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 قسم اللغة الصينية   تقرير بأنشطة
 2022/  2021لفصل الدراسي األول ل 

 

"أنا  مسابقة  2021/8/15الى   2021/6/15في الفترة بين  أقام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة  .1
  يفزيون"مركز الثقافي الصيني بالقاهرة ومجلة "اإلذاعة والتلثمر بين الرحم التعاون الموالصين" للكتابة من 

وقد شارك طالب قسم اللغة الصينية كلية األلسن جامعة عين شمس في هذة   ،اليوم"لة "الصين ومج
 المسابقة. 

 /. وقامت الدكتورنور طارق محمد فرج الفرقة الرابعة نظام فصلي بالجائزة الكبرى  /حصلت الطالبة
في الفصل الدراسي قسم اللغة الصينية بتكريمها في اللقاء التعريفي للنظام الفصلي مرفت على رئيس 

 مرفق صور التكريم  .األول
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الموافق   لخميسيوم ا  عاون مع قسم اللغة الصينية  بالتبجامعة القاهرة  النموذجي  أقام معهد كونفوشيوس   .2

مساء    2021/ 9/ 25 الرابعة  عشر،  الساعة  الثانية  الجامعات   الدورة  لطالب  الصيني  الشعر  لمسابقة 

فيها   وقد شارك طالب   جامعة ومعاهد وفصول كونفوشيوس،    12متسابق ا من    18المصرية. وشارك 

 . قسم اللغة الصينية السن عين شمس في هذه المسابقة

المركز األول)عن معهد كونفوشيوس جامعة    حصلت  الرابعة  نظام فصلي على  الفرقة  الطالبة/ أسيل  

 عين شمس( 

 ن قسم اللغة الصينيه جامعة عين شمس( الثة نظام فصلي المركز ثاني )عالطالب/ ايهاب حسن الفرقة الث 

ة  الطالبة/ ميرنا محمد حسني الفرقة الرابعه نظام الساعات المعتمدة المركز ثاني )عن قسم اللغة الصيني

 جامعة عين شمس( 

المركز   فصلي  نظام  الرابعة  الفرقة  جمال  محمد  الصينيثاالالطالب/  اللغة  قسم  )عن  عين    جامعة  ةلث 

  شمس(

 ن المسابقة  مرفق صور الطالب م

 

مسابقة   2021/12/10الى  2021/11/24بالقاهرة في الفترة بين  بيت الحكمة   ت مؤسسةأقام .3
وقد  .باألقصر كباشافتتاح طريق ال عمل فيديو بالصيني عنر العظيمة الصينية" موضوعها  وان"مصبعن

 ن جامعة عين شمس في هذة المسابقة. شارك طالب قسم اللغة الصينية كلية األلس
 . على المركز األول ببرنامج الترجمة المتخصصة  يوسف على يوسف الفرقة الثالثة /حصل الطالب 

 يارا محمود الفرقة الثالثة المركز الثاني  /الطالبة
 ثالثة المركز الثالث مي جمال الفرقة ال /الطالبة
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القاهرة  النموذجي  أقام معهد كونفوشيوس   .4 اللغة الصينية  بالتبجامعة    12/2021/ 23  يوم  عاون مع قسم 

مساء   الرابعة  ا،  الساعة  المصرية.  السكتشمسابقة  الجامعات  لطالب  قسم     الصيني  شارك طالب  وقد 

 . اللغة الصينية السن عين شمس في هذه المسابقة

 


