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 معلومة تتعلق

 بفيروس كورونا
 19كوفيد ـ 

 

اندماج  
 

2020فبراير/ شباط  27  
 

 

تعليمية )تكوين( على االنترنت لتعلم الفرنسية ومعرفة قيم  عرض دورات

 وآلية عمل المجتمع الفرنسي بشكل أفضل.
 

استجابةً لطلب تقديم مشاريع من إدارة االستقبال، ومرافقة األجانب والجنسية ، 2017تم تطوير عدة أدوات رقمية منذ نهاية عام 

(DAAEN التابعة لوزارة الداخلية. هذه األدوات تسمح للوافدين الجدد )بتعلم الفرنسية وبمعرفة أفضل لقيم وآلية عمل المجتمع الفرنسي ،

 (.CIRاج الجمهوري )وتكملة للدروس التقليدية الحضورية وباألخص في إطار عقد االندم

 

 األدوات الرقمية لتعلم الفرنسية
 

 
 
 
 

بإنشاء مجموعة  إيل دو فرانس( في باريس Alliance françaiseقامت مؤسسة أليانس فرانسيز )

أي العيش في ) Vivre en France ( وتدعىMOOCالدروس المفتوحة على االنترنت )من 

(، والتي تتفاوت من France Université Numérique (FUN)فرنسا الرقمية )معات ، وهي جميعها متاحة على منصة جا(فرنسا

 حسب مستويات اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات. B1إلى المستوى  A1المستوى 

 
 (:Vivre en France( منصة العيش في فرنسا )MOOCللوصول إلى الدروس المفتوحة على االنترنت )

https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/  
 
 
 
 
 
 

(، والتي أدمجت مع الدروس المفتوحة على Alliance françaiseمؤسسة أليانس فرانسيز )آخر إنتاجات 

 10(. وهو يقدم أي العيش في فرنسا) Vivre en France ، هو تطبيقA1( مستوى  MOOCاالنترنت )

ساعات من التعليم ويهدف إلى مساعدة المبتدئين جداً باللغة الفرنسية في مواجهة أوضاع في الحياة اليومية مع محاكاة لألوضاع، ومعجم 
 للكلمات األكثر استخداماً، وتحديات وجوائز.

 
 (:Vivre en Franceول إلى تطبيق )للوص

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancefrancaise.vef&hl=fr 
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، والذي هابي فلو Happy FLE هو(:DAAENاالستقبال، ومرافقة األجانب والجنسية )تم دعم تطبيق رقمي آخر من طرف إدارة 

من خالل محاكات أوضاع في أساسيات اللغة الفرنسية  يعلّم . وتم إنشاؤها مع الجئين، وهوكوزيفوروم ريفوجييه جمعية  طورته
شراء الحاجيات، فهم الوثائق اإلدارية... يحتوي التطبيق الحياة اليومية: تحديد وسائل النقل، قراءة مخطط، فهم وصفة طبية، السالم، 

 كلمة لالكتشاف موزعة على خمسة مواضيع: النقل، البيئة المحيطة، الصحة، المشتريات، السكن. 100تمرين و  120على 

 دقائق اتصال في اليوم وسطياً. 8مع  Happy FLE تطبيقاشتراكات جديدة في  10في كل يوم هناك 

  
 :Happy FLE تطبيق للوصول إلى

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle&hl=fr 

 

 أدوات على االنترنت لفهم اإلجراءات األولى في فرنسا والحصول على عمل
 
  
 
 
 
 

بدروس  2019تم إغناؤها منذ شهر مارس/ آذار  إيل دو فرانس( في باريس Alliance française) أليانس فرانسيزمجموعة مؤسسة 

(، وهي تعطي المجال للحصول على تعليم العمل في فرنساأي  )   en FranceTravailler ( وتدعىMOOCمفتوحة على االنترنت )

في اللغة الفرنسية. هذه الدورة التعليمية تعطي المفاتيح اللغوية  A2 مستوى لألجانب الذين يمتلكونموجهة وهي  العملف بهدللفرنسية 

)البحث عن عمل، مقابالت التوظيف، الحياة في الشركة( وتعتمد على مفردات من خمس مجاالت  لمجال العملوالقواعد االجتماعية 
 لمعلوماتية، الفنادق والمطاعم.مهنية: الخدمات لألشخاص والشركات، البناء، الصحة، ا

 
 : MOOC Vivre en France et Travailler en Franceللوصول إلى دروس 

 https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/ 

 

 

 

 

أي العيش والحصول  « MOOC « Vivre et accéder à l'emploi en Franceدروس 

أبريل/ نيسان  10(، مفتوحة منذ DAAENإدارة االستقبال، ومرافقة األجانب والجنسية )على العمل في فرنسا، والتي قامت بعملها 

ظيم وآلية سير تن ايعرفو. وهي موجهة لجميع األشخاص الراغبين بالعيش في فرنسا، أو الذين استقروا فيها للتو، والراغبين بأن 2020

 بلدنا بشكل أفضل. 

سة؟...(، ي البنك؟ كيف تسجل طفلك في المدريقدم لكم أنّا وريان اإلجراءات األولى الواجب القيام بها عند االستقرار )كيف تفتح حساباً ف
 .الخدمات العامة المختلفة وفائدتها، والمراجع العملية للعيش في فرنسا )كيف أتنقل؟، ما اإلجراءات الواجب القيام بها إليجاد عمل؟...(
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ساعات موزعة على حصص تبلغ كل واحدة منها بضعة دقائق يمكن مشاهدتها وإعادة  3هذه الدورة التي تحتوي على سبع مقاطع مدتها 

 :Funمشاهدتها حسب إيقاع كل شخص واحتياجاته. هي متاحة مجاناً ومتوفرة على طول السنة باللغة الفرنسية على منصة 

 (https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134004+session01/about )  
 

 

 أدوات على االنترت حول قواعد وقيم الجمهورية

 

 

ً رقمياً  France Terre d'Asile (FTDA)أنشأت جمعية فرنسا أرض لجوء  ً تفاعليا مساراً تعليميا

لتعليم وتقديم المعلومات لألجانب من  )أي معا في فرنسا( " Ensemble en Franceاسمه " 

 الوافدين حديثاً حول مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية.

 مسار تعليمي مجاني، لفهم الجمهورية وقيمها.
ليزية والعربية واالسبانية والبرتغالية والصينية المندرانية والروسية والتامول فيديو مزودة بترجمة نصية إلى الفرنسية واالنك 50مع 

 والفرسية والباشتو، وتمارين متسلسلة لتقوية اللغة الفرنسية.
 

 هي متاحة بشكل دائم ومفتوحة أمام الجميع ويمكنكم الوصول إليها عبر الضغط على الرابط التالي:
https://www.ensemble-en-france.org/  

 

 

ً وعائالتهم )إ 12و  7هم بين بالنسبة للصغار، الذين أعمار خوتهم وأخواتهم المراهقين، عاما

قصصاً على االنترنت لمرافقة األطفال الواصلين حديثاً في اكتساب القيم الجمهورية  TRALALERE تراالليرواألهل(، تعرض جمعية 

  .Vinz et Louمن خالل موضوع العلمانية والمواضيع الدينية مع مالءمة برنامج 

 عبر الضغط على الرابط التالي:يمكنكم الوصول إيليها بالفرنسية واالنكليزية، 
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27 

 

 

 

تطبيق هاتف محمول يسمح (، وضعت وزارة الداخلية على االنترنت CIRفي إطار عقد االندماج الجمهوري )

 مفيد وهللوافدين الجدد باختبار وتقوية معارفهم عبر اختبارات قصيرة قبل وبعد الدورات التعليمية الحضورية. و
 كذلك للحصول على معلومات حول برنامج التأهيل المدني لعقد االندماج الجمهوري وروابط مواقع انترنت مفيدة.

 للوصول إليه:
 .االلكترونية من متاجر أندروييد أو آبل" Formation civique CIR قم بتحميل تطبيق  "
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