العربية

A European Identity
A Global Network

نبذة ع ّن ا
تأسست ( )EU Business schoolعام 1973؛ وهي
مدرسة عليا دولية رفيعة المستوى إلدارة األعمال ،معتمدة
مهنياً ،ولها مقرات في كل من برشلونة ،وجنيف ،ومونترو
وميونخ ،وكذلك عبر اإلنترنت.
تقدم برامج باللغة اإلنجليزية ،وبرامج البكالوريوس
والماجستير وبرامج الماجستير في إدارة األعمال ،وتشمل
إدارة األعمال ،واالتصاالت والعالقات العامة ،واألعمال
التجارية الدولية ،واألعمال التجارية الرقمية ،وإدارة

برامج  EU Business Schoolمعتمدة من:

التصنيفات

1

الطراز األول

صنفتها مجلة  CEOعلى
حلّت شهادة ماجستير إدارة
أنها مدرسة عليا متخصصة
األعمال عبر اإلنترنت التي
تمنحها  EUفي المركز األول من الطراز الرفيع
في التصنيف العالمي للتعليم عن لبرامج شهادة ماجستير
بعد الذي تجريه مجلة  .CEOإدارة األعمال العالمية
واألوروبية.

4

نجوم

5

حازت على تقييم أربع نجوم
لتميزها الشامل في تعليم
إدارة األعمال من نظام
تصنيف التعليم .QS Stars

احتلت المركز الخامس في
دليل  QS MBAالمعني
بإعداد تقرير عن العائد على
االستثمار بعد التخرج من
حيث رفع الرواتب في
أوروبا.

6

15

سادس أفضل مدرسة
أعمال للطالبات وفقا ً لمجلة
.Capital

احتلّت شهادة ماجستير إدارة
األعمال عبر اإلنترنت التي
تمنحها الجامعة األوروبية
المركز الخامس عشر على
مستوى العالم حسب تصنيف
QS Top MBA

أفضل

100/96

20

أُدرجت في قائمة أفضل 20
مدرسة عليا إلدارة األعمال من
مجلة China Economic
Review

سجلت أعلى الدرجات بخصوص
جودة الطالب حسب تصنيف
QS Top MBA

األعمال في مجال الرياضة والتسويق والتمويل والمشاريع،
وغيرها.

إلى جانب الشبكة العالمية لـ  ،EUالتي تحضّرك لشغل
وظائف في عالم األعمال الذي يتسم بالتطور والعولمة.

تضمن أحجام الصفوف الصغيرة لدينا تعلّم شخصي وتعاون تضم  EUهيئة طالبية متعددة اللغات ،وهيئة تدريسية
تضم أكثر من  100جنسية ،وشبكة من الخريجين تضم
أعضاء الهيئة التدريسية ،من أكاديميين ورجال أعمال
 27,000خريج .تعزز برامجنا التبادلية بين القارات
ومستشارين وقادة أعمال مؤهلين تأهيالً عالياً.
وبرامجنا الدولية من تجربة الطالب العالمية.
نهجنا العملي والتجريبي لتعليم إدارة األعمال يشمل
دراسات الحالة ،والمحاكاة التجارية وزيارة الشركات .هذا

بالشراكة مع:

مق رات الحرم الجامعي
برشلونة
ادرس في مدينة ذكية رائدة على ساحل البحر المتوسط.
	•انضم إلى مجتمع مبدع يضم قرابة  ١,٠٠٠شركة ناشئة.
	•عش تجربة المعارض ذات الشهرة العالمية ،مثل المؤتمر
العالمي للهواتف المحمولة.
	•قم بزيارة شركات رائدة متعددة الجنسيات ،مثل
 Puigو Desigualو.eDreams

جنيف

تعلّم في المركز الدولي للدبلوماسية والتمويل.
• عش في مدينة تحتوي على أكثر من  140مقراً متعدد
الجنسيات وأكثر من 3 00منظمة غير حكومية.
• زر األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
• ارفع مستوى فهمك الدولي %40 :من السكان من
مختلف أنحاء العالم.

مونترو
عش تجربة السكن في مدينة تزدهر فيها الرياضة،
والموسيقا وتزدهر فيها المؤسسات واألعمال التجارية.
	•تمكن من التواصل مع شركة  Nestléالمجاورة،
الشركة العمالقة لألغذية والمشروبات.
	•احضر أهم المؤتمرات الدولية.
	•استمتع بمهرجان مونترو المرموق للجاز.

ميونخ
عش في مركز تجاري وثقافي في قلب أوروبا
	•قم بزيارة مقرات الشركات األلمانية العمالقة ،مثل
 BMWو.Siemens
	•انخرط في القوة االقتصادية أللمانية.
	•ادرس في مدينة ذات رؤية مبتكرة ومبادرات
مستدامة.

عبر االنترنت
ادرس برامج  EUفي المنزل وبالسرعة التي تناسبك
	•تعلم من خالل طرق التدريس الحديثة عبر اإلنترنت.
	•احضر أسابيع الحرم الجامعي لبناء شبكتك الدولية.
	•شارك في الدورات الدولية المباشرة المقدمة عبر
اإلنترنت من قبل محاضرين متخصصين.

سكن الطالب

الخدمات المهنية

مكتب خدمات سكن الطالب في جميع مقرات  EU Business Schoolيوفر المساعدة
للطالب في شؤون إقامتهم ،وبذلك يضمن استقرارهم في منازلهم وحياتهم الجديدة بكل
راحة وسهولة.

يسعى قسم الخدمات المهنية ( )CDSإلى تقديم النصح والتوجيه واالستشارات المهنية
للطالب بشأن العالمات التجارية وتكوين الشبكات .إضافة إلى ذلك ،يقوم  CDSبتوفير
المشورة والمساعدة للطالب بشكل يعطيهم ميزة تنافسية واضحة.

هناك مجموعة كبيرة من الخيارات ،كل حسب إمكانياته وحاجاته ،بدءاً من السكن الطالبي
وصوالً إلى الشقق المؤجرة .وتختلف التكاليف المعيشية حسب نمط حياتك .ونوضح أدناه
بالتفصيل التكاليف الشهرية التقريبية ،حتى تتسنى الفرصة للطالب لتحضير الميزانية
الالزمة قبل بدء الدراسة.

يجد  CDSفرص عمل أو تدريب مناسبة للطالب ،ويوفر ورش عمل للتدريب
والتطوير ،ويقدم المشورة المهنية الفردية ويوفر فرص الوصول إلى شبكة تضم أكثر
من  27,000خريج .باإلضافة إلى ذلك  ،تقام فعاليات عالمية للخريجين لتزويد الطالب
بمنصة لبناء عالقات عمل قوية

برشلونة

األسعار الشهرية

اإليجار (مسكن  /شقة مشتركة  /خاصة)
الوجبات
المواصالت
التأمين
مصروفات متنوعة

 350+يورو
 150+يورو
 50+يورو
 50+يورو
 150+يورو

ميونخ

األسعار الشهرية

اإليجار (مسكن  /شقة مشتركة  /خاصة)
الوجبات
المواصالت
التأمين
مصروفات متنوعة

 700+يورو
 200+يورو
 50+يورو
 90+يورو
 150+يورو

سويسرا

األسعار الشهرية

اإليجار (مسكن  /شقة مشتركة  /خاصة)
الوجبات
المواصالت
التأمين
مصروفات متنوعة

 800+فرنك سويسري
 300+فرنك سويسري
 50+فرن ًكا سويسريًا
 80+فرن ًكا سويسريًا
 200+فرنك سويسري

بعض الشركات التي يعمل فيها خريجو EU:

التعلم من القادة
توجه ( )EU Business Schoolالدعوة بشكل منتظم إلى نخبة من أبرز القادة على مستوى العالم لمشاركة خبراتهم مع الطالب.

Paul Bulcke

بول بولكي رئيس

شركة Nestlé

Raghavan Seetharaman

راغافان سيثارامان
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة

Jean-Claude Biver

جان كلود بيفر رئيس قسم المراقبة في ،LVMH
رئيس  ،Hublotرئيس Zenith Watches
والرئيس التنفيذي لشركة TAG Heuer

Adolf Ogi

أدولف أوجي
الرئيس السابق لسويسرا

الب رامج والرسوم الدراسية
ب رامج البكالوريوس

البرنامج

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي

1

فروع الحرم
الجامعي

تواريخ البدء

إدارة األعمال
االتصاالت والعالقات العامة
إدارة الترفيه والسياحة
العالقات الدولية
إدارة األعمال في مجال الرياضة
إدارة وسائل اإلعالم الرقمية و التصميم والتنمية المستدامة.
التمويل التجاري 3 2

برشلونة جنيف
مونترو

في واحد من ستة مسارات:
إدارة األعمال٤
إدارة األعمال(األعمال الدولية)٥
إدارة األعمال (التسويق)
إدارة األعمال (التمويل)
إدارة األعمال (تسيير المؤسسات)
إدارة األعمال (إدارة الموارد البشرية)

برشلونة
ميونخ

مع واحد من التخصصات السبع التالية (تخصصات ثانوية)
دارة األعمال
االتصاالت والعالقات العامة
إدارة الترفيه والسياحة
العالقات الدولية
إدارة األعمال في مجال الرياضة
إدارة وسائل اإلعالم الرقمية و التصميم والتنمية المستدامة.
التمويل التجاري 3 2

ميونخ

أكتوبر
فبراير
يونيو
أغسطس

(شهادة مشتركة مع جامعة روهامبتون)

جنيف
مونترو

أكتوبر
فبراير
يونيو
أغسطس

أكتوبر
فبراير
يونيو
أغسطس

المدة الزمنية

ميونخ

برشلونة

ثالث سنوات
(ستة أو سبعة
فصول دراسية)

CHF 13,800

€6,450

ثالث سنوات
(ستة فصول
دراسية)

ثالث سنوات
(ستة فصول
دراسية)

ال ينطبق

€6,450

ال ينطبق

Executive Bachelor of Business Administration
)(Executive BBA

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المسار السريع
اختياري

ثالث سنوات
(سبعة فصول
دراسية)

ال ينطبق

ال ينطبق

مزيد من الب رامج
البرنامج

€6,450

المسار السريع
اختياري
€6,450

أكتوبر
فبراير

جنيف ومونترو

عبر االنترنت

 CHF 13,800ال ينطبق

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي

1

فروع الحرم
الجامعي

برشلونة
جنيف
مونترو
عبر االنترنت

تواريخ البدء

أكتوبر
فبراير

المدة الزمنية

برشلونة

سنة واحدة
(فصلين دراسيين)

€6,450

ميونخ

ال ينطبق

 1سيتم تطبيق تكاليف إضافية مثل رسوم تقديم الطلب البالغة  200يورو؛  2غير مقدمة عبر اإلنترنت ؛  3غير مقدمة في حرم برشلونة ؛  4مقدمة فقط في حرم ميونيخ 5 .مقدمة فقط على حرم برشلونة.

جنيف ومونترو

عبر االنترنت

CHF 13,800

€5,450

ب رامج الماجستير والماجستير في إدارة األعمال
البرنامج

فروع الحرم
الجامعي

الماجستير في
اإلدارة
التسويق
التمويل
إدارة السياحة والفندقة
االبتكار وريادة األعمال
إدارة األعمال الرقمية
األزياء و إدارة األعمال الفاخرة

برشلونة
جنيف
مونترو
عبر االنترنت

ماجستير في اإلدارة الدولية

ميونخ

ماجستير في إدارة األعمال

ماجستير في اإلدارة الدولية
(المؤهل المزدوج مع جامعة روهامبتون)

ماجستير في إدارة األعمال
(المؤهل المزدوج مع جامعة روهامبتون)

تواريخ البدء

التخصصات الرئيسية

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي

1

المدة الزمنية

سنة واحدة
(ثالثة فصول
دراسية)

ال ينطبق

ميونخ

برشلونة

€4,600

€6,950

ال ينطبق

األعمال التجارية الدولية
جميع المقرات في االتصاالت والعالقات العامة
التسويق الدولي
األعمال المصرفية والتمويلية الدولية
إدارة الترفيه والسياحة2
ريادة األعمال
برشلونة
األعمال الرقمية
جنيف
إدارة األعمال في مجال الرياضة 2
مونترو
الموارد البشرية
عبر االنترنت
إدارة التصميم 2
إدارة المبيعات.
برشلونة
جنيف
مونترو
عبر االنترنت

أكتوبر
يناير
مارس

سنة واحدة
(ثالثة فصول
دراسية)

ال ينطبق

€7,500

€6,950

البرنامج التأسيسي للغة اإلنجليزية

CHF 9,600

ال ينطبق

CHF 12,600

سنتان
(ستة فصول
دراسية بدوام
جزئي)

€6,950
+
€3,8003

ال ينطبق

CHF 12,600
+
CHF 3,8003

€5,800

€5,800
+
€3,8003

الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي
فروع الحرم
الجامعي

برشلونة
جنيف
ميونخ
مونترو

تواريخ البدء
سبتمبر
فبراير
يونيو
أكتوبر
فبراير
يونيو

المدة الزمنية

ميونخ

جنيف ومونترو

برشلونة

CHF 7,300

€4,900
فصل دراسي واحد
( 13أسبوعًا)

CHF 13,800

€6,450

ب رامج صيفية وشتوية قصيرة
فروع الحرم
الجامعي

الرسوم الدراسية

تواريخ البدء

المدة الزمنية

ميونخ

برشلونة

International Summer School

برشلونة

يوليو
أغسطس

ثالثة اسابيع

€3,200

ال ينطبق

Business Summer School

برشلونة

يونيو
يوليو
أغسطس

اسبوعين
أربعة أسابيع
ستة اسابيع
ثمانية اسابيع

€1,900
€3,400
€4,700
€6,300

ال ينطبق

كانون الثاني

اسبوعين

Business Winter School

ال ينطبق

1

برنامج تجسير إلدارة األعمال

البرنامج

€4,600

أو

الب رنامج التأسيسي
البرنامج

جنيف ومونترو

عبر االنترنت

ميونخ

 1سيتم تطبيق تكاليف إضافية مثل رسوم تقديم الطلب البالغة  200يورو ؛  2غير متوفر على اإلنترنت ؛  3دفعة لمرة واحدة

ال ينطبق

€1,900

شروط
القبول
المدرسة
الصيفية
الدولية

عملية
القبول
•كشف عالمات المدرسة الثانوية
•إثبات المستوى في اللغة اإلنجليزية:

درجة  80في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت)( 213 ،على جهاز الكمبيوتر)؛ أو درجة  6.0في
اختبار IELTS؛ أو درجة  Cفي اختبار كامبريدج في اللغة ()CAE؛ أو درجة  57في

اختبار بيرسون للغة اإلنكليزية ()PTE؛ أو يكون متحدثا ً أصليا ً باللغة.
•يجب أال يقل السن عن  17عاما ً (القاصرون :وصاية أولياء األمر إلزامية)

البرنامج
التأسيسي
في اللغة اإلنجليزية

•كشف العالمات الجامعي
•إثبات المستوى في اللغة اإلنجليزية:
درجة  80في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت)( 213 ،على جهاز الكمبيوتر)؛ أو درجة
 6.0في اختبار IELTS؛ أو درجة  Cفي اختبار كامبريدج في اللغة ()CAE؛ أو درجة
 57في اختبار بيرسون للغة اإلنكليزية ()PTE؛ أو يكون متحدثا ً أصليا ً باللغة .اإلنكليزية
()PTE؛ أو يكون متحدثا ً أصليا ً باللغة.

البرنامج التمهيدي في إدارة األعمال

•كشف العالمات الجامعي
درجة  60في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت)( 173 ،على جهاز الكمبيوتر)؛ أو درجة
 5.0في اختبار IELTS؛ أو درجة  B1في اختبار كامبريدج في اللغة (154 )CAE
درجة كحد أدنى؛ أو درجة  36في اختبار بيرسون للغة اإلنكليزية ()PTE؛ أو يكون
متحدثا ً أصليا ً باللغة؛ أو ما يعادله.

البرامج الدراسية
لشهادة البكالوريوس

• 1نسخة موثقة من شهادة الثانوية العامة والسجل الدراسي أو ما يعادله
•إثبات المستوى في اللغة اإلنجليزية:
درجة  60في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت)( 173 ،على جهاز الكمبيوتر)؛ أو درجة
 5.0في اختبار IELTS؛ أو درجة  B1في اختبار كامبريدج في اللغة (154 )CAE
درجة كحد أدنى؛ أو درجة  36في اختبار بيرسون للغة اإلنكليزية ()PTE؛ أو يكون
متحدثا ً أصليا ً باللغة؛ أو ما يعادله.

البرامج الدراسية لشهادة
البكالوريوس

برامج الماجستير  /ماجستير
إدارة األعمال

• 1نسخة موثقة من شهادة الثانوية العامة والسجل الدراسي أو ما يعادله
•إثبات المستوى في اللغة اإلنجليزية:
درجة  80في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت)( 213 ،على جهاز الكمبيوتر)؛ أو
درجة  6.0في اختبار IELTS؛ أو درجة  Cفي اختبار كامبريدج في اللغة ()CAE؛
أو درجة  57في اختبار بيرسون للغة اإلنكليزية ()PTE؛ أو يكون متحدثا ً أصليا ً باللغة
أو ما يعادله.
•رسالتا توصية
•مقال مكتوب أو فيديو
• 1نسخة موثقة من شهادة البكالوريوس والسجل الدراسي أو ما يعادله
•إثبات المستوى في اللغة اإلنجليزية:
درجة  89في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت)( 233 ،على جهاز الكمبيوتر)؛ أو درجة
 6.5في اختبار IELTS؛ أو درجة  C1في اختبار كامبريدج في اللغة (176 )CAE
درجة كحد أدنى؛ أو درجة  59في اختبار بيرسون للغة اإلنكليزية ()PTE؛ أو يكون
متحدثا ً أصليا ً باللغة؛ أو ما يعادله.
• 1نسخة من السيرة الذاتية
•رسالتا توصية
• 1مقال مكتوب أو فيديو

تعبئة استمارة الطلب

اكتب مقاال أو قم بتصوير مقطع فيديو

ارسل الوثائق المطلوبة
للبرنامج المحدد

تتم مراجعة الطلب
بواسطة لجنة القبول

ينبغي أن يستوفي مقدمو الطلبات أحد المعايير التالية:
•معدل تراكمي يبلغ  3.0على مقياس 4.0
•درجة مقبولة في اختبار القبول للدراسات العليا في مجال اإلدارة ()GMAT
أو اختبار قياس القدرات ()GRE
•مقابلة مع العميد األكاديمي
يتوفر اختبار اللغة اإلنجليزية من  EU Business Schoolلمن يحتاج إثبات المستوى في اللغة اإلنجليزية
يجب أن يتمتع المرشحون الذين يرغبون في التقدم للحصول على الشهادة المشتركة لدرجة الماجستير في إدارة األعمال بسويسرا أو برشلونة ،أو برنامج درجة
الماجستير في إدارة األعمال بميونخ ،بخبرة عملية ألكثر من عامين ،إلى جانب الشروط المذكورة.
لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمستندات اإلضافية المطلوبة واإلرشادات عن عملية القبول ،يرجى التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني على العنوان www.euruni.edu
أو التواصل مع مندوبينا عبر البريد اإللكتروني.

النتيجة

برشلونة
حرم دياغونال:
bis 648 Diagonal
Barcelona, Spain 08017
حرم غاندوشر:
70 Ganduxer
Barcelona, Spain 08021
هاتف +34 93 201 81 71
فاكس +34 93 201 79 35
info.bcn@euruni.edu
ميونخ
28 Theresienhöhe
Munich, Germany 80339
هاتف +49 89 5502 9595
فاكس +49 89 5502 9504
info.muc@eumunich.com

جنيف
18 Quai du Seujet
Geneva, Switzerland 1201
هاتف +41 22 779 26 71
فاكس +41 22 779 26 73
info.gva@euruni.edu
مونترو
Villa Ormond
18 Rue du Lac
,Clarens-Montreux 1815
Switzerland
هاتف +41 21 964 84 64
فاكس +41 21 964 84 68
info.mtx@euruni.edu
التعليم عبر االنترنت
هاتف +34 93 201 81 71
onlinecampus@euruni.edu

البرامج في:
موسكو وروستوف نا دون (روسيا) | ألماتي وأستانة وأكتوبي (كازاخستان) | تايبيه (تايوان) | هونغ
كونغ وشنجن وشنغهاي وبكين (الصين) | كوااللمبور وكوتا كينابالو (ماليزيا)

بالشراكة مع:

تابعنا على:

