعم، وصلت الى مستوى(  

O  جيد - متوسط (نعم، وصلت الى مستوى(  

O  متقدم ( نعم، وصلت الى مستوى(  

  االنكليزية ؟ اذا كانت اإلجابة نعم، الى أي مستوى وصلت ؟هل تعلمت اللغة -١٢

O ال، لم أتعلم  

O  مبتدئ  -معلومات أساسية (نعم، وصلت الى مستوى(  

O  جيد - متوسط (نعم، وصلت الى مستوى(  

O  متقدم( نعم، وصلت الى مستوى (  

  هل تتكلم لغات أجنبية أخرى ؟ اذا كانت اإلجابة نعم، ماهي ؟-١٣

O  أتكلم لغات أجنبية أخرىال، ال  

O نعم، أستطيع التكلم بـ __________  

  ماهي أعلى شهادة علمية حصلت عليها ؟-١٤

O ال أملك شهادة علمية  

O  يرجى تحديد عدد سنوات الدراسة  . أو ثانوية) اعدادية ( شهادة إتمام مرحلة متوسطة_______  

O  لدراسة يرجى تحديد عدد سنوات ا. مدرسة مهنية/ معهد تقاني_______  

O فصل______ .  يرجى تحديد عدد الفصول الدراسية التي درستها .درست في جامعة ولكن لم أتخرج  

O ماستر  –جامعية ( يرجى تحديد مستوى الشهادة ____________________ حاصل على شهادة جامعية باختصاص
  )دكتوراه  –

O يرجى كتابة اسم الشهادة . نوع آخر من الشهادات________________  

  

  



 

 

  

  ماهو نوع العمل الذي تعلمته ؟. اذا كنت قد حصلت على شهادة معهد تقاني او مدرسة فنية-١٥

_______________________________________________  

  ماهي االختصاصات و المواد التي درستها ؟. اذا كنت قد درست في الجامعة-١٦

_______________________________________________  

  هل قمت بممارسة عملية للعمل أو الدراسة التي درستها ؟-١٧

O  ال       O  نعم ، يرجى تحديد عدد السنين_________  

  ماذا كان عملك األخير قبل لجوءك إلى ألمانيا ؟-١٨

______________________________________________  

  األخير من االستبيان يشمل أسئلة عن أهدافك المستقبليةالجزء 

  ألمانيا في الوقت القادم ؟ماهو هدفك في -١٩

O بكالوريا / ثانوية ( انهاء تعليم مدرسي ريد ان احصل على شهادة أ(  

O ما هو االختصاص الذي ترغب به ؟ . ريد أن أبدأ بدراسة ماأ _____________  

  شهادة دكتوراه O شهادة ماستر  Oشهادة جامعية   Oو ماهي الشهادة التي  تطمح اليها ؟ 

O ريد ان اكمل دراسة كنت قد بدأت بهاأ  

O ريد ان أبدا دراسة مهنية أ  

O أريد أن أعمل  

O بنائيأريد أن أهتم بأ  

O يرجى تحديد رغبتك . غير ذلك____________  

  بشكل مستمر في ألمانيا رغب بالبقاءتهل -٢٠

O نعم أريد أن أبقى في ألمانيا  

O ال، أريد أن انتقل الى بلد آخر  

O  في القريب العاجلبلدي ال، أريد العودة الى  

هل لديك اهتمام بأحد البرامج التعليمية الموجهة لالجئين في جامعة يينا ؟ من خالل هذه البرامج يمكنك المشاركة في -٢١
هذه لكن لن تستطيع التقدم لالمتحانات او الحصول على شهادة في نهاية مجانا  الجامعية لمحاضراتاو ا دورات اللغة

  .البرامج

O  مشاركة مجانية في المحاضرات الجامعية بمعدل محاضرة الى خمسة محاضرات تختارها من بين العديد من
  . االختصاصات المتاحة وذلك بهدف توسيع معارفك

O  المعرفة السابقة باللغة ( دورة لغة ألمانية او في برنامج التعلم الذاتي للغة األلمانية للمستوى المبتدئ مشاركة مجانية في
  )غير مطلوبة لهذا البرنامج 

O في احد االختصاصات  جامعية  محاضرات ٦تستطيع حضور : مشاركة مجانية في برنامج التحضير لدراسة تخصصية
  .ساعة أسبوعيا ١٢بمعدل ) B2مستوى ( المشاركة أيضا في دورة لغة ألمانية ساعة أسبوعيا و ١٢بمعدل المتوفرة 

O ال ليس لدي اهتمام بهذه البرامج 



 

 

جبات األخرى، هل يبقى لديك وقت فراغ االوصحبة عائلتك او في دورات اللغة وباإلضافة الى األوقات التي تقضيها ب-٢٢
  خالل اليوم؟

O         الO ،ساعة______ عدد ساعات وقت الفراغ خالل اليوم نعم.  

  ؟بناءكأ خاصة لرعايةاذا كانت لديك رغبة في الدراسة، هل سوف تحتاج مساعدة -٢٣

O  نعم  O ال  

٢٤- ً بموضوع الدراسة في جامعة يينا او في جامعة أخرى الرجاء كتابة اسمك والبريد االلكتروني الخاص  اذا كنت مهتما
  .سنقوم بالتواصل معك و ارسال معلومات أخرى عن هذا الموضوع لحضرتك. بك

  باللغتين العربية واأللمانيةاالسم الكامل 

  

  البريد االلكتروني 

  

  عنوان السكن

  

  

  

  

  الرعاية الكافية في هذا االستبيان تبدو مهمة لك ولم تنل موريقات ألمالحظات او تعلبإمكانك كتابة أية -٢٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكرا جزيال لوقتك وجهدك المبذولين في هذا االستبيان

  

  jena.de/international-www.uniالدولية في جامعة يينا  مكتب العالقات


