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دبلوم 
اللغة الفرنسية لغير 

الناطقين بها

لماذا جامعة باريس 
السوربون-أبوظبي؟

اليوم، وفي ظل االقتصاديات السريعة النمو التي تتسم بالعولمة، 
أصبحت المعرفة واللغات تلعب دوراً هامًا في خلق مجتمعات 

متقدمة وحيوية. وُيعرف نظام التعليم الفرنسي بمستواه العالي 
في مجال التفكير النقدي الدقيق والمهارات الجدلية، األمر الذي 

يساهم بشكل فّعال في إعداد رواد وقادة المستقبل. 

تتمتع جامعة باريس السوربون-أبوظبي بمكانة مرموقة على 
الصعيد العالمي كونها بمثابة جسر بين الحضارات، وذلك بفضل 

بيئتها المتعددة الثقافات التي تدعم وتطّور ثقافة التسامح، 
حب االّطالع، التناغم والوعي الثقافي الالزم لمواكبة االقتصاديات 

المعاصرة. يتسنى للطلبة التواصل مع كادر أكاديمي ذو صيت 
عالمي، واالستفادة من مرافق ذات طراز متميز، فضاًل عن 

الحصول على شهادات معتمدة دوليًا مما يضعهم على الطريق 
الصحيح إلعداد مسيرة مهنية ناجحة.

)DU( الدبلوم الجامعي



تقدم جامعة باريس السوربون- أبوظبي دبلوم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها. ويهدف هذا البرنامج إلى 
تعزيز تجربة الطلبة الدراسية وإمكانياتهم المهنية، حيث يشكل فرصة فريدة لهم لتعلم هذه اللغة التي 

ُعرفت بتأثيرها على مختلف الثقافات وتواجدها العالمي في ظل العولمة التي نشهدها في عصرنا اليوم.

يوفر قسم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها بيئة تعاونية وتفاعلية لدعم الطلبة خالل دراساتهم في جامعة باريس السوربون-أبوظبي 
من خالل تقديم أساليب متنوعة وحديثة للتعّلم بواسطة الحاسوب. فضاًل عن منهاج تقنية المعلومات واالتصاالت في مجال التعلم الذي 

يقدم للطلبة الجدد ظروف تحفيزية ويزودهم بأدوات تعليمية صّممت خصيصًا لتطوير مهاراتهم اللغوية بالفرنسية والتي من شأنها أن تعّزز 
مسيرتهم المهنية.

 
يجمع المنهاج التقليدي  لتعليم اللغة الفرنسية كل من المهارات اللغوية الشفهية منها والخطية كالقراءة، القواعد، إلخ... مع إستكشاف 

الحضارتين الفرنسية واألوروبية باإلضافة الي عدة أنشطة تكميلية كالحلقات العملية اإلختيارية من بينها البث االذاعي عبر االنترنت، العروض 
الموسيقية، عروض االفالم، المتاحف الرقمية، ...إلخ 

  
يندرج برنامج اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها ضمن اإلطار األوروبي المرجعي الموحد للغات )CECR( ويقّدمه نخبة من األساتذة المتخصصين 

والبارعين في هذا المجال. هذا وبمجرد الحصول على هذا الدبلوم تُستوفى شروط القبول في برامج البكالوريوس في جامعة السوربون في 
فرنسا وجامعة السوربون في أبوظبي.

ويكتسب الطلبة في نهاية هذا البرنامج األكاديمي المهارات المطلوبة لفهم اللغة الفرنسية واستخدامها شفويًا وخطيًا، األمر الذي سيلعب 
دوراً كبيراً في مسيرتهم األكاديمية والمهنية على حد سواء.

يصدر دبلوم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها من جامعة باريس السوربون.

الدورات المتوفرة للطلبة ضمن برنامج اللغة 
الفرنسية لغير الناطقين بها

يوفر برنامج اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها عدد من الدورات 
المختلفة، التي تُمكن الطلبة من تطوير إمكانياتهم في فهم وممارسة 

اللغة الفرنسية وذلك حسب التزاماتهم الوظيفية.

يمكن للطلبة االلتحاق ببرنامج اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها لمدة 
سنة أو سنتين، حسب اختيارهم.

دورات صباحية مكثفة
في بداية كل عام، سيتم توفير دورتين حسب المستوى اللغوي:

دورة للمبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية وسيقومون باختبار   • 
الدبلوم الجامعي في شهر يونيو.  

دورة متخصصة للطلبة ذوي المستوى المتوسط ولغير الحاصلين   • 
على الدبلوم الجامعي خالل العام الماضي وللطلبة الذين سبق لهم    
تعلم اللغة الفرنسية )يتم القبول في هذه الدورة بناًء على اختبارات    

تحديد المستوى(. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز مستوى اللغة    
الفرنسية لدى الطلبة وتحضيرهم الستكمال دراساتهم وااللتحاق    
ببرامج البكالوريوس، كما توفر لهم فرصة لمتابعة محاضرات في    

التخصص الجامعي المرغوب كطلبة مستمعين وذلك على مدار    
 DELF B2 أربعة أسابيع. يقوم الطلبة في المستوى المتوسط باختبار   
في الرابطة الفرنسية في أبوظبي قبل القيام باختبار الدبلوم الجامعي    

في شهر يونيو.  

وسيتمكن جميع الطلبة بقضاء شهراً في فرنسا لتعزيز مهاراتهم في 
اللغة الفرنسية. 

دورات مسائية مكثفة
في بداية كل عام، سيتم توفير دورتين حسب المستوى اللغوي:

دورة للمبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية. في نهاية العام   • 
الدراسي، على الطلبة المبتدئين القيام باختبار DELF A2 المعتمد    
على الصعيد الدولي والصالح مدى الحياة، وذلك في شهر مايو في    

الرابطة الفرنسية في أبوظبي، قبل القيام باختبار الدبلوم الجامعي بعد    
سنتين.  

دورة متخصصة للطلبة ذوي المستوى المتوسط الذين أكملوا   • 
دورة المبتدئين بنجاح والطلبة الذين سبق لهم تعلم اللغة الفرنسية    

والحاصلين على شهادة DELF A2 )من الممكن االستثناء وقبول    
الطلبة ذوي مستوى A2 ودون حصولهم على شهادة رسمية، وذلك    

بناًء على نتائج اختبار تحديد المستوى للعام الدراسي 2017/18 فقط(.    
ومع نهاية العام الدراسي، يتوجب على الطلبة القيام باختبار الدبلوم    

الجامعي في اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها.  

على جميع طلبة الدورة المسائية حضور 9 ساعات في األسبوع ضمن 
ثالث أمسيات والتي تشمل اللغة الفرنسية العامة، الكتابة والتحدث 

والتعلم اإللكتروني، باإلضافة إلى األنشطة الثقافية مرة واحدة في الشهر.

دورات صيفية مكثفة

تهدف الدورات الصيفية المكثفة إلى تهيئة الطلبة الذين لم ينجحوا في  • 
   اختبار الدبلوم الجامعي في شهر يونيو للدورة الثانية، وللطلبة الراغبين 

بتقديم اختبار الدبلوم الجامعي في شهر سبتمبر للتسجيل في    
الجامعة.  

التقويم الدراسي لبرنامج اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها
يشمل العام الدراسي فصلين دراسيين وينتهي في 26 يونيو.

متطلبات 
القبول

يتوجب على الطلبة الراغبين باالنضمام إلى برنامج اللغة 
الفرنسية لغير الناطقين بها أن يحملوا شهادة ثانوية )أو 
ما يعادلها(. كما يمكن لغير المبتدئين أن يقوموا باختبار 

لتحديد مستواهم والتأكد من إمكانياتهم اللغوية، مما 
يسمح لهم بااللتحاق بالمستوى المتوسط مباشرة.

للمزيد من المعلومات عن مختلف شروط القبول الدراسية، يرجى االتصال بقسم 
اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها. كما أن التفاصيل موجودة على الموقع 

.www.sorbonne.ae اإللكتروني

الفرص 
المهنية

يوفر دبلوم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها العديد من 
االختيارات للخريجين لمواصلة دراساتهم األكاديمية في 

جامعة السوربون في فرنسا وجامعة السوربون أبوظبي.

فضاًل عن ذلك، سيحظى الطلبة المتمكنين من اللغة الفرنسية بفرصة ذهبية 
للعمل في مؤسسات خاصة وحكومية، مكاتب استشارية، هيئات دبلوماسية 

ومؤسسات تعليمية وسياحية في جميع أنحاء العالم.

الرسوم

42,700 درهم
)حوالي 11,625 دوالر أمريكي(

توّزع المنح الدراسية عن طريق عملية اختيار تستند على التميز 
األكاديمي وتغطي حتى %25 من الرسوم الدراسية.


