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إنارس
تعرف على جامعة ألكاآل ديه ِ
يرجع تاريخ إنشاء جامعة ألكاآل إلى الدراسة العامة ،التي أمر بإعدادها الملك سانتشو الرابع في
عام  . 1293في عام  1499أعطى الكاردينال ثيس ِنروس دفعة أخرى لتلك الدراسة بإنشائه مدرسة
السبَّاقة لمدينة جامعية مُصمّمة
عليا  ، Colegio Mayorو بهذا صارت جامعة ألكاآل أحد النماذج َ
صيصا لتقوم على خدمة جمهور الدارسين و الباحثين .و بالنظر إلى عراقتها كواحدة من أقدم
ِخ ً
الجامعات و الصروح العلمية بأوروبا ،فقد قامت اليونسكو في عام  1998بإعالن الجامعة من
التراث اإلنساني العالمي
و تعد جامعة ألكاآل أحد أعرق الجامعات العامة بإسبانيا بفضل توجهها الواضح و الصريح نحو
تقديرا لدورها الرائد و البارز في دعم و دفع و الدفاع عن اللغة و الثقافة اإلسبانيتين،
العالمية .و ً
فقد وقع االختيار على صالة المؤتمرات الكبرى بها ،المعروفة باسم “اِلبارانينفو ،” Paraninfo
لتسليم جائزة ثربان ِتس  ، Premio Cervantesالتي تُ َعد أعرق و أهم جوائز عالم اآلداب
الهيسبانية .تقع جامعة ألكاآل بمدينة ألكاآل ديه إناريس ،على بـُعد حوالي 30
كيلومترا من مد
ً
و 20
كيلومترا من مطار مدريد الدولي “مدريد -باراخاس“	
ً
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جامعة الكآل باألرقام
 30000طالبًا
مدرسا و ً
باحثا
2100
ً
معدل أستاذ لكل  8طالب
 5400طالبًا أجنبياً
ً
ً
جامعية
دراسة
36
 100برنامج دكتوراة و ماجيستر
ً
ً
جامعية حاصلة على شهادة التميز األوروبية +400
مكتبة
16
ً 150
فريقا بحثيًا
موقع الكترونيwww.uah.es :
بوابة الكترونية دوليةwww.universityofalcala.com :
مركز استعالمات جامعي411 900 900 34+ | ciu@uah.es :

البحث العلمي و اإلبداع

تعرف على جامعة
إنارس
ألكاآل ديه ِ

تراهن جامعة الكآل على أهمية البحث العلمي كقوة دفع محركة لإلبداع و التغيير.

					

تراهن جامعة الكآل على أهمية البحث العلمي كقوة دفع محركة لإلبداع و التغيير
الجامعة مُصنـَّفة من بين أوائل الجامعات اإلسبانية من حيث عدد رسائل الدكتوراة و براءات االختراع و االنتاجية البحثية
ربط البحث العلمي و التكنولوجي بسوق العمل من خالل الشركات الموجودة بالمدن العلمية و التكنولوجية بإسبانيا

إنارس
تعرف على جامعة ألكاآل ديه ِ
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ً 150
.فريقا بحثيًا
.تخصيص  11مليون يورو للمشاريع التنافسية الخاصة بـ i+D+I
 5مراكز لدعم التدريس الجامعي و البحث
 6مستشفيات جامعية تابعة و مراكز نموذجية للطب البيولوجي investiga.universidaddealcala.es

ً
جامعة عالمية
جامعة ألكآل
ً
وفقا للتصنيف العالمي للجامعات  ، QS World University Rankingتحتل جامعة ألكآل المرتبة األولى بين الجامعات اإلسبانية
من حيث استقبال الطلبة األجانب بالمقارنة بحجمها ،كما تعد واحدة من أهم  200جامعة في العالم
أكثر من  5000طالبًا أجنبيًا يجرون دراساتهم سنويًا بالجامعة.
 600اتفاقية لتبادل الطالب مع جامعات ً 54
دولة ،تتيح لطالبنا إمكانية استكمال دراساتهم بالخارج
مكاتب تمثيلية لجامعة ألكآل بسانتياجو ديه تشيلي و شنغهاي و بروكسيل.
خصيصا للطلبة األجانب.
مقررات دراسية مصممة
ً
س ،وافدين من  50دولة لتعلُّم اللغة
دار ٍ
تعد جامعة ألكآل عالمة دولية بارزة في تدريس اللغة اإلسبانية؛ فهي تستقبل سنويًا ِ 1000
اإلسبانية في ألكالينجوا ) ، (www.alcalingua.comو هو مركز تعليم اللغة اإلسبانية لألجانب التابع للجامعة ،و الذي قام معهد ثربان ِتس
بالترخيص له بمنح دبلوم اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية المعروف باسم ِد ِل .DELE

تعرف على جامعة
إنارس
ألكاآل ديه ِ
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جامعة ألكآل جامعة ملتزمة بيئيًا و بالتنمية المستدامة
الجامعة األولى في إسبانيا من حيث التنمية البيئية المستدامةً ،
وفقا للتصنيف الدولي «جرينمتريك«
greenmetric.ui.ac.id
أحد المراكز البحثية المشهود لها دوليًا بالتميز في مجال الطاقة الذكية
campusenergiainteligente.uah.es
مقر مرصد التنمية المستدامة بإسبانيا
www.sostenibilidad-es.org
مقر معهد مدريد للدراسات المتطورة للمياه IMDEA Agua
www.agua.imdea.org

الحياة داخل الجامعة
عروض متنوعة و شيقة ثقافيًا و رياضيًا و ترفيهيًا
#Actividades Culturales
#Actividades Deportivas

تعرف على جامعة
إنارس
ألكاآل ديه ِ

تمتع الجامعة بشبكة مواصالت متميزة تربطها بمدريد و بالعالم أجمع :انتقاالت على أعلى مستوى من الجودة بالقطار و
باألوتوبيس بين أقسام الحرم الجامعي الثالثة ،مع توافر إمكانية استئجار دراجات داخل الحرم الجامعي الخاص بالكليات العلمية و
التكنولوجية
#Transporte
دور سكن جامعية مريحة و عرض متنوع من الشقق المشتركة مع طالب أو عائالت
#Alojamiento
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ماذا يمكنني أن
أدرس بجامعة
ألكاآل؟

إنارس
تعرف على جامعة ألكاآل ديه ِ

08

ماذا يمكنني أن أدرس بجامعة ألكآل
أ .العرض الخاص بدراسات الليسانس و البكالوريوس
تقدم جامعة ألكـَآل  36دراسة جامعية في جميع مجاالت المعرفة .و يمكن اإلطالع على المقررات الخاصة بهذه الدراسات من
خالل الروابط االلكترونية التالية

الفنون و العلوم اإلنسانية
ليسانس الدراسات الهيسبانية
ليسانس الدراسات اإلنجليزية
ليسانس العلوم اإلنسانية
ليسانس اللغات الحديثة و الترجمة
ليسانس اللغات الحديثة و الترجمة (بمدينة جواداالخارا(

العلوم االجتماعية و القانونية
الليسانس المزدوج في القانون و اإلدارة و إدارة الشركات
البكالوريوس المزدوج في السياحة و اإلدارة و إدارة الشركات
بكالوريوس اإلدارة العامة و إدارة الشركات
)بكالوريوس اإلدارة العامة و إدارة الشركات (بمدينة جواداالخارا (
بكالوريوس االتصاالت المرئية و المسموعة

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

بكالوريوس المحاسبة و الماليات
ليسانس الحقوق
بكالوريوس االقتصاد
بكالوريوس االقتصاد و إدارة األعمال الدولية
بكالوريوس التربية االجتماعية (مركز كاردينال ثيس ِنروي التابع للجامعة(

إنارس
تعرف على جامعة ألكاآل ديه ِ
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بكالوريوس التدريس لرياض األطفال
بكالوريوس تربية األطفال (مزدوج اللغة :إسباني-إنجليزي) (مركز كاردينال ثيس ِنروي التابع للجامعة(
بكالوريوس التربية للمرحلة االبتدائية (مزدوج اللغة :إسباني-إنجليزي) (مركز كاردينال ثيس ِنروي التابع للجامعة(
بكالوريوس التدريس للمرحلة االبتدائية
بكالوريوس التدريس للمرحلة االبتدائية (مزدوج اللغة :إسباني-إنجليزي) (مركز كاردينال ثيس ِنروي التابع للجامعة(
بكالوريوس السياحة

العلوم
بكالوريوس البيولوجيا
بكالوريوس علوم البيئة
بكالوريوس الكيمياء

علوم الصحة
بكالوريوس البيولوجيا الصحية
بكالوريوس التربية البدنية و الرياضية
بكالوريوس التمريض (مدينة جواداالخارا(
بكالوريوس الصيدلة
بكالوريوس العالج الطبيعي
بكالوريوس الطب

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

الهندسة
بكالوريوس أصول الهندسة المعمارية و التخطيط العمراني
بكالوريوس هندسة الحاسب اآللي
بكالوريوس الهندسة المعمارية

إنارس
تعرف على جامعة ألكاآل ديه ِ
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بكالوريوس هندسة الكترونيات االتصاالت
بكالوريوس هندسة االلكترونيات و األوتوماتيات الصناعية
بكالوريوس هندسة نظم االتصاالت عن بعد
بكالوريوس هندسة تكنولوجيات االتصال عن بعد
بكالوريوس الهندسة المعلوماتية
بكالوريوس الهندسة التليماتيكية
بكالوريوس نظم المعلومات
جميع دراسات الليسانس و البكالوريوس تشمل تدريبات خارجية بالشركات لتمكين الطالب من االتصال بالواقع العملي و
لتسهيل التحاقه بسوق العمل
يمكن مراجعة قائمة مواد المقررات الدراسية الخاصة بمختلف درجات الليسانس و البكالوريوس التي يتم تدريسها
بجامعة ألكآل على العنوان االلكتروني التالي
#Catalogo Docente
الشروط اللغوية :كي يتسنى إجراء أي دراسات بجامعة ألكآل ،يتعين على الطالب تقديم ما يثبت إلمامه باللغة التي سيتم تدريس المواد

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

المقررة بها (اإلنجليزية أو اإلسبانية) ،بما يوازي – كحد أدنى -المستوى ً B1
وفقا لإلطار المعياري األوروبي المشترك للغات ،و
ُشترط أال تقل معلومات الطالب عن المستوى B2؛
يُستثنى من ذلك ما يلي :للقيام بدراسة أي مواد خاصة بليسانس الدراسات اإلسبانية ي َ
ُشترط أال تقل معلومات الطالب
و للقيام بدراسة أي مواد خاصة بليسانس الدراسات اإلنجليزية أو ليسانس اللغات الحديثة و الترجمة ي َ
وفقا لإلطار المذكور ً
عن المستوى ً B2
سابقا

إنارس
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ب .المواد التي يتم تدريسها باللغة اإلنجليزية
في الوقت الحالي ،يتم تدريس مواد باللغة اإلنجليزية بالليسانسات و البكالوريوسات التالية :الهندسة المعمارية؛ هندسة الكترونيات
االتصاالت؛ هندسة نظم االتصاالت عن بعد؛ هندسة تكنولوجيات االتصاالت عن بعد؛ الهندسة التليماتيكية؛ الهندسة المعلوماتية؛
هندسة الحاسب اآللي؛ هندسة االلكترونيات و األوتوماتيات الصناعية؛ البيولوجيا الصحية؛ الصيدلة؛ علوم البيئة؛ السياحة؛ اإلدارة
العامة و إدارة الشركات؛ الحقوق و إدارة الشركات؛ الحسابات و الماليات؛ االقتصاد؛ الحقوق؛ االتصاالت المسموعة و المرئية؛
العلوم اإلنسانية؛ الدراسات الهيسبانية؛ الدراسات اإلنجليزية؛ اللغات الحديثة و الترجمة؛ السياحة؛ السياحة و إدارة الشركات؛
التدريس لرياض األطفال و التدريس للمرحلة االبتدائية
يمكن اإلطالع على القائمة الكاملة بالمواد التي يتم تدريسها باللغة اإلنجليزية على العنوان التالي:
50CatalogoAsignaturasIngles.pdf

ج .المقررات الدراسية الخاصة بالطلبة األجانب (شروط لغوية أكثر مرونة(
توفر جامعة ألكآل للطلبة األجانب الذين لم يبلغوا المستوى اللغوي المطلوب للقيام بدراسات الليسانس و البكالوريوس إمكانية دراسة ـ
من خالل مركز ألكلينجوا لتدريس اللغة اإلسبانية (انظر النقطة  3باألسفل) أو بمعرفتهم الشخصية – بعض المواد بالمقررات التالية

العلوم االجتماعية ( 6كرديتس أوروبية  ECTSعن كل مادة(
مدخل إلى الحسابات

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

االقاتصاد اإلسباني و العالمي
التنظيم و الموارد البشرية HR
المحاسبة المالية و محاسبة الشركات
التسويق :أصوله
سعر المادة 250 :يورو

إنارس
تعرف على جامعة ألكاآل ديه ِ
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د .دورات اللغة اإلسبانية بـألكالينجوا (مركز جامعة ألكآل لدراسة اللغة اإلسبانية(
ألكالينجوا هو مركز تدريس اللغة اإلسبانية لألجانب التابع لجامعة ألكاآل ،حيث يتم إلقاء محاضرات اللغة اإلسبانية حضوريًا أو
عن بعدو أثناء العام الجامعي و الصيف .كما يقوم المركز بتنظيم دورات لغوية متخصصة – على سبيل المثال – في األعمال و في
السياحة ،إلخ .كما يقوم هذا المركز بإجراء االمتحانات الرسمية الخاصة بدبلوم اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ( ِد ِل  ) DELEو اإلعداد
ً
فضال عن ذلك ،يقوم مركز ألكالينجوا بتنظيم محاضرات في التاريخ و األدب
اللغوي المطلوب الجتياز االختبار الخاص بهذا الدبلوم.
اإلسبانيين ،و زيارات بصحبة مرشدين سياحيين ،و رحالت في عطالت نهاية األسبوع إلى مدن إسبانية ذات تراث تاريخي و ثقافي
َّج هذه الدورات ببرنامج
متميزين مثل شلمنقة و غرناطة  Salamanca y Grandaو غيرها من المدن األخرى الشهيرة .و تُ َتو ُ
ثقافي و ترفيهي حافل يقوم على تنظيمه أساتذة من المركز ،عالوة على إمكانية القيام بأعمال تطوعية بالتعاون مع العديد من المراكز
بمدينة ألكاآل
في بداية الدورة ،يتم إجراء امتحانات تحديد مستوى للطلبة الجدد إلدراجهم بالمستوى المناسب لمدى إلمامهم باللغة اإلسبانية .و يترتب
إنارس ،يظهر فيه عدد الكردي
على اجتياز الطالب للدورات التي ينظمها المركز حصوله على دبلوم رسمي من جامعة ألكاآل ديه ِ
تس  European Credit Transfer System) ECTSنظام الكرديتس األوروبية المشترك) التي قام الطالب بالحصول عل
يها

عرض الدورات

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

اللغة اإلسبانية :سنوي ،فصلي ،مكثف صيفي
اللغة و الثقافة اإلسبانيتين :سنوي ،فصلي ،مكثف
اللغة اإلسبانية في تخصصات محددة :األعمال ،السياحة ،الصحة و القانون
الشهادات الرسمية :امتحانات دبلوم الـ ِد ِل  DELEو الغرفة التجارية
شخصية و شركات :دروس خصوصية و للشركات
دورات أون الين (معهد ثربانتس) :القاعة االفتراضية للغة اإلسبانية Aula Virtual de Español
دورات أون الين لألطفال و الشباب :اللغة اإلسبانية للمهاجرين
دورات لطلبة «إراسموس« Erasmus
شخصية و فردية

إنارس
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13

يمكن اإلطالع على العرض الكامل للدورات و معلومات أخرى مهمة على العنوان التالي:
www.alcalingua.com/cursos.php
يجري الكثير من الطالب األجانب دراسات في اللغة اإلسبانية (دورة اللغة اإلسبانية و دورة اللغة و الثقافة اإلسبانيتين) إلى
درس باإلنجليزية
جانب المواد المصممة
خصيصا للطالب األجانب في مجاالت العلوم االجتماعية و بعض المواد التي تُ َّ
ً

هـ -ادرُس بالخارج  StudyAbroadفي معهد بنجامين فرانكلين التابع لجامعة ألكاآل
في معهد بنيامين فرانكلين يتم إلقاء محاضرات اللغة و الثقافة اإلسبانيتين خالل فصول :الخريف و الربيع و الصيف .و تفي هذه
الدورات بمتطلبات و اهتمامات الطلبة المختلفة ،بفضل تنوع مقرراتها الدراسية .و تتراوح الدورات ما بين التقليدية حول اللغة و
الثقافة و تلك األكثر تحدي ًدا حول مجاالت :العلوم اإلنسانية ،الدراسات الثقافية ،العالقات الدولية و الشركات ،إلخ .و جدير بالذكر
أن الدورات مصمَّمة بحيث تتالءم مع كل المستويات اللغوية للطالب ،بد ًء بالمبتدئين حتى أهل اللغة ذاتهم .و يتم استكمال دورات
اللغة و التاريخ و الثقافة بأنشطة ثقافية متنوعة مثل :زيارة المتاحف و المؤسسات الحكومية و المسارح ،و الرحالت المنظمة إلى
المدن التاريخية ،إلخ .أما المواعيد و التقديرات المختلفة المستخدمة فتخضع للنظام الجامعي للواليات المتحدة األمريكية .لمزيد من
المعلومات و االستفسارات ،نرجو اإلطالع على
www.institutofranklin.net

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟
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ب .العرض الخاص بالدراسات العليا (الماجستير و الدكتوراة(
دراسات الماجستير الرسمية
الفنون و العلوم اإلنسانية
أمريكا الالتينية المعاصرة و عالقاتها باالتحاد األوروبي :التعاون االستراتيجي
علم اآلثار و إدارة التراث داخل شبه الجزيرة األيبيرية
التواصل الثقافاتي و الترجمة الفورية و التحريرية في المؤسسات العامة
الدراسات األمريكية الشمالية
تاريخ الدراما
تاريخ الدراما (ال يقبل طالبًا جد ًدا للعام الدراسي ( 2013-2012
البناء التاريخي إلسبانيا .مدخل إلى البحث

العلوم االجتماعية و القانونية
مدخل إلى المحاماة
التحليل االقتصادي التطبيقي
البنوك و الماليات Finance and Banking
التواصل و التعلم في المجتمع الرقمي
الحسابات و مراجعة الحسابات و آثارهما على أسواق رأس المال )(MACAM

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

القانون
إدارة شركات السياحة
إدارة تنظيمات و منشآت النشاط البدني و الرياضي
الوثائق
التكامل اإلقليمي

إنارس
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إدارة التغيير
الحماية الدولية لحقوق اإلنسان

التربية
رعاية التنوع و أنماط الدعم التربوي )(M121
التدريس الجامعي
تدريس اإلنجليزية كلغة أجنبية
إعداد و تأهيل مدرسي المرحلة اإلعدادية و الثانوية ؛ التأهيل المهني و تعليم اللغات
إعداد و تأهيل مدرسي اللغة اإلسبانية
دراسة و نقد التربية
علم النفس التربوي

العلوم
األنثروبولوجيا البدنية :االرتقاء و التنوع البيولوجي اإلنسانيين
العلوم الشـُ ُر ِطيّة
العلم و التكنولوجيا من الفضاء
المناخ و الطاقة و المخاطرة البيئية

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

ْن
علم الوراثة و البيولوجيا الخـَلـَ ِويَّي ِ
الهيدرولوجيا و إدارة الموارد المائية
الكيمياء الدقيقة
الكيمياء الال عضوية الجزيئية
استعادة النظم البيئية

إنارس
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علوم الصحة
األهداف العالجية في التوضيح الخلوي :البحث و التطوير
العالج الطبيعي اليدوي بالجهاز الناقل للحركة
البحث العلمي في علم المناعة
الصحة العامة

الهندسة و الهندسة المعمارية
أت ْـ َمتة العمليات الصناعية
العلم و التكنولوجيا من الفضاء
إدارة المشروعات المعلوماتية
هندسة سوفتوير الصفحات الويب
مشروع متقدم للهندسة المعمارية و المدن
النظم االلكترونية المتقدمة .النظم الذكية
النظم المعلوماتية و الشبكات
تكنولوجيا المعلومات الجغرافيا
تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت

برامج الدكتوراة

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

الفنون و العلوم اإلنسانية
أمريكا الالتينية في المجتمع الدولي :السياسات العامة و التماسك الجتماعي
درسات لغوية و أدبية و مسرحية
دراسات أمريكية شمالية

إنارس
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التاريخ و الثقافة المكتوبة و الفكر
اللغات الحديثة :أبحاث في اللغويات و األدب و الثقافة و الترجمة

العلوم االجتماعية و القانونية و القانون
التحليل االقتصادي
التواصل و اإلعالم و التكنولوجيا في المجتمع عبر شبكة االنترنت
القانون
اقتصاد و إدارة الشركات
التربية

العلوم
البيولوجيا الوظيفية و التكنولوجيا البيولوجية
العلوم
علم اإلجرام
علم البيئة .الحفاظ على النظم البيئية و استردادها
الهيدرولوجيا و إدارة الموارد المائية
الكيمياء الدقيقة

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

علوم الصحة
علوم الصحة
اإلبيدميولوجيا و الصحة العامة
الكيمياء الطبية
التوضيح الخلوي

إنارس
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الهندسة و الهندسة المعمارية
الهندسة المعمارية
االلكترونيات :النظم االكترونية المتقدمة .النظم الذكية
هندسة المعلومات والمعرفة
أبحاث و بيولوجيا الفضاء
تكنولوجيات المعلومات الجغرافية
تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت

ل .دراسات التأهيل المستمر و ألقاب خبير
الفنون و العلوم اإلنسانية
الدراسات الهيسبانية
لغات أجنبية :اللغة و الثقافة العربيتين
لغات أجنبية :اللغة و الثقافة الصينيتين
لغات أجنبية :اللغة و الثقافة الفرنسيتين
لغات أجنبية :اللغة و الثقافة اإليطاليتين
لغات أجنبية :اللغة و الثقافة اليابانيتين

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

لغات أجنبية :اللغة و الثقافة البرتغاليتين
لغات أجنبية :اللغة و الثقافة الروسيتين
الرسم الفني
التربية النـُظـُ ِميَّة و الوساطة األسرية
تقنيات و مواد الرسم

إنارس
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العلوم االجتماعية و القانونية
اإلدارة التجارية
إدارة الشركات
االقتصاد للعاملين بالصيرفة
الماليات للمقدامين
تأهيل ال ُمؤ ِّ
َهلين
اإلدارة التجارية للحسابات الهامة
إدارة المشتريات و التفاوض مع ال ُم َو ِّردين
إدارة المشروعات
قيادة الشركات و الفرق
التسويق العام و التشغيلي
الموارد البشرية و انتقاء العاملين
العالقات األشخاصية لتحقيق النجاح
تقنيات التأثير على العميل و إقناعه
التقنيات الفعالة للعرض التجاري
المبيعات و رعاية و اكتساب ثقة العمالء
فنون و علوم الفكاهة .من الفكاهة إلى المعرفة
مراجعة الحسابات و الحسابات

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

الذكاء األعمالي
العقود و المرتبات و التأمين االجتماعي
قانون المهاجرين و األجانب 1
قانون المهاجرين و األجانب 2
قانون المهاجرين و األجانب 3

إنارس
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اللغة اإلسبانية و ثقافتها في مجال إدارة األعمال
ماليات الجمعيات
اإلدارة التجارية و المبيعات
إدارة الشركات الـ Retail
إدارة المشروعات
إدارة المخاطر
إدارة الشركات
الفكاهة و التواصل
اللوجيستسات و المشتريات
اإلدارة و الريادة
التسويق و التسويق أون الين
األسواق المالية
دور أعمال الخبير القضائي في الوقاية من مخاطر العمل
الشبكات االجتماعية و الوسائط أون الين
السكرتارية اإلدارية العليا

علوم الصحة
الطب االستوائي و الصحة العامة
منع الحمل في الرعاية األولية

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

Advanced Calibration in Periodontics and Caryology
Conservative and Invasive Physiotherapy of the Fibromyalgia and Chronic Myofascial Pain Syndrome

التدليك
العالج بالموسيقى
علم تقويم األسنان التطبيقي

إنارس
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علم تقويم األسنان األساسي
علم تقويم األسنان اللساني
العالج النفسي .منظور تكاملي

الهندسة و الهندسة المعمارية
معادلة للحصول على شهادة جامعية في التصميم الداخلي
معادلة للحصول على شهادة جامعية في تصميم الموضة
استشارات الـ  SEOو تحليل الويب
تطوير التطبيقات الخاصة بالتليفونات المحمولة
إدارة نظم المعلومات  ERPو  SAPالمالية
إدارة نظم المعلومات  ERPو  SAPو  RHالخاصة بالموارد البشرية
التسويق عبر الوسائط االجتماعية
االستخدام االفتراضي لنظم المعلومات على االنترنت

ماذا يمكنني أن أدرس
بجامعةألكاآل؟

UAH

22

مصاريف
التسجيل و
المنح التي
تقدمهاجامعة
ألكاآل
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أ .مصاريف التسجيل الخاصة بمختلف أنواع الدراسات
يمكن مراجعة أسعار تسجيل مختلف الدراسات على الموقع االلكتروني:
#Precios Matricula

ب .منح «ميجيل ديه ثربان ِتس» المقدمة لطلبة الماجستير و اإلشراف
المشترك على الدكتوراة
تعلن جامعة ألكاآل سنويًا عن منح اإلقامة و التعاون ،المعروفة باسم «ميجيل ديه ثربان ِتس» ،لطلبة الماجستير .يمكن مراجعة القواعو
باقي المعلومات على الموقع االلكتروني
#Beca Miguel de Cervantes
يتم نشر اإلعالن كل عام ،في منتصف شهر ديسمبر ،للطلبة الذين سيبدؤن في العام الدراسي التالي.

ج -منح و مساعدات أخرى تقدمها جامعة ألكاآل

مصاريفالتسجيل
و المنح التي تقدمها
جامعة ألكاآل

تعلن جامعة ألكاآل سنويًأ عن العديد من المنح للدراسة أو اإلقامات البحثية بجامعة ألكاآل ،و لمن يرغب في التمتع بهذه المنح أو اإلقامات
أو المساعدات الخارجية اإلطالع عليها على العنوان التالي
#Becas y Ayudas Internacionalización

UAH
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اإلقامة
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أ .المدن الجامعية
إذا رغب الطالب في اإلقامة في سكن مشترك ،فيمكنه ذلك في المدينة الجامعية السكنية ،المعروفة باسم كروسا  ،CRUSAو الواقعة في
الحرم الجامعي على بعد  5كيلومتر من وسط المدينة .تقدم المدينة العديد من الخدمات كالكافيتيريا و المغسلة و مناطق ترفيهية و رياضية،
إلخ
سعر اإلقامة الشهرية للفرد يشمل على ما يلي :اإلقامة و تليفون أرضي ثابت و االتصال المعلوماتي من خالل االنترنت و هوائي تليفزيون
و االتصال عن طريق القمر الصناعي و استخدام المناطق المشتركة باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
لمزيد من المعلومات ،راجع
www.crusa.es
يتم دفع مبلغ  40يورو مقابل جمع تنظيف المسكن و جمع القمامة عند انتهاء اإلقامة ،علمًا بأن هذا المبلغ يتم إصدار فاتورة به مر ًة واحد ًة فقط
في العام الدراسي لدى دفع أول فاتورة إيجار

ب .اإلقامة مع عائالت
تساعد اإلقامة مع عائالت يتم اختيارها بدقة و ذلك بعد إجراء زيارات و مقابالت معها (يقوم بها أفراد من معهد
ألكالينجوا و معهد فرانكلين) على تسريع عملية التعلم في مناخ دافئ و حميمي بين أشخاص متفتحين يتعاونون بصفة
منتظمة مع الجامعة ،و لذلك فإنهم معتادون على التعامل مع الطلبة األجانب .لمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بـ
 rosi.garciabarroso@uah.esأو على الهاتف رقم+91-885 5825 :

ج -خيارات أخرى

اإلقامة

و تشتمل على شقق مستقلة أو مشتركة مع عائالت أو في بنسيونات ،إلخ .يمكن اإلطالع على كل المعلومات الخاصة بذلك على صفحتنا
على البوابة الدولية للجامعة
#Alojamiento

Universidad
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www.uah.es

