
اخلارج يف  الدراسة 
ر خلَيا ا هي  نسا  فر

يل  �سمحت  لقد  اجلامعية.  حياتي  اأ�سا�س  فرن�سا  يف  جتربتي  »�سكلت 
معرفتي بالثقافة الفرن�سية وكذا درا�ستي يف اإحدى اأف�سل امل�ؤ�س�سات 

اجلامعية يف العامل بفتح كل الأب�اب لدى ع�دتي اإىل فل�سطني.«

�سالح اأ.، فل�سطيني، حا�سل على �سهادة دكت�راه يف العل�م ال�سيا�سية 
من جامعة باري�س وا�ست نانتري.

ملزيد من املعلومات

1 – زوروا مواقعنا :

: Campus France
http://www.campusfrance.org           

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

2 – زوروا املواقع الإلكرتونية للجامعات ال�رشيكة 
واأ�ستعلموا عن الدرا�سات املتوّفرة : 
)القائمة قابلة لإ�سافة جامعات اأخرى(

3 – اأتقن اللغة الفرن�سية من خالل �سبكة املراكز الثقافية الفرن�سية 
)CCF( يف ال�سفة الغربية وغزة 

http://www.consulfrance-jerusalem.org

عامل الفرنكفونية
الوكالة اجلامعية للفرانكفونية :

http://www.auf.org

TV5 العامل، تلفزيون فرانكفوين :
http://www.tv5.org

اإذاعة فرن�سا الدولية :
http://www.rfi.fr

الأخبار الدولية بالفرن�سية، العربية والإجنليزية :
http://www.france24.comباري�س

جامعة باري�س �س�د 11 :
www.u-psud.fr 

ميدي – بريينيه / تولوز
جامعة ت�ل�ز 1 كابيت�ل :

www.univ-tlse1.fr 

جامعة ت�ل�ز 2 ل�مرياي :
www.univ-tlse2.fr 

جامعة ت�ل�ز 3 ب. �ساباتييه :
www.univ-tlse3.fr 

ديجون 
)الأول�ية لطالّب كلية احلق�ق - بريزيت(

جامعة ب�رغ�ين :
www.u-bourgogne.fr 

Campus France جديد خدمات وكالة

افتتاح مكتب لل�كالة خالل العام 2010،  
يف املركز الثقايف الفرن�سي يف نابل�س.

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

!

ETUDIER EN FRANCE

�رشجي – بنتواز 
بنت�از :  جامعة �رسجي – 

www.u-cergy.fr

نانت 
جامعة نانت : 

www.univ-nantes.fr

غرونوبل 
)الأول�ية لطالّب بيت حلم(

جامعة ج�زيف ف�رييه : 
www.ujf-grenoble.fr

جامعة �ستاندال :
www.u-grenoble3.fr 



الختيار أسباب   سبعة 
اللغة الفرنسية وفرنسا

 الدرا�سة يف اإحدى اأكرث الأنظمة اجلامعية كفاءة يف العامل

 النفتاح على الثقافة الفرن�سية والأوروبية

 احل�س�ل على �سهادة معرتف بها يف كل الدول الأوروبية

 بناء �سرية ذاتية متميزة

 الندماج يف عامل الفرانكف�نية : اأكرث من 800 ملي�ن متحّدث، اللّغة         
الر�سمية لأكرب املنظمات الدولية

 النخراط يف ال�سبكة املهنية الفرنكف�نية الفل�سطينية

 امكانية كبرية للدرا�سة باللغة الإجنليزية يف عدد من التخ�س�سات

منح اجلمهورية الفرنسية، ملاذا ؟
يف  نادرة  درا�سات  متابعة  املتمّيزين  الفل�سطينيني  للطلبة  ميكن  فرن�سا،  يف 
وعلى  خلفياتهم.  من  ي�ستفيدون  الفرن�سيني  زمالئهم  جعل  مع  فل�سطني، 
التعاون  عنا�رس  اأهم  وي�سبح�ن  مل�اطنيهم  معرفتهم  ينقل�ن  الط�يل،  املدى 

بني فرن�سا وفل�سطني. 

نح الأول�ية للطلبة الأكرث متيزا يف املرحلتني اجلامعيتني الثانية والثالثة، ومن  متمُ
يحمل�ن م�رسوعا مهنيا ق�يا ومتما�سكا.

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

احلالة ب
القن�سلية 

الفرن�سية العامة + 
جامعة فل�سطينية 

احلالة اأ 
القن�سلية 

الفرن�سية العامة 
+ مدينة اأو منطقة 

فرن�سية �رسيكة

�سهريا   € 767
مدينة  يف  ال�سكن 

جامعية

متنحه مدينة اأو 
منطقة فرن�سية 

�رسيكة ال�سكن

�سهريا    € 520
للماج�ستري

�سهريا    € 600
للدكت�راه

املعي�سة

جمانية
اجلامعات  يف  جّمانية 

ال�رسيكة الت�سجيل

جّماين جّماين التاأمني 
الجتماعي

آلية العمل

احلالة ب :
 ميكن للمرت�ّسح اقرتاح جامعة فرن�سية من اختياره. مع التزامه بالع�دة 

للتدري�س يف جامعته الأ�سلية عند نهاية املنحة.

اختيار اجلامعة 

احلالة اأ :
واملناطق  املدن   / اجلامعات  من  وا�سعة  خيارات  للمرت�ّسح  تت�ّفر   

ال�رسيكة يف فرن�سا.

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

www.campusfrance.org

هل اأنت؟

 فل�سطيني )ة(
اأقّل من 30 �سنة للماج�ستري / اأقّل من 35 �سنة     عمرك 

للدكت�راه
 تتحدث الفرن�سية )م�ست�ى دلف B2( يف حالة كانت الدرا�سة 

املرغ�ب فيها باللغة الفرن�سية

لديك :

 م�ست�ى جامعي ممتاز
 م�رسوع جامعي وا�سح

 م�رسوع مهني ق�ّي ومتما�سك، يف فل�سطني

 
كيف حت�سل على منحة احلكومة الفرن�سية ؟

1- احل�سول على امللف من الأنرتنت
متى : 

بني اآب و ت�رسين اأول

اأين : على املوقع
 http://www.consulfrance-jerusalem.org

 »التعاون اجلامعي«
طلبات الرت�سيح«  »منح اجلمه�رية الفرن�سة – 

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

اأين : 
- يف ق�سم التعاون والن�ساط الثقايف يف ال�سيخ جراح - القد�س

- يف املراكز الثقافية الفرن�سية :
)القد�س، غزة، رام اهلل، نابل�س، اخلليل وبيت حلم(

3- درا�سة امللفات يف كانون اأول

4- املقابالت يف كانون ثاين

5- النتائج عرب الربيد الإلكرتوين يف �سباط

عملية الت�سجيل يف اجلامعات 
يتكّفل الطالب املمن�ح مبتابعة طلب الت�سجيل يف اجلامعات. 

يع�د قرار الت�سجيل اإىل اجلامعة ذاتها.


