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ترحيب

ــي  ــث العلم ــس والبح ــودة التدري ــى ج ــا ع ــن دامئ ــة، تراه ــابة ومضياف ــة ش ــا ، جامع ــة ملق ــم يف جامع ــا بك مرحب
وخدمــة ورعايــة طابهــا. نعمــل باســتمرار مــن خــال املعرفــة واالبتــكار والتجديــد لجعــل جامعتنــا جامعــة فعالــة 
وديناميكيــة، منفتحــة عــى العــامل ومســترشفة للمســتقبل. تقــع الجامعــة يف مدينــة ملقــا، عاصمــة شــاطئ الشــمس 
ــة  ــة طبيعي ــا بيئ ــر لن ــذي يوف ــة، تُــرشف عــى البحــر األبيــض املتوســط ال ــة عاملي ــل ســول(. وهــي مدين )كوســتا دي

ــا الطيبــن. ــدل وأهله ــا املعت ــة ومناخه ــة بشــوارعها الجميل ــة جذاب ــزة. إنهــا مدين متمي

أصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن جميــع املوظفــن العاملــن يف املركــز الــدويل للغــة اإلســبانية، أشــجعكم عــى االلتحــاق 
ــا أيضــا كشــهادات  ــي تعتمــد النظــام التدريــي األورويب املوحــد ECTS واملعــرف به ــدورات اللغــة اإلســبانية الت ب

ودبلومــات خاصــة بجامعــة ملقــا.

ويف الختام أشجعكم كذلك أن تتمتعوا بفرة دراستكم يف جامعتنا وأن تجعلوا منها تجربة خصبة التنىس.

نحن يف انتظاركم.

السيد كارلوس دي الس إيراس
Carlos de las Heras Pedrosa

نائب رئيس الجامعة املكلف بالعاقات املؤسساتية 
وديوان رئاسة الجامعة
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تقديم

ــة  ــن فعالي ــا )UMA-CIE( ب ــة ملق ــبانية يف جامع ــة اإلس ــدويل للغ ــز ال ــع املرك ــام 1947، يجم ــه يف ع ــذ تأسيس من
التدريــس واملؤهــات املهنيــة العاليــة لفريقــه األكادميــي واإلداري. ويســمح هــذان العامــان ملركزنــا بتوفــر مجموعــة 

واســعة مــن الــدورات والربامــج تســجيب للطلــب املتنــوع واملتنامــي عــى تعلــم اللغــة اإلســبانية.

ــق الخطــط  ــة عــن طري ــة حــددت ركائزهــا بعناي ــا، ووفقــا لعملي ــه عرصن ــذي يتطلب ــل ال  وانخراطــا منهــا يف التدوي
االســراتيجية املتعاقبــة، عهــدت لنــا جامعــة ملقــا مبهمــة إضفــاء قيمــة مضافــة عــى تدريــس اإلســبانية كلغــة ثانيــة، 
ببصمــة الجــودة الجامعيــة. نحــن نعمــل مــع فقــه اللغــة التطبيقــي عــى خدمــة الطــاب الذيــن باتــوا يعــربون بلغــة 

مشــركة عــن غنــى تعددهــم الثقــايف.  

يف هــذا العمــل املمتــع واملشــوق، كل مكونــات املركــز الــدويل للغــة اإلســبانية تعمــل إىل جانــب الطــاب والجامعــات 
ــة  ــة، أال وهــي اللغ ــن أهــم وســائل العومل ــن ب ــل واحــدة م ــة عــى تفعي ــة والدولي ــرشكات واملؤسســات الوطني وال
اإلســبانية التــي تعتــرب اللغــة األم أو اللغــة الثانيــة ملايــن األشــخاص يف شــتى أنحــاء العــامل. الهــدف الــذي ننشــده يف 

عملنــا يتمثــل يف جعــل اإلســبانية لغــة لعــامل باحــدود أيــا كان نوعهــا.

 وتســاهم املؤهــات الدميوغرافيــة والجغرافيــة والتاريخيــة التــي تزخــر بهــا مدينــة مالقــا يف تحقيــق هــذا الهــدف. 
فقــد اســتطاعت هــذه املدينــة أن تحقــق واقعــا الزال يف كثــر مــن األماكــن أمنيــة بعيــدة املنــال. ففضــا عــن كونهــا 
ــة  ــن شــواطىء جميل ــا م ــا فيه ــا، مل ــة ملق ــوم مدين ــة، أصبحــت الي ــة والحكيم ــات والحضــارات القدمي ــا للثقاف ملتق
ومناظــر طبيعيــة جذابــة، موطنــا ألشــخاص ينحــدرون مــن بلــدان متعــددة ويتكلمــون لغــات مختلفــة. يف ظــل هــذا 
املزيــج الســكاين الــري تعمــل اإلســبانية املســتعملة يف ملقــا عمــل لغــة كونيــة. بفضــل طابعهــا الجنــويب تتناســق مــع 

لهجــات دول أمريــكا الاتينيــة وتتناغــم معهــا وإن امتزجــت بنغــات لغويــة أخــرى.

يجمــع املركــز الــدويل للغــة اإلســبانية بــن خربتــه املهنيــة الواســعة وظرافــة إســبانية أهــل ملقــا وتعــدد أوجــه هــذه 
ــا كل  ــودة نرحــب مبــن يقصدونن ــض بامل ــدة تنب ــة وأفئ ــوب متلؤهــا املحب ــا، بقل ــذا نحــن دامئ ــا. هك ــة ووظائفه اللغ
ســنة ليشــاطروننا الحيــاة واللغــة والصــوت. نحــن يف نظرهــم: نكــرس أنفســنا للكلمــة الطيبــة الخصبــة التــي تضمــن 

التفاهــم.

السيد غاسبار غاَرويت
Gaspar Garrote

مديراملركز
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معلومات عامة

مرافق وخدمات املركز )الحرم الحامعي El Palo - ملقا(. 1
املبنى: 2000 مر مربع، يف طابقن. •
قاعة االستقبال: فضاء رحب الستقبال الطاب واحتضان املحارضات وامتحانات DELE وأنشطة أخرى. •
األقسام:21 قسا )كلها مجهزة بوسائل سمعية برصية( •
القسم اإلفرتايض: يتوفر عى موقع خاص باألستاذ و15 موقعا للطاب. •
االرشاد الرتبوي: مكتبان. •
قاعة املطالعة: فضاء للدراسة واملطالعة واإلطاع عى املراجع واملواد التعليمية. •
باحات: باحتان عى الهواء الطلق توجدان داخل املبنى. •
القسم املتعدد الثقافات: فضاء إلنجاز األنشطة التكميلية واملراجعة والدراسة والتعايش. يتوفر أيضا عى أماكن مخصصة لاسرخاء والراحة. •
السكرتارية: تتوفر عى مكاتب إدارية ومكتب املعلومات. •
خدمة wifi: للطاب املسجلن يف مركزنا. •
الوساطة الثقافية: برنامج متخصص يهدف إىل تسهيل عملية إندماج الطاب. •
قاعة االجتامعات. •

الخدمات القريبة من مركزنا. 2
 	.)N-1 محطات توقف الحافالت: عى بعد 50 م من مركزنا، يف شارع خوان سباستيان إلكانو )الخطوط 11 و3 و
محطات التاكيس: يف نفس شارع Estación de El Palo، أمام املركز.	 
مكتب الربيد: عى بعد 50 م من مركزنا يف شارع خوان سباستيان إلكانو ، رقم 178.	 
شاطئ El Palo: عى بعد 100 م من مركزنا، يتوفر الشاطئ عى مطاعم، أحدها تجمعه اتفاقية مع املركز الدويل للغة اإلسبانية. 	 
مركز الرشطة : عى بعد 450 م من مركزنا يف شارع خوان سباستيان إلكانو ، رقم 149.	 
مستوصف: عى بعد 250 م من مركزنا يف شارع سالفادور أييندي رقم 159.	 
السوق البلدي El Palo: عى بعد 100 م من مركزنا يف شارع ألونسو كارييّو دي ألبورنوث، رقم 3.	 

األنشطة التكميلية. 3
حفالت التعايش ومحارضات: سيتم اإلعان عنها يف وقته. •
زيارات سياحية: إىل املواقع التاريخية واألثرية ملدينة ملقا وملواقع أخرى ذات أهمية اقتصادية واجتاعية وترفيهية. •
رحــالت: إىل أهــم مــدن محافظــة ملقــا واملحافظــات األندلســية األخــرى. يديــر الرحــاالت أســاتذة مختصــن يف مركزنــا يســهرون عــى رشح أبــرز املناحــي واملظاهــر  •

التاريخيــة والفنيــة للمنطقــة.
التبادل اللغوي: سيتم اإلعان، يف وقته، عن هذا النشاط الذي يشارك فيه طاب إسبان. •

أمثنة هذه األنشطة، إن مل تكن مدرجة يف رسوم التسجيل، سيتم اإلعان عنها يف وقته. 

املنهجية األكادميية. 4
تتألــف الهيئــة التدريســية للمركــز الــدويل للغــة اإلســبانية مــن أســاتذة دكاتــرة وموجزيــن ذوي خــربات عاليــة وتكويــن متخصــص يف تدريــس اللغــة اإلســبانية للناطقــن  •

. بغرها
يف األقسام الدراسية يتم املزج بن مواد مختلفة يف عدة وسائط سمعية برصية وتكنولوجية.  •
تجمع املنهجية اإلنتقائية، حسب املواقف التعليمية، بن مكونات املناهج البنيوية والتواصلية األكر متحيصا. •
ميكــن للطــاب توســيع املعــارف املكتســبة وتكميلهــا وتطبيقهــا وكــذا حــّل املشــاكل املتعلقــة بالتدريــس والتعلّــم عــن طريــق خدمتــي الحــرم الجامعــي اإلفــرايض  •

لجامعــة ملقــا وخدمــة اإلرشــادات الربويــة الخصوصيــة.
يتم إخبار الطاب عن املواد التعليمية التي يجب اقتناؤها يف حالة ما إذا كانت هذه املواد غر مدرجة يف سعر التسجيل يف الدورات التي تم اختيارها. •
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تأمني الرعاية والتغطية الصحية . 5
مدرج يف معظم الدورات التي ينظمها املركز. •
يف بقية الدورات والربامج ميكن للطالب أن يختار االستفادة من خدمة التأمن الصحي عى أن يُخرب مسبقا سكرتارية املركز بذلك. •

السكن. 6
يقدم املركز لألشخاص الراغبن يف ذلك إمكانية السكن إما يف بيوت أرس الضيافة أو يف شقق مشركة.

خدمة النقل املكوكية )ذهاب وإياب( : 50 يورو.

طالب املركز الدويل للغة اإلسبانية. 7
يطيــب للمركــز الــدويل للغــة اإلســبانية – جامعــة ملقــا )CIE-UMA( أن يعــرب عــن شــكره وامتنانــه لـــ 2219 طالــب وطالبــة الوافديــن مــن مختلــف القــارات واملنحذريــن مــن 

69 جنســية مختلفــة عــى وضــع ثقتهــم يف مركزنــا لاســتفادة مــن دروس 20 دورة تعليميــة وبرامــج تكوينيــة نظّمهــا املركــز خــال ســنة 2013.

الجنسياتالقارة

36أوروبا

18آسيا

6أمريكا

7إفريقيا

2أوقيانوسيا

69املجموع

عند أرسة من فئة Bعند أرسة من فئة Aنوع الغرفة

غرفة مشرتكة عند أرسة الضيافة
مع وجبة إفطار

24 يورو يف اليوم
168 يورو يف األسبوع

17 يورو يف اليوم
119 يورو يف األسبوع

27 يورو يف اليوممع كل الوجبات
189 يورو يف األسبوع

21 يورو يف اليوم

147 يورو يف األسبوع

غرفة لشخص عند أرسة الضيافة

مع وجبة إفطار

مع كل الوجبات
30 يورو يف اليوم

210 يورو يف األسبوع
25 يورو يف اليوم

175 يورو يف األسبوع

السكن فقطغرفة مشرتكة يف شقة
7 يورو يف اليوم

49 يورو يف األسبوع 

السكن فقطغرفة لشخص يف شقة
11 يورو يف اليوم

77 يورو يف األسبوع
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هــي االختيــار األمثــل إن كنــت تريــد تعلــم اإلســبانية أو تحســن مســتواك يف هــذه اللغــة يف وقــت وجيــز. ستســتطيع عنــد نهايــة الــدورة الشــهرية أو نصــف الشــهرية أن تفهــم 
وتتحــدث اإلســبانية يف حياتــك اليوميــة ومعرفــة ثقافــة الشــعوب اإلســبانية بشــكل أفضــل عــن طريــق األنشــطة التكميليــة.

الدورة املكثفة الشهرية: 90 ساعة. •
عدد الطالب يف كل مجموعة: بن 8 و 14 طالبا. •
•  9 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 765 يورو. •

حجز مقعد )20 %(: 153 يورو.• 
التسجيل )%80(: 612 يورو.• 

 يشمل السعر:  •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا.• 
تأمن الرعاية والتغطية الصحية.• 
كتيب.• 

املواعيد

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

30-827-227-230-729-426-128-131-329-129-130-322-1

الدورة املكثفة النصف الشهرية: 45 ساعة )خال النصف األول من كل شهر(.  	 
عدد الطالب يف كل مجموعة: بن 8 و 14 طالبا.	 
 	 4,5 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 400 يورو.	 

حجز مقعد )20 %(: 80 يورو. •
التسجيل )%80(: 320 يورو. •
يشمل السعر:  	 

بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •

املواعيد

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

20-812-212-217-714-411-113-113-314-114-113-315-1

معلومات أخرى )خاصة بالدورات املكثفة الشهرية ونصف الشهرية(:
الشــهادات )مدرجــة يف رســوم التســجيل(: شــهادة خاصــة بجامعــة ملقــا. للحصــول عليهــا عــى الطالــب أن يحــر %80 عــى األقــل مــن الحصــص التعليميــة وأن يجتــاز 	 

بنجــاح االمتحــان النهــايئ للمســتوى. إن مل يجتــز االمتحــان بنجــاح تعطــى للطالــب شــهادة اشــراك رشيطــة أن يحــر لـــ %80 مــن الحصــص التعليميــة.
التوقيت: من االثنن إىل الجمعة، من 09:00 إىل 13:00. يف الشهور التي توافق أيام عطلة يصبح التوقيت من 09:00 إىل 14:00 المتام الساعات الدراسية املربمجة.	 
ــم اســتفاء الحــد األدىن لعــدد الطــاب بعــد 	  املســتويات: تنظــم املســتويات الســتة وفــق اإلطــار األورويب املرجعــي املوحــد )A1, A2, B1, B2, C1, C2ِ(، رشيطــة أن يت

إجــراء اختبــارات تحديــد املســتوى. 

خال الساعتن ااألولين من ابتداء الدورة ستجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال ثاث ساعات األخرة من آخر يوم درايس تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.

 دورة مكثفة يف 

اإلسبانية

.1
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.2
 الدورة الصيفية

دورة يف اللغة اإلسبانية مصحوبة بأنشطة وزيارات ورحات للتعرف عى عاصمة شاطئ الشمس ومحافظتها واالستمتاع مبرافقها.

دورة شهرية: 60 ساعة. •
عدد الطالب يف كل فصل: بن 12 و 15 طالبا. •
•  6 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 695 يورو •

حجز مقعد )20 %(: 139 يورو. •
التسجيل )%80(: 556 يورو. •

تسجيل متع د د

أربعة أشهرثالثة أشهرشهرين

1.355 €1.988 €2.593 €

 يشمل السعر:   •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •
رحلة إىل مربييا و أوخن. •
رحلة إىل فريخيليانا و نرخا. •
رحلة إىل رندة. •
• )tapas ورشة طبخ )الطبخ الراقي وتذوق املقبات
كتيب. •

املواعيد

سبتمربأغسطسيوليويونيو

26-128-131-329-1

معلومات أخرى:
الشــهادات )مدرجــة يف رســوم التســجيل(: شــهادة خاصــة بجامعــة ملقــا. للحصــول عليهــا عــى الطالــب أن يحــر %80 عــى األقــل مــن الحصــص التعليميــة وأن يجتــاز  •

بنجــاح االمتحــان النهــايئ للمســتوى. إن مل يجتــز االمتحــان بنجــاح تعطــى للطالــب شــهادة اشــراك رشيطــة أن يحــر لـــ %80 مــن الحصــص التعليميــة.
التوقيت: من االثنن إىل الجمعة، من 10:00 إىل 13:00. يف الشهور التي توافق أيام العطلة يصبح التوقيت من 09:00 إىل 14:00 المتام الساعات الدراسية املربمجة. •
املســتويات: تنظــم املســتويات الســتة وفــق اإلطــار األورويب املرجعــي املوحــد )A1, A2, B1, B2, C1, C2ِ(، رشيطــة أن يتــم اســتفاء الحــد األدىن لعــدد الطــاب بعــد إجــراء  •

اختبــارات تحديد املســتوى. 

خال الساعتن ااألولين من ابتداء الدورة ستجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال ثاث ساعات األخرة من آخر يوم درايس تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.
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.3
 دورة يف 

الدراسات 
اإلسبانية

النســخة 68 مــن دورة الدراســات اإلســبانية وهــي دورة يف اللغــة اإلســبانية لفــرة طويلــة، تجمــع بــن تعلــم اللغــة اإلســبانية واإلطــاع عــى ثقافــة إســبانيا ودول أمريــكا الجنوبيــة 
الناطقــة باللغــة اإلســبانية )اآلداب والتاريــخ والفــن والجغرافيــا واملجتمع(.

 
دورة خالل ثالثة شهور: 225 ساعة. •
عدد الطالب يف كل فصل: بن 9 و 15 طالبا. •
•  22,5 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 1810 يورو •

حجز مقعد )20 %(: 362 يورو. •
التسجيل )%80(: 1448 يورو. •

 يشمل السعر:   •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •
كتيب عند كل ثايث. •

املواعيد

الثاليث الرابعالثاليث الثالثالثاليث الثاينالثاليث األول

1 أكتوبر-22 ديسمرب1 يوليو-23 سبتمرب7 أبريل- 24 يونيو1 يناير – 27 مارس

معلومات أخرى:
 التوقيت: من االثنن إىل الجمعة، من 10:00 إىل 14:00. يف الشهور التي توافق أيام عطلة يصبح التوقيت من 10:00 إىل 15:00 المتام الساعات الدراسية املربمجة. •
الشــهادات )مدرجــة يف رســوم التســجيل(: شــهادة خاصــة بجامعــة ملقــا. للحصــول عليهــا عــى الطالــب أن يحــر %80 عــى األقــل مــن الحصــص التعليميــة وأن يجتــاز  •

بنجــاح االمتحــان النهــايئ للمســتوى. إن مل يجتــز االمتحــان بنجــاح تعطــى للطالــب شــهادة اشــراك رشيطــة أن يحــر لـــ %80 مــن الحصــص التعليميــة.
ــم اســتفاء الحــد األدىن لعــدد الطــاب بعــد  • املســتويات: تنظــم املســتويات الســتة وفــق اإلطــار األورويب املرجعــي املوحــد )A1, A2, B1, B2, C1, C2ِ(، رشيطــة أن يت

إجــراء اختبــارات تحديــد املســتوى. 

خال اليوم األول من الدورة تجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال اليوم األخر من الدورة تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.
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.4
 املاجستري

دورة أسبوعية يف اللغة والثقافة اإلسبانية وفق اهتامات وحاجيات األشخاص ما فوق 40 سنة.

دورة أسبوعية: 34 ساعة •
•  3,4 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 855 يورو •

حجز مقعد )20 %(: 171 يورو. •
التسجيل )%80(: 684 يورو. •

يشمل السعر:   •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •
كتيب  •

التقويم
األسبوع الخامساألسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثايناألسبوع األول2015

من 26 إىل 30من 19 إىل 23من 12 إىل 16يناير

من 23 إىل 27من 16 إىل 20من 9 إىل13 من 2 إىل 6فرباير

من 23 إىل 27من 16 إىل 20من 9 إىل13من 2 إىل 6مارس

من 27 إىل 30من 20 إىل 24من 13 إىل 17من 7 إىل 10أبريل

من 25 إىل 29من 18 إىل 22من 11 إىل 15من 4 إىل 8مايو

من 22 إىل 26من 15 إىل 19من 8 إىل 12من 1 إىل 5يونيو

من 27 إىل 31من 24 إىل 28من 13 إىل 17من 6 إىل 10من 29 إىل 3يوليو

من 24 إىل 28من 17 إىل 21من 10 إىل 14من 3 إىل 7أغسطس

من 21 إىل 25من 14 إىل 18من 7 إىل 11من 31 إىل 4سبتمرب

من 26 إىل 30من 19 إىل 23من 13 إىل 16من 5 إىل 9من 28 إىل 2أكتوبر

من 23 إىل 27من 16 إىل 20من 9 إىل 13من 3 إىل 6نوفمرب

من 14 إىل 18من 30 إىل 4ديسمرب

الشــهادات )مدرجــة يف رســوم التســجيل(: شــهادة خاصــة بجامعــة ملقــا. للحصــول عليهــا عــى الطالــب أن يحــر %80 عــى األقــل مــن الحصــص التعليميــة وأن يجتــاز  •
بنجــاح االمتحــان النهــايئ للمســتوى. إن مل يجتــز االمتحــان بنجــاح تعطــى للطالــب شــهادة اشــراك رشيطــة أن يحــر لـــ %80 مــن الحصــص التعليميــة.

املستويات: ابتدايئ، متوسط ومتقدم، رشيطة أن يتم استفاء الحد األدىن لعدد الطاب بعد إجراء اختبارات تحديد املستوى.  •

خال الساعتن ااألولين من ابتداء الدورة ستجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال ثاث ساعات األخرة من آخر يوم درايس تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.
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.5
 دورة اللغة 

اإلسبانية ملقا - 
مدريد

دورة مــن إعــداد جامعــة ملقــا وجامعــة الكومبلوتنــي يف مدريــد تســمح للطالــب أن ينجــز دورة لغــة إســبانية يف جامعتــن مختلفتــن والتعــرف عىأســلويب عيــش إســبانن 
متكاملــن. شــهر يف ملقــا وشــهر يف مدريــد.

عدد الساعات: 60 ساعة. •
الحد األدىن لعدد الطالب يف كل فصل: 5 طاب. •
السعر: 1520 يورو •

حجز مقعد )20 %(: 304 يورو. •
التسجيل )%80(: 1216 يورو. •

 يشمل السعر:  •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح للطالب بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا واالستفادة من خدماتها. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •

املواعيد

ديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

8-302-272-277-304-291-261-283-311-291-293-301-22

معلومات أخرى: 
التوقيت: من االثنن إىل الجمعة، من 09:00 إىل 13:00. يف الشهور التي توافق أيام عطلة يصبح التوقيت من 09:00 إىل 13:00 المتام الساعات الدراسية املربمجة. •
ميكن للطالب أن يختار بدء هذه الدورة يف أي من الجامعتن ويف أي شهر يريد من السنة ليكمل بعد ذلك الدورة الشهر املوايل يف الجامعة األخرى. •
الشهادات )مدرجة يف رسوم التسجيل(:  •

شهادة خاصة بجامعة ملقا. للحصول عليها عى الطالب أن يحر %80 عى األقل من الحصص التعليمية وأن يجتاز بنجاح االمتحان النهايئ للمستوى. •
إن مل يجتز االمتحان بنجاح تعطى للطالب شهادة اشراك رشيطة أن يحر لـ %80 من الحصص التعليمية. •

ــم اســتفاء الحــد األدىن لعــدد الطــاب بعــد  • املســتويات: تنظــم املســتويات الســتة وفــق اإلطــار األورويب املرجعــي املوحــد )A1, A2, B1, B2, C1, C2ِ(، رشيطــة أن يت
إجــراء اختبــارات تحديــد املســتوى. 

خال الساعتن ااألولين من ابتداء الدورة ستجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال ثاث ساعات األخرة من آخر يوم درايس تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.
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.6
دورة لفائدة طالب     

         ERASMUS
وطالب التبادل 

الدويل

دورة لغــة إســبانية الكتســاب املهــارات األساســية يف اللغــة اإلســبانية أوتدعيمهــا أوتحســينها بهــدف تســهيل فهــم واســتعاب الــدروس الجامعيــة والــرشوع يف عمليــة التدريــس 
والتعلــم يف جامعــة ملقــا.

عدد الساعات: 70 ساعة. •
الحد األدىن لعدد الطالب يف كل فصل: بن 20 و25 طالبا. •
• 7 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 198 يورو •
مواعيد: من 3 إىل 27 فرباير 2015. •

معلومات أخرى:
الشــهادات )مدرجــة يف رســوم التســجيل(: شــهادة خاصــة بجامعــة ملقــا. للحصــول عليهــا عــى الطالــب أن يحــر %80 عــى األقــل مــن الحصــص التعليميــة وأن يجتــاز  •

بنجــاح االمتحــان النهــايئ للمســتوى. إن مل يجتــز االمتحــان بنجــاح تعطــى للطالــب شــهادة اشــراك رشيطــة أن يحــر لـــ %80 مــن الحصــص التعليميــة.
ــم اســتفاء الحــد األدىن لعــدد الطــاب بعــد  • املســتويات: تنظــم املســتويات الســتة وفــق اإلطــار األورويب املرجعــي املوحــد )A1, A2, B1, B2, C1, C2ِ(، رشيطــة أن يت

إجــراء اختبــارات تحديــد املســتوى. 

خال الساعتن ااألولين من ابتداء الدورة تجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال أربع ساعات األخرة من آخر يوم درايس تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.
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.7
اإلسبانية 

ألغراض خاصة

دورة أسبوعية موجهة للقطاعات االقتصادية املتخصصة والعوملة.

دورة لغة األعامل. 1
دورة لغة السياحة. 2
دورة لغة علوم الصحة. 3
دورة لغة الهندسة. 4

عدد الساعات: 29 ساعة •
عدد الطالب يف كل فصل: بن 3 و6 طاب. •
• 2,9 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر: 700 يورو •

حجز مقعد )20 %(: 140 يورو. •
التسجيل )%80(: 560 يورو. •

يشمل السعر:   •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح للطالب بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا واالستفادة من خدماتها. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •

التقويم

األسبوع الخامساألسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثايناألسبوع األول2015

من 26 إىل 30من 19 إىل 23من 12 إىل 16يناير

من 23 إىل 27من 16 إىل 20من 9 إىل 13من 2 إىل 6فرباير

من 23 إىل 27من 16 إىل 20من 9 إىل 13من 2 إىل 6مارس

من 27 إىل 30من 20 إىل 24من13 إىل 17من 7 إىل 10أبريل

من 25 إىل 29من 18 إىل 22من 11 إىل 15من 4 إىل 8مايو

من 22 إىل 26من 15 إىل 19من 8 إىل 12من 1 إىل 5يونيو

من 27 إىل 31من 24 إىل 28من 13 إىل 17من 6 إىل 10من 29 إىل 3يوليو

من 24 إىل 28من 17 إىل 21من 10 إىل 14من 3 إىل 7أغسطس

من 21 إىل 25من 14 إىل 18من 7 إىل 11من 31 إىل 4سبتمرب

من 26 إىل 30من 19 إىل 23من 13 إىل 16من 5 إىل 9من 28 إىل 2أكتوبر

من 23 إىل 27من 16 إىل 20من 9 إىل 13من 3 إىل 6نوفمرب

من 14 إىل 18من 30 إىل 4ديسمرب

معلومات أخرى: 
التوقيت: من 09:00 إىل 14:00.  •
الشــهادات )مدرجــة يف رســوم التســجيل(: شــهادة خاصــة بجامعــة ملقــا. للحصــول عليهــا عــى الطالــب أن يحــر %80 عــى األقــل مــن الحصــص التعليميــة وأن يجتــاز  •

بنجــاح االمتحــان النهــايئ للمســتوى. إن مل يجتــز االمتحــان بنجــاح تعطــى للطالــب شــهادة اشــراك رشيطــة أن يحــر لـــ %80 مــن الحصــص التعليميــة.
ــم اســتفاء الحــد األدىن لعــدد الطــاب بعــد  • املســتويات: تنظــم املســتويات الســتة وفــق اإلطــار األورويب املرجعــي املوحــد )A1, A2, B1, B2, C1, C2ِ(، رشيطــة أن يت

إجــراء اختبــارات تحديــد املســتوى. 

خال الساعتن األولين من ابتداء الدورة تجرى اختبارات تحديد املستوى.
خال الساعتن األخرتن من آخر يوم درايس تجرى اختبارات الحصول عى شهادة املستوى.
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دورة لغة األعامل. 1
ترتــب عــن عوملــة االقتصــاد الكثــر مــن الوثائــق التــي ينبغــي ترجمتهــا مــن لغــات إىل أخــرى. تشــتمل هــذه الــدورة األســبوعية عــى مــواد نظريــة وتطبيقيــة حــول الخصائــص 
ــاواليت يف شــتى  ــارات التواصــل يف املجــال املق ــة ومارســة مه ــة األعــال والتجــارة. معرف ــة االقتصــاد ولغ ــة الخاصــة بلغ ــة والتعبري ــة والخطابي ــة والنحوي ــة والركيب املعجمي

املياديــن.

دورة لغة السياحة. 2
دورة تهــدف إىل تدعيــم وتحســن مســتوى اإلســبانية لــكل مهنــي قطــاع الســياحة أو املهتمــن بــه، وذلــك عــن طريــق مــواد لغويــة وخطابيــة وثقافيــة تأخــذ بعــن االعتبــار 
الســياقات التداوليــة الخاصــة قصــد أن يتمكــن الطالــب مــن اإلنخــراط واإلندمــاج يف مجــال الــرشكات واملؤسســات اإلســبانية واألمريكيــة الاتينيــة العاملــة يف هــذا املجــال بغــض 

النظــر عــن املواقــف التواصليــة املتعلقــة بالســياحة.

دورة يف لغة علوم الصحة. 3
دورة موجهــة للطــاب الراغبــن، بعــد تحصيلهــم عــى مســتوى عــام يف اإلســبانية، يف تكريــس اهتاماتهــم الدراســية لعلــوم الصحــة. تســتجيب هــذه الــدورة ملتطلبــات الطــاب 
املتطلعــن إىل اكتســاب وتحســن اللغــة اإلســبانية املتداولــة يف املجــال الصحــي وكــذا الرفــع مــن مهاراتهــم وكفاياتهــم اللغويــة يف اإلســبانية. الــدورة تأخــذ بعــن االعتبــار كل 

املهــارات املكونــة لعمليــة التعليم/التعلــم )القــراءة والكتابــة والتعبــر الشــفوي والتعبــر الكتــايب والتفاعــل الشــفوي والكتــايب(.

دورة لغة الهندسة. 4
دورة موجهــة ملهنــي قطــاع الهندســة الراغبــن يف توجيــه اهتاماتهــم الدراســية نحــو هــذا املجــال املتخصــص، وذلــك بهــدف اكتســاب الكفايــات الغويــة والتواصلية واالســتراتجية 
والثقافيــة التــي متكنهــم مــن الحديــث بطاقــة يف الســياقات التداوليــة الخاصــة مبيــدان عملهــم، وكــذا التفاعــل مــع املهنيــن الناطيقــن باإلســبانية قصــد أن يتمكــن الطالــب مــن 

نســج عاقــات مهنيــة واالنخــراط يف مشــاريع مشــركة.
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.8
برنامج تكوين 

األساتذة

دورة اإلنخراط املنهجي والثقايف ألساتذة اإلسبانية كلغة ثانية. 1
)بالتعاون مع سفارة إسبانيا يف الواليات املتحدة األمريكية(

هــذه الــدورة موجهــة لألســاتذة الذيــن يرغبــون يف تحيــن مهاراتهــم وكفاياتهــم املنهجيــة لتعليــم اإلســبانية للناطقــن بغرهــا وماحظــة كيــف تطبــق هــذه املهــارات يف الفصــل 
ســواء فيــا يخــص الجانــب اللغــوي او الثقــايف.

موجهة لألساتذة األجانب املتخصصن يف تعليم اإلسبانية للناطقن بغرها •
عدد الساعات: 60 ساعة •
• B2 :املستوى املطلوب يف اإلسبانية
السعر: •

الدورة + السكن إقامة كاملة )يف سكن جامعي أو عند عائلة ضيافة(: 1600 يورو  •
الدورة فقط: 984 يورو •

املواعيد: من 1 إىل 21 يوليو 2015. •
 يشمل السعر:   •

تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •
 الشهادات )مدرجة يف رسوم التسجيل(: للحصول عليها عى الطالب أن يحر %80 عى األقل من الحصص التعليمية. •

دورة يف ديداكتيك اإلسبانية كلغة ثانية )النسخة 23(.. 2
تهدف هذه الدورة إىل التعريف مبختلف االتجاهات املنهجية يف فن تدريس اللغات األجنبية وكذا املستجدات الرئيسية يف هذا املجال التعليمي.

ــق  • ــة  وكــذا تطبي ــات املنهجي ــة أو األســاتذة الراغبــن يف معرفــة االتجاهــات والنظري ــة الجامعي ــن أوالحاصلــن عــى  باقــي الدرجــات العلمي ــرة أو ملوجزي موجهــة للدكات
ــم اإلســبانية للناطقــن بغرهــا.  ــدة يف تعلي ــات الجدي التقني

الحد األدىن لعدد الطالب: 10. •
عدد الساعات: 30 ساعة •
السعر: •

الصفة 1: 180 يورو للطاب املفصلة صفاتهم أعاه. •
الصفة 2: 130 يورو للطاب املفصلة صفاتهم أعاه الذين يوجدون يف عطالة. •

 يشمل السعر:   •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •

تاريخ إجراء الدورة: من 6 إىل 10 يوليو 2015. •

معلومات أخرى  
التوقيت: من 08:30 إىل 14:30.  •
الشهادات )مدرجة يف رسوم التسجيل(: للحصول عليها عى الطالب أن يحر %80 عى األقل من الحصص التعليمية. •
املحتويات:محــارضات وعــروض وورش تنجــز بصفــة فرديــة أو جاعيــة، دورات عمــل فرديــة تتخللهــا عــروض للتعريــف مبســتجدات ُدور النــرش املتخصصــة يف منشــورات  •

اإلســبانية للناطقــن بغرهــا. 
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.9
دروس مكثفة 

خصوصية

.10
برامج وفق 

الطلب وخاصة

دروس يف اللغة والثقافة اإلسبانية تستجيب ملتطلبات كل طالب عى حدى.

السعر: 45 يورو للساعة. •

برامج لفائدة املؤسسات الجامعية األجنبية. 1
بفضــل االتفاقيــات التــي عقدتهــا جامعــة ملقــا واملؤسســات الجامعيــة األجنبيــة ، يتوفــر املركــز الــدويل للغــة اإلســبانية عــى تجربــة غنيــة يف تنظيــم وإعــداد برامــج متخصصــة 
  Spelmanو Sailsbury و  Dickinson لتلــك املؤسســات. فمــن بــن الربامــج التــي تــم إنجازهــا مؤخــرا نذكــر عــى ســبيل املثــال ال الحــرص برامــج لفائــدة الجامعــات األمريكيــة

. Incheon والجامعــة الكوريــة الجنوبيــة Wuhan و Sichuan والجامعتــن الصينيتــن

برامج وفق الطلب. 2
ــرشكات  ــه مــن الجامعــات وال ــي تصل ــك العــروض الت ــا يف ذل ــم اللغــة اإلســبانية للناطقــن بغرهــا مراعي ــواع برامــج تعلي ــدويل للغــة اإلســبانية بإعــداد كل أن ــز ال ــوم املرك يق

ــامل. ــاء الع ــة أنح ــة والخاصــة يف كاف واملؤسســات العمومي
فمــن بــن الربامــج التــي تــم إنجازهــا مؤخــرا نذكــر عــى ســبيل املثــال برنامــج تعليــم اإلســبانية للناطقــن بغرهــا لفائــدة مســتخدمي وموظفــي فضــاء أندلوســيا التكنولوجــي. 

للراغبــن يف هــذه الخدمــة يرجــى االتصــال بنــا وموافاتنــا باقراحاتكــم.
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.11
دروس مكثفة 

خصوصية

1 .DELE دورة للتحضري واإلعداد اللغوي المتحانات
تهدف هذه الدورة إلكتساب املهارات الرئيسية للحصول عى شهادات معهد ثرباتيس وذلك عن طريق واجبات وفروض تحايك االختبارات الرسمية. 

عدد الساعات: 20 ساعة •
عدد الطالب يف كل فصل: بن 5 و10 طاب. •
• C2-A1 :املستويات
السعر:200 يورو •
 يشمل السعر:  •

بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح للطالب بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا واالستفادة من خدماتها. •
تأمن الرعاية والتغطية الصحية. •

معلومات أخرى:  
التوقيت: من 15:30 إىل 17:00 )االثنن واألربعاء والخميس(. توقيت الدورة خال شهر يونيو سيكون من 13:30 إىل 15:00.  •
الشهادات )مدرجة يف رسوم التسجيل(: شهادة اشراك . للحصول عليها عى الطالب أن يحر %80 عى األقل من الحصص التعليمية. •

املواعيد واألسعار

أكتوبر-نوفمربسبتمرب- أكتوبريونيو - يوليوأبريل - مايومارس- أبريل

200 يورو200 يورو200 يورو200 يورو200 يورو

امتحانات  DELE شهادة اإلسبانية كلغة أجنبية. 2
)بالتعاون مع معهد ثرباتيس(

جامعة ملقا هي مركز مرخص له من قبل معهد ثربانتيس إلجراء االمتحانات املؤدية للحصول عى شهادة اإلسبانية كلغة أجنبية.

األسعار

A1 مستوىA2 مستوىB1 مستوىB2 مستوى  C1مستوى C2مستوى

205 يورو195 يورو186 يورو160 يورو124 يورو108 يورو

مواعيد التسجيلدورات االمتحانات 2015
من 16 فرباير إىل 11 مارس17 أبريل

من 16 فرباير إىل 8 أبريل22 و 23 مايو

من 16 فرباير إىل 10 يونيو17 يوليو

من 16 فرباير إىل 9 سبتمرب16 أكتوبر

من 16 فرباير إىل 14 أكتوبر21 نوفمرب
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.12
دورات 

تلقى باللغة 
اإلنجليزية

دورات تلقــى كاملــة باللغــة اإلنجليزيــة وهــي مرتبطــة بعــامل األعــال والثقافــة والفــن واملجتمــع االســباين والهندســة. ميكــن االشــراك يف هــذه الــدورات باملــوازاة مــع أي دورة 
مــن دورات اللغــة اإلســبانية التــي يســهر عــى تنظيمهــا مركزنــا.

عدد الساعات: 45 ساعة •
عدد الطالب يف كل فصل: 5 طاب. •
•  4,5 :ECTS عدد الوحدات التعليمية
السعر:585 يورو •

حجز مقعد )20 %(: 117 يورو.••
التسجيل )%80(: 468 يورو.••

 يشمل السعر:   •
بطاقة الطالب لجامعة ملقا: تسمح للطالب بالدخول إىل كافة مرافق جامعة ملقا واالستفادة من خدماتها.••
تأمن الرعاية والتغطية الصحية••

AREA OF HUMANITIES

1. From El Greco to Picasso: The Great Masters of Spanish Painting
The works of El Greco, Velázquez, Goya and Picasso are paramount in the history of Spanish, as well as Western, Art. This course will help students 
to understand artistic value in the socio-historical context in which it was created. 

2. Spanish Art and Architecture
The course starts by offering a short introduction on how to analyze art )painting and architecture(. Then it moves on to artistic movements and 
artists, explained by the lecturer. Finally, the students themselves create presentations on artists and topics chosen by the lecturer.

3. Christians, Jews and Muslims in Spain
Students will analyze the evolution of the complex relationship between these three religions in Iberia with respect to political, economic, religious, 
cultural and artistic parameters.

4. Cross-Cultural Management
Learning the real impact of culture in the effective management of international business environment, will provide an asset to those who want to 
benefit from the cross-cultural studying / working experience.

5. Cross-Cultural Psychology
In this course, students will be introduced to theoretical and empirical studies on the role of culture in human behaviors, reflect on cross-cultural 
transitions and their own challenges in a foreign culture; finally, students shall integrate these experiences and newly acquired knowledge into cul-
turally diverse working contexts.

6. Gender Issues in North America and The Hispanic World: Cross Cultural Perspectives
This course traces the evolution of discourses of gender relations in North and Latin America beginning from their origins in Europe. Attention will 
be given to the various cultural and political factors that help us account for divergent approaches to the question of gender between Hispanic and 
Anglo Saxon societies. 
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AREA OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1. The European Union and current challenges
This course aims to “open a critical window” to the future of this common project from the current situation, covering much more than just grasping 
the history of the historical events, the working of the political institutions or the economic integration.

2. International Relations: Spain as a Gateway to Europe, Africa and Latin America
This course is designed to familiarize students with the changing international world scenario. After analyzing the inherent difficulties of maintaining 
good relations at local and international level, the students will examine the historical record of the developed countries in the 20th century, the Cold 
War, and the changing balance following the disintegration of the USSR.

3. International Marketing
The objective of this program is to introduce and enable the student to understand the complex issues involved in commercial operations in 
international markets. Special attention will be paid to the influence of cultural differences. Students will be provided with the relevant material for 
each unit.

4. International Finance
This introductory course provides students with the tools and methods to study, analyze and understand international economic issues and problems.

AREA OF ENGINEERING

1. Data Communication Networks
This course covers the fundamentals of data communication networks, with the aim of providing insight on how networks are structured and 
how they operate, with special focus on Internet and Local Area Networks. The course cover topics from the physical layer, such as digital/analog 
transmission and multiplexing, up to the services provided to end users, in the application layer. 

2. Foundations for Signal Processing
Signals and Systems is an introduction to analog and digital signal processing, a topic that forms an integral part of engineering systems in many 
diverse areas, including seismic data processing, communications, speech processing, image processing, defense electronics, consumer electronics, 
and consumer products. 

3. Introduction to Digital Signal Processing using Matlab
Digital signal processing is widely used in areas ranging from speech and image processing to advanced communication receivers. This course offers 
a theoretical-practical approach to digital signal processing, with extensive Matlab examples to illustrate the theoretical concepts. 

4. Physics for Video Games
Physics, Computer Simulation, Numerical Methods.

5. Fundamentals of Programming
Computer Programming.

6. Computer Design and the Hardware/Software Interface
The objective of the subject is to understand the design and organization of a modern computer and the connection between the software and 
hardware.
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7. Concurrency and Parallel Programming
Concurrent programming, threads, Java, C, parallel programming, many-core technologies.

8. FPGA-based Digital System Design
Design of digital systems based on programmable logic.

9. Hardware Plataform for Digital Signal Processing
Design of digital signal processing systems based on hardware platforms including DSPs and FPGAs.

10. Algorithms: Design and Analysis
Techniques for the design and analysis of efficient algorithms, with special emphasis on methods useful in practice.

11. Automatic Control
Fundamentals of Automatic Control. Linear systems. Mathematical Tools. Transfer Functions. Time Response and Stability. Analysis and Design of 
Control Systems. Applications in Engineering.

12. Developing .NET Application with C#
Microsoft Visual C# is one of the Information Technology worlds most popular programming languages designed specifically for Microsoft’s powerful 
.NET platform. C# has become a language of choice for implementing Windows applications that integrate with the Internet and the Web and also 
for the development of ASP. Net Web Applications. This course help novices become literate in Visual C# developers.

13. Network and Distributed System
Internet layered network structure. Basic protocol functions such as addressing, multiplexing, routing, forwarding, flow control, re-transmission 
error recovery schemes, and congestion control. Overview of link, network and transport layer protocol standards, following a bottom up approach. 
Introduction to wireless and mobile networks. This course will also give hands-on experience in network programming using the socket API in C 
and Java programming languages.

14. Intelligent System
A first course in Artificial Intelligence which covers both the symbolic and computational intelligence approaches.
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االفريق املهني للمركز 
الدويل للغة اإلسبانية- 

جامعة ملقا

اإلدارة

نائب رئيس الجامعة املكلف بالعالقات املؤسساتية وديوان رئاسة الجامعة
كارلــوس دي الس إيــراس بيدروســا )Carlos de las Heras Pedrosa( : دكتــور يف دراســات اإلشــهار والعاقــات العامــة حاصــل عــى البكالوريــوس يف العلــوم االقتصاديــة  •

واملقوالتيــة مــن جامعــة ملقــا.

املدير
غاســبار غــرويت برنــال )Gaspar Garrote Bernal( دكتــور يف فقــه اللغــة اإلســبانية جامعــة الكملوتنــي مبدريــد، أســتاذ كــريس بشــعبة اآلداب اإلســباين يف جامعــة ملقــا  •

وعضــو مجلــس إدارة الجامعــة. لــه تســعة مؤلفــات يف النقــد والتاريــخ األديب وأزيــد مــن خمســن مقالــة يف مجــال فقــه اللغــة اإلســباين. يــرشف عــى تحريــر ونــرش مجلــة  
.AnMal Electrónica

املنسق األكادميي
ســالفادور باييــث ســانتاماريا )Salvador Peláez Santamaríaٍ(: حاصــل عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى الكفــاءة العلميــة يف التحليــل اللغــوي مــن  •

جامعــة ملقــا. أســتاذ متعــاون للغــة اإلســبانية يف نفــس الجامعــة. لــه منشــورات يف تعليــم اللغــة اإلســبانية للناطقــن بغرهــا وفــق اإلطــار املرجعــي األورويب املوحــد مــن 
. Método 4 و EFE Turismo y más, Método 2  ــب ــا كتي بينه

هيئة التدريس

•  Estudio lingüístiuco :دكتــورة يف فقــه اللغــة اإلســبانية والفقــه الكاســييك، جامعــة ملقــا. لهــا مؤلــف بعنــوان :)Montserrat Pons Tovar( مونتــرات بونــس طوبــار
.ELE والعديــد مــن املقــاالت يف فقــه اللغــة اإلســبانية وديداكتيــك اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة de las Ordenanzas sevillanas

•   Dar que hablar: propuestas de :دكتــورة يف فقــه اللغــة اإلســبانية جامعــة ملقــا. لهــا مؤلفــات مــن بينهــا )Eugenia León Atencia( إيوخينيــا ليــون أتينثيــا
conversación para el ejercicio del lenguaje وLa poesía de María Victoria Atencia و ديــوان شــعري بعنــوان  La Ahogada فضــا عــن مقــاالت يف فقــه اللغــة 

اإلســبانية.
ــارن مــن  • ــة يف األدب املق ــاءة العلمي ــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى الكف ــري دواريت دواريت )Carlos Javier Duarte Duarte(: حاصــل عــى البكالوري ــوس خابي كارل

جامعــة ملقــا وعــى ماجســتر يف ديداكتيــك اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة مــن جامعــة نربيخــا مبدريــد.
الورا إستبان أسينسيو )Laura Esteban Asencio(: دكتورة يف الرجمة والرجمة الفورية، جامعة ملقا. لها مؤلفات عديدة يف فقه اللغة. •
ماريــا دولوريــس مارتــني أكوســتا )María Dolores Martín Acosta(: دكتــورة يف فقــه اللغــة اإلســبانية ، جامعــة ملقــا حصلــت عــى جائــزة جامعــة ملقــا للبحــث العلمــي  •

Cuadernos de ejercicos nuevo Avance 5 y 6 تخصــص علــوم إنســانية ملوســم 2009 . شــاركت يف تأليــف كتيــب
ماريــا خــويس فرينانديــس دي لــوس رييــس )María José Fernández de los Reyes(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى البكالوريــوس يف علــوم  •

األحيــاء. ماجســتر يف تعليــم اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة مــن جامعــة ملقــا.
بيــداد ثوريتــا صاينــث دي نباريتــي )Piedad Zurita Sáenz de Navarrete(:حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية مــن جامعــة ملقــا وعــى البكالوريــوس  •

يف فقــه اللغــة اإلنجليزيــة، فضــا عــن ماجســتر يف تعليــم اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة مــن نفــس الجامعــة.
أنطونيــو يــريو مونطوســا )Antonio Hierro Montosa(: حاصــل عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى الكفــاءة العلميــة مــن جامعــة ملقــا. لــه عــدة مقــاالت  •

 Actividades para el Marco Común Europeo (C1) و Actividades lúdicas para la clase de español يف ديداكتيــك اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة . شــارك يف تأليــف
وMétodo 1 y 2  وبعــض كتيبــات القــراءة التدريجيــة. 

يولنــدا دوميمغيــث تروخيــو )Yolanda Domínguez Trujillo(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى الكفــاءة العلميــة يف تحليــل الخطــاب مــن  •
جامعــة ملقــا. لهــا مؤلفــات يف تعليــم اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة.

خويس مانويل رودريغيث بابون )José Manuel Rodríguez Pavón(: حاصل عى البكالوريوس يف فقه اللغة من جامعة ملقا.  •
ــة  • ــات املعجمي ــة يف الدرس ــاءة العلمي ــى الكف ــبانية وع ــة اإلس ــه اللغ ــوس يف فق ــى البكالوري ــة ع ــث )Purificación Zayas López(: حاصل ــاس لوبي ــون ثاي بوريفكاثي

.Método 2 ــة ــة أجنبي ــبانية كلغ ــة اإلس ــم اللغ ــب يف تعلي ــا كتي ــا. له ــة ملق ــن جامع ــبانية م ــة اإلس ــيولوجية للغ والسوس
•   Vocabulario Activo حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية مــن جامعــة ملقــا . لهــا مؤلــف :)Francisca Cárdenas Bernal ( فرانثيثــكا كاردينــال برنــال

.Método 1 y 3 و Actividades para el Marco Común Europeo (C1) و Actividades lúdicas para la clase de español يف مجلديــن(. كــا شــاركت يف تأليــف(
بياتريــث بونــس توبــار )Beatriz Pons Tovar(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف التاريــخ وعــى الكفــاءة العلميــة يف عاقــات النــوع واملجتمــع والثقافــة يف املجــال املتوســطي  •

مــن جامعــة ملقــا.
ــة يف العوملــة يف الفضــاء الثقــايف اإلبروأمريــيك مــن  • ــة وعــى الكفــاءة العلمي ــوس يف الصحاف ــا غوميــث )Álvaro García Gómez(: حاصــل عــى البكالوري ــارو غارثي ألب

جامعــة ملقــا.
خوســيفا غارثيــا نرانخــو )Josefa García Naranjo(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى ماجســتر الخــربة يف ديداكتيــك اللغــة اإلســبانية كلغــة  •

أجنبــة مــن جامعــة أنطونيــو دي نربيخــا مبدريــد. لهــا مختــارات لديداكتيــك الثقافــة Cuentos, cuentos, cuentos  )يف ثاثــة مجلــدات( كــا شــاركت يف تأليــف عــدة 
. Leer y disfruta ــة ــراءة التدريجي ــا Actividades lúdicas para la clase de español و سلســلة الق ــن بينه ــات م كتيب
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ماريــا بلــني غارثيــا رومــريو )María Belén García Romero(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى ماجســتر يف اللغــات الحديثــة مــن جامعــة  •
 Actividades para el Marco و La enseñanza del español como lengua extranjera a la luz del marco Común Europeo ــف ــة. شــاركت يف تألي أوطــاوا الكندي

. Común Europeo (C1)
فرانثيســكا مريانــدا باريديــس )Francisca Miranda Paredes(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية مــن جامعــة ملقــا  وعــى ماجســتر يف تعليــم اللغــة  •

اإلســبانية كلغــة أجنبيــة مــن نفــس الجامعــة.
دانيــل مــورا كابيّيــو )Daniel Mora Cabello(: حاصــل عــى البكالوريــوس يف علــوم الربيــة وعــى ماجســتر يف تعليــم اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة مــن جامعــة ملقــا .  •

لــه مؤلفــات يف الديداكتــك، كــا أنــه عــازف قيطــارة وباحــث يف فــن الفامنكــو.
ســاندرا ريتــي ديــل أوملــو )Sandra Reche dell´Olmo(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف اإلشــهار والعاقــات العامــة وكــذا ماجســتر يف تعليــم اللغــة اإلســبانية كلغــة  •

أجنبيــة مــن جامعــة ملقــا .
فيليســا رامــوس دييــاث ) Felisa Ramos Díaz(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية وعــى ماجســتر خــربة يف تعليــم اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة مــن  •

جامعــة ملقــا .
•  Actividades lúdicas حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة الكاســييك مــن جامعــة ملقــا . شــاركت يف تأليــف :)Rosa García Pimentel( روســا غارثيــا بيمنتيــل

.La enseñanza del español como lengua extranjera a la luz del Marco Común Europeo  و para la clase de español 
•   Claves para حاصلــة عــى البكالوريــوس يف فقــه اللغــة اإلســبانية مــن جامعــة الكمبلوتنــي مبدريــد. لهــا كتــاب :)Begoña Díez Huélamo( بيغونيــا دييــث ويالمــو

. Obras clave en la lírica española en lengua castellana ــف ــاركت يف تألي ــا ش  la lectura del “Relato de un náufrago” de Gabriel García Márquez ك
كريســتينا أورتيغــا ميدينــا )Cristina Ortega Medina(: حاصلــة عــى البكالوريــوس يف التاريــخ والفنــون مــن جامعــة غرناطــة وعــى دبلــوم تقنــي املعلومــات الســياحية  •

مــن الحكومــة اإلقليميــة ألندلوســيا. 
إستري غارثيا باثكيث )Esther García Vázquez(: حاصلة عى البكالوريوس يف فقه اللغة اإلسبانية من جامعة ملقا .  •
إيلينا نابارو أوتريو )Elena Navarro Jiménez(: حاصلة عى البكالوريوس يف علوم الصحافة من جامعة ملقا .   •
خيام ثارثويال خيمنيث )Gema Zarzuela Jiménez(: حاصلة عى البكالوريوس يف فقه اللغة اإلسبانية من جامعة ملقا . •
ــوم الدراســات  • ــة ســلانكا وعــى دبل ــن جامع ــبانية م ــة اإلس ــه اللغ ــوس يف فق ــة عــى البكالوري ــث سانتشــيس )Ángela Hernández Sánchez(: حاصل ــال إرناندي أنخي

املعمقــة وماجســتر يف اللغويــات وآداب أمريــكا الشــالية مــن جامعــة برلــن الحــرة. حاصلــة أيضــا عــى دبلــوم التوســع يف ثقافــة الرســم مــن املدرســة العليــا للفنــون 
ــة بوينــس آيريــس. ــة بالعاصمــة االرجنتين الجميل

خويس كارلوس أغيالر )José Carlos Godoy Aguilar(: دبلوم يف علوم الربية تخصص موسيقى، جامعة ملقا . •

اإلدارة واملعلومات

السكرتارية
•  Daniel( دانيــال أنطونيــو برخــي لوبيــث ،)Héctor Moreno Campoy( إيكتــور مورينــو كامبــوي ، )M. Carmen Gordo Jiménez( ماريــا كارمــن غــوردو خمينيــث

.)Isabel Martín Aguilar( ــار ــن أغي Antonio Verge López( وإســابيل مارت

إداريني
•  Pilar( بيــار فرنانديــث لونــا ،)Juan luis Alcaide Gutiérrez( خــوان لويــس ألكايــدي غوتيريــس ،)José Carlos Haro Ramos( خــويس كارلــوس أرو رامــوس

 .)María Ascensión Romero Martín( وماريــا أسثينســيون رومــرو مارتــن )Javier Jiménez Gracia( خابيــر خمينيــث غارثيــا ،)Fernández Luna

صيانة املبنى 
• .)Antonio Miguel Palma Ruiz( أنطونيو ميغيل باملا رويس
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التسجيل
ا

كل تســجيل اشــراك يف دوراتنــا يعتــرب شــخصيا وال ميكــن تفويتــه لشــخص آخــر. فيــا يــى نعــرض يف الفقــرات مــن 1 إىل 7 الــرشوط العامــة لإلشــراك يف الــدورات والربامــج 
التــي ينظمهــا مركزنــا:

السن. عى املشارك أن يكون قد بلغ سن 16 سنة عى األقل.. 1

عنــارص التســجيل. يتكــون كل تســجيل اشــراك مــن ســعر حجــز املقعــد و ســعر التســجيل. قبــل بــدء الــدورة أو الربنامــج عــى الطالــب أن يكــون قــد أدى رســوم الــدورة . 2
كاملــة )الحجــز والتســجيل(.

أداء رسوم التسجيل. ميكن للمشارك أن يختاربن:. 3
األداء الــكيل: تدفــع رســوم التســجيل يف الــدورة كاملــة. لإلشــراك يف دورات تحضــر امتحانــات اللغــة اإلســبانية كلغــة أجنبيــة ودروس طــاب Erasmus ودورة ديداكتيــك  •

اللغــة اإلســبانية يســمح فقــط بالدفــع الــكيل.
األداء عىل مرحلتني: •

عند الحجز تدفع 20 باملائة من سعر رسوم التسجيل.  •
عند التسجيل تؤدى 80 باملائة املتبقية من رسوم التسجيل. •

الحساب البنيك. يف كلتا الطريقتن، تدفع رسوم التسجيل نقدا أو عن طريق تحويل بنيك لفائدة الحساب التايل:. 4
BANCO SANTANDER : البنك

الوكالة: شارع Marqués de Larios ، رقم 9 ، الرمز الربيدي 29015
Fundación General de la Universidad de Málaga, Centro Internacional de Español :املستفيد

رقم الحساب: 
0049 5204 50 2618591861

ES1500495204502618591861  :)IBAN( رقم الحساب البنيك الدويل
 BSCHESMM: Swift code )BIC( الرمز الرسيع

ــد التحويــل؛ وســيتم  ــة التــي قــد ترتــب عن يذكــر يف وصــل األداء أو وصــل التحويــل البنــيك اســم الطالــب وفــرة التســجيل. يتحمــل الطالــب كافــة الرســوم البنيكــة اإلضافي
مطالبتــه بهــا عنــد بدايــة الــدورة. 

االداء ببطاقــة االئتــامن )Credit Card(. يف كلتــا مرحلتــي التســجيل ميكــن أيضــا أداء رســوم الــدورة إذا رغــب املشــاركون يف ذلــك ببطاقــة االئتــان يف ســكرتارية املركــز . 5
الــدويل للغــة اإلســبانية. يتحمــل الطالــب كافــة الرســوم البنيكــة اإلضافيــة التــي قــد ترتــب عــن هــذا النــوع مــن الدفــع.

6 . Secretaría del( ــايل ــوان الت ــا عــى العن ــدويل للغــة اإلســبانية لجامعــة ملق ــز ال ــب أن يرســل لســكرتارية املرك ــد أداء رســوم حجــز االشــراك عــى كل طال ــق. عن الوثائ
 cie@uma.es ــروين ــد اإللك ــى الربي )Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga, Avda. de la Estación de El Palo, 4 -2017 Málaga( أو ع

الوثائــق التاليــة:
استارة التسجيل معبئة وفق النموذج •
نسخة من وصل الدفع أو وصل التحويل البنيك •
صورة  •
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية )بالنسبة ملواطني االتحاد األورويب( أو نسخة من جواز السفر. •

إلغــاء التســجيل. يحتفــظ املركــز برســوم الحجــز )20ِ باملائــة مــن رســوم التســجيل( والتــي ال ميكــن اســردادها يف أي حــال مــن األحــوال. الســرجاع رســوم تســجيل االشــراك . 7
)80ِ باملائــة مــن رســوم التســجيل( عــى املعنــي باألمــر أن يخــرب خطيــا ســكرتارية املركــز، حتــى موعــد أقصــاه 20 يومــا قبــل إنطــالق الــدورة، بنيتــه إلغــاء التســجيل مــربزا 

العــذر أو ســبب اإللغــاء. خــارج 

نسخ الشواهد. سعرالنسخة من كل شهادة 12 يورو.. 8

شهادة بيان النقط. للحصول عى هذه الشهادة يجب الترصيح بذلك مسبقا بصفة خطية وأداء مبلغ 21 يورو.. 9

ميكن للطاب املسجلون يف دورة التتضمن رسوم التسجيل فيها تأمن الرعاية والتغطية الصحية إبرام عقد التأمن هذا يف سكرتارية املركز. . 10
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