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لماذا جامعة 
السوربون أبوظبي؟

في ظل التغيرات االقتصادية وتأثيرات العولمة التي نشهدها اليوم، 
تلعب المعرفة واللغات دوراً هامًا في تنمية المجتمعات وخدمة 

االقتصاد المعرفي. ولتحقيق هذا الهدف، يحرص نظام التعليم 
الفرنسي في جامعة السوربون أبوظبي على اعتماد أسس تعليمية 

تستند على االمتياز والدقة وتطوير التفكير النقدي ومهارات 
المناقشة والحوار، والتي تُعتبر مهارات ضرورية لرواد وقادة 

المستقبل.

انطالقًا من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة عالميًا، وتماشيًا 
مع شعارها “جسر بين الحضارات”، تُوفر جامعة السوربون 

أبوظبي بيئة متعددة الثقافات تُعزز ثقافة التسامح واالنسجام 
وحب المعرفة والوعي الثقافي في ظل االقتصاد الحديث. خالل 
مسيرتهم األكاديمية، يحظى الطلبة بمنهاج دراسي بمعايير 

عالمية وشهادات معتمدة دوليًا يُقدمه أساتذة ذو سمعة 
أكاديمية متميزة على المستوى الدولي تُهيئهم لمسيرة مهنية 

ناجحة. 

هذه الشهادة ُمعتمدة رسميًا من هيئة االعتماد األكاديمي في 
.(www.caa.ae) دولة اإلمارات العربية المتحدة



الرسوم
)وتشمل الرسوم اإلدارية لثالث سنوات(

215,100 درهم )حوالي 58,615 دوالر أمريكي(
  

خيارات المنح 
للطلبة من مواطني دولة االمارات العربية المتحدة: تغطي منحة صاحب السمو    •

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرسوم الدراسية لجميع الطلبة من مواطني    
الدولة الملتحقين بالبرنامج شاملة السنة التأسيسية، إذا تطلب البرنامج.  

يحق لجميع الطلبة التقدم على منحة التميز األكاديمي والتي قد     •
تصل الى %75 من الرسوم الدراسية للبرنامج  

شروط القبول والتسجيل

من أجل القبول في البرنامج األكاديمي على الطالب 
أن يكون حاصاًل على ما يأتي:

البكالوريا الفرنسية   •
أو   

شهادة الثانوية العامة )أو ما يعادلها( وشهادة الكفاءة في اللغة   • 
الفرنسية مع الحصول على مستوى B2 كحد أدنى )الشهادات    

المقبولة هي: الدبلوم الجامعي الصادر من جامعة السوربون في    
.)SELFEE و DELF، TEF، TCF ،باريس  

إلكمال برنامج البكالوريوس في اللغات األجنبية التطبيقية، على الطلبة 
إتمام ثالث سنوات دراسية بنجاح والحصول على ما يعادل 60 نقطة 

.)ECTS( سنويًا حسب نظام تحويل الرصيد األوروبي

ويعتمد نظام التقييم على االختبارات المنتظمة واالمتحانات النهائية في 
نهاية كل فصل دراسي.

الفرص المهنية

ُتوفر شهادة البكالوريوس في اللغات
األجنبية التطبيقية فرصًا وظيفية متميزة في 

مجاالت مختلفة، بما في ذلك مناصب إدارية 
في شركات مثل االتحاد للطيران، طيران 

اإلمارات، الخطوط الجوية الفرنسية وسيمنس 
والمؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة.

وعالوة على ذلك، تُوفر هذه الشهادة فرصة االلتحاق ببرامج ماجستير 
عالمية نظراً لقدرات الطلبة اللغوية المتعددة، والتي تُمكنهم من 

الدراسة في جامعات رائدة في الخارج.

ُتقدم جامعة السوربون أبوظبي برنامج بكالوريوس حصري في 
اللغات األجنبية التطبيقية ويمتد لثالث سنوات. وقد ُصمم هذا 

البرنامج لتدريب الطلبة وإعدادهم لتلبية احتياجات المؤسسات 
المحلية والدولية الكبرى ومساعدتها في التغلب على تحديات 
األعمال التي يشهدها عصرنا اليوم بسبب العولمة. ُيّدرس هذا 

البرنامج باللغة الفرنسية وُيَحضر الطلبة لمسيرة مهنية ناجحة، 
حيث يكتسبون مهارات ومؤهالت مزدوجة في اللغات واإلدارة.

يُوفر هذا البرنامج فهمًا شاماًل في مجال المالية وإدارة األعمال والتسويق وإدارة الموارد البشرية باإلضافة إلى قانون األعمال الدولي ليتمكن الطلبة من 
تفسير وتحليل قضايا ووثائق قانونية دولية. وتشمل الموضوعات التي يدرسها الطلبة االقتصاد لتحليل القضايا االقتصادية المحلية والدولية، فضاًل عن 

تكنولوجيا المعلومات، وجمع البيانات والبحوث ومنهجيات الدراسة االستقصائية. ومن خالل االختبارات والجلسات التفاعلية مع أقرانهم، سيتمكنون 
من صقل مهاراتهم الشخصية ومهارات التواصل التي سُتساعدهم في عالم األعمال. كما سيحظون بفرصة لفهم تعدد الثقافات والخلفيات التاريخية 

بشكل معمق من خالل الموضوعات التي تُركز على الحضارات واإلدارة عبر الثقافات.

وكجزء من البرنامج، يقوم عدد من المهنيين بمشاركة الطلبة تجاربهم وخبراتهم من خالل الندوات التي تُنظمها الجامعة. فضاًل عن ذلك، يدرس 
الطلبة حاالت مستمدة من الحياة الواقعية ويُشاركون في ورش عمل في حرم الجامعة ويقومون بتدريبات في عدد من الشركات والمؤسسات. ويحظى 

الطلبة أيضًا بفرصة لتعزيز تجربتهم األكاديمية دوليًا من خالل الرحالت الميدانية اللغوية التي سيقومون بها والدراسة الصيفية في جامعة السوربون في 
باريس وبرامج التبادل. 

ومع نهاية البرنامج، سيتحسن المعجم التجاري لدى الطلبة في اللغة التي يختارونها، كما سيتعلمون مهارات لغوية متعددة في ثالث لغات تشمل 
االنجليزية والفرنسية واأللمانية أو اإلسبانية واإليطالية والعربية والصينية.

يحظى جميع أعضاء هيئة التدريس في البرنامج بسمعة متميزة على المستوى الدولي وتتجاوز منهجية التدريس التي يعتمدونها األشكال التقليدية 
للتدريس لضمان تجربة تعليمية متوازنة وشاملة.

يتبع هذا المنهاج الدراسي نظام تحويل الرصيد األوروبي (ECTS) وتقوم جامعة باريس السوربون بإصدار الشهادة.

العام الدراسي األول
القانون  •

االتصاالت التجارية والكتابة والمهارات   • 
التحليلية  

الحضارة األوروبية والعربية والبريطانية  •
اللغة 1 – الفرنسية أو االنجليزية  •

اللغة 2 – اإلسبانية، األلمانية، اإليطالية أو   • 
العربية  

تعريف المفاهيم االقتصادية  •
اللغات االختيارية: األلمانية، االنجليزية، العربية،   • 

الصينية، اإلسبانية، اإليطالية  
تدريب لغوي لمدة ثالث أسابيع في إسبانيا،   • 

فرنسا، ألمانيا أو إيطاليا  
الرياضة  •

العام الدراسي الثاني
القانون الدولي العام  •

االقتصاد الكلي والتنمية االقتصادية  •
االقتصاد اإلداري والمحاسبة  •

االتصاالت التجارية والكتابة والمهارات   • 
التحليلية  

اللغة 1 – االنجليزية أو الفرنسية   •
اللغة 2 – اإلسبانية، األلمانية، اإليطالية، العربية   • 

أو شهادات لغوية   
الحضارة 1: الحضارة االنجليزية واألمريكية أو   • 

الحضارة الفرنسية  
الحضارة 2: اإلسبانية، األلمانية، اإليطالية أو   • 

العربية  
اللغات االختيارية: األلمانية، االنجليزية، العربية،   • 

الصينية، اإلسبانية، اإليطالية  
تدريب لغوي لمدة ثالث أسابيع في فرنسا،   • 

إيطاليا، إسبانيا أو ألمانيا   

العام الدراسي الثالث
قانون التجارة الدولية  •

االقتصاديات الدولية  •
اإلدارة المالية  •

التسويق  •
التجارة الدولية  •

االتصاالت التجارية والكتابة والمهارات   • 
التحليلية  

اللغة 1 – االنجليزية أو الفرنسية  •
اللغة 2 – اإلسبانية، األلمانية، اإليطالية أو   • 

العربية  
مصطلحات التجارة واالتصاالت المتقدمة )في   • 

اللغة اإلسبانية، األلمانية، اإليطالية أو العربية(  
االقتصاد وبيئة األعمال )اسبانيا وأمريكا   • 

الالتينية، ألمانياـ إيطاليا أو المنطقة العربية    
واإلسالمية(  

  Zertifikat ،لإلسبانية DELE( شهادة لغوية  • 
لأللمانية، CILS لإليطالية و DELF للفرنسية(   

تطبيق تكنولوجيا المعلومات في األعمال   • 
(Word, Excel, C2I) التجارية  

تدريب لمدة شهرين في الشركات مع تقرير   • 
عن التدريب والتقديم  

اللغات االختيارية: األلمانية، االنجليزية، العربية،   • 
الصينية، اإلسبانية، اإليطالية  

الرياضة  •

مالحظة: اللغات والدورات االختيارية عرضة 
للتغيير وتعتمد على عدد الطلبة المسجلين.


