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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 مقدمة من جامعة باريس وُمعتمدة رسميًا 
من هيئة االعتماد األكاديمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

.(www.caa.ae)



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  

بالتعاون مع جامعة باريس، ُتقدم جامعة السوربون أبوظبي برنامج 
البكالوريوس في االقتصاد واإلدارة.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلبة بُأسس قوية في الرياضيات واإلحصاء، من أجل اإللمام بتقنيات االقتصاد الكمي وأساليب اإلدارة العلمية )للموارد 
البشرية والمحاسبة( والتسويق، باإلضافة إلى األبعاد القانونية الُمتعلقة بهيكل مؤسسات األعمال وأنشطتها على المستوى العالمي.

خالل العامين األولين من البرنامج، يُركز الطلبة على األدوات النظرية واإلحصائية ويعززون معرفتهم التاريخية والمؤسسية األساسية المتعلقة 
باالقتصاديات العالمية واإلدارة. خالل العام الثالث يدرس الطلبة كيفية تطبيق المعرفة العلمية من خالل المشاركة في دورات مكثفة في االقتصاد 

الدولي واالقتصاديات الصناعية واالقتصاد األوروبي والسياسات التنموية واالقتصادية والمحاسبة التحليلية والتسويق واإلدارة المالية.

وبما أن اللغة تُشكل جزءاً أساسيًا في تخطي التحديات الثقافية، تُتاح الفرصة أمام الطلبة لدراسة بعض اللغات األجنبية التي تشمل العربية واالنجليزية 
واإلسبانية واأللمانية واإليطالية كمساقات إضافية. وعلى ضوء ذلك، يُوّسع الطلبة آفاقهم الثقافية والتي تفتح أمامهم أبوابًاً جديدة لتعزيز إمكانياتهم 

اللغوية.

ومع نهاية البرنامج، سيتمكن الطلبة من اتقان األدوات التي استخدموها في هذا البرنامج لتحليل قضايا وتحديات اقتصادية حقيقية.

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 السوربون في باريس بإصدار الشهادة العلمية.

العام الدراسي األول
تحليل المعلومات االقتصادية  •

مقدمة في االقتصاد  •
األدوات االقتصادية واإلدارية الكمية  •

القضايا العامة مع الشركات  •
القانون 1  •

االجتماع واالقتصاد  •
اقتصاديات السوق  •

األدوات الرياضية لالقتصاد الجزئي  •
إدارة التسويق  •

قانون األنشطة التجارية والمالية  •
تاريخ االقتصاد  •

الحوسبة  •
اللغة االنجليزية  •

اختياري: العالقات الدولية أو الرياضة أو اللغة  •

العام الدراسي الثاني
االقتصاد الكلي  •

األدوات الرياضية لالقتصاد الكلي  •
المحاسبة العامة  •

قانون الشركات  •
القانون االجتماعي وقانون العمل  •

اقتصاديات الشركات  •
العملة وتمويل االقتصاد  •
األدوات الرياضية للتمويل  •

األدوات االقتصادية واإلدارية الكمية  •
القانون المالي  •

الحوسبة  •
اللغة االنجليزية  •

تقرير فردي  •
عمل فردي مع مرشد  •

اختياري: المؤسسات المالية العامة أو الرياضة   • 
أو اللغة  

العام الدراسي الثالث
االقتصاد الدولي  •
قانون االقتصاد  •

قانون العقوبات التجارية  •
التسويق المعمق  •

األدوات الرياضية للتنبؤ االقتصادي  •
المحاسبة التحليلية وإدارة الميزانية  •

اإلدارة المالية  •
النمو والسياسات االقتصادية  •

االقتصاد األوروبي  •
االقتصاد العام  •

االقتصاد الصناعي  •
قانون المنافسة واالستهالك  •

العمل الشخصي  •
الحوسبة المستوى 3  •

اللغة االنجليزية  •
تقنيات المقابلة ونتيجة التصويت  •

اختياري: تاريخ العمل والعالقات االجتماعية أو   • 
الرياضة أو اللغة  

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 باريس،   
.)SELFEE و DELF، TEF، TCF  

إلكمال برنامج البكالوريوس في االقتصاد واإلدارة، على الطلبة إتمام ثالث 
سنوات دراسية بنجاح والحصول على ما يعادل 60 نقطة سنويًا حسب 

.)ECTS( نظام تحويل الرصيد األوروبي

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

الفرص المهنية

ُتوفر شهادة البكالوريوس في االقتصاد واإلدارة 
مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية في عدد 
من المؤسسات والشركات التي تشمل القطاع 

العام والخاص، خدمات المؤسسات، الشركات 
المالية، المصارف وشركات التأمين، فضاًل عن 

الشركات المتعددة الجنسيات.

وتشمل الخيارات الوظيفية مناصب في منظمات دولية مثل منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، 

فضاًل عن العمل كمحللين اقتصاديين ومحللين في مجال التسويق 
والمبيعات في القطاعين العام والخاص وكمديرين ماليين في الكيانات 

المؤسسية.

بعد حصولهم على الشهادة، يُمكن للخريجين متابعة دراساتهم 
األكاديمية في جامعة السوربون أبوظبي وااللتحاق في برامج الماجستير 

التي تقدمها في مجال قوانين وأنظمة المصارف والتمويل، والتسويق 
واإلعالم واالتصال واقتصاديات القطاع الصحي واللغات األجنبية واإلدارة 

والتجارة الدولية، أو االلتحاق بجامعات في الخارج.

للمهتمين بالحصول على دبلوم متخصص، يُوفر مركز التعليم 
المستمر دبلوم في إدارة الضرائب ودبلوم في التحليل االقتصادي 

واالحصائي وإدارة المعلومات.


