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آبـاء �الالأعـز�ء!
حـ�سـر�ت �الالآبـاء �
حـ�سـر�ت �
أعـز�ء!
ألمانيا.حيث
في �ألمانيا.
�لدر��سةفي �
بم�ساألةألة�لدر��سة
أوالدكمبم�سا
مع �أوالدكم
تفكرو�مع �
ي�سعدنا �أنأنتفكرو�
ي�سعدنا �
حيث
لمعظم�ل�سباب
بالن�سبةلمعظم
كبير�بالن�سبة
تحدياكبير�
ت�سكلتحديا
�لخارجت�سكل
�لدر��سةفيفي�لخارج
� �أنأن�لدر��سة
�ل�سباب
من �الالأفكار
�لكبيرمن �
�لكم�لكبير
تماما�لكم
أدركتماما
إنني �أدرك
وب�سفتي �أم،أم،فافاإنني �
و�ل�سابات.وب�سفتي �
و�ل�سابات.
أفكار
وحولم�ستقبلهم
أوالده،وحول
وم�سلحة �أوالده،
�سعادةوم�سلحة �
حول�سعادة
�لمرءحول
تر�ود�لمرء
�لتيتر�ود
�لتي
م�ستقبلهم
حول �أو�ساع
�لقلقحول �
ب�سيءمنمن�لقلق
منذ �الالآنآنب�سيء
تفكرونمنذ �
ربماتفكرون
�لمهني.ربما
�لمهني.
أو�ساع
من �الالأمور
�لكثيرمن �
تبدو�لكثير
وربماتبدو
�لغربة.بلبلوربما
و�سعادتهفيفي�لغربة.
ولدكمو�سعادته
ولدكم
أمور
�لن�سرةفيفيتو�سيح
هذه�لن�سرة
ت�ساعدهذه
أمل �أنأنت�ساعد
لكم.ناناأمل �
بالن�سبةلكم.
غام�سةبالن�سبة
غام�سة
تو�سيح
ت�ساوؤالتكم.
بع�ضت�ساو
علىبع�ض
إجابةعلى
وفي �الالإجابة
أمور،وفي �
� �الالأمور،
ؤالتكم.
متميز�للدر��سة.
موقعامتميز�
ب�سفتهاموقعا
أوالدكمب�سفتها
�لكثيرالالأوالدكم
ألمانيا�لكثير
تقدم �ألمانيا
تقدم �
للدر��سة.
على�لم�ستوى
ممتازةعلى
ب�سمعةممتازة
ألمانيةب�سمعة
�لجامعات �الالألمانية
تحظى�لجامعات �
حيثتحظى
حيث
�لم�ستوى
�ل�سببتعتبر
لهذ��ل�سبب
�ليوم.لهذ�
وحتى�ليوم.
�ل�سنينوحتى
مئات�ل�سنين
منذمئات
�لعالمي،منذ
�لعالمي،
تعتبر
�لطلبة �الالأجانب.
لدى�لطلبة �
إقبااللدى
�سعبيةو�و�إقباال
�لبلد�ن�سعبية
أكثر�لبلد�ن
من �أكثر
ألمانيامن �
� �ألمانيا
أجانب.
عن340,000
يزيدعن
ألمانيةمامايزيد
�لجامعات �الالألمانية
حاليافيفي�لجامعات �
يدر�ضحاليا
حيثيدر�ض
حيث
340,000
كماتتيح
�لعالم.كما
أنحاء�لعالم.
مختلف �أنحاء
قادمينمنمنمختلف �
أجانب،قادمين
وطالبة �أجانب،
طالباوطالبة �
طالبا
تتيح
�لمناهج�لدر��سية
ح�سرلهالهامنمن�لمناهج
مجاالتالالح�سر
ألمانيةمجاالت
�لجامعات �الالألمانية
�لجامعات �
�لدر��سية
يح�سلعليها
يمكن �أنأنيح�سل
�لتييمكن �
�ل�سهاد�ت�لتي
�لعلمية�.ل�سهاد�ت
و�لتخ�س�سات�لعلمية.
و�لتخ�س�سات
عليها
�لم�ستوى�لعالمي،
على�لم�ستوى
وتقديرعلى
باعتر�فوتقدير
تحظىباعتر�ف
هناتحظى
أوالدكمهنا
� �أوالدكم
�لعالمي،
�لنجاح�لمهني.
فر�ض�لنجاح
أف�سلفر�ض
�لعمل،و�و�أف�سل
أبو�ب�لعمل،
أو�سع �أبو�ب
لهم �أو�سع �
وتفتحلهم �
وتفتح
�لمهني.

مـــاذ�
عــنــ ّـا؟ـا؟
مـــاذ�عــنــ ّ

ـادلـاعلـلـعـ ـملــيمـي( )DAADه
ـادل ال
ـنـن
()DAADـيه مـيـومـ ـؤ�سوـؤ�ـ�سـســ�ـةسـمـةــ�مـس ــ�تـس ــرتـكـرـةكب ــةيبـ ـي
الـاهلـيـه ـئيـ ــةئـاـةلأالـلأملــامن ــايـن ــةيـلــةل ـلـتلـ ـبتـ ـب
ـاتل ـال ـطـطــلب ـ
الجالــاجـمـاـعم ـعــاتـاتوالـواملـنـمـن ـظ ـظم ـمــات ا
ـليبـ ـيـةـ اـةلأالـلأملــامـن ــاينـ ـيــة .تـة.ـ تـ ـلتــلـخـخــ�صـ�صم ـمهـ ـهمـ ـتمـ ـنتـ ــانــافيفي
ـم ،و
ـاون ا
ـللـلل
ـنـنخـخـ
ـا�ســا�ـةســةم م
ـم،خوـخـ
ـاء اـاءل ـاعلـ ــالعــالـ
ـادي ــاديمـ ــيم فـيـيف �ـيس ـ�تسـ ـتـىـ اأـىن ـاأنـحـحـ
ـاونلأاكـلأكـ
دعـدعـمـ اـمل ـاتلـ ـتعـ ـعـ
ـدار�س ـ
ـادل ا
ـن.ـن.
ـنـنوال ـوابلـ ــابـحـاـثحـ ـيـث ـيـ
ـدار�يـس ـيـ
ـادللـالـ
ت ـبتـ ـبـ
ـدرا�سـةــةوال ـوالحـ ـيحـ ـيــاةـاةفي اأ
ـوللـالــدرا�سـ
ـدونمـمـزـيــزيـدـ ًاـداًم مـن اـنل ـالمـ ـعم ـلـع ــولـمــومــاتـاتحـحــول ا
ت ـ تـجـجــدون
فيل ـاألم ــامـن ــاينـ ــايــا
ـىلـىمــومـقــوـعقــعwww.daad.de
ـرات ـ
ـلمـلـيمـ ــةيــةوعـولعـ
ـرانتـ ــانــاالإاعـلإعـ
فـيفـينــ�نـسـ�س
ـكـكعـلعــىلـى
www.daad.deوكـوكـذـلـذل
ـراكـزــزال�س ـ
ـراكـ
ـروع ال
ـب ال
ـات ال
ـاتـات
ـلمـلم
ال�تسـ ـعتـ ـع
ـة ،وـة،موم
ـروع ـاهلـ ـيهــئـي ـئـ
ـب وـبفوف
ـبـتاـلــاتـب ــاعبـ ــةعلــةملـكـمــاكـتــاتـ
ـات اـوليــويـ
�س ـ�فسـ ـفحـحـ
ـارج.
فـيف اـيلـالخـخـارج.

و�حدةمن �
فقطو�حدة
لي�ستفقط
ألمانيالي�ست
ذلكفافاإن �إن �ألمانيا
إ�سافة �إلىإلىكلكلذلك
باباالالإ�سافة �
من �أهمأهم
هي �أي�سا
إنماهي �
�سب،و�و�إنما
�القت�ساديةَو َوح َح�سب،
�لناحية�القت�سادية
�لعالممنمن�لناحية
بلد�ن�لعالم
بلد�ن
أي�سا
أمان،ناهيك
و�لت�سامحو�و�الالأمان،
بالديمقر�طيةو�لت�سامح
تتميزبالديمقر�طية
منفتحة،تتميز
بالدمنفتحة،
بالد
ناهيك
ت�سمهمنمنمو�قع
ومات�سمه
و�لجغر�في،وما
�لثقافيو�لجغر�في،
و�لتنوع�لثقافي
�لجمالو�لتنوع
عنعن�لجمال
مو�قع
�لطعام�ل�سر�ب.
لذيذةمنمن�لطعام
أنو�علذيذة
من �أنو�ع
تتميزبهبهمن �
وماتتميز
جذ�بة،وما
�سياحيةجذ�بة،
�سياحية
�ل�سر�ب.
في �ألمانيا.
أوالدكمفي �
يدر�ض �أوالدكم
�سرورنا �أنأنيدر�ض �
دو�عي�سرورنا �
يكونمنمندو�عي
�سوفيكون
�سوف
ألمانيا.
أكيد�لخيار
بالتاأكيد
�سيكونبالتا
ألمانيا�سيكون
�ختياركم �ألمانيا
من �أنأن�ختياركم �
أكدو�من �
وتاأكدو�
وتا
�لخيار
�ل�سحيح.
�ل�سحيح.
دوروتـيـاروالنـد
د.د.دوروتـيـا
روالنـد
للتبادلالعلمي
ألمانيةللتبادل
للهيئة اللألمانية
العامةللهيئة ا
أمينةالعامة
ا اللأمينة
العلمي

الـ ـالـ ــدرا�سـ ـ
ـدرا�ســةــةف ـف ــي اأـيل ـاأـلـمـ ــامـ ـن ــاـنيـ ــايـ ــا
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� 15ســـوؤ�ل وجـــو�ب عـــن
�لـــدر��ســـة فــي �ألـــمـــانـــيـــا
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

1
2
3
4
�ل�سفحة
الأف�سل؟ ال�سفحة
�لدر��سي ا�ل
�لتخـ�سـ�ص الدرا�سي
�لمنا�سبة وما هـو التخـ�سـ�ص
�لجامعة المنا�سبة
 5مــا هـي الجامعة
تقدم �ألمانيا �لكثير الأوالدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة.
ال�سفحة
الــخــارج؟
الإقــامــة
مــدة ا�ل
حيثهـي
 6مــا
�ل�سفحةممتازة على �لم�ستوى
�لــخــارج؟ب�سمعة
فــيالألمانية
�لجامعات �
تحظى
�لعالمي ،منذ مئات �ل�سنين وحتى �ليوم .لهذ� �ل�سبب تعتبر
�لطلبة �الأجانب.
ألــمــانــيــا؟لدى
�سعبيةا� و�إقباال
تــكــالــيــف�لبلد�ن
هــيمن �أكثر
ألمانيا
�ل�سفحة
ال�سفحة
�لــدر��ســة فـي
الــدرا�ســة
 � 7مــا
حيث يدر�ض حاليا في �لجامعات �الألمانية ما يزيد عن
تتيح
�لعالم .كما
أنحاء
مختلف �
قادمين
مـنـحأجانب،
وطالبة �
�ل�سفحة
ال�سفحة
�لـمـالـي؟
الـمـالـي؟
لـلـدعـم
من ا�أخرى
إمـكـانـات
در��سـية ا�أو ا�
درا�سـية
طالبايـوجـد
هــل
� 8لجامعات �الألمانية مجاالت ال ح�سر لها من �لمناهج �لدر��سية
عليها
يح�سل
يمكن �أن
�ل�سهاد�ت
�لعلمية.
و�لتخ�س�سات
�ل�سفحة
ال�سفحة
ألـمــانــيــا؟
�لتيإلــى ا�
لـلــ�سـفــر ا�
�لـمـطــلـوبــة
الـمـطــلـوبــة
�لـوثــائــق
الـوثــائــق
مــا هــي
� 9أوالدكم هنا تحظى باعتر�ف وتقدير على �لم�ستوى �لعالمي،
فر�ض �لنجاح �لمهني.
أف�سل
�لعمل ،و�
هــيلهم �
وتفتح
�ل�سفحة
ال�سفحة
ألــمــانــيــا؟
أبو�بفــي ا�
ال�أمــان
أو�سعل
حــدود ا�
 10مــا
من �أهم
فقطفي ا�و�حدة
ألمانيا لي�ست
وجــودةفاإن �
مـ�ســتــوىكل ذلك
إ�سافة �إلى
باال
�ل�سفحة
ال�سفحة
ألـمـانــيـا؟
�لـ�ســحــيــة
الـ�ســحــيــة
�لــرعــايــة
الــرعــايــة
مــا هــو
 11بلد�ن �لعالم من �لناحية �القت�سادية َو َح�سب ،و�إنما هي �أي�سا
�ل�سفحةأمان ،ناهيك
بالديمقر�طية و�لت�سامح و�ال
بالد منفتحة ،تتميز
أوالدكــم فــي ا�ألــمــانــيــا؟ ال�سفحة
كــيــف تـتــم رعــايــة ا�أولدكــم
 12عن �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.
�ل�سفحة
 13ا�أيــن يــ�ســكــن ا�أبــنــاوؤكــم؟ ال�سفحة
�سوف يكون من دو�عي �سرورنا �أن يدر�ض �أوالدكم في �ألمانيا.
�ل�سفحة
ال�سفحة
ألمانيابــلــد
بـ�ســفـتــهــا
تــقــدم�ا�أنألــمــانـيــا
مــاذ�
مــاذا
�لخيار
�ســيــاحــي؟اأكيد
�سيكون بالت
�ختياركم �
أكدو� من
 14وتا
�ل�سحيح.
�ل�سفحة
�لـمــعــلـومــات؟ ال�سفحة
�لـمــزيــد مـن الـمــعــلـومــات؟
�لـحـ�ســول عـلـى الـمــزيــد
 15ا�أيــن يــمـكــن الـحـ�ســول
د .دوروتـيـا روالنـد

�ل�سفحة
�لــخــارج؟ ال�سفحة
�لــدر��ســة فـي
مــز�يــا الــدرا�ســة
مــا هــي مــزايــا
�لدر��سة 86في �ألمانيا .حيث
الــخــارج؟ألة
أوالدكم بم�سا
تفكرو� مع �
ي�سعدنا �أن
�أن �لدر��سة في �لخارج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب
11
�ل�سفحة 9
ال�سفحة
ألــمــانــيــا؟
�لــدر��ســةفافــي ا�
الــدرا�ســة
مــيــز�ت
مــيــزات
مــا هــي
�لكبير من �الأفكار
�لكم
تماما
إنني �أدرك
وب�سفتي �أم،
و�ل�سابات.
�لتي تر�ود �لمرء حول �سعادة وم�سلحة �أوالده ،وحول م�ستقبلهم
13
�ل�سفحة 11
ال�سفحة
�لـدر��سة؟
الـدرا�سة؟
منمن ا�أجـل
ولـدي
�لمطـلوب من
المطـلوب
اللغوي
�لـمـ�سـتـوى
الـمـ�سـتـوى
مــا هــو
أو�ساع
�لقلق حول �
ب�سيء
�للغويمنذ �الآن
تفكرون
�لمهني .ربما
ولدكم و�سعادته في �لغربة .بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور
14
�ل�سفحة 12
ال�سفحة
لـلــدر��سـة فـي ا�
لـلــدرا�سـة
دورات
يــوجــد
هــل
تو�سيح
ألـمـانــيــا؟ في
هذه �لن�سرة
تـحـ�سـيـريـةأن ت�ساعد
دور�تلكم .ناأمل �
بالن�سبة
غام�سة
�الأمور ،وفي �الإجابة على بع�ض ت�ساوؤالتكم.
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مـــاذ� عــنــّـا؟

الـه ـيـ ـئــة الألـمـان ـيــة لـل ـت ـبـادل الـع ـلـمـي ( )DAADهـي م ـوؤ�ســ�ســة مــ�س ـتــركـة ب ـيـن
الجــام ـعــات والـمـن ـظ ـمــات ال ـطــلب ـيــة الألـمــان ـيــة .ت ـت ـل ـخــ�ص م ـه ـم ـت ـنــا في
دعــم ال ـتـ ـعــاون الأكــادي ـمـي فـي �س ـتــى اأن ـحــاء ال ـعـالــم ،وخــا�ســة مـن خــلل
ت ـبــادل الــدار�س ـيــن وال ـبــاح ـث ـيــن.
ت ـجــدون مــزيــد ًا مـن ال ـم ـع ـلــومــات حــول الــدرا�ســة وال ـح ـيــاة في األ ـمــان ـيــا
فـي نــ�سـرات ـنــا الإعــلم ـيــة وعـلـى مــوقــع  www.daad.deوكــذلـك عـلـى
�س ـفـحــات الـويــب الـتــاب ـعـة لـمـكــاتــب وفـروع ال ـه ـي ـئــة ،ومـراكــز ال�س ـت ـعـلمـات
فـي الـخـارج.
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الأمينة العامة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

ـدرا�ــةسمــومــة ـفمـةـ ـف ـ
لآـ ـلبمـ
ـاتـلـيـاأـ
10 68الاـ ـلما ـ ـلـمـع ـ ـلعـ
ـدرا� ـلـوســو
لآ ـمبــا
ـاتفـي
ـدرا�ـسـ
ـاءيــاـيــاــا
لآـمــاءبنـا ـ ـنـاءـاـيـن ـ
ـاتللاأـيـ ـلـاأ

م ـ ـم ـعـ ـ ـعـلـ ـلـ ــوـومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآبـ
لآ ـبـ ــاءـاء

5

1

مــا هـي مــز�يــا �لــدر��ســة
فــي �لــخــارج؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

ألمانيا.
آخر ،في
�لدر��سة
بم�ساألة
�أوالدكم
حيثتيح لالإن�سان �إمكانية �إلقاء
غريبُ ،ت
في �بلد
في بلد �
�لحياة
�ل�سباب
تتجاوزلمعظم
بالن�سبة
تحديا
�ل�سيقة .هذه �لنظرة تفتح �آفاق ًا
حدوده
كبير�آخر،
على �ال
ج ت�سكلنظرة
أفكار
أفكارمن �ال
�لكبير
م ،فاإنني �
�لتجارب �لتي َيك َت�سبها �لمرء
جديدة.
�لكمِز�ً ال
تماماحاف
أدرك ُت�سكل
و��سعة َو
م�ستقبلهم
فيوحول
أوالده،
�ساهم في �إغنائها.
�سخ�سيته و ُت
وم�سلحة �توؤثر
�سعادةفي �لخارج
منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع
أخرىمن �
�لكثير
إلى تبدو
وربما
لغربة .بل
أمورتو�سيع �لروؤية ،حتى عندما ال
يقودال�إلى
ثقافة �
�لتعرف �
تو�سيح
�لن�سرة
ت�ساعد هذه
ناأمل �أن
للوهلة �الأولى .كما ي�ساعد هذ�
أخرىفيمختلفة
�لثقافة �ال
تبدو هذه
ؤالتكم.
و
ت�سا
بع�ض
�لم�سبقة ،و�لتخفيف من �لتحفظات
أحكام
ال
�
من
�لتخل�ض
في
ا
أي�س
على �
ً
ُ
تجاه �الآخر� .ل�سد�قات �لتي تن�س أا خالل مر�حل �لدر��سة في
للدر��سة.
أبناء متميز�
موقعا
�لمتنوعة ُت�س ِهم ِب َدورها في �إغناء
�لثقافات
ب�سفتهامع �
والدكم�لخارج
�لم�ستوى
ممتازة على
ب�سمعة
ت �الألمانية
وتجربتهم.
�ل�سباب
�سخ�سية
ل�سنين وحتى
تعتبر مــرح ـلــة ت ـحــول فــي ح ـيــاتــي .ل ـقــد كــانــت
�ل�سبب كــانــت
لهذ�ـمــان ـيــا
�ليوم.فــي األ
درا�س ـتــي
�لخارجخ ُتـل َـع ِز
في
منق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
بكثيرس ـت ـ
أكبروال ـمــ�
ب�سكل �جــاح
ولدكمــي ال ـن ـ
��ستقالليةق ـقــت ل
أجانب.ح ـ
�لطلبةـتز�مالـن ـهــا و
لدىـتي د
إقباالـة الـ
�لدر��سةــوابـ
ن �سعبية اول�ـب
340,000
عن
يزيد
ما
ألمانية
�لتجارب
�لمهنية.
�لفر�ض
تح�سين
عن
ناهيك
�لوطن،
في
�لدر��سة
�لجامعاتا�ل ـالبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
فيتتيح
�لمرءكما
�لعالم.
�لتي �أنحاء
مختلف
قادمين من
�لخارج توؤهله ل َِخو�ض غمار
يكت�سبها
و�لخبر�ت
ـي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
�ل�سبب ـل ـمـ
لهذ�حــث ال ـع
خا�ض.ال ـب ـ
ب�سكلـي م ـجــال
�لدر��سيةفـ
�لعولمةمــل
�لمناهجـوف اأع ـ
ع�سرسـ
فين ـنــي �
مناأ
�لمهنيةـور
لهاسـ
ح�سرتــ�
�لحياةــن اأ
مجاالت ال اأك
باتت
�لذ�تيةمــوا بــال ـعــلقــة
�ل�سيرةــد اه ـت ـ
إيجابيةه ـنـفيـاك .ف ـل ـق
عليهاأ��ســاتــذة
مرحلةل
يح�سلـا�ص ا
تعتبرمـ
�لخارجأنـرغ ب ـح ـ
يمكن ـ�يـ
فييــدل ـب
�لتيـا
�لدر��سةـي هـ
� .ل�سهاد�تفـ
خاللال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
مهمة،ج ـم ـيــع
إ�سافيةقــ�ســة
إيجابية ـ�لــى م ـنــا
ـر�ســوا ع
بالتاليبــة و
�لم�ستوىل ـ
وت�سكلمــع ال ـط ـ
علىـة
وتقدير ـم ـيـ
لل�سباب،ـل
عتر�ف ال ـع
�لعالمي،
ميزةحـ �
فر�ض
�لبحثـذاعن
ذلكيـفـمااإنلأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
إلى ـق ـي ـ
إ�سافةلـ�ـى ت
�لم�ستقبل.ل ـن ـباقـالـدي ،واإ
�لمهني.ـر ا
فيل ـت ـف ـك ـيـ
�لنجاحا
عملــى
فر�سةنــي اإل
أف�سلمــا دف ـع ـ
ب �لعمل ،و�هـ
إمكانية
�
أوالدكم
ال
تتيح
أجنبية
�
بلغة
يتحدث
آخر
�
بلد
في
إقامة
�ال م ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
منت �َمأهم
فقطالو�حدة
لي�ست
كنهم في وقت ُمبكر من �إقامة
�للغة �
ألمانياهذه
ك فاإن �إتقان
أجنبية ،و ُ
دولي.ـلل اإجــراء اأب ـحــاثــي فــي
م�ستوىومــن خـ
أي�ساس ـتــي،
درا�
إنماخـ
�سب،ـتو�مــن
حـرفـ
�القت�ساديةـد َتو ـ َعـ
ول ـقـ
ـلل�
هي
ية
على
و�لمهنية
�لعلمية
�لعالقات
أمان،
ناهيكـلت واأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأن ـحــاء ال ـعــالــم،
ـلء وزم ـيـ
و�لت�سامحـلـو�ـىالزمـ
الديمقر�طيةـجــام ـعــة ع
ال
�لخارجـملمفـ َت
�لدر��سةـر ان ـف ـتــاح ـاً،
فترةيــري اأك ـثـ
إطالةت ـف ـك ـ
بال�سرورةأ��س ـبــح
مو�قع لــذلــك ا
تعنيـاث.
منب ـحـ
عدلأ
ت�سمهـي ا
وماـهـ
و�لجغر�في،ـت م ـع
فيـ
�لدر��سةعــاون
ثقافي وت ـ
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�ع
من
ألمانيا،
�
في
إنجازها
�
يتم
�لتي
�لدر��سية
فالمر�حل
إجمالية.
تميز �
بهالمنو�اأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
�لممكن �العتر�ف بها عادة في �لبلد �الأم .كما قامت �لعديد من
وخططــ�س ـب ـقــة.
بر�مجح ـكــام م
ـلق اأيــة اأ
ـدون اإطـ
�ل�سنو�تحـ�الـة ،وبـ
ألمانيا.ـ
خاللـاة� م ـن ـف ـت
أوالدكمح ـيـ
ـ�ص
يدر�ضن�ـع ـيـ
ي �سرورنا �األ ـأنمــان
في
بتطوير
أخيرة
ألمانية
�لجامعات ـ�يــاال
أكيد �لخيار
بالتا
در��سية�سيكون
ركم �ألمانيا
وم َتطلبات �لد�ر�سين �الأجانب.
تلبي
خا�سة،
�حتياجات ُ

مــرح ـلــة ت ـحــول

باخت�سار :ت�سكل �لدر��سة في �لخارج ��ستثمار�ً مثالي ًا ناجح ًا من

أوالدكم.فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
�لــدكــتــور نــبــيــل
�أجل م�ستقبل �
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.

7
11
9

2

مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة
فــي �ألــمــانــيــا؟
تتمتع �لجامعات �الألمانية بِ�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
�سدرها �ألمانيا .الئحة حملة جائزة نوبل من
�لر�ئدة عالمي ًا َم ُ
�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.

اإ�ســافـة نــوع ـيـة فـي ح ـيــاتـي الـم ـه ـن ـيــة

عالية ،كما �أن
تتمتع
أولويةيـا مـن
ألمانيا بفيا األـمـانـ
فيال�تـقـنـيـة
�لعلميـونـد
و�لبحثـة دورتـم
�لعلومفي جـامـع
درا�سـتي
تـمكـنـت من خـلل
جامعة في �لعام
أول
�
أ�س�ست
ا
ت
فقد
.
ا
عريق
ا
وتر�ث
ال
طوي
ا
تاريخ
لهاقـافـات ا ًلأخـرىً ،كـمـا تـعـ ًلـمـت مـ ًنـهـج التـخـطـيـط الـحـ�سـري
الـتـعـرف على الثـ
 1386في مدينة هايدلبيرغ .ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن
والـتـ�سـاركـي المـتـعـدد التـخـ�سـ�سـات.
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
(�نظر
مختلف
�التحاديةـي حـل
�لجمهوريةـوظـيـفـهـا ف
أنحاءكـتـ�سـبـتــها وت
ـارف �الـتـي ا
فيلـلـمـع
وبلدةمـلـي
مدينةيـق الـعـ
لـقـد تـعـلـمـت الـتـطـبـ
ـالتتكاد
إمكانات
�
�لجامعات
هذه
تتيح
).
�لخارطة في �ل�سفحة 33
الـمـ�سـاكـل عـلـى نـحـو اأفـ�سـل .وهـذا يـفـيـدنـي الآن في عـمـلـي اليـومـي فـي مج
تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي .وي�سل �لعدد �الإجمالي
أدرك
أكثرـاتمندرا�سـتـي ،ا
إلىك�ـري
�لدر��سيةج�ـع ذ
و�لمناهجـدمـا اأ�سـتـر
للتخ�س�ساتسـارات .عـن
الـبـحـث والـتـدريـ�ص وال�سـتـ�
أكثر من
� ،19,000
دولية.ـي األـمـانـيـا ،والـذي �سـاهـم بـ�سـكـل
توجهاتقـيـتـه ف
ذ�تـم الـذي تـلـ
منهاتـعـلـي
ـدامـة ال
مـدى كـفـاءة وا�سـت
1700
كـبـيـر فـي ر�سـم مـ�سـار حـيـاتـي الـمـهـنـيـة .يـمـكـنـنـي الآن الحـكـم ب�سـكـل اأفـ�سـل على
�لناجحة.
للدر��سة
ولدكم
ـبرات التي
�ل�سروطوالخ
أف�سلالتـجـارب
ألمانياـا� وفـق
فيم�ـل مـعـه
والتـعـا
يجدهـام،
�سوف والمـ
الكـثـيـر من الق�سـايـا
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
اكـتـ�سـبـتـهـا هـنـاك.
حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة ،و ُينظَ ُر �إليهم
�لم�ستقبل .لتكويـن الـعـديـد من
ألمانيا الفـر�سة
أنهمفي ا
علىـو�يـلـة
و�حتر�مـة الط
ـنوات الـدرا�س
لقـد اأتـاحـت ليب� ِس
علماء
ِج ّد ّية
ال�سـداقـات التي ما زالـت قائـمة حـتى اليوم ،كما كان لهـا دور كبـيـر في نجاحي في
الحاليفيفيعالم
عملي�للغات
الم�ستركمنفي�أهم
هي و�حدة
ألمانية
آخر�ً� :ال
ولي�ض �
التعاون
وم�ساريع
البحثية
أخير�ًأفكار
تنفيذ العديد �من ال
كلغة �أم،
إن�سان
�
مليون
�لعلوم ،ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن 100
الجامعة الألمانية الأردنية .وهكذا كانت الدرا�سة والحياة في األمانيا بمثابة نقلة
ناهيك عما يزيد عن  15مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية ،مما
أبوابال التقدم
وفتح ا
مهمةآفاقي
وتو�سعة ا
النجاح
المهني .إلز�مي ،وتعلم
إنكليزية �أمر �
تعلم �
حقا.
عالمية
لتحقيقلغة
نوعية في حياتييجعلها
�الألمانية ميزة �إ�سافية ،فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من
أخرىللتبادل
أجنبيةل�ألمانية
من الهيئة ا
دورتموند
�لبديهية على منحة
�لـطــويـل ح�سلت
يزيد من
لغة �
الدكتوراةإن �فيإتقان
و�لطبيعية ،فا
مـر�مالأمور
�لـدكتـورة �
العلمي في مجال التخطيط المكاني ،و�سغلت من�سب نائب العميد في كلية هند�سة العمارة ،ورئي�ص
�سنوات.ظل �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
أف�سل في
علىأردنعمل
فر�ض
لمدة� خم�ص
�لح�سولفي ال
ألمانية الأردنية
دائرتها في الجامعة ال
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.

م ـ ـم ـع ـ ـعلـ ـلــوــومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآبـلآـبـ ــاءـاء

ـاتــي
ـدرا�لســو
الماـ ـ ـل ـم ـع ـ ـعلـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتل ـاأـيـلـاأـ ـللآـ ـمبـلآـمـبـا ـ ـنـاءـاـ ـن ـ
ـدرا�ـس ــومــة ـمـة ـف ـف
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

�أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا .حيث
ج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب
م ،فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار
�سعادة وم�سلحة �أوالده ،وحول م�ستقبلهم
منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع
لغربة .بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور
ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح
على بع�ض ت�ساوؤالتكم.

والدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة.
ت �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى
ـولـ فــيـيح ـيحـ ــايـتــاتــي .ل
تعتبرـ مـرـحـر ـلـح ــةلـتـةـ تـحـحــول ف
�ل�سببـاكـنــانــت م
لهذ�ــامـن ــاينـ ــايـكـاـ
�ليوم.فــي اأـيل ـاألم
درا�تـس ـتــي فـيـ
وحتىس ـ
ل�سنين درا�
ـي.ـ لق ـقـدـ كـدــاكـنــانــتـت
ـت
أجانب.
ال
�
�لطلبة
لدى
إقباال
ن
ـت ـنمـ ـنه ــاهـوـاحو ـحق ـق ـقــت لـ
ـتيخد ـلـخ ـلــت م
�سعبيةل ـابولـ�ـبــوابــواـةبـاـةلـالــتي د
ا
ـت لــي اـيل ـانلـ ـنـجـجــاحـاحوال ـوالم ــ�مـس ــ�تـس ـتق ـبقـ ـبـلـ اـلل ـالمـ ـمهــنهـ ـنــيـي
�لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000
ال ـابلـ ــابـهـاـهــر.ـر.ع ـنعـ ـنــدماـدماج ـئجـ ـئــت اإـتلـاإلــى اأـىل ـاألم ــامـن ــاينـ ــايـلـاـلـل ـلــدرا�سـ
17س ـ�نسـ ـنــة .لـ
ـدرا�ـةسـكـةـ كــانـانع ـعم ـمــريـري� 17
ـة .لـمــم
قادمين من مختلف �أنحاء �لعالم .كما تتيح
�لدر��سيةفــي مـي ـمـجـجــال اـالل ـابلـ ـبـحـحــث اـثل ـاعلــلعـ ـلم ـمــي .ل
ـوفعاأـعم ـمـلـ فـلـ
ـوف اأ
لهاســور اأـورن ـ
ـي.ـ لق ـقـدـ تـدـاأتـثـاأثــرتـرت
مناأنـ ـنــي �ـيسـ�سـ
ح�سرتــ�ســ�
مجاالت اأالكـاأكــن اأـنتـاأ
�لمناهج
عليهاأ�ـاسـتــاتــذةـذةه ـنهـ ـنــاك .ف
ـا�صلاأ�لسـ
ـا�ص ا
يمكن ـ�يــرغأنب
�لتيــايـدـل ــدبلـ ـيبـ
�ل�سهاد�تفــيـيهــاهـي
فـ
ـاك .ـلفـ ـلق ـقـدـ اـدهاـتـه ـتم ـمــوا بــواـابـل ــاعلــعــلقــلـةقــة
يح�سلـ
ـرغـ بحـ ـحم ـم
.
�لم�ستوىلـ ــةبـوـةحوـحــر�سـ
علىمـةــعمـ اـعل ـالطـ ـلطـ ـب
ـر�ســواـواع ـلـع ـلــى مـى ـنمـ ــانـقــاـ�قـســ�ـةســةج ـجمـ ـيمـ ــعيـ اـعل ـالم ــ�مـســ�ـاسـئــائـلـ مـل ـعمــعه ـهــم.ـم.
وتقديرمـ ـيمـ ــةيـ
عتر�ف ال ـاعلــلعـ ـل
�لعالمي،
�لمهني .اـرل ـانلـ ـنق ـقــدي ،و
فر�ضنــي اإـيلـاإلــى اـىل
ـذاــا
ب �لعمل ،هوـ�هــذا م
ـدي،اإلوـاإلــى تـىـ تق ـيقـ ـيـ ـيـمـ اـملأامـلأمــور بـورـاب ـأ�اس ـأ�لـس ـلــوبـوب
�لنجاحـاتـل ـفت ـفكــيكـ ـيـرـ
أف�سلمـدـاف ـدعفــنعـ ـ
ـي ،ـم ــامـ�ـاس ـ�سجـ ـعجــنعـ ـنــيـيع ـلـع ـلــى اـىلـالـدـخـدـخــول ف
م ـنمـ ـنطـ ـطق ـقــي ،م
ـولـ فــي مـي ـمـجـجــال اـالل ـابلـ ـبـحـحــث اـثل ـاعلــلعـ ـلم ـمــي.ـي.
ك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم
ـللجاإـجــراء اأ
ـي،مـومــنـنخـخــلل اإ
أي�ساـس ـتــي ،و
درا�ت
ـلل�درا�س ـ
إنماخــلل
ـتـو�مــنـنخـ
�سب،م
حفــرفــت
ـراءب ـاأبـحــاحـثــاثــي فـيـ فــيـي
�القت�ساديةتـدـ َعتوــ َعـرـ
ول ـولق ـقـدـ
هي
ية
ناهيك
أمان،
ـلتاأ�واسـأ�ـاسـتــاتــذة م
ـلت و
و�لت�سامحـلــىو�زـىمالـزمــلء
ـذةـ مــنـنج ـجمـ ـيمـ ــعيـ اأـعن ـاأنـحـحــاء اـاءل ـاعلـــاعـلــالــم،ـم،
ـلءوزموزـيمـ ـيـ
الديمقر�طيةجــاجـمـاـعمـــةعــةع ـلـع
ال ـالـ
مو�قع لـذـلــذلــك اـكأ�اس ـأ�بسـ ـبــح تـحـفت ـفكــيكـ ـيــري اأ
منبـحـحــاث .لـ
وماـهـمـ فـمـ فــي ا
ـت ـعمــعه
و�لجغر�في،م
ثقافي وت ـوعتــعــاونــاونــت
ـريكاأـثـك ـثـرـ اـرن ـافن ـتـف ــاتـحـا ـاحً،ـاً،
ـاث.
ت�سمهـيلأاب ـلأ
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�عحـحــت اأـتكاأـثـك ـثـرـ تــرـ�تـســ�ـاسـمـاـمحـ ـ ًاح ـ ًماــعمــعج ـجمـ ـيمـ ــعيـ اـعلـاـ�لـس ــ�عســعــوبـوبوالـوالـدـيــدـايـنــانــات .اإ
تميز به وا
ـات.ن ـاإنـ ــانــاه ـنهـ ــانـفـاـ فــيـي
منو�أ�اس ـأ�بسـ ـبـ
ـلقيـاأـةيـاأـةحاأ ـحك ـكــام م
ـدونطاإـطــلق اأ
ألمانيا.ـحــة ،وـة،بـوبــدون اإ
ـاة�ـنمـ ـفن ـتـف ـتـح
فيم
أوالدكميحـ ـيــاة
يدر�ضعنـ�ـيعـ ـيــ�صـ�صح ـ
�سرورنال ـ�األم ـأنـامـن ــاينـ ــايـنـاـ
اأ
ـامــ�مـس ــ�بسـ ـبق ـقــة.ـة.
ي
ركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار

مـمــرـرح ـحلـلــةـةت ـت ـحـحــولـول

ـة.ـة.در�ص ال
نــبــيــلفــرحــان مـ
�لــدكــتــورنــبــيــل
�لــدكــتــور
ـبـب
در�ص ـالطـطـ
ـوديــوديـ
فــرحــان مـنـ مـنـكمـ ــةكـبــةـابلـــاملـ ـمـ ـل ـم ـكلـ ــةكـالـة ـاعـل ــرعـب ــريب ــةيالـةـ�اسل ــ�عـس ـعـ
ـ�ســ�ـلسـعـلـلعــىلـىدرجـ
ـان ،و
ـاث ال
ـرغ ف
ب ـ بجــاجـم ــاعـم ــةعـهـةــاهيـ
درـةجــة
ـان،حـوحـ
ـاثـ اـ�لســ�ـرسطــرطـ
ـرغـيف الـي ـاملـ ــرمـكــرـزكـاـزلأال ـلأملـ ــامنــانـيـ لأـيب ـلأبحـحـ
العلميـاـديـل ــدبلـ ـيـب ـيـ
لألمانية للتبادل
ـورغ قـ
ـوراه .و
ـورغـ�قســ�ـمســم
ـراي ــرابـي ـبـ
ـوراه.هوـوهي ــوعيــمعـ ــلمــلحــاحلـــايلـ ـًاي ـف ًاـيف الـي ـاملـ ــ�مسـ ــ�تسـ�ـست ــ�فـس ـفـىـ الـى ـالجــاجـم ــاعـم ـعـيـ فـيـيف مــيـدمـي ــدنـي ــةنـفــة فـ
الـ اـدلـك ــدتـك ـتـ
ـراحـ
ـاب.ـاب.
ـ�ســ�سـ
ـراـةحـاـةلأاعـلأعـ
جـجـ

مــيــز�ت�لــدر��ســة
هـيمــيــز�ت
مــامــاهـي
�لــدر��ســة
فــي� �ألــمــانــيــا؟
فــي
ألــمــانــيــا؟
�ل�سعيد�لعالمي.
على�ل�سعيد
ممتازةعلى
ِ�سمعةممتازة
ِ�سمعة
�لجامعاتال�الألمانية ب
تتمتع�لجامعات �
تتمتع
�لعالمي.
ألمانية ب
قويالم�سروعات
دفعاقويا
تعطيدفعا
أ�سا�سية،تعطي
مهمةو�و�أ�سا�سية،
م�ساهماتمهمة
تقدمم�ساهمات
وهيتقدم
وهي
لم�سروعات
�لعديدمنمن�الختر�عات
�لدولي�.لعديد
�لم�ستوى�لدولي.
على�لم�ستوى
و�لتقدمعلى
إبد�عو�لتقدم
�ال�الإبد�ع
�الختر�عات
جائزةنوبل
حملةجائزة
الئحةحملة
ألمانيا.الئحة
ها �ألمانيا.
�سدرها �
�لر�ئدةعالمي ًا
�لر�ئدة
نوبلمنمن
عالمي ًَام َم ُ
�سدر ُ
�لطبيعيةو�لتطبيقية
�لعلوم�لطبيعية
مجاالت�لعلوم
وخا�سةفيفيمجاالت
تطول،وخا�سة
ألمانتطول،
�ال�الألمان
و�لتطبيقية
وروبرتكوخ
رونتغنوروبرت
كونر�درونتغن
فيلهيلمكونر�د
بينهوهوؤالءؤالءفيلهيلم
ومنبين
و�لطبية.ومن
و�لطبية.
كوخ
وكري�ستينةنو�سالين-فولهارد
آين�ستاينوكري�ستينة
ألبرت �آين�ستاين
بالنكو�و�ألبرت �
وماك�ضبالنك
وماك�ض
نو�سالين-فولهارد
��سمبالد
ألمانيا��سم
حملت �ألمانيا
عنع َعبثبثحملت �
هاوزن.ولي�ض
ت�سورهاوزن.
وهار�لدت�سور
وهار�لد
بالد
ولي�ضعن َ
وهيغلو�و�أدورنو
كانتوهيغل
بالدكانت
فهيبالد
و�لفنانين،فهي
و�لمفكرينو�لفنانين،
�ل�سعر�ءو�لمفكرين
�ل�سعر�ء
أدورنو
وبيتهوفنوبر�مز.
باخوبيتهوفن
بالدباخ
كما �أنهاأنهابالد
وهاينة،كما �
وغوتةوهاينة،
وغوتة
وبر�مز.
عالية،كما �
أولويةعالية،
ألمانيااباأولوية
في �ألمانيا ب
�لعلميفي �
و�لبحث�لعلمي
�لعلومو�لبحث
تتمتع�لعلوم
تتمتع
كما �أنأن
جامعةفيفي�لعام
أ�س�ست �أولأولجامعة
فقداتاأ�س�ست �
عريق ًا.فقد ت
وتر�ث ًاعريق ًا.
طويًال ًالوتر�ث ًا
تاريخ ًاطوي
لهالهاتاريخ ًا
�لعام
ألمانيامامايزيد
في �ألمانيا
�ليومفي �
ويوجد�ليوم
هايدلبيرغ.ويوجد
مدينةهايدلبيرغ.
1386فيفيمدينة
1386
يزيدعنعن
حو�لي170
بينحو�لي
موزعةبين
وهيموزعة
بها.وهي
معترفبها.
حكوميةمعترف
جامعةحكومية
400جامعة
400
170
�التحادية(�نظر
�لجمهورية�التحادية
أنحاء�لجمهورية
مختلف �أنحاء
وبلدةفيفيمختلف �
مدينةوبلدة
مدينة
(�نظر
�لخارطةفيفي�ل�سفحة
�لخارطة
إمكاناتتكاد
�لجامعات �إمكانات
هذه�لجامعات �
تتيحهذه
.)33تتيح
�ل�سفحة.)33
تكاد
�لعددال�الإجمالي
وي�سل�لعدد �
�لعلمي.وي�سل
و�لبحث�لعلمي.
للدر��سةو�لبحث
نهائيةللدر��سة
تكونالالنهائية
تكون
إجمالي
� ،�19,000أكثر
أكثرمنمن،19,000
إلى �أكثر
�لدر��سية �إلى �
و�لمناهج�لدر��سية �
للتخ�س�ساتو�لمناهج
للتخ�س�سات
أكثرمنمن
توجهاتدولية.
ذ�تتوجهات
منهاذ�ت
1700منها
1700
دولية.
للدر��سة�لناجحة.
�ل�سروطللدر��سة
أف�سل�ل�سروط
ألمانيا �أف�سل
في �ألمانيا �
ولدكمفي �
يجدولدكم
�سوفيجد
�سوف
�لناجحة.
�لتقنياتو�لتجهيز�ت،
أحدث�لتقنيات
دةاباأحدث
أبحاثم َز ُم ّو َز ّودة ب
أبحاث
ال
�
ومر�كز
�لجامعات
و�لتجهيز�ت،
ال
�
ومر�كز
�لجامعات
ُ
نظَ � ُر �إليهم
ومكثفة،و ُيو ُينظَ ُر
جيدةومكثفة،
برعايةجيدة
فيهابرعاية
�لد�ر�سونفيها
يحظى�لد�ر�سون
حيثيحظى
حيث
إليهم
علماء�لم�ستقبل.
أنهمعلماء
على �أنهم
و�حتر�معلى �
ِج ّد ِِج ّي ّدة ّيةو�حتر�م
�لم�ستقبل.
ب ِب
�للغاتفيفيعالم
من �أهمأهم�للغات
و�حدةمن �
ألمانيةهيهيو�حدة
آخر�ً:ال�الألمانية
ولي�ض �آخر�ً:
أخير�ًولي�ض �
عالم
� �أخير�ً
إن�سانكلغة �
مليون �إن�سان
100مليون �
عن100
يزيدعن
�ليوممامايزيد
ويتكلمها�ليوم
�لعلوم،ويتكلمها
�لعلوم،
كلغة �أم،أم،
أجنبية،مما
كلغة �أجنبية،
يتعلمونهاكلغة �
مليونيتعلمونها
يزيدعنعن1515مليون
عمايزيد
ناهيكعما
ناهيك
مما
إلز�مي،وتعلم
أمر �إلز�مي،
إنكليزية �أمر �
تعلمال�الإنكليزية �
حقا.تعلم �
مهمةحقا.
عالميةمهمة
يجعلهالغةلغةعالمية
يجعلها
وتعلم
إتقانال�الإنكليزية �
يعتبر �إتقان �
فبينمايعتبر �
إ�سافية،فبينما
ميزة �إ�سافية،
ألمانيةميزة �
�ال�الألمانية
إنكليزيةال�الآنآنمنمن
أخرىيزيد
أجنبية �أخرى
لغة �أجنبية �
إتقانلغة �
و�لطبيعية،فافاإن �إن �إتقان
�لبديهيةو�لطبيعية،
أمور�لبديهية
�ال�الأمور
يزيدمنمن
�لعولمةَ .ع َتل َعّمل�ّمال�الألمانية
أف�سلفيفيظلظل�لعولمةَ .ت
عمل �أف�سل
علىعمل �
�لح�سولعلى
فر�ض�لح�سول
فر�ض
ألمانية
و��ستثمارناجح.
أمرم ُمج ٍدج ٍدو��ستثمار
ناجح.
� �أمر ُ
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لآـ ـبـ ــاءـاء
م ـ ـم ـ ـع ـ ـع ـلـ ـلـ ــوـومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآب

ال ـم ـ ـع ـ ـلـ ـ
ـاء ـيـ ــا
ـدرا�ســوـمـةـ ـف ــاتـيلاأـ ـل ـ ـلآمبـ ــان ـ

11
11
13

23

هـي مــيــز�ت
�لــدر��ســة �لـمــطـلــوب
�لــمـ�سـتـوى �لـلـغــوي
مــامــاهــو
فــي �
ألــمــانــيــا؟أجــل �لــدر��ســة؟
ولــدي مـن �
مـن

مــرح ـلــة ت ـحــول

درا�س ـتــي فــي األ ـمــان ـيــا كــانــت مــرح ـلــة ت ـحــول فــي ح ـيــاتــي .ل ـقــد كــانــت
ال ـبــوابــة الــتي دخ ـلــت م ـن ـهــا وح ـق ـقــت لــي ال ـن ـجــاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
اأكــن اأتــ�ســور اأن ـنــي �ســوف اأع ـمــل فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
فــي هــايــدل ـب ـيــرغ ب ـح ـمــا�ص الأ�ســاتــذة ه ـنــاك .ف ـل ـقــد اه ـت ـمــوا بــال ـعــلقــة
ال ـع ـل ـم ـيــة مــع ال ـط ـل ـبــة وحــر�ســوا ع ـلــى م ـنــاقــ�ســة ج ـم ـيــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
هــذا مــا دف ـع ـنــي اإلــى ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـن ـقــدي ،واإلــى ت ـق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
م ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
ول ـقــد ت ـعــرفــت مــن خــلل درا�س ـتــي ،ومــن خــلل اإجــراء اأب ـحــاثــي فــي
ال ـجــام ـعــة ع ـلــى زمــلء وزم ـيــلت واأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأن ـحــاء ال ـعــالــم،
وت ـعــاونــت م ـع ـهــم فــي الأب ـحــاث .لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
واأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
األ ـمــان ـيــا ن ـع ـيــ�ص ح ـيــاة م ـن ـف ـت ـحــة ،وبــدون اإطــلق اأيــة اأح ـكــام مــ�س ـب ـقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
ب ـجــام ـعــة هــايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.

�لعالمي.
و�لحياةعلى
بالر�حةممتازة
ألمانية بِ�سمعة
�لجامعات �
كيتتمتع
�ل�سعيدفي بلد
باطمئنان
منال�ل�سعور
يتمكن �لمرء
لم�سروعات
دفعا
تعطي
مهمة و�
م�ساهمات
وهي تقدم
قوياأمر ي�سري
هذ� �ال
جيد.
أ�سا�سية،ب�سكل
هذ� �لبلد
إتقان لغة
يحتاج �إلى �
غريب،
�لعديدال من
فيال�إبد�ع
�
�الختر�عاتلدى
أف�سل �أن يكون
�لدولي.أنه من �
�لم�ستوىال �سك �
علىأي بلد �آخر.
و�لتقدمفي �
ألمانيا ،كما
نوبل من
جائزة
حملة
الئحة
�سدرها
م
ا
عالمي
�لر�ئدة
ً
تعلم
يبد�أ في
عندما
ألمانية.
ألمانيا� .ال
جيدة� باللغة
�سبقة
م
معرفة
ولدكم
ُ َ ُ
و�لتطبيقية
�لطبيعية
�سوففي
وخا�سة
تطول،
و�لمال ،وهو �أمر
�لعلوم�لوقت
مجاالتتوفير
ي�ساهم في
�لوطن،
ألمان في
�ال�الألمانية
كوخ
علىكونر�د
فيلهيلم
معهد بين
و�لطبية .ومن
وروبرتإحدى
رونتغن �أو في �
�سبيل �لمثال،
غوتةهوفيؤالءبلدكم
ممكن في
نو�سالين-فولهارد
آين�ستاين
ألبرت �
بالنك و�
وماك�ض
وكري�ستينة �أو في �أحد معاهد
لتعليم �الألمانية،
دور�ت
تقدم
�لجامعات �لتي
للتعلمبالد
ألمانيا ��سم
من �بث حملت
عن َع
هاوزن .ولي�ض
كمات�سور
وهار�لد
عبر
إمكانيات �أخرى
�ال�ستفادة
يمكن �أي�سا
�للغات.
أدورنو
كانت
مثالفهي بالد
و�لفنانين،
و�لمفكرين
وهيغلأونو�الين
ألمانية �
�لجامعة �ال
�لتي تقدمها
�ل�سعر�ءالإنترنت
دور�ت �
(www.deutsch-uni.comبالد
وغوتة وهاينة ،كما �أنها
وبر�مز.فيلة
وبيتهوفندويت�سة
باخ� ،أو قناة
;)DUO
( .)www.dw.deرغم ذلك ال تتوقع �لجامعات �الألمانية �أن ُيتقِن
�لبالد.أن
عالية ،كما �
لدىأولوية
ألمانيا با
�لعلمي في �
تتمتعال�لعلوم
قدومهم �إلى
ب�سكل جيد
و�لبحثألمانية
أجانب �للغة �ال
�لطلبة �
�لدر��سة�لعام
جامعة في
فقد تاأ�س�ست
طوي ًال
تاريخ ًا
لها
أول �أجل
�لمطلوب �من
عريق ًا�.للغة
وتر�ث� ًاإتقان
م�ستوى
يعتمد
ب�سكل عام
�لمرغوب:ما يزيد عن
في �ألمانيا
ويوجد �ليوم
هايدلبيرغ.
في �مدينة
1386
�لدر��سي
�الخت�سا�ض
ألمانية على
جامعة
في
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
(�نظر
�التحادية
�لجمهورية
مختلف �أنحاء
وبلدة في
توجهات
در��سية ذ�ت
تخ�س�سات
�ختياره على
مدينة يقع
 من
تكاد
�لجامعات
.)33فيتتيح هذه
�ل�سفحة
�لخارطة
إمكانات�للـغة
إلى��إتـقـان
�لـدرجة �الأولى �
يحـتـاج
فياإنـه
دولـيـة ،ف
إجمالي
وي�سلفي�لعدد �ال
للدر��سة
تكون ال
�لجامـعـات
�لعلمي�.ليـوم
و�لبحثيـوجـد
جـيد .حيـث
نهائيةب�سـكل
إنكلـيزية
�ال
بـالـلـغـةمن
� ،19,000أكثر
بـرنـامـجمن
�لدر��سية �إلى �أكثر
در��سـي
و�لمناهجعن 1400
للتخ�س�سات مـا يـزيـد
�الألمانـيـة
توجهات دولية.
 1700منها
�لبـكالوريو�ض �أو �لماجـ�ستير �أو �لدكـتور�ه.
ذ�تلنـيل
إنكـليزية،
�ال
مزيـد مـن �لـمـعـلومـات تجـدونها على �لـر�بـط
للدر��سة �لناجحة.
�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط
.www.daad.de/international-programmes
و�لتجهيز�ت،
�لتقنيات
برنامجدة با
أبحاث ُم َز ّو
ومر�كز �ال
ألمانية فيجب
أحدثباللغة �ال
در��سي
�ختياره على
�لجامعاتيقع
� أما من
هذهإليهم
فينظَ ُر �
ويوجدو ُي
ومكثفة،
برعايةالجيدة
�لد�ر�سون
�لحال
ألمانية.
فيهامن �للغة �
محدد
يحظىبم�ستوى
حيثيتمتع
�أن
�لم�ستقبل.
و�ختبار�تعلماء
�متحاناتعلى �أنهم
عدةة و�حتر�م
ب ِِج ّد ّي
على �سبيل �لمثال �متحان
ر�سمية ،منها
�الألمانية كلغة �أجنبية �لمعروف �خت�سار� (.)TestDaF
�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً� :الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم
كلغة �أم،
إمكاناتما يزيد
ويتكلمها �ليوم
�لعلوم،
ألمانيا.
إن�سانفي �
مليون �ألمانية
�100للغة �ال
�لمختلفةعنلتعلم
�لعديد من �ال
هناك
أجنبية ،مما
يتعلمونها
 15مليون
ألمانيةعن
عماال يزيد
ناهيك
للدر��سة.
كلغة ��ساحِ بة
لغوية ُم
لطالبها دور�ت
تقدم
�لجامعات �
وتعلم
إلز�مي،
إنكليزية �أمر �
تعلم �
مهمة حقا.
عالمية
إ�سافة �لغة
يجعلها
�لدور�ت
�لعديد من
أنحاءال �ألمانيا
مختلف �
يوجد في
إلى ذلك
باال
إنكليزية �الآن من
بهاإتقان �
يعتبر �
لدكمفبينما
إ�سافية،
�ال
�ال�ستعد�د�ت
�سمنال�إطار
�اللتحاق
ميزةم �كِن ل َِو
ألمانية�لتي ُي
�ل�سيفية
من
أخرى
ألمانيا و�لطبيعية ،فاإن �إتقان لغة �
�لبديهية
�ال
يزيدأي�سا
تتوفر�
أجنبية �كما
(.)www.daad.de/sommerkurse
أمورفي�
للدر��سة
ألمانية
�لعولمةَ .ت َعلّم �ال
ألمانيةفي ظل
عمل� �الأف�سل
�لح�سول
�لجامعات :في
خارج �إطار
على�للغة
لتعلم
فر�ضمتعددة
فر�ض
ناجح.
معاهدُمج ٍد
�أمر
�لمثال� ،أو في �لمد�ر�ض �ل�سعبية �لعليا
و��ستثمار�سبيل
غوتة على
«� »Volkshochschuleلمتخ�س�سة في تعليم �لبالغين� ،أو في �لعديد
من �لمعاهد �للغوية �لخا�سة.

م ـ ـم ـعـ ـعلـ ـلــوــومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآبـلآـبـ ــاءـاء

ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
الاـ ـل ـم ـ ـع ـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتاأـيلـاأـ ـل ـ ـمـلآـمبـاـ ـنـاـ ـن ـ
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Elternـومـ ـ
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هـل يـوجـد دور�ت تحـ�سـيـريـة �سـمـن �إطـار
�ال�سـتـعـد�د لـلـدر��سـة فـي �ألـمـانـيـا؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

ألمانيا .حيث
�لدر��سة في
ربمابم�ساألة
�أوالدكم
يعجز ولدكم عن تحقيق �ل�سروط
�لمخاوف� من �أن
تنتابكم
�ل�سباب
تحديا كبير�
�ل�سبب تقدم �لجامعات
لمعظم لهذ�
بالن�سبة�لخارج.
للدر��سة في
ج ت�سكل�لالزمة
�لكبير من �
ألمانيةتماما
إنني �أدرك
أفكارتتيح لطلبة �لم�ستقبل
�لدور�تال�لتي
�لكممن
مجموعة
م ،فا �ال
و�لتح�سيروحول
وم�سلحة �أوالده،
م�ستقبلهممن �أجل �لدر��سة في �ألمانيا.
ب�سكل هادف
�سعادة�ال�ستعد�د
منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع
من �الأمور
�سـبيـل�لكثير
عـلى تبدو
يوجـدوربما
لغربة .بل
�لـدور�ت �لتحـ�سـيـرية "�الخـتـبار�ت
�لمـثـال
بر�مـجفي تو�سيح
وهي�لن�سرة
ت�ساعد ،هذه
ناأمل �أن
تحـ�سـيرية لـلـدر��سـة ،تـقـدمـها بعـ�ض
�لم�سـبـقـة"
�لجامعات �والؤالتكم.
على بع�ض ت�سا
ألمانية للطلبة �الأجانب .ت�ساعد هذه �لدور�ت �لر�غبين
بالدر��سة في �ألمانيا على �ال�ستعد�د لغويا وعلميا لهذه �لدر��سة.
ب�سفتها موقعا
للدر��سة.أي�س ًا معلومات �أولية عن نظام
متميز��لدور�ت �
تت�سمن هذه
والدكموغالب ًا ما
�لم�ستوى
ممتازة على
�لتعليمب�سمعة
ت �الألمانية
تقنيات �لعمل �لعلمي .لمعرفة
ألماني ،وعن
�لجامعي �ال
�ل�سبب
وحتى
ل�سنين�لمزيد
موقع ـقــد كــانــت
بزيارةـاتــي .ل
تف�سلو�فــي ح ـيـ
�لبر�مجـة ت ـحــول
تعتبر مــرح ـلـ
هذهـت
حولكــانـ
�لمعلوماتـان ـيــا
لهذ�ـمـ
�ليوم.فــي األ
منتــي
درا�س ـ
www.daad.de/international-programmesـ.جــاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
أجانب.ح ـق ـقــت لــي ال ـن
�لطلبةـت�مالـن ـهــا و
لدىـتي دخ ـلـ
إقباالـة الـ
ن �سعبية اول�ـبــوابـ
�لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
�لـدور�تتتيح
�لعالم .كما
مختلف �أنحاء
قادمين
�ل�سيـفـيـة فـر�سة �إ�سافـية
�لم�سـاركة في
منـتـيح
كـما ت
ألمانـيـا.ـي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
�لـدر��سـةـحـفيـث�ال ـع ـل ـمـ
و�سـروط ـجــال ال ـب
�لدر��سيةفــي م
متطلباتـمــل
�لمناهجـوف اأع
علىـي �سـ
مناأن ـنـ
لهاســور
ح�سرتــ�
أوالدكم اأ
مجاالتال ال اأ ُكــن
للتعرف
أنحـاءـال ـعــلقــة
مخـتلفت ـ�مــوا بـ
فيـل ـقــد اه ـ
ـاك .ف
ـذة ه ـنـ
عليهاأ�ســاتـ
ـا�ص ال
�ل�سيفيةب ـح ـمـ
يمكن ـ�يـأنـرغ
�لدور�تـدل ـب
�لتيـايـ
�ل�سهاد�تفــي هـ
يح�سل
عديدة
جامعات
تنظمها
 .هذه
تحتـ�ســائــل م ـع ـهــم.
�لمو�سوعـع ال ـمـ
هذ�قــ�ســة ج ـم ـيـ
حولم ـنــا
�لمعلوماتع ـلــى
ـر�ســوا
منـة وحـ
�لم�ستوىل ـبـ
�لمزيدـ
تجدونمــع ال ـط
علىـة
وتقدير ـم ـيـ
ألمانيـا.ـل
عتر�ف ال ـع
�لعالمي،
�
فر�ض
ب �لعمل ،و
ألمانيا؟"،ـور ب ـاأ�س ـلــوب
فيق ـ�ي ـيــم الأمـ
�لمفتر�سةـى ت ـ
إقامةن ـقــدي ،واإلـ
�لمهني.ـر ال ـ
مدةـك� ـيالـ
هيل ـت ـف
�لنجاحا
مالــى
مننـ"ـي اإ
�ل�ساد�ضف ـع ـ
أف�سلمــا د
�لبند�هــذا
.www.daad.de/sommerkurseــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
�لر�بطمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـج
عبرقــي ،م ـ
وكذلكن ـط ـ
مـ
ك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم
أي�ساس ـتــي ،ومــن خــلل اإجــراء اأب ـحــاثــي فــي
ـلل�درا�
�سب،ـتو�مــن
حـرفـ
�القت�ساديةـد َتو ـ َعـ
ول ـقـ
إنماخـهي
ية
أمان،
ناهيكـلت واأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأن ـحــاء ال ـعــالــم،
ـلء وزم ـيـ
و�لت�سامحـلـو�ـىالزمـ
الديمقر�طيةـجــام ـعــة ع
ال
مو�قع لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
منب ـحــاث.
ت�سمهـي الأ
وماـهــم فـ
و�لجغر�في،ـت م ـع
ثقافي وت ـعــاونـ
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�عـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
تميز به منو�اأ�س ـب
ألمانيا.ـحــة ،وبــدون اإطــلق اأيــة اأح ـكــام مــ�س ـب ـقــة.
فيـاة� م ـن ـف ـت
أوالدكمح ـيـ
يدر�ضن�ـع ـيــ�ص
ي �سرورنا �األ ـأنمــان ـيــا
ركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار

مــرح ـلــة ت ـحــول

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.

13
11
15

2

مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة
فــي �ألــمــانــيــا؟
تتمتع �لجامعات �الألمانية بِ�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
�سدرها �ألمانيا .الئحة حملة جائزة نوبل من
�لر�ئدة عالمي ًا َم ُ
�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.

عـلـى اأتـم ا�سـتـعـداد وبـكـل ثـقـة بـالـنـفـ�س... ،

عالية ،كما �أن
أولويةـام ـعــة
ألمانيايـبـةا فـي جـ
فيح�ــ�س ـيــر
�لعلميالـت ـ
و�لبحثالــ�س ـنــة
�لعلومـب اأن ـهــى
تتمتعـل طــالـ
هـكــذا يـ�س ـت ـط ـيــع كـ
جامعة في �لعام
أول
�
أ�س�ست
ا
ت
فقد
.
ا
عريق
ا
وتر�ث
ال
طوي
ا
تاريخ
لها درا�سـتـه ً في األـم ًــانـيــا .ت ًـقـوم ً
دورات ـنـا خــلل عـ�ســرة اأ�س ـهـر
كـولــونـيـا اأن يـبـداأ
ـات،ما يزيد عن
ألمانيا
�
في
�ليوم
ويوجد
1386
هايدلبيرغ.ـحـان الـقـبـول في الـجـامـع
مدينةلج ـتـيـاز امـت
فيجـانــب
ـلب الأ
بـت ـحــ�س ـيـر الـطـ
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
�لجمهوريةـب تـحـ�سـيـلـ
أنحاءــية .اإلـى جـانـ
مختلفا�لألـمـان
فيجـام ـعـات
ـدى الـ
مدينةبـاإحـ
وبـالـتـالـي اللـت ـحـاق
�التحاديةهـم(�نظر
وبلدة
ـة.
ـ
س
ـدرا�
ـ
ل
ا
ـات
ع
ـو
س
ـو�
م
ـ
ب
ـة
الـمـعـارف الـمـتـعـل ـق
�لخارطة في �ل�سفحة  .)33تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد
تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي .وي�سل �لعدد �الإجمالي
منتـم تقـ
أكثرـفة .ي
إلىمـ�ك ـث
�لدر��سيةي �ـة ال
و�لمناهجنـا بالـرعـا
للتخ�س�ساتفي برنـامـج ـ
يحـظـى كــافـة المــ�سـاركـين
ـديم �أكثر من
،19,000
توجهاتـة (Köln
ذ�تـا الت ـق ـن ـيـ
منهالــون ـيـ
1700ــة كــو
الــدورات في جــام ـع
دولية ،)TH.مما يتـيـح لل ـمـ�سـاركين
فــر�سـة الطـلع عـلـى الحـيـاة الجامعـيـة اليومـيـة واإنـ�سـاء اأولـى العـلقـات،
في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة.
ولدكميـة.
يجدحـ�سـير
�سوفلـة الت
حــتى خــلل المــرحـ
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
ومكثفة،يـروي ُيـةنظَ ُر �إليهم
جيدةـل التـحـ�س ـ
برعايةمـراح
فيهاـنـهـون ال
�لد�ر�سونـذين ُي
يحظىأن الطـلـبة الـ
حيثـلى في ا
ميــزة اأخــرى تت ـجـ
�لم�ستقبل.
علماء
أنهم
�
على
و�حتر�م
لـديـنا يتـمـتـع ب
ـون ِِجبا ّد ّلأيفةــ�سـلـية في حـال ت ـقـدمـهم للحــ�ســول على ق ـبـول جـامـعـي
ومـقـعــد للــدرا�ســة في جام ـعــة كــولــونــيا الت ـق ـن ـيــة (Köln
كما يم ـك ـنـ
�للغاتـهمفي عالم
�،)THأهم
و�حدة من
�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً� :الألمانية هي
ـيرها
ـ
غ
أو
ا
ـية
ق
ـ
ي
ـب
ـ
ط
ـوم التـ
�ليومـامـماعــة للـ
ويتكلمهااأيـة جـ
�لعلوم،ـدرا�ســة في
بالت ـاأكــيد الت ـقــدم للـ
 100مليون �إن�سان كلغة �أم،
يزيدعـلـعن
في األـمان ـيـا .ناهيك عما يزيد عن  15مليون 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
ظلم ـك ـتــب ال ـعـ
فيفـي
أف�سلـانــب
ـلب الأجـ
علىل ـل ـطـ
�لح�سولـ�ســارة
فر�ضعـمـل كـمــ�سـتـ
كـريـ�سـتـيـنـا بـالغــا تـ
�لعولمة.ـل َتقـ َعلـاتّم �الألمانية
عمل �
الــدول ـيــة فـي جــامـعــة كــولــون ـيــا ال ـت ـق ـن ـيــة.
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.
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لآـ ـبـ ــاءـاء
م ـ ـم ـ ـع ـ ـع ـلـ ـلـ ــوـومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآب

ال ـم ـ ـع ـ ـلـ ـ
ـاء ـيـ ــا
ـدرا�ســوـمـةـ ـف ــاتـيلاأـ ـل ـ ـلآمبـ ــان ـ
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�لــدر��ســة
هـي مــيــز�ت
�لـمــنـا�ســبــة ومــا هـو
�لـجــامــعــة
مــامــاهــي
�لــدر��ســي �الأفــ�ســل؟
�لـتـخــ�ســ�ص
فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرح ـلــة ت ـحــول

درا�س ـتــي فــي األ ـمــان ـيــا كــانــت مــرح ـلــة ت ـحــول فــي ح ـيــاتــي .ل ـقــد كــانــت
ال ـبــوابــة الــتي دخ ـلــت م ـن ـهــا وح ـق ـقــت لــي ال ـن ـجــاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
اأكــن اأتــ�ســور اأن ـنــي �ســوف اأع ـمــل فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
فــي هــايــدل ـب ـيــرغ ب ـح ـمــا�ص الأ�ســاتــذة ه ـنــاك .ف ـل ـقــد اه ـت ـمــوا بــال ـعــلقــة
ال ـع ـل ـم ـيــة مــع ال ـط ـل ـبــة وحــر�ســوا ع ـلــى م ـنــاقــ�ســة ج ـم ـيــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
هــذا مــا دف ـع ـنــي اإلــى ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـن ـقــدي ،واإلــى ت ـق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
م ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
ول ـقــد ت ـعــرفــت مــن خــلل درا�س ـتــي ،ومــن خــلل اإجــراء اأب ـحــاثــي فــي
ال ـجــام ـعــة ع ـلــى زمــلء وزم ـيــلت واأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأن ـحــاء ال ـعــالــم،
وت ـعــاونــت م ـع ـهــم فــي الأب ـحــاث .لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
واأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
األ ـمــان ـيــا ن ـع ـيــ�ص ح ـيــاة م ـن ـف ـت ـحــة ،وبــدون اإطــلق اأيــة اأح ـكــام مــ�س ـب ـقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
ب ـجــام ـعــة هــايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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وتر�ث ًا
�لجامعاتطوي ًال
لها تاريخ ًا
علمية)
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www.studienwahl.de
و
www.daad.de/deutschland
ب ِِج ّد ّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.
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زيارةألمانية ميزة �إ�سافيةَ ُ ،
فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من
�ال
�لفعاليات
هذه
بر�مج
على
�الطالع
�ل�سحيحة .و ُيمكن
و�لطبيعية ،فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى يزيد من
�لقر�ر�ت �لبديهية
�الأمور
.�www.study-in-germany.de/eventsالوربما
خالل مـوقع
ألمانية
�لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمةَ .ت َعلّم
منفر�ض
�لمحلية �أي�س ًا ببر�مج تبادل وتعاون مع
ولدكم
جامعة
تـرتبـطج ٍد و��ستثمار ناجح.
�أمر ُم
جامعات في �ألمانيا .مثل هذه �لبر�مج ُت َ�س ّهل عملية �الختيار،
وكذلك كافة �الإجر�ء�ت �لمتعلقة بالدر��سة و�الإقامة في �لخارج.
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ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
 1018الاـ ـل ـم ـ ـع ـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتاأـيلـاأـ ـل ـ ـمـلآـمبـاـ ـنـاـ ـن ـ

5

6

مــا هــي مــدة �الإقــامــة
فــي �لــخــارج؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

ألمانيا�.حيث
قر�رفي �
�لدر��سة
ربمابم�سا
�أوالدكم
ألمانيا للدر��سة ُمهم ًا وم�سيري ًا
�ل�سفر �إلى
يبدوألة�تخاذ
�ل�سباب
لمعظم
بالن�سبة
من �أن فترة �إقامة ولدكم
�ل�سكوك
ر�ودكم
كبير�ربما ُت
تحديا لكم.
ج ت�سكلبالن�سبة
�لخطوة �الأفكار
�لكبير من
تماما
م ،فاإنني �
�ل�سحيحة له ،وربما ال تتنا�سب
�لكمهي
ألمانيا
أدركفي �
�لطويلة
م�ستقبلهم
إقامة�أوالده،
وم�سلحة
مخططاته �لدر��سية و�لحياتية .ال
وحولمع
�لطويلة هذه
�سعادةفترة �ال
�لقلق حول �
للقلق:من
د�عيب�سيء
منذ �الآن
أو�ساعت�ستوجب �لدر��سة في �ألمانيا
�ل�سرورة �أن
لي�ض من
حتمي.أمور
ب�سكل من �ال
طويلة�لكثير
وربما تبدو
لغربة .بل
هناك �لعديد من �لخيار�ت لتم�سية
فترة �إقامة
تو�سيح
�لن�سرة
ت�ساعد هذه
ناأمل �أن
ألمانيا ،تكون د�عمة للدر��سة في
فيفي �
ق�سيرة
در��سية
فترة �إقامة
ؤالتكم.
�لوطن،ت�ساو
على بع�ض
نقطة �إيجابية في �ل�سيرة �لذ�تية ل َِولدكم ،وربما تثير
وت�سكل
لديه �لحافز فيما بعد لتم�سية فترة �أطول في �ألمانيا.
والدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة.
ممتازة
ألمانية ب�سمعة
�لم�ستوىعام دور�ت �سيفية .وهي ُتقام
على في كل
ألمانية
�لجامعات �ال
ت �ال تقدم
وحتى
ل�سنينعادة
أيلول�/سبتمبر.ـد كــانــت
حتىفـ�ـي ح ـيــاتــي .ل ـقـ
حزير�ن/يونيوحــول
تعتبر مــرح ـلــة ت ـ
منــانــت
�ل�سبب ك
�لممتدةيــا
لهذ�ـمــان ـ
�لفترةـي األ
�ليوم.فـ
فيس ـتــي
درا�
يتمق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
حيثــ�س ـت ـ
ومتنوعة:ـاح وال ـم
متعددةلــي ال ـن ـجـ
أجانب.ح ـق ـقــت
�لمعرو�سةو
�لطلبةـت�مالـن ـهــا
و�لدور�تخ ـلـ
لدىـتي د
إقباالـة الـ
�لخيار�تـوابـ
ن �سعبية اول�ـبـ
340,000
عن
يزيد
ما
ألمانية
في
تخ�س�سية
دور�ت
إلى
�
إ�سافة
�
�للغة،
لتعلم
دور�ت
�لجامعاتا
تقديم�ل ـالبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
�لعلميةكما تتيح
أنحاء �لعالم.
مختلف �
قادمين
و�لدر��سية .توفر �لدور�ت �ل�سيفية
�لمجاالت
من من
�لعديد
تتيح ل ـقــد ت ـاأثــرت
أنهال ـمــي.
إ�سافةـ �حـإلىـث �ال ـع ـ
و�لنا�ض،جـ�ـال ال ـب
�لدر��سيةفــي م ـ
�لبالدمــل
�لمناهجـوف اأع ـ
للتعرفـي �سـ
مناأن ـنـ
لهاســور
جيدةـ�
ح�سرتـ
فر�سةكــن اأ
مجاالت ال اأ
على
ألمانيا.ـوا بــال ـعــلقــة
فيقـ �ـد اه ـت ـمـ
�لجامعيةف ـل ـ
للحياةـذة ه ـنــاك.
عليهاأ�ســاتـ
�لعملية ال
يح�سلـا�ص
�لتجارب ـح ـمـ
يمكن ـ�يـأنـرغ ب
أولىـدل ـب
�لتيـايـ
لدكمـي�هـ
�ل�سهاد�تفـ
 .ل َِو
�لعرو�ض:ــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
هذهقــ�ســة ج ـم ـي
عنم ـنــا
�ساملةلــى
ـر�ســوا ع ـ
�لتاليـة وحـ
�لم�ستوىل ـبـ
�لر�بطل ـط ـ
علىـة مــع ا
علىيـ
وتقدير ـم ـ
تجدونع ـل
عتر�ف ال ـ
�لعالمي،
نظرة
www.daad.de/sommerkurse
�لمهني.ـر ال ـن ـقــدي ،واإلــى ت ـق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
�لنجاحال ـت ـف ـك ـيـ
فر�ضنــي اإلــى
أف�سلمــا دف ـع ـ
ب �لعمل ،و�هــذا
م ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
من �أهم
و�حدة
لي�ست فقط
إقامة ق�سيرة ُت َو ّفرها بر�مج �لتبادل،
فترة �
لتم�سية
ألمانيا�أخرى
ك فاإن �فر�سة
�لوطن.ــي فــي
ـراء اأب ـحــاث
�لمحليةخــلل اإ
�لجامعةـي ،ومــن
أي�ساس ـتـ
ـلل�درا�
�سب،مـتو�م َـ
تكونف ُـ
حـر
ربماـد َتو ـ َعـ
ية �لتيول ـقـ
هي
�القت�سادية
لولدكمجـفي
إنماخـفي
تاحـنة
أمان،
ناهيكهذه
بر�مج
تت�سمن
منـاء ال ـعــالــم،
للطلبةن ـحـ
�لفر�سةج ـم ـيــع اأ
إتاحةــذة مــن
ـلت �واأ�ســات
�لتبادليـ
ـلء وزم ـ
و�لت�سامحـلـو�ـىالزمـ
ماــام ـعــة ع
الديمقر�طيةـج
غالبال
ا
مو�قع
من
ت�سمه
وما
و�لجغر�في،
بمقدور
ألمانيا.
�
في
�سنة)
(ن�سف
و�حد
در��سي
ف�سل
تم�سية
�
ثقافيأجل وت ـعــاونــت م ـع ـهــم فــي الأب ـحــاث .لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�ع
�
من
به
تميز
ألمانيا
�
في
�لق�سيرة
إقامة
ال
�
فترة
��ستغالل
�لحال
هذه
في
ولدكم
واأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
الإلقاء نظرة �إلى �أجو�ء ومناخات �لعمل ،من خالل فترة تدريب
�ل�سيفية �ـامأومــ�س ـب ـقــة.
�لدورة اأيــة اأح ـكـ
ت�سكل اإطــلق
�لممكنـ �ـة،أنوبــدون
ألمانيا.ـح
منم ـن ـف ـت
�لمثال.يـ
أوالدكمح ـ
�سبيلـيــ�ص
يدر�ضن�ـع
علىـيــا
عمليل ـأنمــان
ي �سرورنا �اأ
فيـاة�
أكيد �لخيار
بالتا
�لف�سل�سيكون
ركم �ألمانيا
يم�سيه �لطالب في �لخارج �أو �لفترة
�لذي
�لدر��سي
�لتدريبية �لعملية �النطالقة �لتي ت�سجع �لطالب على خو�ض تجربة
�الإقامة �لطويلة للدر��سة في �ألمانيا� .الإقامة لعدة ف�سول در��سية
بهاـة .در�ص ال ـطــب
رفــوديـ
جامعيةـرب ـيمـةع ا َتلـ�س ـع
�سهادةم ـل ـكــة ال ـعـ
علىــة بــال ـم ـ
�لح�سولــن م ـك
إمكانيةفــرحــان م
�لــدكــتــور نــبــيــل
تتيح لولدكم �
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�س ُـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
فترة
خالل
�لمرء
ف
ر
ع
ت
ي
ذلك
على
عالوة
و�لعالم.
ألمانياـوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمـ َـ�س ـت َـ� ّس ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
في � الــدك ـتـ
�لم�سيف ب�سكل �أف�سل و�أكثر تعمقاً ،كما
على
�لطويلةـ�سـ
إقامةـراحــة الأعـ
�ال جـ
ـاب�.لبلد ُ
يكون قادر�ً على تح�سين معرفته �للغوية ب�سكل كبير.

مــرح ـلــة ت ـحــول
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مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة
فــي �ألــمــانــيــا؟
تتمتع �لجامعات �الألمانية بِ�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
�سدرها �ألمانيا .الئحة حملة جائزة نوبل من
�لر�ئدة عالمي ًا َم ُ
�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.

ع ـيــن عـلى األ ـمــان ـيــا

عالية،ســةكما �أن
أولوية
ألمانيا
على الــدرا�
وذكـباـور ًا
فياإ �نــاث ـ ًا
�لعلمينــي
و�لبحثـاب الأرد
�لعلومـال الــ�س ـبـ
تتمتعــر اإق ـبـ
مــن ال ـم ـل ـفــت لل ـن ـظ
جامعة في �لعام
أول
�
أ�س�ست
ا
ت
فقد
.
ا
عريق
ا
وتر�ث
ال
طوي
ا
تاريخ
لهابــدو اأن ه ًــذا ال ـعـًـدد في ًتــزايــد ًمــ�س ـت ـمــر ،ل ـمــا ت ـم ـتــاز بــه
في األ ـمــان ـيــا .وي ـ
يزيد عن
ما اإلـى
ألمانياـافــة
فيـ �ـى ،اإ�سـ
�ليومالأول
ويوجدـدرجــة
هايدلبيرغ.يــة بــالـ
مدينة ـم ـعــة عــال ـم ـ
1386ن ـيـفيـة مــن �س
ال ـجــام ـعــات الأل ـمــا
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
�التحاديةـيــان ـ ًا
�لجمهورية ت ـفــر�ص اأح
أنحاءجــام ـع ـيــة اأو
مختلف �ر�ســوم
فيعــادة اأيــة
وبلدةـر�ص
مدينةل ت ـفـ
اأن هــذه الـجــام ـعــات
(�نظر
ً.
ا
ـ
ي
ـ
ب
ـ
س
ـ�
ـ
ن
ـة
ـ
س
ـ�
ـ
ف
ـ
خ
ـ
ر�ســوم ـ ًا درا�س ـيــة مـن
�لخارطة في �ل�سفحة  .)33تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد
�لعددـ �ـلالإجمالي
وي�سلـل الأه
�لعلمي.مــن ق ـبـ
و�لبحثـب ـيــريــن
للدر��سةج ـيــع ال ـك
نهائيةـم وال ـتــ�س ـ
تكونـرىال الــدعـ
مــن ال ـج ـم ـيــل اأن نـ
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من � ،19,000أكثر من
دولية.ســة فــي األ ـمــان ـيــا اأو م ـتــاب ـعــة
توجهات الــدرا�
ذ�تـن اإلى بــدء
منها ـح ـيـ
1700ل ـطــام
لأب ـنــائ ـهــم� ،ســواء ا
درا�ســات ـهــم الع ـل ـيــا ف ـي ـهــا ،وذلــك ل ـمــا ت ـم ـث ـلــه هــذه الــدرا�ســة مــن فــر�ص
للدر��سةظــى بــه
�ل�سروطــذي ت ـح ـ
أف�سل ـقــديــر ال
ألمانيالـ�ـى ال ـت
في �إ�ســافــة اإ
ولدكمبــال
يجدـاديمــي،
�سوفوالأكـ
لل ـت ـطــور ال ـع ـل ـمــي
�لناجحة.
و�لتجهيز�ت،
�لتقنياتـاء ال ـعــالــم،
أحدثـيــع اأن ـحـ
دةفـباـي ج ـم
أبحاثألمـ ُمـا َزن ـّويــة
ومر�كزم�ـعـالـات ال
�لجامعاتـن ال ـجــا
الــ�س ـهــادات الــ�ســادرة مـ
ومكثفة،واوعـ ُيـد.نظَ ُر �إليهم
�لد�ر�سون
جيدة م ـه ـنــي
برعايةت ـق ـبــل
فيهاـد ب ـمــ�س ـ
ـرة ،وي ـعـ
يحظىـاق ك ـب ـيـ
حيثفتــح اآفـ
م ـمــا يــدعــم بــدوره
ب ِِج ّد ّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.
مــن خــلل ع ـم ـلــي فــي الم ـوؤ�ســ�ســة اأقــابــل بــا�س ـت ـمــرار اأ�س ـخــا�س ـ ًا در�ســوا اأو
�للغاتـمفي عالم
أهمـلــدان ـهـ
منا �إلى ب
و�حدةـادوا
هيوقــد عـ
ألمانيةهــم
آخر ـ�ً:م�ـيـالـل روؤي ـت ـ
ولي�ض ا�ل ـج
أخير�يًــا .مــن
تــدربــوا فــي األ ـ�مــان ـ
إن�سانيــةكلغة �أم،
�
مليون
100
عن
يزيد
ما
�ليوم
ويتكلمها
�لعلوم،
حــام ـل ـيــن مع ـهــم اأف ـكــار ًا اي ـجــاب ـيــة جــديــدة وخ ـبــرات ع ـل ـم ـيــة وع ـم ـل ـ
مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية ،مما
عنـة بـ15ـلدهــم.
يزيدـدمـ
عماـي خـ
ناهيكهــا فـ
م ـت ـم ـيــزة ،يــوظ ـفــون ـ
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا .تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي ،وتعلم
�الألمانية ميزة �إ�سافية ،فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من
أجنبية �أخرى يزيد من
�لبديهية
لغةع�ـل ـمــي
إتقانـادل ال ـ
و�لطبيعية،مــافن ـايـإنـة ل� ـل ـت ـبـ
ـب ال ـه ـي ـئــة الأل ـ
أمور فــي م ـك ـتـ
نــاديــا �ســقــيــر� ت ـالع ـمــل
فر�ض �لح�سول على عمل �أف�سل في ظل �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
فــي ع ـمــان ،الردن.
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.

18
ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
 1020الاـ ـل ـم ـ ـع ـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتاأـيلـاأـ ـل ـ ـمـلآـمبـاـ ـنـاـ ـن ـ
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مــا هــي تــكــالــيــف �لــدر��ســة
فـي �ألــمــانــيــا؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

ألمانيا .حيث
في �في �
�لدر��سة
تكاليفاألة
�أوالدكم بم�س
منخف�سة بالمقارنة مع دول �أوروبية
ألمانيا
�لمعي�سة
�ل�سبابوتكاليف �ل�سكن و�للبا�ض
لمعظم�لغذ�ئية
بالن�سبة�لمو�د
كبير�أن �أ�سعار
تحدياحيث �
ت�سكلأخرى.
ج �
أفكار
ال
�
من
�لكبير
�لكم
تماما
أدرك
�
إنني
م ،فا
�لم َت َو ّ�سط �الأوروبي.
دون
ر
ب
ت
ع
ت
وغيرها،
�لثقافية
أن�سطة
ال
و�
ُ
َ
َ
ُ
�سعادة وم�سلحة �أوالده ،وحول م�ستقبلهم
أو�ساع
تتطلبب�سيء من
منذ �الآن
جانب نفقات �لمعي�سة �أي�سا
حول �إلى
�لقلقألمانيا
�لدر��سة في �
�ل�سحيمن �ال
تبدو �لكثير
وربما
لغربة .بل
أمور�لف�سل �لدر��سي و�أحيانا ر�سوم
ور�سوم
�لتاأمين
تكاليف
�لن�سرة في
في هذه
ت�ساعد
ناأمل �أن
تو�سيحفي �ألمانيا يدر�سون في
غالبية �لطلبة
�لجامعة.
�لدر��سة
�لجامعاتوؤالتكم.
على بع�ض ت�سا
�لحكومية� ،لتي ال تفر�ض عادة �أية ر�سوم� ،أو تكتفي
�أحيانا بر�سوم زهيدة فقط� ،سو�ء للدر��سة �لجامعية �أو لدر��سة
للدر��سة.
والدكم ب�سفتها
�لماج�ستير �لخا�سة ت�ستوجب
متميز� بر�مج
موقعاأن بع�ض
�لماج�ستير� .إال �
جامعيةعلى
ر�سوماممتازة
أحياناب�سمعة
ألمانية
�لم�ستوى�لجامعات �لخا�سة فهي عادة
مرتفعة� .أما
ت �ال �
تعتبر
�ل�سبب
ل�سنينماوحتى
ن�سبيـلًاـ.ـة ت ـحــول فــي ح ـيــاتــي .ل ـقــد كــانــت
عالية مــرح
جامعيةكــانــت
لهذ�ـمــان ـيــا
ر�سومـي ًااأل
�ليوم.فـ
تفر�ضتــي
درا�س ـ
إ�سافةبـ�
ن باال
إنه ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
فرو�سة،ـي �ال ـإنن ـ ُوج ِـج َدـاحت،وال ـفماــ�س
�لمق ـقــت لـ
�لجامعيةو
�لطلبةـت�مالـن ـهــا
�لر�سوملـ
لدىـتي دخ ـ
إلىلـ
إقباالـة ا
�سعبية اول�ـبــوا
أجانب.ح ـ َ
340,000
عن
يزيد
ما
ألمانية
ال
�
�لجامعات
�لف�سل
ر�سم
ى
�سم
ي
ما
دفع
�لجامعة
في
�لطلبة
كافة
على
يتوجب
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلـ ُ
ـدرا�سـ ّـة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
كما تتيح
أنحاءما�لعالم.
قادمين من
بطاقة ��ستر�ك ُتتيح �ال�ستعمال
يت�سمن
مختلف �غالبا
�لدر��سي ،وهو
بالجامعة.ـي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
�لمحيطةــث ال ـع ـل ـمـ
�لمناطقجــال ال ـب ـح
�لدر��سيةفــي م ـ
فيـل
�لعامةع ـمـ
�لمناهجـوف اأ
�لنقل �سـ
مناأن ـنــي
لهاســور
ح�سرتــ�
�لمجاني اأ
مجاالت ال اأكــن
لو�سائل
من بــال ـعــلقــة
عادةمــوا
تتر�وحـد اه ـت ـ
ـاك .ف ـل ـقـ
عليهاأ�ســاتـ
بينـا�ص ال
�لر�سمح ـمـ
هذ��يـأنـرغ ب ـ
يمكن ـ
قيمةـدل ـب
�لتيـايـ
وتختلفهـ
� .ل�سهاد�تفــي
يح�سل
ـذة�هإالـ�نـأنها
�لجامعات،
�لو�حد.ـاقــ�ســة ج ـم ـيــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
�لدر��سي ـلــى م ـنـ
ـر�ســوا ع
�لف�سلحـ
�لم�ستوىل ـبــة و
يوروال ـفيط ـ
علىـة مــع
وتقدير ـم ـيـ
إلىـل
عتر�ف 150ا�ل ـع
�لعالمي،
350
�لمهني.ـر ال ـن ـقــدي ،واإلــى ت ـق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
�لنجاحال ـت ـف ـك ـيـ
فر�ضنــي اإلــى
أف�سلمــا دف ـع ـ
ب �لعمل ،و�هــذا
فيال ـع ـل ـمــي.
�سهري ًاحــث
�لطالبـال ال ـب ـ
يحتاجهــي م ـجـ
�لذيلــدخــول ف
�لمبلغع ـلــى ا
تحديدـع ـنــي
عاممــا �س ـج
ب�سكلـي ،م ـ
ي�سعبن ـط ـقـ
مـ
و�حدة من �
لي�ست فقط
�لقولأهمب�سكل عام �أن �لمعي�سة في �لمدن
ولكن يمكن
ك فاإن �ألمانيا ِب ِدقة.
ـراءباأاب ـأنحــاثــي فــي
وتفيد �ـنالخــلل اإجـ
�لكبيرة.تــي ،ومـ
أي�ساس ـ
ـلل�درا�
إنماخـ
منــن
�سب،ـتو�م
حـرفـ
�القت�سادية�ـد َتو ـ َعـ
ول ـقـ
هي
ية
إح�سائيات
�لمدن
أرخ�ض
�ل�سغيرة
ناهيك
أمان،
يورو
و�سطيالز ًامـ�إلى
�لجزءـاء ال ـعــالــم،
علمج ًاـمبـايـأنـع اأن ـحـ
�ل�سهر،مــن
فيســاتــذة
ـلت واأ�
920ـيـ
ـلء وزم
و�لت�سامحـلـو�ـى
يحتاج ع
�لطالبجــام ـعــة
الديمقر�طيةـ
ال
يكون
�
�ل�سكن.ـر ان ـف ـتــاح ـاً،
إيجارـري اأك ـثـ
عادة ت ـالف ـك ـيـ
مخ�س�سا ًاأ�س ـبــح
مو�قع لــذلــك
ـاث.
منب ـحـ
�ل�سهريةلأ
ت�سمهـي ا
�لنفقاتهــم فـ
وماـ
و�لجغر�في،ـت م ـع
أكبرت ـعـمنـاونـ
ثقافيال و
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�ع
�
من
به
تميز
واأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
بالمنا�سبة :يتوجب على كل طالب �أجنبي �إبر�ز ما ي�سمن قدرته
حيثمــ�س ـب ـقــة.
�لمالية"،ـكــام
�لمو�ردـلق اأيــة اأح
إثباتـدون اإطـ
ألمانيا.ـ "حـ�ـة ،وبـ
مام ـن ـف ـت
عبريـ
أوالدكمح ـ
إقامة،ـ�ص
يدر�ضالن�ـع ـيـ
تمويليـ�ـا
على �األ ـأنمــان ـ
فيـاة�
ي �سرورنا
ي�سمى
بالتاأكيد
�سيكون
ألمانيا
�لخيار بما ُيثبت حيازته  8640يورو في
عادة �لتق ّدم
�لطالب
طلب من
ركم � ُي
�ل�سنة .و ُتق ّدم لكم �ل�سفارة �الألمانية في بلدكم معلومات حول
طريقة تقديم هذ� �الإثبات.

مــرح ـلــة ت ـحــول

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
للطلبة
�سيقة.ــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
حدودفـي مــدي ـن
�سمنجــام ـعــي
ألمانيافــى ال ـ
فيل ـ�مــ�س ـتـ�س ـ
بالعمل فـي ا
أجانبــل حــال ـي ـ ًا
ـوراه �.والهـو ي ـع ـم
�سمحلــدك ـتـ
ُي ا
�لجزئي �لمحدود خالل فترة �لدر��سة �أن ي�سهم في
للعمل
ويمكن
جــراحــة الأعــ�ســاب.

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.
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مــيــز�ت
مــا هـي
�لــدر��ســة �أو �إمـكــانــات
مــنــح در��ســيــة
يـوجــد
هــل
� فــي �
ألــمــانــيــا؟�لـمــالـي؟
أخــرى لـلــدعــم
�لعالمي.
�ل�سعيد
ممتازة على
من �الألمانية
�لجامعات
�لق�سيرة �أو
�لدر��سة
ِ�سمعة لفتر�ت
إمكانياتب�لدعم
تتمتععدد كبير
يوجد
لم�سروعات
دفعا قويا
أجانبتعطي
أ�سا�سية،
مهمة و�
م�ساهمات
وهي
بطلبات �لح�سول
�لتقدم
للطلبة �ال
يمكن
تقدم�ألمانيا.
�لطويلة في
�الختر�عات
�لعديد
�لدولي.
و�لتقدم على
علىإبد�ع
�ال
يمكنكم
�لمومنؤ�س�سات.
مختلف
�لم�ستوىلدى
�لم�ساعدة �لمالية
�لمنح �أو
جائزة نوبل
حملة
ها �ألمانيا.
�سدر
م
ا
عالمي
�لر�ئدة
ً
منأو
�لمعلومات �
مر�كز
الئحةمن
�لمتعلقة بذلك
�لمعلومات
على
�لح�سول
َ ُ
و�لتطبيقية
وخا�سة
تطول،
منالألمان
�
�لطبيعية�لوطنية في
�لعلوم�لجامعات
مجاالتأو من
في � DAAD
لهيئة
�لخارجية
�لمكاتب
وروبرت كوخ
رونتغن
فيلهيلم كونر�د
فر�ضوؤالء
لمعرفة بين ه
و�لطبية .ومن
هذ� �لدعم.
�لح�سول على
ولدكم في
بالدكم،
وماك�ض بالنك و�ألبرت �آين�ستاين وكري�ستينة نو�سالين-فولهارد
��سم بالد
حملت �
�لـمـنـحعن َعبث
مـعـلـومـاتولي�ض
ت�سور هاوزن.
وهار�لد
DAAD
ألمانيالهـيئة
�لـتـابـع
�لـدر��سـيـة
بـنـك
يــتـيـح
أدورنو
منا�سبةكانت
فهي بالد
و�لفنانين،
�ل�سعر�ء و�لمفكرين
وهيغل�وال�إنترنت
للبحث عبر
فر�سة
()www.funding-guide.de
وبيتهوفنال وبر�مز.
أنو�عبالد
كماو��أنها
وهاينة،
عنوغوتة
تجدون هنا �لمنح
باخ�لدر��سية.
�لمنح
إمكانات
مختلف �
�لتي تقدمها هيئة  DAADفقط ،و�إنما �أي�سا تلك �لتي تقدمها
عالية،أنكما �أن
ألمانيا
و�لبحث
ؤ�س�سات�لعلوم
موتتمتع
أولويةمعرفة �
هم �باأي�س ًا
�لم
أخرى� .إال �
�لدعم �ال
�لعلميأنه مِ
في �ن ُ
في �لعام
جامعة
تقوم�أول
ألمانيةتاالأ�س�ست
عريقال ًا .فقد
وتر�ث ًا
طوي ًال
تاريخ ًا
مولها
بتمويل
عادة
و�لدعم �
�لمنح
تقديم
ؤ�س�سات
�لدر��سة ،عن
ألمانيا ما يزيد
�لم�ساعدة�ليوم في �
هايدلبيرغ .ويوجد
في مدينة
للمبتدئين في
�لدر��سة ،وال تقدم
1386فترة
كامل
معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
جامعة
400
حكوميةأول.
�لدر��سي �ال
�لف�سل
من
مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية (�نظر
إمكانات تكاد
أي�ساهذه
تتيح
�ل�سفحة .)33
�لخارطة في
�لخا�سة
�لجامعات ��لدر��سية
بع�ض �لمنح
ألمانية �
�لجامعات �ال
كما تقدم
إجمالي
�لعدد �ال
و�لبحث �لعلمي.
نهائية
تكون ال
وبما
أخرى.
وي�سلبلد�ن �
بالمقارنة مع
للدر��سة �سئيل
هذه �لمنح
ولكن عدد
بها،
أكثر من
19,000
من
أكثر
�
إلى
�
�لدر��سية
و�لمناهج
للتخ�س�سات
ف
م�ستمر،
تز�يد
في
�لمنح
هذه
عدد
�أن
�لم� ،جدي
من
يكون
بما
َر
ُ
ُ
منها ذ�ت
دولية�.لطالب باالنت�ساب �إليها عن
توجهاتيرغب
�لجامعة �لتي
1700لدى
�ل�سوؤ�ل
�إمكانات وفر�ض �لح�سول على �لدعم �لمالي.
�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة.
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة ،و ُينظَ ُر �إليهم
ب ِِج ّد ّية 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  100مليون �إن�سان كلغة �أم،
ناهيك عما يزيد عن  15مليون 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 �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.
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ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
 1022الاـ ـل ـم ـ ـع ـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتاأـيلـاأـ ـل ـ ـمـلآـمبـاـ ـنـاـ ـن ـ

لآـ ـبـ ــاءـاء
م ـ ـم ـ ـع ـ ـع ـلـ ـلـ ــوـومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآب
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مــا هــي �لــوثــائــق �لـمـطــلــوبــة
لـلــ�سـفــر �إلــى �ألــمـانــيــا؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

أ�سيرةحيث
ألمانيا.
�لدر��سة
بم�ساألة
�أوالدكم
دخول �إلى �ألمانيا "فيز�" كطالب
في �إلى تا
ولدكم �
حاجة
تتوقف
�ل�سباب
�لتيلمعظم
بالن�سبة
كبير�
وعلى �لمدة �لتي ينوي ق�ساءها
يحملها،
�لجن�سية
تحدياعلى
ت�سكلأجنبي
ج �
أفكار
�لكبير من �
تماما
في �أدرك
م ،فاإنني
أوروبي و�إي�سلند� ولي�ستن�ستاين
�التحادال�ال
�لكمدول
مو�طنو
ألمانيا.
أوالده،الوحول
وم�سلحة �
م�ستقبلهماأ�سيرة لدخول �ألمانيا ،و�إنما
يحتاجون �إلى ت
و�سوي�سر�
�سعادةو�لنرويج
حول �أو�ساع
ب�سيء
منذ �الآن
�لمفعول .بينما يحتاج مو�طنو �لبلد�ن
�لقلق�ساري
من�سفر
جو�ز
فقط �إلى
لدخول �أمور
أ�سيرةمن �ال
�لكثير
تبدو
وربما
ألمانيا ،في حال ن ِّيتهم �لبقاء �أكثر
إلى تا
غالبا �
لغربة.البلأخرى
�
�لن�سرة
يوما.هذه
ناأمل �منأن90ت�ساعد
تو�سيحعلى هذه �لتاأ�سيرة قبل �ل�سفر �إلى
�لتقدمفيللح�سول
يتوجب
ألمانيا.ت�ساو
على �بع�ض
ؤالتكم.أندور� و�أ�ستر�ليا و�لبر�زيل و�ل�سلفادور وهندور��ض
مو�طنو �
و�إ�سر�ئيل و�ليابان وكند� وموناكو ونيوزيلند� و�سان مارينو وكوريا
للدر��سة.
و�لوالياتمتميز�
ب�سفتها موقعا
أمريكية يمكنهم �ل�سفر �إلى �ألمانيا دون
�لمتحدة �ال
والدكم�لجنوبية
�لم�ستوى
ممتازة
ت �الألمانية
يتوجب عليهم �لتقدم بطلب �لح�سول
على �إال �أنه
دخول،
ب�سمعةاأ�سيرة
�لحاجة �إلى ت
وحتى
�النتباهح�ـلـإلىـة �ت ـأنهحـمن
ل�سنينعلى �ال
ت�سريـد كــانــت
�لممكنيـ�ـاتـأنـي .ل ـقـ
ـول فــي ح ـ
تعتبر مــر
يرجىنــت
�ل�سبب كــا
ألمانيا .ـيــا
لهذ�ـمــان
في �ـي األ
�ليوم.فـ
إقامةـي
درا�س ـتـ
�لطلبةـت�
خا�سة الـفي
ألمانيا.ـاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
بالعملـت لـفيـي� ال ـن ـجـ
أجانب.ح ـق ـقـ
ولدكمو
رغبةمالـن ـهــا
حالـلـ
لدىـتي دخ
إقباالـة
قو�عدول�ـبــوابـ
ن �سعبية ا
�لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
�لعالم .كما
مختلف �
قادمين من
تتيححال �الإقامة �أقل من  90يوما.
ت�سري في
أنحاءخا�سة
قو�عد
وتوجد هناك
ـيً .ل ـقــد ت ـاأثــرت
ألمانيال ـمـ
�ل�سفرل ـ�ب ـإلىحـ�ـث ال ـع ـ
�لتاليةجــال ا
�لدر��سيةفــي م ـ
�لدولـل
ـوف اأع ـمـ
مناأان ـنــي �سـ
يمكنـ��ســور
ح�سرتـ
عندهاكــن اأ
مجاالت ال اأ
�لمناهج
دون
لمو�طني
لهاأي�س ً
دخول:ــاتــذة ه ـنــاك .ف ـل ـقــد اه ـت ـمــوا بــال ـعــلقــة
عليهاأ�س
أ�سيرةـا�ص ال
يح�سلـ
علىأنـرغتاب ـح ـم
يمكن ـ�يـ
�لح�سولل ـب
�لتيـايــد
�ل�سهاد�تفــي هـ
� .سرط
بروناي،ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
بربادو�ض،ج ـم ـيــع ال
�لبهاما،ـى م ـنــاقــ�ســة
ـر�ســوا ع ـلـ
أرجنتين،وحـ
�لم�ستوىل ـبــة
وبربود�،ـ �ـع االل ـط ـ
علىـة م
وتقدير ـم ـيـ
أنتيغو�ع ـل
عتر�ف ال ـ
�لعالمي،
جزر
�
�لدومينيكان،
غو�تيماال،ـور ب ـاأ�س ـلــوب
غريناد� ،ـي ـيــم الأمـ
ـدي ،واإلــى ت ـق
�لمهني.ـر ال ـن ـقـ
جمهوريةـك ـيـ
�لنجاحال ـت ـف
كو�ستاريكا،ـي اإلــى
فر�ضنـ
أف�سلمــا دف ـع ـ
ت�سيلي،ـذا
ب �لعمل ،و�هـ
باالو،حــث ال ـع ـل ـمــي.
نيكار�غو�،ـال ال ـب ـ
�لمك�سيك،ـول فــي م ـجـ
موري�سيو�ض،ـلــى الــدخـ
ماليزيا،ـا �س ـج ـع ـنــي ع
كولومبيا،ـقــي ،م ـمـ
م ـن ـط
و�حدة من �
ألمانيا لي�ست
�سامو�،أهم�سي�سيل� ،سنغافورة� ،سانت
فقط�لبيرو،
بار�غو�ي،
ك فاإن �بنما،
غرينادين،فــي
وجزرـراء اأب ـحــاثــي
فن�سنتـلل اإجـ
�سانت ومــن خـ
أي�ساس ـتــي،
درا�
�سب،ـتو�مــن
ونيفي�ض،ـ
حـرف
�القت�ساديةـد َتو ـ َعـ
كيت�ضل ـقـ
و
ـلل�
إنماخـهي
ية
لو�سيا،
�سانت
أمان،
تيمور
فانو�تو،ـاء ال ـعــالــم،
أوروغو�ي،م ـيــع اأن ـحـ
وتوباغو،ـات�ــذة مــن ج ـ
ناهيكـلت واأ�سـ
ترينيد�ديـ
ـلء وزم ـ
تونغا،مـ
و�لت�سامحـلـو�ـىالز
�ل�سرقية،ع
الديمقر�طيةـجــام ـعــة
ال
�لمتحدة.بــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
�لعربيةـذلــك اأ�س ـ
مو�قع لـ
إمار�تحــاث.
منب ـ
ت�سمهـي الأ
فنزويال� ،ـمالفـ
وماـهـ
و�لجغر�في،ـت م ـع
�لفاتيكان،نـ
ثقافي وت ـعــاو
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�عـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
تميز به منو�اأ�س ـب
كما ت�سري هذه �لقو�عد على حملة جو�ز�ت خا�سة من بلد�ن �ألبانيا،
�سربيا،ـ�س ـب ـقــة.
أ�سود،ح ـكــام مـ
ـلقالاأيــة اأ
ـدون اإطـ
مقدونيا،حــة ،وبـ
ألمانيا.ـ
فيـاة� م ـن ـف ـت
أوالدكمح ـيـ
و�لهر�سك،ــ�ص
يدر�ضن�ـع ـي
�لبو�سنةمــان ـيــا
ي �سرورنا �األ ـأن
�لجبل �
مولد�فيا،
ماكاو،
بالتاأكيد
�سيكون
ركم �ألمانيا
�لخيار �لو�فـية حول هـذ� �لمـو�سـوع على
�لمعـلومات
تجـدون
تايـو�ن.
�سفحات �الإنترنت �لخا�سة بموقع وز�رة �لخارجية �الألمانية.

مــرح ـلــة ت ـحــول

�لقن�سلية در�ص ال ـطــب
�ل�سفارةب ـ�يأوـة الـ�س ـعــوديــة.
من ـل ـكــة ال ـعــر
باال�ستف�سارـال ـم ـم
فــرحــان مــن م ـكــة بـ
�لــدكــتــور
نــبــيــلأحو�ل
جميع �ال
نن�سح في
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
و�لتفا�سيل
�لمعلومات
من
�لمزيد
حول
بلدكم
في
ألمانيةـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
�ال الــدك
�ل�سروط ،حيث تح�سلون �أي�س ًا على �لم�ساعدة
أحدث
�لمتعلقة
ـ�ســاب.
ـراحـبـةا الأعـ
جـ

�لالزمة بكل ما يتعلق بطلب �لح�سول على تاأ�سيرة �لدخول.
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مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة
فــي �ألــمــانــيــا؟
تتمتع �لجامعات �الألمانية بِ�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
�سدرها �ألمانيا .الئحة حملة جائزة نوبل من
�لر�ئدة عالمي ًا َم ُ
�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.
مــن اأجــل مــ�س ـت ـق ـبــل واعــد غــد ًا ن ـح ـتــاج اإلــى �س ـبــاب ال ـيــوم .ح ـيــاتــي
أولويةـام ـعــة
ألمانياـابـاـع لـ ـجـ
فينـ�ـت الـ ـتـ
�لعلميبــرا
و�لبحثـد ف ـي ـلــي
�لعلومـي م ـع ـهـ
تتمتعن ـي ــا ،فـ
ودرا�س ـتــي فــي األ ـمــا
عالية ،كما �أن
جامعة في �لعام
وتر�ث ًا
أ�س�ستيـ�ـة،أولك ـمــا
فقدبــاتلاـح ـيــو
عريقعًا ـ.مــة
ـدة ،م ـف ـ
طويـة و ًالم ـف ـيـ
تاريخ ًاغ ـن ـيـ
لهاجــربــة
اإرفــورت كــانــت ت ـ
ألمانياــةما يزيد عن
�
في
�ليوم
ويوجد
هايدلبيرغ.
مدينة
في
1386
ف ـت ـحــت لــي ال ـبــاب ن ـحــو ال ـعــديــد مــن ال ـت ـجــارب ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـنــاج ـح
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
وال ـفــر�ص ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة.
مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية (�نظر
�لخارطة في �ل�سفحة  .)33تتيح 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 � ،19,000أكثر من
 1700منها ذ�ت توجهات دولية.

مــ�س ـت ـق ـبــل واعــد

�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة.
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة ،و ُينظَ ُر �إليهم
ب ِِج ّد ّية 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  100مليون �إن�سان كلغة �أم،
ناهيك عما يزيد عن  15مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية ،مما
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا .تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي ،وتعلم
إنكليزيةـران�ـالـتآن من
د�نــيــيــل �ال
إتقانهـ�ـدالف ـي ـلــي بـ
يعتبرفـ�ـي م ـع ـ
فبينماـ�س ـت ـيــر
إ�سافية،ـة ال ـمــاجـ
ميزةــا�ل ـي ـ ًا ر�ســالـ
ألمانيةـ�ســر ح
�لــقـ�ســيــر ت ـحـ
أخرىـة يزيد من
�
أجنبية
�
لغة
إتقان
�
إن
ا
ف
و�لطبيعية،
�لبديهية
أمور
ال
فــي جــام ـعــة اإرف�ــورت ف ــي اخ ـتــ�ســا�ص الــ�س ـيــا�ســة ال ـعــامــة ،وهــي حــا�س ـلــة ع ـلــى م ـن ـحـ
أف�سل في ظل �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
علىمــيعمل �
.DAAD
�لح�سولال ـع ـل ـ
فر�ضـة ل ـل ـت ـبــادل
مــن ال ـه ـي ـئــة الل ـمــان ـيـ
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.

10

لآـ ـبـ ــاءـاء
م ـ ـم ـ ـع ـ ـع ـلـ ـلـ ــوـومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآب

ال ـم ـ ـع ـ ـلـ ـ
ـاء ـيـ ــا
ـدرا�ســوـمـةـ ـف ــاتـيلاأـ ـل ـ ـلآمبـ ــان ـ
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�لــدر��ســة�ألــمـانــيــا؟
مــيــز�تالأمــان فــي
هـيحــدود �
مــامــاهــي
فــي �ألــمــانــيــا؟

مــرح ـلــة ت ـحــول

درا�س ـتــي فــي األ ـمــان ـيــا كــانــت مــرح ـلــة ت ـحــول فــي ح ـيــاتــي .ل ـقــد كــانــت
ال ـبــوابــة الــتي دخ ـلــت م ـن ـهــا وح ـق ـقــت لــي ال ـن ـجــاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
اأكــن اأتــ�ســور اأن ـنــي �ســوف اأع ـمــل فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
فــي هــايــدل ـب ـيــرغ ب ـح ـمــا�ص الأ�ســاتــذة ه ـنــاك .ف ـل ـقــد اه ـت ـمــوا بــال ـعــلقــة
ال ـع ـل ـم ـيــة مــع ال ـط ـل ـبــة وحــر�ســوا ع ـلــى م ـنــاقــ�ســة ج ـم ـيــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
هــذا مــا دف ـع ـنــي اإلــى ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـن ـقــدي ،واإلــى ت ـق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
م ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
ول ـقــد ت ـعــرفــت مــن خــلل درا�س ـتــي ،ومــن خــلل اإجــراء اأب ـحــاثــي فــي
ال ـجــام ـعــة ع ـلــى زمــلء وزم ـيــلت واأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأن ـحــاء ال ـعــالــم،
وت ـعــاونــت م ـع ـهــم فــي الأب ـحــاث .لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
واأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
األ ـمــان ـيــا ن ـع ـيــ�ص ح ـيــاة م ـن ـف ـت ـحــة ،وبــدون اإطــلق اأيــة اأح ـكــام مــ�س ـب ـقــة.

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
ب ـجــام ـعــة هــايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.

يوجد ما
�لدولية .وال
بالمقارنة
آمن ًا� ،
تعتبر �
تتمتعألمانيا بلد�ً
�لعالمي.
�ل�سعيد
ممتازة على
أي�س ًابِ�سمعة
ألمانية
�لجامعات��ال
�لتحرك
�لمرء
ي�ستطيع
�لجر�ئم.
من
�لخوف
في
�لمبالغة
يبرر
وهي تقدم م�ساهمات مهمة و�أ�سا�سية ،تعطي دفعا قويا لم�سروعات
أمنية:
�
�حتياطات
أو
�
إجر�ء�ت
�
أية
�
إلى
�
�لحاجة
دون
هنا
و�لتنقل
�الإبد�ع و�لتقدم على �لم�ستوى �لدولي� .لعديد من �الختر�عات
�ل�سغيرة،
�لبلد�ت
هاأو� في
�لكبيرة �
�سو�ء
نوبلفيمن
و�لقرى جائزة
الئحة حملة
ألمانيا.
�سدر
�لمدن ًا َم
في عالمي
�لر�ئدة
�لنهارُ .
في
أو
�
�لليلألمان تطول ،وخا�سة في مجاالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية
�ال
و�لطبية .ومن بين هوؤالء فيلهيلم كونر�د رونتغن وروبرت كوخ
ثقة با�ستمر�ر وعلى
آين�ستاين مو�سع
في �ألمانيا
�ل�سرطة
وماك�ضتبقى
مع ذلك
نو�سالين-فولهارد
وكري�ستينة
ألبرت �
بالنك و�
أي
�
من
ا
مجان
بها
�الت�سال
ويمكن
،
ا
دوم
للم�ساعدة
��ستعد�د
ً
ً
وهار�لد ت�سور هاوزن .ولي�ض عن َعبث حملت �ألمانيا ��سم بالد
أوقات.
بالد �ال
في كل
على �لرقم
في �ألمانيا
هاتف
وهيغل و�أدورنو
كانت
110فهي
و�لفنانين،
و�لمفكرين
�ل�سعر�ء
وغوتة وهاينة ،كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز.
تتمثل جميع بلد�ن �لعالم تقريب ًا في �ألمانيا ،من خالل �سفارة �أو
أولويةيمكن
ألمانيامنبابلدكم
م�سوؤول
و�لبحثهنا �
�لعلومأنه يوجد
قن�سلية� .أي �
�لرجوعأن
عالية ،كما �
أي�س ًافي �
�لعلمي
تتمتع
�لحاجة.
عند
�إليه
مبا�سرة ًا طوي ًال وتر�ث ًا عريق ًا .فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام
لها تاريخ
 1386في مدينة هايدلبيرغ .ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن
باالإ�سافة �إلى ذلك با�ستطاعة ولدكم �للجوء �إلى مكتب �الأجانب
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
�لجامعة
�لدولي في
أنحاء�أو �لمكتب
«»Akademische Auslandsamt
�التحادية (�نظر
�لجمهورية
مدينة وبلدة في مختلف �
ما
كل
في
و�لم�سورة
�لم�ساعدة
«Office
لطلبتتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد
.)33 »International
�لخارطة في �ل�سفحة
�ل�سعوبات
أو
�
و�لم�سكالت
�ل�سخ�سية
�ل�سالمة
بمو�سوعات
يتعلق
تكون ال نهائية للدر��سة و�لبحث �لعلمي .وي�سل �لعدد �الإجمالي
هها.
و�ج
ي
أن
�
يمكن
�لتي
ِ
للتخ�س�سات ُ و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من � ،19,000أكثر من
 1700منها ذ�ت توجهات دولية.
�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة.
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة ،و ُينظَ ُر �إليهم
ب ِِج ّد ّية 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  100مليون �إن�سان كلغة �أم،
ناهيك عما يزيد عن  15مليون 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 �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.

ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
26
 1024الاـ ـل ـم ـ ـع ـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتاأـيلـاأـ ـل ـ ـمـلآـمبـاـ ـنـاـ ـن ـ

5

11

مــا هــو مـ�سـتــوى وجــودة �لــرعــايــة
�لـ�ســحـيــة فــي �ألــمــانــيــا؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

ألمانيا.
�لدر��سة في
بم�ساألة
�أوالدكم
حيثبم�ستوى جيد جد�ً .و ُيع َتبر نظام
ألمانيا
�ل�سحية �في �
�لرعاية
تتميز
بالن�سبة
تحديا كبير�
�ل�سبابالأنظمة في �لعالم ،بما يتمتع
لمعظم�أف�سل �
ألماني من
�ل�سحية �ال
ج ت�سكل�لرعاية
جيدة�،لكبير من
تماما �لكم
أفكاريحملون �أعلى م�ستويات
وبوجود��الأطباء
أدركخدمات
إنني �من
م ،فا به
أف�سلم�ستقبلهم
وحول
وم�سلحة �أوالده،
�لمهار�ت و�لخبر�ت� .أي �أنه في حال
ويتميزون با
�سعادة�لتاأهيل،
حول �
منإلى�لقلق
�حتاجب�سيء
منذ �الآن
أو�ساعاإن �ألمانيا هي �لمكان �ل�سحيح،
�سحية ،ف
رعاية
ولدكم �
�لكثير من �
وربما
لغربة .بل
يتمتعالبهأمورفي غالبية �لبلد�ن �الأخرى.
تبدوأمان ال
يكون با
و�سوف
ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح
ت�ساو
ؤالتكم.في �ألمانيا يجب �أن يكون لديه تاأمين ًا �سحي ًا.
�لدر��سة
بع�ضيريد
على من
من �لمهم �لتاأكد من ح�سول ولدكم على �لتاأمين �ل�سحي ،حتى
للدر��سة.
ب�سفتها
�لممكن �أن يكون �لتاأمين �ل�سحي
متميز�ومن
موقعاألمانيا.
�ل�سفر �إلى �
والدكمقبل
ممتازة على
ب�سمعة
ت �الألمانية
�لم�ستوى�لمفعول في �ألمانيا �أي�س ًا.
�لوطن �ساري
بولدكم في
�لخا�ض
تعتبر
�ل�سبب
لهذ�
وحتى
بطاقة
ل�سنينفعلى
�ل�سحيـد كــانــت
أمينـاتــي .ل ـقـ
ـول فـ�لتـياح ـيـ
حملةـة ت ـحـ
جميعمــرح ـلـ
ي�ستفيدكــانــت
�لمثالـمــان ـيــا
�ليوم.فــي األ
�سبيلـي
درا�س ـتـ
أجانب.
ال
�
�لطلبة
لدى
إقباال
�
و
وفي
ألمانيا.
�
في
�ل�سحي
أمين
ا
�لت
من
ا
أي�س
�
()EHIC
أوروبية
ن �ال
�سعبية ال ـبــوابــة الــتي دخ ـلـ ًـت م ـن ـهــا وح ـق ـقــت لــي ال ـن ـجــاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
340,000
عن
يزيد
ما
ألمانية
ال
�
�لجامعات
ألمانيا،
�
في
به
رف
ت
ع
م
غير
بلدكم
في
�ل�سحي
أمين
ا
�لت
كان
حال
َ
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلـ ُـدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
ولدكم كما
ح�سول�لعالم.
مختلف �أنحاء
تتيحأمين �سحي في �ألمانيا .تبلغ
على تا
قادمينإنهمنالبد من
فا
�ل�سحيـي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
أمينـث ال ـع ـل ـمـ
�لتـاب ـحـ
�سناديقـال ال
�لدر��سيةفــي م ـجـ
للطالبع ـمـفيـل
�لمناهجـوف اأ
�ل�سحي�سـ
مناأن ـنــي
أمينــور
لهاس
ح�سرتــ�
تكلفةكــن
مجاالت ال اأ
�لتاأا
عليها ًاأ�.ســاتــذة ه ـنــاك .ف ـل ـقــد اه ـت ـمــوا بــال ـعــلقــة
يح�سلـا�ص ال
يوروـ
ـرغ ب ـح ـم
يمكن ـ
�لتيـايــدل ـب
�لحكوميةـ
� .ل�سهاد�تفــي ه
حو�لي�يـأن
85
�سهري
ـر�ســوا ع ـلــى م ـنــاقــ�ســة ج ـم ـيــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
�لم�ستوىل ـبــة وحـ
علىـة مــع ال ـط ـ
وتقدير ـم ـيـ
عتر�ف ال ـع ـل
�لعالمي،
�لمهني.
ب �لعمل،
�لجامعة
�لمتعلقةـاأ�س ـلــوب
�لم�ساعدة الأمــور ب
تقديمـى ت ـق ـي ـيــم
ـدي ،واإلـ
فيـر ال ـن ـقـ
�لخارجيك ـيـ
�لنجاحال ـت ـف ـ
أكاديميلــى
فر�ضنــي اإ
�لمكتبـا� دالف ـع ـ
أف�سلمـ
ي�سرو�هــذا
و�لم�سورة.
�لن�سح
يقدم
كما
�ل�سحي،
أمين
ا
�لت
حول
ؤالت
و
�لت�سا
بكافة
م ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
و�حدة من �
يوجد فقط
ألمانيامالي�ست
أهم مكاتب ل�سناديق �لتاأمين �ل�سحي
�لجامعة
بالقرب من
ك فاإن �غالب ًا
عن فــي
وبعيدـ�ًـاثــي
ب�سرعةـراء اأب ـح
أمينـلل اإجـ
�لتاـن خـ
ـي ،ومـ
أي�ساس ـتـ
إنجاز �درا�
�سب،ـتو�مــن
حـرفـ
�لحكوميةَ ،تو ـ َعـ
�القت�ساديةـد
ول ـقـ
ـلل�
إنما�خـهي
ية
إجر�ء�ت
يمكن
بحيث
أمان،
ناهيك�لتا
�لبيروقر�طية.
ألمانياحــاء ال ـعــالــم،
فيم ـ�يــع اأن ـ
�ل�سحيـن ج ـ
أمينــاتــذة مـ
ـلت واأ�س
يغطييـ
ـلء وزم ـ
و�لت�سامحـلـو�ـىالزمـ
�لتعقيد�تم ـعــة ع
الديمقر�طيةـجــا
ال
وفي
خدماتـر ان ـف ـتــاح ـاً،
توجديــري اأك ـثـ
�لطو�رئـح ت ـف ـك ـ
حالــك اأ�س ـبـ
مو�قع لــذل
ـاث.
�لطبيب .ـحـ
منب
ت�سمهـي الأ
عندـم فـ
وماـهـ
�لعالجم ـع
و�لجغر�في،ـت
تكاليفعــاونـ
ثقافي وت ـ
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
أنو�ع
إ�سعاف
ال
�
��ستقبال
إمكانية
�
إلى
�
إ�سافة
�
�لمناوبة،
و�لطبابة
�لطو�رئ
تميز به منو�اأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
في �لم�ست�سفيات .وتعتبر �لخدمات �ل�سرورية ُمغطاة بالتاأمين
مجاناـام مــ�س ـب ـقــة.
إ�سعاف اأح ـكـ
طلب �طـالـلق اأيــة
�لطو�رئو�بـأوـدون اإ
ألمانيا.ـحــة،
بطبيبـف ـت
فيـاة� م ـن
�الت�سالـيـ
أوالدكمح
يمكنن�ـع ـيــ�ص
�ل�سحي.ـان ـيــا
ي �سرورنا �األ ـأنمـ
يدر�ض
ً
ليا ًالأكيد
112بالت
�سيكون
�لخيارفي كافة �أنحاء �ألمانيا.
ونهار�ً،
ألمانيا�لرقم
ركم � على

مــرح ـلــة ت ـحــول

من �لجدير بالعلم �أنه يمكن �لح�سول على �الأدوية في �ألمانيا من

بع�ضــة .در�ص ال ـطــب
�سارمـةاا.لـ�س ـعــودي
ألمانياال ـعــرب ـي
في ـ�م ـم ـل ـكــة
�لدو�ءـة بــال
قانونمــن م ـكـ
ويعتبرفــرحــان
فقط.نــبــيــل
�لــدكــتــور
�ل�سيدلية
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـر ًطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
و�سفة
بدون
بلدكم
في
عليها
�لح�سول
يمكن
ربما
�لتي
أدويةـدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
�ال الـ
�لحيوية) ،ال يمكن �لح�سول عليها في �ألمانيا
�لم�ساد�ت
(مثلجــراحــة الأعــ�ســاب.

بدون و�سفة طبية معتمدة.

م ـ ـم ـعـ ـعلـ ـلــوــومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآبـلآـبـ ــاءـاء
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�لــدر��ســة
مــيــز�ت
مــا
أوالدكــم
رعــايــة �
هـيتــتــم
كــيــف
ألــمــانــيــا؟
فــي� �ألــمــانــيــا؟
فــي
�لعالمي.
�ل�سعيد
ِ�سمعة
ألمانية ب
�لجامعات ��ال
لنتتمتع
على
يح�سل
على�سوف
ممتازة�إنما
بالتاأكيد ،و
ألمانيا
يكون ولدكم في
وحيد�ً
لم�سروعات
أ�سا�سية،
مهمة
م�ساهمات
تقدم
وهي
قوياكل جامعة
دفعا في
تعطييوجد
�لتنظيمية.
و�الو�أمور
�لم�سائل
في كافة
�لم�ساعدة
�الختر�عات
رعايةمن
على�لعديد
�لدولي.
و�لتقدمأو على
�ال
�لطلبة
وم�ساعدة
�لم�ستوىيعمل
مكتب دولي،
إبد�عالأجانب �
مكتب ل
�لمرجعجائزة
الئحة حملة
ألمانيا.
�سدرها �
م
ا
عالمي
�لر�ئدة
ً
منما
نوبللكل
�ل�سحيح
أجانب هم
مكتب �ال
في
�لعاملون
أجانب.
�ال
َ ُ
و�لتطبيقية
�لطبيعية
مجاالت �لعلوم
يتعلقألمان تطول،
�ال
يقدم
ناحية �أولى
و�لدر��سة .من
فيالإقامة
وخا�سةأجل �
بالتح�سير�ت من �
كوخ
وروبرت
كونر�د
حولؤالء فيلهيلم
�لمعلوماتبين هو
و�لطبية .ومن
�لقبول
رونتغنو�سروط
�لمختلفة،
�لتخ�س�سات
هوؤالء
نو�سالين-فولهارد
وكري�ستينة
آين�ستاين
ألبرت �
إمكانات بالنك و�
و�وماك�ض
�متحانات �للغة وفتر�ت
وحول
للدر��سة،
�ال�ستعد�د
بالد
ألمانيا ��سم
حملت �
�لدر��سة،عن َع
هاوزن .ولي�ض
ومن
�لدر��سية.
�لخطط
بثحول
وكذلك
ت�سوروتمويل
وهار�لد�لعملي
�لتدريب
إلى� �أدورنو
وهيغل و
كانت
فهي
و�لفنانين،
�ل�سعر�ء
ألمانيا،
و�سولهم �
بالدبعد
�لطلبة
أجانب
و�لمفكرينمكتب �ال
أخرى ي�ساعد
ناحية �
وبيتهوفن وبر�مز.
�لمعلومات بالد
وهاينة ،كما �أنها
وغوتة
�لمهمةباخو�ل�سرورية.
تقديم كافة
عبر
بموجب
إر�ساد.
بر�مج �ال
و�لبحث �ال
�لجامعات
تتمتعبع�ض
َتتبنى
عالية،هذهكما �أن
أولوية
ألمانيا با
ألمانيةفي �
�لعلمي
�لعلوم
على
يقوم
خبير
حلي
م
طالب
على
أجنبي
�
طالب
كل
يح�سل
�لبر�مج
لها تاريخ ًا طوي ًال وتر�ث ًا عريق ًا .فقد تا َ
أ�س�ست �أول جامعة في �لعام
�لم�ساعدة في
�لطالب
هايدلبيرغ.هذ�
وم�ساعدته .حيث يقدم
رعايته
يزيد عن
�لخبير�ألمانيا ما
�ليوم في
ويوجد
 1386في مدينة
�ليومية،
�لحياة
م�سكالت
معالجة
وفي
�لحكومية،
�لدو�ئر
مر�جعة
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
عن
ناهيك
�لجمهوريةوغيرها.
�لمتعلقة بالدر��سة،
�لت�ساوؤالت
كما
(�نظر
�التحادية
مختلف �أنحاء
على في
يجيبوبلدة
مدينة
""Studentenwerke
�لطالبية
�لخدمات
ؤ�س�سات
و
م
وجود
كثير
في
�لخارطة في �ل�سفحة  .)33تتيح هذه �لجامعات �إمكانات تكاد
تقدم
أجانب.
للطلبة �ال
للدر��سةوهي
نهائيةألمانية،
�لجامعات �ال
إجمالي
�لعدد �ال
�لم�ساعدةوي�سل
تقدم �لعلمي.
و�لبحث
منتكون ال
من
تكاملة
م
مجموعة
هذه
�لطالبية
�لخدمات
ؤ�س�سات
و
م
من
�لعديد
ُ
� ،19,000أكثر من
للتخ�س�سات و�لمناهج �لدر��سية �إلى �أكثر من
دولية .جانب �لتاأمين �ل�سحي �أي�س ًا
تت�سمن �إلى
وهي
للطلبة،
�لخدمات
 1700منها ذ�ت توجهات
توفير �ل�سكن و�لطعام ،وكل ما من �ساأنه ت�سهيل تجاوز �لمر�حل
أجانب.
للطلبة �ال
يجدألمانيا
�سوففي �
�الأولى
للدر��سة �لناجحة.
�ل�سروط
بالن�سبةأف�سل
بنجاحألمانيا �
ولدكم في �
طالبية
و�تحاد�ت
�لطلبة
عن
ممثلون
ألمانية
�
جامعة
كل
في
يوجد
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
كل
في
إليها
�
�لرجوع
يمكن
و�لكليات،
أق�سام
ال
�
في
طالبية
ِجان
َولحيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة ،و ُينظَ ُر �إليهم
�لحياة �ليومية .وغالب ًا ما
علماءباأمور
بالدر��سة �أو
�لمتعلقة
�لم�ستقبل.
على �أنهم
�لت�سا ّدو ّيةؤالتو�حتر�م
ب ِِج
تقوم هذه �لمجموعات و�التحاد�ت بتنظيم فعاليات توجيهية للطلبة
يقوم
أهم�إلى كل
إ�سافة
�لجامعة .با
و�لم�ستجدين في
�لمبتدئين
ذلك عالم
�للغات في
و�حدةالمن �
ألمانية هي
ولي�ض �آخر�ً� :ال
�أخير�ً
�لمعلومات
بتقديم
�لمر�جعة
�ساعات
خالل
�لتدري�ض
هيئة
�أع�ساء
�لعلوم ،ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن  100مليون �إن�سان كلغة �أم،
و�لمو�سوعات
�لدر��سة
أمور
ا
ب
�لمتعلقة
ؤالت
و
�لت�سا
على
إجابة
و�ال
ناهيك عما يزيد عن  15مليون يتعلمونها كلغة �أجنبية ،مما
�لدر��سة
أن
�
معرفة
�ل�سروري
من
ذلك
كل
رغم
و�لعلمية.
�لتخ�س�سية
يجعلها لغة عالمية مهمة حقا .تعلم �الإنكليزية �أمر �إلز�مي ،وتعلم
�ال�ستقاللية
رفيع� ًاالمن
إ�سافية،تتطلب
ميزة �الألمانية
�لجامعات �
من
إنكليزية �الآن
م�ستوىإتقان
فبينما يعتبر �
فيالألمانية
�
على
�
قادر
�لطالب
يكون
أن
�
يجب
�ل�سخ�سي.
�لمجهود
على
و�العتماد�لبديهية و�لطبيعية ،فاإن �إتقان لغة �أجنبية �أخرى ً
يزيد من
�الأمور
بالتحديدّ � :أن
جيد.ظلوهذ�
�لح�سولعن
فر�ض�لم�سوؤولية
تحمل
ألمانية
يعني َت َعلّم �ال
�لعولمة.
ب�سكلفي
�لدر��سة�أف�سل
على عمل
وو�سائل �لم�ساعدة� ،إال �أنه يجب على �لطلبة
عرو�ض
من
�لعديد
هناك ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.
�أمر
و�ل�سعي لال�ستفادة منها.
بذل �لمجهود �ل�سخ�سي ّ

ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
28
 1026الاـ ـل ـم ـ ـع ـ ـ
ـاءيـ ـيــاــا
ـاتاأـيلـاأـ ـل ـ ـمـلآـمبـاـ ـنـاـ ـن ـ

لآـ ـبـ ــاءـاء
م ـ ـم ـ ـع ـ ـع ـلـ ـلـ ــوـومـ ـمـ ــاتـاتل ـ ـل ـ ـلآب
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�أيــن يــ�ســكــن �أبــنــاوؤكــم؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

ألمانيا.
�لدر��سة في �
بم�ساألة
�أوالدكم
حيث�لجامعي �أو في بيوت خا�سة.
�ل�سكن
ألمانيا في
�لطلبة في �
ي�سكن
ج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب
بلد�ن �من �ال
�لكمفي�لكبير
تماما
م ،فاإنني �
أفكاريح�سل �لطلبة في �لجامعات
أخرى ،ال
ألوف
أدرك �لما
على غير
م�ستقبلهم
�ل�سكنوحول
علىأوالده،
وم�سلحة �
من �لجامعات �الألمانية لديها
تلقائي ًا .قلة
�سعادةالألمانية
�
أو�ساع
جامعي،حول �
من �لقلق
ي�سم عادة م�ساكن للطلبة� .إال �أنه
وهو ال
ب�سيءَح َرم
منذ � ُمال َجآن ّمع �أو
جامعية�الأمور
�لكثير من
وربماكلتبدو
لغربة .بل
م�ساكن طالبية ،غالبا ما تتيح
مدينة
يوجد في
تو�سيح
�لن�سرة
ت�ساعد
ناأمل� �أن
غيره .ولكن يجب �لتقدم بطلب
فيمن
تكلفة
هذه�الأقل
�ل�سكن
إمكانية
ؤالتكم.
ت�ساو
على بع�ض
�ل�سكن �لجامعي في �لوقت �لمنا�سب ،دون تاأخير.
على
�لح�سول

ب�سفتها
للدر��سة.هو �ل�سكن �لخا�ض .وتتنوع
متميز��لجامعي
موقعا�ل�سكن
عن ذلك
والدكم�لبديل
ب�سمعة
ت �الألمانية
�لم�ستوىفارغة� ،إلى �سقة مفرو�سة،
علىمن غرفة
ممتازةبهذ�:
�لمتعلقة
�لعرو�ض
وحتى
ل�سنينيتو�جد
كثيرقـ�ًـد كــانــت
ألوفـي .ل ـ
أ�سلوبــي�لمحا ـيــاتـ
�لخا�ض.ـة �ت ـالحــول ف
تعتبر مــرح ـلـ
�ل�سكنـت
�ل�سبب كــانـ
�سوقـا
فيمــان ـيـ
لهذ�ـ
�سيءـي األ
�ليوم.فـ
كلتــي
درا�س ـ
هولـ�
ن بين
تعي�ضق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
هنا ـمــ�س ـت ـ
(.)WGsـاح وال
�لم�ستركـي ال ـن ـجـ
�ل�سكن ـق ـقــت لـ
أجانب.ح
بيوتن ـهــا و
�لطلبةـت�مالـ
أ�سلوبلـ
لدىـتي دخ ـ
إقباالـة ا
�لطلبةبـ
�سعبية اول�ـبــوا
340,000
عن
يزيد
ما
ألمانية
ال
�
�لجامعات
بحيث
م�سترك،
ب�سكل
و�حدة
�سقة
في
أ�سخا�ض
ال
�
من
مجموعة
ال ـبــاهــر .ع ـنــدما ج ـئــت اإلــى األ ـمــان ـيــا ل ـلــدرا�ســة كــان ع ـمــري � 17س ـنــة .لــم
كما تتيح
غرفته�لعالم.
منهم�أنحاء
مختلف
قادمين
ويت�ساركون في �لمر�فق مثل
�لخا�سة،
منلكل
يكون
ـي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
�لم�ستركال ـع ـل ـ
ـال ال ـب ـحــث
�لدر��سيةفـفيـي م ـجـ
�لمعي�سةـل
�لمناهجـوف اأع ـمـ
مناأن ـنــي �سـ
لهاســور
ح�سرتــ�
�لمطبخـن اأ
مجاالت ال اأكـ
عادةمـما
�ل�سكن
�لميز�ت:
و�لحمام.
ب�سرعةبــال ـعــلقــة
�لمرءه ـت ـمــوا
يتعرفل ـقــد ا
ذلكنــاك .ف ـ
إ�سافةسـ�ـاتـإلىـذة ه ـ
عليهاأ�
يح�سلالـا�ص ال
�لتكلفة.ح ـبامـ
يمكن ـ�يـأنـرغ ب ـ
منخف�سةـب
�لتيـايــدل
�ل�سهاد�تفــي هـ
 .تكون
ممتازةال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
فر�سة ج ـم ـيــع
�لم�ستركنــاقــ�ســة
�ل�سكنـوا ع ـلــى م ـ
ـر�سـ
ي�سكلحـ
�لم�ستوىل ـبــة و
كماـ
آخرين،ال ـط
علىـة مــع
أنا�ضم�ـيـ
وتقدير ـ
عتر�فعلى ا�ل ـع ـل
�لعالمي،
للتو��سل
علىمــور ب ـاأ�س ـلــوب
و�لتعرفــم الأ
ألمانيةاإلــى ت ـق ـي ـي
�للغةـ�ن ـالقــدي ،و
�لمهني.ـر ال
وممار�سة ـيـ
�لنجاحال ـت ـف ـك
آخريناإلــى
فر�ضنــي
معد�ف ـالع ـ
أف�سلمــا
ب �لعمل ،و�هــذا
أف�سل.
�
ب�سكل
وثقافتها
�لبالدم ـن ـط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
ك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم
ت�ساعدحــاثــي فــي
مفيدةــراء اأب ـ
معلوماتـلل اإج
�لجامعاتـي ،ومــن خـ
أي�ساس ـتـ
ـلل�درا�
إنماخ
أجانبـن
�سب،ـتو�مـ
ح�ـرالفـ
مكاتب َعـ
�القت�ساديةـد َتو ـ
ية تقدمول ـقـ
فيـهي
أمان،
أجانب.واأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأن ـحــاء ال ـعــالــم،
ناهيكـلت
للطلبةوز�مالـيـ
ـلء
�ل�سكنالزمـ
و�لت�سامحـلـو�ـى
عنـة ع
�لبحثم ـعـ
الديمقر�طيةـجــا
في ال
مو�قع
من
ت�سمه
وما
و�لجغر�في،
ثقافي وت ـعــاونــت م ـع ـهــم فــي الأب ـحــاث .لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
�ل�سر�ب.ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
�لطعام ـح ـ ًا مــع
منـر تــ�ســام
لذيذةك ـثـ
أنو�عـحــت اأ
تميز به منو�اأ�س ـب
ألمانيا.ـحــة ،وبــدون اإطــلق اأيــة اأح ـكــام مــ�س ـب ـقــة.
فيـاة� م ـن ـف ـت
أوالدكمح ـيـ
يدر�ضن�ـع ـيــ�ص
ي �سرورنا �األ ـأنمــان ـيــا
ركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار

مــرح ـلــة ت ـحــول

�لــدكــتــور نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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مــا هـي مــيــز�ت �لــدر��ســة
فــي �ألــمــانــيــا؟
تتمتع �لجامعات �الألمانية بِ�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
�سدرها �ألمانيا .الئحة حملة جائزة نوبل من
�لر�ئدة عالمي ًا َم ُ
�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.

ت ـح ـق ـيــقال ـح ـلــم....

أولويةعن
للمو�سيقى ،بحثت
و�لبحثعملي
الماج�ستير ،واأثـناء
بعد اإنهاء درا�سة في
مكانكما �أن
عالية،
كمدر�ص�ألمانيا با
�لعلمي في
تتمتع �لعلوم
اخت�سا�ص
المو�سيقية.
الدكتوراه
تاريخ ًاعلى
والح�سول
جامعةلمفي �لعام
وهو�أول
أ�س�ست
التربية .فقد تا
في عريق ًا
وتر�ث ًا
طوي ًال
لمتابعة درا�ستيلها
ي�سعب
ويوجدالحلم
هايدلبيرغ.بمثابة
حينها .كان ذلك
1386في افيلأردن
ي�سبق اأن در�سه اأحد
تحقيقهيزيد عن
ألمانيا ما
الذيفي �
�ليوم
مدينة
يكن متوفر ًا
والثاني اأنه
في ال
التخ�س�ص
جامعة ذلك
400عدم وجود
ل�سببين؛ الأول هو
حو�لي 170
موزعةلمبين
أردن،وهي
بها.
معترف
حكومية
�التحاديةألمانيا.
ب�سي�ص اأمل لي في ا
والتمحي�ص ظهر
فيالبحث
وبلدةوبعد
للدرا�سة.
لدي التمويل الكافي
(�نظر
�لجمهورية
مختلف �أنحاء
مدينة
ب�سبب توفر ا
فيبها في
تتميز
وذلك اأو ًل للعراقة التي
الح�سولتكاد
إمكانيةإمكانات
�لجامعات �
وثاني ًاهذه
المو�سيقى،تتيح
�ل�سفحة .)33
�لخارطة
جامعة
القبول في
ح�سولي على
على منحة درا�سية.
للح�سولإجمالي
تقدمت�لعدد �ال
مون�ستر،وي�سل
�لعلمي.
و�لبحث
للدر��سة
وبعد نهائية
تكون ال
العلمي .DAAD
للتبادل
الهيئة ال
للتخ�س�ساتعليها من
على منحة درا�سية ،وح�سلت
� ،19,000أكثر من
أكثر من
ألمانية�إلى �
�لدر��سية
و�لمناهج
فر�سة تعلم اللغة الألمانية .بعد
أتيحت لي
بالدرا�سة ،وا
اللتحاق
وهكذا تمكنت من
دولية.
توجهات
منها ذ�ت
1700
ب�سعة اأ�سهر من بداية الدرا�سة في الجامعة التحقت بي اأ�سرتي ،وهو الأمر الذي اأتاح
للدر��سةهناك.
�ل�سروطبالمدار�ص
أف�سلوالتحقوا
ألمانيال �ألمانية
أولدي�اللغة ا
ألمانيا .تعلم ا
لها تجربة العي�ص في
�لناجحة.
ولدكم في
�سوفا يجد
�لتقنياتمن�سب
اختياري ل�ستلم
ومر�كزمن�الدولة مثل
�لجامعاتمحترمة
وقد �ساهم حملي ل�سهادة
و�لتجهيز�ت،
ألمانيادةفيباأحدث
أبحاث ا ُم َز ّو
جيدةالأردن تابع
العودة اإلى
فيها.بعد
�لد�ر�سون2003
للمو�سيقى عام
حيثأردنية
عميد الأكاديمية ال
ومكثفة ،او ُينظَ
أولدي ُر �إليهم
برعاية
يحظى
ألمانيا ،وهو حالي ًا طالب
للدرا�سة في ا
ألمانية،
اللغة ِا
�لم�ستقبل.
جوزيفعلماء
ولدي �أنهم
وذهبعلى
و�حتر�م
ِج ّدل ّية
توا�سلهم مع ب
فيجامعةهانوفر.وكذلكالأمربالن�سبةلبنتيجواناالتيالتحقتبالجامعةالألمانية
وعمدتاأهمإلىت�سكيل
فيالغناء،
للغةال
معرفتها
وا�ستغلت
فرقة عالم
�للغات في
و�حدة من �
وموهبتهاهي
ألمانيةألمانية
آخر�ً� :ال
ولي�ض �
الأردنية� ،
أخير�ً
متحم�سة
�ليوموال
النجليزية
�لعلوم،باللغتين
مو�سيقية توؤدي اأغاني
لموا�سلةكلغة �أم،
جد ً�اإن�سان
مليون
وهي100
ألمانية.عن
ما يزيد
ويتكلمها
كلغة �مدعومة
ألمانيا ،كانت
علمية اإلى ا
زيارات
درا�ستها العليا في ا
أجنبية،منمما
يتعلمونها
مليون
بعدة 15
قمت عن
ألمانيا.وقديزيد
ناهيك عما
(.)DFG
ؤ�س�سة ال
عالمية ومن
العلمي DAAD
الهيئة الألمانية للتبادل
إلز�مي ،وتعلم
للبحوث�أمر �
ألمانيةإنكليزية
تعلم �ال
مهمةالموحقا.
يجعلها لغة
�الألمانية ميزة �إ�سافية ،فبينما يعتبر �إتقان �الإنكليزية �الآن من
أخرىرئي�س ًا
للمو�سيقى ،ثم
أكاديمية ال
ألمانيا ،تم تعيينه
عودته من ا
يزيد من
أردنيةأجنبية �
لغة �
عميدا ًا لإنل�إتقان
و�لطبيعية ،ف
�لبديهية
حـد�دالبعدأمور
�أ .د .ر�مـي �
لق�سم المو�سيقى في الجامعة الأردنية ،ثم نائب ًا لعميد كلية الفنون والت�سميم .وهو ي�سغل حالي ًا من�سب
أف�سل في ظل �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
على
�لح�سول
عميد كلية الفنون فر�ض
عمل �عمان.
أردنية في
الجامعة ال
والت�سميم في
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.

ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
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حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

�أوالدكم بم�ساألة �لدر��سة في �ألمانيا .حيث
ج ت�سكل تحديا كبير� بالن�سبة لمعظم �ل�سباب
م ،فاإنني �أدرك تماما �لكم �لكبير من �الأفكار
�سعادة وم�سلحة �أوالده ،وحول م�ستقبلهم
منذ �الآن ب�سيء من �لقلق حول �أو�ساع
لغربة .بل وربما تبدو �لكثير من �الأمور
ناأمل �أن ت�ساعد هذه �لن�سرة في تو�سيح
على بع�ض ت�ساوؤالتكم.

والدكم ب�سفتها موقعا متميز� للدر��سة.
ت �الألمانية ب�سمعة ممتازة على �لم�ستوى
ـول فــي
ـدرا�سةـرح ـ
تعتبر مـ
�ل�سببـامكـاـالنــت
لهذ�ــامــاحنـ�ـسيــا
�ليوم.فـولـيـداأنل
ـي .لمـقــن اـدلـكـفـاـرنـحـتـة
راودنحـا ـي�ـســاتعــور
فيلـاأـةلـتمــاحنــيـا
درا�ـاس ـتقــيـرر
وحتىم
ل�سنين عـنـد
أجانب.
ال
�
�لطلبة
لدى
إقباال
ن �سعبية و�
ـراقـ اـيلـاقل ــرن ـيـجــب.ـاحولـوالك ـمـنـ اـ�سلأـت ـهق ــمبـبـاـللـالن ــ�مســبه ــةنــي
ـب ـ اقلــقفــت ل
ـزنن ـبهــ�سـاـبوح
ـتي ًلد بخ ـلــالحـت م ـ
الماـل ـمـبتــزـوابـجـةـة القــلـيـ
�لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000
ـدرا�سي ـمـوالـانمــيهــا ل ـ
ـدمابـنـجنـئـاـ الـت اإلــى األ
لـناـال
علىلــم
ـريقـد17و�قس ــعنــة.
ـدرا�سســةـةواكـأن اـانخـعتــيمــاره
ـني،لـخا�
مختلفـع�ـقـنـبـل ا
منـكبــاـانهـمـر.ـ�ست
�لعالم .كما تتيح
أنحاء
قادمين
ـي.ـةلاـلـقـتــدعـلتـ ـياأثــمـرت
منـل
ـوفل اأـمع ـمـ
مناأنبــلنــي
مجاالت الوا اأحكــدـنماأ
ـال اوال ـلأب ـمحــان،ـثوالم ـعـنـلنــامـحـي
�لدر��سيةحـفـيـيـثما ـلأجـمـن
�لمناهجعـا
ـدان�ساـلـ
لهاســ�سـورـل
ح�سرتــن اأـ�ف
ـاديبــ ًاـالمــعـمـيـلـزقاـً،ـة
ـاك.مف ــرل ـكقــز ًاـد ااقـهتـت ــ�مســوا
ـا�صااأنل
ـيكمـ
ـي.أننـرغـابهـح ـ
يمكن ـ�يـ
�لتيـايـالعــدلـل ـمب
�ل�سهاد�تفـبــيح هـ
.
عليهااأأ�لســمـاتـاـنـيـذةـا تهــعنــتـبـر
يح�سلعن
ـث
والـ
ـريد.م ـع ـهــم.
والستــنـةـوعج ـمال ـثـيـقـعـا افل ــيمـاـ�لـسـفـائــل
ـرةـاقــ�
ال�ـسـاـىحم ـنـ
ـعة ع ـل
ـر�ـسيــوا
ـ
ح
و
ـة
ـ
ب
ـ
ل
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـع
ـ
م
ـة
ـ
ي
ـ
م
ـ
ل
ـ
ع
ـ
ل
ا
�لعالمي،
�لم�ستوى
على
وتقدير
عتر�ف
وتـمـتـلـك عـالـمـ ًا فـريـد ًا مـن الطـب
�لمهني.ـر ال ـن ـقــدي ،واإلــى ت ـق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
�لنجاحال ـت ـف ـك ـيـ
فر�ضنــي اإلــى
أف�سلمــا دف ـع ـ
ب �لعمل ،و�هــذا
ـل
س
ـوا�
ت
ال
إن
ا
ـ
ف
ـرة،
ي
ـ
غ
ـ
س
�
ـة
ي
ـر
ق
إلى
ا
ـم
ل
ـا
ع
ال
ـول
ح
ـد
ق
ـي
ن
ـ
ق
ـ
ت
ال
ـور
ط
الت
أن
وبـمم ــان ـاط ـقــي ،م ـمــا �س ـج ـع ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
و�حدةالمن �
لي�ستولفقط
أهم الأمـرالذي يـتـيـح لـنا الطـمـئـنـان المـ�سـتـمر
ـدرا�سة،
ـدنا طـوال
ألمانياـمـر مع
ك فاإن � مـ�سـت
ـراء ااأألب ـمـاحـنــايثــاـيعـلفــىـي
ـ
ج
ا
إ
ـلل
ـ
خ
ـن
ـ
م
و
ـي،
ـ
ت
ـ
س
درا�
ـلل
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـت
ـ
ف
ـر
ـ
ع
ـ
ت
ـد
ـ
ق
ـ
أي�سا
�
هي
إنما
�
و
�سب،
ح
و
�القت�سادية
ية عـلـويلـه .كـ َمـا َ اأن نـظـام ال ـخــدمـات الـ�سـحـيـة الـذي تـتـمـيـز بــه
ـذةمـمئــنـنـانج ـبام ـأنيـوـعل اأـدننــاحـحـاءـ�سال ــامعــالــم،
وزادواأ�س
ناهيكـلت
ـلءسوزم
الديمقر�طيةـسـتجــام
منــاتـالطـ
ـدورـنيــا
أمان�،
و�لت�سامحـلمـو�ـيـى اأالزثـلمــج
ـوى ـاعلــعـةـالعـ
المالـ�
مو�قع
من
ت�سمه
وما
و�لجغر�في،
ـاث .لــذلــك اأ�س ـبــح ت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
ـوفعـيــاوكنــونـتهمـ ـنع ـهـ
ثقافي �س وت ـ
�لطعاملأاأب ـمـيـحـنـة.
منـمف فـيـ اأـيي اـد
ـاك
�ل�سر�ب.
لذيذة
أنو�ع
تميز به منو�اأ�س ـب ـحــت اأك ـثــر تــ�ســام ـح ـ ًا مــع ج ـم ـيــع الــ�س ـعــوب والــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
ـدونـلاإرطـعـايـة
ـ�صفـحقـيــدـاةحـمظـن ــيف ـحت ــ�سحــامـة،بـواأبـفـ�س
ـلىـاكن ــلع ـيهــذا
ـلق اأوايـهــةتـاأمح ــامكـواأـامتـيـمـحـ�س ــتب ـلقــهـة.
ـلوةــاعن ـيـ
ع األ ـم
يدر�ض �
ألمانيا.ـات الجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة .لـقـد لـمـ�سـنـا
في ا�لـنـ�سـاط
أوالدكمـد من
في الـعـدي
ي �سرورناال �مـ�أنسـاركـة
ركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار
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
نــبــيــل فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
�لــدكــتــورمـيـز.
الـبـلـد الـمـتـ
العلميـايــدل ـب ـيــرغ فـي ال ـمــركــز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانية ب ـجـ
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم

ـورـةبــات ـلأحـمــول
الـمــ�س ــرعـح ـلـ
ـان

حــ�ســام �لــزبــيــدي يـدر�ص حـالـيـ ًا الـع ـلــوم القـتـ�سـاديـة والقـتـ�سـاد الـدولـي فـي جـامـعـة بــون
جــراحــة الأعــ�ســاب.

�لــدر��ســة
مــيــز�ت
مــاذ�هـي
مــا
بـ�ســفـتــهــا
ألــمــانــيــا
تــقــدم �
بــلــد �ألــمــانــيــا؟
فــي
�ســيــاحــي؟
�لعالمي.
�ل�سعيد
ممتازة على
بالكمألمانية
�لجامعات �ال
تتمتع
ألمانيا� .إنها
إقامته في �
ِ�سمعةخالل �
زيارة بولدكم
يخطر على
ربما
لم�سروعات
أ�سا�سية،
مهمة و�
وهي تقدم
قويا لزو�رها.
دفعاتقدمه
تعطيمما
�لكثير جد�
لديها
م�ساهماتألمانيا
ح�سنة ،حيث �أن �
فكرة
�الختر�عات
مو��سع�لعديد
تتعدد�لدولي.
�لم�ستوى
و�لتقدم
�ال
في
من و َت َم ّيزها.
جمالها
على كما
ألمانيا
إبد�عطبيعة �
تتنوع
�لرملية نوبل من
حملة جائزة
�لجزرالئحة
ألمانيا.
�سدر
م
ا
عالمي
�لر�ئدة
ً
�ل�ساحرة،
ب�سو�طئها
ها �من
مجموعات
تنت�سر
�ل�سمال
َ ُ
و�لتطبيقية
�لطبيعية
مجاالت �لعلوم
ومناطقفي
�لمروجوخا�سة
ألمان تطول،
�
متنوعة
غابات
و�لم�ستنقعات.
�لبحير�ت
كماال تمتد
وروبرت كوخ
منبين هو
ومن
�لجبال
رونتغنأنهار في
كونر�دوديان �ال
فيلهيلم ُت َز ّين
ؤالء�لو�سطى
�لع�سور
و�لطبيةِ.الع
كثيفة َوق
نو�سالين-فولهارد
آين�ستاين
ألبرت �
بالنك و�
وماك�ض
وكري�ستينةإلهام الإبد�عات �لعهد
أحالم َو َم�سدر �
محور �
كانت
�لمتو�سطة� ،لتي
��سم بالد
ذ�تألمانيا
حملت �
ولي�ضخعن َع
هاوزن.
ت�سور
وهار�لد
�لخالبة
�لطبيعة
بثالألب
جبال �
�سم
ت
�لجنوب
وفي
�لرومان�سي.
َ
ُ
�ل�سافية .بالد كانت وهيغل و�أدورنو
و�لفنانين ،فهي
�ل�سعر�ء
و�لمفكرينبالمياه
و�لبحير�ت �لز�خرة
وغوتة وهاينة ،كما �أنها بالد باخ وبيتهوفن وبر�مز.
لي�ست فقط �لمدن �لكبيرة مثل برلين وهامبورغ وميونيخ وكولونيا
�لكبيرة� :أن
عالية ،كما
�لمدن باأولوية
فيألمانيا
َ�سو�ءفي �
�لعلمي
ت�ستحقو�لبحث
�لتي�لعلوم
هيتتمتع
�ل�سغيرة �أو
�لزيارة .ف
�لعام
جامعة في
�لمتنوعة �أول
فقد تاأ�س�ست
و�لن�ساطاتعريق ًا.
طوي ًال وتر�ث ًا
فكرةتاريخ ًا
ُم لها
بالمعار�ض
حافلة
�لثقافية
�لفعاليات
�لمختلفةعن
ألمانيا ما يزيد
�ليوم في �
هايدلبيرغ.
في مدينة
1386
و�لعرو�ض
ويوجدالألعاب
ومهرجانات �
�لمو�سيقية
و�لحفالت
170
�لريا�سية ،حو�لي
أحد�ثموزعة بين
بها.ال وهي
حكومية معترف
400
وغيرها
و�لمتاحف و�
جامعة�لمدن
ومهرجانات
(�نظر
�لجمهورية
في مختلف �
مدينةوالوبلدة
ألمانيا
�التحاديةفي �
�لعام ُتقام
أنحاءعلى �متد�د
�لمهرجانات!
تن�سو�:
�لكثير.
إمكانات تكاد
�لجامعات �
تتيح
تتيح.)33
�ل�سفحة
مهرجاناتفي
�لخارطة
نوعها،
فريدة من
هذه��ستثنائية
متعة
للزو�ر
محلية،
إجمالي
مناطق�لعدد �ال
فيوي�سل
�لعلمي.
للدر��سة
نهائية
تكون ال
�لبفالت�ض،
و�لبحث�لنبيذ
ومهرجانات
�لر�ين،
كرنفال
مثل
ميونيخ.إلى �أكثر من � ،19,000أكثر من
�لدر��سية �
للتخ�س�سات
و�لمناهجفي
أكتوبر في�ست
ومهرجان �
 1700منها ذ�ت توجهات دولية.
�أي�سا على �سعيد �الأطعمة ،تتميز �ألمانيا بالتنوع �ل�سديد :من
�لناجحة.
أنو�ع�ل�سروط
أف�سل
ولدكم في �
أطباقيجد
�ال�سوف
للدر��سة�لمطبخ
�لمختلفة من
ألمانيا �ال
�للذيذة �إلى
�لتقليدية
و�لتجهيز�ت،
�لتقنيات
�لتيأحدث
�لمحليةدة با
أبحاث ُم َز ّو
ومر�كز �ال
�لجامعات
كل منطقة،
تتميز بها
�لوجبات
وحتى
�لنباتي،
نظَ ُر �إليهم
ومكثفة ،و ُي
�لحلوىفيها برعاية
�لد�ر�سون
� حيث
�لطهاة،
خيرة
جيدةيبتكرها
و�لمعجنات �لتي
يحظىأنو�ع
إ�سافة �إلى �
�لم�ستقبل.
علماء
علىم�اأنهم
ب ِِج ّد ّية
مختلف �أنحاء �لعالم.
أجنبية من
أكوالت �
و�حتر�متقدم
و�لمطاعم �لتي
كما تتوفر �الأطعمة �لحالل في كل مكان تقريباً� .أما �لم�سروبات
�لغازيةعالم
�للغات في
�سحيةو�حدة
ألمانية هي
منآخر�ً� :ال
ولي�ض �
�
أهمتلك
من��إلى
طازجة،
م�سروبات
تتنوع
فهي
أخير�ً
�لفاكهة �أم،
إن�سان كلغة
مليون �
يزيد عن
�ليوم� ما
ويتكلمها
�لعلوم،
ع�سائر
100مثل
�سهيرة
ألمانية
�بتكار�ت
ِ�سة� ،إلى
�لمنع
ُ
أجنبية ،مما
يتعلمونها
مليون
يزيد عن 15
خلوطةعما
�لمناهيك
�لليمون
كلغة �ع�سائر
�لمختلفة من
أنو�ع
�لغازية ،و�ال
بالمياه
َ
وتعلم
إنكليزية �منأمر �إلز�مي،
�سبكةتعلم �ال
ألمانيا حقا.
عالمية� مهمة
يجعلها لغة
�لمو��سالت.
حديثة و��سعة
"ليمونا�سة" .تمتلك
و�لتنقلالآن من
إنكليزية �
إتقان �ال
يعتبر �
إ�سافية�،أوفبينما
�سو�ءألمانية
�ال
بر�حة
�ل�سفر
يمكنك
بالطائرة:
ميزةأو �بالقطار
بال�سيارة �
تتميزيزيد من
ذلكأخرى
أجنبية �
إتقان لغة �
و�لطبيعية ،فاإن �
�لبديهية
و��ال
إ�سافة �إلى
مكان .باال
مكان ،و�إلى كل
أمورفي كل
أمان
ألمانية
نقطةلّم �ال
�لعولمةَ .ت َع
عمل �
�لح�سولفيعلى
�نطالق
ظليجعلها
فيما
أف�سلوهو
أوروبا،
و�سط �
فر�ضبموقعها
�ألمانيا
ناجح.
مثاليةُمج ٍد
�أمر
�لدول �الأوروبية .تاأكد من ذلك بنف�سك!
و��ستثمارباقي
ال�ستك�ساف

ـدرا�ـســوــةمـة ـف ـف ــي
ـدرا�لسـ
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�أيــن يـمــكــن �لــحــ�ســول عـلـى
�لــمــزيــد مــن �لــمــعــلــومــات؟
حـ�سـر�ت �الآبـاء �الأعـز�ء!

يمكن لكم والأوالدكم �لح�سول على �لم�سورة و�لم�ساعدة في
�ال�ستعد�د و�لتخطيط الإقامة �لدر��سة في �ألمانيا في وطنكم .يرجى
حيث
�لجهاتفيو��الألمانيا.
�لتو��سلألةمع�لدر��سة
�أوالدكم بم�سا
�لتالية ،حيث تح�سلون �أي�س ًا
أ�سخا�ض
�ل�سباب
لمعظم
بالن�سبة
كبير�
تحديا
ج ت�سكلعلى من�سور�ت �أخرى من هيئة �لتبادل �لعلمي � DAADإ�سافة �إلى
وتف�سيلية:من �الأفكار
مو�سعة�لكم �لكبير
معلوماتتماما
م ،فاإنني �أدرك
�سعادة وم�سلحة �أوالده ،وحول م�ستقبلهم
()ICsأو�ساع
�لمعلوماتحول �
مر�كز من �لقلق
منذ �الآن ب�سيء
و�لمكاتب �لخارجية لهيئة .DAAD
على� :الأمور
�لكثير من
تجدونتبدو
لغربة .بل وربما
www.daad.de/local
�لعناوين
تو�سيح
حا�سفي
�لن�سرة
ت�ساعد
َدون من قبل هيئة DAAD
رون �لموف
أ�ساتذة
ناأمل�أن �ال
و�لم ِ
هذه ُ
ت�ساو
على
ؤالتكم.جامعات �لعالم
مختلف
بع�ضإلى
�
 مـعـاهد غـوتـة
للدر��سة.
موقعا متميز�
والدكم ب�سفتها
ألمانية في �لخارج� ،أي �ل�سفار�ت
و�لبعثات �ال
�لممثليات
ألمانية�لم�ستوى
ممتازة على
ت �الألمانية ب�سمعة
و�لقن�سليات �ال
ل�سنين وحتى
تعتبر مــرح ـلــة ت ـحــول فــي ح ـيــاتــي .ل ـقــد كــانــت
�ل�سبب كــانــت
لهذ�ـمــان ـيــا
�ليوم.فــي األ
درا�س ـتــي
أجانب.
ال
�
�لطلبة
لدى
إقباال
ن
ً
ـت:
ـ
ن
ـر
ـ
ت
ـ
ن
ل
إ
ا
ـر
ب
ـ
ع
ـات
ـ
م
ـو
ـ
ل
ـ
ع
ـ
م
ـ
ل
ا
ـى
ل
ـ
ع
ـول
ـ
س
ـ�
ـ
ح
ـ
ل
ا
ا
ـ
س
ـ�
ي
ا
أ
ـم
ـ
ك
يـ
�سعبيةمـاكوـل�ـنـبــوابــة الــتي دخ ـلــت م ـن ـهــا وح ـق ـقــت لــي ال ـن ـجــاح وال ـمــ�س ـت ـق ـبــل ال ـم ـه ـنــي
�لجامعات �الألمانية ما يزيد عن 340,000
ـدرا�ســتـة اإلــى األ ـمـمــاعن ــيــا ل ـلــدرا�ســة كـ
ـدماا ج ـئـ
ـر.مع ـنـ
مـعـالـل ـبــاهـ
ـانـدعخــمــول:ـري � 17س ـنــة .لــم
تتيحلـومـات عن ت ـاأ�سـيـرة الـ
مختلفـلـ�ـة عـن
منـومـات �ســا
أنحاءلـ�لعالم .كما
قادمين
www.auswaertiges-amt.deـي .ل ـقــد ت ـاأثــرت
�لدر��سيةفــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمـ
�لمناهجـوف اأع ـمــل
مناأن ـنــي �سـ
لهاســور
ـ�
مجاالت فـالـياأ اأكـل ـمــنـااأ
ح�سرن ـتـيــا:
www.daad.de/deutschland

عليهاأ�ســاتــذة ه ـنــاك .ف ـل ـقــد اه ـت ـمــوا بــال ـعــلقــة
ـا�ص ال
يمكن ـ�يـأنـرغ ب ـح ـمـ
�لتيـايــدل ـب
�ل�سهاد�تفــي هـ
يح�سل
.
مـعـلـومـات عـن الـمـنـح الـدرا�سـيـة
www.study-in-germany.de
ـر�سـ وـوااإمـعكــلـاـنــىـاتما ـل ـنـحـاقـ�ـســ�ســولـةعـلج ــىم ـيــع ال ـمــ�ســائــل م ـع ـهــم.
�لم�ستوىل ـبــة وحـ
علىـة مــع ال ـط ـ
وتقدير ـم ـيـ
عتر�ف ال ـع ـل
�لعالمي،
�لمهني.ـر االـل ـمـنـ�ـسـقـاـعــدة
ـدي،ال ـواإمـلــال ــىيـ ت ــة:ق ـي ـيــم الأمــور ب ـاأ�س ـلــوب
�لنجاحال ـت ـف ـك ـيـ
فر�ضخنــ�سـيـ�اإسلــاتـى
أف�سلمـعـاـند افلــتـع ـ
ـذاـات
ب �لعمل،مـوعـ�لهــوم
www.funding-guide.de

ـدرا�س ـمـيـمـةـ اـالـ ُ�مست ــاجح ـعـة:ـنــي ع ـلــى الــدخــول فــي م ـجــال ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي.
والـبم ـنـرا ـمطـجـاقلــي،
ك فاإن �ألمانيا لي�ست فقط و�حدة من �أهم
 www.daad.de/international- مـعـلـومـات عـن تـع ـلـم الـلـغــة الألـمـان ـيــة:
أي�ساس ـتــي ،ومــن خــلل اإجــراء اأب ـحــاثــي فــي
ـلل�درا�
�سب،ـتو�مــن
حـرفـ
�القت�ساديةـد َتو ـ َعـ
ول ـقـ
إنماخـهي
ية
programmes
www.goethe.de 
أمان،
www.deutsch-uni.comن ـحــاء ال ـعــالــم،
ناهيكـلتواأ�ســاتــذة مــن ج ـم ـيــع اأ
www.hochschulkompass.deـيـ
ـلء وزم
و�لت�سامحـلـو�ـىالزمـ
الديمقر�طيةـجــام ـعــة ع
ال
www.dw.deت ـف ـك ـيــري اأك ـثــر ان ـف ـتــاح ـاً،
مو�قع لــذلــك اأ�س ـبــح
www.universityranking.deحــاث.
منب ـ
ت�سمهـي الأ
وماـهــم فـ
و�لجغر�في،ـت م ـع
ثقافي وت ـعــاونـ
�ل�سر�ب.
�لطعام
من
لذيذة
تميز به 
www.testdaf.deوالــديــانــات .اإن ـنــا ه ـنــا فــي
www.studienwahl.deـام ـح ـ ًا مــع جـم ـيــع الــ�س ـعــوب
أنو�عـحــت اأك ـثــر تــ�سـ
منو�اأ�س ـب
www.daad.de/sommerkurseمــ�س ـب ـقــة.
ألمانيا.ـحــة ،وبــدون اإطــلق اأيــة اأح ـكــام
فيـاة� م ـن ـف ـت
أوالدكمح ـيـ
يدر�ضن�ـع ـيــ�ص
ي �سرورنا �األ ـأنمــان ـيــا
ركم �ألمانيا �سيكون بالتاأكيد �لخيار

مــرح ـلــة ت ـحــول

وفي �لختام ُي�سعِدنا تقديم �لم�سورة و�ل ّن�سح في مكاتب

هيئة DAAD
مدينة بون.
فــرحــان مــن م ـكــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيـة الـ�س ـعــوديــة .در�ص ال ـطــب
�لــدكــتــورفينــبــيــل
إلينا!ـز الأل ـمــانــي لأب ـحــاث الــ�سـرطــان ،وحــ�ســل عـلـى درجــة
�للجوءا�ل ـمــركـ
فيب ـيــرغ فـي
تترددو�يــدل ـ
العلميـا
للتبادلـام ـعــة هـ
لألمانيةرجاءب ـالجـ
الــدك ـتــوراه .وهـو ي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا فـي ال ـمــ�س ـتـ�س ـفــى ال ـجــام ـعــي فـي مــدي ـنــة فــراي ـبــورغ قــ�ســم
جــراحــة الأعــ�ســاب.
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�لــدر��ســةألــمــانــيــا
�لــجــامــعــات فـي �
مــو�قــع
هـي مــيــز�ت
مــا
فــي �ألــمــانــيــا؟
تتمتع �لجامعات �الألمانية بِ�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
�سدرها �ألمانيا .الئحة حملة جائزة نوبل من
�لر�ئدة عالمي ًا َم ُ
�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.
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تتمتع �لعلوم و�لبحث �لعلمي في �ألمانيا باأولوية عالية ،كما �أن
لها تاريخ ًا طوي ًال وتر�ث ًا عريق ًا .فقد تاأ�س�ست �أول جامعة في �لعام
 1386في مدينة هايدلبيرغ .ويوجد �ليوم في �ألمانيا ما يزيد عن
 400جامعة حكومية معترف بها .وهي موزعة بين حو�لي 170
مدينة وبلدة في مختلف �أنحاء �لجمهورية �التحادية (�نظر
�لخارطة في �ل�سفحة  .)33تتيح 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 � ،19,000أكثر من
 1700منها ذ�ت توجهات دولية.
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�سوف يجد ولدكم في �ألمانيا �أف�سل �ل�سروط للدر��سة �لناجحة.
�لجامعات ومر�كز �الأبحاث ُم َز ّودة باأحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت،
حيث يحظى �لد�ر�سون فيها برعاية جيدة ومكثفة ،و ُينظَ ُر �إليهم
ب ِِج ّد ّية و�حتر�م على �أنهم علماء �لم�ستقبل.
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�أخير�ً ولي�ض �آخر�ً� :الألمانية هي و�حدة من �أهم �للغات في عالم
�لعلوم ،ويتكلمها �ليوم ما يزيد عن  100مليون �إن�سان كلغة �أم،
ناهيك عما يزيد عن  15مليون 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 �لعولمةَ .ت َعلّم �الألمانية
�أمر ُمج ٍد و��ستثمار ناجح.
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ـول ععــللـىـى الالككــتتــييـب
ـ�سسـول
ييـمـمككـنـن االلــححـ�
ـب اأاأييـ�ـ�سســ ًًاا ببـاـاللــللــغغـةـة االإلإننــككــللــييـزـزييـةـة
ـية االلألألممـاـاننـية.
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وزارة الالخخـار
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هذه المط
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تم
ـية.

�لـ ــدر��سـ ــة ف ــي �أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا

�لــدر��ســة فــي �ألــمــانــيــا:
�لــخــيــار �لــ�ســحــيــح الأوالدكــم
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