دورة لغة فرنسية للمستويات المبتدئة والمتوسطة
بعد الطلب المتزايد على دورات اللغة الفرنسية التي تتبنى طريقة شرح القواعد باللغة العربية والتعليم عن طريق الترجمة ،يعلن
المعهد الفرنسي العربي عن قيامه بدورات تعليمية أكاديمية عن بعد مخصصة لالجئين وطالبي اللجوء بأجور رمزية.

تفاصيل الدورة
•
•

بدء الدورة 2020/11/16
انتهاء الدورة 2020/02/12

تتوقف الدروس في عطلة الميالد ورأس السنة من  2020/12/24إلى 2021/01/03
•
•

المدينة :التعليم عن بعد عن طريق االنترنت ،يمكنكم التسجيل من أي مكان في فرنسا
المدربون :أساتذة ناطقون بالعربية مختصون حاصلين على شهادة الدكتوراه ويقومون بالتدريس في الجامعات الفرنسية

بالنسبة للمستويين A1 et A2
•
•

•

عدد الساعات 4 :ساعات ونصف أسبوعيا مقسمة إلى ساعة ونصف لكل درس.
توقيت الدروس:
 oالمستوى  :A1أيام االثنين واألربعاء والجمعة من الساعة  9:00صباحا وحتى الساعة 10:30
 oالمستوى  :A2أيام االثنين واألربعاء والجمعة من الساعة  11:00صباحا وحتى الساعة 12:30
تكلفة الدورة:
 oللحاصلين على قرار اللجوء:
▪ تكلفة السّاعة 5 :يورو ،أي  260للدورة كاملة تدفع مرة واحدة أو قسطين ( )130 + 130أو على ثالثة أقساط
شهرية ()60 + 100 + 100
 oللذين لم يحصلوا على قرار اللجوء بعد أو الذين ال تتجاوز أعمارهم  25سنة:
▪ تكلفة السّاعة 3 :يورو ،أي  160للدورة كاملة تدفع مرة واحدة ،أو قسطين ( )60 + 100أو على ثالثة أقساط
شهرية ()50 + 50 + 60

بالنسبة للمستويين B1 et B2
•
•

•

عدد الساعات 4 :ساعات أسبوعيا مقسمة إلى ساعتين لكل درس.
توقيت الدروس:
 oالمستوى  :B1أيام الثالثاء والخميس من الساعة  8:30صباحا وحتى الساعة 10:30
 oالمستوى  :B2أيام الثالثاء والخميس من الساعة  11:00صباحا وحتى الساعة 13:00
تكلفة الدورة:
 oللحاصلين على قرار اللجوء:
▪ تكلفة السّاعة 5 :يورو ،أي  230للدورة كاملة تدفع مرة واحدة أو قسطين ( )100 + 130أو على ثالثة أقساط
شهرية ()50 + 80 + 100
 oللذين لم يحصلوا على إقامة اللجوء بعد أو الذين ال تتجاوز أعمارهم  25سنة:
▪ تكلفة السّاعة 3 :يورو ،أي  140للدورة كاملة تدفع مرة واحدة ،أو قسطين ( )50 + 90أو على ثالثة أقساط شهرية
()40 + 40 + 60

شروط التسجيل وتسهيالت وطريقة الدّفع
-1
-2
-3
-4
-5

عند التسجيل ،يلتزم الطالب بالدورة كاملة وليس لشهر واحد.
آخر مهلة للدفع شهريا يوم  8من كل شهر.
ال يُعتبر التسجيل نهائيا قبل تسديد المبلغ كامال أو القسط األول.
بعد تسديد األجور ،يخضع الطالب المتحان تحديد المستوى لتسجيله في المستوى المناسب.
يتم الدّفع نقدًا أو عن طريق التحويل البنكي .virement bancaire
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 .aبالنسبة للدفع النقدي :إما بالحضور إلى المعهد بعد أخذ موعد بسبب الحجر أو برسالة مضمونة تخص طالب واحد أو أكثر.
الرجاء عدم نسيان وضع اسم الطالب أو الطالب داخل الرسالة أيضا.
 .bبالنسبة للدفع عن طريق التحويل البنكي ،يمكنكم التحويل على الحساب التالي:
IBAN: FR76 3000 3012 0300 0200 1492 805
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

الرجاء كتابة االسم مرفقا بـ  coursFLEفي موضوع التحويل Motif

طريقة التسجيل
الرابط التالي:
في حال عدم تسجيلكم مسبقا عندنا ،فالتسجيل يتم عن طريق ّ

https://ifa-lyon.eduka.school/registration/web/5/a705ab6ae8e9
في حال كنتم قد سجلتم مسبقا ولديكم حساب عندنا ،فال داعي للتسجيل مرة ثانية ،يكفي فقط تثبيت التسجيل عن طريق الدّفع.

مالحظات مهمة:
•
•

الرجاء كتابة األسماء والعناوين باللغة الفرنسية وليس بالعربية.
ّ
للتأ ّكد من وضع إقامتكم ،يجب تحميل وثيقة اإلقامة هنا:

•

عند ملء المعلومات الالزمة ،نرجو وضع  Particulierالتي تدل على تمويلكم الشخصي للدورة:

•

لمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل معنا عن طريق االيميل على العنوان التالي contact@ifa-lyon.fr :ويمكنكم الكتابة باللغة
العربية.
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