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لماذا جامعة 
السوربون أبوظبي؟

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

 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 . 

انطالقاً   من   مكانتها   كمؤسسة   تعليمية   رائدة   عالميًا،   وتماشياً  
 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   دولياً   يُقدمه   أساتذة   ذو   سمعة  
 أكاديمية   متميزة   على   المستوى   الدولي   تُهيئهم   لمسيرة   مهنية  

 ناجحة .  



يهدف الدبلوم في اللغة الفرنسية إلى تعزيز قدرات الطلبة 
األكاديمية والمهنية من خالل تعلم لغة جديدة ُعرفت بتأثيرها 

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

يُوفر   قسم   اللغة   الفرنسية   لغير   الناطقين   بها   بيئة   مناسبة   وتفاعلية   تشمل   سيناريوهات   تعليمية   مختلفة   يُستخدم   فيها   الحاسوب   لتعزيز   تجربة  
 التعليم   في   الفصول   الدراسية  . فضالً   عن   ذلك،   يُقدم   منهج   تقنية   المعلومات   واالتصاالت   في   مجال   التعليم   بيئة   تعليمية   تحفيزية   للطلبة   الجدد  

 ويُزودهم   بمجموعة   من   األدوات   التعليمية   التي   ُصممت   خصيصاً   لتطوير   مهاراتهم   اللغوية   بالفرنسية   والتي   من   شأنها   تعزيز   مسيرتهم   المهنية.  
 يجمع   المنهج   التقليدي   لتعليم   اللغة   الفرنسية   بين   المهارات   اللغوية   الشفهية   والخطية   كالقراءة،   والقواعد،   واستكشاف   الحضارتين   الفرنسية   واألوروبية  

 باإلضافة   إلى   عدة   أنشطة   تكميلية   كالحلقات   العملية   االختيارية   من   بينها   البث   االذاعي   عبر   االنترنت،   العروض   الموسيقية،   عروض   األفالم   والمتاحف  
 الرقمية   وغيرها  . 

ً   في   ً   كبيرا ويكتسب   الطلبة   في   نهاية   هذا   البرنامج   المهارات   المطلوبة   لفهم   اللغة   الفرنسية   واستخدامها   شفوياً   وكتابيا،   األمر   الذي   سيلعب   دورا
 مسيرتهم   األكاديمية   والمهنية   على   حد   سواء . 

يندرج   منهاج   اللغة   الفرنسية   ضمن   اإلطار   األوروبي   المرجعي   الموحد   للغات  ( CECR )  ويُقّدمه   نخبة   من   األساتذة   المتخصصين   والبارعين   في   مجال   تعليم  
 اللغة   الفرنسية   لغير   الناطقين   بها  . يُمكن   االلتحاق   ببرامج   البكالوريوس   في   جامعة   السوربون   في   باريس   وجامعة   السوربون   أبوظبي . 

يصدر الدبلوم في اللغة الفرنسية من جامعة السوربون في باريس. 

تُوفر جامعة السوربون أبوظبي عدد من الدورات الدراسية بأوقات مختلفة، التي تُمكن الطلبة من تطوير إمكانياتهم في فهم وممارسة اللغة الفرنسية وذلك حسب 
التزاماتهم الوظيفية.

يُمكن للطلبة االلتحاق ببرنامج اللغة الفرنسية لمدة سنة أو سنتين.

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

المستوى اللغوي:

للمبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية   •
وسيقدمون اختبار الدبلوم الجامعي في شهر 

يونيو.

للطلبة ذوي المستوى المتوسط ولغير   •
الحاصلين على الدبلوم الجامعي خالل العام 

الماضي وللجدد الذين سبق لهم تعلم اللغة 
الفرنسية )االلتحاق بهذه الدورات بناء على 

اختبار تحديد المستوى(. بعد هذه الفترة من 
الدراسة من المتوقع أن يتم تعزيز مستوى اللغة 

الفرنسية لدى الطلبة لتحضيرهم الستكمال 
دراساتهم في برامج البكالوريوس، كما يُمكن 
أن تتوفر للطلبة فرصة لمتابعة محاضرات في 

التخصص الجامعي المرغوب كطلبة مستمعين 
ولمدة أربعة أسابيع. يُقدم الطلبة في المستوى 

المتوسط اختبار DELF B2 في الرابطة الثقافية 
الفرنسية في أبوظبي قبل القيام باختبار الدبلوم 

الجامعي في شهر يونيو.

ويُتاح لجميع الطلبة فرصة لقضاء شهراً في 
فرنسا لتعزيز مهاراتهم في اللغة الفرنسية 

إذا رغبوا بذلك. وسيقوم موظفو الجامعة 
بمساعدتهم في تنظيم إقامتهم.

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

المستوى اللغوي:

دورة للمبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة   • 
الفرنسية. في نهاية العام الدراسي، سُيقدم    
الطلبة المبتدئين اختبار DELF A2 الُمعتمد    

دوليًا والصالح مدى الحياة، وذلك في شهر مايو    
في الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، قبل    

التقدم الختبار 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. ومع نهاية    

العام الدراسي، يتوجب على الطلبة تقديم اختبار    
الدبلوم الجامعي في اللغة الفرنسية في جامعة    

السوربون أبوظبي.  

على جميع طلبة دورة الفترة المسائية حضور 
تسع 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
تهدف الدورات الصيفية إلى تهيئة الطلبة الذين 

لم ينجحوا في اختبار الدبلوم الجامعي في شهر 
يونيو للدورة الثانية خالل فصل الصيف، وعلى 

الراغبين بتقديم اختبار الدبلوم الجامعي في 
شهر سبتمبر التسجيل في الجامعة للعام 

األكاديمي الجديد.

شروط القبول والتسجيل

 من أجل القبول في البرنامج األكاديمي
 على الطالب أن يكون حاصاًل على الشهادة 
الثانوية )أو ما ُيعادلها(. كما ُيمكن للطلبة 

الملمين باللغة الفرنسية تقديم اختبار تحديد 
المستوى للتأكد من إمكانياتهم اللغوية، التي 

تسمح لهم بااللتحاق بالمستوى المتوسط 
مباشرة.

للمزيد من المعلومات عن شروط القبول للدراسة، يُرجى االتصال بقسم 
اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها علي 9130 656 2 (0) 971+ ،كما أن 

  sorbonne.ae .التفاصيل موجودة على الموقع اإللكتروني

الفرص المهنية

ُيوفر دبلوم اللغة الفرنسية للخريجين الفرصة 
لمواصلة دراساتهم األكاديمية في جامعة 

السوربون في باريس وأبوظبي.

فضاًل عن ذلك، سيحظى الطلبة المتمكنين من اللغة الفرنسية بفرصة 
ذهبية للعمل في مؤسسات خاصة وحكومية، كمكاتب استشارية، 
وهيئات دبلوماسية ومؤسسات تعليمية وسياحية في جميع أنحاء 

العالم.

الرسوم
)بما في ذلك الرسوم اإلدارية(

الدورات الصباحية المكثفة: 48,700 درهم إماراتي 
)حوالي 13,271 دوالر أمريكي(

الدورات المسائية المكثفة 
)مدة الدراسة سنتين(: 73,400 

درهم إماراتي )حوالي 20,002 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  


