
برامج البكالوريوس

 بكالوريوس في
الفيزياء



ُتمنح درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السوربون في 
باريس وُتقدم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية الذين يتمتعون 

بسمعة متميزة على المستوى الدولي. يمتد البرنامج لثالث سنوات 
ويدرس باللغة اإلنجليزية. ُيطور هذا التخصص التفكير النقدي 

والدقة واإلبداع لدى الطلبة، ويحضرهم الحتياجات قطاع العمل 
الحالية والمستقبلية كما يفتح أمامهم العديد من الفرص المهنية.

بفضل األسس القوية التي يُقدمها البرنامج في مادة الفيزياء والرياضيات، يتعلم الطلبة كيفية التفكير بشكل نقدي وحل المشاكل وتعزيز ملكة االبتكار، 
كما يهدف البرنامج إلى إعداد الطلبة العلمي والعملي لاللتحاق بسوق العمل في المجاالت التي تتالءم مع تخصصهم  أو الستكمال دراساتهم وااللتحاق 

ببرامج الماجستير في العلوم الهندسية أو في مجاالت الفيزياء المتعددة، فضاًل عن البرامج المزدوجة.

تتضمن منهجية التعليم محاضرات، وجلسات نقاش للتدارس ولحل المشاكل وتجارب مختبرية ومشاريع وتدريبات وتقارير فنية مكتوبة وعروض 
شفوية وتدريبات ميدانية إلزامية. كما يتضمن البرنامج أيضًا مقررات عن اللغات والتخطيط المهني ومقدمة في العلوم الهندسية.

يرتبط قسم الفيزياء والهندسة بعالقات وشراكات وثيقة مع جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وكليفالند كلينك أبوظبي
 ووكالة الفضاء اإلماراتية والهيئة االتحادية للرقابة النووية، ما يُعطي الطلبة فكرة أوسع وأوضح عن توقعات واهتمامات العالم الحقيقي.

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

العام الدراسي األول
الرياضيات (تحليل متغير واحد ومقدمة   • 

على التحليل متعدد التغيرات والجبر الخطي    
واالحتماالت)  

الفيزياء (الفيزياء الكالسيكية، علم البصريات،   • 
الكينتيكا الكهربائية، الهيدروستاتيكا أو علم    

سكون الموائع، الديناميكا الحرارية)  
العلم النشط  •

مقدمة في العالم المهنّي  •
علوم الحاسوب  •

الفرنسية لغير الناطقين بها أو األلمانية   • 
أو العربية أو الصينية أو اإليطالية للطلبة    

الفرنكوفيين  

العام الدراسي الثاني
الرياضيات (المتواليات والمتسلسالت،   • 

التحليل متعدد التغيرات، المعادالت التفاضلية    
والتفاضلية الجزئية وتحليل المؤثر التفاضلي)  
الفيزياء (الميكانيكا والميكانيكا المتقدمة،   • 
النسبية الخاصة، الديناميكا الحرارية، األمواج    

الكهرومغناطيسية، الفيزياء التجريبية)  
الفيزياء العددية  •

الفرنسية لغير الناطقين بها أو األلمانية   •
أو العربية أو الصينية أو اإليطالية للطلبة   

الفرنكوفيين  

العام الدراسي الثالث
الرياضيات (تحويل فورييه والباس، التحليل   • 

المركب ونظرية التوزيعات)  
الفيزياء (الكهرومغناطيسية والبصريات،   • 

فيزياء الكم، ميكانيكا األوساط المتصلة،    
الميكانيكا اإلحصائية الحرارية، الفيزياء    

التجريبية والعددية)   
• مقدمة في عالم العمل

الفرنسية لغير الناطقين بها أو األلمانية   • 
أو العربية أو الصينية أو اإليطالية للطلبة    

الفرنكوفيين   
تدريبات ميدانية إلزامية (من أربعة إلى خمسة   • 

أسابيع)  



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.

شروط القبول والتسجيل

إن آلية القبول تعتمد على معايير انتقائية للغاية ؛ 
فيما يلي الحد األدنى لمتطلبات التقدم للقبول في 

السنة التأسيسية:

معدل ال يقل عن 80 % في الثانوية العامة (يشمل ذلك المسار العلمي     •
المتقدم، العام أو المتقدم أو ما يعادله).  

نتيجة اختبار اإلمارات القياسي للرياضيات Emsat حديثة: الحصول على     •
نتيجة 800 كحد أدنى (مطلوب لجميع المتقدمين داخل دولة اإلمارات     

العربية المتحدة).  
نتيجة اختبار اإلمارات القياسي للغة اإلنجليزية Emsat حديثة: الحصول     •

على نتيجة 1250 كحد أدنى، أو 5,5 في اآليلتس، أو  IBT-71 في التوفل  

يتوجب على المتقدمين من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وليس 
لديهم درجة في اختبار اإلمارات القياسي Emsat، إجراء اختبار تحديد 

المستوى الذي تنّظمه الجامعة.

قد يُطلب أيًضا من بعض المتقدمين الحاصلين على تقييم حديث 
في اختبار اإلمارات القياسي للرياضيات Emsat  بما يفي الحد األدنى من 
المتطلبات المذكورة أعاله، إجراء اختبار تحديد المستوى الذي تنظمه 

الجامعة. 

بناًء على توصية لجنة القبول، سيتم اختيار مجموعة من المتقدمين 
المتميزين للقبول المباشر في برنامج البكالوريوس لمدة 3 سنوات.

الفرص المهنية

ُتساعد شهادة البكالوريوس في الفيزياء الطلبة 
على بدء مسارات مهنية ناجحة في مجال 

الهندسة، والبحث والتطوير، والتعليم وغيرها 
من المجاالت.

وتشمل الفرص المهنية، وظائف كباحث هندسي أو مساعد باحث في 
مختبر أو العمل لصالح ُمؤسسة حكومية أو شركة صناعية كبرى، أو 

صحافي في مجال العلوم والعلوم الشعبية أو ممثل مبيعات للمنتجات 
التقنية.

كما تُوفر هذه الشهادة للخريجين العديد من الخيارات لمتابعة 
الماجستير في جامعة السوربون في باريس أو أي برنامج ماجستير ذو 

صلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج.



sorbonne.ae

للمزيد 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 2022

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


