
 

أكتوبر  15منتدى الطالب "اختر فرنسا" يعود من جديد في نسخته الرابعة يوم السبت 

2022 
 

أكتوبر من  15منتدى الطالب "اختر فرنسا" الذي أصبح فاعلية كبيرة ال تفوت يعود من جديد في نسخته الرابعة ليعقد يوم السبت 

مساًء! قام بتنظيم المنتدى قسم التعاون العلمي والجامعي التابع لسفارة فرنسا في مصر بدعم من وكالة  6صباًحا وحتى  9الساعة 

 طالب مهتم بالدراسة في فرنسا. 1500لمنتدى كل عام قرابة كامبوس فرانس. يستقبل ا

أكتوبر، سيكون اليوم مخصًصا لممثلي المؤسسات والجامعات فقط وذلك بغية أن يتسنى  16وفي اليوم التالي يوم األحد الموافق 

 لممثلي المؤسسات الفرنسية مقابلة نظرائهم المصريين.

ل من الطالب واألهالي وممثلي المؤسسات وذلك من خالل الرابط التالي: التسجيل لحضور المنتدى إجباري ومجاني لك
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 .مساءً  6:00ظهًرا وحتى الساعة  2:00ظهًرا أو من الساعة  1:00صباًحا وحتى الساعة 

 

أكتوبر سيتيح لطالب المدارس والجامعات المصريين التعرف على  15إن منتدى الطالب الذي سيُعقد يوم السبت الموافق 

 للشهادات الفرنسية.  الدراسة في فرنسا وعلى المناهج الدراسية التي تقدمها الجامعات واألقسام الفرنسية في مصر والمانحة

المخططين للسفر إلى فرنسا من خالل ورش عمل وستاندات ومنصات لتقديم معلومات حول سيساعد المنتدى الطالب المصريين 

 برامج المنح.

سيحضر المنتدى حوالي خمس عشرة مؤسسة فرنسية للتعليم العالي، ثالث شبكات مؤسسات تعليم عال وستة من األقسام الفرنسية 

امعات المانحة للشهادات الفرنسية في مصر )األقسام الفرنسية المانحة للشهادات الفرنسية في مصر، الجامعة الفرنسية في مصر والج

وإسلسكا(، أتوا جميعهم كي يشرحوا برامجهم الدراسية التي يقدمونها من سنة أولى جامعة وحتى الدكتوراه ولكي يقابلوا زوار 

 ديث معهم.المنتدى ويتبادلوا أطراف الح

سيتمكن أيًضا طالب المدارس والجامعات من التكلم مع األلومني المصريين خريجي التعليم العالي الفرنسي، ومع موظفي وكالة 

كامبوس فرانس، وقسم محاضرات اللغة الفرنسية ومكتب قسم االمتحانات بالمعهد الفرنسي وكذلك موظفي قسم التعاون العلمي 

 فرنسا في مصر.والجامعي التابع لسفارة 

وأخيًرا، طوال اليوم، سيعرض العديد من العروض التقديمية تتناول موضوعات مختلفة حول الدراسة والحياة في فرنسا وبرامج 

ذلك عروض تقديمية تشرح كيفية كوالمنح الموجهة للطالب المصريين ومحاضرات اللغة الفرنسية التي يقدمها المعهد الفرنسي 

 تحضير ملف الترشح للمنح وللدراسة في فرنسا. 

 

 باللغة اإلنجليزية. %100يسلط منتدى الطالب الضوء على البرامج الدراسية التي تُدرس بالكامل بنسبة 

ر، فإن فرنسا تُعد الوجهة طالب ُمسجل في مدارس الباكالوريا الفرنسية أو المدارس ثنائية اللغة في مص 40000مع ما يقرب من 

 األكيدة والحتمية للطالب المصريين!

على العديد من وبالنسبة للطالب غير الناطقين باللغة الفرنسية، فإن منتدى طالب اختر فرنسا يعود هذا العام أيًضا ليسلط الضوء 

وذلك في مدارس التجارة ومدارس  ة في فرنساباللغة اإلنجليزي %100البرامج الدراسية عالية المستوى التي تُدرس بالكامل وبنسبة 

 الهندسة والجامعات الفرنسية.

 

 النجاح المتزايد والكبير لمنتدى الطالب "اختر فرنسا"
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 مصر في الفرنسي المعهد استقبل لذلك. المصري العالي التعليم مشهد في يُفوت ال حدثًا منه جعلت للمنتدى المتزايدة الشعبية إن

 .المصرية للجامعات ممثل مائة وحوالي 2021 عام في أمور وأولياءمدرسة وجامعة  طالب 1500 من أكثر بالمنيرة

خالل النسخة الرابعة لمنتدى "اختر فرنسا" سيعمل موظفو قسم التعاون العلمي والجامعي التابع لسفارة فرنسا على مساعدة الطالب 

 لتنقلهم وسفرهم. المهتمين بالدراسة في فرنسا ودعمهم في اإلجراءات الالزمة

 

المقابالت بين المؤسسات: سيكون وقت ويوم مميز لبناء عالقات جديدة بين المؤسسات )يوم مخصص لممثلي -أكتوبر 16األحد 

 مؤسسات لتعليم العالي الفرنسي والمصري(

 التبادالت لمواصلة أو للشراكات، جديدة سبل استكشاف أجل من المصريين بنظرائهم الفرنسية العالي التعليم مؤسسات ممثلو سيلتقي

ووقد أبرمت اتفاقيات شراكة عديدة بفضل هذه اللقاءات الثنائية خالل المنتديات السابقة . التي تمت بالفعل لتعاونومشروعات ا

 للمقابالت المؤسسية التي أجريت خالل منتدى اختر فرنسا. 

 

 للتواصل
Hana.ragab@ifegypte.com 

+20122 968 8669 
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