
 أنشطة قسم اللغة الفرنسية 9102- 9102

 6102/ 6102العام الجامعى 

اٌرً ذمُّها اٌىواٌح  6106ٌّشاسوح فً ِغاتمح "لائّح خىٔىىساخرُاس اٌششق" ٌعاَ ا 6106ٔىفثش 

اٌداِعُح اٌفشٔىىفىُٔح تاٌرعاوْ ِع اٌّشوض اٌفشٔغً تٍثٕاْ ذسد ئششاف أوادَُّح خىٔىىس 

تفشٔغا الخرُاس اٌطالب ألفضً ئٔراج أدتً فشٔىىفىًٔ ِٓ لائّح اٌىرة اٌرً ذسذدها 

ٌرسذَذ  -6106ٔىفّثش  -ِٓ اٌفشلح اٌشاتعح فً اٌغفش ئًٌ ٌثٕاْطاٌثح  عفشاألوادَُّح و 

اٌىراب اٌفائض تعذ خٍغاخ اٌرشاوس تُٓ طالب ألغاَ اٌٍغاخ اٌفشٔغُح تاٌداِعاخ اٌّخرٍفح 

 عًٍ ِغرىي دوي اٌششق األوعظ.
 

ح و اٌّعهذ اٌفشٔغً ٌٍثمافإلشرشان فً ِغاتمح "و اَضا أذسذز اٌفشٔغُح" اٌرً ألاِها ا 6102ِاسط 

و ذعرّذ عًٍ  األلغاَ اٌفشٔغُح تاٌداِعاخ اٌّصشَحاٌماهشج عًٍ ِغرىي  -تإٌُّشج اٌرعاوْ

ئٔراج فٍُُ لصُش َثشص ئزذي لُُ اٌفشٔىىفىُٔح ِّا أعفش عٓ ئٔراج ثالثح أفالَ لصُشج: 

انفروكىفىوية و فرص " -" انفروكىفىوية : افاق جديدة" -"انفرووكىفىوية :كقيمة صداقة"

 زهرة وىار د.ذسد ئششاف  " انعمم
 

ِغشزُرُٓ تاٌٍغح اٌفشٔغُح: اٌّغشزُح اٌىىُِذَح  "ازرشعىا ئٔه  طالب اٌفشلح اٌثاٌثح لذَ 6102ِاسط  66

تُٕىُ"  و اٌّغشزُح اٌرعٍُُّح "ِىٌُُش ِّثال" فً ئطاس االزرفاي تُىَ اٌفشٔىىفىُٔح اٌزي 

و أ. سهمى زهرة وىار  د.ذسد ئششاف تإٌُّشج  اٌّعهذ اٌفشٔغً ٌٍثمافح و اٌرعاوْألاِه 

 وصر
 

َرضّٓ اعرعشاض األٔشطح اٌطالتُح  6102 -6106خراَ االٔشطح اٌطالتُح  زفًئلاِح  9102ابريل 

خالي اٌعاَ اٌذساعً و اٌطشق اٌسذَثح فً ذذسَظ اٌٍغح اٌفشٔغُح وٍغح أخٕثُح ِثً أعٍىب 

 د. زهرة وىار ذسد ئششاف اٌّساواج فً ئطاس ِادج اٌرعثُش اٌىراتً ٌطالب اٌفشلح األوًٌ 

 
 

 انجىائس انتى حصم عهيها انطالب 

"و اَضا أذسذز  تإٌُّشج اٌّعهذ اٌفشٔغً ٌٍثمافح و اٌرعاوْحصلت األفالم الثالثة المشاركة فى مسابقة  -0

 22 الذى أقامه المعهد يومالفرنكوفونية يوم االحتفال بعلى الجائزة األولى مناصفة فى إطار اٌفشٔغُح" 

 .9102 مارس
 نشطة الفرنكوفونية بالقسمشهادات تشجيعية من رئيس جامعة دمنهور عن مشاركتهم فى األ -9
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" فى إطار األحتفال معايير الجودة فى العملية التعليميةإعداد و عرض مسرحية عن " 6102عثرّثش 
" وذلك  عرض دليل الطالببإسبوع الجودة فى كلية التربية جامعة دمنهور  وتقديم "

التربية و عدد  بحضور رئيس جامعة دمنهور د. عاطف عبيد  ود. غادة غتورى عميد كلية
 و أ. سهمى وصر د. زهرة وىارذسد ئششاف من عمداء الكليات 

ذٕظُُ ِإذّش "سشُذ ِسً اٌزاوشج" تاٌرعاوْ ِع ِسافظح اٌثسُشج و تّشاسوح أزذ أزفاد  6102ٔىفّثش 

 اٌعذَذ ِٓ سِىص اٌثمافح و اٌفىش فً ِصش. و عفُش فشٔغا و اٌعاٌُ اٌفشٔغً شاِثٍُىْ و

ئعذاد اٌطالب ٌششذ ِعاٌُ ِذَٕح سشُذ األثشَح و اٌغُازُح تاٌٍغح اٌفشٔغُح ٌٍىفذ اٌّشاسن -

 فً اٌّإذّش فً صَاسج ذُ ئعذادها ٌٍُىَ اٌراًٌ ٌٍّإذّش

 و أهُ اِثاس تها ئعذاد ِطىَح تاٌٍغرُٓ اٌعشتُح و اٌفشٔغُح عٓ ِعاٌُ سشُذ اٌغُازُح -

فى "حفل المواهب" الذى نظمه مركز األنشطة الفرنكوفونية بمكتبة اإلسكندرية اٌّشاسوح    9102 مارس  4

الوكالة الجامعية باإلسكندرية و  بالتعاون مع المعهد الفرنسى للثقافة و التعاون
بأغنتين جماعيتين باللغة  على مسرح سيد درويش باإلسكندريةالفرنكوفونية 

 و أ. سهمى وصر د. زهرة وىارذسد ئششاف  الفرنسية
 

 -بالمنيرة المعهد الفرنسى للثقافة و التعاونالفيلم القصير التى نظمها ِغاتمح فى ٌّشاسوح ا 6102ِاسط 

و موضوعها إبراز  المصريةجامعات الاألقسام الفرنسية بالقاهرة على مستوى 

األوجه الثقافية المتعددة إلحدى الدول الفرنكوفونية و أسفرت الورشة عن إنتاج فيلمين: 
 د. زهرة وىارذسد ئششاف  "رشيد: محل الذاكرة" و "مصر: بلد ذات أوجه مختلفة" 

للثقافة و المعهد الفرنسى االحتفال بيوم الفرنكوفونية الذى أقامه لمشاركة فى ا 9102مارس  90

د. زهرة وىار و أ. سهمى ذسد ئششاف  باللغة الفرنسية غانىأداء بأ بالمنيرة التعاون

 وصر

مركز األنشطة الفرنكوفونية  التى نظمها  مسابقة "تعددية اللغة الفرنسية"مشاركة فى ال 6102ِاسط 
 د. زهرة وىارذسد ئششاف  بمكتبة اإلسكندرية

 

 انجىائس انتى حصم عهيها انطالب 

على فى "حفل المواهب" حصل الطالب على شهادات تقدير و جوائز رمزية للمشاركة :  9102مارس   4 -0
 مسرح سيد درويش باإلسكندرية.

"مصر: بلد ذات أوجه الثانى و فيلم  على المركز "رشيد: محل الذاكرة" : حصل فيلم  9102مارس   90 -6
 بالمنيرة للفيلم القصير. المعهد الفرنسى للثقافة و التعاونالثالث فى مسابقة  على المركز  مختلفة"

المعهد باالحتفال بيوم الفرنكوفونية الطالب على جوائز عينية للمشاركة فى : حصل  9102مارس   90 -3
 بالمنيرة. الفرنسى للثقافة و التعاون

 "تعددية اللغة الفرنسية" فى مسابقةت طالبة من الفرقة الرابعة على المركز األول : حصل 9102مارس   01 -4
  .تلخيص نص حوارى مصور عن الكلمات التى دخلت إلى اللغة الفرنسية متأثرة بالثقافات األخرىعن 

 شهادات تشجيعية من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية لمشاركتهم فى أعمال الجودة و أنشطتها. -5
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االشرشان فً اٌّغاتمح اٌغادعح ٌٍرصىَش اٌفىذىغشافً اٌرً ألاِرها خاِعح طٕطا عًٍ ِغرىي األعش اٌطالتُح  6102فثشاَش 

 د. زهرة وىارذسد ئششاف  ٌٍداِعاخ اٌّصشَح

  د. اميرة انحكيمذسد اششاف  اعرعشاض طالب اٌفشلح االوٌٍ اعّاٌهُ اٌفُٕح فٍ ِادج اٌثمافح اٌعاِح 6102ِاسط 

 د. زهرة وىارذسد ئششاف و طالب اٌفشلح اٌشاتعح ألغُٕح تثالز ٌغاخ ذذعى ٌفىش ذعذد اٌثمافاخ 

اِاَ اٌغفُشج خإُٔا ئَشَشا لٕصً فشٔغا تاإلعىٕذسَح واٌغُذ اٍَُُّاْ ٌىخٕذس اٌّغرشاس االلرصادي تاٌمٕصٍُح  

 اٌفشٔغُح

ِاسط  02

6102 

دوساخ طالب ِٓ اخً ِصش اٌّشوضَح تداِعح دِٕهىس ٔظُ لغُ اٌٍغح اٌفشٔغُح وسشح عًّ فً اطاس عٍغٍح 

االعرار اٌذورىس / غادج غرىسٌ عُّذ وٍُح اٌرشتُح و ؤزاضش فُها  تعٕىاْ األخطاء اٌشائعح فٍ اٌٍغح اٌفشٔغُح

اٌشائعح فً اٌٍغح و د/سَهاَ عالء. و ذهذف اٌذوسج اًٌ ذصسُر و ذدٕة االخطاء اٌٍغىَح  د/خالدَظ ِصطفً

 اٌفشٔغُح و رٌه عٓ طشَك اعرخذاَ االٔشطح اٌرعٍُُّح

 َرضّٓ اعرعشاض فمشاخ ِخرٍفح واٌراًٌ: ازرفاٌُح "ال ٌٍعٕف و اٌرطشف"  9102ابريل 

  خاص  بعىىان األعياد انفروسية وآخر بعىىان أرسيه نىبيه  معرض فىي نطالب انفرقة االونيالاِح

 ذسد اششاف د. اُِشج اٌسىُُ ِادذٍ اٌثمافح اٌعاِح وإٌصىصورٌه فٍ  انرابعةبانفرقة 

  عٓ اٌرُاساخ اٌفُٕح اٌّخرٍفح فً فشٔغا فً اٌمشْ اٌراعع عشش و اٌرً انثانثة  معرض فىي نطالب انفرقةالاِح

 د. زهرة وىارذسد ئششاف  02ذُ اٌرعشف عٍُها فً ِادج زضاسج اٌمشْ 

  ًعشض ِغشزُح "اٌرعاَش و اٌرطثع ترعذد اٌثمافاخ" ٌطالب اٌفشلح اٌشاتعح و اٌرً ذُ ذأٌُفها و ئعذاها ف

 د. زهرة وىارذسد ئششاف ئطاس ِادج زضاسج اٌفٓ اٌعششَٓ وّٕىرج ٌّغشزح إٌّهح 

  ة وىارد. زهرذسد ئششاف ِشاسوح طالب اٌفشلح اٌثاٌثح فً اٌسفً تأداء أغأً خّاعُح تاٌٍغح اٌفشٔغُح 

  ْرحهة حىل األرض مه خالل األغاوىوسشح عًّ أغأً تعٕىا  

فً ئطاس اٌرعاوْ تُٓ اٌذوي و فً ئطاس ثمافح ذمثً األخش لاَ طالب اٌفشلح االوًٌ ترمذَُ ِدّىعح ِٓ اغأً 

د. جالديس )اوتُشَد( و اٌرً ذمذَ تالد ِٓ ِخرٍف أٔساء اٌعاٌُ ِٓ افشَمُا , اوسوتا و أعُا ذسد ئششاف 

 مصطفى و أ. سهمى وصر
https://www.facebook.com/558800560857813/posts/2675561165848398/ 

 
https://www.masrelmahrousa.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D9%84%D8%A7-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%85-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/558800560857813/posts/2675561165848398/
https://www.facebook.com/558800560857813/posts/2675561165848398/
https://www.masrelmahrousa.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.masrelmahrousa.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.masrelmahrousa.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.masrelmahrousa.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.masrelmahrousa.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رحهة حىل األرض مه خالل األغاوىوسشح عًّ 


