
اهالً و سهالً بالالجئني: معلومات للضيوف املستمعني و املستمعات في الجامعة

الرجاء إرسال الطلب الذي تم توقيعه من قبلكم و من قبل االستاذ الجامعي او االستاذة الجامعية و الذي تم ختمه من قبل إدارة 
االختصاص املعني الى العنوان املوجود في رأس الطلب. عند الحاجة يمكنكم ارسال الطلب دون توقيع و ختم و نحن سنقوم بارسال 

طلبكم للكليات املعنية. 
 

الراغبني باملشاركة في برنامج االستضافة و يضعون 

• (BÜMA) نسخة عن إفادة اللجوء
 او 

•  § 55 AsylVfG i.V.m. § 63 AsylVfG  نسخة عن اإلقامة وفق املادة
او

نسخة عن اإلقامة وفق اسباب القانون الدولي، اسباب إنسانية او سياسية حسب املادة  •
bis 26 des AufenthG 22 § او

•  28 der GFK نسخة عن جواز سفر لالجئني على اساس املادة
او

•§ 60a AufenthG وفق املادة (Duldung) نسخة عن إيقاف املؤقت للترحيل
 

الى جانب طلب االستضافة لديهم االمكانية باملشاركة املّجانية في برنامج االستضافة في جامعة هومبولت في برلني. عند الحاجة 
 .Studierenden-Service-Center يمكنكم نسخ االفادات في

بعد دخول الطلب الكامل و فترة معاملة الطلب من اسبوعني الى اربعة اسابيع، ستحصلون على بطاقة الضيف املستمع في الجامعة 
عبر البريد. يمكنكم ايضاً ترك رقم الهاتف و عنوان البريد االلكتروني الخاص بكم لكي يتم اخباركم عندما يمكمنكم استالم البطاقة 

بانفسكم.
بامكانكم بعد التنسيق املسبق مع Studierenden-Service-Center استالم البطاقة في اوقات العمل في 

.Unter den Linden 6, 10117 Berlin

التسجيل ملدة فصل واحد فقط.

الضيوف املستمعني ال يحق لهم املشاركة في االمتحانات. افادات التحصيل واملشاركة يمكن الحصول عليها وفق النظام العادي 
لالختصاص املعني. سيكتب على االفادات انكم شاركتم كضيوف مستمعني. احتساب التحصيل يدرس حسب كل حالة من قبل 

ادارة الكلية املعنية عند التسجيل في الدرس الجامعي النظامي.
 

معلومات اخرى
ابتداءاً من  ١٣ اكتوبر لغاية ١٥ ديسمبر ٢٠١٥ كل يوم ثالثاء من الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة الثالثة بعد الظهر في 

Studierenden-Service-Center في املبنى الرئيسي للجامعة،  
.Unter den Linden 6, 10117 Berlin

للتواصل 
 Compass. Die zentrale Information der HU

compass@hu-berlin.de


