
     

   
   

 معهد تورين

 2019 للعام الدراسي المناهجعرض 

 

 ساعة في األسبوع 15 -الدورة العادية  .1
 

 الكتابةوذلك عن طريق التعاقب بين المهارات الشفهية ومهارات  بطريقة متوازنة ُدك هذه الدورة على تحسين لغتك الفرنسيةتساع
ُنك من االستفادة من فترات ما بعد الظهيرة الستكشاف مدينة ية تبدأ من االثنين إلى الجمعة، بما ي( وذلك من خالل دروس صباحوالقراءة مكِّ

 تور والمناطق المجاورة بالطريقة التي تناسبك.
 

o ا  أسبوع 48ين إلى : تمتد من أسبوعاللغة دورة 
o  في األسبوع ساعة 15بواقع فقط، دروس صباحية 
o  2019ديسمبر  14يناير حتى  8متاح ابتداء  من 
o  أقصىطالب كحد  15 إلى 10بين حجم الصف يتراوح 

 
 (األسفلانظر الملحوظة في م اثنين ماعدا دورات المبتدئين )تبدأ الدورة كل يو 

 

 ساعة كل أسبوع 12 -الدورة الُمكثفة  .2

ف يساعدك على تحسين  الدورة العادية، ستتمكن من حضور دروس الصوتيات بشكٍل أسرع، فباإلضافة إلى لغتك الفرنسية برنامج ُمكثَّ

خصصة لُتراعي أهدافك والصعوبات التي تواجهها في التعلُّم، وبذلك ُتصمم بنفسك مساًرا يناسب احتياجاتك واهتماماتك ومحاضرات مُ 

 (.الخ.، العملاللغة الفرنسية ألغراض  التواصل، التطوع،)الثقافة الفرنسية، 

 

o ا  أسبوع 48ة: تمتد من أسبوعين إلى لغلا دورة 

o 21  وتتضمن: ،كل أسبوعساعة 
 15  (في الصباح)التقوية اللغوية ساعة من دروس، 
 ساعة ونصف من الصوتيات، 
 1.30 (،الشفوية المهاراتو )الكتابة/ القراءة تعليميةورش  ساعة 
 3 التواصل، اإلعداد  عملية عن حدات، و(الخ.األدب، الفنون، ، َفن الطهيضارة الفرنسية، ساعات من ورش العمل الثقافية )الح(

 .دالفوديلف أو التحضير الختبارات  للدراسات الُعليا(
o  2019ديسمبر  13يناير حتى  7متاح ابتداء  من 
o   أقصىطالب في الصف كحد  15 إلى 10بواقع 

 
  (األسفلتبدأ الدورة كل يوم اثنين ماعدا دورات المبتدئين )انظر الملحوظة في 

 

 ساعة من الدروس الخاصة 2 +عادية محاضرات  - الُمشتركالبرنامج  .3

مرن يجمع ما بين المحاضرة الجماعية في الصباح والدروس الخصوصية عن طريق برنامج يالئم أهدافك واحتياجاتك. منهج دراسي  

 

o لغوية بواقع أسبوعين كحد أدنى روسد 
o  ساعة في األسبوع  15دروس صباحية بواقع 
o 2 أسبوعيا   ساعة من المحاضرات الخصوصية 
o  2019ديسمبر  13يناير حتى  7متاح ابتداء  من 

 
 

 مايو، 27 أوأبريل،  29 وأ ،أبريل 1مارس، أو  4 فبراير، أو 4يناير، أو  7في  االتالية إمفي التواريخ دوراتهم  يبدؤوايجب على المبتدئين أن  - المبتدئين

 .2019 نوفمبر 18و أكتوبر 21، أو سبتمبر 23 أو أغسطس 26أو يوليو، 29، يوليو 1أو 
 أبريل، 1 مارس، 4 فبراير، 4يناير،  7: أسابيع أو أكثر 4لمدة ت التي تستمر للدارسا ،(2( والدورة الُمكثفة )1للدورة العادية )مواعيد البدء الموصى بها 

 .2019 نوفمبر 18وأكتوبر  21سبتمبر،  23أغسطس،  26يوليو،  29، يوليو 1مايو،  27 أبريل، 29



     

   
   

 

 )داخل المعهد أو عبر سكايب( دروس خصوصية .4

منهج مالئم تماما لطلبك ولما تتوقعه، مرونة في جدول الساعات وعددها بالتوافق مع أهدافك )لغرض االختبارات، األعمال، إلخ.( ومدى  

 تواجدك. 

يمكن التسجيل بهذه الدورة بشكل مفرد أو تكون بالتواجد مع مجموعة 2019. ديسمبر  13يناير إلى  7المحاضرات الخاصة متاحة من 

 يمكنك حضور الدورة عبر سكايب مع إمكانية الوصول إلى منصة التعلم الخاصة بنا.  أخرى. في مناهج
 

 الفرنسية والتطوع  .5

 
العمل كمتطوع  المهنية والثقافية أثناء اللغة وتطور مهاراتكمارس المجتمع في فرنسا. سوف تمزيج من دراسات اللغة الفرنسية وخدمة 

  دولي.

 

o  األقل أسبوع على  12دورة في اللغة الفرنسية تدوم 
o  ساعة في األسبوع  15بواقع صباحية دروس 
o  متعلقة في مجال دراستك  –في منظمة شريكة أسابيع  10من األسبوع في خدمة المجتمع لمدة قضاء وقت مسائي ليوم واحد 
o  :الحد األدنى لمستوى اللغة الفرنسيةB1 
o  2019ديسمبر  13يناير حتى  7متاح من 

 
 اللغة الفرنسية واألنشطة الثقافية -منهج استكشاف  .6

 
هذا المنهج يساعدك على الربط ما بين تعلم اللغة الفرنسية وما بين اكتشاف وادي لوار أثناء الصيف، وتمنحك الفرصة لكي تمارس اللغة 

 الفرنسية من خالل النشاطات المختارة.

 
 أسابيع. 4لمدة أسبوعين أو  ،التسجيل في البرنامج الثقافي( مع 2( أو منهج مكثف )1منهج عادي )

أي  ،*()خمور ورشة عمل لتذوق ال ،رحلة لمدة نصف يوم، ورشة عمل للطبخ ،رحلة لمدة يوم كامل ،يتضمن البرنامج الثقافي، كل أسبوعين
 سنة. 18)*( للطلبة الذين يزيد أعمارهم عن  ساعة من األنشطة.15ما ُيعادل 

 
 

  2019سبتمبر 13مايو إلى  72من تبدأ الدورة كل يوم اثنين  
 

 

 +(50اللغة والثقافة في وادي لوار ) .7
 

تجمع بين االكتشافات الثقافية ودورة اللغة الفرنسية والوجبات المشتركة والنزهات مع معلمك. للخريجينإقامة لمدة أسبوع واحد   

قافية )الجوالت ساعة من األنشطة الث 12. يشمل البرنامج B1. المستوى األدنى: الدروس الصباحيةساعة من  15ة أسبوع مع دورة لمد

  غداء مع معلمك. ، تذوق النبيذ( ووجبتي  المصحوبة بمرشدين
 

 2019سبتمبر  2ثنين االيوم  تبدأ الدورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

   
   

 دورات ألساتذة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية .8
 برنامج صيفي لمدرسي اللغة الفرنسية  1.8

 
جديدة ويقوموا ممارسات  ، ولكي يكتشفوافي فن التعليم وطرق التدريس معرفتهم تطوير يتمكنوا من الفرنسية لكي ي اللغةلمعلم 

.حول فرنسا المعاصرة بتحديث معارفهم  
 
ساعة محاضرات في األسبوع: 25أو  20أسابيع، بواقع  4دورة ألساتذة اللغة الفرنسية، المدة: من أسبوع إلى    

o 20 ( صوتيات ،تحريرية، مهارات شفهيةساعة من المحاضرات التعليمية، )ثقافية 
o 5  .ساعات في التقوية اللغوية والصوتيات 

 + التمويلايراسموسيتوافق منهاج الدورة مع برنامج يتوفر البرنامج مفصال على موقعنا االلكتروني. 
 
  9201يوليو  62إلى  1يمكن االلتحاق بالدورة من 

 
   برامج مصممة خصيصا، في فرنسا والخارج  2.8

تنظيم برنامج لتدريب المعلمين يتالءم مع توقعات المشاركين وأهدافهم. يمكن أن يتم البرنامج في معهد تورين أو يعد  لمجموعة من المعلمين،
 .سعار عند الطلباألبرنامج وعروض الفي الخارج. يتم تقديم مشروع 

 

   بقاء لغوي للمجموعات   3.8

ا وفق ا لتوقعات الشريك وأهدافه. أو الجامعات أو المدارس المهنية بالنسبة إلى المدارس الثانوية يتم إعداد ، نقوم بتنظيم برامج مصممة خصيص 
 .الالمنهجية، بما في ذلك الدورات الدراسية واإلقامة والتحويالت واألنشطة اقتراح بناء على الطلب

 

 معلومات عامة
 

  من نفس  طلبة) األدنىترتيب عدد ساعات الدورة في حال عدم بلوغ عدد المسجلين الحد  باإلمكانللطالب:  لعدد األدنىالحد
 المستوى(

 2019ديسمبر  16 االثنينومن يوم ، 2019يناير  4إلى يوم الجمعة  2018ديسمبر  17معهد تورين أبوابه من يوم االثنين  يغلق 

 .2020يناير  3إلى يوم الجمعة 

 خميس, ال05/08 ربعاء, األ05/01ربعاء , األ04/22في األيام التالية: االثنين  2019: يغلق المعهد أبوابه في سنة الرسمية العطل 

انه ال يوجد محاضرات في تلك األيام ولن يتم بعلما . 11/11واالثنين  01/11، الجمعة 15/08, الخميس 10/06 ثنين, اال30/05

 حق. إذا صادف يوم االثنين يوم عطلة فسوف يبدأ الدوام يوم الثالثاء الذي يليه. تعويض تلك المحاضرات في وقت ال

 ايكون المعهد مغلق األحديوم  .االثنين وحتى يوم الجمعةمن يوم المحاضرات  تبدأ. 

 موقعنا االلكترونيوفر تواريخ االمتحان على . تتلدالفلديلف و ُمْعَتَمد اختباراتمعهد تورين هو مركز  إن. 

  للطلبة كل يوم من يوم االثنين وحتى يوم الجمعة ومن  أبوابهومكتبة الصوتيات والمرئيات(  )المكتبة، اللغوية مركز المصادريفتح

منصة التعليم إن  .الخ ،، ولالستعداد الختبار ديلفوالنصف مساء  وذلك للدراسة بعد المحاضرات 6 إلى ظهرا   12الساعة 

 تعزز الدورات بمصادر إضافية متاحة للطالب.  االلكتروني
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