
 بكالوريوس في
 األدب الفرنسي

برامج البكالوريوس



ُتوفر جامعة السوربون أبوظبي برنامج بكالوريوس في األدب 
الفرنسي. ُيّعرف البرنامج الذي يمتد لثالث سنوات  الطلبة على 

عالم األدب في الوقت الذي ُيقدم فيه منهجيات وتقنيات مختلفة 
في مجال التواصل الشفوي والمكتوب. ُيحضر هذا البرنامج الطلبة 

لمتابعة مسيرتهم المهنية في مجال التعليم والنشر واإلعالم 
والقطاعات السمعية البصرية.

يُركز البرنامج على دراسة اإلنتاج الفكري للمؤلفين والكّتاب الكالسيكيين والحديثين والمعاصرين الفرنسيين وعلى األدب الفرنكفوني واألجنبي. بصورة 
عامة، تتم دراسة أشكال مختلفة من اللغات والبالغة واألبعاد التاريخية والجغرافية للغة الفرنسية بتعمق وصواًل إلى آخر التطورات التي طرأت عليها. كما 

يقوم الطلبة بتحليل وفهم التطبيقات المتعلقة بعالم الكتب والنشر والسينما ووسائل اإلعالم.

ومع نهاية البرنامج، سيتمكن الطلبة من تعزيز قدراتهم لقراءة نصوص باللغة الفرنسية وفهم معانيها، وبالتالي استخدام المنطق في التحليل 
والمقارنة، بما يُساعدهم في إدارة المواقف المهنية. فضاًل عن ذلك، سيتمكن الطلبة من التواصل وتبادل األفكار شفويًا وكتابيًا من خالل تعلم كيفية 

صياغة وجمع األفكار واآلراء ومشاركتها عبر وسائل تواصل متعددة.

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 المنهج الدراسي نظام تحويل الرصيد األوروبي )ECTS( وتقوم جامعة السوربون في باريس بمنح الشهادة.

العام الدراسي األول
األدوات األساسية  •

العلوم اللغوية  •
األدب الفرنسي  •
األدب المقارن  •
معرفة عاّمة   •

اللغات األجنبية   •
التواصل )تأهيل للكتابة الصحفية(  •

المشروع االحترافّي العام الدراسي الثاني• 
األدوات األساسية  •

العلوم اللغوية  •
األدب الفرنسي  •
األدب المقارن   •
معرفة عاّمة   •

التواصل )اللغة السينمائية وورشة الكتابة   • 
الصحفية(  

خيارات أخرى   •
المشروع االحترافّي  •

العام الدراسي الثالث
األدب الفرنسي  •

المقارنة البالغية في اللغة  •
األدب المقارن  •

اللغات األجنبية  •
الدورات المهنية: الكتاب والعوالم اإلعالمية،   • 

تعليم اللغات األجنبية   
خيارات متعددة  •

المشروع االحترافّي  •



شروط القبول والتسجيل

من أجل القبول في البرنامج األكاديمي على  الطالب 
أن يكون حاصاًل على ما يأتي:

البكالوريا الفرنسية بمعدل ال يقل عن 12 / 20 أو شهادة الثانوية العامة    • 
بمعدل ال يقل عن 80 % )أو ما يعادلها(*.  

 B2 شهادة الكفاءة في اللغة الفرنسية مع الحصول على مستوى   • 
كحد أدنى )الشهادات المقبولة هي: الدبلوم الجامعي الصادر من جامعة    

السوربون في باريس، DELF ،TEF ،TCF ،SELFEE( يعفى الطلبة    
الحاصلين على شهادة البكالوريا الفرنسية من اختبار اإللمام اللغوي**.  

*يمكن قبول الطالب الذين ال يستوفون الشروط المذكورة أعاله لدى 
مراجعة نتائج المواد الدراسية للثانوية العامة ونتائج االختبارات وبيان 

الطالب الشخصي.

**يمكن قبول الطلبة الغير حاصلين على شهادة الكفاءة في اللغة 
الفرنسية بحال اجتيازهم للسنة التأسيسية في اللغة الفرنسية 

)دورة مكثفة في اللغة الفرنسية(.

الفرص المهنية

ُتوفر شهادة البكالوريوس في األدب الفرنسي 
فرص وظيفية مميزة في مجاالت متنوعة، بما في 

ذلك الصحافة واإلعالم وتعليم الفرنسية كلغة 
أجنبية والثقافة والوساطة الثقافية.

وتُحضر هذه الشهادة الطلبة الستكمال دراساتهم وااللتحاق ببرامج 
الماجستير التي تُقدمها جامعة السوربون أبوظبي أو في جامعات أخرى 

بالخارج.

أما منهج االتصال والتدريبات المهنية، فُتحّضر الطلبة لبرامج العام 
.CELSA الدراسي الثاني والثالث ضمن بكالوريوس االتصال في كلية

الرسوم
)تشمل الرسوم اإلدارية لثالث سنوات(

215,100 درهم إماراتي )حوالي 58,615 دوالر أمريكي(
  

خيارات المنح*:
للطلبة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة: تغطي منحة صاحب السمو   • 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرسوم الدراسية لجميع الطلبة من مواطني    
الدولة الملتحقين بالبرنامج وذلك يشمل السنة التأسيسية، إذا تطلب البرنامج.  

يحق لجميع الطلبة غير المواطنين تقديم الطلب على منحة التميز األكاديمي    • 
والتي قد تصل إلى 75 % من الرسوم الدراسية للبرنامج.  

*تطبق الشروط واألحكام  

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني.



sorbonne.ae

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

الهاتف: 555 / 9330 656 2 (0) 971+
admissions@sorbonne.ae :البريد االلكتروني

صندوق البريد: 38044، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
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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. يحظى الطلبة 

خالل مسيرتهم األكاديمية بمنهج دراسي ذو معايير عالمية 
وشهادات معتمدة دوليًا يُقدمه أساتذة ذو سمعة

أكاديمية متميزة على المستوى الدولي مما يهيئهم لمسيرة 
مهنية ناجحة. 

هذا البرنامج ُمعتمد رسميًا من هيئة االعتماد األكاديمي في دولة 
.)www.caa.ae( اإلمارات العربية المتحدة


