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 كراًرااألسئلة األكثر ت

 

 هل من الضروري أن يكون المتقدم للتسجيل في الماجستير حاصال على شهادة جامعية معينة؟

  في الدراسات العربية لكن الماجستير  ،معينةجامعية شهادة  ةأي حاصال علىال, ليس من الواجب أن يكون الطالب

االنسانية واالجتماعية. وتتخذ لجنة تنسيق الماجستير السيرة  مبالعلو يأخذ بنظر االعتبار أن يكون لطالبه المامواالسالمية 

 العلمية لكل طالب كأساس لمعرفة مدى تأهله للتسجيل. 

  يجب على الطالب األجانب أن يراجعوا مكتب الدراسات العليا للتأكد من معادلة شهاداتهم. ويستحسن أن يتصلوا بالمكتب

 posgrado.oficial@uam.esالتالي:  المذكور من خالل البريد اإلكتروني

  تسجيل طالب في هذا الماجستير قادمين من الدول العربية واالسالمية وطالب من مختلف تم في السنوات الماضية

 االختصاصات مثل علوم الصحافة والعلوم السياسية والتاريخ وفقه اللغة والجغرافية والقانون وغيرها. 

 جرااات والقبول موجودة في:   كل المعلومات ذات العالقة  باإل 

62140261/masteroficial/masterOficia/Mastehttp://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/12426

r_Universitario_en_Estudios_Arabes_e_Islamicos_Contemporaneos.htm 

 ما هو أجل القبول والتسجيل؟ 

   :هناك أجالن للتسجيل األولي وأجالن للتسجيل النهائي 

o 1 :يوليو/تموز  -بارمايو/أالنهائي يونيو/ حزيران / التسجيل  –مارس/آذار األولي تسجيل ال 

o 2 :سبتمبر/أيلول / التسجيل النهائي سبتمبر/أيلول –تسجيل األولي يوليو/تموز ال 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242662140261/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Estudios_Arabes_e_Islamicos_Contemporaneos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242662140261/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Estudios_Arabes_e_Islamicos_Contemporaneos.htm
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  عبر الموقع اإلليكترونياألولي والتسجيل النهائي يتم التسجيل:  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/listado/Acceso_y_admision_posgrados.htm 

  .بعد التسجيل األولي تعلن الجامعة عن أسماا الطالب الذي تم قبولهم وبعدها يمكن القيام باجرااات التسجيل 

 

 ما هي معايير اإلختيار؟ 

 الطالب وفقا للترتيب الزمني للطلبات المقدمة قبولتم ي ، فإنّهحين شروط القبولشلدى المر تإذا توفر

 

  شغل كل المقاعد؟نما هو عدد المقاعد؟ هل ت

 مقعدا 30هو  الحد األقصى للمقاعد . 

  70والتسجيل النهائي  %100من المألوف أن تبلغ طلبات التسجيل األولي نسبة% . 

 

 هل هناك منح خاصة بالماجستير؟ 

 لألسف ال. 

 

 مبلغ التسجيل؟  واستعادةهل يمكنني التنازل عن الماجستير  ،القبول والتسجيلاجرااات  تمامافي حالة 

  المسددة.  المبالغالتسجيل ال يمكن رد  أجوربعد دفع 

  نصح باستعمال األجل الثاني للتسجيل إذا كان الطالب لم يحسم وي  هناك أجالن للتسجيل األولي وأجالن للتسجيل النهائي

 بعد. قراره

 

 ستمر الماجستير؟ وما هو التوقيت؟كم ي

  في عام دراسي من أكتوبر/تشرين األول إلى سبتمبر/ أيلول  منظم بصورة يمكن انجازهالماجستير 

  مدة الدراسة لكل مادة هي أربعة أشهر، غير أن البحث النهائي للماجستير والتدريبات تكون في األربعة أشهر الثانية ويمكن

 تمديدها لغاية الصيف. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/listado/Acceso_y_admision_posgrados.htm
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 اتذة األعضاا في برنامج فيما يتعلق بالبحث النهائي يجب على الطالب تقديمه شفويا أمام لجنة خاصة مشكلة من األس

 سبتمبر/أيلول.  دائما في شهر في جلسة مفتوحة وتعتبر هذه المناقشة إلزامية وموعدها  الماجستير

 لمواد االختيارية على شكل دورات مكثفة في ، ويمكن أن تكون بعض اتجري المحاضرات والحصص الدراسية في المساا

 الصباح. يرجى االطالع على توقيت المواد االختيارية قبل القيام باجرااات التسجيل. 

  عامل أوروبي كحد أدنى و 24بمعدل  الجزئيتوجد امكانية للتسجيل  وحدة كحد أقصى في كل سنة دراسية.  36وحدة / م 

 

 اجستير؟لدراسة الم الضروريةما هي اللغات 

  باللغة اإلسبانية  وكذلك يحرر البحث النهائي بها. الماجستير دروستقدم 

  الثانوية والجامعية أو  المرحلةالطالب الذين ال يمكنهم إثبات مستوى كاف في اللغة اإلسبانية )ألنهم لم يدرسوا هذه اللغة في

او شهادة  معادلة لها في وقت التسجيل، يجب أن نبية( )دبلوم اللغة االسبانية كلغة أج DELE ألنهم لم يحصلوا على شهادة 

لجنة تنسيق الماجستير وتحتفظ اللغة قبل التسجيل النهائي. فإذا لم يقوموا بذلك فإنهم سيفقدون حقوقهم. هذه يثبتوا معرفتهم ب

 رط.تقديم المعلومات التي تراها ضرورية لتأكيد استيفائهم هذا الشل المسجلين الطالب بحقها بمطالبة

 ي كلف الطالب في يمكن أن  . كمامصادر مكتوبة بهاالمراجع وال للقرااة وترد الكثير من استخداملغة  تعد اللغة اإلنجيليزية

 حاالت خاصة بقرااة نصوص مكتوبة بالفرنسية. 

 الطالب ول. الماسجتيرويعتمدها لكن معرفتها ليست شرطا أساسيا للقبو في العربية والتركية والفارسية لغات يرحب بها

من أجل اثراا المراجع  سمح لهم باستخدام مراجع مكتوبة بهاثإحدى هذه اللغات يمكنهم إخبار األساتذة لكي ي يجيدونالذين 

 .والبحوث األكاديمية

 

 هل الحضور إجباري؟ هل من الممكن دراسة الماجستير عبر الشبكة اإللكيترونية؟

 إجباري. في الماجستير  الدروس حضور 

 هي جزا من التقييم النهائي. شطة في المحاضرات ساهمة النوالم الحضور 

   أيضا لماجستيرل الشخص المنسق.  في حالة غياب طويل يجب إخبار المعنيين خبر به األساتذةاي غياب مبّرر يجب أن ي. 
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 هل اختيار المواد عملية حرة؟

 وحدة للبحث النهائي والذي هو  12اد إجبارية ومنها تعود لثالث مو 18وحدة أوروبية،  60ل الماجستير على ـ يشتم

 إجباري أيضا. 

  .ـ وباقي الوحدات يتم انجازها من خالل اختيار المواد المتبقية باالضافة إلى التدريبات 

  .ـ يتم اختيار المواد في التسجيل األولي، ويمكن تغييرها عند التسجيل النهائي في حالة وجود مقاعد شاغرة 

  وحدة في ماجستير آخر بنفس هذه الجامعة، غير أنه من الضروري اخبار  منّسق الماجستير عنه عند  12ـ يمكن دراسة

 القيام بالتسجيل األولي من أجل تقديم الطلبات الالزمة لذلك. 

  مكن ، علما بأنه من المها المواد لكي يكون للطالب فكرة عنتلك ـ ي نصح بقرااة برامج المواد للسنة السابقة قبل اختيار

  ادخال تعديالت وتغييرات على تلك البرامج حسب الضرورات التعليمية.

 

 ؟للتقييمهل يوجد استدعاا ثان 

 يونيو / حزيراناستدعاا عادي في نهاية كل فصل وآخر استثنائي في شهر  ،المواد لها استدعااان جميع. 

 لرجوع إلى برامج المواد المختلفة للوقوف يرجى ا ،ستدعااا كل وضع العالمات يمكن أن تتغير حسبأو  التقييم شروط

 . على المحددات الخاصة بكل واحدة منها

 استدعاا واحد فقط. النهائي للتدريب وللبحث 

 


