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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



يهدف برنامج البكالوريوس في التاريخ والذي يمتد لثالث سنوات 
إلى تحضير الطلبة لمسيرة مهنية ناجحة وتعزيز مهاراتهم 

في مجال التفكير النقدي والمنطقي شفويًا وكتابيًا، واإلبداع، 
واالبتكار، والعمل المشترك.

يحظى الطلبة الُملتحقين بهذا البرنامج على معرفة تاريخية واسعة على الحضارات القديمة والعصور الوسطى للتاريخ الحديث في فرنسا ودول أُخرى حول 
العالم.

يُمكن للطلبة اختيار مقررات فرعية تنقسم إلى مسارين في »الحضارات واالتصال« أو »العالقات الدولية« حسب أهدافهم المهنية. يُقدم مسار 
»الحضارات واالتصال« فرصة للطلبة لتعزيز معرفتهم في مجال العلوم اإلنسانية، كما يتوجب عليهم اختيار مواضيع ثانوية في مجاالت أخرى، بما في 

ذلك االتصال، تاريخ الفن والعلوم السياسية. أما مسار »العالقات الدولية«، فُيعمق معارف الطلبة التاريخية مع تركيز على العالقات والشؤون الدولية في 
عالم اليوم وعدد من المواضيع التي تشمل الجيوسياسية، القانون الدولي، العلوم السياسية، وتاريخ الدبلوماسية.

تضمن المقررات المتعددة ضمن هذا البرنامج، حصول الطلبة على فهم معمق في مجاالت مختلفة مثل التاريخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
والثقافي والدبلوماسي والعالقات الدولية لتحليل تحديات اليوم استناداً على أحداث الماضي. كما سيتمكن الطلبة من تعزيز مهاراتهم وفهمهم 

للثقافات العالمية وأهم الحقب التاريخية حول العالم، والتي تشمل والدة اإلسالم، الثورة الفرنسية، نهاية االستعمار والتأثيرات الثقافية بين 1960 و 1990.

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
المقررات األساسية

 • التاريخ السياسي والشؤون الدولية من العصور 
القديمة إلى القرن الـ 21  

مقدمة في العالقات الدبلوماسية بين الشرق   • 
والغرب  

عصر الثورة: اكتشاف الواليات المتحدة وبدء   • 
الثورة الفرنسية وربيع الدول  

مقدمة في التاريخ الثقافي من الغرب إلى الشرق  •
مقدمة في تاريخ الهياكل السياسية، الحضارات   • 

القديمة ومجتمع اليوم  
االتصال واالعالم  •
اللغات والرياضة  •

مسار “الحضارات واالتصال”

•  تقنية البالغة واالتصال
•  مقدمة في العلوم السياسية

 •  اختيار إحدى المقررات المتوفرة في مجال 
العلوم اإلنسانية  

مسار “العالقات الدولية”

التحديات الجيوسياسية في عالم اليوم   •
العلوم السياسية: فهم النظام الدولي   •

•  مقدمة في القانون الدولي

العام الدراسي الثاني
المقررات األساسية

تاريخ العالم العربي  •
تاريخ العالقات الدولية  •

االستعمار ونهايته  •
الثقافات، المعرفة والمجتمعات من العصور   • 

القديمة إلى القرن الـ 21  
المؤسسات والسياسة  •

تاريخ العولمة  •
االتصال واالعالم  •
اللغات والرياضة  •

مسار “الحضارات واالتصال”

اللغة السينمائية  •
ورشة عمل صحفية  •

اختيار إحدى المقررات المتوفرة في مجال   • 
العلوم اإلنسانية  

مسار “العالقات الدولية”

 •  أصول عالم الشرق األوسط العربي، التركي 
واإليراني  

تاريخ العالقات الدولية )آسيا الوسطى والشرق   • 
األوسط(  

الجيوسياسية  •
القانون  •

العام الدراسي الثالث
المقررات األساسية

الشرق األوسط المعاصر  •
الشؤون الدولية من عام 1945  •

تحليل القوى العظمى  •
التاريخ الثقافي للشباب والنساء  •

الحضارات القديمة العريقة: مصر، بالد ما بين   • 
النهرين، اإلمبراطورية الفرثية، العالم اليوناني    

الروماني، البيزنطية  
األديان والدول على مر القرون: تحليل تاريخي   • 

وفلسفي وأنثروبولوجي وجيوسياسي  
اللغات والرياضة  •

مسار “الحضارات واالتصال”

المعلومات واالتصال من الملكة فيكتوريا   • 
إلى بيل غيتس: الضغوطات الجيوسياسية    

والعولمة (2015-1985)  
اختيار إحدى المقررات المتوفرة في مجال   • 

العلوم اإلنسانية  

مسار “العالقات الدولية”

العالقات الدولية في منطقة الخليج  •
فصل دراسي واحد في الخارج: جامعة القديس   • 

يوسف في بيروت، جامعة السوربون في باريس    
وجامعة غلطة سراي في اسطنبول   

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 التاريخ، على الطلبة إتمام ثالث سنوات 
دراسية بنجاح والحصول على ما يعادل 60 نقطة سنويًا حسب نظام 

.)ECTS( تحويل الرصيد األوروبي

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

الفرص المهنية

تلعب شهادة البكالوريوس في التاريخ دوراً هامًا 
في تطوير التفكير والمنطق لدى الطلبة ليحظوا 

بفرص وظيفية واسعة.

وبعيداً عن كونها مقتصرة على المهن والتدريب المرتبط مباشرة 
بالتاريخ، تُوفر هذه الشهادة فرصة فريدة للعمل في مجموعة متنوعة 
من القطاعات، بما في ذلك الصحافة واالتصال ووسائل اإلعالم والعلوم 

السياسية والدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية والخدمة العامة 
واإلدارة. ويُمكن للخريجين أيضًا العمل في مجال التعليم والنشر 

والمؤسسات التراثية والسياحة الدولية والتجارة.
 

تُوفر هذه الدرجة للخريجين العديد من الخيارات لمتابعة المزيد من 
الدراسات األكاديمية في جامعة السوربون أبوظبي والمؤسسات األخرى 

في الخارج. 

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  


