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 . تعريف بالمعهد1

 ،موظفا   30 عددهم يبلغ متفرغون موظفون المدرسة في ويوجد. الخاص العالي لتعليمل معهد هو و ،1912 عام في تأسس معهد تورين

 المحلية والمجالس التجارة، غرفة البلدية، ،تور جامعة إدارتنا مجلس مويض  . ربحية غير منظمة المعهد َعدي   .دائما   مدرسا   18 منهم

 .واإلقليمية

 رسالتنا. 2

 جميع على المتعلمين، أنواع لجميع الفرنسية والثقافة اللغة من عالية جودة وذات الصلة ذات دوراتال توفير يهدف معهد تورين إلى 

. المفهوم التربوي لدينا مفهوم م حدد. فنحن نعمل على تعليم مهارات التحد ث/ واحتياجاتها أهدافها االعتبار بعين األخذ مع المستويات،

 متوازن. جميع البرامج تستند إلى مناهجنا الخاصة بنا، مع األْخذ بعين االعتبار االنغماس في السياق. بأسلوبالكتابة والقراءة 

 والجودة نوعية. ال3

 في المجاالت جميع في العالمات أعلى على حصلنا لقد. 2007وقد حاز معهد تورين على شهادة فلي كواليتي للجودة منذ إنشائه في عام 

 مع تعاوننا اتفاقي عتبر . فرنسا في اللغات مدارسل الرئيسية المهنية الرابطة فلي، منتغروب في عضو المدرسة(. 2015) األخير التجديد

 .فرنسا كامبوس في عضو معهد نحن. األكاديمي للتميز إضافي ضمان تور جامعة

 . مدينة تور4

عتبر تور م حضرية منطقة متروبول ت   عاصمة هي هذه. العالي التعليم في طالب 000،30من بين هذا العدد يوجد  ، نسمة000،300 تض 

هذه  وتعد. فيلو آ لوار ال و الوسطى العصور التي تعود إلى مدنها، النهضة عصر بقالع تشتهر منطقة وهي ،(وادي لوار) لوار دي فال

 .العالمي للتراث اليونسكو قائمة من جزءا   المنطقة

د مدينة تور عن مدينة باريس بساعة واحدة بواسطة قطار تي جي في.   ومحطة أو تور و باريس محطة بين يوميا   قطارا 30 هناكَتبع 

كما توجد . كورب دي بيير وسانت ديغول شارل باريس مطار بين مباشرة قطاراتهناك (.تور في الثانية المحطة) كورب-دي-بيير-سانت

 .أيضا   ومدينة تور باريس ومطارات، باريس بين منتظمة خدمات ت قدم كثيرة حافالت شركات

 المناهج الدراسية. 5

 األنشطة مع اللغة برنامج ،التعليم الخاصو الجماعية الدروس من ومجموعة ،وعادية مكثفة: السنة مدار على مختلفة دورات ميتقديتم 

 الدورة عرض" وثائقنا إلى الرجوع يرجى. البرامج هذه لحضور 16 هو للسن األدنى الحد . ذلك إلى وما المتحانات،ل عداداإلو الثقافية،

طلبة ل مغلقة، مجموعات مينظنقوم بتأيضا  . والرسوم الدورات عن مفصل شرح على للحصول" 9201أسعار" و" 9201للعام الدراسي

 .الذين يقومون بتدريس اللغة الفرنسية المعلمين تدريب برامج تتوفر الصيف، وفي. األجنبية الجامعات أو الثانوية لمدارسا

 

 

 

 



   

   

 مركز االختبار. 6

 دراسية في السنة لهذا الغرض.  فصول 8المعهد  ي عتبر معهد تورين مركزا  رسميا  الختبارات ديلف ودالف. يقدم

 والمباني الموقع. 7

من منطقة التسوق والحي القديم الذي ينتمي إلى العصور الوسطى، حيث يوجد  دقائقيقع المعهد في مركز مدينة تور، على ب عد بضع 

مبان) يتضمن مبني  3موزعة على  قدم م ربع 000،45ت قدر بـ  إجماليةالعديد من المطاعم والمقاهي. تمتد مساحة المعهد إلى مساحة 

معامل لغات ووسائل  6فصل،  30يحتوي المعهد على (، 16الذي يعود إلى القرن الـ  الرهبانية منزلو  19داخلي ينتمي إلى القرن الـ 

 منصة من الطالب جميعيستفيد . المتاحة الخصوصية الدروس مع الدورات، الستكمال يوم كل مفتوح لدينا الموارد مركز. تدريس رقمية. 

 .دوراتهم الستكمال اإلنترنت عبر التعلم

 . السكن8

 من قريبة مسافة على السكن أماكن معظم تقع. الفنادق ،الداخلية اإلقامة: الطلب عند السكن من مختلفة أنواع حجزالسكن ب قسميقوم 

 .التفاصيل من مزيدلتعرف على ل" 201 9السكن" وثيقة مراجعة يرجى. المعهد

 الالمنهجية األنشطة. 9

 من األنشطة تواتر ويزيد. الطبخ ورش أو النبيذ تذوق بمرشدين، المصحوبة والجوالت األفالم، عرض: منتظم أساس على األنشطة مدَ قَ ت  

 .الخاص بها التنويه والعرض يتم يومية وأنشطة كبير وثقافي اجتماعي برنامج مع آب،/  أغسطس حتى حزيران/  يونيو

 

 االتصال و المعلومات. 10

 يقوم موقعنا االلكتروني بتقديم معلومات وافية شاملة عن المعهد والبرامج التي يقدمها: 
www.institutdetouraine.com  

 نحن ننشر جميع مناسباتنا وأحداثنا على صفحتنا على فيسبوك:
www.facebook.com/institutdetouraine 
 

 وللمزيد من المعلومات، ي رجى االتصال بمكتب شئون الطلبة:
 contact@institutdetouraine.com 

 بـ اليزابيث كارترو، مشرفة مكتب شئون الطلبة:إذا كنت طالب في المرحلة الثانوية، الجامعية، أو إذا كنت وكيل تعليمي، ي رجى االتصال 
elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 
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