مركز الراسات العليا )(ZGS
جامعة فوبرتل

غيفلنبيغ | P.08.12 / 13

نصائ لطلب الكتوراه ا جلجانب من جامعة فوبرتل
خ
)مات كردوسو دي أجروجو ،دني اردي ،ماغدالينا بيجون ،ميتا كازاي ،غييمو تبيا فيلينا ،دينيس وايل وأخرون(
]جيع الوقوق موفوظة[
الامعة
الطريق ال جامعة فوبرتل بواسطة وسائل النوقل  /السييارات العامة
● غيفلنبيغ ) Grifflenbergالرم الامعي الرئيس( :عن طريق خطوط الافلت / 615/645اون-اكسبيس '' ''Uni -Expressاعتبارا من مطة للحافلت :اولنغزمول "
 "Ohligsmühleأجوشيتاتال " "Stadthalle
● هاسيبل" :''Haspelركوب الل مطة لندغيشت " "Landgerichtأجو فيازورغون امت"،"Versorgungsamtعن طريق الافلت  611/619او الشوفيبيبان""Schwebebahn
● فرويدنبغ ": "Freudenbergأجخذذ اللافل رق  603من مطة الافلت اولنغزمول " "Ohligsmühleأجوشيتاتال " "Stadthalle
→www.uni-wuppertal.de/universitaet/adresse_anreise/anreise_lageplaene
مكتبة الامعة
● يت الصول عل بطاقة الكتبة ف مكتبة الامعة بعد توقدي طلب بذل مع هوية الطالب.
االكتبة موجودة ف البناء  ،BZمسيتوى 7
→ www.bib.uni-wuppertal.de
● يكن للطلب الكتوراه التوقدم للحصول عل بطاقة ) Aبطاقة مكتبة الوظوفي( واسيتعارة الكتب من خارج مكتبة الامعة بعدالصول عل موافوقة من الشف  /لزيد من العلومات يب
مراجعة مركز الراسات العليا ).(ZGS
عنوان مركز الراسات العليا ) :(ZGSبناء  ،Pمسيتوى  ،08غرفة  . | 12/13الهاتفwww.zgs.uni-wuppertal.de | 2702 439-202 (0) 49+ :
البيد الللكتون Mariam Muwanga :مري مووانغا ,مسؤول طلب الكتوراه ا جلجانب )(m.muwanga@uni-wuppertal.de
أجو )ZGS: (zgs@uni-wuppertal.de
عرض الريضة
لعبة كرة الوقدم السائية لطلب الكتوراه ا جلجانب عن طريق مركز الراسات العليا  :هل ترغب ف لعب كرة الوقدم ف صال كرة قدم مغلوقة مع
طلب الكتوراه أجخرين ؟
عنوان مركز الراسات العليا ) :(ZGSبناء  ،Pمسيتوى  ،08غرفة  . | 12/13الهاتفwww.zgs.uni-wuppertal.de | 2702 439-202 (0) 49+ :
ZGS (zgs@uni-wuppertal.de
سي كديرك  Samir Kadiricمشف عل طلب الكتوراه ا جلجانب .
البيد الللكتون kadiric@wiwi.uni-wuppertal.de
الريضة الامعية
●الشاركة ف برنمج ريض شامل عن طريق البطاقة الريضة الت سعرها  € 15لك فصل دراس
● من ضوري التسجيل ف الورات الريضية قبل البدء
● اسيتثناء :مركز للياقة ”) “BergWerkتسجيل ورسوم منوفصل عن البطااقة الريضية(
→www.hochschulsport.uni-wuppertal.de/cms
الدينة
فتح الساب
● انتباه
يسيتحق اللوقارنة بي البنوك جلن ليم معدلت رسوم متلوفة فعل سبيل الثال بعض البنوك يكنك امتلك حسساب مصف مان حت عر  27عاما
●اا جلوراق الطلوبة :جوااز سوفر ساري الوفعول أجو بطاقة الهوية أجو هوية الطالب أجو عنوان السكن
●للزيد من العلومات يرج مراجعة خدمة العملء ف البنك
التسجيل ف موقر ديوان مدينة فوبرتل
العنوان
فوبرتل Steinweg 20، 42275
قرب مطة الوقطار العلق “„Alter Markt

●االتسجيل يب ان يت ف غضون ثلثة أجشهر بعد ال دخول
● ليوجد أجي رسوم
●اا جلوراق الطلوبة :جوااز سوفر ساري الوفعول ,طلب )يت تعبئته هناك( وعوقد الليار
نصائ التنوقل أجو خطة النوقل
→www.wsw-online.de/mobilitaet
→www.bus-und-bahn.de/2.html
→www.bahn.de/p/view/index.shtml
االياة والسكن ف فوبيتل
الياة والتفيه والثوقافة
رحلت ال ZGS
ف ك فصل دراسيي يسيتطيع طلب الكتوراه مع مركز الراسات العليا اكتشاف مدينة فوبرتل والناطق اليطة با
"تت شعار "أجماكن للهاب ف وحول فوبرتل
نوقوموا ف رحلت الل الدن الوقريبة مثل بون ،ازيرة معرض فرانكوفورت للكتاب أجو سوق عيد اليلد ا جللان.و اعتدا عل الوس،فنوقوم ايضا بوفلت شواء الة أجو نلعب سوي لعبة البولنغ
 (ZGS):عنوان مركز الراسات العليا
 | www.zgs.uni-wuppertal.deمسيتوى  ،08غرفة  . | 12/13الهاتف P، 2702 439-202 (0) 49+ :بناء
:البيد الللكتون
) (m.muwanga@uni-wuppertal.deمري مووانغا ,مسؤول طلب الكتوراه ا جلجانب Mariam Muwanga
 (ZGS: (zgs@uni-wuppertal.deأجو
→www.zgs.uni-wuppertal.de/angebote/promotionsberatung/auslaendische_promovierende/umgebung_freizeitangeb ote
→www.zgs.uni-wuppertal.de/termine
عروض لوقت الوفراغ و الياة ف فوبرتل تدونا ف هذه الواقع
→www.hsw-international.de
→www.wuppertal.de
→www.wuppertal-nur-hier.de
ملحظة :ف ملت الدينة مثل ) (www.heinz-magazin.deوهاين )Coolibri (www.coolibri.de
تدون العديدد من النصائ لبامج ثوقافية ف فوبيتل والوار.
هذه اللت يكن أجخذها مان من الوقاه والطاع والانت
سكن
.ف فوبرتل يوجد العديد من خيارات اللقامة
بللضافة الل الساكن الديثة و اقتصادية من حيث التكوفة التابعة ل )Hochschulsozialwerkes (HSW
يوجد أجيضا العديد من عروض السكن الاص و النل والوفنادق.
.انتباه! ف أجلانيا عوما يب مراعاة اعطاء خب قبل ثلثة أجشهر قبل اناء عوقد السكن أجو الشوقة
مساكن الطلب أجو الساعدة ف اياد شوقة خاصة مع البيت السعيد “" „Home Sweet Homeهوم سويت هوم" :
● من أججل الصول على شوقق ف مساكن الطلبة يب توقدي طلب والتصال ب Hochschulsozialwerk
العنوان :ادارة مركز السكن الطلب  -شارع ماكس هوركهاير  | 10الطابق  42119 | 1فوبرتل
● خدمة "هوم سويت هوم" سيساعد ف البحث عن غرف خاصة ف منطوقة فوبرتل ،الت ه مصممة خصيصا لحتياجات الطلب  /طلب الكتورا
عل موقع انتنت تت الكمة طلبات "غرف خاصة" أجو العلن يكن البحث عن شوقق لليار
→www.hsw.uni-wuppertal.de/hsw
سكن للشيباب  /شوقق
●نزل فوبرتل
→www.jugendherberge.de/jh/rheinland/wuppertal
●شوقق Kleeblatt
→www.appartements-am-kleeblatt.de

●شوقق)(GWG
→www.gwg-wuppertal.de
●نزل أجو منل Honigstal
فوبرتل | الهاتف Honigstal 7 | 42117 455 426 202 (0) 49+ :ف
→www.haus-honigtstal.de
الوفنادق  /النل
→www.hrs.de
→www.pension-hotel-wuppertal.de
طرق أجخرى للبحث مناازل خاصة
→www.studenten-wg.de
→www.wg-gesucht.de
→www.immonet.de
→www.immobilienscout24.de
→www.mitwohnzentrale.de
→www.easywg.de
→www.meinestadt.de
.يوم ا جلربعاء والسبت توازع عل العديد من الناازل مان الريدة “فوييتل روندشاو” وفيا يكنك العثور عل الكثي من اعلنت السكن الاصة
→www.wuppertaler-rundschau.de
الوفروشات النلية  /احتياجات اليومية ال
هنا تدون أجث ث وثياب وأجدوات منلية وكتب مسيتعمل ورخيصة
●ديكون فوبرتل
: Bandstraße 18-20 | 42105 Wuppertal | www.diakonie-wuppertal.deاالعنوان
: moebelpartner@diakonie-wuppertal.deاالبيد الللكتون
●خدمة ا جلث ث Wichernhaus
: Tel.: +49 (0)202 9806320ا جلجزة الكهربئية | : Hesselnberg 97| 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 98060االعنوان
● خدمة ا جلث ث Brockenhaus
.عل جأكث من  600م  2من مساحة البيع توقدم موعة من عروض مناسيبة ف مال ا جلث ث والطاب ،ا جلدوات النلية وا جلجزة الكهربئية
: Völklinger Str. 9 | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 97444750 | www.das-brockenhaus.deاالعنوان
: info@das-brockenhaus.deاالبيد الللكتون
● ا جلجزة الكهربئية GESA
: Hünefeldstraße 14a | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 281100 | www.gesaonline.deاالعنوان
● )بلضافة الى التجراالشاء اجتعي مع النسوجات وقطع ا جلث ث الصغيية Wuppertaler Tafel
| : Werth 50 | 42275 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 434441 | www.wuppertaler-tafel.deاالعنوان
: info@wuppertaler-tafel.deاالبيد الللكتون
البحث عن ا جلطباء
.لة عامة وعناوين التصال بب جلطباء الليي يكن العثور عليا ف دليل الهاتف الل
→www.telefonbuch.de
لع
.موقع العية الطبية ا جللانية وا جلطباء ا تدين يكن أجن تساعدك ف الياد طبيب مناسب أجو الطبيبة مناسيبة
→www.patienten-information.de
معلومات ونصائ
ج
ن
ش
الك
س
ليع العلومات وال يئل حول توراه فان مركز االرسات العليا بلدمة للحصول عل الع الوفردي لطلب الكتوراه الوليي فانه يوجد طلب دكتوراه مليي و أججانب ييطي
ويساعدون ف الطوات ا جلول في فوبيتل كم ف التسجيل ف الامعة و تصي اقامة وفتح حساب والتامي الصحي وااجراءات الكومية ف البحث عن سكن
السؤلون ه من اختصاصاات التالية
طلب الكتوراه السؤلون عن الساعدة ه من اختصاصاات التالية
)العلوم اللنسانية(  ) , Aالعلوم اقتصادية ،مدرسة شومبيتل جللجعمل واقتصاد ( ) ,Bالريضيات والعلوم( ) , Cالعمرة ,هندسة مدن  ,والهندسة اليكنيكية والتوقنيةالسلمة( D
).العلوم التبوية واجتعية( ) und Gالتصمي والوفن( . F

ه يتحدثون الصينية ،اللنليية ،ا جللانية ،الوفرنسيية ،الليطالية ،الوفارسيية والرومانية والصبية وا للسيبانية.
الذا لزم ا جلمر فسوف يت التواصل عن طريق ZGS
عنوان مركز الراسات العليا )(ZGS
بناء  Pمسيتوى  ،08غرفة  . | 13الهاتفwww.zgs.uni-wuppertal.de | 2702 439-202 (0) 49+ :
البيد الللكتون Mariam Muwanga :مري مووانغا ,مسؤول طلب الكتوراه ا جلجانب )(m.muwanga@uni-wuppertal.de
أجو ZGS: (zgs@uni-wuppertal.de
ف مركز استشارة الطلبية ) (ZSBف جامعة فوبرتل
سوف تدون أجشخاص جأكوفاء يسيتطيعون توقدي الشورة والساعدة لك ف اسيئل الثوقافية وحل مصاعب الراسة والياة ،أجو ف التصدي للمشاك الشخصية
→www.zsb.uni-wuppertal.de/beratung.html
الذا كن ليك جأسيئل أجو اقتاحات ،يرج التصال بنا – وتسن ازيرتك
عنوان مركز الراسات العليا ):(ZGS
بناء  ،Pمسيتوى  ،08غرفة  . | 12/13الهاتفwww.zgs.uni-wuppertal.de | 2702 439-202 (0) 49+ :
البيد الللكتون:
 Mariam Muwangaمري مووانغا ,مسؤول طلب الكتوراه ا جلجانب )(m.muwanga@uni-wuppertal.de
أجو )ZGS: (zgs@uni-wuppertal.de

