جامعة آدم ميتسكييفيتش()UAM
في بوزنان ،بولندا
الفرص الدراسية للطلبة االجانب

أهالً بكم في جامعة آدم ميتسكييفيتش في بوزنان

تعد جامعة آدم ميتسكييفيتش اكبر واقدم جامعة حكومية في شمال غرب بولندا .إذ يعود
تأريخها الى مطلع القرن السادس عشر أي إلى عام  5151حينما تأسست أكاديمية األسقف
يان لوبونسكي .وستحتفل الجامعة في عام  9152بالذكرى المئوية لها.

ال تتردد في اكتشاف اإلمكانيات الالمتناهية التي تفتحها امامك الدراسة في جامعة آدم
ميتسكييفيتش.

ماذا يميزنا – األسباب العشرة التي تشجعك بااللتحاق بجامعة آدم ميتسكييفيتش
 ) 5تقع الجامعة في قلب اوروبا وفي منتصف الطريق بين برلين ووارسو ،كما أن الوصول
بالجو الى معظم العواصم االوروبية منها ال يستغرق أكثر من ساعتين.
 )9تعدد الثقافات وهو يتمثل في توافد الطلبة من االتحاد األوروبي ضمن نظام اراسموس
باالضافة الى التعاون الدولي مع ما يزيد عن مائتي جامعة أحنبية في جميع أنحاء العالم.
 )3تعتبر بوزنان مدينة منفتحة على الطلبة حيث أن ربع سكانها هم من الطلبة.
 )4تواجد مراكز تجارية وصناعية نشيطة تقدم للطلبة فرصا وظيفية ال حصر لها .علما
بان مدينة بوزنان تعتزبأن نسبة البطالة فيها هي األدنى في بولندا (حوالي .)% 9،1
 )1فرص دراسية متعددة (التفاصيل فيما أدناه).
 )1توجد فيها أكبر هيئة للتدريس بكل بولندا أي  313مدرسا بدرجة استاذ (بروفيسور)،
 489مدرسا بدرجة استاذ مساعد (بروفيسورمساعد) 5152 ،مدرسا بدرجة دكتور.
 )3فرص متعددة للبحث العلمي :تنفيذ  91مشروع بحث خالل الست السنوات األخيرة تم
تمويلها بواسطة برنامج تطور البحوث والتكنولوجيا االوروبي العام )FP6وقد قام اساتذتنا
بتنسيقها.
 )8تستقبل جامعة آدم ميتسكييفيتش أكبر عدد من الطلبة المعاقين في بولندا وذلك بفضل
توفيرها لهم فرصا دراسية مؤاتية.
 )2توفر أنشطة ثقافية متعددة :تعقد في قاعة الجامعة حفالت موسيقية بمشاركة أوركسترا
مدينة بوزنان كما توجد بالقرب من الجامعة دار األوبرا والمسرح الكبيروكذلك المتحف
الوطني.

 )51إمكانية ممارسة ما يزيد عن  31فعالية رياضية.

الكليـــات:
كلية علوم الحياة
كلية الكيمياء
كلية التربية
كلية الجغرافيا والجيولوجيا
كلية التاريخ
كلية القانون واالدارة العامة
كلية الرياضيات والمعلوماتية
كلية الفيزياء
كلية اآلداب
كلية اآلداب البولندية والكالسيكية
كلية العلوم السياسية والصحافة
كلية العلوم االجتماعية
كلية الالهوت
كلية التربية والفنون في مدينة كاليش

يتم دعم المناهج الدراسية الدولية بواسطة ما يلي:
 المركز الجامعي للتعليم الدولي وهو يقوم بتنسيق ما يقارب  511كورس في مختلفاألختصاصات تقدم باللغات اإلنكليزية والفرنسية واألسبانية وغيرها
 معهد الثقافة واللغة البولندية لالجانب -المدرسة الصيفية للثقافة والغة البولندية

 دروس اللغة البولندية ضمن برنامج اراسموس -معهد اللغات الذي يقوم بتنظيم كورسات تكميلية للتمكن من االتحاق بالجامعة.

جامعة آدم ميتسكييفيتش  -الكورسات باللغة اإلنكليزية
المناهج الدراسية لفصل الربيع 2012/2013
(وهي قابلة للتغيير في السنة الدراسية القادمة)

اآلداب البولندية والكالسيكية:
وسائل اإلتصال الثقافي المتباين  ،الترجمة
علم الشعر و الكتابة االبداعية
الدراسات البولندية:
المسرح البولندي المعاصر
النثر البولندي الحديث
كنوز السينما البولندية :رواد الفلم
اللغة البولندية :اصلها ،التاريخ واالستخدام

االداب
علم اللغة  /صوتيات اللغة البولندية
علم اللغة  /دراسات االقليات :اللغات االوروبية االقل استخداما ،الجزء الثاني

إن الطلبة االجانب الذين يدرسون اللغات الحديثة في إمكانهم االختيار من بين  511كورس
في شتى المعاهد/الكليات:
اللغة االنكليزية

اللغة االلمانية
اللغة االيطالية
اللغة الفرنسية
اللغة االسبانية

القانون واالدارة
اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان
التسويق العالمي

التاريخ
البولنديون وبولندا طوال

العصور )(966-2009

تاريخ الشعب اليهودي في بولندا

()769-5971

التاريخ والوجود
بالفرنسية:

Initiation aux sciences politiques

علم األعراق /األنطروبولوجيا الثقافية :المجتمع والثقافة في بولندا الشيوعية

العلوم السياسية
االرهاب والتهديدات غير المنتظمة
اوروبا الشرقية والوسطى تجاه عملية توحيد الدول االوروبية
الديمقراطية المباشرة :النظرية والتطبيق .تجربة اوروبا الشرقية والغربية
التوحيد اإلقليمي والتوحيد االوروبي في اوروبا الشمالية
النظام القضائي الدولي

السياسة والتغيير في الشرق االوسط
مدخل الى التقييم وتحليل التكاليف واألرباح في االتحاد االوروبي

العلوم االجتماعية
الفلسفة :الجنس/الجندر واألنووةة ي المفهوم الفلسفي
الكائنات ما بعد اإلنسانية :السيبورج ،السيمبيونت والليمنال
)Liminal Lives

( & Cyborgs, Symbionts

علم النفس :علم النفس اإليجابي – دراسة مكامن السعادة
علم االجتماع :علم االجتماع البيئي  -التضميم البيئي للحياة االجتماعية
سوسيولوجيا التعدد الثقافي
الدراسات الثقافية :التمثيالت الثقافية في الفنون المرئية
فعاليات عبر الثقافات
علوم الحياة
مشروع البحث الفردي في علوم الحياة
مفهوم التنوع الحيوي :االستكشاف ،التجميع والتأويل
علم القراديات

)(Acarology

التنوع الحيوي في الجبال البولندية وحمايته
قراءة الطبيعة :فن المالحظة والتأويل
علم الوراثة الجزيئي الخاص بحقيقيات النوى ()Eucaryotic Molecular Genetics

الكيمياء
الكيمياء الضوئية التطبيقية ()Applied Photochemistry

المواد في الظروف القصوى
انعراجية المواد ()Diffractometry
علم البلورات  : IIطرق االنعراج ()Diffraction methods
المعلوماتية ،علم الحاسوب علم االحصاء الطلبة المعنيين
علم البلورات الحيوي ()Biocrystallography
المحاكاة الجزئية في الكيمياء الفيزيائية ()Molecular simulations in physical chemistry
( Physical Chemistry of

الكيمياء الفيزيائية لالنظمة الخاضعة للتشتيت النانوي
 )Nanodispersed Systemsواستخدامات البوليمير ()Polymer Solutions

ديناميكا التفاعالت الكيميائية الضوئية داخل وخارج الجزيئات والعمليات الفيزيائية الضوئية
( Dynamics of intra- and inter molecular photochemical reactions and photophysical
)processes
الكيمياء العضوية :الطرق الحديثة في تصنيع المنتوجات الطبيعية ،التصنيع الغير متماثل
( Organic Chemistry: Modern Methods in Synthesis of natural Products; Asymmetric
)Synthesis
الجغرافيا
المدخل الى انظمة دعم القراراب الحيزية
)Systems

( Introduction to Spatial Decision Support

االستشعارعن بعد وتطبيقات نظام المعلومات الجغرافي في الزراعة
)and GIS Applications in Agriculture
معالجة الصور الرقمية و تحليل بيانات االستشعارعن بعد
)Remote Sensing Data Interpretation
الجيولوجيا :الكوارث الطبيعية
علم شكل األرض (جيومورفولوجيا)

( Remote Sensing

( Image Processing and

السياحة :السياحة في جبال بولندا
الرياضيات
الطوبولوجيا ( .)Topologyالجزء الثاني
نظرية القياس والتكامل ( .)Theory of Measure and Integrationالجزء الثاني
التحليل التوافقي ( )Harmonic Analysis
نهج التوافقيات المتقدم ()Advanced Method of Combinatorics

الفيزياء
فيزياء شبه الموصالت ( .)Physics of Semiconductorsمبادئ شبه الموصالت
(( )Fundamentals of Semiconductorsالجزء الثاني)
كينتيكا الكم في اللف ونقل الشحنة في شبه الموصالت
)Charge Transport in Semiconductors

( Quantum Kinetics in Spin and

لمزيد من المعلومات عن المحاضرات باللغة االنكليزية بجامعة آدم ميتسكيفيتش في بوزنان
يرجى زيارة موقعنا في

االنترنيت:

www.amu.edu.pl > International

كما ندعوكم لالتحاق بجامعة آدم ميتسكييفيتش ( )UAMبصفة طالب ضيف لمدة فصل واحد
اوفصلين

دراسات البكالوريوس باللغة االنكليزية في كلية االداب ،جامعة آدم ميتسكييفيتش
(:)UAM

اللغة البولندية
اللغة االنكليزية كلغة اجنبية
اللغة االنكليزية والسلتية
اللغة الهولندية
اللغة االنكليزية وآدابها
اللغة االنكليزية والغة األفريقانية ،الدراسات االفريقية الجنوبية
دراسات الماجستير:
دراسات الماجستيرفي مجال اللغات البلقانية وآدابها
دراسات الماجستيرفي مجال حقوق اإلنسان والدبمقرطية
دراسة الماجستيرفي العلوم السياسية والدراسات االوروبية

AMU/EUV

االدارة العامة في اوروبا الوسطى والشرقية
دراسات الماجستير في مجال القانون البولندي وااللماني  /دراسات البكالوريوس
والماجستير في مجال القانون البولندي وااللماني
دراسات الماجستيراالوروبية في علم االبداع األدائي
دراسات الماجستير في مجال التبادل الثقافي
المنهج الدولي لدراسات الماجستير في الكيمياء –

SERP- Chem

دراسات الماجستير في الترجمة الفورية – البولندية ،االنكليزية ،االمانية
دراسات الماجستير في اللغة االنكليزية والسلتية
دراسات الماجستير في اللغة الهولندية
دراسات الماجستيرفي اللغة االنكليزية وآدابها

دراسات الماجستيرفي اللغة االنكليزية وآدابها و تاريخ وحضارة البلدان الناطقة باللغة
اإلنجليزية
دراسات الماجستير في اللغة االنكليزية وفي مجال وسائل االتصال في االعالم والسياسة
دراسات الماجستير في مجال الفلسفة واالدب االنكليزي واالميركي
دراسات الماجستيراالوروبية في مجال الثقافات الكالسيكسة
دراسات الماجستير في التكنولوجيا الحيوية
الدبلوم في علم اللغات االصطناعية (إسبرانتو)
www.amu.edu.pl > International

معهد اللغة البولندية

لالجانب UAM

AMU School of Polish Language for Foreign Students
Collegium Maius
10 Fredry Street, room no.3
61-710 Poznan
Tel/fax.: (48 61) 829 4516
e-mail: schoolpl@amu.edu.pl
http://www.schoolpl.amu.edu.pl

يقوم معهد اللغة البولندية لالجانب في جامعة آدم ميتسكيفيتش بتقديم دورة سنوية مكثفة
لتعليم اللغة البولندية للراغبين في الدراسة في بولندا ( 699ساعة  91 ساعة من الدروس
التخصصية)
 الرسوم السنوية ( 3100 EUROتدفع في بولندا  -او ما يعادلها بالعملة البولندية) -الرسوم الفصلية (1550 EUROتدفع في بولندا  -او ما يعادلها بالعملة البولندية)

دروس اللغة االنكليزية المكثفة المهيئة للمباشرة في الدراسة بالجامعة:
769
089
569

ساعة ،رسوم السنة الدراسية

3500 EURO

ساعة ،رسوم نصف السنة الدراسية
ساعة ،رسوم شهرين

2000 EURO

1000 EURO

 تم تحديد الرسوم للسنة الدراسية  –2012/2013وهي قابلة للتغيير

للحصول على المعلومات الخاصة بدراسة الدكتوراه يرجى االتصال مباشرة بالموظفة
المسؤولة عن التبادل الدولي

. Ms Karolina Choczaj

لمزيد من المعلومات:
dr Rafał Witkowski
Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej
Email: amu-pie@amu.edu.pl rwitkows@amu.edu.pl
tel +48 61 8294770
fax +48 61 829 4406

أو
)Karolina Choczaj (MA
UAM Dział Współpracy z Zagranicą, Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Międzynarodowej
email: karolina.choczaj@amu.edu.pl,

tel/fax. + 48 61 829 4385.

ندعوكم لزيارة موقعنا في االنترنيت:
www.amu.edu.pl

