
اختيـار 
فـرنسا



تحتل فرنسا المركز 
الثالث في استضافة 

الطالب على المستوى 
الدولى في العالم



اختيـار فـرنسا
مقـدمة

ال�شهادات

درا�شات الدكتوراه

اجلامعات

املدار�س الكربى

          درا�شات الهند�شة

          درا�شات التجارة واإدارة الأعمال

كليات العمـارة

كليات الفنون، الكليات املتخ�ش�شة

السفر إلى فرنسا للدراسة
مقـدمة

اختيار الدرا�شة

الت�شجيل يف موؤ�ش�شة فرن�شية

املنح والتمـويل

طلب تاأ�شرية الدخـول

 

المعيشة في فرنسا
مقـدمة

ال�شكـن

العمل، التاأمني

كم يتكلـف ؟

وكالة كامبو�س فران�س

مواقع على ال�شبكة

 �س 4

 �س 8

�س 10

 �س 12

 �س 14

�س 16

 �س 18

�س 20

�س 22

�س 24

 �س 26

 �س 28

 �س 30

�س 32

�س 34

�س 36

�س 38

3



تعد فرن�شا, وهي 

خام�س قوة عامليا ً 

من الدول املعروفة 

بكفاءاتها التي 

ترجع جلودة 

الدرا�شة وقدرتها 

 يف جمايل البحث

و التطوير.

4



5

اإجمايل  اأجنبي )اأي حوايل 12% من  األف طالب  اأكرث من 260  يختار 

عدد الطالب يف العامل( الدرا�شة يف فرن�شا مما يجعل هذا البلد يحتل 

املرتبة الثالثة يف ا�شتقبال وا�شت�شافة الطالب على م�شتوى العامل بعد 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة.

اال�شتفادة من عراقة البحث العلمي 

وحداثة العلوم والتكنولوجيا

حتظى فرن�شا ب�شيت ذائع فيما يتعلق بالقدرات البحثية 

والنجاحات املحرزة يف عدد من املجالت �شديدة التنوع 

مثل الف�شـــاء، املوا�شالت، الإلكرتونيـــات، الت�شالت، 

الكيمياء، التكنولوجيا احليويـــة، ال�شحة والريا�شيات. 

كمـــا يوؤكـــد تفعيل ن�شاطـــات املراكـــز البحثيـــة والتعليم 

العايل )PRES(، تلك الآلية اجلديدة للتبادل والتعاون 

الوثيـــق بني التعليـــم العايل والبحث العلمـــي، على رغبة 

فرن�شا الأكيدة يف احلفاظ على مهاراتها و�شيتها الذائع 

على امل�شتوى الدويل.

كما تعتـــرب فرن�شا، وهـــي خام�س القـــوة القت�شادية يف 

العـــامل، من الـــدول الأكرث انفتاحـــًا علـــى ال�شتثمارات 

الأجنبية.

االلتحاق باأحد االأنظمة التعليمية 

االأكرث �شيوعًا وكفاءة 

ميتـــاز التعليـــم الفرن�شـــي، ذا التاريخ الطويـــل، بجودة 

براجمـــه امل�شتمدة من �شبكة �شديـــدة التطور ت�شم اأكرث 

مـــن 3500 موؤ�ش�شة تعليم عايل قوميـــة وخا�شة ومراكز 

بحثيـــة ذات �شهـــرة دولية وا�شعـــة: 83 جامعـــة، حوايل 

240 كلية وبرنامج لدرا�شة الهند�شة، 200 كلية لدرا�شة 

التجـــارة واإدارة الأعمـــال، 120 مدر�شـــة عليـــا للفنـــون 

العامـــة، 20 مدر�شة للعمارة. ي�شـــاف اإىل كل ذلك اأكرث 

من 3000 موؤ�ش�شـــة اأخرى، ما بني مدار�س عليا ومعاهد 

متخ�ش�شـــة تعنـــي بقطاعـــات حمـــددة مثـــل املجالت 

الجتماعية، املهن الطبية، ال�شياحة، الريا�شة، املو�شة، 

الت�شميم. وكذلك املدار�س املوؤهلة لنيل ال�شهادة الفنية 

اختيـار فـرنسا

املتخ�ش�شـــة )BTS( اأو املوؤهلـــة لجتيـــاز اختبار قبول 

.)CPGE( الكليات الكربى

�شمان جودة الدرا�شة 

يف ع���ام 2007 مت تخ�صي����ص ح���وايل 23.7 ملي���ار ي���ورو 

القوم���ي(  الدخ���ل  �ص���ايف  م���ن   %1.3 يع���ادل  م���ا  )اأي 

للتعلي���م العايل يف فرن�صا. ي�صمن هذا التمويل املتميز 

ج���ودة ال�ص���هادات املمنوح���ة. ففـــي املوؤ�ش�شـــات العامة، 

تتحمـــل الدولـــة على عاتقهـــا جانب كبري مـــن التكاليف 

الفعليـــة للدرا�شـــة لكل طالـــب )مـــن 8000 اإىل 14000 

يورو �شنويًا(. وي�ص���من هذا التوجه القومي االحتفاظ 

م�ص���توياتها  اأدن���ى  عن���د  الت�ص���جيل  بقيم���ة م�ص���اريف 

باملقارن���ة مبثيالته���ا ح���ول الع���امل، م���ع �ص���مان جودة 

العملية التعليمية وال�صهادة املمنوحة.

ل يتم التمييز اأبدًا بني الطلبة الفرن�شيني والطلبة الأجانب: �شروط 

اللتحاق واحدة وكذلك ل اختالف يف ال�شهادات املمنوحة ول حتى 

م�شاريف الت�شجيل اأميا كانت جن�شية الطالب.

تدين فرن�شا، خام�س القوة القت�شادية على م�شتوى العامل، بتقدمها 

اإىل جودة براجمها الدرا�شية وقدراتها على البحث والتجديد.
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فرن�شا: اأوىل الوجهات 

ال�شياحية يف العامل

املوقع الر�شمي لوزارة ال�شياحة 

يف فرن�شا

http://fr.franceguide.com/ 

بوابة اخلرائط اجلغرافية 

)IGN( لفرن�شا

http://www.geoportail.fr/ 

الوكالة الفرن�شية لال�شتثمارات 

)AFII( الدولية

http://www.invest-in-france.org
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احلياة اليومية: جودة موؤكدة

اإن عددًا من امل�شاعدات والتخفي�شات املمنوحة للطالب 

اليومية  احلياة  باأوجه  املت�شلة  املجالت  من  عدد  يف 

تاأمني  نظام  للحياة:  تامة  جودة  الطلبة  لهوؤلء  ي�شمن 

معونات  فعالة،  عامة  موا�شالت  �شبكة  متطور،  �شحي 

متميز  ب�شكل  الرتدد  اإمكانية  جامعية،  مطاعم  �شكن، 

خارج  اأما  والريا�شية.  الثقافية  املوؤ�ش�شات  كافة  على 

النادرة  الطبيعية  املناطق  من  كبري  تنوع  فاإن  املدن 

)�شواحل �شاحرة و�شال�شل جبلية( ي�شمح بالتمتع بكافة 

الأن�شطة الرتفيهية.

ن�شاط ثقايف فريد

متواجد  الثقافية  والتظاهرات  الأن�شطة  من  عددًا  اإن 

على  يوؤكد  مما  الفرن�شية  احلياة  قلب  يف  يومي  ب�شكل 

الثقافة:  عامل  يف  فرن�شا  تلعبه  الذي  الرئي�شي  الدور 

مقاهي،  اأوبرا،  دور  م�شارح،  متاحف،  �شينما،  اأدب، 

تذوق، مو�شة. على مدار العام وخا�شة يف فرتة ال�شيف 

الن�شاط  الثقافية على هذا  الحتفالت  ي�شهد عدد من 

للمجتمع  احلقيقي  النفتاح  فكرة  على  ويوؤكد  الفريد 

الفرن�شي على ثقافات العامل.

انخراط داخل اأوروبا 

اأخرى،  دول حدودية  ت�شع  اإىل  بالإ�شافة  فرن�شا،  تعترب 

كذلك  اأوروبا.  لكت�شاف  املتميز  املوقع  ذات  الدول  من 

فاإن قرب مدن مثل اأم�شرتدام، لندن، برلني، بروك�شل، 

بر�شلونة، ميونخ اأو اأي�شًا ميالنو ي�شمح با�شتغالل عطلة 

اأوروبا.  لكت�شاف  قلياًل  اأطول  رحلة  اأو  الأ�شبوع  نهاية 

تاأكيدًا  الفرن�شية،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  يقوم 

م�شارات  بدمج  الأوروبي،  للنظام  مواكبتها  فكرة  على 

على  وذلك  الدرا�شية،  براجمها  اإىل  اأوروبية  درا�شية 

هيئة حما�شرات اأو دورات تدريبية داخل موؤ�ش�شات تكون 

فر�شة لإثراء التجربة الفرن�شية لكت�شافات جديدة.

 في قلب أوروبا       
           مزايا الحياة في فرنس

الفرانكوفونية, انفتاح 

على العامل

تعد اللغة الفرن�صية، املتحدثة 

�صخ�ص  مليون   200 قبل  من 

حول العامل، هي اللغة الر�شمية 

موزعة  دولة   32 حلوايل 

املدن  اخلم�س.  القارات  على 

عوا�شم  تعترب  التي  الثالث 

)بروك�شل،  الأوروبي  لالحتاد 

لوك�شمبورج، �شرتا�شبورج( هي 

الفرن�شية.  باللغة  ناطقة  مدن 

اإىل  الفرن�شية  اللغة  وتعترب 

جانب الإجنليزية والأملانية من 

موؤ�ش�شاته.  داخل  العمل  لغات 

هي  الفرن�شية  اللغة  اإن  كما 

بهما  املعمول  اللغتني  اإحدى 

املتحدة.  الأمم  منظمة  داخل 

اللغتني  اأحد  كذلك  وهي 

الأوليمبية  للجنة  الر�شميتني 

الدولية واإحدى اللغات الر�شمية 

لالحتاد الأفريقي.

كامبو�س فران�س, وكالة 

قومية يف خدمة الطلبة 

االأجانب مل�شاعدتهم على 

اإجناح م�شروعهم الدرا�شي 

يف فرن�شا

ت�شاحب وكالة كامبو�س فران�س 

الطالب يف كل مراحل م�شروعه 

الدرا�شي: من ال�شتعالم اإىل 

الت�شجيل عرب ال�شبكة ثم التجهيز 

لل�شفر ثم ال�شتقبال يف فرن�شا.

 campusfrance.org يعترب املوقع

ومكاتب الوكالة هما املحركني 

الرئي�صيني لهذه االآلية.

• campusfrance.org: ال�شتعالم، 
اختيار برنامج درا�شي من م�شتوى 

اللي�شان�س وحتى الدكتوراه، 

الت�شجيل، التجهيز لل�شفر ومتويله.

• مكاتب وكالة كامبو�ص فران�ص: 
112 مكتب يف 80 دولة ال�صتقبال 

وتوجيه الطلبة.

Campusfrance.org > كامبو�ص 
فران�ص يف بلدك. 



• كذلك فاإن كليات التجارة واالإدارة واملعرتف بها من 
مماثلة  �شهادات  ملنح  ال�شالحية  ذات  لها  الدولة  ِقبل 

�شعار  اأو حتمل  القومي،  التعليم  وزارة  من  بها  معرتف 

وت�شديق دويل.

املتخ�ص�صة  واملدار�ص  الفنون  كليات  فاإن  كذلك   •
تخ�شع لنظام توثيق �شهادات ر�شمي معرتف به.      

 

نف�ص  جميعاً  لها  قومية  �صهادات  اجلامعات  متنح   •
القيمة اأياً ما كانت املوؤ�ص�صة التعليمية املانحة لها. 

التي  والكليات  �صهادة قومية،  »مهند�ص« هي  �صهادة   •
املهند�شني  األقاب  جلنة  ِقبل  من  لذلك  خمولة  متنحها 

 .)CTI(

الشهـادات
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مت تنظيم منح ال�شهادات يف التعليم العايل الفرن�شي على اأ�شا�س القاعدة 

العامة االأوروبية امل�شرتكة )LMD( والتي تعتمد على احت�شاب �شنوات 

وف�شول الدرا�شة امل�شدق عليها وذلك منذ بدء دخول الطالب يف مرحلة 

.*ECTS الدرا�شات اجلامعية وما يوازيها بح�شاب النقاط

ECTS )بكالوريا + 3 �شنوات(  180  = درا�شية   ف�شول   6  = • لي�شان�س 
ECTS )بكالوريا + 5 �شنوات(  300  = درا�شية  ف�شول   10  = • ما�شرت 

�شنوات(.  8  + )بكالوريا  درا�شي  ف�شل   16  = • دكتوراه 



ال�شهادات املمنوحة من ِقبل موؤ�ش�شات التعليم العايل الفرن�شي 

م�شمونة من ِقبل احلكومة.

اختيار فرن�شا

*الر�صي�د )ECTS( هو النظام الأوروبي للتحويل بر�شيد الدرجات الأكادميية الرتاكمية 
ECTS للعام اجلامعي(. والقابلة للتحويل يف اأوروبا )60 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm

اإنهاء الدرا�شة الثانوية + احل�شول على �شهادة البكالوريا = الدخول للتعليم العايل.
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اعلم اأن

• من حق كل طالب م�شجل يف الدرا�شة 
اجلامعية بوطنه اأن يطلب الت�شجيل يف 

التعليم العايل بفرن�شا اإذا توافرت لديه 

�شروط القبول.

GRADES
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8

7

6

5

4

3

2

1

LE SYSTÈME L M D

18 semestres
(+ 9 années)

DOCTORAT
16 semestres
(+ 8 années)

12 semestres
(+ 6 années)

MASTER
10 semestres (+ 5 années)

300 ECTS

LICENCE 
6 semestres (+ 3 années)

180 ECTS

4 semestres
(+ 2 années)

• Diplôme d’État de docteur
   en Médecine

• Doctorat

• Diplôme de docteur en  
   Chirurgie dentaire
• Diplôme de docteur en   
   Pharmacie

• Master recherche
• Master professionnel
• Diplôme d’ingénieur

• Licence
• Licence professionnelle

• Diplôme Universitaire de 
   Technologie - DUT
• Diplôme d’études  
   universitaires scientifiques  
   et techniques - DEUST

• Mastère spécialisé - Ms
• Master of Business 
   Administration - MBA

• Diplôme d’ingénieur
• Master of Science - MSc
• Diplômes des écoles  
   de commerce
• Diplômes des Grandes Écoles

• Classe préparatoires aux 
   Grandes Écoles - CPGE

• HMONP  
  (Habilitation à exercer en son 
   nom propre la maîtrise d’œuvre)

• Diplôme des Écoles d’art -  
   DNSEP
• Diplôme d’État d’architecte
• Diplômes des écoles  
   spécialisées (paramédical, 
   social, tourisme…)

• Diplômes des Écoles d’art -  
   DNAT -DNAP
• Diplôme d’études en  
   architecture

• Diplôme des Écoles d’art - DMA
• Brevet de Technicien supérieur - 
   BTS (Section de technicien  
   supérieur dans les lycées)

Écoles d’art
Écoles d’architecture

Autres établissements
(lycées, écoles spécialisées)

Grandes Écoles
Écoles de commerce
Écoles d’ingénieur

Universités



يف فرن�شا: االأولوية للبحث العلمي

تخ�ش�ـــس فرن�شـــا حـــوايل 2.16% مـــن �شـــايف الدخل 

القومي )حـــوايل 38 مليار يورو يف عام 2006( لأن�شطة 

البحث العلمي ب�شقيها العام واخلا�س. ويف عام 2008 مت 

ح�شـــر حوايل 67 األف طالب يف مرحلة الدكتوراه واأكرث 

مـــن 210 األف باحث، من بينهم مـــا يزيد على الن�شف 

يف القطـــاع اخلا�س. اعتبـــارًا من بداية عـــام 2005 ثم 

ا�شتحـــداث اأنظمة جديـــدة للتمويـــل وامل�شاركة والتقييم 

البحثـــي، ممـــا يدل ويوؤكـــد يف الوقت ذاته علـــى الرغبة 

الأكيدة يف التطوير واأهمية البحث العلمي يف فرن�شا:

للبحوث )ANR( والتي تتوىل اإدارة  القومية  • الوكالة 
ومتويل امل�شاريع البحثية.

اأقطاب  للتعـــاون وامل�شاركة؛  واآليـــات جديـــدة  • اأدوات 
البحـــث والتعليـــم العـــايل )PRES(، �شبـــكات البحـــث 

املتقدمة واملعتمدة على املو�شوعات )RTRA(، مراكز 

البحث واخلدمات )CTRS(، الأقطاب التناف�شية.

يف  والتنميـــة  البحـــث  لأق�شـــام  متزايـــد  دعـــم   •
املوؤ�ش�شات.

دراسات مرحلة 
الدكتوراه

درا�شات الدكتوراه 

تت���م درا�ص���ات الدكت���وراه داخ���ل فري���ق اأو وح���دة بح���ث 

)UR( تابع���ة لق�ص���م دكت���وراه )ED( حتـــت اإ�شـــراف 

وم�شئولية اأ�شتاذ م�شرف على الر�شالة.

تكـــون اأق�شـــام درا�شـــة الدكتـــوراه يف غالبيـــة الأحـــوال 

تابعة للجامعـــات، وتتكون يف فرق بحثي���ة يتم تق�شيمها 

علـــى ح�شب املو�شوعـــات العلمية املدرو�شـــة. تنظم هذه 

الأق�شام امل�شاريـــع الدرا�شية اخلا�شـــة بطلبة الدكتوراه 

وت�شمن تنفيذ هذه امل�شاريع بنجاح وتنا�شق. 

يتم طلب الت�صجيل للدكتوراه لدى هذه االأق�صام.
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لكل طالب يحمل �شهادة املا�شرت اأو ما يعادلها يف امل�شتوى احلق يف التقدم 

ثالث  ملدة  مبدئيًا  الدرا�شة  ت�شتمر  الدكتوراه,  مرحلة  يف  للت�شجيل 

�شنوات وتوؤهل للح�شول على درجة الدكتوراه بعد مناق�شة االأطروحة 

املقدمة.



متويل الدكتوراه 

يكون احل�شول على متويل للدكتوراه غالبًا �شرط م�شبق 

للت�شجيل يف مرحلة الدكتوراه.

وهـــو مـــن اآليـــات التمويـــل العامة  الدكت���وراه،  • عق���د 
اجلديدة لدرا�شة الدكتوراه، والذي جاء يف اأبريل 2009 

ليحـــل حمـــل اإعانـــات البحث القدميـــة. وقد جـــاء هذا 

الإجراء لدعـــم وتقوية البعد اخلا�ـــس بالتجربة املهنية 

والبحثية املتعلق بدرا�شة الدكتوراه.

هـــذا العقـــد ماأهـــول لكافـــة الطلبـــة من حاملـــي درجة 

املا�شـــرت اأو مـــا يعادلها مـــن ال�شهـــادات، دون قيود على 

ال�شـــن. ومدة العقـــد ثالث �شنوات وهو يوفـــر للم�شتفيد 

منـــه كافة ال�شمانات الجتماعية التـــي يوفرها اأي عقد 

عمل حقيقي، بالإ�شافة اإىل مكافاأة مالية ذات حد اأدنى 

م�شمـــون )مـــن 1650 اإىل 2000 يورو �شـــايف تقريبًا(. 

العقد واحد بالن�شبة لكافة املوؤ�ش�شات التعليمية والبحثية 

واأق�شـــام الدكتـــوراه هـــي امل�شئولـــة عن تنظيـــم واختيار 

امل�شتفيدين منه. 

البحث:  ال�ص���ناعية للتعليم عن طريق  • االتفاقيات 
)CIFRE(

ت�شمح هـــذه التفاقيـــات )CIFRE( ل�شبـــاب الباحثني 

باإجنـــاز اأطروحاتهم لـــدى املوؤ�ش�شات عـــن طريق اتباع 

برنامج بحث وتطوير بال�شرتاك مع فريق بحث خارجي 

عـــن املوؤ�ش�شـــة. يف هـــذه احلالة يجـــب اأن يكـــون طالب 

الدكتوراه من حملة املا�شرت اأو �شهادة من اإحدى مدار�س 

الهند�شة

www.anrt.asso.fr
العلمية  للر�صائل  امل�صرتك  الدويل  • االإ�صراف 

الإ�شـــراف الـــدويل امل�شرتك يتـــم مبوجـــب اتفاقية بني 

موؤ�ش�شتـــني للتعليم العايل، اإحداهمـــا فرن�شية والأخرى 

اأجنبيـــة. وي�شمـــح هـــذا النوع مـــن الإ�شـــراف امل�شرتك 

للباحـــث باإعداد اأطروحته العلميـــة يف بالده ويف فرن�شا 

يف الوقت ذاته وذلك وفقًا لإجراءات دقيقة وحمددة.

اأبحاثه حتت  الطالب  • ينجز 
م�شـــرف  واإ�شـــراف  م�شئوليـــة 

مـــن  كل  يف  الأطروحـــة  علـــى 

البلدين املعنيني.

يتم على  الأطروحة  • اإعـــداد 
فـــرتات مق�شمة بالتبـــادل بني 

املوؤ�ش�شتني.

حتريـــر  يتـــم  التـــي  • اللغـــة 
الأطروحـــة بها يتـــم حتديدها 

يف الإتفاقية.

يف  تناق�ـــس  الأطروحـــة   •
مناق�شـــة علنيـــة واحـــدة ولكن 

الباحث يح�شل على �شهادتني 

من اجلامعتني.

ي�شاحبه  امل�صرتك  • االإ�صراف 
متنـــح  ماليـــة  معونـــة  عـــادة 

عـــادة للم�شاعـــدة علـــى �شـــداد 

امل�شروفـــات التي يتطلبها �شفر 

الطالب.

www.egide.asso.fr/fr/

programmes/bfe/ 
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 www.campusfrance.org 
 < جد برناجمك الدرا�شي

< م�شتوى الدكتوراه

كتالوج كامبو�س فران�س على ال�شبكة يقدم 

كافة اأنواع درا�شات الدكتوراه ووحدات 

البحث املتعلقة بها. كل ذلك ي�شهل الو�شول 

اإليه عرب حمرك بحثي ثنائي اللغة فرن�شي/

اإجنليزي )20 األف كلمة – مدخل و80 ا�شم 

تخ�ش�شي(.

هنالك اأي�شًا بطاقات خا�شة بكل ق�شم 

دكتوراه توفر املعلومة الكاملة

www.campusfrance.org 
< متويل درا�شتك

ابحث عن متويل عن طريق املحرك البحثي 

كامبو�س منح !

 درجة دكتوراه من بني كل ثالثة يح�شل عليها باحث اأجنبي 

)38% يف العلوم, 38% يف االآداب و العلوم االإن�شانية و13% يف القانون و11% يف االقت�شاد(.



تغطي هذه اجلامعات جممل 

التخ�ش�شات

العلـــوم، الريا�شيـــات، الكيميـــاء، الفيزيـــاء، الأحيـــاء، 

علوم التكنولوجيـــا، املعلوماتية، علوم الهند�شة، تقنيات 

الكهربـــاء، املعـــدات، الآداب، اللغـــات، الفنـــون، العلوم 

ال�شحـــة  الإدارة،  القت�شـــاد،  القانـــون،  الإن�شانيـــة، 

والريا�شة.

جمي���ع امل�ص���تويات الدرا�ص���ية ممثلة يف ه���ذه اجلامعات 

الت���ي متن���ح �ص���هادات قومي���ة: لي�ص���ان�ص )3 �ص���نوات(، 

ما�صرت )5 �صنوات(، دكتوراه )8 �صنوات(.

الجـامعـات

البحث العلمي: 

ركيزة هيكلية يف اجلامعات

هنالك ما يقرب من 295 ق�شم للدكتوراه يعمل به حوايل 

62.000 معلـــم باحـــث ي�شاهمـــون يف اإعـــداد الباحثني 

وتاأهيلهـــم للبحـــث وذلـــك بالتعاون الوثيق مـــع اأكرث من 

1200 خمترب بحـــث. وتتميز اأق�شام الدكتوراه الفرن�شية 

دائمـــًا واأبـــدًا بانفتاحها على املجتمع الـــدويل: من اأ�شل 

76.000 طالـــب دكتوراه يف عام 2008 كان هنالك اأكرث 

من 25.000 من الأجانب.
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خالفًا ملا يحدث يف البالد الناطقة باالإجنليزية مازالت ن�شبة التعليم 

املمولة  جامعة   83 الـ  اأما   .)%15 من  )اأقل  فرن�شا  يف  �شعيفة  اخلا�س 

من ِقبل الدولة وهي جامعات عامة فهي موزعة يف جميع اأنحاء البالد, 

باري�س  يف   )1257 عام  يف  اأن�شئت  )والتي  ال�شوربون  جامعة  من  بدءًا 

وحتى جممع الـ هاي-تك بـ ني�س – �شوفيا – اأنتوبولي�س.



وقد ا�شتطاعت اجلامعة, متا�شيًا مع متطلبات 

احلداثة, تطوير اأق�شام لتدري�س التكنولوجيا 

احلديثة ومنح �شهادات الأغرا�س مهنية. 

كذلـــك فـــاإن النفتاح املتزايـــد واملوؤكد علـــى املوؤ�ش�شـــات واملجتمع 

الدويل اأ�شفى طابعًا مهنيًا على الربامج الدرا�شية املقرتحة:

الهند�ص���ة متنـــح حـــوايل 60% مـــن �شهـــادات واألقاب  • درا�ص���ات 
املهند�شني يف فرن�شا.

املهني. اللي�صان�ص  • اأكرث من 700 تخ�ص�ص يف مرحلة 
والتي تقدم اأكرث من 25 تخ�ش�س  التقنية والفنية  • الدرا�ص���ات 

يف املعاهد اجلامعية للتكنولوجيا.

 .)IAE( وتوفرها معاهد اإدارة ال�شركات  : االإدارة  • درا�صات 
وتوفرهـــا معاهـــد الدرا�شات  ال�صيا�ص���ية واالقت�ص���اد:  • العل���وم 

.)IEP( ال�شيا�شية

وتوفرهـــا علـــى �شبيـــل املثـــال مدر�شـــة  • ال�ص���حافة واالإع���الم: 
الدرا�شـــات العليا يف علوم الإعالم والت�شال )CELSA(، واملركز 

اجلامعي لتدري�س ال�شحافة بجامعة �شرتا�شبورج.

ملحوظة

)DU( ال�شهادات اجلامعية

يطلـــق على هـــذه ال�شهـــادات عدة م�شميـــات خمتلفة مثـــل �شهادة 

 .)DESU( و�شهادة الدرا�شـــات اجلامعية العليا )DU( اجلامعـــة

وقـــد و�شعت اجلامعـــات هذا النوع مـــن ال�شهادات �شـــواء للتعبري 

عـــن التوجهات املحـــددة للجامعة، �شواء لتلبية حاجـــة اقت�شادية 

اإقليمية. وهنالك كم هائل من �شهادات الـ )DU( ترجع يف تنوعها 

اإىل تنـــوع امل�شتوى الدرا�شـــي ومدة الدرا�شة وجمـــال التخ�ش�س، 

ومـــن املمكن اأن تكون هذه ال�شهادات مبثابة فر�شة اأمام كل طالب 

اأجنبي للتخ�ش�س واكت�شاب خربة جامعية يف جمال حمدد.

 

اختيار فرن�شا

اأما عن درا�شات الطب وال�شيدلة وطب االأ�شنان فتقدمها 

جامعات تعمل بنظام �شراكة مبا�شرة ووثيقة مع م�شت�شفيات 

هامة يطلق عليها املراكز الطبية اجلامعية )CHU( والتي 

تطبق برنامج ر�شمي موحد جميعها. 

كيفية التحاق االأجانب بالدرا�شات الطبية

ل يحق لأي طالب اأجنبي يف مرحلة الدرا�شة العامة، اللتحاق 

بدرا�شة الطب. وعلى الأجنبي من غري مواطني دول الحتاد 

الأوروبي والذي مل يح�شل على �شهادة يف الطب من بالده، اأيًا 

كان م�شتواه الدرا�شي، عليه اللتحاق بال�شنة الأوىل من املرحلة 

الدرا�شية الأوىل )PCEM1( واجتياز بنجاح هذا الختبار 

بجوز له اللتحاق باملرحلة الدرا�شية التي كان قد و�شل اإليها 

يف بالده، وذلك بعد فح�س ملفه بهدف حتديد درجة املعادلة. 

ميكن كذلك لهذا الطالب اجتياز اختبار الأطباء املمار�شني 

بو�شفه طالب اأجنبي، غري اأن عدد الأماكن املتاحة قليل للغاية 

)لطلب املعلومات بهذا ال�شاأن، التوجه ل�شفارة فرن�شا يف 

بالدك(.

اأما فيما يتعلق بالتخ�ش�س فقد مت ا�شتحداث �شهادات انتقائية 

خا�شة بالطلبة والأطباء الأجانب: اعتبارًا من بداية العام 

اجلامعي 2010 �شيتم ا�شتبدال الـ )AFS( �شهادة الدرا�شات 

املتخ�ش�شة والـ )AFSA( �شهادة التخ�ش�س املتعمقة، ليحل 

حملها �شهادتني اأخريني: الـ  )DFMS( �شهادة الدرا�شات 

الطبية املتخ�ش�شة )من عام لعامني(، والـ )DFMSA( �شهادة 

الدرا�شات الطبية التخ�ش�شية املتعمقة )من 6 �شهور لعام(. 

كما �شيتم التن�شيق مع بلد الطالب الأ�شلي حتى يكون معرتفًا 

بهاتني ال�شهادتني به.

وكل هذه الدرا�شات تتطلب اإجادة تامة للغة الفرن�شية، وقد 

يطلب الربهنة على هذه الإجادة ب�شهادات.

 www.campusfrance.org�
�< اخرت درا�شتك

< جماالت التعليم الكربى < الطب
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ي�شل تعداد الدار�شني يف فرن�شا اإىل اأكرث من 2.2 مليون طالب.

 ثلثي هذا العدد من الطلبة م�شجلني باجلامعات.



متنح هذه املدار�س يف نهاية الدرا�شة 

�شهادات من م�شتوى بكالوريا + 5 

باالإ�شافة اإىل درجة املا�شرت املعرتف بها 

من ِقبل الدول. 

كمـــا متنح كذلك �شهـــادات اأخرى و�شيطـــة وتخ�ش�شية 

مثل: البكالوريو�س )بكالوريا + 3 اأو 4 �شنوات(، املا�شرت 

يف العلوم )MSC( )بكالوريا + 4 اأو 5 �شنوات(، ما�شرت 

اإدارة الأعمـــال )MBA(، وكذلك املا�شـــرت املتخ�ش�س 

)MS( بكالوريا + 6 �شنوات.

كان النظـــام التقليـــدي للقبول يف املدار�ـــس الكربى يتم 

بنـــاء على اجتياز الطالـــب مل�شابقة يتم التقـــدم لها بعد 

�شنتـــني حت�شرييتني يلتحق بعدهـــا بالدرا�شة يف برنامج 

من ثالث �شنوات. غري اأن هذا النظام قد تطور ليتواءم 

مع املتطلبات احلديثة يف العامل املهني املعا�شر.

هنال���ك اأي�ص���اً نظ���ام خا�ص لقب���ول الط���الب االأجانب 

وهو نظام بالتوازي مع ال�شهادات والألقاب، ويوؤهل هذا 

النظـــام لربامج درا�شة ترتاوح ما بني عامني اإىل خم�شة 

اأعوام ح�شـــب امل�شتوى الذي اأقرته املوؤ�ش�شة عند التحاق 

المـدارس الكبرى

الطالب.

كمـــا اأن بع�ـــس املدار�س الكربى تنتقـــي طالبها مبا�شرة 

بعد البكالوريا )�شهادة اإمتام الدرا�شات الثانوية( اأو ما 

يعادلها.

 

درا�شات الهند�شة

يوجد يف فرن�ص���ا حوايل 240 مدر�صة وبرنامج )ما بني 

عام وخا�س( لتخريج املهند�شـــني. تغطي هذه املدار�س 

كافة جمالت التخ�ش�س يف علوم الهند�شة، وتتمتع كلها 

مبيـــزات م�شرتكة وهي �شمـــان جودة �شهـــادة الهند�شة 

التي متنحها واملف�شية اإىل درجة املاج�شتري.

�ص���هادة الهند�ص���ة ه���ي �ص���هادة قومي���ة توؤه���ل وت�ص���مح 

بالت�صجيل لنيل درجة الدكتوراه.

ويكـــون الربنامج الدرا�شـــي – تبعًا لكل مدر�شة – �شواء 

عامًا اأو اأكـــرث تخ�ش�شًا )الهند�شة الزراعية، الكيمياء، 

البيولوجيا املعلوماتية ... اإلخ(.

ر�شوم الت�شجيل يف مدار�س الهند�شة العامة حوايل 500 

يورو �شنويًا.
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الفرن�شي,  التعليمي  النظام  بها  يتميز  خا�شة  �شمة  هي  الكربى  املدار�س 

ويرجع اإن�شاء هذه املدار�س اإىل بداية القرن التا�شع ع�شر والزالت منذ ذلك 

العملية ويعتمد  للحياة  ذا م�شتوى رفيع موؤهاًل  حري�شة على تقدمي تعليم 

اأ�شا�شًا على مبداأ انتقائي. 

ت�شتقبل هذه املدار�س ما يقرب من مائة األف طالب.



املدار�س الكربى ت�شمل كذلك 

 )ENA( اأق�شام االإدارة العامة

والدفاع والتعليم العايل 

والبحث العلمي باالإ�شافة 

اإىل مدار�س املعلمني العليا 

وكذلك اأق�شام العلوم 

الزراعية والبيطرية.

مدار�ص املعلمني العليا

يوجد يف فرن�شا اأربعة مدار�س 

للمعلمني يف باري�س وكا�شان 

وليون )علوم واآداب(، وت�شاهم 

يف اإعداد املعلمني والباحثني على 

اأعلى م�شتوى يف املجالت الأدبية 

والعلمية على حد ال�شواء.

بالن�شبة للطلبة الأجانب يتم 

الختيار بناء على فح�س امللف 

واإجراء الختبار على م�شتوى 

اللي�شان�س.

اأما بالن�شبة للطلبة الأوربيني، 

 ENS( :فهناك اختيار حمدد

اأوروبا(.

درا�شات التجارة واالإدارة

كافة املدار�س الكربى اخلا�شة بدرا�شات التجارة واإدارة الأعمال وعددها حوايل 200 

معرتف بها من ِقبل الدولة، كما اأنها تتمتع ب�شور اأخرى من العتماد الر�شمي: 

القومية. الرتبية  وزارة  • تاأ�شرية 
الكربى.  املدار�س  رابطة  متنحها  التي  الكربى  املدار�س  قائمة  يف  • الت�شجيل 

تقـــدم مدار�س التجارة، ذات امل�شتويات املختلفة، اأق�شامًا وطرق تدري�س تتنا�شب مع 

تطـــور املناخ القت�شادي واملمار�شـــات الإدارية اجلديدة، وغالبًا مـــا يتخللها دورات 

تدريبية تدخل يف اإطار التبادل الدويل.

بالن�شبة لختبارات القبول، الغالبية العظمى من هذه املدار�س جتتمع على اختبارات 

واحدة م�شرتكة. حوايل 190 مدر�شة تنتقي طلبتها مبا�شرة بعد البكالوريا. 

ه���ذه املدار����ص هي يف االأغلب مدار�ص خا�ص���ة وترتاوح م�ص���روفات الدرا�ص���ة فيها 

عامة ما بني 4500 اإىل 7000 يورو �صنوياً.

ملحوظة 

اإن �شعارات الـ )CGE، EQUIS، AACSB، AMBA( والتي متنحها مدار�س التجارة 

والإدارة هي �شمـــان املوائمة للموا�شفات العاملية. ومتنح هـــذه ال�شهادات للمدار�س 

وال�شهادات املمنوحة تاأكيدًا على العرتاف الدويل بها. 

اختيار فرن�شا
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 يوجد خم�س مدار�س فرن�شية 

من بني اأف�شل ع�شر �شهادات ما�شرت يف االإدارة)وفقًا ملجلة فاينن�شال تاميز 2009(. 

و ثالثة من بني اأف�شل مائة �شهادة MBA )ذي اأيكونومي�شت 2008(.



مدارس الهندسة 
المعمارية
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تتبع درا�شــات العمارة مــن االآن ف�شاعدًا 

قاعــدة التوافق االأوروبــي املرتكزة على 

املا�شــرت  اللي�شان�ــس,  LMD )�شهــادات  الـــ 

والدكتوراه(. 

�شنوات  وت�شتمر ملدة 3  الدرا�شة  الأوىل من  • املرحلـــة 
وتوؤهل ل�شهادة درا�شـــات الهند�شة املعمارية والتي متنح 

درجة اللي�صان�ص.

• املرحلـــة الثانيـــة مـــن الدرا�شة وت�شتمـــر ملدة عامني 
وتوؤهـــل ل�شهـــادة الدولـــة يف الهند�شـــة املعماريـــة والتي 

متنح درجة املا�صرت.

الــــ )HMONP(، )�شهـــادة قابلية  • احل�شـــول علـــى 
اإدارة امل�شاريـــع بالإ�شـــم( وهي ال�شهـــادة الوحيدة التي 

ت�شمـــح للمهند�ـــس باإعطـــاء ت�شريح بنـــاء، يتطلب عام 

�شاد�س من الدرا�شة وبع�س الدورات التدريبية.

للح�شول على  توؤهـــل  الدرا�شة  مـــن  الثالثة  • املرحلـــة 
خمتلـــف �شهـــادات املا�شـــرت املتخ�ش�ـــس، كمـــا توؤهـــل 

لالإعـــداد لدرجـــة الدكتـــوراه يف الهند�شـــة املعمارية يف 

عدد من خمتربات البحث بامل�شاركة مع  اجلامعة:

www.archi.fr/RECHERCHE

ل���وزارة  التابع���ة  الع�ص���رين  العم���ارة  مدار����ص 

�ص���هادات قومي���ة وتخ�ص���ع  الثقاف���ة متن���ح جميعه���ا 

لو�صاية وزارة الثقافة  

www.archi.fr/ECOLES

هناك مدر�شتان اأي�صاً لهما احلق يف منح �صهادات 

معرتف بها ومعادلة هي: 

يف   )INSA( التطبيقيـــة  للعلـــوم  القومـــي  املعهـــد   •
�شرتا�شبـــورج والذي كان يعرف بــــ )ENSAIS( �شابقًا، 

وهو موؤ�ش�شة تعليمية عامة

www.insa-strasbourg.fr
للعمـــارة )ESA( وهـــي موؤ�ش�شة  اخلا�شـــة  • املدر�شـــة 

خا�شة.

www.esa-paris.fr



املــــدار�س العليــــــا للفـنــــون اأو الفنــــــون 

التطبيقية  هي موؤ�ش�شـــات عامة ذات م�شتوى رفيع 

 DNSEP( متنـــح �شهادات قومية ت�شمنها الدولة مثل الـ

وDNAP(، وذلـــك بعـــد 3 و5 �شنـــوات درا�شـــة. توفـــر 

هـــذه املدار�س مرحلـــة درا�شية اأوىل وهـــي مرحلة عامة 

لدرا�شـــة التوجهـــات الفنية تنق�شم بعـــد ذلك اإىل ثالث 

جمـــالت للتخ�ش�س وهي: الفنون، الت�شميم والت�شال 

الب�شري.

التابعــة  واملدار�ــس  اخلا�شــة  املدار�ــس 

للغــرف التجارية )وت�شمى املدار�ـــس القن�شلية( 

متنـــح �شهادات واألقاب: كل ال�شهـــادات التي مت تقييمها 

و�شمـــان جودتـــه يجـــب اأن تكـــون م�شجلة لـــدى اللجنة 

القومية للت�شديق املهني www.cncp.gouv.fr وت�شنف 

ح�شب م�شتوى املهن التي توؤهل لها.

القبول بكافة هذه املدار�س يتم على اأ�شا�س نظام انتقائي 

)اختبارات اأو مقابالت �شخ�شية(.

مدارس الفنـون

المؤسسات األخرى:
مدارس وكليات ومعاهد متخصصة

هنــاك اأكــرث مــن 7000 ق�شــم اأو �شعبــة 

للفنيــني )STS( موجودة داخــل املدار�س 

الثانوية.

هذه الأق�شام توؤهل الطلبة يف خالل عامني بعد البكالوريا 

لنيـــل �شهادة الــــ )BTS( يف اأكرث من 145 تخ�ش�س )يف 

املجـــالت ال�شناعية والفنيـــة(. كما اأن بع�ـــس املدار�س 

توؤه���ل لدخ���ول املدار�ص الك���ربى )CPGE( يف املجالت 

العلمية والأدبية.

املدار�ص التي يطلق عليها املدار�ص املتخ�ص�ص���ة 

ت�شيف اإىل عر�ـــس التعليم العـــايل الفرن�شي حيث توفر 

برامـــج درا�شيـــة يف قطاعات حمـــددة جـــدًا وذات غاية 

مهنيـــة مثـــل ال�شياحـــة، املهن الطبيـــة امل�شاعـــدة، مهن 

املجال الجتماعي، الت�شالت، الذواقة واملو�شة.

متنح هـــذه املوؤ�ش�شات �شهادات دولـــة اأو �شهادات خا�شة 

باملوؤ�ش�شـــة ذاتهـــا. مـــدة الدرا�شة تـــرتاوح مـــن 2 اإىل 5 

�شنـــوات والقبول يتم عن طريق اإجـــراء اختبار اأو تقدمي 

ملف.

اختيار فرن�شا
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CampusArt
www.campusart.org

الت�صجيل عرب ال�صبكة يف 60 

مدر�صة للفنون ت�صكل �صبكة 

كامبو�ص اآرت. 

�شبكة كامبو�س اآرت تقدم جمال 

اختياري وا�شع يتاألف من حوايل 

200 برنامج درا�شي للفنون من 

م�شتوى اللي�شان�س اأو املا�شرت. 

اإن تكوين ملف واحد على �شبكة 

الإنرتنت ي�شمح للطلبة الأجانب 

ممن اأمتوا درا�شة ملدة 3 �شنوات يف 

الفنون باأن يقدموا تر�شيحهم اإىل 

جمموعة املوؤ�ش�شات التي تتكون منها 

ال�شبكة ومتابعة تطور الطلب حتى 

احل�شول على رد بالقبول.

ملزيد من املعلومات  

www.campusfrance.org
< اخرت درا�شت

< جمالت التعليم الكربى
< فن

www.culture.gouv.fr/
< معلومات مفيدة 

< تعليم 



يكفل ثراء وتنوع 

التعليم العايل 

الفرن�شي خيارات 

درا�شية متعددة 

تتنا�شب مع كافة 

امل�شارات واملتطلبات.
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�شواء كان امل�شتوى املرجى التقدم اإليه هو اللي�شان�س, املا�شرت اأو الدكتوراه 

فمــن ال�شــروري على الطالــب حتديد م�شروعــه الدرا�شــي والغاية منه 

ب�شــكل حمــدد وجيد حتــى يتمكن مــن اختيــار الربنامــج الدرا�شي ونوع 

املوؤ�ش�شــة التعليميــة املنا�شبة. كذلك فــاإن املالئمة الواقعيــة للم�شتوى 

واملحتوى الدرا�شي مع امل�شار ال�شابقة للطالب يزيد من فر�س قبوله.

الربامج  و  امل�شارات  بتنوع  اهتمامه  هي  الفرن�شي  العايل  التعليم  ثراء  مظاهر  اأحد  اإن 

اإن املوؤ�ش�شات التعليمية ذات امل�شتوى الرفيع منت�شرة يف  الدرا�شية داخل الق�شم الواحد. 

وامل�شتويات:  املجالت  جميع  يف  متخ�ش�شة،  موؤ�ش�شات  وهي  الفرن�شية،  الأرا�شي  جميع 

جامعات، كليات الإدارة، كليات الهند�شة ومدار�س الفنون من الدرجة الأول.

السفر إلى فرنسا 
للدراسة

اال�شتعالم من اأجل 

اختيار جيد

www.campusfrance.org
يزور موقع كامبو�س فران�س حوايل 

200.000 �شخ�س �شهريًا، حيث 

يوفر املوقع كل املعلومات املرتبطة 

بالتجهيز والإقامة بهدف الدرا�شة 

يف فرن�شا.

املعلومات وا�شحة، مت�شلة ببع�شها 

البع�س، حمددة وميكن قراءتها بلغة 

كل بلد بالن�شبة لـ 30 دولة على الأقل.

www.campusfrance.org 
> CampusFrance dans mon pays

    



www.campusfrance.org 
< جد برناجمك الدرا�س 

�شبكــة  علــى  فران�ــس  كامبو�ــس  كتالــوج  يوفــر 

االإنرتنــت معلومــات وافية عما يفــوق 36.000 

تخ�ش�س درا�شي يف حوايل 6000 موؤ�ش�شة تعليم 

عايل اأو مــا يزيد, من م�شتــوى اللي�شان�س وحتى 

الدكتوراه.

ي�شمح هذا املحـــرك البحثي عايل الكفاءة باإجراء بحث 

دقيـــق با�شتخـــدام الكلمـــات الرئي�شية، اأو ا�شـــم املجال 

الدرا�شـــي اأو املنطقة، وذلك بالن�شبة لكل امل�شتويات من 

اللي�شان�ـــس اإىل الدكتوراه. يوفر املحـــرك اأي�شًا اإمكانية 

الدخول مبا�شرة على موقع املوؤ�ش�شة املختارة مع اإعطاء 

معلومـــة خمت�شـــرة عنها.  يتـــم ا�شتكمال هـــذه املعلومة 

عـــن طريق بطاقـــات تعريف مبجـــال الدرا�شة، خدمات 

ال�شتقبال اأو اأي�شًا اأق�شام الدكتوراه.

اختيـار الـدراسة
كامبوس فرانس،

 مصدر متكامل للمعلومات       

 www.campusfrance.org
< جد برناجمك الدرا�س

< برامج التعليم باللغة االإجنليزي
مـــن الآن ف�شاعـــدًا اأ�شبحت لغة الدرا�شـــة يف عدد من 

الربامج هي الإجنليزية، وخا�شة يف املجالت التالية:

التجارة واإدارة الأعمـــال، القانون والقت�شاد، الهند�شة 

والتكنولوجيـــا، العلـــوم الطبيعيـــة والبيئيـــة، الزراعـــة، 

الفنون، الت�شميم واملو�شة.

يقدم كتالـــوج كامبو�س فران�س للدرا�شـــات العليا باللغة 

الإجنليزيـــة قائمـــة ي�شحبهـــا تعليق حـــول 568 برنامج 

درا�شي متوفر للطلبة املتحدثني بالإجنليزية.
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هل يجب اإتقان الفرن�شية 

للدرا�شة يف فرن�شا ؟

للت�شجيل يف العامني الأول 

والثاين باجلامعة )L1 ، L2( اأو 

يف اإحدى كليات، العمارة، يتبع 

املتقدمون الأجانب )من خارج 

دول الحتاد الأوروبي( اإجراءات 

خا�شة )DAP( حيث يجب 

عليهم الربهنة على م�شتوى اللغة 

الفرن�شية لديهم �شواء كان ذلك 

عن طريق اأحد اختيارات اللغة 

)TEF اأو TCF-DAP(، اأو اأحد 

.)DELF/DALF( شهادتي�

اأما للت�شجيل يف العام اجلامعي 

الثالث للي�شان�س، اأو املا�شرت 

والدكتوراه، اأو يف اإحدى الكليات 

الكربى، فاإن لكل موؤ�ش�شة عندئذ 

احلرية يف حتديد معايريها 

بالن�شبة مل�شتوى اللغة.

اأما بالن�شبة لبع�س الدرا�شات التي 

تقدم باللغة الإجنليزية، فقد يطلب 

توافر حد اأدنى من م�شتويات 

اإجادة اللغة

 www.campusfrance.org
< اكت�شف التعليم العايل يف فرن�شا

< درا�شة اللغة الفرن�شية
< مهارات اللغة الفرن�شية

مكاتب كامبو�س فران�س: اأكرث من 100 مكتب 

لكامبو�س فران�س يف 80 دولة لتوفري متابعة 

وم�شاحبة �شخ�شية

للطالب  فران�س  كامبو�س  مكاتب  ت�شمح 

مبا�شر  ب�شكل  لتوجيههم  متخ�ش�شني  مبخاطبة 

من اأجل اإجناح م�شروع درا�شتهم يف فرن�شا.

حول  فران�س  كامبو�س  مكاتب  عن  امل�شئولني  مهمة  اإن 

املطروحة  الت�شاوؤلت  كافة  على  الإجابة  هي  العامل 

الفرن�شي،  التعليم  بعرو�س  املهتمني  الطالب  من 

وحتى  املعلومة  عن  البحث  من  ابتداٍء  وم�شاعدتهم 

يقدمون  فهم  اجلامعة.  يف  املبدئي  الت�شجيل  مرحلة 

عونًا ملمو�شًا لكل طالب ح�شب حالته: حتليل م�شروعه 

الدرا�شي، توجيه لختيار الدرا�شة املالئمة، تكوين ملف 

اللتحاق ومتابعته لدى املوؤ�ش�شات العلمية حتى احل�شول 

على جواب بالقبول.

www.campusfrance.org >

كامبو�س فران�س يف بلدي

 

 

ال�شفر اإىل فرن�شا للدرا�شة
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يتم الت�شجيل يف موؤ�ش�شات التعليم العايل 

الفرن�شية يف ثالث خطوات  

املوؤ�ش�شة  يف  االلتحاق  قبول  �صهادة  على  احل�صول   •
دخول  تاأ�شرية  على  للح�شول  لزمة  وهي  التعليمية 

فرن�شا. 

ويتم  القبول.  يعتمد  والذي  االإداري  الت�صجيل   •
املوؤ�ش�شة  لدى  فرن�صا  اإىل  الو�صول  عند  الت�شجيل  هذا 

هما  الطالب  وبطاقة  القيد  �شهادة  وتعترب  التعليمية. 

الدليالن على هذا الت�شجيل.

الت�شجيل  يتم  جماين(:  )وهو  العلمي  الت�صجيل   •
الت�شجيل  اإجراء  املوؤ�ش�شة عقب  ا�شتدعاء من  بناء على 

الإداري، ويكون متممًا لإجراءات القبول. يتم خالل هذه 

حتديد  الإجبارية،  املحا�شرات  مواعيد  اختيار  املقابلة 

مواد التخ�ش�س، واأ�شاليب الختبارات.

ملحوظة: على الطلبة الأجانب الراغبني يف اللتحاق 

خا�شة:  اإجراءات  اتباع  اجلامعة  يف  الأول  بالعام 

 www.admission-postbac.fr املوقع  عرب  الت�شجيل 

اإجراء  وكذلك  الفرن�شية.  البكالوريا  �شهادة  حلاملي 

بالن�شبة  البي�شاء«  »امللفات  عليه  يطلق  والذي   DAP

لالآخرين.

وميكن حت�شيل هذه امللفات من خالل موقع:

 www.enseignementsuprecherche.gouv.fr 

اإعلم اأن

لي�ص هناك قاعدة تنظيم حتى االآن معادلة ال�صهادات 

 – االأجنبية بال�صهادات الفرن�صية. ويتم طلب املعادلة 

التي  الفرن�شية  الدرا�شة  �شنوات  بتقييم  ت�شمح  والتي 

تعادل �شنوات الدرا�شة للطالب يف بلده الأ�شلي – عند 

طلب اللتحاق باملوؤ�ش�شة التعليمية. اأثناء املعادلة يوؤخذ 

يف العتبار كذلك اخلربة العملية يف املجالت املطلوبة. 

التي  الوحيدة  هي  عندئذ  التعليمية  املوؤ�ش�شة  وتكون 

الذي  امل�صتوى  وحتديد  االلتحاق  قبول  يف  احلق  لها 

�صيلتحق به الطالب.

22

التسجيل 
 في مؤسسة فرنسية للتعليم العالي      

اإن ر�شوم االلتحاق باجلامعة وموؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية يف فرن�شا هي 

االأقل على م�شتوى العامل )من 170 اإىل 550 يورو(, حيث اإن اجلزء االأكرب من 

التكلفة الفعلية للعملية التعليمية تتكفل بها الدولة )من 8000 اإىل 14.000 

يــورو �شنويــًا لكل طالب(. وعلــى ذلك فــاإن كل طالب اأجنبــي ي�شتفيد من هذا 

التوجــه القومــي �شاأنه يف ذلك �شاأن الطالب الفرن�شــي, كما اأن هذا التمويل من 

جانب احلكومة هو ال�شمان احلقيقي جلودة ال�شهادات الفرن�شية.



ر�شوم االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل 

الفرن�شية

يف فرن�شا، الدولة هي التي حتدد ر�شوم القيد 

ال�شنوية يف موؤ�ش�شات التعليم العامة. 

العام اجلامعي 2010-2009 

171 يورو )لي�شان�س(.

231 يورو )ما�شرت(.

350 يورو )دكتوراه(.

550 يورو )كليات الهند�شة(.

وميكن اأن ت�شاف لتلك املبالغ م�شروفات اإ�شافية 

مقابل خدمات خا�شة اأو بع�س الربامج وال�شرتاك 

الإجباري يف نظام التاأمني الجتماعي للطالب.

اأما عن ر�شوم الت�شجيل يف املوؤ�ش�شات اخلا�شة، 

وحتديدًا مدار�س التجارة فتكون اأعلى فهي ترتاوح 

عامة ما بني 3000 اإىل 10.000 يورو �شنويًا. 

 

يف 32 دولة توفر مكاتب كامبو�س 

فران�س نظام ي�شمح بطلب الت�شجيل 

عرب �شبكة االإنرتنت, ويكون هذا 

االإجراء مبثابة بوابة مرور 

اإجبارية الإمتام م�شروع درا�شي يف 

فرن�شا.

ي�شمح هذا الدخول على ال�شبكة لكل طالب 

باإجراء بع�س اخلطوات من خالل زيارته 

مل�شاحته ال�شخ�شية، ومن هذه اخلطوات:

ملف تر�صيح واحد لعدة موؤ�ص�صات  • تقدمي 
تعليمية.

طلب  منذ  امللف  وتطور  �شري  • متابعة 
القبول وحتى احل�شول على التاأ�شرية.

التحاور مع ممثلي وكالة كامبو�س فران�س.

وتختتم هذه الإجراءات عرب ال�شبكة مبقابلة 

�شخ�شية ت�شمح للطالب بتقدمي م�شروعه 

الدرا�شي مع احتمالية اإخ�شاعه لختبار لغة 

فرن�شية.

هذه الإجراءات عرب ال�شبكة تتوىل كذلك 

اإجراءات طلب احل�شول على التاأ�شرية.

الدول املعنية بهذه الإجراءات:

اجلزائر، الأرجنتني، بنني، الربازيل، 

بوركينافا�شو، كندا، الكامريون، �شيلي، 

ال�شني، كولومبيا، كونغو برازافيل، كوريا 

اجلنوبية، �شاحل العاج، الوليات املتحدة، 

اجلابون، غينيا، الهند، اليابان، لبنان، 

مدغ�شقر، مايل، املغرب، موري�شيو�س، 

املك�شيك، رو�شيا، ال�شنغال، �شوريا، تايوان، 

تون�س، تريكيا، فيتنام.

www.campusfrance.org  
> mon dossier électronique
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في فرنسا القسم األكبر من التكاليف الفعلية 
للدراسة في مؤسسات التعليم العالي العامة 

تدعمها الدولة.



منح وزارة اخلارجية والعالقات 
االأوروبية

كل ع����ام، تقدم وزارة ال�ص����ئون اخلارجية واالأوروبية يف فرن�ص����ا 

م����ا يق����رب من 20 األف منحة )اأي ما يعادل ميزانية تقرب من 

95 ملي����ون ي����ورو يف ع����ام 2009(. تغط����ي ه����ذه املنح����ة عدد من 

اخلدم����ات املقدم����ة للطلبة: التاأم����ني االجتماعي، امل�ص����اعدات 

املالية، تكاليف الدرا�صة، تكاليف ال�صفر ... اإلخ.

منح �شفارات فرن�شا يف اخلارج 

اأيــــًا كان بلد الإقامــــة اأو نوع املنحــــة الدرا�شية املــــراد احل�شول 

عليها، يجب على املتقدم لنيلها التوجه مبا�ص����رة، وقبل ال�ص����فر 

بوق����ت كايف، عل����ى االأق����ل ع����ام كام����ل، الإدارة التع����اون الثق����ايف 

التابعة ل�صفارة دولة فرن�صا يف بلده االأ�صلي.

• من���ح الدرا�ص���ة: هذه املنـــح خم�ش�شة للطـــالب الراغبني 
يف الت�شجيـــل يف مرحلـــة درا�شية منتظمة باإحـــدى موؤ�ش�شات 

التعليـــم العـــايل الفرن�شـــي بهـــدف احل�شـــول علـــى �شهادة. 

والأولوية معطاة مل�شتويات املا�شرت 53% والدكتوراه %34.

• من���ح التدري���ب: تـــرتاوح مدتها مـــن 3 اإىل 12 �شهر ومتنح 
بهدف التاأهيل، التجويد وحت�شني امل�شتوى اأو متابعة درا�شات 

تخ�ش�ـــس مهني. كما من املمكن اأن ت�شمل اأي�شًا املنح اللغوية 

اأو الدورات التدريبية الرتبوية ق�شرية الأجل.

• من���ح االإقامة العلمية ذات امل�ص���توى الرفيع: وترتاوح 
نح يف اإطار برامج  مدتهـــا من �شهر اإىل ثالثـــة �شهور ومتمُ

البحـــث والتبادل الثقـــايف، العلمي، التقنـــي وال�شناعي 

على م�شتوى رفيع. 

المنح وتمويل الدراسة

الربامج اخلا�شة 

• منح اإيفل لالمتياز: ت�شمح هذه املنح بتمويل برامج درا�شية 
على م�شتــــوى ما�شرت اأو كذلك �شفر بع�ــــس الطالب ملدة ع�شرة 

اأ�شهــــر يف اإطــــار اإ�شراف م�شــــرتك للر�شائل. يعني بهــــذا النوع 

من املنــــح ثالث جمالت: العلوم، الإقت�شــــاد والإدارة، القانون 

والعلــــوم ال�شيا�شية. تقدم الرت�شيحات للح�شول على هذا املنح 

من ِقبل املوؤ�ش�شات الفرن�شية ذاتها ولي�س الطلبة اأنف�شهم. 

www.diplomatie.gouv.fr 
> Actions de la France > Enseignement supérieur 

> Étudier en France/Bourses > Bourses d’excellence « Eiffel »

• من���ح ميجور للتمي���ز: يقدم برنامج ميجور متوياًل لربامج 
درا�شية حتى م�شتوى املا�شـــرت، وهو موجه خ�شي�شًا لتالميذ 

املدار�س الفرن�شية يف اخلارج من احلا�شلني على تقدير جيد 

جدًا اأو جيد يف �شهادة اإمتام الدرا�شات الثانوية )بكالوريا(. 

www.diplomatie.gouv.fr 
> Actions de la France  > Enseignement supérieur  

> Étudier en France/Bourses  > Bourses d’excellence Major

متويـــل  منـــح  وهـــي  دور�صيه-�ص���ركات«:  »ك���ي  ال����  من���ح   •
بال�شـــرتاك مع كربى ال�شركات الفرن�شية مثل تالي�س، اأوراجن 

اأو DCNS. هـــذه املنـــح موجهـــة للطلبة يف م�شتـــوى املا�شرت، 

وخا�شة يف الدول النامية، وتعني خ�شي�شًا باملجالت الآتية: 

علوم الهند�شة، الإقت�شاد، الإدارة.

www.diplomatie.gouv.fr 
> Actions de la France  > Enseignement supérieur  

> Étudier en France/Bourses  > « Quai d’Orsay / Entreprises » : 
Les programmes de bourses cofinancées
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اأو  الدرا�شة  اأجل  من  فرن�شا  يف  الطالب  اإقامة  لتمويل  طرق  عدة  هنالك 

البحث. اأهم هذه الطرق والو�شائل مذكورة فيما يلي. وكذلك فاإن املحرك 

البحثي ثنائي اللغة كامبو�س منح والذي ميكن الو�شول اإليه عن طريق موقع 

كامبو�س فران�س ي�شاهم اأي�شًا يف ت�شهيل عملية البحث عن متويل.



املحرك البحثي اجلديد ثنائي اللغة 

كامبو�س منح

ي�شهل هذا املحرك على كل طالب عملية البحث عن متويل، 

  www.campusfrance.org وميكن الو�شول اإليه عن طريق موقع

كامبو�س منح ت�شمح باإجراء بحث متعدد املعايري باللغتني الفرن�شية 

والإجنليزية حول كافة برامج املنح املقدمة للطلبة و�شباب 

الباحثني الأجانب: اأكرث من 500 برنامج قومي )هيئات حكومية 

فرن�شية، جتمعات اإقليمية، �شركات، موؤ�ش�شات، موؤ�ش�شات  تعليم 

عايل...( وكذلك برامج دولية )�شفارات فرن�شا ، هيئات حكومية 

اأجنبية، هيئات اأجنبية ومتعددة اجلوانب(. كل هذه الربامج 

موجودة على هذا املوقع.

البحث عن طريق ا�شتخدام كلمة – مدخل اأو اأحد معايري البحث 

الهامة )اجلن�شية، م�شتوى اأو جمال الدرا�شة، نوع املنحة( ي�شاعد 

على اختيار الربامج املالئمة لكل طالب. كما اأن توفر املعلومات 

الكاملة والروابط والعناوين الهامة التي ت�شري اإىل املواقع اخلا�شة 

بالهيئات امل�شئولة عن كل برنامج متويلي ي�شهل عملية البحث. 

منح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

البح���ث  طري���ق  ع���ن  للتاأهي���ل  ال�ص���ناعية  االإتفاقي���ات   •
)CIFRE(: ت�شمــــح اإتفاقيــــات CIFRE ل�شبــــاب الباحثــــني يف 

مرحلــــة الدكتوراه باإجناز اأطروحتهم العلميــــة اأثناء النخراط 

داخــــل موؤ�ش�شــــة �شناعيــــة وبالتعــــاون مع خمترب بحثــــي. يتلقى 

امل�شتفيد من هذه املنحة راتب �شهري بحد اأدنى 23.484 يورو 

�شنويــــًا �شايف. يتــــوىل اإدارة �شئون هذه التفاقيــــات والإ�شراف 

 .)ANRT( عليها اجلمعية الوطنية للبحوث والتكنولوجيا

www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp

• اإ�ص���راف م�ص���رتك: طلبـــة الدكتـــوراه امل�شجلـــني يف اإطـــار 
اإ�شراف م�شرتك يح�شلون على اإعانة �شفر ترتاوح قيمتها من 

4500 اإىل 5100 يـــورو خم�ش�شـــة لتغطية نفقـــات الإ�شراف 

امل�شـــرتك. تتـــوىل املوؤ�ش�شات التعليمية عمليـــة الإ�شراف على 

عرو�س هذه املنح.

• عق���د الدكت���وراه: اعتبــــارًا مــــن عام 2009 جاء مــــا ي�شمى بـ 
»عقــــد الدكتــــوراه« ليحل حمل اإعانــــات البحوث قدميــــًا. وعلى 

ذلك فاإن كل طالــــب م�شجل لنيل درجة الدكتوراه ميكن اأن يتم 

اختيــــاره من ِقبــــل موؤ�ش�شــــات التعليم العــــايل اأو هيئات البحث 

العامة لال�شتفادة من هذا العقد ذا املدة املحددة )3 �شنوات(، 

والذي يوفر ل�شاحبه كافة ال�شمانات الجتماعية التي يوفرها 

اأي عقــــد عمــــل حقيقــــي. ويكون احلــــد الأدنى للمكافــــاأة املالية 

املمنوحــــة مــــن 1650 اإىل 2000 يورو �شايف كحــــد اأدنى، وذلك 

تبعــــًا لو�شع الطالب �شــــواء كان متفرغًا للبحث فقط اأو م�شاركًا 

يف اأي اأن�شطة اأخرى )تعليم اأو خربة(.

منح الربامج االأوروبية

• برنامج اإيرا�ص���مو�ص : والذي اأطلق يف عام 1987 ويقدم منح درا�شية 
وتدريبيـــة يف مـــدد ترتاوح ما بـــني 3 اإىل 12 �شهر، وهـــي موجهة للطلبة 

الأوروبيني للتنقل وال�شفر داخل الحتاد الأوروبي.

www.education.gouv.fr/cid1012/programme-erasmus.html

• برامج اإيرا�صمو�ص – ماند�ص امل�شرتكة للما�شرت والدكتوراه: ينظم هذه 
الربامج ثالث موؤ�ش�شات تعليمية على الأقل يف عدة دول. وتق�شي الدرا�شة 

بتم�شيــــة فرتة زمنية حمــــددة يف موؤ�ش�شتــــني تعليميتني علــــى الأقل، وهي 

بذلك توؤهل للح�شول على �شهادة مزدوجة وم�شرتكة العتماد. متنح هذه 

الربامج للطلبة وباحثي الدكتوراه واجلامعيني على م�شتوى عايل.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20199/programme-erasmus-

mundus.html

منح الوكالة اجلامعية للفرنكفونية

تقـــدم الوكالة اجلامعية للفرنكفونية منـــح لل�شفر بني 635 موؤ�ش�شة تعليم 

عـــايل ومركز بحثي اأع�شاء بهـــا. متنح الأولوية مل�شاريـــع ال�شفر جنوب/

جنوب.

www.auf.org/actions/bourse-mobilite/bourses-pour-etudiants/accueil.html

25

ال�شفر اإىل فرن�شا للدرا�شة



طلب الحصول على 
التأشيرة

تاأ�شرية االإقامة الطويلة املعادلة 

لت�شريح االإقامة )VLS-TS( من فئة 

»طالب« )اأكرث من ثالثة �شهور(

اعتبارًا من الأول من �شهر يونيو 2009 اأ�شبحت تاأ�شرية 

الإقامة الطويلة م�شاويـــة وبديلة لت�شريح الإقامة. وهي 

نح  حتـــل بذلك حمل تاأ�شرية اإقامة طالـــب القدمية. ومتمُ

هـــذه التاأ�شرية اجلديـــدة للطلبة الأجانـــب الراغبني يف 

متابعـــة درا�شتهـــم يف اأحـــد موؤ�ش�شـــات التعليـــم العايل 

ملدة تزيد عـــن ثالثة اأ�شهر. وتعفى هـــذه الفيزا حاملها 

مـــن التقـــدم لق�شـــم ال�شرطة للح�شـــول علـــى ت�شريح 

بالإقامـــة يف البالد، حيـــث اأن هذه التاأ�ص���رة اجلديدة 

تك���ون مبثابة م�ص���تند اإقامة ر�ص���مي �ص���الح طوال مدة 

�ص���الحية التاأ�ص���رة طاملا اأنها مت الت�صديق عليها من 

ِقب���ل ال� )OFII( )املكتب الفرن�شي للهجرة والندماج(. 

يكتفـــي الطالب عندئـــذ باإجراء زيـــارة الفح�س الطبي 

لدى الـ )OFII( عند و�ص���وله اإىل فرن�ص���ا )اأو حتى مدة 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ و�شوله للبالد(.
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حالت خـا�شة :

• طلبـــة الدكتـــوراه امل�شتفيديـــن بربوتوكـــول ا�شتقبال 
�شيتم منحهم تاأ�شرية اإقامة طويلة من فئة »عامل«.

• الطلبـــة اجلزائريـــني مازالـــوا يخ�شعـــون لالتفاقية 
الفرن�شيـــة اجلزائرية لــــ 27 دي�شمـــرب 1968 ول ينطبق 

عليهـــم كل ما يتعلق بتاأ�شرية الإقامـــة الطويلة اجلديدة 

)VLS-TS(، وعلـــى ذلك يتعني عليهـــم طلب احل�شول 

علـــى تاأ�شرية اإقامـــة طويلة من فئة »طالـــب« ثم التقدم 

لـــدى و�شولهم اإىل الأرا�شـــي الفرن�شية بطلب احل�شول 

علـــى بطاقـــة اإقامة ملدة عـــام قابلة للتجديـــد لدى ق�شم 

ال�شرطة التابع ملحل اإقامتهم.

ـــر يجب عليهم طلـــب »تاأ�شرية قا�شر  • الطلبـــة الق�شّ
ملحق باملدار�ـــس يف فرن�شا«، وهـــذه التاأ�شرية ت�شتوجب 

طلـــب احل�شول علـــى ت�شريح اإقامة مـــن ق�شم ال�شرطة 

يف فرن�شا.

يتعني على الطلبة من غر رعايا ال� )30( دولة االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي، واالأندرو 

وموناك���و و�صوي�ص���را، و�ص���ان مارين والفاتي���كان، التقدم بطلب احل�ص���ول على تاأ�ص���رة 

اإقامة طويلة ملتابعة درا�صتهم يف فرن�صا، اإذا كانت االإقامة تزيد عن ثالثة �صهور.

تقدم طلبات احل�صول على تاأ�صرة لدى قن�صلية، اأو �صفارة فرن�صا يف بلده االأ�صلي.



ين�شح بتقدمي طلب احل�شول على التاأ�شرية يف اأبكر فر�شة ممكنة, ويف كل 

االأحوال, يجب اأن يتم ذلك قبل �شهرين على االأقل من تاريخ بداية الدرا�شة.

تاأ�شرية االإقامة الق�شــرية )اأقل من ثالثة 

اأ�شهر(

الدرا�صة  بغر�ص  الق�صرة  �صنجن لالإقامة  • تاأ�صرة 
اأو التدريب

ت�شمـــح هذه التاأ�شرية بالذهـــاب اإىل فرن�شا لالإقامة مدة ل 

تزيد عن ثالثـــة اأ�شهر. هذه التاأ�شرية غـــري قابلة للتجديد 

وهي تعفي من طلب احل�شول على ت�شريح اإقامة بالأرا�شي 

الفرن�شية.

 – فئة »طالب  الق�صرة من  االإقامة  • تاأ�صرة 
م�صابقة«

ت�شمـــح هذه التاأ�شرية حلاملها بالتقدم ملقابلة اأو ال�شرتاك 

يف م�شابقـــة اأو اختبـــار قبـــول باإحـــدى موؤ�ش�شـــات التعليـــم 

العايل. ويف حالة النجاح يف الختبار �شي�شتطيع الطالب – 

دون العـــودة اإىل موطنه الأ�شلـــي – التقدم لق�شم ال�شرطة 

للح�شول على ت�شريح اإقامة ملدة عام قابل للتجديد.

ملحـوظة

• التاأ�شـــرية ال�شياحيـــة ل ميكـــن اأن تتحول باأي حال من 
الأحـــوال اإىل تاأ�شـــرية طالـــب ل يف فرن�شـــا ول يف اأي مـــن 

دول الحتاد الأوروبي.

اأحدهما  • اإذا كنـــت تنوي اللتحاق بربناجمني درا�شيني 
تلـــو الآخر )درا�شـــة اللغـــة الفرن�شية على �شبيـــل املثال ثم 

درا�شـــة اأكادمييـــة متخ�ش�شـــة( فعليـــك الت�شجيل يف كال 

الربناجمـــني قبل التقدم بطلـــب احل�شول علـــى التاأ�شرية 

حتـــى يتم منحك التاأ�شـــرية الالزمة لتغطية مـــدة اإقامتك 

لالنتهاء من الربناجمني كاملة. 

ال�شفر اإىل فرن�شا للدرا�شة
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الدول املخ�ش�س لها اإجراءات 

اإجبارية على �شبكة االإنرتنت

اجلزائر، الأرجنتني، بنني، الربازيل، 

بوركينافا�شو، كندا، الكامريون، �شيلي، 

ال�شني، كولومبيا، كونغو برازافيل، كوريا 

اجلنوبية، �شاحل العاج، الوليات املتحدة 

الأمريكية، اجلابون، غينيا، الهند، 

اليابان، لبنان، مدغ�شقر، مايل، املغرب، 

موري�شيو�س، املك�شيك، رو�شيا، ال�شنغال، 

�شوريا، تايوان، تون�س، تركيا وفيتنام.

بالن�شبة لهذه الدول هنالك اإجراءات 

تر�شح للت�شجيل يف اأي من موؤ�ش�شات 

التعليم العايل الفرن�شي يتم ا�شتيفاءها 

اإجباريًا عرب �شبكة الإنرتنت للح�شول 

على تاأ�شرية الدخول بعدئذ.

بعد النتهاء من مقابلة التقييم ومبجرد 

احل�شول على املوافقة على الت�شجيل 

املبدئي ميكن التقدم بطلب التاأ�شرية 

ويتم متابعة الطلب من ِقبل وكالة 

كامبو�س فران�س. 

 www.campusfrance.org 
mon dossier électronique >



اإحتكاك 

يومي ومتميز 

بالريا�شات 

والثقافة
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ب�شكل  والتمتع  البلد  هذا  يف  املعي�شة  كذلك  تعني  فرن�شا  يف  الدرا�شة 

يومي باكت�شاف كل ما يتعلق بالثقافة وفن احلياة

يتمتع الطالب يف فرن�شا بظروف معي�شة 

متميزة نظرًا ملا يح�شلون عليه من 

تخفي�شات يف �شتى مناحي احلياة  

 املطاعـــم اجلامعيـــة، دور ال�شكـــن اجلامعـــي، معونـــات 

ر�شـــوم  يف  تخفي�شـــات  ال�شحـــي،  التاأمـــني  ال�شكـــن، 

املوا�شالت والأماكن الرتفيهيـــة )ال�شينما، الريا�شات، 

املكتبـــات، والرابطـــات الطالبيـــة ...(. هـــذه الظروف 

املعي�شية املي�شرة ت�شمح للطلبة من الفرن�شيني والأجانب 

بتغطية كافـــة احتياجاتهم الأ�شا�شية مبيزانية متوا�شعة 

مع التمتع الكامل باحلياة اليومية يف فرن�شا.

المعيشة في فرنسا

التمتع بالريا�شات والثقافة

يف فرن�شـــا يوجد اأكرث مـــن 5366 دار عر�ـــس �شينمائي 

)منهـــا 140 جممـــع متعـــدد الأن�شطـــة( ويقـــدم حوايل 

33.300 عر�ـــس فنـــي �شنويـــًا )يف امل�شـــارح العامـــة، 

واملراكز القومية للفنـــون وامل�شارح اخلا�شة(، كما يفتح 

1200 متحف اأبوابها للـــزوار، وكل هذه الأماكن ت�شاهم 

يف اإثراء اإيقاع احلياة اليومية يف باري�س كما يف الأقاليم. 

كذلك فـــاإن عدد من التظاهرات الفنيـــة والثقافية تاأتي 

ا�شتكماًل لهذا العر�س الثقـــايف املتميز والذائع ال�شيت 

عامليًا، مثـــل مهرجانـــات املو�شيقى والفنـــون والرق�س، 

والعرو�س التـــي تغطي �شتى املجالت مـــن العلوم وحتى 

التذوق مرورًا بالريا�شة والأدب.

توفر كافة املحافل الثقافية تخفي�ص���ات للطلبة وعدة 

اأنظمة لال�صرتاكات.

و�شعيـــة الطالـــب ت�شهـــل عليه كذلـــك فر�ـــس ممار�شة 

الريا�شـــة نظرًا ل�شهولة الرتدد علـــى املجمعات والأندية 

الريا�شية، كما اأن الإحتادات الريا�شية لها ن�شاط وا�شع 

داخل الكليات واجلامعات.

تفتـــح موؤ�ش�شـــات التعليم العـــايل عادة يف قلـــب املدينة 

بالقرب من مراكز احليـــاة الثقافية والإجتماعية داخل 

املـــدن الفرن�شيـــة: املتاحـــف، املكتبـــات، دور ال�شينمـــا، 

امل�شارح واملقاهي. 

مواقع هامة

  www.culture.gouv.fr موقع وزارة الثقافة

 www.jeunesse-sports.gouv.fr موقع وزارة ال�شباب والريا�شة

 www.tv5.org التليفزيون الدويل باللغة الفرن�شية ،TV5 Monde
 www.france24.com)ال�شبكة الفرن�شية للمعلومات الدولية )باللغة الفرن�شية، الإجنليزية والعربية ،France 24

www.radiofrance.fr  شبكات القطاع العام لالإذاعة راديو فرن�شا�

 www.rfi.fr )44 مليون م�شتمع حول العامل( )RFI( راديو فرن�شا الدويل

www.cnc.fr  املركز القومي لل�شينما



املدن اجلامعية

�شـــواء وجد الإ�شكان اجلامعي يف داخل احلرم اجلامعي 

اأو يف و�شـــط املدينـــة فيديره املراكـــز الإقليمية لالأعمال 

اجلامعيـــة والجتماعيـــة )CROUS(. وتوفر هذه املدن 

اجلامعية غـــرف موؤثثة ترتاوح م�شاحتها ما بني 10 و12 

مرت مربع وتكون عادة مزودة بالأجهزة املنزلية، يرتاوح 

متو�شط الإيجار ما بني 130 اإىل 240 يورو �شهريًا. ولكن 

ليزال عـــدد املدن اجلامعية غري كافيـــًا ولذلك ي�شعب 

احل�شـــول على مكان يف مدينة جامعية يف باري�س، حيث 

تكون هـــذه الأماكن املتوفرة خم�ش�شـــة لأ�شحاب املنح 

مع اإعطاء الأولوية للطلبة الأجانب امل�شتفيدين من منح 

 احلكومة الفرن�شية والطلبة التابعني لأحد برامج التبادل 

www.cnous.fr )املركـــز الإقليمـــي لالأعمـــال اجلامعية 
واملدر�شية(.

السكن في فرنسا

ملحوظــة: خالفـــًا ملـــا يحـــدث يف اجلامعـــات العامة 

فـــاإن للكليات الكـــربى وموؤ�ش�شات التعليـــم اخلا�س دور 

اإقامة خا�شـــة بها ملحقة باحلرم اجلامعي ذاته. ويكون 

متو�شط الإيجار ما بني 250 اإىل 350 يورو �شهريًا.

بيوت الطلبة اخلا�شة

هـــذه البيوت اخلا�شـــة املخ�ش�شة للطلبـــة، موجودة يف 

املـــدن الكربى، وقد تطورت كثـــريًا يف ال�شنوات الأخرية 

لتعوي�ـــس نق�ـــس اإ�شـــكان الطلبـــة يف املـــدن اجلامعية. 

ويـــرتاوح الإيجار ما بني 600 و700 يورو �شهريًا بالن�شبة 

لباري�س، و400 اإىل 700 يورو �شهريًا يف الأقاليم.

راجـــع بوابـــة جمعيـــة التنميـــة القت�شاديـــة لالإ�شـــكان 

 www.adele.org  :  الطالبي
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وفقًا  املرء,  يحدد  اأن  يجب  فرن�شا  يف  �شكن  عن  البحث  يف  البدء  قبل 

لو�شعيته القانونية وموارد املالية وفرتة اإقامته, اإىل اأي نوع من اأنواع 

ال�شكن يتجه. ومبا اأن تكاليف ال�شكن تظل مرتفعة, فاإن الطالب االأجانب 

ي�شتفيدون من م�شاعدات لل�شكن بنف�س قدر الطالب الفرن�شي.



اإعانات ال�شكن

ي�شتفيد الطلبة الأجانب من معونات 

ال�شكن مثلهم يف ذلـــك مثل الطلبة 

الفرن�شيني متامًا.

هنـــاك نوعـــان من الإعانـــات والتي 

ل ميكـــن اجلمـــع بينها )وفقـــًا لنوع 

ال�شكن(.

اإعانة ال�شكن ذات الطابع الجتماعي 

)ALS( واملعونة ال�شخ�شية لل�شكن 

املعونـــة  قيمـــة  وتختلـــف   .)APL(

من حالة لأخرى وفقـــًا ل�شعر اإيجار 

ال�شكـــن ولو�شـــع الطالب. كذلك يف 

حالة الإيجار امل�شـــرتك ميكن لكال 

امل�شتاأجريـــن احل�شـــول على معونة 

ال�شكـــن �شريطة اأن يكـــون ا�شميهما 

مذكوران يف عقد الإيجار.

مراجعـــة  وال�شـــروط،  للمعلومـــات 

 )CAF( شندوق املعونـــات العائلية�

ال�شكـــن حمـــل  مـــن   والقريـــب 

www.caf.fr 

 www.campusfrance.org
< نظم اإقامتك 

< اإيجاد �شكن

ال�شكن اخلا�س

يكون هذا النوع من ال�شكن مرهونًا بتقدمي �شمان ي�شمن 

ال�شتمـــرار يف دفـــع الإيجار. ومازالـــت الأ�شعار مرتفعة 

خا�شة يف املدن الكـــربى وباري�س على وجه اخل�شو�س. 

كمـــا يجب اأن يكون الدخل املعلن عنه للم�شتاأجر م�شاوي 

ب�شـــكل عام لثـــالث مـــرات قيمـــة الإيجار. هـــذا ويبقى 

الإيجار امل�شرتك من اخليارات الآخذة يف الزدياد.

ملحوظــة: يف بع�ـــس احلـــالت، مثـــل حالـــة الطلبـــة 

امل�شتفيديـــن مبنح احلكومـــة الفرن�شية وحالـــة اأ�شحاب 

الأجور، تقدم الدولة املبلغ املطلوب ك�شمان وتكون بذلك 

ال�شامن ل�شداد قيمة الإيجار وكافة تكاليف ال�شكن. 

ال�شكن مع عائلة

هـــذا النوع مـــن ال�شكن يتـــالءم اأكـــرث مـــع الإقامة ملدة 

ق�شـــرية وهو تاأجري غرفـــة موؤثثة لـــدى ال�شاكن املقيم. 

وتكـــون تكلفة هـــذا الإيجار يف باري�س ما بـــني 200 يورو 

اأ�شبوعيـــًا )مـــع تناول وجبـــة الإفطـــار( و300 يورو )مع 

تنـــاول وجبتي الإفطار والع�شـــاء(. ويكون هذا النوع من 

الإيجار اأقل تكلفة يف الأقاليم.

 

املعي�شة يف فرن�شا
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التعليم )اعتبارًا من م�شتوى املا�شرت(، النواب من الأطباء 

املواطنـــني اجلزائريني )الذين يتمتعـــون باتفاقية ثنائية( 

وكذلك رعايا الدول التي ان�شمت موؤخرًا لالحتاد الأوروبي 

مثل بلغاريا ورومانيا.

بعد احل�شول على �شهادة

:)APS( ت�صريح االإقامة املوؤقت ب�صتة اأ�صهر •
ميكن للطلبة الأجانب يف فرن�شا من احلا�شلني على �شهادة 

قوميـــة م�شتوى ما�شرت 2 التوجـــه اإىل ق�شم ال�شرطة لطلب 

ت�شريـــح موؤقت بالإقامة ملدة 6 �شهور، غري قابل للتجديد، 

وذلـــك للبحث عن فر�شة عمل بالأرا�شـــي الفرن�شية تكون 

ذات عالقة وثيقة بالدرا�شـــات املتبعة. يتعني على الطالب 

تقدمي هذا الطلب قبل اأربعة اأ�شهر من اإنتهاء مدة �شالحية 

كارت الإقامة اخلا�س به.

اأم���ا اإذا مت اختي���ار الطال���ب م���ن ِقب���ل اإح���دى املوؤ�ص�ص���ات 

للعم���ل بها، فاإن تغيري و�شعـــه من طالب اإىل �شاحب دخل 

ثابت يكون قا�صراً على الطلبة املوجودين بفرن�صا ملدة ال 

تقل عن �ص���نة عند تقدمي الطلب. وي�صتدعي ذلك اتخاذ 

اإجراءات خا�ص���ة يتم البدء فيها قبل �ص���هرين من انتهاء 

�ص���الحية كارت االإقام���ة وبناء على تق���دمي عقد عمل اأو 

اقرتاح تعيني �صادر من موؤ�ص�صة فرن�صية.

 www.campusfrance.org 
séjourner en France > Travailler en France >

www.immigration.gouv.fr

  www.service-public.fr 
Etranger - Europe > Etrangers en France >

 www.travail-solidarite.gouv.fr

اأثناء الدرا�شة 

ال�صوي�ص���ريني وكذل���ك القادم���ني م���ن دول  اإن للطلب���ة 

االحت���اد االأوروب���ي حريـــة ممار�شة كل اأنـــواع املهن خالل 

درا�شتهم يف فرن�شا مثلهم يف ذلك مثل الطلبة الفرن�شيني، 

علـــى اأن يكـــون ذلك م�شروطـــًا ب�شرورة اللتـــزام بح�شور 

املحا�شرات ومتابعة الدرا�شة. وميكن لهوؤلء الطلبة اجلمع 

بني ممار�شة ن�شاط مهني مدفوع الأجر ومنحة تعليمية.

واعتبارًا من الأول من �شهر يوليو عام 2007 ي�شمح القانون 

الفرن�شي كذلك للطلب���ة االأجانب من دول اأخرى بالعمل 

وفقًا للنظام التايل:

كارت الإقامة )VLS-TS واملوثق من ِقبل الـ OFII( والذي 

يحمل عبارة »طالب« يعطي احلق يف ممار�شة العمل ب�شكل 

اإ�شـــايف لن�شـــاط مهنـــي مدفوع يف حـــدود 60% م���ن حجم 

العمل ال�صنوي )اأي حوايل 964 �صاعة �صنوياً( وذلك دون 

ت�صريح اإداري م�صبق. 

ملحوظــة: �شاعـــات الـــدورات التدريبيـــة، �شـــواء كانت 

مدفوعـــة اأو غـــري مدفوعة الأجر، والتي يقـــوم بها الطالب 

يف اإطار برناجمه الدرا�شي، ل يتم ح�شابها �شمن �شاعات 

العمل.

للعلم: احلد الأدنى لالأجر )SMIC( هو 8.82 يورو �شايف 

يف ال�شاعة.

• حالت خا�شة: هنالك عـــدد من احلالت الأخرى والتي 
تتبـــع نظام العمـــل بعـــد احل�شول علـــى »ت�شريـــح موؤقت 

بالعمـــل( )APT( والذي  يمُطلب من ق�شم ال�شرطة، وذلك 

ينطبـــق على طلبة مرحلة الدكتـــوراه، الطلبة حاملي عقود 

العمل في فرنسـا
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ي�شمح القانون الفرن�شي للطلبة االأجانب بالعمل اأثناء الدرا�شة



التاأمني االجتماعي والتاأمني ال�شحي

• كل الط���الب القادم���ني م���ن دول اأخ���رى غـــري دول 
الحتاد الأوروبي والذين هم حتت �شن 28 �شنة وملتحقني 

بدرا�شة مدتها تزيد عن ثالثة اأ�شهر يف اإحدى املوؤ�ش�شات 

التعليمية املعتمدة يوؤّمن عليهـــم تلقائيًا ويتبعون النظام 

اخلا����ص بالطلب���ة يف التاأم���ني االإجتماع���ي )وهو نظام 

احلماية الإجتماعية للطـــالب يف فرن�شا(. ويتم اإلتحاق 

الطالب بهذا النظام عند الت�شجيل الإداري يف املوؤ�ش�شة 

التعليمية خا�شته. قيمـــة الت�شجيل يف هذا النظام للعام 

اجلامعـــي 2008-2009 هي 195 يـــورو )بع�س الطلبة، 

وب�شفـــة خا�شة امل�شتفيدين من املنح، يتم اإعفاءهم من 

هذه الر�شوم(.

اأمـــا الطالب فـــوق �شن 28 �شنـــة فعليهـــم ال�شرتاك يف 

هـــذا التاأمني عن طريق �ص���ندوق التاأمني �ص���د املر�ص 

)CPAM( القريب من منازلهم )كافة العناوين مدرجة 

.)www.ameli.fr :على موقع

• اأمـــا الطلبة القادمني مـــن اإحدى الـــدول الأع�شاء يف 
الإحتاد الأوروبي اأو �شوي�شرا فهم يتمتعون بنظام التاأمني 

الإجتماعي الفرن�شي، دون دفع مقابل مبجرد ح�شولهم 

 )CEAM( علـــى بطاقة التاأمـــني �شد املر�ـــس الأوروبية

والتي تكون �شاحلة طوال العام اجلامعي.

• بالن�شبـــة لباقي فئات الطلبة )مدة درا�شة تقل عن ثالثة 
�شهـــور، اأو طلبـــة املوؤ�ش�شات غري املعتمـــدة( فيجب عليهم 

ال�شـــرتاك يف تاأمني �شحـــي لدى اإحدى �شـــركات التاأمني 

اخلا�شـــة. تكلفـــة هذا ال�شرتاك يف فرن�شـــا يرتاوح ما بني 

150 اإىل 550 يورو �شنويًا.

يتحم���ل التاأمني ال�ص���حي ما يقـــرب من 70% يف املتو�شط 

مـــن م�شاريـــف عـــالج املر�شـــى. كمـــا اأن بع�ـــس �شركات 

التاأمني املخ�ش�شة للطلبة تقدم عرو�شًا ل�شتكمال الن�شبة 

املئوية. ومن اأهم هذه ال�شركات:

�شركة تاأمني الطلبة www.lmde.fr، واملوجودة بكافة اأنحاء 

فرن�شا

الــــ )USEM( وي�شم حوايل 10 �شـــركات تاأمني للطلبة يف 

.www.usem.fr الأقاليم

التاأمــني �شــد املخاطر املتعــددة والتاأمني 

على ال�شكن

كل �ص���كن يج���ب اأن يك���ون موؤمن���اً علي���ه اإجباري���اً �شـــد 

ال�شرقـــة، اأ�شـــرار امليـــاه، احلريـــق. وهـــذا التاأمني يتم 

بوا�شطة �شركات التاأمني اخلا�شة نظري ا�شرتاك مايل.

ي�ص���مل التاأم���ني �ص���د املخاط���ر املتع���ددة لل�شكـــن تاأمني 

امل�شئوليـــة املدنيـــة والـــذي يغطـــي اخل�شائر التـــي تلحق 

بالغري يف حال احلوادث. 

املمكـــن  مـــن  املختلفـــة،  للحـــالت  وفقـــًا  ملحوظــة: 

ال�شـــرتاك يف نظـــم تاأمـــني تكميليـــة اأخرى مثـــل تاأمني 

الإعـــادة للوطن وتاأمني املركبات ونظم التاأمني املرتبطة 

بالريا�شة. 

 

التأمين في فرنسا
املعي�شة يف فرن�شا
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التاأمينات اإجبارية



الغذاء والوجبـات 

2.90 يورو.  : • يف املطعم اجلامعي 
7 يورو.  : • يف مطعم للوجبات ال�صريعة 

ما بني 10 و20 يورو.  : • وجبة يف مطعم �صغر 
ما بني 3 و5 يورو.  : • �صاندويت�ص  
من 1 اإىل 2 يورو.  : • قه�وة  

0.80 يورو.  : • رغيف خبز )باجيت( 
1 يـورو.  : • ك�روا�صون 
2 يـورو.  : • اجلبنة الكاممبر 

1.20 يورو.  : • كيلو بطاط�ص 

1.90 يورو.  : • كيلو اأرز 

كم
يتكلف... ؟  

الثقافة والرتفيـه 

6.80 يورو.  : • تذكرة �صينما للطلبة 
من 5 اإىل 10 يورو.  : • تذكرة دخول متحف 

من 10 اإىل 30 يورو.  : • تذكرة م�ص�رح 
1.20 يورو.  : • ج�ريدة 

60 يورو.  : • ليلة اإقامة يف فندق مريح جنمتني 

2.50 يورو.  : • تذكرة دخول حمام �صباحة 
من 30 اإىل 150 يورو.  :  MP3 جه�از •
من 50 اإىل 150 يورو.  :  DVD جه�از •

املـوا�شالت

• ا�صرتاك �صهري للموا�صالت يف باري�ص : من 56 
)داخل باري�س( اإىل 123 يورو )ال�شواحي البعيدة(.

• تذكرة ذهاب واإياب باري�ص – ني�ص يف القطار 
ال�صريع TGV: 135 يورو.

• لرت بنزين : 1.20 يورو.

34

ترتاوح امليزانية 

ال�شهرية بني 800 

يورو يف االأقاليم 

و1000 يورو يف 

باري�س

نظرًا للتخفي�شات العديدة املرتبطة بو�شعية الطلبة فاإن متو�شط 

 1200 و  االأقاليم  يف  يورو   800 بني  ما  تراوح  ال�شهرية  امليزانية 

يورو يف باري�س.

ملحوظة: هذه الأ�شعار ال�شابق ذكرها تكون اأقل من ذلك يف الأقاليم.



املعي�شة يف فرن�شا
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 املتابعة عرب ال�شبكة الدولية

www.campusfrance.org متابعة �شخ�شية 
وحمددة ويتم توفريها يف لغة بلد 

الطالب االأ�شلية يف اأكرث من 30 دولة

اإن موقـــع وكالـــة كامبو�س فران�س، والذي ي���زوره حوايل 

200.000 �شخ�س �شهريًا، هو البوابة املتفردة للح�شول 

علـــى املعلومـــات الهامـــة املرتبطـــة بال�شفـــر اإىل فرن�شا 

للدرا�شة.

<  اختيار الـدرا�شة 
كتالـــوج الوكالـــة على �شبكـــة الإنرتنت ي�شمـــح – بف�شل 

حمـــرك بحثـــي ذو كفـــاءة عاليـــة – باختيـــار الربنامج 

الدرا�شـــي املنا�شب من بـــني 36.000 تخ�ش�س مقرتح 

علـــى امل�شتويـــات الثالثـــة لي�شان�س/ ما�شـــرت/ دكتوراه. 

وبالن�شبة لكل م�شتوى وكل ق�شم 

الوكالة القومية لدفع وتشجيع التعليم 
 الفرنسي العالي حول العالم       

هنالـــك معلومـــات حمددة مقدمـــة على هيئـــة بطاقات 

مق�شمـــة طبقًا للمو�شـــوع )املجال، املوؤ�ش�شـــة التعليمية، 

ق�شم الدكتوراه، ال�شتقبال .. اإلخ(..

هن���اك طريق���ة بح���ث خا�ص���ة مقدم���ة للربام���ج الت���ي 

تدر�ص باللغة االإجنليزية.

 <  اإيجاد متويل : 
   املحرك البحثي كامبو�س منح 

و�شعت وكالة كامبو�س فران�س حمرك بحثي ثنائي اللغة 

فرن�شي / اإجنليزي مـــن �شاأنه ت�شهيل عملية البحث عن 

متويل من خالل عملية بحث متعددة املعايري ت�شمل اأكرث 

مـــن 500 برنامج ي�شم منح قومية ودولية. هذا املحرك 

البحثـــي مزود مبعلومات تكميليـــة وو�شف دقيق لكل من 

هذه الربامج.
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اإن و�ص���ع وتنفي���ذ م�ص���روع درا�ص���ي يف اخلارج ه���ي عملية تت���م على عدة 

مراح���ل. وكال���ة كامبو����ص فران����ص ت�ص���احب الطال���ب ع���رب كل ه���ذه 

املراح���ل: اإعط���اء املعلوم���ة، امل�ص���اعدة عل���ى اختي���ار الربنامج الدرا�ص���ي 

واملوؤ�ص�ص���ة التعليمية، متويل امل�ص���روع )املنح و�ص���بل التمويل االأخرى(، 

طلب القبول، طلب التاأ�صرة، التجهيز لل�صفر.



< االإقامة يف فرن�شا 
يوفـــر املوقع كذلك كافـــة املعلومات املفيدة املرتبطة بـــكل مرحلة بدًء من 

و�شع امل�شروع الدرا�شي: طرق الت�شجيل يف اأحد موؤ�ش�شات التعليم العايل، 

التاأ�شرية، احلياة يف فرن�شا، تعلم اللغة الفرن�شية، ال�شتقبال، ال�شكن ... 

اإلـــخ. ميكنك كذلك متابعة اأحدث اأخبار الوكالة، الأحداث اأو التظاهرات 

التعليمية اجلارية اأو التي يتم الإعداد لها يف بالدك.

<  املتابعة ال�شخ�شية يف مكاتب وكالة كامبو�س 
فران�س 

اأك���رث م���ن 100 مكت���ب كامبو����ص فران����ص يف 80 دولة يقدمـــون م�شاعدة 

ملمو�شـــة ومتابعـــة جيـــدة لإمتـــام م�شـــروع الدرا�شـــة يف فرن�شـــا: حتليـــل 

م�شـــروع الدرا�شة والتوجيه نحو برنامج درا�شي، امل�شاعدة يف تكوين ملف 

الرت�شيح، واملتابعة مـــع املوؤ�ش�شات حتى احل�شول على الإجابة بالقبول اأو 

عدم القبول.

هنالـــك اأي�شـــًا، بالن�شبة لـ 32 دولة، اآلية جديـــدة متكن من الت�شجيل عرب 

�شبكة الإنرتنت والتي تاأتي تعزيزًا لدور الوكالة يف خدمة الطلبة. وعلى ذلك 

تعترب مكاتب كامبو�ـــس فران�س ذات اإجراءات الـ CEF )مركز الدرا�شات 

يف فرن�شـــا( بوابة مرور اإجبارية مل�شاحبـــة الطالب اأثناء الإجراءات لدى 

املوؤ�ش�شة التعليمية لإمتام اإجراءات القبول وطلب التاأ�شرية.
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ملعرفة كافة مكاتب وكالة كامبو�س فران�س زوروا 

  www.campusfrance.org  موقع الوكالة

<كامبو�س فران�س يف بالدك

الدرا�شة

 يف فرن�شا



   عالمات مدار�س االأعمال:
)EQUIS( العالمـــة الأوروبيـــة التـــي متنحهـــا املوؤ�ش�شـــة الأوروبيـــة لإدارة   •

 www.efmd.org/equis :التنمية

)AACSB( العالمـــة الأمريكية التي مينحهـــا املجل�س الأمريكي   •
للمدار�س العليا لالأعمال : 

 www.aacsb.edu/accreditation  
 )GB( يف لندن )MBA( عالمة متنحها رابطة الـ )AMBA( •

 www.mbaworld.com : الأكرث �شهرة )MBA( ل�شهادات الـ

: )CCIP(غرفة باري�س للتجارة وال�شناعة 
 www.ccip.fr  

 درا�شة الفنون, الثقافة والعمارة :
وزارة الثقافة والت�شالت :  •

www.culture.gouv.fr > infos pratiques >formation  
www.campusart.org شبكة كامبو�س اآرت� •

 www.andea.fr : دليل مدار�س الفنون الإقليمية  •
 درا�شات العمارة : 

 www.archi.fr/ECOLES : ع�شرون مدر�شة للعمارة  •
 www.insa-strasbourg.fr : شرتا�شبورج� INSA  •

www.esa-paris.fr : مدر�شة العمارة اخلا�شة  •
 درا�شــات قطــاع املو�شــة )موقع اإحتـــاد �شناعـــات الن�شيج( 

 www.textile.fr
 www.educagri.fr : درا�شات الزراعة 

 درا�شات ال�شحة :  
 www.sante.gouv.fr : وزارة ال�شحة  •

 •  (CHU)�شبكة الـ 28 مركز ا�شت�شفائي جامعي
 www.reseau-chu.org 

 www.cmhp.asso.fr  : كلية الطب – م�شت�شفات باري�س  •
www.ehesp.fr  : كلية الدرا�شات العليا يف ال�شحة العامة  •

 وزارة الريا�شة )درا�شات قطاع الريا�شة(
www.jeunesse-sports.gouv.fr  

 كامبو�س فران�ـــس : كل املعلومات وامل�شاحبة لأي م�شروع درا�شة 
يف فرن�شا

 www.campusfrance.org  

 وزارة ال�شئــــون اخلارجيــــة والأوروبيــــة:  اإجــــراءات الذهــــاب اإىل 
فرن�شــــا، عناويــــن القن�شليات، �شفــــارات، الأليان�ــــس فران�شيز، منح 

للطلبة الأجانب: 

 www.diplomatie.gouv.fr  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي :
 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/  

 بوابة الإحتاد الأوروبي :
 http://europa.eu/index_fr.htm  

 :)CNOUS( املركـــز القومي لالأعمال اجلامعيـــة واملدر�شية  
معلومات حـــول املنح، دور الإقامة اجلامعيـــة واملطاعم اجلامعية : 

 www.cnous.fr
 EGIDE )منح وتنقل دويل( 

 www.egide.asso.fr  

  مركز معادلت الأكادميية لل�شهادات :
 www.ciep.fr/enic-naricfr    

 الت�شجيـــل يف اأول عـــام باجلامعـــة بالن�شبـــة حلملـــة البكالوريـــا:
  www.admission-postbac.fr  

درا�شات

 درا�شات الهند�شة
www.cdefi.fr : احتاد مديري كليات الهند�شة  •

 www.nplusi.com : شبكة اإن + اأي ملدار�س الهند�شة�  •
�شبكـــة بـــاري تك )جتمـــع كـــربى املدار�ـــس الفرن�شيـــة يف العلوم   •

 www.paristech.org  : )والتكنولوجيا

�شبكـــة بويل تـــك )ال�شبكة الوطنيـــة ملدار�س الهند�شـــة والتقنيات   •
 www.polytech-reseau.org  :)املختلفة باجلامعات

www.cge.asso.fr : جتمع املدار�س الكربى 
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 اأق�شام الدرا�شات باللغة الفرن�شية يف اخلارج:
  www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Formations-

suprecad-2.pdf 

 التعليم عن ُبعد : 
www.cned.fr )CNED( املركز القومي للتعليم عن بمُعد :    •

)FIED( اإحتاد اجلامعات للتعليم عن بمُعد :  •
www.fied-univ.fr 

 www.unjf.fr : اجلامعة الرقمية الفرنكفونية للدرا�شات القانونية  •
اجلامعة الفرنكفونية للدرا�شات الطبية :   • 

www.umvf.prd.fr  
الإعداد اللغوي، الثقايف والعلمــــي للطلبة غري الفرنكفونيني ل�شتكمال   •

www.e-filipe.org :درا�شتهم يف فرن�شا بعد اللي�شان�س

اجلامعات واملدار�س الكربى التي تقرتح م�شادر تعليمية حرة :  •
 http://icb.u-bourgogne.fr/universitysurf/ 
 annuairecampuses-fr.html 

املعهد الكاثوليكي بباري�س )فل�شفة وعلوم اأديان(:  •
 www.icp.fr/propedis

البحــث 

دليل كامبو�س فران�س لأق�شام الدكتوراه:  •
 www.campusfrance.org > trouvez votre formation > 
 niveau Doctorat 
موؤ�ش�شة )KASTLER( ل�شتقبـــال الباحثني الأجانب يف فرن�شا:   •

 www.fnak.fr
• جمعيـــة برنـــار جريجوري )لالإندمـــاج املهني ل�شبـــاب الأطباء(: 

www.abg.asso.fr
)ANDES( الرابطـــة الوطنيـــة حلاملـــي الدكتـــوراه يف العلـــوم:   •

 www.andes.asso.fr

�شهادات واختبارات اإجادة الفرن�شية :

بطاقة كامبو�س فران�س:  •
 www.campusfrance.org >Trouvez votre formation  
 >Étudier le français >Compétences en français

 www.ciep.fr : )املركز الدويل للدرا�شات الرتبوية( CIEP  •
CCIP )غرفة باري�س لل�شناعة والتجارة – TEF و�شهادة اإجادة   •

 www.ccip.fr :)فرن�شية الأعمال واملهن

www.alliancefr.org : الأليان�س فران�شيز باري�س •
دليل مراكز تعليم الفرن�شية كلغة اأجنبية يف فرن�شا:   •

http://www.qualitefle.fr  

اأكت�شـف فرن�شـا

املوقع الر�شمي لل�شياحة يف فرن�س :  •
 http://fr.franceguide.com 

 )IGN( بوابة خرائط فرن�شا  •
 http://www.geoportail.fr  

www.outre-mer.gouv.fr : مقاطعات ما وراء البحار •
 :)AFII( الوكالة الفرن�شية لال�شتثمارات الدولية  •

http://www.invest-in-france.org
املكتبـــة الوطنيـــة يف فرن�شا )الإطـــالع على كتالوجـــات املكتبة(:   •

www.bnf.fr
:)CNC( املركز القومي لل�شينما •

 www.cnc.fr  

الفرنكفونية

• الوكالة اجلامعية الفرنكفونية  
 http://www.auf.org  

• املنظمة الدولية للفرنكفونية
 http://www.francophonie.org  

• TV monde تليفزيون فرنكفوين 
 http://www.tv5.org  

 http://www.rfi.fr اإذاعة فرن�شا الدولية •
والإجنليزيـــة  )بالفرن�شيـــة   24/24 الدوليـــة  ال�شاعـــة  اأحـــداث   •

والعربية(:

 www.france24.com 
  www.radiofrance.fr : اإذاعة فرن�شا، �شبكات الراديو العامة  •

املعي�صة يف فرن�صا

 العمل
بوابة الإدارة يف فرن�شا:   •

 www.service-public.fr  > Etranger - Europe 
 > Etrangers en France

وزارة الهجرة :  •
www.immigration.gouv.fr  

وزارة العمل :   •
 www.travail-solidarite.gouv.fr  

 ال�شكـن
www.caf.fr  : شندوق الإعانات العائلية� •

• املركز القومي لالأعمال اجلامعية واملدر�شية :
www.adele.org 

 ال�شحـة
• �صندوق التاأمني �صد املر�ص :

www.ameli.fr  
www.lmde.fr : التاأمني الطالبي •

• )USEM( ي�شم ع�شر �شركات تاأمني طالبي يف الأقاليم :
www.usem.fr 

39




