عامل الفرنكفونية
الوكالة اجلامعية للفرانكفونية :
http://www.auf.org

 – 1زوروا مواقعنا :

التعاون اجلامعي :
http://www.consulfrance-jerusalem.org

 – 2زوروا املواقع الإلكرتونية للجامعات ال�رشيكة
و�أ�ستعلموا عن الدرا�سات املتو ّفرة :

�إذاعة فرن�سا الدولية :
http://www.rfi.fr
الأخبار الدولية بالفرن�سية ،العربية والإجنليزية :
http://www.france24.com

N

ملزيد من املعلومات
: Campus France
http://www.campusfrance.org

 TV5العامل ،تلفزيون فرانكفوين :
http://www.tv5.org
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الدراسة يف اخلارج
فرنسا هي اخل َيار

E
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(القائمة قابلة لإ�ضافة جامعات �أخرى)
�رسجي – بنتواز
جامعة �رسجي – بنتواز :
www.u-cergy.fr

باري�س
جامعة باري�س �سود : 11
www.u-psud.fr

نانت
جامعة نانت :
www.univ-nantes.fr

ميدي – بريينيه  /تولوز
جامعة تولوز  1كابيتول :
www.univ-tlse1.fr

غرونوبل
(الأولوية لطالّب بيت حلم)
جامعة جوزيف فورييه :
www.ujf-grenoble.fr

جامعة تولوز  2لومرياي :
www.univ-tlse2.fr

جامعة �ستاندال :
www.u-grenoble3.fr

جامعة تولوز  3ب� .ساباتييه :
www.univ-tlse3.fr
ديجون
(الأولوية لطالّب كلية احلقوق  -بريزيت)
جامعة بورغوين :
www.u-bourgogne.fr

� – 3أتقن اللغة الفرن�سية من خالل �شبكة املراكز الثقافية الفرن�سية
( )CCFيف ال�ضفة الغربية وغزة

http://www.consulfrance-jerusalem.org

جديد خدمات وكالة Campus France
افتتاح مكتب للوكالة خالل العام ،2010
يف املركز الثقايف الفرن�سي يف نابل�س.

!

يقدم املكتب خدماته يف كل ما يخت�ص بحياة الطالب اجلامعية
يف فرن�سا

«�شكلت جتربتي يف فرن�سا �أ�سا�س حياتي اجلامعية .لقد �سمحت يل
معرفتي بالثقافة الفرن�سية وكذا درا�ستي يف �إحدى �أف�ضل امل�ؤ�س�سات
اجلامعية يف العامل بفتح كل الأبواب لدى عودتي �إىل فل�سطني».
�صالح �أ ،.فل�سطيني ،حا�صل على �شهادة دكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية
من جامعة باري�س وا�ست نانتري.

سبعة أسباب الختيار
اللغة الفرنسية وفرنسا

آلية العمل
احلالة �أ

القن�صلية
الفرن�سية العامة
 +مدينة �أو منطقة
فرن�سية �رشيكة

 الدرا�سة يف �إحدى �أكرث الأنظمة اجلامعية كفاءة يف العامل


االنفتاح على الثقافة الفرن�سية والأوروبية



احل�صول على �شهادة معرتف بها يف كل الدول الأوروبية



بناء �سرية ذاتية متميزة

متحدث ،ال ّلغة
 االندماج يف عامل الفرانكفونية � :أكرث من  800مليون
ّ
الر�سمية لأكرب املنظمات الدولية
 االنخراط يف ال�شبكة املهنية الفرنكفونية الفل�سطينية
 امكانية كبرية للدرا�سة باللغة الإجنليزية يف عدد من التخ�ص�صات

منح اجلمهورية الفرنسية ،ملاذا ؟

ال�سكن

املعي�شة

الت�سجيل

املتميزين متابعة درا�سات نادرة يف
يف فرن�سا ،ميكن للطلبة الفل�سطينيني
ّ
فل�سطني ،مع جعل زمالئهم الفرن�سيني ي�ستفيدون من خلفياتهم .وعلى
املدى الطويل ،ينقلون معرفتهم ملواطنيهم وي�صبحون �أهم عنا�رص التعاون
بني فرن�سا وفل�سطني.

الت�أمني
االجتماعي

تمُ نح الأولوية للطلبة الأكرث متيزا يف املرحلتني اجلامعيتني الثانية والثالثة ،ومن
يحملون م�رشوعا مهنيا قويا ومتما�سكا.

اختيار اجلامعة

يتابع قرابة ال�سبعني طالبا فل�سطينيا درا�ستهم حاليا يف فرن�سا م�ستفيدين
من منح اجلمهورية الفرن�سية.

هل �أنت؟

احلالة ب

القن�صلية
الفرن�سية العامة +
جامعة فل�سطينية

لديك :
 م�ستوى جامعي ممتاز
 م�رشوع جامعي وا�ضح
قوي ومتما�سك ،يف فل�سطني
 م�رشوع مهني
ّ

متنحه مدينة �أو
منطقة فرن�سية
�رشيكة
� € 520شهريا
للماج�ستري

 فل�سطيني (ة)
أقل من � 30سنة للماج�ستري ّ � /
 عمرك � ّ
أقل من � 35سنة
للدكتوراه
 تتحدث الفرن�سية (م�ستوى دلف  )B2يف حالة كانت الدرا�سة
املرغوب فيها باللغة الفرن�سية

� € 767شهريا
ال�سكن يف مدينة
جامعية

� € 600شهريا
للدكتوراه

كيف حت�صل على منحة احلكومة الفرن�سية ؟
 -1احل�صول على امللف من الأنرتنت
متى :
بني �آب و ت�رشين �أول
�أين  :على املوقع

جمانية يف اجلامعات
ّ
ال�رشيكة

جمانية

« التعاون اجلامعي»
« منح اجلمهورية الفرن�سة – طلبات الرت�شيح»

جماين
ّ

جماين
ّ

 -2ت�سليم الطلبات
متى  :قبل  1ت�رشين ثاين

احلالة �أ :
ّ
للمرت�شح خيارات وا�سعة من اجلامعات  /املدن واملناطق
تتوفّر
ال�رشيكة يف فرن�سا.
احلالة ب :
ّ
للمرت�شح اقرتاح جامعة فرن�سية من اختياره .مع التزامه بالعودة
ميكن
للتدري�س يف جامعته الأ�صلية عند نهاية املنحة.

لال�ستعالم واختيار الدرا�سة بالفرن�سية �أو بالإجنليزية :

www.campusfrance.org

http://www.consulfrance-jerusalem.org

�أين :
 يف ق�سم التعاون والن�شاط الثقايف يف ال�شيخ جراح  -القد�س يف املراكز الثقافية الفرن�سية :(القد�س ،غزة ،رام اهلل ،نابل�س ،اخلليل وبيت حلم)
 -3درا�سة امللفات يف كانون �أول
 -4املقابالت يف كانون ثاين
 -5النتائج عرب الربيد الإلكرتوين يف �شباط

عملية الت�سجيل يف اجلامعات
يتكفّ ل الطالب املمنوح مبتابعة طلب الت�سجيل يف اجلامعات.
يعود قرار الت�سجيل �إىل اجلامعة ذاتها.

