

شهر الفرنكوفونية 2016

"الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسط بصفته الشريك
الرسمي لشهر الفرنكوفونية للعام "2016


)بيرسوت ،البربعاء  24شباط  (2016ين ّ
ظ م المكتب اللقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونيففة فففي
الشففرق السوسففط بصفففته الشففريك الرسففمي لشففهر الفرنكوفونيففة للعففام  2016سوالحففرم الرلقمففي
الفرنكوفوني في طرابلس فعاليات ثقافية عديدة مع الشركاء طيلة شهر آذار.
يوم الجمعة  26شباط 2016
ص
قراءة موسيقية لـ "  "Ô nuit Ô mes Yeuxمن قبل كلوتيلد كوبرسو سوزياد المحمدية ،نـ ّ
سوبرسوم :لميا زيادة
لمناسبة افتتاح شهر الفرنكوفونية ،ين ّ
ظ م المعهد الفرنسي في لبنان بالشراكة مففع المكتففب اللقليمففي
ً
للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسط لقاًء ممي ّففازا بيففن الممث ّلففة كلوتيلففد كففورسو سوعففازف
العود اللبناني زياد المحمدية يوم الجمعة  26شباط  2016في مسرح مونتاني )المعهد الفرنسي فففي
لبنان( .سيلتقي الفّنانان محول رسواية لميا زيادة اليخيرة.

يوم الخميس  3آذابر 2016
محفل إطلق المبادبرة الفرنكوفونية لتدبريب الساتذة عن بعد في لبنان IFADEM
سين ّ
ظ م محفل رسمي يوم الخميس  3آذار  2016في معرض رشففيد كرامففي الففدسولي -طرابلففس عنففد
الساعة العاشرة صبامح ا ً لمناسبة إطلق المبادرة الفرنكوفونية لتدريب الساتذة عن بعففد ).(IFADEM
يش ّ
كل برنامج  IFADEMشراكة بين سوزارة التربية سوالتعليفف م العففالي سوالمنظ ّمففة الدسوليففة للفرنكوفونيففة
سوالوكالة الجامعية للفرنكوفونية .سيلي الحفل توزيع كتيبات التففدريب علففى المعّلميففن .يخلل اليففومين
التاليين ،سيت م اصطحاب المعّلميففن فففي عمليففة اكتشففاف أدسوات التففدريب الففذاتي فففي إطففار مبففادرة
.IFADEM
يوم الجمعة  18آذابر 2016
النسخة الثالثة من مبابراة البرتجال الكبرى بين الجامعات
ين ّ
ظ م المكتب اللقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشففرق السوسففط سوالمعهففد الفرنسففي فففي
لبنان في إطار شهر الفرنكوفونية للعام  2016النسخة الثالثة من مباراة الرتجال بين الجامعات يوم
الجمعة  18آذار  2016عند الساعة السادسففة مسففاًء فففي مسففرح مونتففاني )المعهففد الفرنسففي فففي
لبنان(.
سيتواجه فريقان جامعيان لبنانيان سوفريق أردني سوفريق إيراني في إطار مباراة الرتجال الكبرى هففذه
محول ألعاب على الكلمات سومسرمحيات متكّررة سولقيود مسرمحية.
در مففن أصففل تونسففي
سيت م تحضير كل فريق في إطار سورش ارتجال يديرها الممّثل الفرنسي المتحفف ّ
نبيل دغسن الذي يشارك في العملية منذ النسخة السولى من المباراة .ستتناسول هففذه الففورش اللقففاء
فس سومدى الصوت سوغنى الداء التمثيلي .كما سففيت م ايختبففار القيففود الففتي تففواجه
سوسوضعية الجسد سوالتن ّ
عادةً يخلل مباريات الرتجففال بحيففث يصففبح الطلب جففاهازين للمواجهففة باللغففة الفرنسففية فففي اليففوم
دد!
المح ّ
سيت م الفصل بين الفريقين على إثر مِمباراتين شبه نهففائيتين سومبففاراة نهائيففة كففبرى .سففيكون الجمهففور
سيد المولقف محيث يعّبر عن رأيه بواسطة بطالقات محمففراء سويخضففراء ليختيففار الفففائاز .إذا كففان الحكفف م
صارما ً جدًا ،يجوز العتراض عليه أيضًا!
سسففات الشففريكة
 م ممّثلين من السفارات الفرنكوفونية فففي لبنففان سومففن المؤ ّ
ستسّل م لجنة محك م تض ّ
الجائازة النهائية يخلل محفل مفتوح أمام الجمهور.
الخميس  31آذابر 2016
الكلمة الذهبية Le Mot d’Or 2016
تهدف مبادرة »  « Les Mots d’Orالتي أطلقت في العام  1988من لقبل جمعية » Actions pour
 ،(promouvoir le français des affaires » (APFAإلى تشجيع طلب المدارس سوالجامعات
سوالساتذة على استعمال اللغة الفرنسية في لغة العمال سوالتعريف بالكلمات الجديدة الففتي أصففبحت
ور التقنيات.
ضرسورية بفعل تط ّ
في شهر آذار  ،2015يخلل شهر الفرنكوفونية ،أرادت الوكالففة الجامعيففة للفرنكوفونيففة إمحيففاء » Les
 « Mots d’Orعبر تنظي م مسابقة لمدة ساعة مفتومحة أمام الطلب الجففامعيين الشففباب سوذلففك فففي
جعت هؤلء على ترجمة المفردات
عدد كبير من الجامعات في لبنان ،بالضافة إلى مصر سوسوريا .سوش ّ
التقنية المستعملة في لقطاع العمال.
يخلل محفل مفتوح أمام الجمهور ،ربففح الفففائازسون الثلثففة سفففرة إلففى بففاريس للمشففاركة فففي أسففبوع
الفرنكوفونية .2016

نظر ا ً لهذا النجاح الباهر سوبفضل التعبئة الكبيرة يخلل العام الذي جرى فيه إمحياء هذه المباراة ،لقففّررت
الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سوجمعية  APFAسوالمعهففد الفرنسففي فففي لبنففان سومعهففد باسففل فليحففان
المالي تجديد هذه التجربة لمناسبة شففهر الفرنكوفونيففة  2016عففبر فتحهففا أمففام المهنييففن الشففباب.
سيجري اليختبار الخ ّ
طي يوم الربعاء  16آذار  2016في محين سيجري اليختبار الشفهي يوم الخميس
 31آذار  2016عند الساعة السادسة مساًء في مسرح مونتاني )المعهففد الفرنسففي فففي لبنففان( فففي
إطار محفل مفتوح أمام الجمهور سففيربح يخللففه الفففائازان رمحلففة إلففى بففاريس للمشففاركة فففي أسففبوع
الفرنكوفونية .2017
من  21إلى  23آذابر 2016
مبابراة مرافعة للمعهد العالي للدكتوبراه في الحقـوق فـي الشـرق السوسـط EDDMO
محول "قانون اللئجئين"
إ ّنها مباراة مرافعة تتواجه فيها فرق طلب باللغففة الفرنسففية سو/أسو باللغففة العربيففة محففول محالففة سوهميففة
 م منطقة الشرق السوسط .يتناسول موضوع المباراة السولى "لقانون اللجئيففن".
ترتبط بمسألة لقانونية ته ّ
تن ّ
ظ م هذه النسخة السولى من مباراة المعهففد العففالي للففدكتوراه فففي الحقففوق فففي الشففرق السوسففط
بالشففراكة بيففن المكتففب اللقليمففي للوكالففة الجامعيففة للفرنكوفونيففة فففي الشففرق السوسففط سوالمكتففب
اللقليمي لليونسكو في الشرق السوسط سوالمجلس النرسويجي للجئين سوستجري مففن  21إلففى  23آذار
 2016في اليونسكو في بيرسوت.
أنشطة محول موضوع "الفرنكوفونية سوالسلم" بالشــراكة مــع ئجامعــة الداب سوالعلــوم
سوالتكنولوئجيا في لبنان )(AUL
دة فعاليففات بتنظيفف م
سيدع م المكتب اللقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسففط عفف ّ
من جامعة الداب سوالعلوم سوالتكنولوجيا في لبنان في محرم الكسليك سوطرابلففس سوصففيدا سوجففدرا محففول
موضوع "الفرنكوفونية سوالسلم" :مباراة محول الدبيات الفرنكوفونيففة المتعل ّقففة بالسففلم ،بنففاء "جففدار
افتراضي" )مدّسونة /منتدى للتبادل محول السففلم( سومبففاراة صففور محففول هففذا الموضففوع .سففتن ّ
ظ م نففدسوة
بعنوان "مناهج سوممارسات لتعلي م سوتعّل م اللغة الفرنسية في الجامعة" في  30آذار .2016
ولت
أصوات نسائية في عالم قيد التح ّ
لمناسبة انعقاد شهر الفرنكوفونيفة ،ين ّ
ظف م مكتفب اللغفات الجنبيفة ففي الجامعفة اللبنانيفة بفدع م مفن
المعهد الفرنسي في لبنان سوالمكتب اللقليمي للوكالة الجامعيففة للفرنكوفونيففة فففي الشففرق السوسففط
فعاليات ثقافية في كليات الحقوق سوالعلففوم سوالداب سوالتربيففة فففي الجامعففة اللبنانيففة )بيففرسوت -زمحلففه-
ث لفلم سومعرض صور.
من البرنامج :مؤتمرات سونقاشات ،لقاءات مع مؤّلفين ،ب ّ
صيدا( .يتض ّ
للمازيد من المعلومات ،الرجاء زيارة مولقع  www.ul.edu.lbسوصفحة مكتب اللغات الجنبية في الجامعة
اللبنانية على فايسبوك.

 أنشطة الحرم الرقمي الفرنكوفوني في طرابلس - 1آذابر 2016
العودة إلى الطبيعة في أدبيات الشباب )(Robinsonnades
يسففّر كّليففة الداب سوالعلففوم النسففانية فففي الجامعففة اللبنانيففة )فففرع طرابلففس( سوالحففرم الرلقمففي
الفرنكوفوني في طرابلس عرض العمال التطبيقية للطلب محول موضوع "العودة إلى الطبيعففة عفبر
النصهار مع عناصر الكون" في الكلية .سففيعرض الحففرم الرلقمففي الفرنكوفففوني فففي طرابلففس علففى
المشاركين كتابا ً للمؤّلفة ماري جوزيف غاليازي زياده.
 5آذابر 2016
مبابراة "طرابلس سوالملء"
ين ّ
ظ م الحرم الرلقمي الفرنكوفوني في طرابلس بالتعاسون مع جمعية "  "Social Wayمباراة إملء بين
الجامعات لمناسبة شهر الفرنكوفونية في مقّر الرابطة الثقافية في طرابلس .سيوّزع محاسوب لومحي
سوهديتان لقّيمتان على الفائازين.
 20آذابر 2016
المبابراة الرياضية الفرنكوفونية
يخلل شهر الفرنكوفونية ،ستشارك مدارس سوجامعات كثيرة من لبنان الشمالي في مباراة كرة دايخل
الصالت سومباراة كرة سّلة بتنظي م من الحرم الرلقمي الفرنكوفوني في طرابلس بالتعاسون مففع رسوضففة
الفيحاء سوجامعة الجنان .ستوّزع الكؤسوس سوالميداليات لمناسبة اليففوم العففالمي للفرنكوفونيففة فففي 20
آذار .2016
مبابراة "قريتي على موعد مع الفرنكوفونية"
ين ّ
ظ م مركاز النفاذ إلى المعلومات في الضنية الملحق بففالحرم الرلقمففي الفرنكوففوني فففي طرابلففس،
جهففة إلففى طلب المففدارس
بالتعاسون مع جمعية "ضناسويون" ،مباراة بعنففوان "الدليل الســيامحي" مو ّ
جع هففؤلء علففى سوصففف لقريتهفف م باللغففة الفرنسففية .سففيوّزع
سوالجامعات الفرنكوفونيين في الضنية يشفف ّ
الحرم الرلقمي ثل ث جففوائاز :محاسففوب لففومحي ،ذاكففرة  USBسواشففتراك فففي المكتبففة الرلقميففة للوكالففة
الجامعية للفرنكوفونية ).(Scholarvox
 19آذابر 2016
إملء الفرنكوفونية
ين ّ
ظ م المعهد الفرنسي في طرابلس بالتعاسون مع ليسيه لمارتين سوالحرم الرلقمففي الفرنكوفففوني فففي
جهة إلى طلب المدارس .سيت م
طرابلس سومدرسة رسوضة الفيحاء سومدرسة الرز مباراة في الملء مو ّ
دم .سيجري اليختبففار
ص الملء من لقبل مؤلف لبناني على مستويين من الصعوبة :عادي سومتق ّ
إعداد ن ّ
في مدرسة رسوضة الفيحاء في  19آذار  .2016سيستل م الفففائازسون جففوائازه م فففي اليففوم التففالي يخلل
محفل ين ّ
ظ م لمناسبة يوم الفرنكوفونية.
 20آذابر 2016
مبابراة "ابرسم لي تميمة"
ن طلب ك ّليات الفنون الجميلة سوالفنون التطبيقيففة سوالتصففمي م البيففاني سوالعلم سوالصفحافة ،بالضفافة
إ ّ
سسففات التربويففة فففي
المؤ
ففي
ف
البياني"
سو"التصمي م
سوالعلم"
"التواصل
في
صصة
المتخ
اللقسام
إلى
ّ
ّ
لبنان الشمالي ،مدعوسون للمشاركة في إنجففاز "فرنوس" الففذي سففيكون تميمففة الفرنكوفونيففة فففي
لبنان الشمالي يخلل السنوات المقبلة .ستعرض المشاريع المنجازة سوتسففّل م الجففائازة إلففى الفففائاز فففي
دم الحرم الرلقمي الفرنكوفوني في طرابلس محاسففوب  Mac Book Airإلففى
 20آذار  .2016سيق ّ
الفائاز.

 20آذابر 2016
اليوم العالمي للفرنكوفونية
معفا ً امحتفاليفا ً
ين ّ
ظ م المعهد الفرنسي في طرابلفس سوالحفرم الرلقمفي الفرنكوففوني ففي طرابلفس تج ّ
سوثقافي ا ً لكافة المشاركين سوالشركاء المعنيين بأنشطة الفرنكوفونية للعام  2016في لبنففان الشففمالي
سوذلك في  20آذار  2016في معرض رشيد كرامي الدسولي -طرابلس .لهذه المناسبة ،ستوّزع الجوائاز
على الفائازين في المباريات الرياضية سوالثقافية المختلفة المن ّ
ظمة طيلة شهر آذار.
 31آذابر 2016
مبابراة تصوير فيديو في "الحرم الرقمي الفرنكوفوني في طرابلس "2016
ين ّ
ظ م الحرم الرلقمي الفرنكوفوني في طرابلففس بالتعففاسون مففع جامعففة الجنففان مبففاراة تصففوير فيففديو
مفتومحة أمام طلب كلية العلم في جامعية الجنان محول موضوع "الحرم الرلقمي الفرنكوفففوني فففي
دم طلب كليفة الترجمفة ففي جامعفة الجنفان مشففهدا ً لقصفيرا ً
طرابلس  ."2016لهذه المناسبة ،سفيق ّ
يعّرف بخدمات الحرم الرلقمي الفرنكوفوني في طرابلس.
يوم إبرشاد علمي
ينظ ّفف م الحففرم الرلقمففي الفرنكوفففوني فففي طرابلففس بالشففراكة مففع مركففاز  AZMللبحففث فففي مجففال
التكنولوجيا البيولوجية سوتطبيقاتها التابع لمدرسة الدكتوراه للعلوم سوالتكنولوجيا فففي الجامعففة اللبنانيففة
يوما ً علميفف ا ً يرمففي إلففى التعريففف بالكتشففافات العلميففة الجديففدة لطلب الماجسففتير سوالففدكتوراه فففي
مدرسة الدكتوراه للعلوم سوالتكنولوجيا.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نبذة عن مكتب الشرق السوسط التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية
سةسمة تقريبم ًا مو ّزعمة علمى جميمع القمارات فمي مئمة بلمد
تض ّم الوكالة الجامعية للفرنكوفونية شبكة ممن  800مؤ  ّ
سةسة عضو مو ّزعممة علممى  13بلممد ًا فممي المنطقممة:
تقريب ًا .أما مكتب الشرق السوسط التابع للوكالة فيشمل  59مؤ  ّ
قبرص ،جيبوتي ،مصر ،المارات العربية المتحدة ،العراق ،إيران ،الردن ،لبنان ،فلةسطين ،باكةستان ،الةسممودان،
سوريا سواليمن.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

