
                                             

تصميم, إدارة اعمال , هندسة : مار للعلوم التطبيقية زجامعة في –معلومات لالجئين   

.فوربومرن-ورغبوالية مكلنمار للعلوم التطبيقية هي واحدة من بين اربع جامعات تطبيقية متخصصة في زجامعة في  

دراسة شاملة متداخلة التخصصات و  – ثالثة تخصصات حديثة تحت سقف واحد: اسم طويل يعبر عن فكرتنا! تصميم, إدارة اعمال , هندسة  :مار للعلوم التطبيقيةزأهال و سهال بكم في جامعة في

مار للعلوم التطبيقية زتقدم جامعة في  .هناك عدد من األسباب الوجيهه التي تجعل جامعة فيزمار التطبيقية غالبا ما تتصدرالمراكز األولى في التقييمات المحلية و اإلقليمية. موجه نحو ممارسة المهنة

.انحاء العالم مختلفمن  منهم يأتون 099اكثر من  طالب؛ 0999يرتادها الطابع الدولي هو من تقاليدنا حيث .  8091الجامعة عام تأسست . مجموعة واسعة من البرامج الدراسية  

 

  :الفرص التاليةالجامعة لكم  وفرت
 

المشاركة المجانية كطالب مستمع .1  

"يجشتودينكول"ضيرية ما يعرف بإسم سنة تح  دورات إعداد وتحضير للدراسة في الجامعة. 2  
(http://www.hs-wismar.de/was/internationales/auslaendische-studenten/studienkolleg/  

  .في جميع أجزاء اإلمتحان 4تقييم                    أو             شهادة   كحد ادنى اللغة االلمانيةاتقان  تتطلب  مار زفييرجى مالحظة ان الدراسة في جامعة :  البرامج الدراسية المتاحة. 3

:لمزيد من المعلومات زوروا الرابط التالي , هناك شروط إضافية للتخصصات كلية التصميم         
http://www.hs-wismar.de/was/internationales/auslaendische-studenten/direktstudium/  
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TestDaf  DSH 2 

 كلية االقتصاد
 

 برامج البكالوريوس

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال المعلوماتية

االعمال قانون  

 

 الماجستير

 إدارة األعمال

الرقمية اإلدارة واللوجستية  

استشارات األعمالالضرائب و  

المعلوماتيةإدارة األعمال   

االعمال قانون  

 

 كلية الهندسة / التكنولوجيا
 

 البكالوريوس:

الوسائط المتعددة هندسة   

مدنية هندسة  

الكهربائيات و المعلوماتهندسة   

بحرية هندسة  

ميكانيكية هندسة  

 الميكاترونيكا

عمليات النقل/ علوم مالحة بحرية   

  مصنع و المصدرتقنيات ال/ تكنولوجيا تسيير السفن 

(المالحية)البحرية  الهندسة الكهربائية  

التكنولوجيا الحيويةوالبيئة و الطاقةالعمليات و هندسة  

 

 الماجستير

مدنية هندسة  

الموارد تكنولوجيا و عمليات كفائة الطاقة و  

الكهربائيات و المعلوماتهندسة   

اونيكالميكاتر  

الوسائط المتعددة هندسة  

البحريةإدارة أنظمة المالحة تشغيل و  

 كلية التصميم

 

 البكالوريوس والدبلوم

 تصميم معماري

 تصميم

 تصميم داخلي و ديكور

واإلعالم االتصاالت تصميم  

 

 الماجستير

المعمارية تصميم اإلضاءة  

 تصميم معماري

 تصميم داخلي و ديكور

http://www.hs-wismar.de/was/internationales/auslaendische-studenten/studienkolleg/
http://www.hs-wismar.de/was/internationales/auslaendische-studenten/direktstudium/
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