
ـمعاـج ـنتياـبةـ ـ ـتعل)١سـيارـب(ونـبورـسـونـ ـ ـفتنـعنـ حـ

)DU PEPS  (اللغوي دبلومها في التسجيل باب

ــتعل ــ ــمعاــجنــ ــنتياــبةــ ــ ــفتنــع)١ســيارــب(ونــبورــسـونــ ــلتسجياابــبحــ ــ ــ ــ ــبلديــفلــ ــمهوــ ــللغااــ ــ ــتحويــ تــ

DUمـسا PEPSـشخألـل ـلحااصـ ـصلياـ ـ ـعلنـ ـللجاىـ ـ ـلسياوءـ ـ ـنساإلأويـساـ ـلطويـناـ ـلباـ ـللجايـ ـ ـبيوءـ ١٨نـ

ـسن٢٧و ـمتدونـيرـينـيذـلاةـ ـبعاـ ـتهاـسدراةـ ـنسرـفيـفمـ ـمعاـجيـفواـ ـنتياـبةـ ـ ـبشك)١سـيارـب(ونـبورـسـونـ ـ لـ

ــيتك.اصــخ ــ لدــلاوّنــ ــب ــلغدروسنــمومــ ــنسيرــفةــ ــ ــبشك)FLE(ةــ ــ ــعموورشدروسنــمويــساــسألــ ــعللــ ىــ

. B2 مستوى إلى A2 مستوى من الوصول هو منه والهدف األكاديمية المنهجية

 :للترشّح المطلوبة الشروط

الفرنسية اللغة في أدنى كحد A2 مستوى على حاصل يكون أن•

سنة ٢٧و ١٨ بين عمره يكون أن•

يعادلها ما أو األصلي بلده من بكلوريا شهادة لديه يكون أن•

للجوء طالب أو اللجوء على حاصل يكون أن•

 العلمية المجاالت بإحدى متعلّق مهني مشروع يمتلك وأن حافز رسالة يكتب أن•

)صفحة) (١ باريس (سوربون ـ بانتيون جامعة في الموجودة

البرنامج في الين أون يسجّل أن•
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 :الدبلوم سير ألية

 ، الخميس إلى االثنين من الفرنسية اللغة لدراسة أسبوعياً ساعة ١٤ الدبلوم يقدّم•

 . ظهراً ١٢:٣٠ ساعة إلى صباحاً ٩ ساعة من معظمها

غيرها أو اإلنجليزية مثل أخرى أجنبية لغة لدراسة ونصف ساعة•

 أو صباحاً ١١ و ٩ بين الجمعة يوم كل فرنسيين طالب مع أسبوعياً مساعدة ساعتين•

الظهر بعد ١ و ١١ بين

TCF أو DELF B2 امتحان سيتم ، ٢٠٢٣ أيّار / مايو شهر في•

)TCF أو DELF وللـ للدروس (للتسجيل رسوم أية توجد ال•

طالب بطاقة على والحصول الجامعية الخدمات كل من باالستفادة الحق الدبلوم يعطي•

 ٢٠٢٢ أيلول / سبتمبر ١٢ يوم  : الدروس بداية

٢٠٢٣ نيسان / أبريل ٢١ يوم:  الدروس نهاية

٢٠٢٣ الثاني كانون / يناير:   األول الفصل امتحان

٢٠٢٣ أيّار / مايو :  الثاني الفصل امتحان

DELF B2 أو TCF : ٢٠٢٣ أيّار / مايو

 :الملفات اختيار

 سوربون ـ بانتيون جامعة موقع في التسجيل : ٢٠٢٢ آب / أغسطس ٣٠ إلى أيار / مايو ٢٣ من ـ

)١ باريس(

 . األولي االنتقاء في المقبولين واختيار المرشحين ملفات دراسة :  ٢٠٢٢ أيلول / سبتمبر بداية ـ

بشكل المقبولين الختيار البرنامج في أستاذ مع شفوية لمقابلة الستدعائهم مباشرة بهم االتصال سيتمّ

) ١٤ خط / Olympiades مترو" (تولبياك "مركز في سيتم وهذا نهائي

dupeps.ddl@univ-paris1.fr : الدبلوم أو التسجيل عن إضافية لمعلومات
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