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عرض من الجامعات النمساويةمورِ   
لالجئين   

 
 

ي!طالب المسقبلال، عزيزي يةطالبة المستقبلالعزيزتي   
 يسعدنا أهتمامكم بالعروض الدراسية في الجامعات النمساوية!

إلى المعلومات التالية:تباه االن الرجاء  

 
 
 

 العرض من مورِ 
 

ون لتعلم اللغة هي تهتم بالألجئين الذين يحتاج الجامعة. لألجئين في فرع منموِر هي دعوة لفتح الآلفاق الدراسية 
لفروع الجامعية. ا إحدىفي  نظاميين كطالبواختيار الفرع الجامعي المناسب لهم. بإمكانكم الحقاً البدء أو المواصلة 

غير نظامي/نظامية. القبول سيكون كطالب/كطالبة  
 

 
 

اسة في الجامعة لغة الدر األلمانية موجودة في كل الجامعات. و دورات موِر للغة موِر(في مختلف المجاالت) محاضرات 
 هي األلمانية أو األنكليزية.

 

 
 

 طالب موِر يستطيعون التسجيل في المحاضرات أو الدورات، المتاحة في البرنامج. 
 الجامعات تقدم مقاعد محدودة لطالب موِر.

 
 

 
سيما الذين  ، والالقبول الجامعي كطالب/كطالبة مورِ  الرجاء األستعالم عن التبِعات المالية في حال الحصول على

 يحصلون على المعونات المالية.
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 وضعية طالب/طالبة تعني:
 

    القبول كطالب غير نظاميين •
    األجراءات لتحديد المؤهالت للمحاضرات تتم بطريقة غير بيروقراطية •
    اإلعفاء من رسوم الدراسة، أو المشاركة المجانية في الدورات •
    رسوم آتحاد الطلبةاإلعفاء من  •
 السماح بالدخول إلى المكتبة •
قانوني للمطالبة  لشهادة كأثبات نجاح. ليس هناك حقيجة على استظهر النت متحان وضرات باأمكانية أنهاء المحا •

من الجامعة األعتراف باالمتحانات في حال التقدم الحقاً ألحدى الفروع الجامعية. الشهادة توثق المشاركة 
 امعيالناجحة في المحاضرات الجامعية و يمكن ان تساعد في تسهيل الدخول للوسط الج

 ص سيحصل الطالب على أثبات مشاركةإن لم يكن هناك األستطاعة في أجراء فح •
 الدعم في الحياة الجامعية من خالل األصدقاء •
  عند المقدرة ستتم المساعدة في تغطية نفقات السفر و المواد التعليمية •

 
بإمكانه المشاركة:من   

 النساء و الرجال في الحاالت التالية:

 ءمن قانون اللجو 51طالبي اللجوء الحاصلين على بطاقة تصريح األقامة وفقاً للمادة  •
 الحاصلين على حق األقامة •
 من قانونن اللجوء 52الحاصلين على الحماية األنسانية وفقاً للمادة  •
  ا من قانونون شرطة األجانب46الحاصلين على التساهل وفقاً للمادة  •

 

 خطوة بخطوة لدراسة موِر:

   uni.at-www.more  )مات هي باأللمانية أو األنكليزيةالمعلو(مشاهدة عروض الدراسة على  .1
 .واالتصال به المسؤولشخص الالبحث في الجامعة عن  .2
 اختيار الدورات و التسجيل .3
  الجامعةالذهاب إلى  .4

 
 مبادرة موِر تتلقى الدعم من

 كاريتاس •
 دياكوني  •
 اتحاد الصناع •
 2016حفلة فينا للعلوم  •
 البرنامج التحضيري لجامعات فينا •
 جمعية المشرق النمساوية •
  اتحاد الطلبة النمساوي •


