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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5
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باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاءالــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11           مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء

�لحياة في بلد �آخر، في بلد غريب، ُتتيح لالإن�سان �إمكانية �إلقاء 
نظرة على �الآخر، تتجاوز حدوده �ل�سيقة. هذه �لنظرة تفتح �آفاقًا 
و��سعة َوُت�سكل حاِفز�ً الأفكار جديدة. �لتجارب �لتي َيكَت�سبها �لمرء 

في �لخارج توؤثر في �سخ�سيته وُت�ساهم في �إغنائها. 

�لتعرف �إلى ثقافة �أخرى يقود �إلى تو�سيع �لروؤية، حتى عندما ال 
تبدو هذه �لثقافة �الأخرى مختلفة للوهلة �الأولى. كما ي�ساعد هذ� 

�أي�سًا في �لتخل�ض من �الأحكام �لُم�سبقة، و�لتخفيف من �لتحفظات 
تجاه �الآخر. �ل�سد�قات �لتي تن�ساأ خالل مر�حل �لدر��سة في 

�لخارج مع �أبناء �لثقافات �لمتنوعة ُت�سِهم ِبَدورها في �إغناء 
�سخ�سية �ل�سباب وتجربتهم. 

�لدر��سة في �لخارج ُتَعِزز ��ستقاللية ولدكم ب�سكل �أكبر بكثير من 
�لدر��سة في �لوطن، ناهيك عن تح�سين �لفر�ض �لمهنية. �لتجارب 

و�لخبر�ت �لتي يكت�سبها �لمرء في �لخارج توؤهله ِلَخو�ض غمار 
�لحياة �لمهنية في ع�سر �لعولمة ب�سكل خا�ض. لهذ� �ل�سبب باتت 

�لدر��سة في �لخارج تعتبر مرحلة �إيجابية في �ل�سيرة �لذ�تية 
لل�سباب، وت�سكل بالتالي ميزة �إيجابية �إ�سافية مهمة، خالل 
�لبحث عن فر�سة عمل في �لم�ستقبل. باالإ�سافة �إلى ذلك فاإن 

�الإقامة في بلد �آخر يتحدث بلغة �أجنبية تتيح الأوالدكم �إمكانية 
�إتقان هذه �للغة �الأجنبية، وُتَمكنهم في وقت ُمبكر من �إقامة 

�لعالقات �لعلمية و�لمهنية على م�ستوى دولي. 

�لدر��سة في �لخارج لم َتعد تعني بال�سرورة �إطالة فترة �لدر��سة 
�الإجمالية. فالمر�حل �لدر��سية �لتي يتم �إنجازها في �ألمانيا، من 

�لممكن �العتر�ف بها عادة في �لبلد �الأم. كما قامت �لعديد من 
�لجامعات �الألمانية خالل �ل�سنو�ت �الأخيرة بتطوير بر�مج وخطط 

در��سية خا�سة، تلبي �حتياجات وُمَتطلبات �لد�ر�سين �الأجانب. 

باخت�سار: ت�سكل �لدر��سة في �لخارج ��ستثمار�ً مثاليًا ناجحًا من 
�أجل م�ستقبل �أوالدكم. 

1
مــا هـي مــز�يــا �لــدر��ســة 

فــي �لــخــارج؟

اإ�ســافـة نــوعــيـة فـي حــيــاتـي الـمــهــنــيــة
تـمكـنـت من خـلل درا�سـتي في جـامـعـة دورتـمـونـد التـقـنـيـة في األـمـانـيـا مـن 

الـتـعـرف على الثـقـافـات الأخـرى، كـمـا تـعـلـمـت مـنـهـج التـخـطـيـط الـحـ�سـري 
والـتـ�سـاركـي المـتـعـدد التـخـ�سـ�سـات. 

لـقـد تـعـلـمـت الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي لـلـمـعـارف الـتـي اكـتـ�سـبـتــها وتـوظـيـفـهـا فـي حـل 
الـمـ�سـاكـل عـلـى نـحـو اأفـ�سـل. وهـذا يـفـيـدنـي الآن في عـمـلـي اليـومـي فـي مجـالت 

الـبـحـث والـتـدريـ�ص وال�سـتـ�سـارات. عـنـدمـا اأ�سـتـرجـع ذكـريـات درا�سـتـي، اأدرك 
مـدى كـفـاءة وا�سـتـدامـة التـعـلـيـم الـذي تـلـقـيـتـه فـي األـمـانـيـا، والـذي �سـاهـم بـ�سـكـل 
كـبـيـر فـي ر�سـم مـ�سـار حـيـاتـي الـمـهـنـيـة. يـمـكـنـنـي الآن الحـكـم ب�سـكـل اأفـ�سـل على 

الكـثـيـر من الق�سـايـا والمـهـام، والتـعـامـل مـعـهـا وفـق التـجـارب والخـبرات التي 
اكـتـ�سـبـتـهـا هـنـاك.

لقـد اأتـاحـت لي �سـنوات الـدرا�سـة الطـويـلـة في األمانيا الفـر�سة لتكويـن الـعـديـد من 
ال�سـداقـات التي ما زالـت قائـمة حـتى اليوم، كما كان لهـا دور كبـيـر في نجاحي في 

تنفيذ العديد من الأفكار البحثية وم�ساريع التعاون الم�سترك في عملي الحالي في 
الجامعة الألمانية الأردنية. وهكذا كانت الدرا�سة والحياة في األمانيا بمثابة نقلة 

نوعية في حياتي لتحقيق النجاح وتو�سعة اآفاقي وفتح اأبواب التقدم المهني .

�لـدكتـورة مـر�م �لـطــويـل ح�سلت على منحة الدكتوراة في دورتموند من الهيئة الألمانية للتبادل 
العلمي في مجال التخطيط المكاني، و�سغلت من�سب نائب العميد في كلية هند�سة العمارة، ورئي�ص 

دائرتها في الجامعة الألمانية الأردنية في الأردن لمدة خم�ص �سنوات. 

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء    89
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11 الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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كي يتمكن �لمرء من �ل�سعور بالر�حة و�لحياة باطمئنان في بلد 
غريب، يحتاج �إلى �إتقان لغة هذ� �لبلد ب�سكل جيد. هذ� �الأمر ي�سري 
في �ألمانيا، كما في �أي بلد �آخر. ال �سك �أنه من �الأف�سل �أن يكون لدى 

ولدكم معرفة ُم�سبقة جيدة باللغة �الألمانية. عندما يبد�أ في تعلم 
�الألمانية في �لوطن، �سوف ي�ساهم في توفير �لوقت و�لمال، وهو �أمر 

ممكن في معهد غوتة في بلدكم على �سبيل �لمثال، �أو في �إحدى 
�لجامعات �لتي تقدم دور�ت لتعليم �الألمانية، �أو في �أحد معاهد 
�للغات. كما يمكن �أي�سا �ال�ستفادة من �إمكانيات �أخرى للتعلم عبر 

دور�ت �الإنترنت �لتي تقدمها مثال �لجامعة �الألمانية �أون الين 
 )DUO; www.deutsch-uni.com(، �أو قناة دويت�سة فيلة 

)www.dw.de(. رغم ذلك ال تتوقع �لجامعات �الألمانية �أن ُيتِقن 

�لطلبة �الأجانب �للغة �الألمانية ب�سكل جيد لدى قدومهم �إلى �لبالد. 
ب�سكل عام يعتمد م�ستوى �إتقان �للغة �لمطلوب من �أجل �لدر��سة 

في جامعة �ألمانية على �الخت�سا�ض �لدر��سي �لمرغوب: 

  من يقع �ختياره على تخ�س�سات در��سية ذ�ت توجهات 
   دولـيـة، فاإنـه يحـتـاج في �لـدرجة �الأولى �إلى �إتـقـان �للـغة 
   �الإنكلـيزية ب�سـكل جـيد. حيـث يـوجـد �ليـوم في �لجامـعـات 
   �الألمانـيـة مـا يـزيـد عن 1400 بـرنـامـج در��سـي بـالـلـغـة 

  �الإنكـليزية، لنـيل �لبـكالوريو�ض �أو �لماجـ�ستير �أو �لدكـتور�ه. 
  مزيـد مـن �لـمـعـلومـات تجـدونها على �لـر�بـط

 .www.daad.de/international-programmes       
  �أما من يقع �ختياره على برنامج در��سي باللغة �الألمانية فيجب 

          �أن يتمتع بم�ستوى محدد من �للغة �الألمانية. ويوجد في هذه �لحال 
         عدة �متحانات و�ختبار�ت ر�سمية، منها على �سبيل �لمثال �متحان 

  .)TestDaF( �الألمانية كلغة �أجنبية �لمعروف �خت�سار� 

هناك �لعديد من �الإمكانات �لمختلفة لتعلم �للغة �الألمانية في �ألمانيا. 
�لجامعات �الألمانية تقدم لطالبها دور�ت لغوية ُم�ساِحبة للدر��سة. 
باالإ�سافة �إلى ذلك يوجد في مختلف �أنحاء �ألمانيا �لعديد من �لدور�ت 
�ل�سيفية �لتي ُيمِكن ِلَولدكم �اللتحاق بها �سمن �إطار �ال�ستعد�د�ت 
للدر��سة في �ألمانيا )www.daad.de/sommerkurse(. كما تتوفر �أي�سا 

فر�ض متعددة لتعلم �للغة �الألمانية خارج �إطار �لجامعات: في 
معاهد غوتة على �سبيل �لمثال، �أو في �لمد�ر�ض �ل�سعبية �لعليا 

»Volkshochschule« �لمتخ�س�سة في تعليم �لبالغين، �أو في �لعديد 

من �لمعاهد �للغوية �لخا�سة.

3
مــا هــو �لــمـ�سـتـوى �لـلـغــوي �لـمــطـلــوب 

مـن ولــدي مـن �أجــل �لــدر��ســة؟
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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ربما تنتابكم �لمخاوف من �أن يعجز ولدكم عن تحقيق �ل�سروط 
�لالزمة للدر��سة في �لخارج. لهذ� �ل�سبب تقدم �لجامعات 

�الألمانية مجموعة من �لدور�ت �لتي تتيح لطلبة �لم�ستقبل 
�ال�ستعد�د و�لتح�سير ب�سكل هادف من �أجل �لدر��سة في �ألمانيا. 

يوجـد عـلى �سـبيـل �لمـثـال �لـدور�ت �لتحـ�سـيـرية "�الخـتـبار�ت 
�لم�سـبـقـة"، وهي بر�مـج تحـ�سـيرية لـلـدر��سـة، تـقـدمـها بعـ�ض 

�لجامعات �الألمانية للطلبة �الأجانب. ت�ساعد هذه �لدور�ت �لر�غبين 
بالدر��سة في �ألمانيا على �ال�ستعد�د لغويا وعلميا لهذه �لدر��سة. 
وغالبًا ما تت�سمن هذه �لدور�ت �أي�سًا معلومات �أولية عن نظام 
�لتعليم �لجامعي �الألماني، وعن تقنيات �لعمل �لعلمي. لمعرفة 

�لمزيد من �لمعلومات حول هذه �لبر�مج تف�سلو� بزيارة موقع
 .www.daad.de/international-programmes

كـما ُتـتـيح �لم�سـاركة في �لـدور�ت �ل�سيـفـيـة فـر�سة �إ�سافـية 
الأوالدكم للتعرف على متطلبات و�سـروط �لـدر��سـة في �ألمانـيـا. 

هذه �لدور�ت �ل�سيفية تنظمها جامعات عديدة في مخـتلف �أنحـاء 
�ألمانيـا. تجدون �لمزيد من �لمعلومات حول هذ� �لمو�سوع تحت 
�لبند �ل�ساد�ض من "ما هي مدة �الإقامة �لمفتر�سة في �ألمانيا؟"، 

.www.daad.de/sommerkurse وكذلك عبر �لر�بط

4
هـل يـوجـد دور�ت تحـ�سـيـريـة �سـمـن �إطـار 

�ال�سـتـعـد�د لـلـدر��سـة فـي �ألـمـانـيـا؟

عـلـى اأتـم ا�سـتـعـداد وبـكـل ثـقـة بـالـنـفـ�س، ...
هـكــذا يـ�ســتــطــيــع كــل طــالــب اأنــهــى الــ�ســنــة الـتــحــ�ســيــريــة فـي جــامــعــة 

كـولــونـيـا اأن يـبـداأ درا�سـتـه في األـمــانـيــا. تـقـوم دوراتــنـا خــلل عـ�ســرة اأ�ســهـر 
بـتــحــ�ســيـر الـطــلب الأجـانــب لجــتـيـاز امـتــحـان الـقـبـول في الـجـامـعـات، 

وبـالـتـالـي اللـتــحـاق بـاإحــدى الـجـامــعـات الألـمـانــية. اإلـى جـانــب تـحـ�سـيـلـهـم 
الـمـعـارف الـمـتـعـلــقـة بـمـو�سـوعـات الــدرا�ســة. 

يحـظـى كــافـة المــ�سـاركـين في برنـامـجــنـا بالـرعـايـة المـكــثـفة. يتـم تقــديم 
الــدورات في جــامــعــة كــولــونــيــا التــقــنــيــة )TH Köln(، مما يتـيـح للــمـ�سـاركين 

 فــر�سـة الطـلع عـلـى الحـيـاة الجامعـيـة اليومـيـة واإنـ�سـاء اأولـى العـلقـات، 
حــتى خــلل المــرحـلـة التحـ�سـيريـة.

ميــزة اأخــرى تتــجــلى في اأن الطـلـبة الــذين ُيــنـهـون المـراحـل التـحـ�ســيـريـة 
لـديـنا يتـمـتـعـون بالأفــ�سـلـية في حـال تــقـدمـهم للحــ�ســول على قــبـول جـامـعـي 
ومـقـعــد للــدرا�ســة في جامــعــة كــولــونــيا التــقــنــيــة )TH Köln(، كما يمــكــنــهم 
بالتــاأكــيد التــقــدم للــدرا�ســة في اأيـة جــامـعــة للـعـلــوم التـطــبيـقـية اأو غــيرها 

في األـمانــيـا. 

كـريـ�سـتـيـنـا بـالغــا تـعـمـل كـمــ�سـتــ�ســارة لــلــطــلب الأجــانــب فـي مــكــتــب الــعــلقــات 
الــدولــيــة فـي جــامـعــة كــولــونــيــا الــتــقــنــيــة. 
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      17مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11

5
مــا هــي �لـجــامــعــة �لـمــنـا�ســبــة ومــا هـو 

�لـتـخــ�ســ�ص �لــدر��ســي �الأفــ�ســل؟

تقدم �لجامعات �الألمانية تخ�س�سات وبر�مج وخطط در��سية منا�سبة 
لكافة �الهتمامات ومختلف �لمر�حل �لتعليمية. بمقدور �لمرء هنا

  �أن َي�سَرع في �لدر��سة كطالب مبتدئ 
  �كت�ساب �لمعارف و�لتجارب و�لخبر�ت في �لخارج �سمن 

  �إطار �لدر��سة في �لوطن
      متابعة �لتخ�س�ض �أو �لدر��سات �لعليا و�لح�سول على 

        �لماج�ستير �أو �لدكتور�ه بعد �لتخرج من �لجامعة في وطنه. 
ربما يكون �الختيار �سعبًا مع وجود �أكثر من 400 جامعة حكومية 

ُمعَترف بها ر�سميًا وما يزيد عن 19,000 �خت�سا�ض وبرنامج 
در��سي. �إال �أن �تخاذ �لقر�ر، و�نتقاء �أحد �الأنو�ع �لثالث من 
�لجامعات في �ألمانيا يمكن �أن ُي�َسّهل عملية �الختيار هذه:  

  �لجامعات )در��سة علمية(
     �لمعاهد �لتخ�س�سية �لعليا )در��سة عملية تطبيقية(

     �لمعاهد �لعليا للفن و�لفيلم و�لمو�سيقى )در��سة فنية(
تقوم �لدولة بتمويل غالبية �لجامعات في �ألمانيا. كما يوجد 

حو�لي 120 جامعة خا�سة يدر�ض فيها 7,5 في �لمائة من مجمل 
�لطلبة �لد�ر�سين في �لبالد. �لغالبية �ل�ساحقة من �لطلبة يدر�سون 

في �لجامعات �لحكومية، وهذ� يعود �إلى �أن �لجامعات �لخا�سة 
تفر�ض �أحيانا ر�سومًا در��سية مرتفعة. مع �لعلم �أن �لجامعات 

�لحكومية و�لخا�سة على �ل�سو�ء تتمتع بم�ستوى تعليمي مرتفع. 
تقدم بع�ض �لمو�قع �الإلكترونية م�ساعدة في �ختيار �لدر��سة 

�لمنا�سبة �أو �الخت�سا�ض �الأكثر مو�ءمة، ومن هذه �لمو�قع:
www.studienwahl.de و www.daad.de/deutschland

باالإ�سافة �إلى ذلك يقدم �لخبر�ء في �لمكاتب �لخارجية ومر�كز 
�لمعلومات �لتابعة لهيئة DAAD، وكذلك �ل�سفار�ت �الألمانية ما 

يلزم من �لمعلومات و�لم�سورة. كل هذ� �إلى جانب م�ساركة �لعديد 
من �لجامعات �الألمانية وكذلك هيئة DAAD في معار�ض تعليمية 
دولية، حيث تقوم بالتعريف عن نف�سها وتقديم معلومات و�فية. �إن 

زيارة مثل هذه �لفعاليات ُمجِدَية بالتاأكيد، وت�ساعد في �تخاذ 
�لقر�ر�ت �ل�سحيحة. وُيمكن �الطالع على بر�مج هذه �لفعاليات 

من خالل مـوقع www.study-in-germany.de/events. وربما 
تـرتبـط جامعة ولدكم �لمحلية �أي�سًا ببر�مج تبادل وتعاون مع 
جامعات في �ألمانيا. مثل هذه �لبر�مج ُت�َسّهل عملية �الختيار، 
وكذلك كافة �الإجر�ء�ت �لمتعلقة بالدر��سة و�الإقامة في �لخارج.
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاءالــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11 األــــمــــانــــيــــا      مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      1819    الــــدرا�ســــة فـــي

ربما يبدو �تخاذ قر�ر �ل�سفر �إلى �ألمانيا للدر��سة ُمهمًا وم�سيريًا 
بالن�سبة لكم. ربما ُتر�ودكم �ل�سكوك من �أن فترة �إقامة ولدكم 

�لطويلة في �ألمانيا هي �لخطوة �ل�سحيحة له، وربما ال تتنا�سب 
فترة �الإقامة �لطويلة هذه مع مخططاته �لدر��سية و�لحياتية. ال 
د�عي للقلق: لي�ض من �ل�سرورة �أن ت�ستوجب �لدر��سة في �ألمانيا 

فترة �إقامة طويلة ب�سكل حتمي. هناك �لعديد من �لخيار�ت لتم�سية 
فترة �إقامة در��سية ق�سيرة في �ألمانيا، تكون د�عمة للدر��سة في 

�لوطن، وت�سكل نقطة �إيجابية في �ل�سيرة �لذ�تية ِلَولدكم، وربما تثير 
لديه �لحافز فيما بعد لتم�سية فترة �أطول في �ألمانيا. 

تقدم �لجامعات �الألمانية في كل عام دور�ت �سيفية. وهي ُتقام 
عادة في �لفترة �لممتدة من حزير�ن/يونيو حتى �أيلول/�سبتمبر. 

�لمعرو�سة متعددة ومتنوعة: حيث يتم  �لخيار�ت و�لدور�ت 
�إلى دور�ت تخ�س�سية في  �إ�سافة  �للغة،  تقديم دور�ت لتعلم 

�لعديد من �لمجاالت �لعلمية و�لدر��سية. توفر �لدور�ت �ل�سيفية 
فر�سة جيدة للتعرف على �لبالد و�لنا�ض، �إ�سافة �إلى �أنها تتيح 

ِلَولدكم �أولى �لتجارب �لعملية للحياة �لجامعية في �ألمانيا. 
تجدون على �لر�بط �لتالي نظرة �ساملة عن هذه �لعرو�ض:

www.daad.de/sommerkurse

فر�سة �أخرى لتم�سية فترة �إقامة ق�سيرة ُتَوّفرها بر�مج �لتبادل، 
�لتي ربما تكون ُمتاَحة في �لجامعة �لمحلية لولدكم في �لوطن. 
غالبا ما تت�سمن بر�مج �لتبادل هذه �إتاحة �لفر�سة للطلبة من 

�أجل تم�سية ف�سل در��سي و�حد )ن�سف �سنة( في �ألمانيا. بمقدور 
ولدكم في هذه �لحال ��ستغالل فترة �الإقامة �لق�سيرة في �ألمانيا 

الإلقاء نظرة �إلى �أجو�ء ومناخات �لعمل، من خالل فترة تدريب 
عملي على �سبيل �لمثال. من �لممكن �أن ت�سكل �لدورة �ل�سيفية �أو 

�لف�سل �لدر��سي �لذي يم�سيه �لطالب في �لخارج �أو �لفترة 
�لتدريبية �لعملية �النطالقة �لتي ت�سجع �لطالب على خو�ض تجربة 

�الإقامة �لطويلة للدر��سة في �ألمانيا. �الإقامة لعدة ف�سول در��سية 
تتيح لولدكم �إمكانية �لح�سول على �سهادة جامعية ُمعَترف بها 

في �ألمانيا و�لعالم. عالوة على ذلك َيتَعّرف �لمرء خالل فترة 
�الإقامة �لطويلة على �لبلد �لُم�سيف ب�سكل �أف�سل و�أكثر تعمقًا، كما 

يكون قادر�ً على تح�سين معرفته �للغوية ب�سكل كبير. 

6
مــا هــي مــدة �الإقــامــة 

فــي �لــخــارج؟ 

عــيــن عـلى األــمــانــيــا
مــن الــمــلــفــت للــنــظــر اإقــبــال الــ�ســبــاب الأردنــي اإنــاثــًا وذكــورًا على الــدرا�ســة 

في األــمــانــيــا. ويــبــدو اأن هــذا الــعــدد في تــزايــد مــ�ســتــمــر، لــمــا تــمــتــاز بــه 
الــجــامــعــات الألــمــانــيــة مــن �ســمــعــة عــالــمــيــة بــالــدرجــة الأولــى، اإ�ســافــة اإلـى 
اأن هــذه الـجــامــعــات ل تــفــر�ص عــادة اأيــة ر�ســوم جــامــعــيــة اأو تــفــر�ص اأحــيــانــًا 

  ر�ســومــًا درا�ســيــة مـنــخــفــ�ســة نــ�ســبــيــًا. 
مــن الــجــمــيــل اأن نــرى الــدعــم والــتــ�ســجــيــع الــكــبــيــريــن مــن قــبــل الأهــل 

لأبــنــائــهــم، �ســواء الــطــامــحــيــن اإلى بــدء الــدرا�ســة فــي األــمــانــيــا اأو مــتــابــعــة 
درا�ســاتــهــم العــلــيــا فــيــهــا، وذلــك لــمــا تــمــثــلــه هــذه الــدرا�ســة مــن فــر�ص 

للــتــطــور الــعــلــمــي والأكــاديمــي، بــالإ�ســافــة اإلــى الــتــقــديــر الــذي تــحــظــى بــه 
الــ�ســهــادات الــ�ســادرة مــن الــجــامــعــات الألمــانــيــة فــي جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 

 مــمــا يــدعــم بــدوره فتــح اآفــاق كــبــيــرة، ويــعــد بــمــ�ســتــقــبــل مــهــنــي واعــد.
مــن خــلل عــمــلــي فــي المــوؤ�ســ�ســة اأقــابــل بــا�ســتــمــرار اأ�ســخــا�ســًا در�ســوا اأو 

تــدربــوا فــي األــمــانــيــا. مــن الــجــمــيــل روؤيــتــهــم وقــد عــادوا اإلى بــلــدانــهــم 
حــامــلــيــن معــهــم اأفــكــارًا ايــجــابــيــة جــديــدة وخــبــرات عــلــمــيــة وعــمــلــيــة 

مــتــمــيــزة، يــوظــفــونــهــا فــي خــدمــة بــلدهــم. 

نــاديــا �ســقــيــر تــعــمــل فــي مــكــتــب الــهــيــئــة الألــمــانــيــة لــلــتــبــادل الــعــلــمــي 
فــي عــمــان، الردن.
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاءالــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11 األــــمــــانــــيــــا      مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      2021    الــــدرا�ســــة فـــي

تكاليف �لمعي�سة في �ألمانيا منخف�سة بالمقارنة مع دول �أوروبية 
�أخرى. حيث �أن �أ�سعار �لمو�د �لغذ�ئية وتكاليف �ل�سكن و�للبا�ض 

و�الأن�سطة �لثقافية وغيرها، ُتعَتَبر دون �لُمَتَو�ّسط �الأوروبي. 

تتطلب �لدر��سة في �ألمانيا �إلى جانب نفقات �لمعي�سة �أي�سا 
تكاليف �لتاأمين �ل�سحي ور�سوم �لف�سل �لدر��سي و�أحيانا ر�سوم 

�لدر��سة في �لجامعة. غالبية �لطلبة في �ألمانيا يدر�سون في 
�لجامعات �لحكومية، �لتي ال تفر�ض عادة �أية ر�سوم، �أو تكتفي 

�أحيانا بر�سوم زهيدة فقط، �سو�ء للدر��سة �لجامعية �أو لدر��سة 
�لماج�ستير. �إال �أن بع�ض بر�مج �لماج�ستير �لخا�سة ت�ستوجب 

�أحيانا ر�سوما جامعية مرتفعة. �أما �لجامعات �لخا�سة فهي عادة 
ما تفر�ض ر�سومًا جامعية عالية ن�سبيًا. 

باالإ�سافة �إلى �لر�سوم �لجامعية �لَمفرو�سة، �إن ُوِجَدت، فاإنه 
يتوجب على كافة �لطلبة في �لجامعة دفع ما ُي�سّمى ر�سم �لف�سل 

�لدر��سي، وهو غالبا ما يت�سمن بطاقة ��ستر�ك ُتتيح �ال�ستعمال 
�لمجاني لو�سائل �لنقل �لعامة في �لمناطق �لمحيطة بالجامعة. 
وتختلف قيمة هذ� �لر�سم بين �لجامعات، �إال �أنها تتر�وح عادة من 

150 �إلى 350 يورو في �لف�سل �لدر��سي �لو�حد. 

ي�سعب ب�سكل عام تحديد �لمبلغ �لذي يحتاجه �لطالب �سهريًا في 
�ألمانيا ِبِدقة. ولكن يمكن �لقول ب�سكل عام �أن �لمعي�سة في �لمدن 

�ل�سغيرة �أرخ�ض من �لمدن �لكبيرة. وتفيد �الإح�سائيات باأن 
�لطالب يحتاج و�سطيًا �إلى 920 يورو في �ل�سهر، علمًا باأن �لجزء 

�الأكبر من �لنفقات �ل�سهرية يكون مخ�س�سًا عادة الإيجار �ل�سكن. 

بالمنا�سبة: يتوجب على كل طالب �أجنبي �إبر�ز ما ي�سمن قدرته 
على تمويل �الإقامة، عبر ما ي�سمى "�إثبات �لمو�رد �لمالية"، حيث 

ُيطلب من �لطالب عادة �لتقّدم بما ُيثبت حيازته 8640 يورو في 
�ل�سنة. وُتقّدم لكم �ل�سفارة �الألمانية في بلدكم معلومات حول 

طريقة تقديم هذ� �الإثبات. 

ُي�سمح للطلبة �الأجانب بالعمل في �ألمانيا �سمن حدود �سيقة. 
ويمكن للعمل �لجزئي �لمحدود خالل فترة �لدر��سة �أن ي�سهم في 

تح�سين �الأو�ساع �لمالية للطالب، �إال �أنه يكاد يكون من �لم�ستحيل 
تمويل كافة نفقات �لمعي�سة من خالل �لعمل �إلى جانب �لدر��سة.

7
مــا هــي تــكــالــيــف �لــدر��ســة 

فـي �ألــمــانــيــا؟ 

يوجد عدد كبير من �إمكانيات �لدعم لفتر�ت �لدر��سة �لق�سيرة �أو 
�لطويلة في �ألمانيا. يمكن للطلبة �الأجانب �لتقدم بطلبات �لح�سول 

على �لمنح �أو �لم�ساعدة �لمالية لدى مختلف �لموؤ�س�سات. يمكنكم 
�لح�سول على �لمعلومات �لمتعلقة بذلك من مر�كز �لمعلومات �أو 

من �لمكاتب �لخارجية لهيئة DAAD �أو من �لجامعات �لوطنية في 
بالدكم، لمعرفة فر�ض ولدكم في �لح�سول على هذ� �لدعم. 

DAAD يــتـيـح بـنـك مـعـلـومـات �لـمـنـح �لـدر��سـيـة �لـتـابـع لهـيئة
)www.funding-guide.de( فر�سة منا�سبة للبحث عبر �الإنترنت 

عن مختلف �إمكانات و�أنو�ع �لمنح �لدر��سية. ال تجدون هنا �لمنح 
�لتي تقدمها هيئة DAAD فقط، و�إنما �أي�سا تلك �لتي تقدمها 

موؤ�س�سات �لدعم �الأخرى. �إال �أنه ِمن �لُمهم �أي�سًا معرفة �أن 
موؤ�س�سات تقديم �لمنح و�لدعم �الألمانية ال تقوم عادة بتمويل 

كامل فترة �لدر��سة، وال تقدم �لم�ساعدة للمبتدئين في �لدر��سة، 
من �لف�سل �لدر��سي �الأول. 

كما تقدم �لجامعات �الألمانية �أي�سا بع�ض �لمنح �لدر��سية �لخا�سة 
بها، ولكن عدد هذه �لمنح �سئيل بالمقارنة مع بلد�ن �أخرى. وبما 

�أن عدد هذه �لمنح في تز�يد م�ستمر، َفُربما يكون من �لُمجدي 
�ل�سوؤ�ل لدى �لجامعة �لتي يرغب �لطالب باالنت�ساب �إليها عن 

�إمكانات وفر�ض �لح�سول على �لدعم �لمالي.

8
هــل يـوجــد مــنــح در��ســيــة �أو �إمـكــانــات 

�أخــرى لـلــدعــم �لـمــالـي؟  
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاءالــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11 األــــمــــانــــيــــا      مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء     2223    الــــدرا�ســــة فـــي

تتوقف حاجة ولدكم �إلى تاأ�سيرة دخول �إلى �ألمانيا "فيز�" كطالب 
�أجنبي على �لجن�سية �لتي يحملها، وعلى �لمدة �لتي ينوي ق�ساءها 

في �ألمانيا. مو�طنو دول �التحاد �الأوروبي و�إي�سلند� ولي�ستن�ستاين 
و�لنرويج و�سوي�سر� ال يحتاجون �إلى تاأ�سيرة لدخول �ألمانيا، و�إنما 
فقط �إلى جو�ز �سفر �ساري �لمفعول. بينما يحتاج مو�طنو �لبلد�ن 
�الأخرى غالبا �إلى تاأ�سيرة لدخول �ألمانيا، في حال ِنّيتهم �لبقاء �أكثر 

من 90 يوما. يتوجب �لتقدم للح�سول على هذه �لتاأ�سيرة قبل �ل�سفر �إلى 
�ألمانيا. مو�طنو �أندور� و�أ�ستر�ليا و�لبر�زيل و�ل�سلفادور وهندور��ض 

و�إ�سر�ئيل و�ليابان وكند� وموناكو ونيوزيلند� و�سان مارينو وكوريا 
�لجنوبية و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية يمكنهم �ل�سفر �إلى �ألمانيا دون 

�لحاجة �إلى تاأ�سيرة دخول، �إال �أنه يتوجب عليهم �لتقدم بطلب �لح�سول 
على �الإقامة في �ألمانيا. يرجى �النتباه �إلى �أنه من �لممكن �أن ت�سري 

قو�عد خا�سة في حال رغبة ولدكم بالعمل في �ألمانيا. 

وتوجد هناك قو�عد خا�سة ت�سري في حال �الإقامة �أقل من 90 يومًا. 
عندها يمكن �أي�سًا لمو�طني �لدول �لتالية �ل�سفر �إلى �ألمانيا دون 

�سرط �لح�سول على تاأ�سيرة دخول: 
�أنتيغو� وبربود�، �الأرجنتين، جزر �لبهاما، بربادو�ض، بروناي، 

ت�سيلي، كو�ستاريكا، جمهورية �لدومينيكان، غريناد�، غو�تيماال، 
 كولومبيا، ماليزيا، موري�سيو�ض، �لمك�سيك، نيكار�غو�، باالو، 
بنما، بار�غو�ي، �لبيرو، �سامو�، �سي�سيل، �سنغافورة، �سانت 

غرينادين،  وجزر  فن�سنت  �سانت  لو�سيا،  �سانت  ونيفي�ض،  كيت�ض 
تيمور �ل�سرقية، تونغا، ترينيد�د وتوباغو، �أوروغو�ي، فانو�تو، 

�لفاتيكان، فنزويال، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

كما ت�سري هذه �لقو�عد على حملة جو�ز�ت خا�سة من بلد�ن �ألبانيا، 
�لبو�سنة و�لهر�سك، ماكاو، مقدونيا، مولد�فيا، �لجبل �الأ�سود، �سربيا، 
تايـو�ن. تجـدون �لمعـلومات �لو�فـية حول هـذ� �لمـو�سـوع على 

�سفحات �الإنترنت �لخا�سة بموقع وز�رة �لخارجية �الألمانية. 

نن�سح في جميع �الأحو�ل باال�ستف�سار من �ل�سفارة �أو �لقن�سلية 
�الألمانية في بلدكم حول �لمزيد من �لمعلومات و�لتفا�سيل 

�لمتعلقة باأحدث �ل�سروط، حيث تح�سلون �أي�سًا على �لم�ساعدة 
�لالزمة بكل ما يتعلق بطلب �لح�سول على تاأ�سيرة �لدخول.

9
مــا هــي �لــوثــائــق �لـمـطــلــوبــة 

لـلــ�سـفــر �إلــى �ألــمـانــيــا؟  

مــ�ســتــقــبــل واعــد
مــن اأجــل مــ�ســتــقــبــل واعــد غــدًا نــحــتــاج اإلــى �ســبــاب الــيــوم. حــيــاتــي 

ودرا�ســتــي فــي األــمــانــيـــا، فــي مــعــهــد فــيــلــي بــرانــت الـــتــابــع لـــجــامــعــة 
اإرفــورت كــانــت تــجــربــة غــنــيــة ومــفــيــدة، مــفــعــمــة بــالــحــيــويــة، كــمــا 

فــتــحــت لــي الــبــاب نــحــو الــعــديــد مــن الــتــجــارب الــعــلــمــيــة الــنــاجــحــة 
والــفــر�ص الــمــهــنــيــة الــمــتــمــيــزة.  

د�نــيــيــل �لــقـ�ســيــر تــحــ�ســر حــالــيــًا ر�ســالــة الــمــاجــ�ســتــيــر فــي مــعــهــد فــيــلــي بــرانــت 
فــي جــامــعــة اإرفــورت فـــي اخــتــ�ســا�ص الــ�ســيــا�ســة الــعــامــة، وهــي حــا�ســلــة عــلــى مــنــحــة 

.DAAD مــن الــهــيــئــة اللــمــانــيــة لــلــتــبــادل الــعــلــمــي
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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تعتبر �ألمانيا بلد�ً �آمنًا، �أي�سًا بالمقارنة �لدولية. وال يوجد ما 
يبرر �لمبالغة في �لخوف من �لجر�ئم. ي�ستطيع �لمرء �لتحرك 

و�لتنقل هنا دون �لحاجة �إلى �أية �إجر�ء�ت �أو �حتياطات �أمنية: 
�سو�ء في �لمدن �لكبيرة �أو في �لبلد�ت و�لقرى �ل�سغيرة، في 

�لليل �أو في �لنهار. 

مع ذلك تبقى �ل�سرطة في �ألمانيا مو�سع ثقة با�ستمر�ر وعلى 
��ستعد�د للم�ساعدة دومًا، ويمكن �الت�سال بها مجانًا من �أي 

هاتف في �ألمانيا على �لرقم 110 في كل �الأوقات. 

تتمثل جميع بلد�ن �لعالم تقريبًا في �ألمانيا، من خالل �سفارة �أو 
قن�سلية. �أي �أنه يوجد هنا �أي�سًا م�سوؤول من بلدكم يمكن �لرجوع 

�إليه مبا�سرة عند �لحاجة. 

باالإ�سافة �إلى ذلك با�ستطاعة ولدكم �للجوء �إلى مكتب �الأجانب 
»Akademische Auslandsamt« �أو �لمكتب �لدولي في �لجامعة 

»International Office« لطلب �لم�ساعدة و�لم�سورة في كل ما 

يتعلق بمو�سوعات �ل�سالمة �ل�سخ�سية و�لم�سكالت �أو �ل�سعوبات 
�لتي يمكن �أن ُيو�ِجهها.

10
مــا هــي حــدود �الأمــان فــي �ألــمـانــيــا؟ 
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.
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مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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تتميز �لرعاية �ل�سحية في �ألمانيا بم�ستوى جيد جد�ً. وُيعَتبر نظام 
�لرعاية �ل�سحية �الألماني من �أف�سل �الأنظمة في �لعالم، بما يتمتع 

به من خدمات جيدة، وبوجود �أطباء يحملون �أعلى م�ستويات 
�لتاأهيل، ويتميزون باأف�سل �لمهار�ت و�لخبر�ت. �أي �أنه في حال 

�حتاج ولدكم �إلى رعاية �سحية، فاإن �ألمانيا هي �لمكان �ل�سحيح، 
و�سوف يكون باأمان ال يتمتع به في غالبية �لبلد�ن �الأخرى. 

من يريد �لدر��سة في �ألمانيا يجب �أن يكون لديه تاأمينًا �سحيًا. 
من �لمهم �لتاأكد من ح�سول ولدكم على �لتاأمين �ل�سحي، حتى 

قبل �ل�سفر �إلى �ألمانيا. ومن �لممكن �أن يكون �لتاأمين �ل�سحي 
�لخا�ض بولدكم في �لوطن �ساري �لمفعول في �ألمانيا �أي�سًا. 

فعلى �سبيل �لمثال ي�ستفيد جميع حملة بطاقة �لتاأمين �ل�سحي 
�الأوروبية )EHIC( �أي�سًا من �لتاأمين �ل�سحي في �ألمانيا. وفي 

حال كان �لتاأمين �ل�سحي في بلدكم غير ُمعَترف به في �ألمانيا، 
فاإنه البد من ح�سول ولدكم على تاأمين �سحي في �ألمانيا. تبلغ 

تكلفة �لتاأمين �ل�سحي للطالب في �سناديق �لتاأمين �ل�سحي 
�لحكومية حو�لي 85 يورو �سهريًا. 

ي�سر �لمكتب �الأكاديمي �لخارجي في �لجامعة تقديم �لم�ساعدة �لمتعلقة 
بكافة �لت�ساوؤالت حول �لتاأمين �ل�سحي، كما يقدم �لن�سح و�لم�سورة. 
غالبًا ما يوجد بالقرب من �لجامعة مكاتب ل�سناديق �لتاأمين �ل�سحي 
�لحكومية، بحيث يمكن �إنجاز �إجر�ء�ت �لتاأمين ب�سرعة وبعيد�ً عن 

�لتعقيد�ت �لبيروقر�طية. يغطي �لتاأمين �ل�سحي في �ألمانيا 
تكاليف �لعالج عند �لطبيب. وفي حال �لطو�رئ توجد خدمات 

�لطو�رئ و�لطبابة �لمناوبة، �إ�سافة �إلى �إمكانية ��ستقبال �الإ�سعاف 
في �لم�ست�سفيات. وتعتبر �لخدمات �ل�سرورية ُمغطاة بالتاأمين 
�ل�سحي. يمكن �الت�سال بطبيب �لطو�رئ �أو طلب �الإ�سعاف مجانًا 

على �لرقم  112 لياًل ونهار�ً، في كافة �أنحاء �ألمانيا. 

من �لجدير بالعلم �أنه يمكن �لح�سول على �الأدوية في �ألمانيا من 
�ل�سيدلية فقط. ويعتبر قانون �لدو�ء في �ألمانيا �سارمًا. بع�ض 
�الأدوية �لتي ربما يمكن �لح�سول عليها في بلدكم بدون و�سفة 
)مثل �لم�ساد�ت �لحيوية(، ال يمكن �لح�سول عليها في �ألمانيا 

بدون و�سفة طبية معتمدة.

11
مــا هــو مـ�سـتــوى وجــودة �لــرعــايــة 

�لـ�ســحـيــة فــي �ألــمــانــيــا؟   

لن يكون ولدكم في �ألمانيا وحيد�ً بالتاأكيد، و�إنما �سوف يح�سل على 
�لم�ساعدة في كافة �لم�سائل و�الأمور �لتنظيمية. يوجد في كل جامعة 

مكتب لالأجانب �أو مكتب دولي، يعمل على رعاية وم�ساعدة �لطلبة 
�الأجانب. �لعاملون في مكتب �الأجانب هم �لمرجع �ل�سحيح لكل ما 

يتعلق بالتح�سير�ت من �أجل �الإقامة و�لدر��سة. من ناحية �أولى يقدم 
هوؤالء �لمعلومات حول �لتخ�س�سات �لمختلفة، و�سروط �لقبول 
و�إمكانات �ال�ستعد�د للدر��سة، وحول �متحانات �للغة وفتر�ت 

�لتدريب �لعملي وتمويل �لدر��سة، وكذلك حول �لخطط �لدر��سية. ومن 
ناحية �أخرى ي�ساعد مكتب �الأجانب �لطلبة بعد و�سولهم �إلى �ألمانيا، 

عبر تقديم كافة �لمعلومات �لمهمة و�ل�سرورية. 
َتتبنى بع�ض �لجامعات �الألمانية بر�مج �الإر�ساد. بموجب هذه 

�لبر�مج يح�سل كل طالب �أجنبي على طالب َمحلي خبير يقوم على 
رعايته وم�ساعدته. حيث يقدم هذ� �لطالب �لخبير �لم�ساعدة في 

مر�جعة �لدو�ئر �لحكومية، وفي معالجة م�سكالت �لحياة �ليومية، 
كما يجيب على �لت�ساوؤالت �لمتعلقة بالدر��سة، وغيرها. ناهيك عن 
 وجود موؤ�س�سات �لخدمات �لطالبية "Studentenwerke" في كثير 

من �لجامعات �الألمانية، وهي تقدم �لم�ساعدة للطلبة �الأجانب. تقدم 
�لعديد من موؤ�س�سات �لخدمات �لطالبية هذه مجموعة ُمتكاملة من 

�لخدمات للطلبة، وهي تت�سمن �إلى جانب �لتاأمين �ل�سحي �أي�سًا 
توفير �ل�سكن و�لطعام، وكل ما من �ساأنه ت�سهيل تجاوز �لمر�حل 

�الأولى في �ألمانيا بنجاح بالن�سبة للطلبة �الأجانب. 
يوجد في كل جامعة �ألمانية ممثلون عن �لطلبة و�تحاد�ت طالبية 
َوِلجان طالبية في �الأق�سام و�لكليات، يمكن �لرجوع �إليها في كل 
�لت�ساوؤالت �لمتعلقة بالدر��سة �أو باأمور �لحياة �ليومية. وغالبًا ما 

تقوم هذه �لمجموعات و�التحاد�ت بتنظيم فعاليات توجيهية للطلبة 
�لمبتدئين و�لم�ستجدين في �لجامعة. باالإ�سافة �إلى كل ذلك يقوم 
�أع�ساء هيئة �لتدري�ض خالل �ساعات �لمر�جعة بتقديم �لمعلومات 
و�الإجابة على �لت�ساوؤالت �لمتعلقة باأمور �لدر��سة و�لمو�سوعات 

�لتخ�س�سية و�لعلمية.  رغم كل ذلك من �ل�سروري معرفة �أن �لدر��سة 
في �لجامعات �الألمانية تتطلب م�ستوى رفيعًا من �ال�ستقاللية 

و�العتماد على �لمجهود �ل�سخ�سي. يجب �أن يكون �لطالب قادر�ً على 
تحمل �لم�سوؤولية عن �لدر��سة ب�سكل جيد. وهذ� يعني بالتحديد: �أّن 

هناك �لعديد من عرو�ض وو�سائل �لم�ساعدة، �إال �أنه يجب على �لطلبة 
بذل �لمجهود �ل�سخ�سي و�ل�ّسعي لال�ستفادة منها. 

12
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟
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تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 
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مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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ي�سكن �لطلبة في �ألمانيا في �ل�سكن �لجامعي �أو في بيوت خا�سة. 

على غير �لماألوف في بلد�ن �أخرى، ال يح�سل �لطلبة في �لجامعات 
�الألمانية على �ل�سكن تلقائيًا. قلة من �لجامعات �الألمانية لديها 
ُمَجّمع �أو َحَرم جامعي، وهو ال ي�سم عادة م�ساكن للطلبة. �إال �أنه 

يوجد في كل مدينة جامعية م�ساكن طالبية، غالبا ما تتيح 
�إمكانية �ل�سكن �الأقل تكلفة من غيره. ولكن يجب �لتقدم بطلب 

�لح�سول على �ل�سكن �لجامعي في �لوقت �لمنا�سب، دون تاأخير. 

�لبديل عن ذلك �ل�سكن �لجامعي هو �ل�سكن �لخا�ض. وتتنوع 
�لعرو�ض �لمتعلقة بهذ�: من غرفة فارغة، �إلى �سقة مفرو�سة، 

يتو�جد كل �سيء في �سوق �ل�سكن �لخا�ض. �الأ�سلوب �لماألوف كثير�ً 
بين �لطلبة هو �أ�سلوب بيوت �ل�سكن �لم�سترك )WGs(. هنا تعي�ض 

مجموعة من �الأ�سخا�ض في �سقة و�حدة ب�سكل م�سترك، بحيث 
يكون لكل منهم غرفته �لخا�سة، ويت�ساركون في �لمر�فق مثل 

�لمطبخ و�لحمام. �لميز�ت: �لمعي�سة في �ل�سكن �لم�سترك عادة ما 
تكون منخف�سة �لتكلفة. باالإ�سافة �إلى ذلك يتعرف �لمرء ب�سرعة 

على �أنا�ض �آخرين، كما ي�سكل �ل�سكن �لم�سترك فر�سة ممتازة 
للتو��سل مع �الآخرين وممار�سة �للغة �الألمانية و�لتعرف على 

�لبالد وثقافتها ب�سكل �أف�سل. 

تقدم مكاتب �الأجانب في �لجامعات معلومات مفيدة ت�ساعد 
في �لبحث عن �ل�سكن للطلبة �الأجانب.

13
�أيــن يــ�ســكــن �أبــنــاوؤكــم؟ 

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      29 األــــمــــانــــيــــا      28    الــــدرا�ســــة فـــي

تــحــقــيــق  الــحــلــم....
بعد اإنهاء درا�سة في الماج�ستير، واأثـناء عملي كمدر�ص للمو�سيقى، بحثت عن مكان 

لمتابعة درا�ستي والح�سول على الدكتوراه في التربية المو�سيقية. وهو اخت�سا�ص لم 
ي�سبق اأن در�سه اأحد في الأردن حينها. كان ذلك بمثابة الحلم الذي ي�سعب تحقيقه 

ل�سببين؛ الأول هو عدم وجود ذلك التخ�س�ص في الأردن، والثاني اأنه لم يكن متوفرًا 
لدي التمويل الكافي للدرا�سة. وبعد البحث والتمحي�ص ظهر ب�سي�ص اأمل لي في األمانيا.  

وذلك اأوًل للعراقة التي تتميز بها في المو�سيقى، وثانيًا ب�سبب توفر اإمكانية الح�سول 
على منحة درا�سية. وبعد ح�سولي على القبول في جامعة مون�ستر، تقدمت للح�سول 

 .DAAD على منحة درا�سية، وح�سلت عليها من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي
وهكذا تمكنت من اللتحاق بالدرا�سة، واأتيحت لي فر�سة تعلم اللغة الألمانية.  بعد 

ب�سعة اأ�سهر من بداية الدرا�سة في الجامعة التحقت بي اأ�سرتي، وهو الأمر الذي اأتاح 
لها تجربة العي�ص في األمانيا. تعلم اأولدي اللغة الألمانية والتحقوا بالمدار�ص هناك. 

وقد �ساهم حملي ل�سهادة محترمة من دولة مثل األمانيا في اختياري ل�ستلم من�سب 
عميد الأكاديمية الأردنية للمو�سيقى عام 2003.بعد العودة اإلى الأردن تابع اأولدي 

توا�سلهم مع اللغة الألمانية، وذهب ولدي جوزيف للدرا�سة في األمانيا، وهو حاليًا طالب 
في جامعة هانوفر. وكذلك الأمر بالن�سبة لبنتي جوانا التي التحقت بالجامعة الألمانية 
الأردنية، وا�ستغلت معرفتها للغة الألمانية وموهبتها في الغناء، وعمدت اإلى ت�سكيل فرقة 

مو�سيقية توؤدي اأغاني باللغتين النجليزية والألمانية. وهي متحم�سة جدًا لموا�سلة 
درا�ستها العليا في األمانيا.وقد قمت بعدة زيارات علمية اإلى األمانيا، كانت مدعومة من 

.)DFG( ومن الموؤ�س�سة الألمانية للبحوث  DAAD الهيئة الألمانية للتبادل العلمي

�أ. د. ر�مـي حـد�د بعد عودته من األمانيا، تم تعيينه عميدًا للأكاديمية الأردنية للمو�سيقى، ثم رئي�سًا 
لق�سم المو�سيقى في الجامعة الأردنية، ثم نائبًا لعميد كلية الفنون والت�سميم. وهو ي�سغل حاليًا من�سب 

عميد كلية الفنون والت�سميم في الجامعة الأردنية في عمان.
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاءالــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.
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مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      31مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11 األــــمــــانــــيــــا      30    الــــدرا�ســــة فـــي

ربما يخطر على بالكم زيارة ولدكم خالل �إقامته في �ألمانيا. �إنها 
فكرة ح�سنة، حيث �أن �ألمانيا لديها �لكثير جد� مما تقدمه لزو�رها. 

تتنوع طبيعة �ألمانيا كما تتعدد مو��سع جمالها وَتَمّيزها. في 
�ل�سمال تنت�سر مجموعات من �لجزر ب�سو�طئها �لرملية �ل�ساحرة، 

كما تمتد �لمروج ومناطق �لبحير�ت و�لم�ستنقعات. غابات متنوعة 
كثيفة َوِقالع من �لع�سور �لو�سطى ُتَزّين وديان �الأنهار في �لجبال 
�لمتو�سطة، �لتي كانت محور �أحالم َوَم�سدر �إلهام الإبد�عات �لعهد 
�لرومان�سي. وفي �لجنوب َت�سُمخ جبال �الألب ذ�ت �لطبيعة �لخالبة 

و�لبحير�ت �لز�خرة بالمياه �ل�سافية. 

لي�ست فقط �لمدن �لكبيرة مثل برلين وهامبورغ وميونيخ وكولونيا 
هي �لتي ت�ستحق �لزيارة. َف�سو�ء في �لمدن �ل�سغيرة �أو �لكبيرة: 

ُمفكرة �لفعاليات و�لن�ساطات �لثقافية �لمتنوعة حافلة بالمعار�ض 
و�لحفالت �لمو�سيقية ومهرجانات �الألعاب و�لعرو�ض �لمختلفة 

ومهرجانات �لمدن و�لمتاحف و�الأحد�ث �لريا�سية، وغيرها 
�لكثير. وال تن�سو�: �لمهرجانات! على �متد�د �لعام ُتقام في �ألمانيا 
مهرجانات محلية، تتيح للزو�ر متعة ��ستثنائية فريدة من نوعها، 

مثل كرنفال �لر�ين، ومهرجانات �لنبيذ في مناطق �لبفالت�ض، 
ومهرجان �أكتوبر في�ست في ميونيخ. 

�أي�سا على �سعيد �الأطعمة، تتميز �ألمانيا بالتنوع �ل�سديد: من 
�الأطباق �لتقليدية �للذيذة �إلى �الأنو�ع �لمختلفة من �لمطبخ 

�لنباتي، وحتى �لوجبات �لمحلية �لتي تتميز بها كل منطقة، 
�إ�سافة �إلى �أنو�ع �لحلوى و�لمعجنات �لتي يبتكرها خيرة �لطهاة، 

و�لمطاعم �لتي تقدم ماأكوالت �أجنبية من مختلف �أنحاء �لعالم. 
كما تتوفر �الأطعمة �لحالل في كل مكان تقريبًا. �أما �لم�سروبات 

فهي تتنوع من م�سروبات �سحية طازجة، �إلى تلك �لغازية 
�لُمنِع�سة، �إلى �بتكار�ت �ألمانية �سهيرة مثل ع�سائر �لفاكهة 

�لَمخلوطة بالمياه �لغازية، و�الأنو�ع �لمختلفة من ع�سائر �لليمون 
"ليمونا�سة". تمتلك �ألمانيا �سبكة حديثة و��سعة من �لمو��سالت. 

�سو�ء بال�سيارة �أو بالقطار �أو بالطائرة: يمكنك �ل�سفر و�لتنقل بر�حة 
و�أمان في كل مكان، و�إلى كل مكان. باالإ�سافة �إلى ذلك تتميز 

�ألمانيا بموقعها في و�سط �أوروبا، وهو ما يجعلها نقطة �نطالق 
مثالية ال�ستك�ساف باقي �لدول �الأوروبية. تاأكد من ذلك بنف�سك!

14
مــاذ� تــقــدم �ألــمــانــيــا بـ�ســفـتــهــا 

بــلــد �ســيــاحــي؟   

الــ�ســعــور بــالأمــان
عـنـدمـا قـرر ولـدنـا حـ�سـام الـدرا�سة في األـمـانـيـا راودنـا �سـعـور مـن الـفـرحـة 

بـالـنـ�سـبـة  الأهـم  ولـكـن  الـقـريــب.  الـفـراق  بـ�سـبـب  بـالحـزن  قـلـيـًل   المـمـتـزجـة 
لـنـا كـان مـ�ستـقـبـل ابـنـنـا الـدرا�سي والمـهـني، خا�سـة واأن اخـتـيـاره قـد وقـع على 

واحـد مـن اأفـ�سـل بـلـدان الـعـالـم من حـيـث الأمـن والأمـان، ومـن نـاحـيـة الـتـعـلـيـم 
والـبـحـث العـلـمـي. نـاهـيك عن اأن األـمـانـيـا تـعـتـبـر مـركـزًا اقـتـ�سـاديـًا مـمـيـزًا، 

الـفـريد. الثـقـافـي  والتـنـوع  ال�سـاحـرة  الطـبـيـعة  فـريـدًا مـن   وتـمـتـلـك عـالـمـًا 
وبـمـا اأن التطـور التـقـنـي قـد حـول العـالـم اإلى قـريـة �سـغـيـرة، فـاإن التـوا�سـل 
مـ�سـتـمـر مع ولـدنا طـوال الـدرا�سة، الأمـرالذي يـتـيـح لـنا الطـمـئـنـان المـ�سـتـمر 

عـلـيـه. كـمـا اأن نـظـام الــخــدمـات الـ�سـحـيـة الـذي تـتـمـيـز بــه األمـانـيـا عـلـى 
المـ�سـتـوى الـعـالـمـي اأثـلـج �سـدورنـا وزاد من الطـمـئـنـان باأن ولـدنـا حـ�سـام 

�سـوف يـكـون هـنـاك فـي اأيـد اأمـيـنـة.

عـلوة عـلى كـل هـذا فـقـد حـظـي حـ�سـام بـاأفـ�سـل رعـايـة واهـتـمـام واأتـيـحـت لـه 
المـ�سـاركـة في الـعـديـد من الـنـ�سـاطـات الجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة. لـقـد لـمـ�سـنـا 

بـالـفـعـل الجـهـود الكـبـيـرة الـمـبـذولـة على ا�ستـقـبـال الـطـلـبـة الـ�سـبـاب ومـ�سـاعـدتـهـم 
ورعـايـتـهـم. ونـحـن نـ�سـجـع عـلـى الـدرا�سـة فـي األـمـانـيـا، اأو عـلـى الأقـل زيـارة هـذا 

الـبـلـد الـمـتـمـيـز.

حــ�ســام �لــزبــيــدي يـدر�ص حـالـيـًا الـعــلــوم القـتـ�سـاديـة والقـتـ�سـاد الـدولـي فـي جـامـعـة بــون 
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!
ي�سعدنا �أن تفكرو� مع �أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا. حيث 

�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب 
و�ل�سابات. وب�سفتي �أم، فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار 

�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده، وحول م�ستقبلهم 
�لمهني. ربما تفكرون منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع 
ولدكم و�سعادته في �لغربة. بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور 

غام�سة بالن�سبة لكم. ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح 
�الأمور، وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم. 

تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة. 
حيث تحظى �لجامعات �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى 

�لعالمي، منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم. لهذ� �ل�سبب تعتبر 
�ألمانيا من �أكثر �لبلد�ن �سعبية و�إقباال لدى �لطلبة �الأجانب. 

حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000 
طالبا وطالبة �أجانب، قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم. كما تتيح 

�لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية 
و�لتخ�س�سات �لعلمية. �ل�سهاد�ت �لتي يمكن �أن يح�سل عليها 
�أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي، 

وتفتح لهم �أو�سع �أبو�ب �لعمل، و�أف�سل فر�ض �لنجاح �لمهني.  

باالإ�سافة �إلى كل ذلك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم 
بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َوَح�سب، و�إنما هي �أي�سا 
بالد منفتحة، تتميز بالديمقر�طية و�لت�سامح و�الأمان، ناهيك 

عن �لجمال و�لتنوع �لثقافي و�لجغر�في، وما ت�سمه من مو�قع 
�سياحية جذ�بة، وما تتميز به من �أنو�ع لذيذة من �لطعام �ل�سر�ب. 

�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا. 
وتاأكدو� من �أن �ختياركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار 

�ل�سحيح. 

د. دوروتـيـا روالنـد
الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

الـهــيـــئــة الألـمـانــيــة لـلــتــبـادل الـعــلـمـي )DAAD( هـي مــوؤ�ســ�ســة مــ�ســتــركـة بــيـن 
الجــامــعــات والـمـنــظــمــات الــطــلبــيــة الألـمــانــيــة. تــتــلــخــ�ص مــهــمــتــنــا في 
دعــم الــتـــعــاون الأكــاديــمـي فـي �ســتــى اأنــحــاء الــعـالــم، وخــا�ســة مـن خــلل 

تــبــادل الــدار�ســيــن والــبــاحــثــيــن.
األــمــانــيــا  والــحــيــاة في  الــدرا�ســة  الــمــعــلــومــات حــول  مـن  مــزيــدًا   تــجــدون 
عـلـى  وكــذلـك   www.daad.de مــوقــع  وعـلـى  الإعــلمــيــة  نــ�سـراتــنــا  فـي 
�ســفـحــات الـويــب الـتــابــعـة لـمـكــاتــب وفـروع الــهــيــئــة، ومـراكــز ال�ســتــعـلمـات 

فـي الـخـارج. 

مـــاذ� عــنــّـا؟

الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا          مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاءالــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     5 10

تتمتع �لجامعات �الألمانية ِب�سمعة ممتازة على �ل�سعيد �لعالمي. 
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية، تعطي دفعا قويا لم�سروعات 

�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي. �لعديد من �الختر�عات 
�لر�ئدة عالميًا َم�سدُرها �ألمانيا. الئحة حملة جائزة نوبل من 

�الألمان تطول، وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية 
و�لطبية. ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ 

وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد 
وهار�لد ت�سور هاوزن. ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد 

�ل�سعر�ء و�لمفكرين و�لفنانين، فهي بالد كانت وهيغل و�أدورنو 
وغوتة وهاينة، كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز. 

تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية، كما �أن 
لها تاريخًا طوياًل وتر�ثًا عريقًا. فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام 

1386 في مدينة هايدلبيرغ. ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن 

400 جامعة حكومية معترف بها. وهي موزعة بين حو�لي 170 

مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية )�نظر 
�لخارطة في �ل�سفحة 33(. تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد 

تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي. وي�سل �لعدد �الإجمالي 
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من 19,000، �أكثر من 

1700 منها ذ�ت توجهات دولية. 

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة. 
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُمَزّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت، 

حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة، وُينَظُر �إليهم 
ِبِجّدّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.

�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً: �الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم 
�لعلوم، ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100 مليون �إن�سان كلغة �أم، 

ناهيك عما يزيد عن 15 مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية، مما 
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا. تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي، وتعلم 

�الألمانية ميزة �إ�سافية، فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من 
�الأمور �لبديهية و�لطبيعية، فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من 

فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمة. َتَعّلم �الألمانية 
�أمر ُمجٍد و��ستثمار ناجح.

2
مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة 

فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرحــلــة تــحــول
درا�ســتــي فــي األــمــانــيــا كــانــت مــرحــلــة تــحــول فــي حــيــاتــي. لــقــد كــانــت 

الــبــوابــة الــتي دخــلــت مــنــهــا وحــقــقــت لــي الــنــجــاح والــمــ�ســتــقــبــل الــمــهــنــي 
الــبــاهــر. عــنــدما جــئــت اإلــى األــمــانــيــا لــلــدرا�ســة كــان عــمــري 17 �ســنــة. لــم 

اأكــن اأتــ�ســور اأنــنــي �ســوف اأعــمــل فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي. لــقــد تــاأثــرت 
فــي هــايــدلــبــيــرغ بــحــمــا�ص الأ�ســاتــذة هــنــاك. فــلــقــد اهــتــمــوا بــالــعــلقــة 

الــعــلــمــيــة مــع الــطــلــبــة وحــر�ســوا عــلــى مــنــاقــ�ســة جــمــيــع الــمــ�ســائــل مــعــهــم. 
هــذا مــا دفــعــنــي اإلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، واإلــى تــقــيــيــم الأمــور بــاأ�ســلــوب 

 مــنــطــقــي، مــمــا �ســجــعــنــي عــلــى الــدخــول فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي.
ولــقــد تــعــرفــت مــن خــلل درا�ســتــي، ومــن خــلل اإجــراء اأبــحــاثــي فــي 

الــجــامــعــة عــلــى زمــلء وزمــيــلت واأ�ســاتــذة مــن جــمــيــع اأنــحــاء الــعــالــم، 
وتــعــاونــت مــعــهــم فــي الأبــحــاث. لــذلــك اأ�ســبــح تــفــكــيــري اأكــثــر انــفــتــاحــًا، 

واأ�ســبــحــت اأكــثــر تــ�ســامــحــًا مــع جــمــيــع الــ�ســعــوب والــديــانــات. اإنــنــا هــنــا فــي 
األــمــانــيــا نــعــيــ�ص حــيــاة مــنــفــتــحــة، وبــدون اإطــلق اأيــة اأحــكــام مــ�ســبــقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن مــكــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيـة الـ�ســعــوديــة. در�ص الــطــب 
بــجــامــعــة هــايــدلــبــيــرغ فـي الــمــركــز الألــمــانــي لأبــحــاث الــ�سـرطــان، وحــ�ســل عـلـى درجــة 

الــدكــتــوراه. وهـو يــعــمــل حــالــيــًا فـي الــمــ�ســتـ�ســفــى الــجــامــعــي فـي مــديــنــة فــرايــبــورغ قــ�ســم 
جــراحــة الأعــ�ســاب.

مــــعــــلــــومــــات لــــلآبــــاء      11 32    الــــدرا�ســــة فـــي األــــمــــانــــيــــا     

�لم�سورة و�لم�ساعدة في  �لح�سول على  يمكن لكم والأوالدكم 
�ال�ستعد�د و�لتخطيط الإقامة �لدر��سة في �ألمانيا في وطنكم. يرجى 
�لتو��سل مع �لجهات و�الأ�سخا�ض �لتالية، حيث تح�سلون �أي�سًا 

على من�سور�ت �أخرى من هيئة �لتبادل �لعلمي DAAD �إ�سافة �إلى 
معلومات مو�سعة وتف�سيلية:

 .DAAD و�لمكاتب �لخارجية لهيئة )ICs( مر�كز �لمعلومات   
www.daad.de/local :تجدون �لعناوين على  

DAAD رون �لموَفدون من قبل هيئة   �الأ�ساتذة و�لُمحا�سِ
  �إلى مختلف جامعات �لعالم

  مـعـاهد غـوتـة
   �لممثليات و�لبعثات �الألمانية في �لخارج، �أي �ل�سفار�ت 

  و�لقن�سليات �الألمانية 

وفي �لختام ُي�سِعدنا تقديم �لم�سورة و�لّن�سح في مكاتب 
هيئة DAAD في مدينة بون. 

رجاء ال تترددو� في �للجوء �إلينا!

مــو�قــع �لــجــامــعــات فـي �ألــمــانــيــا 15
�أيــن يـمــكــن �لــحــ�ســول عـلـى 
�لــمــزيــد مــن �لــمــعــلــومــات؟ 

يـمـكــنـكــم اأيـ�ســاً الــحــ�ســول عـلـى الــمــعــلــومــات عــبـر الإنــتــرنــت:
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مـعــلـومـات عن تــاأ�سـيـرة الــدخــول:
 www.auswaertiges-amt.de 

مـعـلـومـات عـن الـمـنـح الـدرا�سـيـة 
واإمـكــانــات الــحـ�ســول عـلـى 

الـمــ�ســاعــدة الــمــالــيــة:
 www.funding-guide.de 

مـعـلـومـات عـن تـعــلـم الـلـغــة الألـمـانــيــة:
 www.goethe.de 

  www.deutsch-uni.com 

 www.dw.de 

 www.testdaf.de 

www.daad.de/sommerkurse 

مـعـلــومـات �ســامــلــة عـن الــدرا�ســة 
فــي األــمــانــيــا:

www.daad.de/deutschland 

www.study-in-germany.de 

مـعـلـومـات عـن الـتـخـ�سـ�سـات 
والـبـرامـج الـدرا�ســيــة الـُمتــاحــة:

 www.daad.de/international-  
     programmes         

 www.hochschulkompass.de 

 www.universityranking.de 

 www.studienwahl.de 
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�لــدر��ســة فــي �ألــمــانــيــا:
�لــخــيــار �لــ�ســحــيــح الأوالدكــم

 �ســــوؤال وجــــواب
لــــلآبــــاء
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