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أسباب عديدة تدفعك للدراسة بألمانيا
جودة تعليم متميزة

ُتصنف الجامعات األلمانية من أفضل الجامعات حول 
العالم طبقا للتصنيفات الدولية وتتميز بجودة التدريس 

وتقدم أساليب البحث العلمي.

التوجه العملي
تتميز الجامعات األلمانية بالجمع بين النظرية والتطبيق 

لتوفير برامج أكاديمية متميزة مما يسهل لك بشكل كبير 
بداية حياتك المهنية.

إمكانيات غير محدودة
في ألمانيا يمكنك تحقيق أقصى ما لديك. هنا يمكنك 

تطوير قدراتك الفكرية والمهارات الشخصية بحرية 
والوصول إلى إمكاناتك الكاملة.

مصاريف ضئيلة
تعليم أكاديمي متميز مقابل مصروفات دراسية بسيطة. 

يبلغ متوسط مصروفات الترم الدراسي بالجامعات 
األلمانية بين 100 الى 300 يورو.

ليست هناك مشكلة إذا كانت شهادتك المدرسية 
الثانوية ال تعادل الثانوية األلمانية )االبيتور( الزال لديك 

الفرصة للدراسة في ألمانيا!

في شتودينكولج ران نعدك في فترة تتراوح من 12 إلى 
18 شهًرا الختبار التقييم الذي يؤهلك للدراسة في كل 

جامعات ألمانيا.

بعد انتهائك من الدورة العامة التحضيرية لجميع 
الطالب فى شتودينكولج ران ، يمكنك االختيار بين دورتين 

مختلفتين للتحضير الختبار القبول في الجامعة. 



يتم اختيار الدورة المناسبة طبقًا لرغبتك في الدراسة:

T-Kurs )الدورة التقنية(

لراغبي دراسة الهندسة بجميع تخصصاتها أو 

الكيمياء أو الجيولوجيا أو الرياضيات أو الفيزياء 

والمعادن وجميع الدراسات التقنية.

المواد التي تدرس في تلك الدورة: اللغة األلمانية 

والرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة االنجليزية.

W-Kurs )الدورة االقتصادية( 

لراغبي دراسة االقتصاد والعلوم السياسية وإدارة 

األعمال والقانون وعلم االجتماع وعلم النفس 
والدراسات المماثلة.

المواد التي تدرس في تلك الدورة: اللغة األلمانية 

والرياضيات وعلم االقتصاد وتقنية المعلومات 
واللغة اإلنجليزية.

الرسوم
لمزيد من المعلومات حول الرسوم تفضل بزيارة موقعنا 

على اإلنترنت www.rahn.education أو اتصل بنا.

من نحن
شتودينكوليج هي مؤسسة تابعة لران التعليمية وهي 

منظمة غير ربحية في ألمانيا منذ عام 1990 وتعمل في 35 
منشأة تعليمية لألطفال والطالب والمدربين والبالغين في 

ألمانيا وحول العالم. تعطي مفاهيم التعليم الحديثة 
والتوجه العملي والدولي لتالميذنا بيئة محفزة وفرصة 

جيدة لتطوير شخصياتهم.
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