
 K7 6ح ًءاسم 4 ةعاسلا نم 2021 وينوي 14 @?<نثالا موي تن37نإلا 34ع تامولعملا لدا&ت ثدح 
.K7 12ح اًحا&ص 10 ةعاسلا نم 2021 وينوي 18 ةعمجلا موNو ًءاسم  

 

 ةئجاللا ةaفلخلا يوذ صاخشألل ASH ةساردلا ل&ق ام جمانرب

 

@k نوفدهتسملا مe نم
l ؟ةساردلل ?3ضحتلا جمانرب 

 ةسارد جمان.-ل مCدقتلا ?ع ن>رداق 7-غلا 678ئجاللا جمان.-لا اذه دوزي
I8 ةHماظن

J لأ ةعماجMنومولوس س QلاRلاو تاءافVWلا طوY8ة>رو 
bJ I8اظن لaش_ لHجس]لل

J ةعماجلا. 

 ؟جمان34لا نم عقوتملا ام

dرهش نم 678لصف( ةنس ةدمل جمان.-لا رمتس nVW<ح لوأ نqr ا رهشCنمضت>و )لول: 

 qr )C1ح B2( ةHناملأ ةغل تارود ●
I8 بس]حC تCد>�ك اهل تا�8احمو فوفص روضح ةHناaمإ ●

J ماظنلا ةساردلاHة. 
I8 امQ( ةساردلاQ ةصاخلا لوبقلا تا�لطتم لامaتسا ●

J ف لام�إ كلذ-rلوألا ب>ردتلا ةHة(  
I8 ةدعاسملاو جمان.-لا لالخ هHجوتلاو معدلا ●

J دقتلا بلط مامتإCةساردلا جمان.-ل م 
 .bJاظنلا

 ؟جمان34لل مsدقتلا نكمs فaك

 :)اً>�نس( ويلوي 31 �إ 1 نم مCدقتلا ةلحرم

 وأ ةHناملألا ةغللاQ اهمCدقت نكمم( ةساردلا ة�غر حضوت 678تحفص نع د>�ت ال ةلاسر ●
 )ة>78-لجنإلا

 )ة>78-لجنإلا وأ ةHناملألا ةغللاQ( ةHتاذ ة7-س ●
 )ةخس�( ةHصخشلا ة>�هلا ●
 )ةخس�( B1ةHناملألا ةغللا ىوتسم لامaتسا ةداهش ●
 لصتاف ، دعQ ةرفوتم تادن]سملا ەذه نكت مل اذإ ؛ )ةخس�( ةعماجلاQ قاحتلالا لهؤم ●

Q678ئجاللا بتكم ق>�ف ASH ع? pre-studies@ash-berlin.eu 

 

@k ةساردلا ل&ق ام جمانرب لوح تامولعملا نم دwNملا رفوتvس
l ASH k@

l لدا&ت ثادحأ 
 6 ةعاسلا K7ح ًءاسم 4 ةعاسلا نم 2021 وينوي 14 @?<نثالا موي تن37نإلا 34ع تامولعملا

 .K7 12ح اًحا&ص 10 ةعاسلا نم 2021 وينوي 18 ةعمجلا موي وأ ًءاسم

 



 

14.06. 2021 , um 16:00:Link zur BigBlueButton     

https://www.ash-berlin.eu/studieninfotag-digital/  

 13.06.2021 نم ًءادتبا . ASH Berlin ةHساردلا تامولعملا مويب ةصاخلا ضورعلا حفصت .¹ري
  ثدح ،�J: “ASH Pre-Study Programmاتلا ناونعلا تحت ثدحلل لوصولا طQار دجتس ،
I8 678فظوملاو 678كراشملا عم لدا�تلاو ثدحتلل  ءوجل ة�Åجت مهيدلو 678لمتحملا بالطلل

J جمان.-لا". 
I8 اهيلع رقنلا .¹ري

J QادCكانه نكو 2021 وينوي 14 موي ثدحلا ة. 

 

 

 Zoom-Link,18.06 18h 

 

https://zoom.us/j/92422755925?pwd=RVRJbHZEV3BLcEpGOVpVVW4zamM
xQT09 

 
Meeting-ID: 924 2275 5925 

Kenncode: 351826 
 

بتكم �إ لوصولا ةHناaمإ  ASH و راش]نال ارظنÅال ،ءا Cاننكم I8
J ع لصوتلا ىوس نهارلا تقولا-. 

à8وR-rلإلا د>.-لا
J فتاهلا وأ.  

E-Mail: pre-studies@ash-berlin.eu 

Telefon: 030 99245 138 (Mailbox) 

Adresse: Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin (U5 Hellersdorf) 

Homepage: www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/ash-pre-studies-
for-refugees/ 

 

 


