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موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت اإللكترونية في 

 مسابقة اإلمالء المالية بالفرنسية

 
وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء  -نظّم معهد باسل فليحان المالي 

 المالية" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي.

متباٍر من محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ  100المسابقة نحو وشارك في 

 المدارس.

وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته  مستشارالتعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب 

مدير المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت 

 إللكترونية.ا

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في 

 الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى.

سان سالمة من وزارة وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غ

التربية باللقب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز 

 الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث.

ت لريتا بو عيسى من مدرسة أما الجائزة األولى في فئة الـ"جونيور"، فمنحت كما في العام الفائ  

 "سيدة الناصرة"، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة.

-B6%D9%88%D8%B9https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%

-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

r%D8%A7%D9%84/a-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A 
  

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/367181/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar
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معهد باسل فليحان المالي نظّم مسابقة "اإلمالء 

 المالية" باللغة الفرنسية

 
 

 

وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء  -نظّم معهد باسل فليحان المالي 

من  متبارٍ  100المالية" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس.

 

وتناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير 

المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت 

 اإللكترونية.

 

خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في  وفاز جورج بو

 الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى.

 

وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة 

التربية باللقب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز 

الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث. أما الجائزة 

رسة "سيدة األولى في فئة الـ"جونيور"، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مد

 الناصرة"، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة.

www.lebanon24.com/articles/1520868190960395300/ 

  

http://www.lebanon24.com/articles/1520868190960395300/
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عبد الصمد  اإلمالء المالي بالفرنسية والزميلة ريما

 2مجددا في المرتبة 

 
 

 

وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء  -نظم معهد باسل فليحان المالي 

متباٍر من  100المالي" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 وتالميذ المدارسمحبي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام 

 

وتناول نص اإلمالء الذي تولى قراءته مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير 

المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ "بيتكوين" والعمالت 

 اإللكترونية.

 

ل في المركز الثاني الطالب في وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وح

 الجامعة اللبنانية طارق بو عمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى.

 

وفي فئة الموظفين الحكوميين التي سجلت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة 

الصمد من وزارة اإلعالم في المركز التربية باللقب للسنة الثانية تواليا، وكذلك حلت ريما عبد 

 الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث.

 

أما الجائزة األولى في فئة الـ "جونيور"، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة 

 ني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة."سيدة الناصرة"، وحلت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثا

http://www.lebanonfiles.com/news/1300848 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1300848
http://www.lebanonfiles.com/news/1300848
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اإلمالء المالية بالفرنسية في معهد باسل فليحان تناولَت 

 موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت اإللكترونية

 
، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء وزارة المال -المالي  فليحانمعهد باسل نظّم 

متباٍر من  100المالي" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي، وشارك في المسابقة نحو 

 .المدارسوتالميذ  القطاع العاممحبي اللغة الفرنسية وموظفي 

ى قراءته مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير وتناول نّص اإلمالء الّذي تولّ 

 " والعمالت اإللكترونية.بتكوينلوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ" لبنانالمعهد الثقافي الفرنسي في 

وقد تمكن جورج بو خليل من الفوز بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز 

جامعة القديس طارق بو عمر، وفي المركز الثالث الطالبة في  الجامعة اللبنانية الثاني الطالب في

 منى يحيى. يوسف

وزارة من  غسان سالمةوفي فئة الموظفين الحكوميين الّتي ُسّجلت فيها مشاركة واسعة، احتفظ 

في المركز  إلعالموزارة اباللقب للسنة الثانية تواليا، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من  التربية

 بالمركز الثالث. وزارة الثقافةالثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من 

https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-8%A1%A7%D

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF

-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86

%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA 
  

https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA
https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA
https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA
https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA
https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA
https://www.eliktisad.com/news/show/338136/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8E%D8%AA
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المالي نظم مسابقة "اإلمالء معهد باسل فليحان 

 المالي" باللغة الفرنسية

 
، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء وزارة المال -المالي  معهد باسل فليحاننظّم 

متباٍر من  100المالي" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 .المدارسوتالميذ  القطاع العاموموظفي محبي اللغة الفرنسية 

 

وتناول نّص اإلمالء الّذي تولّى قراءته مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير 

لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت  لبنانالمعهد الثقافي الفرنسي في 

 اإللكترونية.

 

ولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األ

 منى يحيى. جامعة القديس يوسفطارق بو عمر، وفي المركز الثالث الطالبة في  الجامعة اللبنانية

 

وزارة من  غسان سالمةوفي فئة الموظفين الحكوميين الّتي ُسّجلت فيها مشاركة واسعة، احتفظ 

في المركز  وزارة اإلعالمللسنة الثانية تواليا، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من باللقب  التربية

 بالمركز الثالث. وزارة الثقافةالثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من 

ow/1188380/%D9%85%D8%B9%D9https://www.elnashra.com/news/sh

-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%87%D8%AF

-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

-%D9%86%D8%B8%D9%85

-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1

A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%- 

  

https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
https://www.elnashra.com/news/show/1188380/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
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 اإلمالء المالية بالفرنسية في معهد باسل فليحان

 
وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء  -نظّم معهد باسل فليحان المالي 

متباٍر من  100المالية" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس.محبّي 

 

التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته مستشار

المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت 

 اإللكترونية.

 

المرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في وفاز جورج بو خليل ب

الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى. 

وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة 

قب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز التربية بالل

الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث. أما الجائزة 

األولى في فئة الـ"جونيور"، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة "سيدة 

 ناصرة"، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة.ال

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=268823 

  

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=268823
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=268823
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 اإلمالء المالية بالفرنسية في معهد باسل فليحان

 والعمالت اإللكترونية” بيتكوين”تناولَت موضوع الـ
March 12, 2018 | 

 
اإلمالء “وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة  وزارة المال، – م معهد باسل فليحان المالينظّ 

متباٍر من  100وشارك في المسابقة نحو  .باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي ”المالية

 .ة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارسمحبّي اللغ

التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مستشار  وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته

والعمالت ” بيتكوين”موضوع الـ ،مدير المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي

 اإللكترونية.

بة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في وفاز جورج بو خليل بالمرت

الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى. 

وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة 

سنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز التربية باللقب لل

الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث. أما الجائزة 

سيدة “، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة ”جونيور”األولى في فئة الـ

 ، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة.”الناصرة

 

 

 
 

 

 

 

  

http://magvisions.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3/?share=twitter&nb=1
http://magvisions.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b3/?share=twitter&nb=1
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اإلمالء المالية بالفرنسية في معهد باسل فليحان 

تناولَت موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت 

 اإللكترونية

 
وزارة المال،وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء  -نظّم معهد باسل فليحان المالي 

متباٍر من  100الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو المالية" باللغة 

 محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس.

 

التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته  مستشار

ن لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت مدير المعهد الثقافي الفرنسي في لبنا

 اإللكترونية. 

 

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في 

الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى. 

ن الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة وفي فئة الموظفي

التربية باللقب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز 

الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث. أما الجائزة 

ولى في فئة الـ"جونيور"، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة "سيدة األ

 الناصرة"، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة. 

-https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
-A8%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF

-%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA

%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5/ 
  

https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/


Confidential Page 10 of 16   9/13/2018 

 
 اإلمالء المالية بالفرنسية في معهد باسل فليحان

  2018, 12مارس 

 21 

 
اإلمالء “وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة  –نظّم معهد باسل فليحان المالي 

متباٍر من  100الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد ” المالية

 .محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس

التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته مستشار

والعمالت ” يتكوينب”المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ

 .اإللكترونية

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في 

الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى. 

ركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشا

التربية باللقب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز 

الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث. أما الجائزة 

سيدة “ا في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة ، فمنحت كم”جونيور”األولى في فئة الـ

 .، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة”الناصرة

http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8

%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D

9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/ 

 

 

 

 

http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://nextlb.com/
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اإلمالء المالية بالفرنسية في معهد باسل فليحان تناولَت 

 والعمالت اإللكترونية” بيتكوين”موضوع الـ

 
اإلمالء “وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة  –نظّم معهد باسل فليحان المالي 

متباٍر من  100باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو ” المالية

 محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس.

 

وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته  مستشارالتعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب 

والعمالت ” بيتكوين”الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ مدير المعهد

 اإللكترونية.

 

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في 

ى يحيى. الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف من

وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجلَت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة 

التربية باللقب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز 

الثالث. أما الجائزة  الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز

سيدة “، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة ”جونيور”األولى في فئة الـ

 ، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة.”الناصرة

-http://www.ad

dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84

-1%D8%A7%D8%A

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D

-%D9%81%D9%8A-9%8A%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF/ 

  

http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
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معهد باسل فليحان المالي نظم مسابقة "اإلمالء 

 المالي" باللغة الفرنسية

 
، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء وزارة المال -المالي  معهد باسل فليحاننظّم 

متباٍر من  100المالي" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 .المدارسوتالميذ  القطاع العاممحبي اللغة الفرنسية وموظفي 

مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير  وتناول نّص اإلمالء الّذي تولّى قراءته

لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت  لبنانالمعهد الثقافي الفرنسي في 

 اإللكترونية.

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في 

 منى يحيى. جامعة القديس يوسفارق بو عمر، وفي المركز الثالث الطالبة في ط الجامعة اللبنانية

وزارة من  غسان سالمةوفي فئة الموظفين الحكوميين الّتي ُسّجلت فيها مشاركة واسعة، احتفظ 

في المركز  وزارة اإلعالمباللقب للسنة الثانية تواليا، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من  التربية

 بالمركز الثالث. وزارة الثقافةني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من الثا

شكرا لقرائتكم خبر عن معهد باسل فليحان المالي نظم مسابقة "اإلمالء المالي" باللغة الفرنسية 

ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة )لبنان( وربما  365على الخليج 

قله بالكامل اواالقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره االساسي تم ن

من الرابط التالي النشرة )لبنان( ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات 

 بيوم سعيد .

-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-https://www.gulf365.co/world

-%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84

-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9

%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1 

  

https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/world-news/945587/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
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لبنان اليوم معهد باسل فليحان المالي نظم مسابقة 

 "اإلمالء المالي" باللغة الفرنسية

 
، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء وزارة المال -المالي  معهد باسل فليحاننظّم 

متباٍر من  100الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو المالي" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد 

 .المدارسوتالميذ  القطاع العاممحبي اللغة الفرنسية وموظفي 

 

 

وتناول نّص اإلمالء الّذي تولّى قراءته مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير 

الـ"بيتكوين" والعمالت  لوتشيانو ريسبولي، موضوع لبنانالمعهد الثقافي الفرنسي في 

 اإللكترونية.

 

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحّل في المركز الثاني الطالب في 

 منى يحيى. جامعة القديس يوسفطارق بو عمر، وفي المركز الثالث الطالبة في  الجامعة اللبنانية

 

وزارة من  غسان سالمةت فيها مشاركة واسعة، احتفظ وفي فئة الموظفين الحكوميين الّتي ُسّجل

في المركز  وزارة اإلعالمباللقب للسنة الثانية تواليا، وكذلك حلّت ريما عبد الصمد من  التربية

 بالمركز الثالث. وزارة الثقافةالثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من 

 

ر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث االخبار، وهو تم نشره اخالء مسئولية: مضمون هذا الخب

وانما تم نقله بمحتواه كما هو  24بواسطة موقع )النشرة )لبنان( ( وال يعبر عن وجهة نظر مصر 

من الرابط التالي النشرة )لبنان( ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر، وتم ازالة كل الروابط 

وم معهد باسل فليحان المالي نظم مسابقة "اإلمالء المالي" الخارجية من الموضوع "لبنان الي

 باللغة الفرنسية" والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-https://24.com.eg/lebanon

-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF

-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%85-5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 

  

https://24.com.eg/lebanon-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://24.com.eg/lebanon-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://24.com.eg/lebanon-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://24.com.eg/lebanon-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://24.com.eg/lebanon-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://24.com.eg/lebanon-news/46846/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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المالي بالفرنسية في معهد باسل فليحان اإلمالء 

 2والزميلة ريما عبد الصمد مجددا في المرتبة 

 
وزارة المال، وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة  -نظم معهد باسل فليحان المالي  -وطنية 

 100"اإلمالء المالي" باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 متباٍر من محبي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس

 

وتناول نص اإلمالء الذي تولى قراءته مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير 

المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي، موضوع الـ "بيتكوين" والعمالت 

 اإللكترونية.

 

 الفائزون

وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحل في المركز الثاني الطالب في 

 الجامعة اللبنانية طارق بو عمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى.

 

رة وفي فئة الموظفين الحكوميين التي سجلت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزا

التربية باللقب للسنة الثانية تواليا، وكذلك حلت ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز 

 الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث.

 

مدرسة  أما الجائزة األولى في فئة الـ "جونيور"، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من

 "سيدة الناصرة"، وحلت ميشيل ساتين يزبك في المركز الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة.

news/332936-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 

 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/332936/


Confidential Page 15 of 16   9/13/2018 

 

 
 

 الـ"بيتكوين" والعمالت اإللكترونيةاإلمالء المالية في معهد فليحان تناوَلت 

وللسنة الخامسة على التوالي، مسابقة "اإلمالء  وزارة المال، - نّظم معهد باسل فليحان المالي
متباٍر من  100المالية"باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 ميذ المدارس.محّبي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتال

التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير مستشار  وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّى قراءته
 موضوع الـ"بيتكوين" والعمالت اإللكترونية. المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي،

في المركز الثاني الطالب في  وفاز جورج بو خليل بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحلّ 
الجامعة اللبنانية طارق بو ُعَمر، وفي المركز الثالث الطالبة في جامعة القديس يوسف منى يحيى. 

وفي فئة الموظفين الحكوميين التي ُسّجَلت فيها مشاركة واسعة، احتفظ غسان سالمة من وزارة 
ا عبد الصمد من وزارة اإلعالم في المركز التربية باللقب للسنة الثانية توالياً، وكذلك حلّت ريم

الثاني كما في العام الفائت، فيما فاز نعمة دحداح من وزارة الثقافة بالمركز الثالث. أما الجائزة 
األولى في فئة الـ"جونيور"، فمنحت كما في العام الفائت لريتا بو عيسى من مدرسة "سيدة 

 الثاني، وراوول يزبك في المرتبة الثالثة. الناصرة"، وحلّت ميشيل ساتين يزبك في المركز

 الفائزون مع رئيسة المعهد ومستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية.في الصورة :

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%
B9/2018/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-
%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9
%8A%D8%A9  

 

 

 

 

 

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/2018/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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