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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)



ُتوفر جامعة السوربون أبوظبي برنامج بكالوريوس حصري في 
القانون. ُيزود البرنامج الذي يمتد لثالث سنوات الطلبة بمعرفة 

ُموسعة ومنهجيات متكاملة ُتتيح لهم الفرصة الستكمال 
دراساتهم في الماجستير والدكتوراه.

يهدف البرنامج إلى توفير فهمًا شاماًل للطلبة حول المجتمع الحديث من خالل وجهة نظر سياسية واجتماعية وتاريخية وفلسفية وإعدادهم لمسار 
مهني ناجح في مجال القانون.

خالل هذا البرنامج، يتعلم الطلبة القانون الفرنسي العام والخاص، والذي شكل مصدراً رئيسيًا وهامًا لتأسيس العديد من القوانين في مناطق مختلفة 
حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق األوسط.

يُطور الطلبة المهارات األساسية للقيام بأبحاث تطبيقية، يستخدمون فيها أدوات تحليلية رصينة لتحسين قدرتهم على بلورة أراء مستندة إلى تحليل 
دقيق و تسلسل منطقي. خالل العامين األوليين، يتعرف الطلبة على مجموعة واسعة من القوانين المختلفة، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون 
المدني والعالقات الدولية والقانون الجزائي والقانون اإلداري وقانون األعمال. أما العام الثالث، فُيغطي قانون الملكية وقانون الحريات األساسية وقانون 

العمل وقانون االتحاد األوروبي وقانون الضريبة العام، وغيرها من القوانين.

تتوفر دورات لغوية لتعزيز مهارات الطلبة اللغوية، حيث تُدّرس بعض المقررات باللغة االنجليزية.

تزامننا مع الدراسة األكاديمية، يتم تنظيم زيارات قضائية وإدارية ومؤسسية مع استضافة متحدثين من أهل االختصاص ليختبر الطلبة الجانب العملي 
لمهنة القانون.

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. يُمكن للطلبة غير الناطقين بالفرنسية االستفادة من »النظام الُمطول« الذي يتيح لهم إكمال 
السنة األولى على مدار عامين. في بداية العام، يُساعد اختبار اللغة الطلبة على االختيار بين المناهج الدراسية و »النظام الُمطول«. كما تتوفر دروس 

خصوصية فردية أو جماعية حسب نقاط القوة والضعف لكل طالب.

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

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 القانون، 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

تتوفر للخريجين فرص وظيفية متميزة وناجحة، 
حيث ُيمكنهم العمل كقضاة ومحاميين 

تجاريين وموظفي خدمة مدنية أو مستشارين 
ومسؤولين في منظمات دولية. 

باإلضافة إلى ذلك، تشمل الفرص الوظيفية العمل في القطاعين العام 
والخاص كخبراء استشاريين وممثلين قانونيين في عدد من الميادين، 

بما في ذلك المصارف والصحة والتجارة واالتصاالت وشركات السلع 
االستهالكية والصناعات.

بعد حصولهم على شهادة البكالوريوس، يُمكن للطلبة متابعة برامج 
الماجستير التالية والتي تُقدمها جامعة السوربون أبوظبي: قوانين وأنظمة 

المصارف والتمويل، قانون التجارة الدولية، أو القانون الدولي، العالقات 
الدولية والدبلوماسية )تخصص في الدفاع واألمن الدولي(. وبعد الحصول 

على شهادة الماجستير، يُمكن للطلبة االلتحاق ببرامج الدكتوراه. يُمكن 
للخريجين التسجيل في “le Barreau de Paris” بعد استكمال العام 

الدراسي األول من برنامج الماجستير بنجاح.

العام الدراسي األول
مبادئ القانون األساسية  •
القانون الدستوري )1 و 2(  •

مقدمة تاريخية في القانون  •
المشاكل االقتصادية واالجتماعية الرئيسية   • 

المعاصرة )تُّدرس باللغة االنجليزية(  
المؤسسات القضائية  •

القانون المدني )قانون األسرة(  •
تاريخ المؤسسات  •

العالقات الدولية )تُّدرس باللغة االنجليزية(  •
المؤسسات اإلدارية  •

القانون المقارن )يُّدرس باللغة االنجليزية(  •
اللغات   •

العام الدراسي الثاني
القانون المدني للعقود  •

القانون اإلداري )1 و 2(  •
القانون الجنائي  •
المالية العامة  •

تاريخ القانون الجنائي  •
العلوم السياسية  •

قانون المسئولية المدنية  •
قانون العمل  •

اإلجراءات الجنائية  •
مؤسسات االتحاد األوروبي  •

قانون الحكومة األمريكية وثقافتها   •
)يدرس باللغة االنجليزية(  

الخطة الوظيفية  •
اللغات  •

العام الدراسي الثالث
القانون اإلداري للملكية  •

القانون الدولي )1 و 2(  •
قانون الحريات األساسية  •

قواعد االلتزامات  •
القانون االجتماعي  •

قانون الملكية المدنية  •
اإلجراءات المدنية  •

قانون الشركات  •
قانون التأمينات  •

النظام األوروبي والدولي لحماية حقوق اإلنسان  •
القانون المالي العام  •

قانون االتحاد األوروبي  •
اللغات  •

علوم الكمبيوتر  •


