الدراسة في جمهورية النمسا
إرشادات أولية للطالب المبتعث

سفارة سلطنة ُعمان في فيينا
مكتب شؤون الطلبة
4102/4102
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للتواصل مع مكتب شؤون الطلبة في السفارة:

 .0سكرتير أول يحيى الدغيشي0043-1-3108643-13 :
y.aldughaishi@omanembassy.at
 .4يسرى الكعبي/مشرفة شؤون الطلبة بالسفارة0043-1-3108643-15 :
y.alkaaby@omaembassy.at
 .3فاكس0043-1-3102128 :
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مقدمة
يسرنا أن نهنئك على حصولك على بعثة للدراسة في جمهورية النمسا ويسرنا أن نقدم نبذة عن جمهورية
النمسا والدراسة في جامعاتها في هذا الدليل اإلرشادي.
إن الغرض من هذا الدليل اإلرشادي هو تعريف الطالب المبتعث بمختلف القضايا التي تخص دراسته في
جمهورية النمسا ابتداء من التقديم للجامعات وانتهاء بوصوله وبدء دراسته وتخرجه باإلضافة إلى توعية
الطالب بحقوقه وواجباته من أجل تحقيق فرص النجاح في جمهورية النمسا.

نتمنى لكم مسيرة دراسية مكللة بالنجاح والتوفيق الدائمين.
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معلومات عن النمسا
أ .نبذة عن جمهورية النمسا:

 المساحة :تبلغ مساحة جمهورية النمسا  .78.38كيلومتر مربع.
 الموقع :تقع جمهورية النمسا في وسط أوروبا ،تحدها ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا
وإيطاليا وسويسرا.
 النظام السياسي :النمسا جمهورية ديمقراطية يرأسها الرئيس الفيدرالي ،وينتخب الشعب أعضاء
برلمانها .أعطي المواطنون النمساويين حرياتهم (كحرية الفكر واالعتقاد) وحقوقهم األساسية منذ عام
 .8.83وفي  4نوفمبر  8591وقعت النمسا على االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية .النمسا جمهورية فيدرالية عاصمتها فيننا .تتألف الجمهورية من اتحاد تسع واليات فدرالية
هي :برغينالند ،وكارينثيا ،والنمسا العليا ،والنمسا السفلى ،وسالزبورغ ،وستريا ،وتيرول ،وفيينا،
وفورالبيرغ ،ينفذ كل منها السلطة التشريعية للواليات الفيدرالية .يتشارك كل من المجلس الوطني
والمجلس الفيدرالي من البرلمان في تقديم مقترحات لصياغة الدستور .في حين يمثل المجلس
الفيدرالي مصالح الواليات الفيدرالية ،وتطبق برلمانات المقاطعات السلطات التشريعية للواليات
الفيدرالية .يختار الشعب ممثلي المجلس الوطني وعددهم  8.7كل أربع سنوات ،باإلضافة إلى
اختيارهم حكومة واليتهم .أما أعضاء المجلس الفيدرالي فيختارهم حكام الواليات .تتمثل السلطات
التنفيذية الفيدرالية العليا في النمسا بالرئيس الفيدرالي ،وأعضاء الحكومة الفيدرالية بقيادة المستشار
الفيدرالي .وأما أجهزة الوالية ذات السلطات التنفيذية العليا فهي حكومة الوالية ،بقيادة حاكمها .في
 68أكتوبر عام  8599اقترح الوطنيون قانون تشريع فيدرالي أعلنوا فيه النمسا كدولة دائمة الحياد.
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فيينا  :تعتبر فيننا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي  883118111نسمة هي عاصمة جمهورية النمسا،
يوجد فيها المراكز الرئيسة ألهم المنظمات الدولية مثل مركز األُمم المتحدة ،و األوبك ،و منظمة
األمن والتعاون المشترك في أوروبا .عام  2014أصدرت شركة "ميرسر" ( )Mercerدراسة ألهم
لقب أفضل مدينة للعيش فيها .كما
 668مدينة في العالم حازت فيينا للمرة الخامسة على التوالي َ
يعيش في فيينا خليط من البشر مختلفي األعراق والثقافات والديانات ،حيث أن  %71من سكان
المدينة هم من المهاجرين ،السيما من بلدان شرق أوروبا وتركيا ،والبلدان العربية.
غراتس :هي ثاني أكبر مدن النمسا بعد فيينا ،وهي عاصمة والية ستيريا ،مساحتها 86389.كلم
مربع ،وعدد سكانها ( 63.391عام  .) 6119تعتبر غراتس مدينة تعليمية لوجود ستة جامعات
وأكثر من  41111طالب ،المدينة القديمة في غراتس تعتبر أحد أفضل المناطق المحفوظة في أوروبا
الوسطى ،حيث قامت منظمة اليونسكو بإضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي.
المدن الرئيسية :غراتس في الجنوب ،لينز في الشمال ،سالزبورغ في الشمال الغربي ،وإنسبروك في
أقصى الغرب.
العملة :اليورو (. )Euro
اللغة الرسمية :األلمانية.
المناخ :مناخ النمسا قاري بارد ،كثير تساقط الثلج شتاء ،ومعتدل الحرارة ماطر أحيانا صيفا ،مع
ربيع قصير غير مستقر ،وخريف جميل.
فرق التوقيت عن السلطنة :ساعتان صيفا (بسبب التوقيت الصيفي) و  7ساعات شتاء.

ب .وكالة التبادل الطالبي النمساوية :OeAD
 OeADهي الوكالة النمسااوية للتنقال والتعااون فاي مجااالت التعلايم و العلاوم و البحاوث الدولياة  .تعتبار
 OeADهي المسؤولة عن التبادل الدولي للطالب والمتدربين والمحاضرين و الباحثين و تنفذ العدياد مان
المشاااريع التعليميااة الدوليااة .حيااث تعتباار إحاادس المؤسسااات العريقااة وذات التااأريت الطوياال بالتعاماال مااع
الطلبة المبتعثين منذ عام  8588وذلك بإشراف وزارات البحث العلمي والتعليم والعالقات الخارجية.
./http://www.oead.at/home
ستكون الوكالة النمساوية هي المسؤولة عن كافة شؤون الطلبة العُماانيين الدارساين فاي جمهورياة النمساا
وذلك بناء على اتفاقية موقعة مع وزارة التعليم العالي ،مهاما هي كما يلي:

 .8مساعدة الطلبة في التقديم على تأشيرة الدخول للنمسا والتصريح باإلقامة وتمديدها
سنويا.
 .6مساعدة الطلبة في التقديم للجامعات النمساوية والحصول على مقاعد دراسية عن طريق
التواصل مع تلك الجامعات كل حسب تخصصه ،وذلك عن طريق معرفة شروط القبول
والوثائق المطلوبة والتواصل مع وزارة التعليم العالي في هذا الخصوص.
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 .7توفير دورات اللغة األلمانية للطلبة وذلك لتأهيلهم وفق متطلبات القبول في الجامعات
النمساوية.
 .4مساعدة الطلبة في العديد من األمور اإلدارية كفتح حساب البنك عند وصولهم للنمسا
كذلك تحويل المنحة الشهرية لحساب كل طالب ،توفير المساكن الطالبية ،توفير التأمين
الصحي عن طريق التعاقد مع شركات التأمين الصحي الخاصة.
 .9التواصل مع السفارة في كافة األمور المتعلقة بالطالب المبتعث.

ج .قسم شؤون الطلبة /سفارة سلطنة ُعمان في النمسا:
يسعى قسم شؤون الطلبة في سفارة سلطنة عُمان في النمسا إلى تقديم الخدمات للطلبة ومساعدتهم وفق
إمكاناته وليخدم الغرض الذي وجد من أجله ،وتتلخص مهام قسم شؤون الطلبة في النقاط التالية:
 التواصل مع الوكالة النمساوية وعقد إجتماعات دورية معها لمناقشة كافة األمور التي تخص الطلبة.
 الرد على إستفسارات المبتعثين فيما يتعلق بالشؤون األكاديمية والمالية وتقديم الراي والمشورة في
ما يتعلق باألمور اإلجتماعية والمعيشية.
 مساعدة الطلبة في حل المشاكل التي قد يواجهونها ،وذلك لكي يتمكن الطالب من المواصلة في
دراسته وتحقيق النجاح في مشواره العلمي.
 متابعة سير المبتعثين في دراستهم و التواصل مع وزارة التعليم العالي الموقرة بهذا الخصوص
وإرسال التقارير فيما يخص عمل الوكالة وكافة شؤون الطلبة.
 عقد لقاءات دورية مع الطلبة لمعرفة ظروفهم الدراسية و ما يعترضهم من عقبات.
 حث الطلبة على المشاركة في األنشطة الطالبية والثقافية في الجامعات التي يدرسون بها على أن ال
يتعارض مع العادات والتقاليد العمانية.
 االشراف والمتابعة مع عمل جمعية الطلبة العُمانيين في النمسا.
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د .معلومات عن تأشيرة دخول النمسا وتصريح اإلقامة
من اجل الحصول على المنحة الدراسية المقدمة من وكالة التبادل الطالبي النمساوية  OEADواإلقامة
في النمسا لمدة ال تقل عن  8اشهر  ،يحتاج الطالب الى تصريح باإلقامة وتأشيرة من نوع  Dلدخول
النمسا.
مالحظة :جميع الوثائق المطلوبة أدناه يجب أن تعرض بالنسخة األصلية ويتم تسليم النسخة المصورة،
الوثائق التي تكون باللغة العربية يجب أن تقدم مع ترجمة مصدقة باللغة اإلنجليزية أو األلمانية (ما عدا
جواز السفر) في شكل ( )APOSTILLEصادرة عن (وزارة الخارجية /القسم القنصلي) ،الرجاء تبليغ
الوكالة إذا كانت الوثائق غير صادرة في عمان.
أوالً :الوثائق الالزمة لطلب الحصول على التصريح باإلقامة:
 .8صوة ملونة حديثة عدد  ، 6بحجم  ،489 *789وليست أقدم من  8أشهر (وفقا لمعايير االتحاد
األوروبي و  ،)ICAOالخلفية فاتحة وبدون غطاء الرأس بالنسبة للطلبة الذكور.
راجع

http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html

 .6جواز السفر االصلي صالح لمدة سنة على األقل  +نسخة ملونة طبق االصل.
 .7شهادة الميالد مترجمة للغة االنكليزية و مصدقة بختم ( )APOSTILLEصادرة عن وزارة الخارجية
العمانية (نسخة أصلية  +مصورة) .
 . 4شهادة عدم محكومية باللغة االنكليزية ال يزيد تاريت اصدرها عن  7أشهر سابقة ،مصدقة بختم
(( )APOSTILLEنسخة أصلية  +مصورة).
 .9شهادة القبول في احد الجامعات العُمانية كل حسب تخصصه ومصدقه بختم (:)APOSTILLE
 سوف تصدر من قبل وزارة التعليم العالي.
 يجب على الطالب تصديقها بختم ( )APOSTILLEفي وزارة الخارجية.
 .8تأييد صادر من قبل وكالة  OeADحول الموافقة على المنحة الدراسية ("،)"OeAD-Bestätigung
سوف يستلم الطالب بريدا الكترونيا يحتوي على هذا التأييد.
 .3إثبات قانونية السكن في النمسا ،والذي سيصدر من قبل وكالة .OeAD
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 ..وثيقة ضمان الصحي صالحة بالنمسا .
 تأمين السفر.-

التأمين الصحي في النمسا :بعد ذلك سوف يؤخذ بالتأمين الصحي من قبل  OeADنيابة عنك.

تصاااااريح اإلقاماااااة يكلاااااف مبلاااااغ قااااادره ( 459لاير ساااااعودي بالضااااابط) .جااااازء مااااان هاااااذا المبلاااااغ
يااااادفع مااااان قبااااال الطالاااااب عنااااادما يقااااادم طلاااااب تصاااااريح اإلقاماااااة شخصااااايا الاااااى القنصااااال مااااان
الساااافارة النمساااااوية بالرياااااض عنااااد قدومااااه الااااى مسااااقط .مااااا تبقااااى ماااان المبلااااغ يجااااب أن ياااادفع
في النمسا من قبلك عند استالم تصريح إقامتك في النمسا.
ساااااااوف تقاااااااوم السااااااافارة النمسااااااااوية فاااااااي الريااااااااض بإحالاااااااة كافاااااااة الوثاااااااائق المتعلقاااااااة بطلاااااااب
تصريح اإلقامة إلى الجهات الحكومية المختصة في النمسا.
مالحظاااااة :ساااااوف يؤخاااااذ جاااااواز السااااافر الخااااااص باااااك الساااااتكمال إجاااااراءات التأشااااايرة وساااااوف
يسلم لك بعد تجهيز التأشيرة.
ثانياً :الوثائق الالزمة للحصول على تأشيرة الدخول :D
 .8صورة ملونة حديثة ليست اقدم من  8اشهر عدد  ، 6الحجم بين  489* 789سم (وفقا لمعايير االتحاد
األوروبي و  )ICAOراجع http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html
 .6جواز السفر  +صورة عن كل صفحات الجواز التي تحتوي على ختومات الدخول والتأشيرات.
 .7التأمين على السفر
 .4سوف يصدر تأكيدا لتأمين السفر من قبل وكالة .OeAD
 استمارة الطلب معبئة بالكامل وموقعة سوف يتم تسليم استمارة الطلب من قبل وكالة ،OeADللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.oead.at/welcome_to_austria/scholars_alumni/oead_scholars/ent
/ry_conditions/EN
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ه .التسجيل في النمسا:
في غضون ثالثة أيام (يوم عمل) من دخول النمسا يجب عليك التسجيل في مكتب التسجيل
) (Meldeserviceللحصول على ورقة تسجيل السكن أو ما يسمى ب ( ،)Meldezettelعند
تغيير السكن يجب أيضا اعالم مكتب التسجيل لتحديث ورقة تسجيل السكن وفق العنوان الجديد.

و .المساكن الطالبية:
توفر وكالة  OeADالعديد من المساكن الطالبية في مدن فيينا ،غراتز ،لينز ،سالزبورغ ،كالجينفورت،
انسبروك.
تتراوح أسعار إيجارات تلك المساكن بين  033إلى  033يورو حسب نوع السكن وتصنيف الغرف
السكنية فيما إذا كانت غرف فردية أو مشتركة ،تكون الغرف عادة مؤثثة بالكامل ومجهزه بالعديد من
وسائل الراحة ،كما توجد بعض القوانين الخاصة بالسكن والتي يجب على الطالب اإللتزام بها ،كاإللتزام
بالنظافة وعدم إصدار الضوضاء بعد الساعة العاشرة مساءا.
كما توجد وفره من المساكن الطالبية الغير تابعة لوكالة  OeADحيث من الممكن للطالب االنتقال إلى
السكن الذي يرغب به دون إلزامه بالمساكن التابعة للوكالة
/ http://www.oeh.ac.at/#/en/home

/https://www.home4students.at/en
http://www.jobwohnen.at/wohnungen

ز .التأمين الصحي:
من الضروري أن يكون لكل طالب تأمين صحي ساري المفعول خالل فترة الدراسة في النمسا
 سيكون لكل طالب تأمين صحي من قبل شركة التأمين الصحي الخاصة  UNIQAوالذي سينظم من
قبل المكتب االقليمي في فيينا لوكالة .OeAD
 عند حصولك على القبول في الجامعات النمساوية كطالب منتظم ( بعد االنتهاء من دورة اللغة
االلمانية ) ،سوف تتغير بوليصة التأمين الصحي إلى شركة التأمين الحكومية في فيينا ،WGKK
وسوف يتم أعالمك بالوقت المناسب.
 سيتم دفع القسط الشهري للتأمين الصحي من قبل وزارة التعليم العالي لوكالة . OeAD
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ح .وسائل النقل العامة :الذي يميز فيينا وغيرها من المدن النمساوية هو توفر وسائل النقل العامة
كمترو اإلنفاق والترام والباص والتي تنقلك إلى وجهتك بأسرع وقت ممكن ،يمكن شراء التذاكر من
األجهزة المتواجدة في المحطات أو من مراكز الترافيك أو عبر اإلنترنت حيث تتوفر تذاكر مختلفة
يومية ،أسبوعية  ،شهرية أو سنوية وبأسعار معقولة.

ط .تكاليف المعيشة:
فااااااااااااي التااااااااااااالي سااااااااااااوف تجااااااااااااد تقااااااااااااديرا ل تكاااااااااااااليف المعيشااااااااااااة الشااااااااااااهرية للطااااااااااااالب.
 -تكاليف السكن (بما في ذلك التدفئة والكهرباء)

500 €:

 الغذاء (باستثناء الكماليات) 300 € :-

الدراسة ،المتطلبات الشخصية ،الكتب ،الثقافة والترفيه 033 €:
المجموع 1000 €:

ي .اإلجازات الرسمية و األعياد:

التاريخ

العيد

 8يناير

عيد راس السنة الميالدية

 8يناير

عيد الغطاس

مارس /ابريل

عيد الفصح

 8مايو

عيد العمال

 61مايو

العيد الخمسون

 89أغسطس

عيد صعود مريم العذراء إلى السماء

 68أكتوبر

العيد الوطني
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 8نوفمبر

عيد جميع القديسين

 .ديسمبر

عيد الحمل

 69و  68ديسمبر

عيد الميالد

ك .أهم البنوك:






Bank Austria
Bawag
Erste Bank
Raiffeisen Bank

ل .المطارات:

فيينا  ،غراتز ،إنسبروك.

النقل من وإلى المطار:
مجرد أن تصل إلى أحد مطارات النمسا هناك طريقة سريعة للوصول إلى وجهتك:
النقل من مطار فيينا و مطار غراتز:
السكة الحديدية في العاصمة أو باص المطار
يكلّف التكسي إلى داخل المدينة حوالي  71يورو.
www.cityairporttrain.com :CAT
www.oebb.at :OEBB
www.viennaairport.com
http://www.flughafen-graz.at/home.html

م .مخصصات طلبة البعثات:
باإلضافة إلى دفع الرسوم الدراسية و رسوم التأمين الصحي  ،يستحق الطلبة المخصصات اآلتية:
 مخصصات شهرية بمبلغ  0033يورو شهريا. تذكرة سفر سنوية تصرف من وزارة التعليم العالي.11

-

بدل الكتب يصرف سنويا ( 003يورو للتخصصات العلمية و  003يورو للتخصصات
اإلنسانية)
بدل معدات وزي ( 003يورو يصرف كل سنتين للتخصص العلمي)
بدل مالبس ( 043يورو يصرف سنويا)
بدل وزن زائد ( 493يورو يصرف عند نهاية البعثة)
بدل إعداد وطباعة األبحاث و المشروعات ( 0003يورو)

ن .تعلم اللغة األلمانية:
اللغاااااااااااااااة األولاااااااااااااااى للتعلااااااااااااااايم فاااااااااااااااي الجامعاااااااااااااااات النمسااااااااااااااااوية هاااااااااااااااي األلمانياااااااااااااااة.
للقباول فاي برناامج شاهادة البكاالوريوس فاي النمساا ،يجاب أن يكاون لاديك معرفاة كافياة باللغاة األلمانيااة.
بعض الجامعات تتطلاب الحصاول علاى دبلاوم فاي مساتوس  B2فاي اإلطاار األوروباي المرجعاي الموحاد
للغات ،وبعض الجامعات تشترط مستوس  C1حيث يجب على الطالب اجتياز االختبار المؤهل لذلك.

برنامج اللغة األلمانية ،دورة اإلعداد للجامعة:
سيلتحق كافة الطلبة المبتعثين للنمسا في مركز اللغات التابع لجامعة فيينا لمدة فصلين دراسيين وذلك
لتعلم اللغة األلمانية قبيل التقديم على قبول في الجامعات النمساوية ،بعد الحصول على قبول في الجامعة
ستلتحق كطالب فوق العادة ) (Extra ordinary Studentفي برنامج اإلعداد الذي توفره الجامعة
للطلبة الغير حاصلين على شهادة الدبلوم من المدارس النمساوية حيث تكون هناك حاجة لدراسة مواد
إضافية تبعا للتخصص (الرياضيات مثال ،الكيمياء ،الفيزياء )... ،حتى تجتاز االمتحانات
التكميلية لدخول الجامعة النمساوية كطالب منتظم (.)Ordinary Student

س .الدراسة في النمسا:
يمكنك أن تجد وفرة في عدد الجامعات والمؤسسات العلمية ذات التاريت الطويل والعريق والتي تشمل
العديد من التخصصات والمجهزة بأحدث مرافق البحث العلمي ،تقسم الجامعات في النمسا إلى قسمين
جامعات وجامعات علوم تطبيقية ،الفرق بينهما كالتالي:
 الجامعات :ال توجد مقاعد محدودة ،عدد الطلبة الدارسين كبير نسبيا ،تشترط بالنسبة للطلبة الغير
نمساويين تقديم (رسالة القبول المبدئي) وهي شهادة تؤيد أن الطالب مؤهل للدراسة الجامعية في
بلده لنفس التخصص الذي يرغب بدراسته في النمسا ،مرونة في الخطة الدراسية.
 جامعات العلوم التطبيقية :مقاعد محدودة لكل فصل دراسي ،ال تشترط تقديم رسالة القبول
المبدئي ،تفرض امتحان قبول ومقابلة شخصية ،ال توجد مرونة في الخطة الدراسية.
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تشمل الجامعات النمساوية الجامعات التالية:
 .8جامعة فيينا وتشمل التخصصات التالية:
 علم الفلك الكيمياء فقه اللغة األلمانية اللغة اإلنجليزية والدراسات األمريكية علوم األرض الجغرافيا الرياضيات األرصاد الجوية الفيزياء علوم الكمبيوتر االقتصاديةللمزيد من المعلومات /https://www.univie.ac.at/en/home
 .6جامعة غراتس وتشمل التخصصات التالية:
 إدارة األعمال علم االجتماع علم االقتصاد علم االحياء علم الكيمياء علوم األرض علوم نظام البيئة  /العلوم الطبيعية العلوم والتكنولوجيا الرياضيات علم األحياء الجزيئي علم الفيزياء علم النفس العلوم الرياضية وعلم الحركة ادارة األعمال في علوم نظم البيئة جغرافية علوم نظم البيئة اقتصاد علوم نظم البيئةللمزيد من المعلومات /http://www.uni-graz.at/en
 .0جامعة لينز  Johannes Kepler Universitz Linzوتشمل التخصصات التالية:
 العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية الدراسات القانونية13

العلوم االجتماعية واالقتصاديةعلوم الكيمياء التقنيةنظم المعلومات وعلوم الكومبيوترعلوم المواد الصناعيةعلوم الرياضياتعلوم الفيزياءعلوم الميكاترونيكللمزيد من المعلومات http://www.jku.at/content

 .4الجامعة التكنلوجية في فيينا TUWIENوتشمل التخصصات التالية:
 الهندسة المدنية وإدارة البنية األساسية الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات الهندسة الميكانيكية علوم الكومبيوتر الهندسة الطبية هندسة المعلوماتية هندسة الكومبيوتر الهندسة الكيميائية التخطيط والتطوير الميداني الكيمياء التقنية الرياضيات التقنية الرياضيات واإلحصاء في اإلقتصاد الرياضيات المالية واالكتوراية الفيزياء التقنية الهندسة الكيميائية هندسة المسح والمعلومات الجغرافية الهندسة الميكانيكية – اإلدارة الهندسة المعماريةللمزيد من المعلومات /http://www.tuwien.ac.at/en/tuwien_home
 .0الجامعة التكنلوجية في غراتس  TUGRAZوتشمل التخصصات التالية:
 الهندسة المدنية مع البيئة وإدارة البناء الهندسة الميكانيكية الهندسة الميكانيكية واقتصاديات األعمال الهندسة الكهربائية الهندسة الكهربائية والهندسة الصوتية الهندسة الطبية الحيوية الهندسة المعمارية14

 الرياضيات الفيزياء هندسة الجيولوجيا الكيمياء علوم األرض الكيميائية وهندسة العمليات نظم المالحة الذكية علوم الحاسب اآللي تطوير البرمجيات وإدارة األعمال علوم النظم البيئية /تكنلوجيا العلوم الطبيعيةللمزيد من المعلومات http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz

 .0جامعة إنسبروك  University of Innsbruckوتشمل التخصصات التالية:
 كلية العمارة . كلية الهندسة المدنية . كلية إدارة األعمال . كلية علوم التعليم . كلية علوم األحياء . كلية الكيمياء والصيدلة . كلية علوم األرض والغالف الجوي . كلية الرياضيات ،والمعلوماتية ،والفيزياء . كلية العلوم السياسية واالجتماعية . كلية علم النفس وعلوم الرياضة . كلية علوم االقتصاد واإلحصاء . كلية الالهوت الكاثوليكية . كلية علوم اللغات والثقافات . كلية الفلسفة والتاريت . كلية علوم القانونللمزيد من المعلومات http://www.uibk.ac.at/index.html.en
 .3جامعة العلوم التطبيقية التقنية في فيينا FH Technikum Wienوتشمل التخصصات التالية:
 الهندسة الطبية الحيوية إدارة األعمال للمعلوماتية علوم الحاسب اآللي15

 الهندسة اإللكترونية إلكترونيات واألعمال المعلومات ونظم االتصاالت والخدمات األعمال الدولية والهندسة هندسة الميكاترونكس  /الروبوتات معدات رياضية تكنولوجيا النقل والبيئة هندسة الطاقة المتجددةللمزيد من المعلومات /http://www.technikum-wien.at/en
 ..جامعة العلوم التطبيقية في فيينا  FH Wienوتشمل التخصصات التالية:
 الهندسة المدنية وإدارة البناء المباني الخضراء الهندسة الحيوية اإللكترونيات التطبيقية تكنلوجيا التصنيع الهندسة السريرية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتللمزيد من المعلومات /http://www.fh-campuswien.ac.at/en/home

 .5جامعة العلوم التطبيقية في النمسا العليا FHOOeوتشمل التخصصات التالية:
 هندسة التشغيل األلي الهندسة الحيوية والتكنولوجيا البيئية الهندسة الميكانيكية هندسة المواد العمليات هندسة االبتكار وإدارة المنتجات هندسة الميكاترونكس و االقتصاد هندسة الطاقة الصديقة تصميم المنتج واالتصاالت التقنية هندسة العمليات واإلنتاجللمزيد من المعلومات /http://www-en.fh-ooe.at

 .10جامعة علوم التعدين في ليوبن Montan Universityوتشمل التخصصات التالية:
 علوم األرض التطبيقية حماية البيئة الصناعية ،التخلص من النفايات وإعادة تكنولوجيا16

 الصناعية اللوجستية بوليمر الهندسة والعلوم الهندسة الميكانيكية هندسة التعدينهندسة البترول هندسة الثروة المعدنية علوم المواد تكنولوجيا الطاقة الصناعيةللمزيد من المعلومات /https://www.unileoben.ac.at

 .11جامعة العلوم التطبيقية في كريمز FHKremsوتشمل التخصصات التالية:
 إدارة األعمال وإدارة األعمال اإللكترونية إدارة األعمال في مجال التصدير (باللغة اإلنجليزية) إدارة الصحة إدارة السياحة والترفيه (باللغة اإلنجليزية) التكنولوجيا الحيوية الطبية والصيدالنية (باللغة اإلنجليزية)للمزيد من المعلومات

/http://www.fh-krems.ac.at/en

 .12جامعة العلوم التطبيقية  JOANNEUMغراتس وتشمل التخصصات التالية:
 الطاقة والنقل واإلدارة البيئية الهندسة اإللكترونية وإدارة التكنولوجيا هندسة الطيرانللمزيد من المعلومات http://www.fh-joanneum.at/aw/~a/home/?lan=en

 .13جامعة العلوم التطبيقية  FHBFIفيينا ،وتشمل التخصصات التالية:
 تصميم وإدارة الموارد البشرية العلوم المصرفية والمالية االقتصاد األوروبي وإدارة األعمال السينما والتلفزيون واإلنتاج اإلعالمي17

 إدارة الخدمات اللوجستية والنقل إدارة المشاريع وتقنية المعلومات إدارة المبيعات التقنية و التوزيعللمزيد من المعلومات http://www.fh-vie.ac.at/en

 .14جامعة العلوم التطبيقية في كارنثيا  ،FHKärntenوتشمل التخصصات التالية:
 الهندسة المعمارية الهندسة المدنية هندسة التصميم تقنية البيئة والمعلومات الجغرافية هندسة الميكانيك الهندسة الطبية هندسة االتصاالت والشبكات هندسة النظم هندسة اإلقتصادللمزيد من المعلومات http://www.fh-kaernten.at/nc/en.html
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ع .بعض العناوين التي تهمك:

 وكالة التبادل الطالبي النمساوية : OeADEbendorferstrasse 7, 1010 Wien
Phone no.: 0043-1-534080
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: سفارة السلطنة في النمساWaehringerstrasse 2-4, 24-25, 1090 Wien
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 مركز اللغات التابع لجامعة فيينا:Alserstrasse 4, 1090 Wien
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نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح،،،
يسرس الكعبي
مشرفة شؤون الطلبة
سفارة سلطنة عُمان في النمسا
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