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تم تصميم السنة التأسيسية المكثفة في اللغة الفرنسية لمساعدة الطالب على إجادة اللغة 
الفرنسية وتعزيز كفاءتهم اللغوية وتطوير المهارات األكاديمية. يمتد هذا البرنامج على 
مدى فصل إلى أربعة فصول دراسية )الخريف والربيع( اعتماًدا على مستوى الطلبة في اللغة 

الفرنسية وأدائهم األكاديمي.

دورات صباحية مكثفة
21-23 ساعة أسبوعيًا

في بداية كل عاٍم دراسي، سوف يتم توفير 
دورتين حسب المستوى اللغوي:

للمبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية   • 
وسيقّدموا اختبار الدبلوم الجامعي في نهاية    

السنة األكاديمية األولى أو الثانية اعتماداً على    
مدى تقّدمهم األكاديمي  

سيتاح للطلبة ذوي المستوى المتوسط   • 
وغير الحاصلين على الدبلوم الجامعي في    

اللغة الفرنسية خالل العام الماضي وللجدد    
الذين سبق لهم تعلم اللغة الفرنسية االلتحاق    

بالمستوى المتوسط وذلك بعد تقديمهم    
امتحان تحديد المستوى الجامعي في شهر    

سبتمبر   

يهدف المستوى المتوسط لتعزيز مستوى   • 
اللغة الفرنسية لدى الطلبة وتحضيرهم    

الستكمال دراستهم في برامج البكالوريوس    
التي تُدرس بالفرنسية. كما يُمكن أن تتوفر    

للطلبة فرصة لمتابعة محاضرات في    
التخصص الجامعي المرغوب كطلبة    

مستمعين وذلك لمدة تترواح بين األسبوعين    
واألربعة أسابيع. كما يُقدم الطلبة في    

المستوى المتوسط اختبار الدبلوم الجامعي    
في اللغة الفرنسية في يونيو ويُحّبذ تقديم    

اختبار DELF B2 أيضًا   

يتم تكوين مجموعة للمبتدئين الجدد   • 
في بداية فصل الربيع  

دورات مسائية مكثفة
9 ساعات أسبوعيًا

في بداية كل عاٍم دراسي، سوف يتم توفير 
دورتين حسب المستوى اللغوي:

دورة للمبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة   • 
الفرنسية. في نهاية العام األول، سيقدم    

الطلبة المبتدئين اختبار DELF A2 المعتمد    
دوليًا والصالح مدى الحياة، ومن المتوقع    

استكمالهم للشهادة الجامعية في اللغة    
الفرنسية خالل سنتين فقط  

دورة متخصصة للطلبة ذوي المستوى   • 
المتوسط الذين أكملوا دورة المبتدئين    

بنجاح والطلبة الذين سبق لهم تعلم اللغة    
.DELF A2 الفرنسية والحاصلين على شهادة   

ومع نهاية العام الدراسي، قد يتم قبول الطلبة    
في المستوى A2 ولكن غير حاصلين على    

شهادة رسمية وذلك بناًء على نتيجة اختبار    
الدبلوم الجامعي في اللغة الفرنسية في جامعة    

السوربون أبوظبي  

على جميع طلبة دورة الفترة المسائية حضور   • 
تسع ساعات أسبوعيًا ضمن ثالث أمسيات    

والتي تشمل اللغة الفرنسية العامة، الكتابة    
والتحدث، باإلضافة إلى األنشطة الثقافية التي    

ستقدم مرة واحدة في الشهر  

دورات صيفية
يتم تشجيع الطلبة على دراسة شهر واحد في   • 
فرنسا خالل العطلة الصيفية حيث ستتمكن    

جامعة السوربون أبوظبي من تنظيم    
إقامتهم  

تهدف الدورات الصيفية لتهيئة الطلبة الذين   • 
لم ينجحوا في اختبار الدبلوم الجامعي في    
شهر يونيو، وعلى الراغبين بتقديم اختبار    

الدبلوم الجامعي في شهر سبتمبر التسجيل    
في أحد برامج البكالوريوس التي تُدرس باللغة    

الفرنسية  

مدة البرنامج الدفعة

يمكن للطلبة في المرحلة المتوسطة من المستوى B1 إجراء فصل دراسي واحد وإجراء 
امتحانات الدبلوم الجامعي في نهاية العام الدراسي (يونيو). فصل واحد (الربيع) آخر يناير 1

يمكن للمبتدئين إجراء سنة واحدة في اللغة الفرنسية المكثفة وتقديم امتحانات الدبلوم 
الجامعي في نهاية العام الدراسي (يونيو) فصلين (الخريف والربيع) سبتمبر 2

يمكن للمبتدئين إجراء سنة ونصف في اللغة الفرنسية المكثفة وتقديم امتحانات الدبلوم 
الجامعي في نهاية العام الدراسي الثاني (يونيو)

ثالثة فصول 
(ربيع السنة األولى، خريف السنة الثانية، ربيع السنة الثانية)

آخر يناير 3

يمكن للمبتدئين إجراء سنتين في اللغة الفرنسية المكثفة وتقديم امتحانات الدبلوم الجامعي 
في نهاية العام الدراسي (يونيو)

أربعة فصول (خريف السنة األولى، ربيع السنة األولى، خريف 
السنة الثانية، ربيع السنة الثانية)

سبتمبر  4

يوفر قسم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها (FLE) مستوًى تعليميًا عاليًا يُمّكن الطلبة من النجاح على الصعيدين األكاديمي والمهني. إن هذا البرنامج ُمكّرس إلعداد 
الطلبة ومساعدتهم في الحصول على درجة جامعية في اللغة الفرنسية، كما يضمن حصول الطلبة على المستوى اللغوي المطلوب مع توفير نظرة عامة حول التعليم 

العالي الفرنسي.

إن منهجية هذا البرنامج ترّكز على أربعة مهارات أال وهي مهارة االستماع والقراءة والكتابة والتحدث إضافًة لمهارات تطوير المفردات والقواعد اللغوية، كما يهدف هذا 
البرنامج لتعزيز الوعي الثقافي وذلك من خالل تزويد الطلبة بمعلومات حول الثقافة والحضارة الفرنسية والفرنكوفونية. سيتمكن الطلبة أيضًا من االلتحاق بدورات 

منهجية والتعرف على بعض األساليب والتقنيات األكاديمية الُمستخدمة كتدوين المالحظات وكتابة األبحاث. فضاًل عن ذلك، يقّدم منهج تقنية المعلومات واالتصاالت 
في مجال التعليم بيئة تعليمية تحفيزية للطلبة الجدد تهدف إلى تطوير مهارات اإللمام الرقمي من خالل تطوير مهاراتهم اللغوية بالفرنسية. يقدم البرنامج أيًضا 

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات االختيارية مثل السينما وتحليل األفالم والمسرح والكتابة اإلبداعية والغناء والتعلم المتنقل وفرصة االنضمام لنادي المناقشة 
وما إلى ذلك.

تم تصميم المنهج بما يتماشى مع األهداف والمستويات الموّضحة في اإلطار األوروبي الموحد لمرجعية اللغات (CEFRL)  ويقّدمه نخبة من األساتذة المؤهلين 
والمتخصصين في تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية لغير الناطقين بها. لدى انتهاء الطالب بنجاح من السنة التأسيسية سيتمكن من الحصول على دبلوم جامعي في 

اللغة الفرنسية المكثفة (DU) ، كدليل على كفاءة الطالب في اللغة الفرنسية مما سيمّكنه من االلتحاق في برامج البكالوريوس التي يتم تدريسها باللغة الفرنسية.



شروط القبول والتسجيل

من أجل القبول في السنة التأسيسية في اللغة 
الفرنسية، يتوجب على الطلبة الحصول على 

شهادة ثانوية )أو ما يعادلها( بمعدل ال يقل عن 
%80

كما على الطالب النجاح في اختبار القبول في اللغة اإلنجليزية والذي يتم تنظيمه 
من قبل جامعة السوربون في أبوظبي.

يُمكن للطلبة الُملمين باللغة الفرنسية تقديم اختبار تحديد المستوى للتأكد 
من كفاءتهم اللغوية والتي تسمح لهم بااللتحاق بالمستوى المتوسط مباشرة.

الفرص المهنية

يوفر دبلوم اللغة الفرنسية للخريجين الفرصة 
لمواصلة دراساتهم األكاديمية في جامعة 

السوربون أبوظبي وباريس.

فضاًل عن ذلك، سيحظى الطلبة المتمكنين من اللغة الفرنسية بفرصة ذهبية 
للعمل في مؤسسات خاصة، ومكاتب استشارية وهيئات دبلوماسية وحكومية 

ومؤسسات تعليمية وسياحية في جميع أنحاء العالم.

  الرسوم
(بما في ذلك الرسوم اإلدارية 2700 درهم إماراتي)

الدورات الصباحية المكثفة )ابتداًء من فصل الربيع وعلى مدى فصل 
واحد(

 25,700 درهم إماراتي
الدورات الصباحية المكثفة )على مدى سنة واحدة(:

48,700 درهم إماراتي
الدورات الصباحية المكثفة )ابتداًء من فصل الربيع وعلى مدى سنة 

ونصف(
25,700 درهم إماراتي (لفصل الربيع) 

48,700 درهم إماراتي (للسنة الدراسية التي تتبع فصل الربيع)
الدورات المسائية المكثفة

36,700 درهم إماراتي (للسنة الدراسية األولى)
36,700 درهم إماراتي (للسنة الدراسية الثانية)

خيارات المنح*:
تغطي منحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرسوم الدراسية لجميع 

الطلبة من مواطني الدولة الملتحقين بالبرنامج وذلك يشمل رسوم 
البرنامج والرسوم اإلدارية للسنة التأسيسية في اللغة الفرنسية ولبرامج 

البكالوريوس. توفر هذه المنحة للملتحقين بالدورات المسائية المكثقة 
وفقط للطلبة الراغبين في االلتحاق بأحد برامج البكالوريوس في جامعة 

السوربون أبوظبي.

يحق للطلبة غير المواطنين والملتحقين بالدورات المسائية المكثفة 
تقديم الطلب على منحة التميز األكاديمي والتي قد تصل إلى 75% من 

الرسوم الدراسية للبرنامج.

الخصم العائلي 10% قابل للتطبيق أيضًا. يحصل الطلبة على خصم على 
الرسوم اإلدارية بمبلغ 2700 درهم إماراتي لدى التسجيل خالل اليوم المفتوح 

*تطبق الشروط واألحكام
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني



sorbonne.ae

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

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

صندوق البريد: 38044، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

سبتمبر 2021

لماذا جامعة 
السوربون أبوظبي؟

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

االقتصا 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 تعتبر مهارات ضرورية لرواد وقادة 

المستقبل.

انطالقًا من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة عالميًا وتماشيًا مع 
شعارها «جسر بين الحضارات»، توفر جامعة السوربون أبوظبي بيئة 

متعددة الثقافات تعزز 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.  


