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الدراسة في مدينة ذكية رائدة على البحر األبيض المتوسط 
إنضم إلى مجتمع إبداعي يضم أكثر من 1,900   	 

     مشروع ناشىء  
قم بتجربة المعارض التجارية ذات الشهرة العالمية  	 

مثل المؤتمر العالمي للهواتف النقالة العالمي للهواتف    
المحمولة.  

موطن نادي برشلونة العالمي الرائد لكرة القدم 	 

اتعلم في المركز الدولي للمال والدبلوماسية 
العيش في مدينة تضم أكثر من 160 مقرا متعدد   	 

الجنسيات ومنظمة دولية باإلضافة إلى أكثر من 300    
منظمة غير حكومية   

قم بزيارة األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية	 
 قم بزيادة فهمك للشؤون الدولية : %40 من	 

    المقيمين هم من جنسيات متعددة

عش في مركز تجاري وثقافي في قلب أوروبا 
 قم بزيارة مقرات الشركات األلمانية العمالقة مثل	 

Siemens و BMW  
إنغمس في القوة االقتصادية أللمانيا	 
 قم بالدراسة في مدينة ذات رؤية مبتكرة ومبادرات 	 

مستدامة  

قم بدراسة برامج اإلتحاد األوروبي في المنزل وفي بلدك 
وفقاً للوتيرة الخاصة بك

تعلم من خالل طرق التدريس العصرية عبر اإلنترنت	 
 قم بالحضورخالل أسابيع داخل الحرم الجامعي لبناء	 

شبكة من العالقات الدولية  
 المشاركة في الدروس الرئيسية الحية والندوات عبر	 

اإلنترنت التي يقدمها المحاضرون المشهود لهم  

فروع حرمنا الجامعي

برشلونة – إسبانيا 

جينيف – سويسرا 

ميونخ – ألمانيا 

الحرم الجامعي الرقمي



ية 
رب

الع

تقوم كلية إدارة األعمال في االتحاد األوروبي )EU( منذ عام 1973، بتثقيف رواد 
األعمال وقادة األعمال المستقبليين. جزء من مجموعة OMNES التعليمية ، يضم كلية 
إدارة أعمال دولية رفيعة المستوى تقدم برامج تأسيسية وبكالوريوس وماجستير وبرامج 
ماجستير في إدارة األعمال، يتم تدريسها حصريا باللغة اإلنجليزية، في برشلونة وجنيف 

وميونيخ وكذلك في حرمنا الرقمي.

تضمن أحجام الفصول الصغيرة لدينا التعلم الشخصي من درجة عالية من أعضاء هيئة 
التدريس المؤهلين من األكاديميين والمهنيين في مجال األعمال. نهجنا العملي والتجريبي 

، والذي يتضمن دراسات الحالة ، ومحاكاة األعمال ، وزيارات الشركات والمؤتمرات مع 
القادة المشهورين عالميا ، يضمن لطالبنا التفوق في عالم األعمال.

يمنح  مجتمعنا المكون من أكثر من 100 جنسية الطالب  منظورا متعدد الثقافات، ويوفر 
خريجونا البالغ عددهم أكثر منن +30000 خريج فرصا للتواصل في جميع أنحاء العالم. 

تعزز برامج التبادل داخل الحرم الجامعي وخارجه على صعيد العالمي تجربة طالبنا 
الدولية.

 QS تعد برامجنا الخيار األمثل لك مع إعطائها تصنيف أربع نجوم للتميز  من قبل 
Stars ذات الشهرة العالمية إذا كنت تبحث عن تعليم دولي ومرن وشخصي في مجال 

األعمال.

ندعوك لقراءة المعلومات المقدمة هنا، واإلتصال بموظفي القبول في مختلف فروع حرمنا 
الجامعي لطرح أي أسئلة قد تكون لديك. 

من نحن 

اإلعتمادات المهنية  المصادقات االلشركاء المعتمدون

التصنيفات 

حلّت شهادة ماجستير إدارة األعمال عبر 
اإلنترنت التي تمنحها EU في المركز 
األول في التصنيف العالمي للتعليم عن 

CEO بعد الذي تجريه مجلة

Class & Faculty 
Diversity

يحتل برنامج ماجستير إدارة األعمال 
في االتحاد األوروبي المرتبة األولى 

عالميا من حيث تنوع الفصول الدراسية 
 QS وأعضاء هيئة التدريس من قبل

Spain

MBA يحتل برنامج الماجستير في إدارة 
األعمال MBA في جامعة اإلتحاد 
األوروبي إلدارة األعمال المرتبة 

Forbes الثانية في إسبانيا من قبل

حصل على أربع نجوم للتميز 
الشامل في تعليم إدارة األعمال من 

QS Stars قبل

MBA تم تصنيفها في المرتبة رقم 20 في 
 América جميع أنحاء العالم من قبل
Economía في تصنيفاتها العالمية 

لماجستير إدارة األعمال

حل برنامج ماجيستر إدارة األعمال 
للتعلم عن بعد  في جامعة اإلتحاد 

األوروبي في المرتبة 24 عالمياً من 
 QS Top قبل

جاء ماجستير إدارة األعمال في جامعة 
اإلتحاد األوروبي في المرتبة  43 

في تصنيفات QS األوروبية لبرامج 
MBA الماجستير في إدارة األعمال



اإلقامة
يوفر اإلتحاد األوروبي للطالب المساعدة في اإلقامة مع وجود مكتب لتأمين السكن 

في كل حرم جامعي، مما يضمن لهم االستقرار في منزلهم الجديد وحياتهم في االتحاد 
األوروبي براحة وسهولة.

هناك مجموعة واسعة من الخيارات لجميع الميزانيات والتفضيالت إبتداء من السكن 
الجامي وصوالً إلى تأجير الشقق. 

ستختلف تكلفة المعيشة إعتمادا على نمط حياتك وإختيارك لفرع الحرم الجامعي الذي 
تختاره. قمنا أدناه بتفصيل التكاليف الشهرية التقريبية، بحيث يمكن للطالب إعداد ميزانية 

قبل أن يبدئون دراستهم.

المعدالت الشهرية  Barcelona 
€500+ القيمة التأجيرية )شقة مشتركة(
€200+ الحاجيات 

€40+ المواصالت
€50+ التأمين 

€150+ أمور أخرى 

المعدالت الشهرية  Munich 
€700+ القيمة التأجيرية )شقة مشتركة(
€300+ الحاجيات 

€50+ المواصالت
€90+ التأمين 

€150+ أمور أخرى 

المعدالت الشهرية  Geneva 
CHF 800+ القيمة التأجيرية )شقة مشتركة(
CHF 300+ الحاجيات 
CHF 100+ المواصالت
CHF 80+ التأمين 

CHF 200+ أمور أخرى 

بعض الشركات التي يعمل فيها خريجونا 

الخدمات المهنية

التعلم من القادة
تدعو جامعة إدارة األعمال في اإلتحاد األوروبي  بانتظام بعضا من أبرز القادة في العالم لمشاركة خبراتهم مع الطالب

 بول بولمان
الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر )2009-2019( 

Net Positive ومؤلف مشارك في

 جيم هاجمان سنابي
Siemens رئيس مجلس إدارة شركة

 بول بولك
Nestlé رئيس مجلس إدارة

 عمر برادة
الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي 
لكرة القدم )Manchester City FC( وخريجو 

االتحاد األوروبي

إن قسم الخدمات المهنية في االتحاد األوروبي )CSD( على إستعداد لتقديم المشورة 
والمساعدة للطالب في اإلرشاد المهني والتوجيه بشأن العالمات التجارية الشخصية 

والشبكات، مما يمنحهم ميزة تنافسية متميزة.

يوفر قسم الخدمات المهنية في االتحاد األوروبي CSD وظائف مناسبة أو مواضع 
تدريب للطالب، ويأمن ورش عمل للتدريب والتطوير، ويقدم المشورة المهنية الفردية 
ويوفر الوصول إلى شبكة تضم أكثر من +30000 خريج. باإلضافة إلى ذلك ، تقام 

فعاليات الخريجين العالمية لتوفير منصة لبناء إتصاالت تجارية قوية فيما بين الخريجين. 



البرامج والرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي1

الرقمي ميونخ جنيف المدة برشلونة تاريخ البدء الجامعات            البرامج 

€5,200 €5,200 CHF 7,700 €5,200  فصل واحد
)10 أسابيع(

سبتمبر/أيلول
فبراير/شباط

يونيو/حزيران
 برشلونة

 جنيف
 ميونخ

الرقمي

البرنامج التأسيسي للغة اإلنجليزية

€6,750 €6,750 CHF 14,490 €6,750  فصل واحد
)13 أسبوعاً(

برنامج تجسير األعمال

البرامج التأسيسية 

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي1

الرقمي ميونخ جنيف المدة برشلونة تاريخ البدء الجامعات البرامج 

€6,750 €6,750 CHF 14,490

€6,750

ثالث سنوات 
)6 أو 7 فصول 

دراسية( 

خيار المسار 
السريع 

أكتوبر/تشرين 
األول 

فبراير/شباط
يونيو/حزيران
 أغسطس/آب

برشلونة
جنيف
ميونخ

الرقمي

برامج البكالوريوس )BBA / BA / BS(  في واحدة من سبعة 
تخصصات:

إدارة األعمال	 
االتصال والعالقات العامة	 
إدارة الترفيه والسياحة2	 
العالقات الدولية2	 
اإلدارة الرياضية	 
األعمال الرقمية والتصميم واالبتكار2	 
تمويل األعمال3 ,2	 

ال يطبق ال يطبق ال يطبق ثالث سنوات )6 
فصول دراسية(

أكتوبر/تشرين 
األول 

فبراير/شباط برشلونة

بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في واحد من سبعة مسارات:
إدارة األعمال )األعمال الدولية(	 
إدارة األعمال )التسويق(	 
إدارة األعمال )المالية(	 
إدارة األعمال )المؤسسية(	 
إدارة األعمال )إدارة الموارد البشرية(	 
إدارة األعمال )تكنولوجيا األعمال(	 
إدارة األعمال )سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية(	 

ال يطبق €6,750 ال يطبق ال يطبق ثالث سنوات )6 
فصول دراسية(

أكتوبر/تشرين 
األول 

يناير/كانون الثاني  ميونخ

بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في واحد من سبعة مسارات:
إدارة األعمال 	 
إدارة األعمال )اإلدارة(	 
إدارة األعمال )إدارة المشاريع(	 
إدارة األعمال )إدارة الموارد البشرية(	 
إدارة األعمال التجارية )القانون(	 
إدارة األعمال )الحوسبة السحابية(	 
إدارة األعمال )نظم المعلومات(	 

€6,750 €6,750 CHF 14,490 ال يطبق ثالث سنوات )7 
فصول دراسية( 

أكتوبر/تشرين 
األول 

فبراير/شباط
يونيو/حزيران
 أغسطس/آب

جنيف
ميونخ

الرقمي
+ )BBA / BA / BS( بكالوريوس

بكالوريوس إضافي )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال4

برامج البكالوريوس

1 سيتم تطبيق تكاليف إضافية مثل رسوم الطلب البالغة 200 يورو ؛ 2 ال تقدم في الحرم الجامعي الرقمي. ؛ 3 ال تقدم في حرم برشلونة ؛ 4 طالب الحرم الجامعي الرقمي يحصلون على درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال الدولية من جامعة لندن متروبوليتان 

بدال من درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال من جامعة ديربي



1 سيتم تطبيق تكاليف إضافية مثل رسوم الطلب البالغة 200 يورو ؛ 2 غير متوفر في الحرم الجامعي الرقمي. 3 الدفع لمرة واحدة

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي1

الرقمي ميونخ  جنيف برشلونة تاريخ البدء            المدة التخصصات  الجامعات البرامج 

€5,200 €5,200 CHF 10,780 €5,200
سنة واحدة

)3 فصول 
دراسية(

أكتوبر/تشرين 
األول 

يناير/كانون 
الثاني

مارس/آذار

ال يطبق

برشلونة
جنيف
ميونخ

الرقمي

ماجستير في:
اإلدارة	 
التسويق	 
التمويل2	 
اإلدارة في السياحة والضيافة 2	 
االبتكار وريادة األعمال	 
إدارة األعمال الرقمية 2	 
الموضة وإدارة اإلعمال الرفاهية	 
التسويق الرقمي والتحول والتفكير	 
 التصميمي تحليالت األعمال وعلوم  	 

    البيانات

€6,100 €7,300 CHF 13,250 €7,300
سنة واحدة

)3 فصول 
دراسية(

أو 

سنتين )6 
فصول دراسية(

أكتوبر/تشرين 
األول 

يناير/كانون 
الثاني

مارس/آذار

األعمال التجارية الدولية	 
االتصاالت والعالقات العامة	 
التسويق الدولي	 
الخدمات المصرفية العالمية و	 
الماليه	 
إدارة أعمال الترفيه والسياحة 2	 
تنظيم المشاريع	 
إدارة األعمال الرقمية	 
اإلدارة الرياضية2	 
إدارة الموارد البشرية	 
إدارة التصميم2	 
إدارة البلوكشين	 

برشلونة
جنيف
ميونخ

الرقمي

MBA ماجستير في إدارة األعمال

€3,9503 €3,9503 CHF 3,9503 €3,9503

مؤهالت إضافية:
ماجستير في الدولية بإدارة األعمال	 
 ماجستير في إدارة األعمال - جامع	 

    لندن متروبوليتان, المملكة المتحدة

ال يطبق €7,300 ال يطبق ال يطبق
سنة واحدة

)3 فصول 
دراسية( 

أكتوبر/تشرين 
األول 

يناير/كانون 
الثاني 

ال يطبق ميونخ

أربعة مسارات في ماجستير في إدارة 
األعمال:

 	MBA ماجستير إدارة األعمال
 	MBA ماجستير في إدارة األعمال 

    )إدارة المشاريع(
 	MBA ماجستير في إدارة األعمال 

    )الحوسبة السحابية(
 	MBA ماجستير في إدارة األعمال 

    )نظم المعلومات(

برامج الماجستير والماجستير في إدارة األعمال

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي1

الرقمي ميونخ جنيف برشلونة المدة تاريخ البدء الجامعات  البرنامج 

€5,750,200 ال يطبق CHF 14,490 €6,750 سنة واحدة 
)فصالن(

أكتوبر/تشرين 
األول 

فبراير/شباط
يونيو/حزيران
 أغسطس/آب

برشلونة
جنيف

الرقمي

بكالوريوس إدارة األعمال التنفيذي

البرامج التعليمية اإلضافية

الرسوم الدراسية 

برشلونة  المدة تاريخ البدء الجامعات البرامج 

€3,600 3 اسابيع  يوليو/تموز 
أغسطس/آب  برشلونة المدرسة الصيفية الدولية

€3,900 3 اسابيع  يوليو/تموز  برشلونة معسكر تدريب األعمال

برامج صيفية قصيرة



متطلبات القبول 

كشف عالمات الثانوية العامة	 
 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية: 	 

;6.0 IELTS 80 )على اإلنترنت( ؛ 213 )الحاسوب(؛ TOEFL درجة     
     CAE B2 مع درجة ال تقل عن 169 ؛ اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية;

    اللغة اإلنجليزية األصلية. أو ما يعادلها
للطالب من سن 16 إلى 18 سنة )القصر: الوصاية إلزامية(	 

المدرسة الصيفية الدولية

كشف عالمات الجامعة	 
 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية: 	 

6.0 IELTS 80 )على اإلنترنت( ؛ 213 )الحاسوب(؛ TOEFL درجة     
     CAE B2 مع درجة ال تقل عن 169 ؛ اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية; 

    اللغة اإلنجليزية األصلية. أو ما يعادلها

معسكر تدريب األعمال

 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية: 	 
 ;5.0 IELTS 60 )على اإلنترنت( ؛ 173 )حاسوبية(؛ TOEFL درجة     

    CAE B1 مع درجة ال تقل عن 154 ؛ أو ما يعادلها
1 خطاب توصية و 1 خطاب تحفيز	 
متطلبات البكالوريوس أو الماجستير أو ماجستير إدارة األعمال	 

البرنامج التأسيسي للغة 
اإلنجليزية

1 نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكشف الدرجات	 
 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية: 	 

;5.0 IELTS 60 )على اإلنترنت( ؛ 173 )حاسوبية(؛ TOEFL درجة     
    CAE B1 مع درجة ال تقل عن 154 ؛ اللغة اإلنجليزية األصلية. أو ما يعادلها

1 خطاب توصية و  خطاب تحفيز	 

ابرنامج تجسير األعمال

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و النصوص 	 
 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية: 	 

;6.0 IELTS 80 )على اإلنترنت( ؛ 213 )الحاسوب(؛ TOEFL درجة     
    CAE B2 مع درجة ال تقل عن 169 ؛ اللغة اإلنجليزية األصلية. أو ما يعادلها

خطابات توصية عدد ٢	 
مقال مكتوب أو فيديو	 

برامج البكالوريوس

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و النصوص.	 
 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية:	 

     درجة TOEFL من 80 )على شبكة اإلنترنت( ؛ 213 )على أساس
     الكمبيوتر(؛ CAE B2 ;6.0 IELTS من 169 ؛ اللغة اإلنجليزية األصلية.

    أو ما يعادلها
نسخة من السيرة الذاتية / السيرة الذاتية	 
خبرة إدارية ال تقل عن 5 سنوات	 
خطابات توصية عدد ٢	 
مقال مكتوب أو فيديو	 

التعليم اإلضافي

نسخة مصدقة من درجة البكالوريوس وإفادة عن العالمات  	 
 إثبات مستوى اللغة اإلنجليزية: 	 

 ;6.5 IELTS 89 )على اإلنترنت( ؛ 233 )الحاسوب(؛ TOEFL درجة     
    CAE C1 مع درجة ال تقل عن 176 ؛ اللغة اإلنجليزية األصلية. أو ما يعادلها

نسخة من السيرة الذاتية / السيرة الذاتية	 
 خطابات توصية عدد ٢	 

مقال مكتوب أو فيديويجب على المتقدمين أيضا تلبية أحد اإلجراءات التالية:
معدل تراكمي 3.0 على مقياس 4.0	 
 	GRE أو GMAT درجة مرضية في
مقابلة مع العميد األكاديمي	 

برامج الماجستير والماجستير 
في إدارة األعمال

إمتحان اللغة اإلنجليزية في اإلتحاد األوروبي متاح ألولئك الذين ليس لديهم مؤهل رسمي في اللغة اإلنجليزية.

 المرشحون الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على مؤهل إضافي، ماجستير في إدارة األعمال من جامعة لندن متروبوليتان ، المملكة المتحدة ،
يجب أن يكون لديهم أكثر من عامين من الخبرة المهنية في العمل باإلضافة إلى المتطلبات

 للحصول على تفاصيل الوثائق والتعليمات اإلضافية المطلوبة حول عملية القبول لدينا، تفضل بزيارة موقعنا على الويب في www.euruni.edu أو اتصل بممثل
التوظيف الخاص بك عبر البريد اإللكتروني.

عملية القبول

تعبئة استمارة الطلب

اكتب مقالك أو صوره

إرسال الوثائق المطلوبة للبرنامج

مراجعة الطلب من قبل لجنة القبول

النتيجة
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