دورات اللـــــــــغــــة
الـــــــــــــــفــــــــــــــــــرنـــــــــــســــيــــــــة

نبذة عامة

تريـد تعلـم اللغـة الفرنسـية ،وتحسـين لغتـك الفرنسـية؟ أو تريـد التخصـص
يف اللغـة الفرنسـية كجـزء مـن دراسـتك الجامعيـة ،أو وظيفتـك ،أو مشـروعك
الجامعـي أو المهنـي؟
جـا تدريب ًيـا يتناسـب مـع
يقـدم لـك المعهـد الفرنسـي اإلقليمـي بالسـودان برنام ً
احتياجاتـك ،يف المسـتويات االبتدائيـة والمتوسـطة والمتقدمـة والمتخصصـة،
وف ًقـا لمعاييـر اإلطـار األورويب المرجعـي المشـترك للغـات.
يتكـون فريـق التدريـس مـن محترفيـن مؤهليـن لديهـم خبـرة قو يـة يف تدريـس
اللغـة الفرنسـية كلغـة أجنبيـة .تعتمـد أصـول التدريـس المنفـذة علـى نهـج
تواصلـي وتفاعلـي.

الفـــهــــــرس
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دورات الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

دورات األطفال
الدورات الخاصة

دورات الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخاصة بالشركات

دبلومة اللغة الفرنسيةDELF - DALF :

اختبار اللغة الفرنسية TCF

م ـك ـت ـبــة الـوس ـ ـ ــائـط يف ال ـم ـع ـهــد ال ـ ـف ـ ـ ــرن ـ ـ ـس ـ ـ ــي

كيفية التسجيل للدورات

10H

DIMANCHE
LUNDI

21H

MARDI
8H

MERCRED

12H

SAMEDI
14H

VENDREDI

19H

JEUDI
17H

دورات اللــــــــــــــغــــــــــــــة الــــــــــعـــــــــــامــــــــــة
دوراتنـا العاديـة مصممـة للصغـار والكبـار .يضمـن
ومنظما يسـمح لك
ـريعا
التدريـب الـذي نقدمـه
تقدمـا س ً
ً
ً
بإتقان اللغة الفرنسـية .تجد يف هذا الكتيب المسـتويات
المتاحـة بالمعهـد الفرنسـي.
يمنحـك النهـج الحديـث والديناميكـي والثقـايف للتدريـب
وسـائل إلدارة مواقـف االتصـال اليوميـة ،الشـفوية
والمكتوبـة علـى حـد سـواء.

الـ ـ ــدورات الـ ـمـ ـ ـك ـ ـث ـفــة
أحد

إثنين

أربعاء

ثالثاء

1

 8ص  10 -ص

2

 10ص  12 -ص

3

 12م  2 -م

4

3م5-م

5

5م7-م

6

7م9-م

خميس

•النظام 5 :محاضرات يف األسبوع ،مدة المحاضرة ساعتين.
•مجموع الساعات 36 :ساعة.

ال ــدورات الـ ـع ــاديــة
إثنين

أ

ب

أربعاء سبت

ثالثاء

أحد

خميس

1

-

 8ص  10 -ص

2

-

 10ص  12 -ص

3

-

 12م  2 -م

4

3م5-م

3م5-م

5

5م7-م

5م7-م

6

7م9-م

7م9-م

•النظام 3 :محاضرات يف األسبوع ،مدة المحاضرة ساعتين.
•مجموع الساعات 36 :ساعة.

الدورات المضغوطة
أربعاء

إثنين
1

 8ص  11 -ص

2

 11ص  2 -م

•النظام :محاضرتين يف األسبوع ،مدة المحاضرة  3ساعات.
•مجموع الساعات 36 :ساعة.

01

المستويات
إبتدايئ 1

اإلسم
A 1.1

الساعات

إبتدايئ 2

A 1.2

 36ساعة

إبتدايئ 3

A 1.3

 36ساعة

متوسط 1

A 2.1

 36ساعة

متوسط 2

A 2.2

 36ساعة

متوسط 3

A 2.3

 36ساعة

متقدم 1

B 1.1

 36ساعة

متقدم 2

B 1.2

 36ساعة

متقدم 3

B 1.3

 36ساعة

متقدم 4

B 1.4

 36ساعة

متقدم 5

B 2.1

 36ساعة

متقدم 6

B 2.2

 36ساعة

متقدم 7

B 2.3

 36ساعة

متقدم 8

B 2.4

 36ساعة

مستقل 1

C 1.1

 36ساعة

مستقل 2

C 1.2

 36ساعة

مستقل 3

C 1.3

 36ساعة

مستقل 4

C 1.4

 36ساعة

مستقل ( 5حسب الطلب)

C2

-

ورشة مخاطبة ،كتابة ،أو DELF/DALF

 10ساعات

ورشة مخاطبة ،كتابة ،أو DELF/DALF

 24ساعة

ورشة مخاطبة ،كتابة ،أو DELF/DALF
(خاصة بطالب المعهد)

 24ساعة

لتفاصيل الرسوم الرجاء مسح الكود التايل

02

 36ساعة

دورات األطـــــفـــــــال
تهـدف هـذه الـدورة إىل تعريـف األطفـال باللغـة
الفرنسـية مـن خلال أنشـطة متعـددة وممتعـة
مثـل :األلعـاب واألغـاين والقصـص.
تتكـون كل جلسـة مـن أنشـطة ترفيهيـة متعـددة
لجـذب انتبـاه المتعلميـن الصغـار.
تتضمـن مقدمـة اللغـة الفرنسـية تعلم األساسـيات
القريبـة مـن عالـم األطفـال ،مثـل تعلـم العد ،وتعلم
المفردات حسب الموضوع ،مثل الجسم ،واألسرة،
والحيوانات ،واألشياء يف المنزل ،واأللوان ،إلخ.
هـذه الـدورات متوفـرة عنـد الطلـب .مطلـوب مـا
ال يقـل عـن  12طالـب لبـدأ الـدورة .للمزيـد مـن
المعلومات يمكنكم التاصل مع إسـتقبال المعهد
الفرنسـي.

الــدورات الــخــــــاصـــــة

تريـد تعلـم الفرنسـية بالسـرعة التـي تناسـبك مـع
دورة فرديـة يف منزلـك أو مـكان عملـك؟ تريـد تعلـم
اللغة الفرنسـية بالسـرعة التي تريدها ومتى تريد؟
إذا عـرض الـدروس الخصوصيـة مـن المعهـد
خصيصـا لـك.
الفرنسـي ُمعـد
ً
المزايا:
تماما مع احتياجاتك.
يتكيف
محتوى
•
ً
•يتوفر لك مدرس مختص وذو خبرة.
•مرونة تامة يف اختيار جدول الدورة.
•مجموعة من دبلومات اللغة الفرنسية المعترف
بها دول ًيا.
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دورات اللـــــغـــة الـــخــــــــــاصـــــــــــة
بالــــــشــركـــــات
هـل لديـك شـركة  ،منظمـة  ،أو معهـد؟ هـل تريـد
تدريـب موظفيـك باللغـة الفرنسـية ألغـراض
مهنيـة ؟
هـذا الخيـار مـن الـدورات مخصـص ألفـراد أو
مجموعـات مـن المديـري التنفيذييـن للشـركات
والمنظمـات واإلدارات و المؤسسـات التعليميـة
محـددة األهـداف ووقـت التعلـم المحـدود يف مـن
أجـل التواصـل بشـكل فعـال باللغـة الفرنسـية يف
سـياق نشـاطهم المهنـي.
معـك  ،نحـدد ونحلـل التدريـب يحتـاج إىل اقتـراح
خصيصـا مـن حيـث (المسـتويات
برنامـج مصمـم
ً
واألهـداف والمحتـوى  ،تعنـي  ،المـدة  ،اإليقـاع
والتـردد  ،والتمو يـل).
تدريب فرنسي متخصص
هـذه الـدورات مخصصـة لألشـخاص الذيـن
يرغبـون يف العمـل يف مجـال داخـل قطـاع نشـاطهم
(الدبلوماسـي ،المصـريف ،السـياحة ،السـكرتاري،
القانـوين ،الطبـي )... ،يف مـن أجـل التواصـل بشـكل
فعـال و بدقـة.
التدريب يف اللغة الفرنسية على وجه الخصوص
األهداف ()FOS
هـذه الـدورات مخصصـة لألفـراد المشـاركين
أو مجموعـات مـن األفـراد مـع أهـداف تعليميـة
محـددة ومحـدودة المواعيـد النهائيـة مـن أجـل
التواصـل بشـكل فعـال باللغـة الفرنسـية يف سـياق
الخاصـة بهـم
النشـاط المهنـي وهـو( :تقنيـات الكتابـة  ،الكتابـات
المهنيـة (خطـاب  ،بريـد إلكتـروين  )... ،يتحـدث يف
اجتماعـات مـع عـرض رسـومي واسـتخدام الهاتـف
يف سـياق مهنـي).

الخبـرة والتدريـب يف علـم التربيـة وعلميـات
الفرنسـية كلغـة أجنبيـة
كمـا يقـدم المعهـد الفرنسـي خبراتـه والتدريـب
يف مجـال التدريـس والتعلـم والتقييـم بالفرنسـية
كأجنبـي اللغـة (مسـتوى  ،CEFRمنظـور العمـل،
مناهـج تربو يـة مختلفـة عالميـة المحـاكاة  ،ومـا إىل
ذلـك) للمؤسسـات التـي ترغـب يف ذلـك.
بعض الشركات التي إستفادت من خدماتنا
بنـك السـودان المركـزي ،زيـن ،فنـدق السلام
روتانـا ،العـرب للتنميـة بنـك يف أفريقيـا (،)BADEA
والعديـد مـن الـوزارات واإلدارات العامـة و
السـفارات.
للمزيد من المعلومات
الشبلي هجو
مسؤول قسم الكورسات
المعهد الفرنسي اإلقليمي بالسودان
العنوان :شارع علي دينار الخرطوم شرق BP
 ،1568السودان
البريداإللكتروين:
contact.ifkhartoum@gmail.com

الهاتف+249183798036 :
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دبلوم اللغة الفرنسـيةDELF - DALF :
ما هو  DELFو DALF؟

 DELFو  DALFهي دبلومات رسمية صادرة عن وزارة التعليم
الفرنسـية للمصادقـة علـى مهـارات اللغـة الفرنسـية للمرشـحين
األجانـب والمواطنيـن الفرنسـيين مـن البلـدان غيـر الناطقـة
عاما فرنسـ ًيا أو دبلوم
بالفرنسـية الذين ال يحملون
دبلوما ثانو يًا ً
ً
ـال فرنسـي.
تعليـم ع ٍ
الدبلومـات السـتة التـي تتكـون منهـا  DELFو  DALFمسـتقلة
تمامـا.
ً
وبالتايل  ،يمكن للمرشـح  ،حسـب مسـتواه  ،التسـجيل مباشـرة
لالختبـار الـذي يختـارهDELF A1 / DELF A2 / DELF B1 / :
.DELF B2 / DALF C1 / DALF C2
يف كل مسـتوى ،يتـم تقييـم المهـارات األر بـع :القـراءة والكتابـة
واإلسـتماع والتحـدث.
يسـمح لـك  DELF B2و أو  DALF C1 / C2بدخـول جميـع
الجامعـات الفرنسـية (بشـرط أن يكـون لديـك المسـتوى
األكاديمـي المطلـوب).

هذه الدبلومات صالحة مدى الحياة

شهادات  DELFو  DALFمعتمدة لدى .CampusFrance

من يمكنه التسجيل؟

عامـا يرغـب يف التحقـق مـن
أي شـخص يزيـد عمـره عـن 16
ً
مسـتوى لغتـه رسـم ًيا.

كيفية التسجيل

يجـب عليـك تحديـد موعـد أو الذهـاب إىل المعهـد الفرنسـي
اإلقليمـي يف السـودان مـع نمـوذج التسـجيل الخـاص بـك.

اختبـار اللغة الفرنسـية TCF
TCF TEST DE CONNAISSANCE
DU FRANÇAIS
ألولئـك الذيـن يرغبـون يف تقييـم مهاراتهـم يف اللغة
الفرنسـية ألسـباب شـخصية أو أ كاديمية أو مهنية.

TCF DAP

للطلاب الذيـن يرغبـون يف الحصـول علـى درجـة
البكالوريـوس يف جامعـة فرنسـية أو مدرسـة
فرنسـية للهندسـة المعماريـة.

 TCFبغـرض الحصـول علـى الجنسـية
ا لفرنسـية

يجـب أن تثبـت مسـتواك يف اللغـة الفرنسـية عنـد
التقـدم بطلـب للحصـول علـى الجنسـية الفرنسـية.

TCF QUEBEC

ألولئك الذين يرغبون يف االستقرار بشكل دائم يف
كيبيـك ويحتاجـون إىل تقييـم مسـتواهم يف اللغـة
الفرنسـية كجـزء مـن إجـراءات الهجـرة الخاصـة بهـم.

 TCFبغـرض الحصـول علـى بطاقـة
اإلقامـة الفرنسـية

ألولئـك الذيـن يرغبـون يف إثبـات مسـتواهم يف
اللغـة الفرنسـية مـن أجـل الحصـول علـى بطاقـة
إقامـة طويلـة األجـل أو بطاقـة “مقيـم طو يـل األجـل
 -االتحـاد األورويب”.

TCF CANADA

ألولئـك الذيـن يرغبـون يف االسـتقرار بشـكل دائـم
يف كنـدا (خـارج مقاطعـة كيبيـك) والذيـن يحتاجـون
إىل تقييـم مسـتواهم يف اللغـة الفرنسـية كجـزء
مـن عمليـة الهجـرة االقتصاديـة أو للحصـول علـى
الجنسـية الكنديـة.

للتفاصيـل الكاملـة عـن كل الدبلومـات
واإلختبـارات ،زوروا موقعنـا اإللكتـروين أو إسـألوا
عـن الكتيـب الخاصـة بـال .DELF/DALF/TCF
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مــكــتــبـــة الـوســـــــائــط فـي الــمــعــهـــد
ا لــــفـــــــر نــــــســــــــي

توفر مكتبة الوسائط مجموعات يتم تحديثها بانتظام ،ومنطقة
للقـراءة ،وركنًـا للصحافـة ودخ ً
ـول مجان ًيـا إىل محطـات الكمبيوتـر.
توفـر لـك مكتبـة الوسـائط وثائـق يف جميـع مجـاالت المعرفـة:
 9000كتـاب 17 ،عنوانًـا صحف ًيـا 500 ،قـرص فيديـو رقمـي،
ألعـاب وكتـب صوتيـة ،ناهيـك عـن ( Culturethèqueالمكتبـة
اإللكترونيـة لجميـع األعمـار).
عامـا،
كمـا توجـد مكتبـة لألطفـال مـن سـن  6سـنوات .إىل ً 11
مـع ألبومـات وروا يـات وكوميكـس ومجلات وأقـراص مدمجـة
وأقـراص  ... DVDناهيـك عـن ورش العمـل واألنشـطة طـوال
العـام.

خـــــــيـــــــــارات اإلشــــتـــــــــراك
اشتراك عادي
االشتراك الخاص بطالب المعهد
االشتراك الخاص بطالب الجامعات السودانية
اشتراك عائلي ( +4أعضاء)

لتفاصيل الرسوم الرجاء مسح الكود التايل

للتفاصيـل الكاملـة عـن مكتبـة الوسـائط بالمعهـد يمكنكـم
اإلطلاع علـى الكتيـب الخـاص بالمكتبـة.
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كـيـفـيــة الـتـسـجـيــل للـدورات
إلكمال تسجيلك يف المعهد الفرنسي اإلقليمي يف
السـودان ( ،)IFRSعليـك إتبـاع الثلاث الخطـوات
التالية:
الـ ـخ ـ ـ ـ ـط ـ ــوة  :1قراءة الشروط واألحكام
يمكنـك اإلطلاع مسـبقا علـى الشـروط واألحـكام
علـى موقعنـا اإللكتـروينCours> Infos :
.Pratiques> Terms Générales de Vente
الـ ـخ ـ ـ ـ ـط ـ ــوة  :2تعبئة إستمارة التسجيل
يمكنـك اإلطلاع مسـبقا علـى اسـتمارة التسـجيل
علـى موقعنـا اإللكتـروينCours> Infos :
>.Pratiques
Inscriptions
الـ ـخ ـ ـ ـ ـط ـ ــوة  :3دفع الرسوم
بمجـرد أن تكـون علـى علـم بتفاصيـل الـدورات،
يمكنـك إجـراء الدفـع لتأكيـد تسـجيلك .سـوف
نتلقـى إيصـاال ً فـور إ كتمـال التسـجيل.

مــواعـــيـــــد الـتـــســجـــيـــل
خلال فتـرات التسـجيل ،نسـعد بحضـورك
للتسـجيل يف األوقـات التاليـة:
االحد ،االثنين ،الثالثاء ،االربعاء ،والخميس -
مـن  9:00صباحـا حتـى  12:00ظهـرا و مـن 3:00
ظهـرا حتـى  5:30مسـاءا.
السـبت  -مـن السـاعة  3:00عصـرا ً حتـى 5:30
مسـاءا.
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الــمـعـهــد الـفــرنسي اإلقـلـيـمــي فــــرع الــــــمـــــعـــــهــــد الــفـــرنــسي
بــجــامـعــة الخــرطــــوم
بالــســـــودان
شارع علي دينار  1568الخرطوم السودان
accueil.ifrs@gmail.com
+249 (0) 183 79 80 35/36

لمعرفة المزيد زوروا موقعنا اإللكتروين
www.if-soudan.net

جامعة الخرطوم

antenneifk@gmail.com
+249 (0) 183 77 51 09

