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يف حفل ختام األنشطة الطالبية بقسم اللغة الفرنسية
جامعة دمنهور ...حتصل على املركز األول يف الفيلم القصري
و مسابقة حتكيم أفضل كتاب لعام  6102مبعرض الكتاب الدويل ببريوت على مستوى الشرق األوسط

شههههه ه األستتتتت ت التتتتت ت

 /عبيتتتتت ت صتتتتت ت ح (رئيييييييي

جامعييييييية دمنيييييييهور)

فاعليهههههها حفههههههل ختهههههها األنشهههههه ال البيهههههه بقسهههههه اللغهههههه الفرنسههههههي ؛
والههههه ه ينظمهههههههس هههههههالف نسههههه ه اللغههههه ه الفرنسهههههههي ب ليههههه ه ال بيههههه ه ،
ت /غتتتتتت رت غ تتتتتت (عميهههههه كليهههههه ال بيهههههه )،
حبوضهههههه األستتتتتت ت التتتتتت
ت /ن ريتتتتد نتتتت اوس (أسههههتال اللغهههه الفرنسههههي ا تفههههر بال
واألستتتت ت التتتت
ولفيهههن اهههد السهههاوو عمههه اي ووكهههالي ال ليههها والسهههاوو أعوضهههاي ي ههه التههه ي
والعاالني وال الف باجلااع ؛ بقاع ا ؤمترا ال ربى ب لي ال بي .

ليهههه )،

حيههه أشههههاو األستتت التتت

 /عبيتتت صتتت ح (رئيييي

اجلامعيييية) مبسههههت ى أبنا ههههس

ال ههههالف واهههه ى متيههههب ر اسههههتيعاف اقههههر ا ال اسههههي و فعيلهههه ا بشهههه ل
اتميهههب وفعههها  ،اعربًههها عهههد االهههحب سهههعاو س حبلههه أبنا هههس ال هههالف علههه ا ركهههب
االو ر الفههههيل القلهههه باللغهههه الفرنسههههي علهههه اسههههت ى اجلااعهههها وا هههه ا
ا لهههههري واشههههها ك األفهههههال الفههههها بو ر فرنسههههها مت،هههههيال لل ااعههههها ا لهههههري ،
وكهههه لو حلهههه مل علهههه ا ركههههب األو ر اسههههابق حت ههههي أفوضههههل كتههههاف
لعا  4102مبعرض ال تاف ال ولي با و عل است ى الشرق األوسط.
مشلههههه فاعليهههههها ادفههههههل عههههه وًا اههههههد الفقههههههرا باللغههههه الفرنسههههههي
والهههي نههه ا ا هههالف نسههه اللغههه الفرنسهههي  ،وعهههرض اسهههرحي باللغههه الفرنسهههي
ينههههههانا أ هههههه القوضهههههههايا لف ريهههههه وا تمعيهههههه ر ا تمهههههه الفرنسهههههههي،
وكههه لو اسهههتعراض أحههه ا هههرق الشهههرل والتههه ي الهههي يهههت ا ااع ههها ر القسههه
اههههد خههههال فعيههههل ا ما سهه ه العمليهه ه للمقههههر ا ال اسههههي وا اكههههاو والنمههههال
التعليميههه العمليههه والتههه يم علههه ات لاههها واسهههت ا سههه ق العمهههل إلعههه او
خريج واعِ مب تمعس ناو عل بناي الرنا ادايم.

إرا ت اإلعتتالم والرتمجد
كري حمم محبو

امل يتتتر العتتتتتت م
الشحتت ت مغتتت ز

Monday: April 24, 2017

At The End of Student Activities … University of Damanhur Obtains
First Position in «Short Film» &«Jury Prize» Competition of Best Book for
2016 At the Beirut Annual International Book Fair

Under Patronage of Prof. Dr.\ Ebied Saleh (University Rector) University
of Damanhur Obtains First Position in «Short Film» & «Jury Prize» Competition
of Best Book for 2016 At the Beirut Annual International Book Fair, in
attendance of Deans of Faculties, Vice Deans, Staff Members, Students.
University Rector had honored the students who succeeded in activities
of French Department - Faculty of Education; also he expressed his gratitude to
administration of Faculty which seeks to provide well qualified graduate able to
deal with labor market requirements.
As, The Party had included some sessions; which reflected distinguished
level of students through presentation of short films & Social Play in French.
Best Regards,

