
 

 

 بمصر بالمنيرةتنعقد فاعليات النسخة الثالثة لمنتدى الطالب اختر فرنسا العائد من جديد في صورته المباشرة في المعهد الفرنسي 

خالل العامين الماضيين قد تردد على ملتقى الجامعات المصرية هذا الذي ال يفوت ما ال يقل عن  ! و 2021يوم السادس من نوفمبر 

 زائر راغب في معرفة معلومات عن الدراسة في فرنسا.  3000

ي التابع للسفارة المصرية بمصر أيًضا المنظمون للمنتدى وهما قسم التعاون العلمي والجامع وكما هو الحال كل عام، فقد خصص

بالتعاون مع كامبوس فرانس باريس وهى الوكالة العامة المكلفة بالترويج للتعليم العالي الفرنسي يوم السابع من نوفمبر ليكون يوًما 

 تُعقد فيه لقاءات بين ممثلي المؤسسات الفرنسية ونظرائهم المصريين.

موعدكم مع العديد من الجامعات الفرنسية وأقسام الكليات المصرية التي تمنح شهادات فرنسية  منتدى الطالب : –نوفمبر  6السبت 

 شبكة األلومني الحاليينومع ورش تنعقد خصيًصا لمساعدتكم في كيفية تحضير أوراق التقديم ومع 

 

 .للجميع تدريبلقاءات وورش 

 كاألقسام الفرنسيةمؤسسات المصرية التي تمنح شهادات فرنسية سيضم المنتدى حوالي عشرين مؤسسة تعليم عاٍل فرنسي وجميع ال

وذلك لعرض البرامج الدراسية التي تقدمها كل منها بداية من سنة أولى جامعة وحتى  واسلسكا والجامعة الفرنسية في مصرفي مصر 

 درجة الدكتوراه ولتجاذب أطراف الحديث مع الزوار.

 

وسيكون بوسع طالب الجامعات والمدارس أن يتكلموا مع أعضاء شبكة األلومني المصريين خريجي التعليم العالي الفرنسي، كما 

يمكنهم التحدث مع ممثلي وكالة كامبوس فرانس، وممثلي قسم اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بمصر وموظفي قسم التعاون العلمي 

 بمصر. والجامعي التابع لسفارة فرنسا

 

كالدراسة في فرنسا والحياة فيها، وبرامج المنح المقدمة  العروض التقديمية طوال اليوم لتتناول مواضيع متعددةوأخيًرا ستتوالى 

ملفات التقديم على المنح والدراسة ورش للتدريب على كيفية تحضير للمصريين ودراسة اللغة الفرنسية في المعهد الفرنسي كما ستُعقد 

 فرنسا.في 

 

 سواء كنتم ناطقون باللغة اإلنجليزية أو باللغة فرنسية ففرنسا ُوجدت من أجلكم!

 تلميذ بالبكالوريا الفرنسية أو بالمدارس ثنائية اللغة، تعد فرنسا الوجهة البديهية للطالب المصريين ! 40000مع التحاق ما يُقارب 

 نسبة مائة بالمائةفثمة دراسات عديدة رفيعة المستوى تُدرس كاماًل ب  تلك الوجهةبيد أن المتحدثون باللغة اإلنجليزية ليسوا بمنأى عن 

 باللغة اإلنجليزية في فرنسا !

 

 غنى عنه المنتدى الطالب صار 

تلميذ وطالب جامعي وقرابة المائة  1500حقق المنتدى نجاًحا كبيًرا وسط المصريين إذ تردد عليه أكثر من  2020و 2019في عامي 

عن الجامعات المصرية.  وألول مرة يُنظم منتدى اختر فرنسا في المعهد الفرنسي بمصر بالمنيرة في القاهرة، وسيساهم في نسخته ممثل 

في تطوير التعاون الجامعي على الصعيدين الفرنسي والمصري كما سيرافق الطالب ويساعدهم في اختيارهم في السفر إلى  2021لعام 

 فرنسا

 

 لحظات مميزة إلقامة عالقات جديدة بين المؤسساتلقاءات مؤسسية:  –نوفمبر  7األحد 

 

المؤسسات الفرنسية للتعليم العالي بنظرائهم المصريين للبحث عن سبل جديدة لتكوين شراكات بينهما أو بغية متابعة التعاون  سيلتقي ممثلو

 والشراكات المقامة بالفعل بينهما. وقد تمخض عن هذه اللقاءات المؤسسية التي أجريت خالل المنتديين السابقين اتفاقات تعاون عديدة. 

 


