
 

 

 

 

 إعالن إىل طالب الدراسات اإلسالمّية

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

نامج تبادل الطالب والدراسة لفصل واحد  تعلن أكاديمّية القاسمي عن افتتاح التسجيل لبر

ي جامعة فريدريش الكسندر اي 10/2021-02/2022
غ األلمانيّ  -النغن ر ف  -Friedrich ةنورمبر

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg . 

ّ ووذلك تحت اطار برنامج اراسموس+ التابع لالتحاد األور  ي  . بر

. الفرصة متاحة لطالب الدراسات اإلسالميّ  ي
ي اللقبي   األول والثاب 

 ة ف 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: جميع الوثائق المطلوبة رسال ، وإ هنا الطلبة المعنيي   عليهم تعبئة االستمارة من   عىل اإليميل التاىلي

Qiro@qsm.ac.il 

 03/2021/ 30 ثالثاء  يوم الحت ّ  

 

وط التسج  ل: يشر

اكمي عن  الطالب . أن ال يقل معدل1  %85الب 

ّية أو متقدم . أن يكون لديه إعفاء باللغة 2  %85بعالمة ال تقل عن  2اإلنجلب  

 :  Qiro@qsm.ac.il عبر االيميل التاىلي . أن يرفق الوثائق المطلوبة 3

ّية( توصية/ رسالة ترشيح -  من العميد/ رئيس القسم )باللغة اإلنجلب  

ّية( - ة ذاتية )باللغة اإلنجلب    سب 

نامج حت  رسالة  - م للبر
ّ
ّية(  100الدافع/ الحافز للتقد  كلمة )باللغة اإلنجلب  

ّية بحالة القبول( -  نسخة عن كشف العالمات )إرفاقها كما هي عىل أن  يتّم ترجمتها لإلنجلب  

 صورة عن جواز السفر -

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8tzL7TFL4ESeZwFp5gKEN0D5Qv3j39dNitSa7RMEceRUQU9CRldRMDZGMU82NVdYSVdNSDZBOFFKTS4u
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نامج:   عن البر

جامعة فريدريش قسم الدراسات اإلسالمّية إىل جامعة  –برنامج تبادل الطالب من كلّية القاسمي 

غ األلمانية -النغن ر الكسندر اي  – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg نورمبر

ة فصل واحد )الفصل األول 
ّ
 (. 2022-2021قسم الدراسات اإلسالمّية لمد

ة  850و  يورو   360تغطية تذاكر السفر بقيمة ستكون عبارة عن التغطية المالية 
ّ
يورو شهري لمد

ة أمور منها السكن والتأمي   الصحي الشهري. 
ّ
 فصل كامل لتغطية عد

 . 2وينتهي بشهر  10يبدأ الفصل التعليمي األول هناك بشهر 

ّية أو األلمانية  ّية لمعرفة اللغة اإلنجلب   قبل بدء الفصل عليهم السفر ) الراغبي   بأخذ مساقات تحضب 

ي شهر 
 (. 9ف 

ي األكاديمّية )من 
م الطالب هناك مساقات مالئمة لمساقاته ف 

ّ
مساقات( يجب أن تكون  6-4يتعل

معظمها من مساقات تخصص الدراسات اإلسالمّية، بحيث يقوم الطالب ببناء برنامجه بتوجيه من 

 لّية. والعالقات األكاديمّية الدو  قسم الدراسات اإلسالمّية

 

ات، واجتياز  ّية للتواصل اليومي والمحاض  نامج التبادل منوط بمعرفة اللغة اإلنجلب   ** القبول لبر

 . ّية من ِقبل كلّية القاسمي  مقابلة باللغة اإلنجلب  

 لبنود العقد مع الجامعة. 
ً
 ** سيتم قبول طالبي   فقط من المتسجلي   وفقا

 



 

 

 

 

 

 

وس كورونا العالمي قد يطرأ تغيب  ويتم إلغاء الس مالحظة:  حسب تقييم  وذلك فر للجامعة بسبب فب 

 الوضع حينها من قبل الجامعة المستضيفة. 

 

 Qiro@qsm.ac.il: لتاىلي عىل اإليميل ا الملفاتوإرفاق  هنا من  تعبئة االستمارة مالحظة: 

   

 

 ألّي استفسار: 

 مكتب العالقات األكاديمّية الدولّية
Qiro@qsm.ac.il 

 (وأربعاء)احد  6286649-04هاتف: 
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