
 تعّرف على الدعوة الخاصة بنا

 

 على حاصلين لكونهم UAM جامعة في المسجلين الطالب لدعم للمساعدات دعوة عام كل في المستقلة مدريد جامعة تطلق

 المطلوبة. المتطلبات واستيفاء الدراسة بدء أو لمواصلة الدعم إلى يحتاجون فهم اللجوء طلب أو الالجئ وضع

 

 والقبول الدخول حق حول والمعلومات الوثائق لتقديم المختلفة الدعم وأدلة بالدعوة المتعلقة المعلومات جميع القسم هذا في ستجد

 الجامعة في

 

 الدعوة الحالية .3.1.1

 

 :المنظمة

 

 واالستدامة االجتماعي لاللتزام الجامعة رئيس نائب مكتب المستقلة، مدريد جامعة

 

 :الدعوة نشر تاريخ

 المحدثة المعلومات على تحتوي التي الصفحة إلى الرجوع يجب وسبتمبر/أيلول. يوليو/تموز شهري بين عادة نشرها يتم

 

 :العنوان

 دعوة فتح يتم بموجبه الذي المستقلة مدريد جامعة في واالستدامة االجتماعي لاللتزام الجامعة رئيس نائب مكتب قرار

 اللجوء. طالبي أو الالجئين للطالب المساعدات

 

 الغرض:

 يحتاجون فهم اللجوء طلب أو الالجئ وضع على حاصلين لكونهم UAM جامعة في المسجلين الطالب لدعم مساعدات تقديم

 الدعوة. هذه من 3 المادة في الموضحة المتطلبات واستيفاء الدراسة بدء أو لمواصلة الدعم إلى

 

 المساعدة: أشكال

 التالية: األشكال إطار في المقدمة المساعدات تكون

 جامعة في الموافق الدراسي للعام الجزئي أو الكامل للتسجيل العمومية واألسعار الرسوم UAM. 

 جامعة في اإلسبانية اللغة دورة في للتسجيل العمومية واألسعار الرسوم UAM. 

 الشهادات. إصدار رسوم 

 الشهرية: المالية المساعدات 

 الشهر( في يورو 1000 إلى )تصل كاملة. مساعدة

 يورو( 400 إلى )تصل زئية.ج مساعدة

 المنطقة( يوافق ما )حسب النقل لمصاريف فقط شهرية مساعدة

 الجامعي الحرم في المطعم خدمة لقسيمة شهرية مساعدة

 الشهر(. في يورو 10 إلى أقصى كحد )تصل واالستنساخ للتصوير إضافية مساعدة



 التطبيقي النفس علم مركز مع بالتعاون النفسية الرعاية (C.P.A.) 

 جامعة من المتطوعين الطالب مع التربوية االجتماعية المرافقة UAM 

 

 المستفيدون: األشخاص

 والمسجلين عاما   عشر ثمانية عن أعمارهم تزيد الذين األوروبي االتحاد خارج من األجانب الطالب على الدعوة هذه تنطبق

 التالية: المتطلبات يستوفون والذين الحالي الدراسي العام في العليا الدراسات أو األولية الدراسات في UAM جامعة في

 أكتوبر/تشرين 30 في الصادر ،12/2009 رقم للقانون وفقا   إسبانيا، في الالجئ/الالجئة صفة على حاصال   يكون أن (أ

 الفرعية. والحماية اللجوء حق ينظم الذي األول،

 الدولية. الحماية طلب إثبات وصل أو الحمراء البطاقة وبحوزته/ها إسبانيا في للجوء طالبا /طالبة يكون أن (ب

 الحالي. الدراسي العام في UAM جامعة في العليا الدراسات أو األولية الدراسات في مسجال /مسجلة يكون أن (ت

 الجزئي. للتسجيل ةمعتمد دراسية وحدة 30و الكامل للتسجيل أدنى كحد معتمدة دراسية وحدة 60

 الدراسات باستثناء سنوات خمس أقصاها لمدة التوالي على المساعدات هذه طلب األولية الدراسات لطالب يجوز (ث

 حالة وفي سنتين إلى االستمرارية فترة تصل الماجستير دراسات حالة في أطول. وقت في تنظيمها يتم التي

 سنوات. أربع إلى تصل الدكتوراه

 

 الدعوة هذه نشر من واحد شهر غضون في والتعاون، التضامني العمل مكتب إلى بالتوجه طلبهم، تقديم قةالعال أصحاب على

 أكتوبر/تشرين 1 في الصادر ،39/2015 رقم القانون في عليها المنصوص الوسائل من بأي أو UAM لجامعة العام السجل في

 األول.

 الرابط. هذا لمزيد من المعلومات واستمارات الطلب على

 
 العنوان:

 مكتب العمل التضامني والتعاون

 مكتب نائب رئيس الجامعة للتعاون واإلرشاد الجامعي
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 البريد اإللكتروني:

programa.refugio@uam.es 

 اإللكتروني:الموقع 

https://www.uam.es/uam/servicios/oficinasolidaria/formacion-analisis-estudios/uamrefugio 
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