
 ٢۲٠۰٢۲١۱-٢۲٠۰٢۲٠۰ااألنشطة االطالبيیة خاللل االعامم االجامعي 
 

بب االفرقة ااألوولى بقسم االلغة االفرنسيیة نموذذجج محاكاةة لألمم االمتحدةة في نسختهھ االفرنسيیة٬، تحت إإشراافف  نَظََم ططُالَّ
. يیمنى صفوتت ووكيیل االكليیة لشئونن خدمة االمجتمع أأ.دد. ناصر عبد االعالل ووكيیل االكليیة لشئونن االطلبة٬، ووأأ.دد

ووتنميیة االبيیئة٬، ووأأ.دد. رراانيیا عاددلل ررئيیس قسم االلغة االفرنسيیة االذيین قامواا بافتتاحح االجلسة بكلماتت تشجيیعيیة للطلبة 
 .االمشارركيین وومحفزةة لهھم على ااالستمراارر بالمشارركة في فاعليیاتت مماثلة تعدهھھھم لسوقق االعمل

  
قضيیتيین يیمسانن حقوقق ااإلنسانن هھھھما: حريیة االتعبيیر  -ددوولة  ١۱٢۲كمندووبيین عن  -ناقش االطالبب خاللل االيیوميین 

ووحالل ااألططفالل االذيین يیكابدوونن االعناء في ظظل االناززعاتت االمسلحة. ووقد أأشرفف على ااختيیارر موااضيیع االمناقشة 
 .أأساتذةة االترجمة بقسم لغة فرنسيیة: دد. سوززاانن سعيید وودد. غاددةة أأبو االفتوحح

 
بُب بُمنَاقََشةِ   ٤تلك االقضيیتيین على ططراازز االجلساتت االُمْنَعقِدةة بلجانن ااألمم االمتحدةة٬، ووتوصلواا إإلى  قامم االطُالَّ

 .مستندااتت متضمنة مقترحاتت لحلهھا
 

بب مهھاررااتت عديیدةة كالتَفَاوُوضض  يیهھدفف هھھھذاا االنشاطط االتعريیف بالمحيیط االسيیاسي ووااالجتماعي, كذلك إإكسابب االطُالَّ
 .وواالبَْحث

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 االدووليیة االشرقق جونكورر مسابقة في يیشارركك االفرنسيیة االلغة سمق
------------------------------------------ 

 االشرقق جونكورر مسابقة فعاليیاتت في شمس٬، عيین جامعة ااأللسن بكليیة االفرنسيیة االلغة قسم شارركك
 عبد.دد.أأ ة٬،االجامع ررئيیس االمتيیني محمودد.دد.أأ ررعايیة تحت االفراانكفونيیة٬، االجامعيیة االوكالة مع بالتعاوونن االدووليیة٬،
  .االكليیة عميید ررشادد سلوىى.دد.أأ وواالطالبب٬، االتعليیم لشئونن االجامعة ررئيیس نائب سعودد االفتاحح

 



 لجنة ماممأأ) االمعتمدةة االساعاتت نظامم - االراابعة بالفرقة االُمقيید( عاددلل يیوسف/االطالب  االقسم بتمثيیل قامم حيیث
 .”Les Impatientes“ لروواايیة االقسم ااختيیارر عرضهھ خاللل من ووذذلك -بعد عن بمشارركتهھ- لبنانن في االحكم

 
 ووعرضض االمبكر االزووااجج مناهھھھضة ووهھھھي االعربي االعالم تمس قضيیة لتناوولهھا ااألوولل االمركز على حصلت ووقد

  .االمرأأةة ضد االعنف قضايیا
 

) رققاالش ااختيیارر( جونكورر بجائزةة آآمالل أأماددوو ددجايیلي االكاميیروونيیة للكاتبة  Les Impatientes رروواايیة ووفاززتت
 مع التعاووننب ووذذلك شمس٬، عيین بجامعة ااأللسن بكليیة االفرنسيیة االلغة قسم  فيیهھا شارركك وومدااووالتت ااستفتاء بعد

 .االفراانكفونيیة االجامعيیة االوكالة
 
 ااألقسامم هھھھذهه لطالبب ووسمحت ااألووسط االشرقق جامعاتت من فرنسيیة لغة قسم 34 من يیقربب ما االمسابقة ضمت 

 وونةمد على بأسمائهھم نًشرتت نقديیة مقاالتت ووصيیاغة جونكورر لجائزةة االًمرشحة االروواايیاتت من االعديید بقرااءةة
  .االوكالة

 
 إإثرااءوو االحالي االقرنن كتاباتت على وواالتعرفف ووااألفكارر ااآلررااء تباددلل على االطالبب االمسابقة هھھھذهه ساعدتت كما
 .االنقديیة لغتهھم

 
 رةةاالم بل ااألددبي االحدثث هھھھذاا في االقسم فيیهھا يیشارركك االتي ااألوولى االمرةة ليیست هھھھذهه أأنن بالذكر االجديیر وومن

 وولكن لبناننب وواالجامعة االكليیة لتمثيیل االقسم من االمرشح االطالب إإررسالل يیتم كانن ما ووعاددةة االتواالي٬، على االتاسعة
 بجائزةة للفوزز االمذكورر االكتابب ووترشيیح بعد عن االفعالة االمشارركة من االطالبب تمكن االجارريیة٬،  للظرووفف نظًراا

   .ااألددبيیة جونكورر
 

 
 

 ااألوولل في مسابقة أأددبيیةفوزز االطالبة كريیستيین فوززيي بالمركز 
 

 ٬،أأحد أأشهھر كتابب االقرنن االتاسع عشر٬، يیقيیم كل عامم إإقليیمرويیة االثانيیة لميیالدد جوستافف فلوبيیفي االذكرىى االمئ
نوررمانديي ٬،مسقط ررأأسس ااألدديیب االكبيیر مسابقة في االقصة االقصيیرةة. يینقسم االمتسابقونن إإلى ثالثث فئاتت: ططلبة 



رقق ي بيین االشفي ااألساسس إإلى االتباددلل االثقاف االمسابقة هههھھھذبة االجامعاتت وواالمعلميین. ووتهھدفف االمدااررسس ووططل
كانت بالنسبة لهھ مصدرر إإلهھامم لكثيیر من أأعمالهھ االراائعة.  يقد سافر إإلي مصر وواالت وواالغربب إإذذ أأنن فلوبيیر

نيیة مختلفة مثل جيیراارر إإسكندرريیة وفنكااشخص مختلفي ااألعمارر من مدااررسس فر ٢۲٢۲المسابقة هھھھااشتركك في هھھھذةة
٬،وو قدمم كل منهھم قصة قصيیرةة حولل موضوعع االتربيیة ااآلددااببكليیة ل كليیة ااأللسن وووومن كليیاتت مختلفة مث

ووفاززتت بالمركز ااألوولل االطالبة كريیستيین فوززيي من االفرقة االعاططفيیة أأحد ااألعمالل االشهھيیرةة  لجوستافف فلوبيیر. 
ي ويي وواالثقافووهھھھذاا إإنن ددلل على شيء٬، فإنهھ يیؤكد أأهھھھميیة كليیة ااأللسن في االنهھوضض بالمستوىى االلغاالراابعة. 

 .االمركز ااألوولل في فئة ططالبب االجامعاتت ووقدمت لي هھھھداايیا ررمزيیة تشجيیعيیة ىللطالبب. لقد حصلت عل
 


