
 الجامعة الكاثوليكية في لوفان 

  ةالدراسي مسيرتهمدعم الالجئين في حول االرشادات االولية  دليل
 

بخصوص اكمال مسيرتهم الدراسية العليا في  وطالبي اللجوء الالجئينمعلومات اولية بهدف توجيه  سوىال يتضمن  الدليلمالحظة : هذه  

 ادناه. مات المعنية والتي سيتم عرضها دالروابط اإللكترونية للخ. مزيد من المعلومات متوفر دائما على بلجيكا

ة واالجتماعية في الجامعة يالسياسودية االقتصا الباحث في كلية العلوم –محمد امين العمر   تم ترجمة هذه الوثيقة الى اللغة العربية من قبل

  : واصل مع السيد العمر على االيميلالكاثوليكية في لوفان. يمكن طلب المزيد من المعلومات عبر الت

amin.alomar@uclouvain.be-Mohamad 

  / االنتقاليةتةالمؤقالدراسات  اوال :

لقد قررت الجامعة الكاثوليكية في لوفان ان تمنح الالجئين الذين يملكون مشروعا دراسيا للدراسات العليا فرصة  

الى ذلك, يمكن لهؤالء التسجيل في  باإلضافةمتميزة لمتابعة دورات للتكوين اللغوي )الفرنسية او االنجليزية(. 

مع نظام التعليم العالي في بلجيكا. التسجيل في هذه الدورات  التأقلمثالث مقررات دراسية من اختيارهم بهدف 

 سيكون معفى من الرسوم.

 عمليا : يستطيع الالجئ ان يتصل بالجهات التالية :

 التكوين اللغويمدير معهد تعليم اللغات في الجامعة فيما يتعلق بدورات  -1

)Philippe.Neyt@uclouvain.be(  

 الكلية المعنية فيما يتعلق بالتسجيل بالمقررات الدراسية الثالثة المشار اليها اعاله -2

)acultes.htmlhttp://www.uclouvain.be/f(  

, يقوم المرشح بالتواصل مع خدمة التسجيل المركزية 2بعد الحصول على موافقة الكلية المعنية في النقطة  -3

   :http://www.uclouvain.be/inscription. في الجامعة

علومات والتوجيه من اجل الحصول على مزيد من الم كما يستطيع الالجئ التواصل ايضا مع مركز -4

  http://www.uclouvain.be/cio المساعدة في هذا االطار

ساعدتهم في كل االجراءات السابقة اخيرا, فان خدمة مساعدة الطالب ستكون متاحة للجميع لم -5

).http://www.uclouvain.be/aide.html(  

 ثانيا : التسجيل النظامي في الجامعة

من اجل التسجيل في برنامج دراسي نظامي في الجامعة, االجراءات الواجب اتباعها متوفرة على موقع الجامعة على 

  .http://www.uclouvain.be/402536.html الرابط

فيما يلي بعض  . كما ان خدمات التسجيل المركزية في الجامعة متاحة للرد على أي اسئلة او استفسارات بهذا الخصوص.

 بهذا الموضوع: المتعلقةالمعلومات االولية 

 : التسجيل في دراسات الحلقة الجامعية االولى 

الذي يحصل عليه الطالب في نهاية تعليمه الثانوي. ولكنه ان التسجيل في دراسات الحلقة االولى ليس مرتبطا بالمعدل 

)البكالوريا(. بالنسبة للطالب الحاصلين على شهادة التعليم   CESSمرتبط فقط بالحصول على شهادة التعليم الثانوي العليا

 الثانوي غير البلجيكية, فان االجراءات الواجب اتباعها متوفرة على الرابط :

).http://www.uclouvain.be/282612(  

مع االشارة الى ان تيسير سبل قبول وتسجيل الطالب الالجئين من حملة الشهادات الثانوية االجنبية قيد المناقشة والدراسة 

 .حاليا
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 اذا وضعنا جانبا طريقة تعديل شهادة التعليم الثانوي والتي هي الطريقة المباشرة للتسجيل في الجامعةبشكل عملي, 

يورو من اجل المعادلة وترجمة الشهادات(, فان الدخول الى دراسات الحلقة الجامعية االولى يمكن  150ي حوال )تكلفتها

 التالية : االخرى الطرق بإحدىان يتم 

)ain.be/examenhttps://www.uclouv-:  من خالل التقدم بامتحان القبول للدراسات الجامعية -1

);admission.html  

 :من خالل الحصول على شهادة التعليم الثانوي عبر لجنة المجتمع الفرنسي المركزية -2

)http://www.enseignement.be/index.php?page=26897(  

.  enseignement de promotion sociale’ الثانوي عبر طريقة من خالل الحصول على شهادة التعليم  -3

هذه الطريقة االخيرة تعتبر المفضلة عمليا النها تضمن تعليما تدريجيا مترافقا مع اكتساب المهارات اللغوية, 

 بانها اطول وابطأ )سنة الى سنتين( ابتداء للبعض حتى ولو بدت

من اجل المزيد من   ) http://www.cire.beLe CIRÉمالحظة : فيما يتعلق بتعديل الشهادات, يمكن التواصل مع 

 المعلومات.

  الماجستير(التسجيل في الحلقة الثانية(: 

من اجل ان  عبر اإلنترنيتاسة الماجستير اذا كان المرشح حامال لشهادة جامعية من بلده, يمكنه التقدم بطلب ترشيحه لدر

المطلوب تقديمها,  لألوراقبالنسبة المركزية في الجامعة ومن قبل الكلية المعنية.  لتتم دراسة ملفه من قبل خدمة التسجي

يا فانه يتوجب على المرشح تقديم شهادته الجامعية مع كشف مصدق بالعالمات اضافة الى شهادة التعليم الثانوي )يتم حال

 مناقشة تبسيط هذه االجراءات, لكن أي قرار رسمي لم يتخذ بعد حتى تاريخه(.

)تقييم الخبرات   VAEاذا كان المرشح يمتلك خبرة مهنية معينة يود ان يقيمها, يمكن اللجوء الى مسار ما يسمى بال 

. مع ذلك وفي كل االحوال فان اثبات الحصول    p://www.uclouvain.be/vaehttعلى الرابط التالي : المكتسبة( 

  على الشهادة المعنية وعلى الخبرة يبقى امرا ضروريا....

 : )التسجيل في الحلقة الثالثة )الدكتوراه 

 300بما يعادل اذا كان الالجئ مهتما بموضوع البحث العلمي في الجامعة ولديه شهادة دراسات عليا )جامعة وماجستير 

للتسجيل في الدكتوراه. لمزيد من المعلومات حول هذا  ت دراسية(, فيمكنه الحصول على اذننقطة او خمس سنوا

 http://www.uclouvain.be/482145.htmlالموضوع يرجى زيارة الرابط التالي : 

 اتقان اللغة الفرنسية ثالثا : 

ان اتقان اللغة الفرنسية يبقى مطلبا مهما للغاية من اجل تحقيق اندماج اكاديمي ناجح. مجموعة من الخيارات متاحة في هذا 

 االطار :

 –ساعات اسبوعيا  6-4دورات تعليم اللغة الفرنسية كلغة اجنبية في معهد تعليم اللغات الحية التابع للجامعة ) -1

 الب حر بشكل مجاني مع امكانية التسجيل في ثالث مقررات دراسية مختارة كما تم شرحه اعاله(التسجيل كط

 )/SIEP )http://langues.siep.beقاعدة بيانات تعليم اللغة الفرنسية  -2

المنظمات المهتمة بمساعدة مجموعة من دورات تعليم اللغة الفرنسية التي تتم تحت اشراف مجموعة من  -3

 الالجئين مثل :

 CIRÉ : http://www.cire.be  

 Convivial : http://convivial.be  

 Lire et Ecrire : http://www.lire-et-ecrire.be  

 Adde (Association pour le droit des étrangers) : http://www.adde.be  
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 Le Collectif des femmes à Louvain-la-Neuve : http://www.collectifdesfemmes.be/  

هذا ) بشرط الحصول على موافقة مدير المدرسة  التعليم الثانويى مدارس التسجيل كطالب مستمع في احد -4

 عام( 18جئين الذين ال تتجاوز اعمارهم لالالخيار متاح فقط 

على الرابط :   TV5MONDEتعلم اللغة الفرنسية عبر التعليم الذاتي عبر االنترنيت مثل  -5

http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1(   

 Erasmusالمنفذة تحت اشراف المفوضية االوروبية والخاصة بطالب التبادل     OLSدورات ال  -6

http://www.uclouvain.be/528672.html#formations  

 ليف الدراسة تكارابعا : 

المفروضة على الرسوم اذا كنت الجئا معترفا به او كنت طالب لجوء فانك تعتبر بحكم البلجيكي ويتم بالتالي اعفاؤك من 

الرسوم التي يدفعها الطالب  فقط . لذلك فان المبلغ المتبقي لدفعه يساوييورو 2000من  بأكثروالمقدرة  الطالب االجانب

من  31/10اذا كنت الجئا معترفا به ولديك اقامة منذ سنة على االقل بتاريخ اما  .يورو سنويا 835 البلجيكي والمقدرة ب

 يحق لك ايضا : هالعام الدراسي فان

  التقدم بطلب للمساعدات الدراسية من قبل الFWB   : على الرابط-http://www.allocations

etudes.cfwb.be  

  المصاريف الدراسية العامة( لدى  – التنقلنفقات  –لتغطية النفقات الدراسية )الرسوم الدراسية التقدم بطلب

  .http://www.uclouvain.be/aideمساعدة الطالب لدى الجامعة على الرابط :  خدمة

, ولكن يحق لهم التقدم بطلب FWBاما بالنسبة لطالبي اللجوء فال يحق لهم التقدم بطلب للمساعدات الدراسية لدى ال 

 كما اوردنا اعاله. ساعدة الطالب التابعة للجامعةلدى خدمة م لتغطية النفقات الدراسية

 

 7/9/2016بتاريخ  ألخر مرة  تم تحديث هذه النسخة* 
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