
معهد تورين

2019أسعار عام 
2019 ديسمبر 31 يناير حتى 1سارية المفعول من 

04/06/2018

عدد األسابيع السعر أسبوع إضافي عدد األسابيع السعر أسبوع إضافي

2 420 €                  2 590 €                  

3 630 €                  210 €                     3 880 €                  290 €                     

4 840 €                  210 €                     4 1,170 €               290 €                     

5 1,030 €               190 €                     5 1,440 €               270 €                     

6 1,220 €               190 €                     6 1,710 €               270 €                     

7 1,410 €               190 €                     7 1,980 €               270 €                     

8 1,600 €               190 €                     8 2,250 €               270 €                     

9 1,780 €               180 €                     9 2,500 €               250 €                     

10 1,960 €               180 €                     10 2,750 €               250 €                     

11 2,140 €               180 €                     11 3,000 €               250 €                     

12 2,320 €               180 €                     12 3,250 €               250 €                     

16-13األسبوع                       € 210 16-13األسبوع                      € 170

16 3,000 €               16 4,090 €               

                     € 190 32-17األسبوع                      € 160 32-17األسبوع 

24 4,280 €               160 €                     24 5,610 €               190 €                     

32 5,560 €               160 €                     32 7,130 €               190 €                     

                     € 180 وما يليه 33األسبوع الـ                     € 150 وما يليه 33األسبوع الـ

(ج) أسابيع 4دورات المبتدئين تبدأ كل  (ج) أسابيع 4دورات المبتدئين تبدأ كل 

عدد األسابيع األسعار أسبوع إضافي السعر

2 700 €                  70 € per hour

3 1,045 €               345 €                     65 € per hour

4 1,390 €               345 €                     

5 1,715 €               325 €                     

6 2,040 €               325 €                     

7 2,365 €               325 €                     

8 2,690 €               325 €                     

السعر عدد األسابيع
+  ساعة 15دورة عادية 

حزمة ثقافية

+  ساعة 21دورة مكثفة 

حزمة ثقافية

180 €                  2 560 €                  730 €                  

4 1,120 €               1,410 €               

عدد الساعات

عدد األسابيع 

 ساعة20 إلى 5من 

 ساعة أو أكثر21 

10

(أ)الدورة العادية . 1

 ساعة في األسبوع15

(ب) الدورة المكثفة. 2

 ساعة في األسبوع21

(هـ)التطوع . 5

البرنامج المشترك. 3
في المعهد أو عبر سكايب

باإلضافة إلى دورة اللغة

ساعة دروس خاصة2+  في األسبوع 15

 ساعة17المجموع 

(و) منهج استكشاف. 6

اللغة الفرنسية ونشاطات ثقافية

2019 سبتمبر 13 مايو حتى 27من 

(د)دروس خصوصية . 4



معهد تورين

2019أسعار عام 
2019 ديسمبر 31 يناير حتى 1سارية المفعول من 

عدد األسابيع  ساعة في األسبوع25 ساعة في األسبوع20

530 €                  1 310 €                  350 €                  

2 620 €                  700 €                  

3 910 €                  1,030 €               

4 1,200 €               1,360 €               

:مالحظات

(ز)  ساعة من اللغة والنشاطات الثقافية والوجبات بصحبة المعلم15برنامج للخريجين،  :اللغة والثقافة 

(ح)  أسابيع4يمكنك الحضور من فترة زمنية تمتد من أسبوع إلى . لمعلمي اللغة الفرنسية لمناقشة موضوع واحد في كل أسبوع :دورة ألساتذة اللغة الفرنسية 

(ي) يمكن تعديل عدد ساعات الدورة إذا كان عدد الطالب غير كافي  :الحد األدنى للساعات  (طالب نفس المستوى)

BP 72047

1, rue Grandière

37020 Tours cedex 1, France

Tel.+ 33 - (0)2 4705 7683

contact@institutdetouraine.com

www.institutdetouraine.com

(ح) دورات لمعلمي اللغة الفرنسية. 8

2019 يوليو 26 حتى 1من 

(ز)اللغة والثقافة في وادي لوار . 7

عدد األسابيع

وجها لوجع عبر سكايب، تؤخذ الدورة بمفردها أو باإلضافة إلى دروس المجموعات :دورس خصوصية (د)

2019 سبتمبر 6 حتى 2من 

+50برنامج 

(ط) يورو 80: رسوم التسجيل

1

معهد تورين

 طالبا في كل صف15 إلى 10، ( دقيقة60) ساعة دراسية كل أسبوع 15دورة عامة في اللغة الفرنسية في الصباح، من االثنين إلى الجمعة،  :دورة عادية (أ) 

 ساعات عن الثقافة الفرنسية والتواصل والتحضير 3 ساعة من الدروس العامة في اللغة الفرنسية، ساعة ونصف من اللغويات، ساعة ونصف من التدريب الشفهي والكتابي، برنامج مخصص بواقع 15:ورة مكثفةد (ب)

 طالب في كل صف15 إلى 10يوجد من .  ساعة21بعدد ساعات كلي يبلغ – . للتعليم العالي والتحضير الختبارات ديلف ودالف، إلخ

 لجميع الدورات العادية والمكثفة والمشتركة11/18, 10/21, 09/23, 08/26, 07/29, 07/01, 05/27, 04/29, 04/01, 03/04, 01/07,02/04 :تواريخ البدء للمبتدئين (ج)

(ط)  يورو40أي تغيير يحدث بعد التسجيل سيكلف  :رسوم التسجيل 

B1: الحد األدنى لمستوى اللغة الفرنسية. التعيين واإلرشاد سيكون بواسطة معهد تورين.  أسابيع، يوم واحد في األسبوع10باإلضافة إلى الدورة العادية، خدمة للمجتمع في منظمة شريكة تستمر لـ : التطوع (هـ)

(و) ، لمدة( عام18للطالب فوق سن )الحزمة الثقافية تتضمن رحلة استكشافية لمدة يوم كامل، ورحلة استكشافية لمدة نصف يوم، ورشة عمل في الطبخ باإلضافة إلى ورشة عمل في تذوق النبيذ  :منهج استكشاف   

أسبوعين

(ل) 2020 يناير 3 إلى يوم الجمعة 2019 ديسمبر 16، ومن يوم االثنين 2019 يناير 4 إلى يوم الجمعة 2018 ديسمبر 17يغلق المعهد أبوابه من يوم االثنين  :معهد تورين مغلق 

(ك)   واالثنين01/11، الجمعة 15/08الخميس , 10/06االثنين , 30/05الخميس , 05/08األربعاء , 05/01األربعاء , 04/22االثنين :  في األيام التالية2019يغلق معهد تورين أبوابه في سنة  :العطل الرسمية 

إذا صادف يوم االثنين يوم عطلة فسوف يبدأ الدوام يوم الثالثاء الذي يليه. علما بانه ال يوجد محاضرات في تلك األيام ولن يتم تعويض تلك المحاضرات في وقت الحق .11/11

mailto:contact@institutdetouraine.com
http://www.institutdetouraine.com/

