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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



ُتقدم جامعة السوربون أبوظبي برنامج بكالوريوس مزدوج في 
الفلسفة وعلم االجتماع يمتد لثالث سنوات. ُيوفر هذا البرنامج 

الحصري للطلبة فرصة للعمل في مجموعة واسعة من المجاالت.

يجمع المنهاج بين تخصصين أساسيين )الفلسفة وعلم االجتماع( ومقررات فرعية في العلوم االجتماعية، مثل العلوم السياسية، االقتصاد، 
الجيوسياسية، العالقات الدولية، السياسة العامة والتاريخ، وذلك ضمن مسار يُسمى السياسة والمجتمع. يمنح هذا المنهاج الفرصة للطلبة لتعلم 

الظواهر األخالقية والسياسية واالجتماعية بشكل متكامل ودقيق من وجهة نظر الفلسفة والعلوم االجتماعية.

يُركز التخصص في الفلسفة على األسئلة المعرفية المتعلقة بظروف الموضوعية العلمية والطريقة التي تختلف بها العلوم االجتماعية عن العلوم 
الطبيعية. كما يستكشف القضايا األخالقية والسياسية، بما في ذلك الموضوعات الكالسيكية مثل العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة والميثاق 
االجتماعي، ونظرية العمل )نظرية االختيار العقالني(. كما يُعّرف الطلبة أيضًا على األسس النظرية للقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرئيسية.

أما التخصص في علم االجتماع، فيتمحور حول الروابط بين النظرية االجتماعية والبحوث التجريبية، فضاًل عن القضايا المنهجية التي تُواجهها األبحاث 
العلمية االجتماعية، ما يُّعرف الطلبة على أساليب إجراء المسح في العلوم االجتماعية. ويُركز التخصص أيضًا على التغيرات السياسية واالجتماعية في 

المجتمعات المعاصرة في سياق العولمة، مثل الهجرة والظواهر الحضرية أو عدم المساواة االجتماعية والثقافية.

يُوفر هذا المنهاج المزدوج للطلبة فهمًا عميقًا وشاماًل حول تطور المجتمعات المعاصرة، ويحثهم على ممارسة التفكير النقدي في القضايا االجتماعية 
والفلسفية الرئيسية.

ضمن الدورة اللغوية اإللزامية ولتعزيز إمكانياتهم، على الطلبة اختيار لغة إضافية تشمل العربية واالنجليزية واأللمانية واإليطالية والصينية أو اإلسبانية.

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. باإلضافة إلى ذلك، تتوفر دروسًا خصوصية للطلبة لتجربة تعليمية فردية.

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

العام الدراسي األول
مفاهيم الفلسفة الغربية واإلسالمية  •

أسس المنطق والتفكير النقدي  •
نظرية المعرفة  •

مقدمة في األخالقيات  •
أسس النظرية االجتماعية  •

سوسيولوجيا الهجرة والعالقات    •
العرقية/ االثنية  

البحث النوعي في علم االجتماع  •
العلوم السياسية  •

االقتصاد  •
تاريخ العالم المعاصر  •

العام الدراسي الثاني
الفلسفة في العالم القديم  •

نظرية المعرفة  •
تاريخ الفلسفة اإلسالمية  •

البحث الكمي في علم االجتماع  •
العقول والكمبيوتر: كيف نفكر؟  •

التقسيم الطبقي االجتماعي، المساواة وعدم   • 
المساواة  

االقتصاد والمجتمع  •
الفن والمجتمع  •

السياسية العامة  •
الجيوسياسية  •

العام الدراسي الثالث
الحداثة من وجهة نظر أوروبية  •

الفلسفة المعاصرة  •
التفكير العلمي والتكنولوجيا  •

الفلسفة السياسية  •
نظريات العدالة  •

فلسفة مقارنة بين الشرق والغرب  •
نظرية االختيار العقالني  •

علم االجتماع السياسي  •
الهياكل االجتماعية في دول الخليج  •

علم االجتماع الحضري: تنظيم المدن  •
العلوم االجتماعية  •

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 المزدوج في الفلسفة وعلم االجتماع، على 
الطلبة إتمام ثالث سنوات دراسية بنجاح والحصول على ما يعادل 60 

.)ECTS( نقطة سنويًا حسب نظام تحويل الرصيد األوروبي

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

الفرص المهنية

ُتوفر الشهادة في الفلسفة وعلم االجتماع 
للخريجين فرصة مهنية في مؤسسات حكومية 

وغير حكومية، وكاالت االستطالع، مؤسسات 
البحوث واإلحصاءات السوقية، الخدمات 

الدبلوماسية، الصحافة واالتصاالت، التعليم 
الثانوي والعالي فضاًل عن االستشارات والموارد 

البشرية.

باإلضافة إلى ذلك، يُمكن للطلبة االلتحاق بعدد كبير من برامج الماجستير 
العالمية في مجال العالقات الدولية، السياسات العامة، الشؤون الدولية، 
الموارد البشرية، االتصاالت، والصحافة. تفتح الشهادة الباب أمام الطلبة 

لالستفادة من فرص مهنية وفيرة على المستويين المحلي والدولي، في 
مجال النشر والصحافة واالتصاالت، علم االجتماع والفلسفة. كما يُمكن 

للخريجين االلتحاق ببرنامج علم االجتماع والبحث العلمي في جامعة 
السوربون أبوظبي.


