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 ينب الجامعية لدراسةل اإلعداد برنامج لتأسيس التعاون عقد توقيع
 التقنية برلين وجامعة القاهرة جوته معهد

 
 

 ١٨/٦/٢٠١٨ في برلين، /القاهرة

 
 في يةالجامع للدراسة اإلعداد برنامج وتنفيذ لتأسيس التعاون عقد توقيع ٢٠١٨ يونيو ١٨ يوم في تم

 الشباب البرنامج يؤهل .التقنية برلين جامعة مع بالتعاون القاهرة جوته لمعهد التابع مصر

 ةموافق على بموجبها والحصول ألمانيا في للدراسة تحضيرية دراسة إجتياز على المصريين

 .التخصص مجال في انيةاأللم بالجامعات لإللتحاق

 

ويصرح السيد سيباستيان فوتر مدير قسم اللغة ونائب مدير معهد جوته القاهرة في هذا السياق 

:”يستطيع خريجو وخريجات المدارس من الشرق األوسط وشمال أفريقيا في خطوة غير مسبوقة 

اإللتحاق بدورة تحضيرية في المجال التقني بمعهد جوته القاهرة، ويسهم معهد جوته بذلك إسهاما   

 هاما   في عولمة السير الدراسية.”  

 

يحصل المشاركون في برنامج اإلعداد للدراسة الجامعية في المبنى الجديد لمعهد جوته القاهرة 

باإلضافة إلى ١٥ ساعات دراسية في مجال اللغة أسبوعيا ، حصصا   دراسية في مواد الرياضيات 

 والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسب اآللي باللغة األلمانية. 

 

ويتم عقد إمتحان القبول لإللتحاق بدراسة متخصصة في الجامعات األلمانية”، وهو إمتحان لتحديد 

المستوى العلمي للتأهل لإللتحاق بالتعليم الجامعي، من قبل جامعة برلين التفنية في القاهرة بدءا   من 

يوليو ٢٠١٩، يؤهل خريجي وخريجات برنامج اإلعداد الذين اجتازوا اإلمتحان النهائي بنجاح إلى 

 التقدم لإللتحاق بإحدي الفروع الدراسية التقنية أو الطبيعية في ألمانيا. 

وتؤكد أ.د. أنجيال إيتل نائب رئيس جامعة برلين التقنية لشؤون التنمية اإلستراتيجية والطالب 

وتدريب هيئة التدريس في هذا السياق: “ يتسق التعاون بين جامعة برلين التقنية ومعهد جوته 

القاهرة مع إهتماماتنا اإلستراتيجية في منطقة الشرق األوسط. ونقدم بهذا البرنامج اإلعدادي في 

مصر إسهاما   مهما   إلتاحة الفرصة للمهتمين بالدراسة الجامعية في ألمانيا وبخاصة السيدات الشابات 

 لإللتحاق بالجامعات األلمانية.”

 

 

 للحصول على مزيد من المعلومات برجاء التواصل على البريد اإلليكتروني:

studienkolleg-aegypten@goethe.de 

 

 القاهرة، في ١٨ يونيو ٢٠١٨

 فيليب حنا

 

 الملحقات:

ـ صورة رقم ١ من اليسار إلى اليمين: فيليب حنا، سيباستيان فوتر ، أ.د. أنجيال إيتل، كالوديا 

 بورستينج ـ تسمرمان، أولريكا هيليمان ـ ديالني

 صورة رقم ١.١ من اليسار إلى اليمين سيباستيان فوتر، أ.د. أنجيال إيتل 

( سيفينا فون إيتر)معهد جوته : ـ حقوق التصوير   
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