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ف
دورات ي� اللغة الفرنسية
إكمال الدراسة ف ي� فرنسا

in Rouen

و�كاؤنا وطالبنا أ
العزاء ،يسعدنا ت
زمالؤنا ش
ال�حيب بكم ف ي� مدرسة
.French in Normandy
كجزء من سياسة المدرسة المتعلقة بالتنمية المستدامة ،فإننا نقوم باتخاذ كل الخطوات الممكنة من أجل
وبالضافة إىل تقليل استهالكنا من المياه والطاقة ،فإننا
تأث�ات الكربون الناجمة عن المدرسة .إ
تقليل ي
وبالتاىل ،يمكنك زيارة موقع
الستهالكية.
اد
و
الم
من
ذلك
وغ�
للورق
استخدامنا
تقليل
عىل
كذلك
نعمل
ي
ي
وكذلك صفحتنا عىل  - www.frenchinnormandy.com -الويب الخاص بنا
- Facebook www.facebook.com/FrenchinNormandy
بالضافة إىل الطالع عىل المزيد من -
العاىل ،إ
لالطالع عىل التفاصيل الكاملة لمجموعة بال�امج اللغوية والثقافية وبرامج التعليم ي
الصور ومقاطع
،الفيديو .لالطالع عىل مقدمة مخترصة حول مدرسة «النجوم ي ز
المم�ون» الخاصة بنا ،الرجاء قراءة هذه الوثيقة
:المطبوعة عىل ورق معاد التدوير ،واتصل بنا إذا كانت لديك أية استفسارات
.info@frenchinnormandy.com
،إننا نتطلع إىل اللتقاء بكم ز ي�
قريبا
روين
ً
،مع أطيب تمنياتنا
وإل�ي ميتالند
توم ي
المديران

أ
السباب ي ف
المم�ة لختيار روين

• .تعد روين مدينة تاريخية رائعة الجمال تتسم أ
بالمان ،كما أنها يسهل التنقل ي ز
ب� أرجائها

F

حقيقيا بفرنسا ويمكنك تحمل تكلفته
أصليا
• .ومن السهل كذلك الوصول إىل روين ،حيث إنها ل تبعد إل بمسافة ساعة عن باريس ،إل أنها تمنحك
ً
إحساسا ً
ً
وتعد روين مسقط رأس جاك دارك وريتشارد قلب أ
السد ،كما أنها مسقط رأس حركة الفن النطباعي ،ناهيك عن اشتهارها بأبنائها من الكتاب من فيكتور هوجو
• ت
.وح� سارتر
وكاميمب�ت
وهونفل�
وتعد روين بوابة الدخول إىل منطقة نورماندي الخالبة :وتعد مونت سانت ميشيل وبايو وشواطئ إالنزال ز ي� الحرب العالمية الثانية
ي
ي
• .وإتريتات من ي ز
ب� المواقع تال�فيهية المتاحة لدينا
أ
ز
ت
يز
الكث� .وتضم روين
ال�
وغ� ذلك ي
والكريمة والطعمة البحرية ي
مطعم� يحمالن عالمة ميشالن ،كما أن نورماندي تحتوي عىل أفضل المطاعم ي� فرنسا ،و ي
الج�ز
• تعرض لزبائنها عصائر التفاح والكلفادوس و ب

أ
السباب ي ف
المم�ة لختيار French in Normandy

• تعد  French in Normandyمدرسة تديرها عائلة ،ويسود فيها النطباع أ
الرسي .وتعد الحتياجات الفردية الخاصة بك ز�ورية للغاية لنا كما هي ز�ورية بالنسبة لك
صغ�ة )بحد أقىص 1ج ز ي� المجموعة الواحدة( ،حيث يدوم كل درس لمدة  60دقيقة ول يتم فقد أي من
• وتضم مدرسة  French in Normandyفصول ً دراسية ي
هذه الدروس أثناء إالجازات العامة .
عنرصا ز�وريًا فيما يتعلق بخدمات الجودة الخاصة بنا
وخب�ا ،وهو ما يعد
• وتوفر مدرسة  French in Normandyفريق عمل ً
مكرسا ومؤهالً ي ً
ً
ز
المحىل الذي نتواجد به ،كما أننا نشجع الطالب عىل
• وتتسم مدرسة  French in Normandyبالمسئولية الجتماعية ،فنحن ندعم المجتمع
التفك� ي� مستقبلنا
ي
ي
ت
بالضافة إىل المشاركة النشطة ز� تقليل احتياجاتنا من الطاقة والنفايات ت
ال� تنجم عن المدرسة.
ال� ل زترص بالبيئة إ
ي
من خالل وسائل النقل ي
ي
• إن  French in Normandyتساوي جودة الخمس نجوم .إننا ننتمي إىل مجموعة المدارس المرموقة  IALCكما أننا نحمل شهادة جودة الحكومة الفرنسية ،كما أن
المم�» مدى الحياة بعد التصويت عليها واختيارها مدرسة اللغة الفرنسية ي ز
المدرسة تحمل لقب «النجم ي ز
المم�ة لمدة خمسة أعوام متتالية ز ي� جوائز مجلة الدراسة والسفر .
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N
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القامة ي ف
المم�ة
خيارات إ
إالقامة مع العائالت ما زالت أشهر خياراتنا  -فنسبة  % 70من طالبنا يختارون إالقامة مع أرسة فرنسية حيث إن تلك الطريقة هي الطريقة المثالية لتعلم المزيد
ت
ال� نتعامل معها ي ز
م�ة إالفطار والمبيت و إالقامة الكاملة أو نصف الكاملة مع إمكانية
حول طريقة الحياة الفرنسية وتعزيز المهارات اللغوية .وتوفر العائالت ي
ب� وجود حمام خاص أو ت
الختيار ي ز
مش�ك.
استوديوهات الخدمة الذاتية مع وجود حمام خاص وركن مطبخ مخصص ،بالضافة إىل إفطار بوفيه )باستثناء أيام أ
الحد وأيام إالجازات العامة( وهي ل تبعد إل
إ
مسافة عدة دقائق قليلة من المدرسة.
ز
ت
يتاح كذلك :الفنادق وبيوت الشباب و إالقامة ي� الجامعة والشقق والمعسكرات  -اطلب منا ال�تيب إلقامتك.

خيارات الدورات  5نجوم
الدورات المجمعة العامة للغة الفرنسية 15 :ساعة ز� أ
السبوع أو  25ساعة ز� أ
السبوع.
ي
ي
برامج شخص لشخص المخصصة للوفاء باحتياجاتك الخاصة و»الدورات المجمعة» حيث تتم إضافة دورات دراسة شخص لشخص إىل المجموعة.
دورات إالعداد لختبارات  DELF/DALFو .TCF
أ
تجمع دورات اللغة الفرنسية المتقدمة ي ز
الكث�.
وغ� ذلك ي
ب� الدروس ومجموعة من النشطة الثقافية :مثل فن حسن تناول الطعام ،والطهي ،والرسم ،ي
تستمع المجموعات المدرسية بال�امج المخصصة والمث�ة للغة الفرنسية بالضافة إىل الرحالت تال�فيهية و أ
النشطة  -اتصل بنا للتعرف عىل التفاصيل.
إ
ي
ب

المسارات ي ف
المم�ة تجاه تحقيق النجاح
تحقق مدرسة  French in Normandyكل احتياجاتك اللغوية أيًا كان هدفك :المتعة أو المستقبل ز
المه�.
ي

بتجه� الطالب من أجل المزيد من الدراسات أ
يز
الكاديمية أو المهنية مع المؤسسات ش
بالتوازي مع الدورة الفرنسية العامة الخاصة بنا ،فإننا نقوم كذلك
ال�يكة ز ي� روين
ز
و� أماكن أخرى.
ي

ش
ال�كاء ف ي� روين ،الذين يوفرون دورات الدراسات الجامعية
يف
والخريج�:
• ESIGELEC • INSA
مدرسة روين المعمارية
مدرسة روين أ
لالعمال
جامعة روين

ت
ال� توفر مؤهالت مهنية خاصة بالدولة:
وتلك ي

•  - INBPالمعهد القومي الفرنس ب ز
الخ ب ز� والكعك والشيكولته
لخ� ُ
ي
ز
ز
كطاه
•  IFA Marcel Sauvageي
مه� ناجح ي� مجال الستضافة ٍ
لتوف� مستقبل ي

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
Emergency Number : (+33) 6 72 43 10 04
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Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
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N° d’existence : 23760421476
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