
المكان وصف النشاط / الخدمة

قاعة رقم 4  اختبر مستواك على الكمبيوتر. اعتماًدا على النتيجة والهدف الخاص بك، سينصحك األستاد بالشهادة
.التي يجب أن تأخذها اختبارإڤاالنغ : 80 درهم

من 10 صباحا
إلى 6:30 مساًء اليوم

 المكتبة
الوسائطية

 جولة إرشادية في المكتبة الوسائطية، عرض المجموعات والمنتجات الجديدة ومنصة »المكتبة الرقمية« على
.اإلنترنت كتشاف المكتبة الوسائطية، تصفح الكتب وإعارتها ا

 القاعة المتعددة
األغراض

عرض إجراءات كومبس فرانس /30 دقيقة/ مجانًا كومبيس فرانس الساعة 10:00
و 11:15

الصباح
معلومات، شرح وتقديم شواهد : ديلف/دالف/ت.س.ف /15 دقيقة/ مجانًا الشواهد : ديلف/دالف/ت.س.ف الساعة 10:30

و 11:45

دورة مصغرة /30 دقيقة/ مجانية ورشة عمل السيرة الذاتية، الطلب والمقابلة الساعة 10:45
و 12:00

قاعة رقم 5 عدة دورات عرض مصغرة مدتها 20 دقيقة لمنحك نظرة عامة على أصول التدريس لدينا - مجانًا دورة مصغرة في الفرنسية العامة للكبار الساعة 10:30، 11:00
و 11:30

 القاعة المتعددة
األغراض

عرض إجراءات كومبس فرانس /30 دقيقة/ مجانًا كومبيس فرانس  الساعة 14:45
 و 16:00

بعد الظهيرة
معلومات، شرح وتقديم شواهد : ديلف/دالف/ت.س.ف /15 دقيقة/ مجانًا الشواهد : ديلف/دالف/ت.س.ف الساعة 15:15

و 16:30

دورة مصغرة /30 دقيقة/ مجانية ورشة عمل السيرة الذاتية، الطلب والمقابلة الساعة 15:30
و 16:45

قاعة رقم 5 عدة دورات عرض مصغرة مدتها 20 دقيقة لمنحك نظرة عامة على أصول التدريس لدينا - مجانًا دورة مصغرة في الفرنسية العامة للكبار من الساعة 14:30
 إلى الساعة 17:00 

 القاعة المتعددة
األغراض حفل موسيقي »بيكاربونات« / مجاني حفلة موسيقية الساعة 19:00 اخر النهار

كاديمية الهيب هوب ترفيه فني طوال اليوم من تقديم أ
.من فضلك اترك لنا انطباعاتك وتعليقاتك من خالل التوقيع على دفتر الزوار عند المدخل

Oujda

يوم األبواب المفتوحة
كتوبر 2022 السبت 1 أ

برنامج للكبار والطالب



المكان وصف النشاط / الخدمة

قاعة رقم 1 .)يعرض المعهد الفرنسي اختبار مستوى طفلك )أطفالك
اعتماًدا على النتيجة، سوف ينصحك األستاد بالدورة التدريبية التي يجب أخذها / مجانًا اختبار تحديد المستوى من 10 صباحا

إلى 6:30 مساًء اليوم
 المكتبة

الوسائطية .جولة إرشادية في المكتبة الوسائطية، عرض المجموعات والمنتجات الجديدة ومنصة »المكتبة الرقمية« على اإلنترنت كتشاف المكتبة الوسائطية، تصفح الكتب وإعارتها ا

 قاعات
رقم 2 و 3 عدة دورات عرض مصغرة مدتها 20 دقيقة لمنحك نظرة عامة على أصول التدريس لدينا - مجانًا

دورة فرنسية عامة مصغرة لألطفال
الساعة 10:30، 11:00

و 11:30

الصباح

دورة فرنسية عامة مصغرة للمراهقين

دورة تواصل مصغرة لألطفال الساعة 11:00

 المكتبة
الوسائطية

اطرق، اطرق، افتح أذنيك، صغيًرا وكبيًرا، انضم إلينا لمتعة مشاركة القصص / مجانًا ساعة الحكي/ 30 دقيقة الساعة 10:30
و 11:30

كتشاف منصة المكتبة الرقمية / مجانا ا الورشة الرقمية الساعة 10:30

قم بإنشاء مشاريع الصوت والفيديو الخاصة بك باستخدام هذا الخالط الذي يمكن للجميع الوصول إليه / مجانا صندوق المزج الساعة 11:00

 قاعات
رقم 2 و 3 عدة دورات عرض مصغرة مدتها 20 دقيقة لمنحك نظرة عامة على أصول التدريس لدينا - مجانًا

دورة فرنسية عامة مصغرة لألطفال
من الساعة 15:00
 إلى الساعة 17:30 

بعد الظهيرة

دورة فرنسية عامة مصغرة للمراهقين

دورة تواصل مصغرة لألطفال الساعة 15:30
و 16:30

 المكتبة
الوسائطية

اطرق، اطرق، افتح أذنيك، صغيًرا وكبيًرا، انضم إلينا لمتعة مشاركة القصص / مجانًا ساعة الحكي/ 30 دقيقة الساعة 15:30
و 16:30

كتشاف منصة المكتبة الرقمية / مجانا ا الورشة الرقمية الساعة 15:30

قم بإنشاء مشاريع الصوت والفيديو الخاصة بك باستخدام هذا الخالط الذي يمكن للجميع الوصول إليه / مجانا صندوق المزج الساعة 16:30

 القاعة المتعددة
األغراض حفل موسيقي »بيكاربونات« / مجاني حفلة موسيقية الساعة 19:00 اخر النهار

كاديمية الهيب هوب ترفيه فني طوال اليوم من تقديم أ
.من فضلك اترك لنا انطباعاتك وتعليقاتك من خالل التوقيع على دفتر الزوار عند المدخل

يوم األبواب المفتوحة
كتوبر 2022 السبت 1 أ

برنامج لألطفال والمراهقين

Oujda


