
 

 
 بالفرنسية« إمالء مالية«»ضرائبنا العزيزة»

  2017آذار  28الثالثاء 

وزارة المالية، وللسنة الرابعة على  -لمناسبة شهر الفرنكوفونية، نظّم معهد باسل فليحان المالي 
باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. شارك في المسابقة « اإلمالء المالية»التوالي مسابقة 

 .متبارياً من محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع العام وتالميذ المدارس 140نحو 

 
تناول نص اإلمالء الذي تولّت قراءته أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف ندى شاوول، موضوع 

سوسييتيه »وفازت إليان كونيسكي من مصرف «. ضرائبنا العزيزة»اإللتزام الضريبي، وحمل عنوان 
بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحلّت في المركز الثاني كريستيان فرج هللا )بنك عودة( « الجنر

وفي المركز الثالث جورج بو خليل. وفي فئة الموظفين الحكوميين، حّل غسان سالمة من وزارة التربية 

يان من وزارة المالية. أما الجائزة في المركز األول، تَلَته ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم ثم ماريا نلبند
، وحّل ريبال سالم «سيدة الناصرة»، فمنحت لريتا بو عيسى من مدرسة «جونيور«األولى في فئة الـ

 .في المرتبة الثالثة« سيدة الناصرة»ثانياً، وسيلين ديبو من « مون السال»من مدرسة 

 

 
http://www.aljoumhouria.com/#/2755/12/219692 
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 إمالء المالية بالفرنسية« ضرائبنا العزيزة»

 متباريا 140نظمها معهد فليحان بمشاركة 
 

 
اإلمالء »وزارة المالية، وللسنة الرابعة على التوالي مسابقة  -باسل فليحان المالي بمناسبة شهر الفرنكوفونية، نظّم معهد 

متبارياً من محبّي اللغة الفرنسية وموظفي  140باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو « المالية

 القطاع العام وتالميذ المدارس.

ولّت قراءته أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف ندى شاوول،موضوع اإللتزام الضريبي، وقد تناول نص اإلمالء الذي ت

 «.ضرائبنا العزيزة»وحمل عنوان 

بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحلّت في المركز الثاني كريستيان « سوسييتيه جنرال»وفازت إليان قبيسي من مصرف 

الثالث جورج بو خليل. وفي فئة الموظفين الحكوميين، حّل غسان سالمة من وزارة التربية فرج هللا )بنك عودة( وفي المركز 

في المركز األول، تَلَته ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم ثم ماريا نلبنديان من وزارة المالية. أما الجائزة األولى في فئة 

ثانياً، وسيلين « مون السال»وحّل ريبال سالم من مدرسة  ،«سيدة الناصرة»، فمنحت لريتا بو عيسى من مدرسة «جونيور«الـ

في المرتبة الثالثة. وفاز بالقرعة كل من غيلدا غجر )فئة الجمهور العام( وِغنى شاهين )وزارة المال( « سيدة الناصرة»ديبو من 

 «(.سيدة الناصرة)»وناتالي حالوي )ليسيه عبد القادر( وآية هدوان 

« ملكارت«و« عين نجم -القلبين األقدسين»، شاركت مدارس «ليسيه عبد القادر«و« مون السال«و« سيدة الناصرة»وإلى 

 «.دار النور -راهبات المحبة«و« عجلتون -األنطونية الدولية«و« البوشرية -القلبين األقدسين«و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 معهد باسل فليحان ينظم مسابقة "اإلمالء المالية" باللغة الفرنسية

 17:59آخر تحديث    2017آذار  24الجمعة 

 
التوالي مسابقة "اإلمالء المالية" ، وللسنة الرابعة على وزارة المالية - بمناسبة شهر الفرنكوفونية، نظّم معهد باسل فليحان المالي

متبارياً من محبّي اللغة الفرنسية وموظفي القطاع  140باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 

 .العام وتالميذ المدارس

ول، موضوع اإللتزام الضريبي، وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّت قراءته أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف ندى شاو

 ."وحمل عنوان "ضرائبنا العزيزة

وفازت إليان قبيسي من مصرف "سوسييتيه جنرال" بالمرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحلّت في المركز الثاني كريستيان 

سان سالمة من وزارة التربية فرج هللا )بنك عودة( وفي المركز الثالث جورج بو خليل. وفي فئة الموظفين الحكوميين، حّل غ

في المركز األول، تَلَته ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم ثم ماريا نلبنديان من وزارة المالية. أما الجائزة األولى في فئة 

الـ"جونيور"، فمنحت لريتا بو عيسى من مدرسة "سيدة الناصرة"، وحّل ريبال سالم من مدرسة "مون السال" ثانياً، وسيلين 

يبو من "سيدة الناصرة" في المرتبة الثالثة. وفاز بالقرعة كل من غيلدا غجر )فئة الجمهور العام( وِغنى شاهين )وزارة المال( د

 .("وناتالي حالوي )ليسيه عبد القادر( وآية هدوان )"سيدة الناصرة

عين نجم" و"ملكارت"  -قدسينوإلى "سيدة الناصرة" و"مون السال" و"ليسيه عبد القادر"، شاركت مدارس "القلبين األ

 ."دار النور -عجلتون" و"راهبات المحبة -البوشرية" و"األنطونية الدولية -و"القلبين األقدسين

https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-

%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%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://www.eliktisad.com/news/show/280077/%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-%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA
https://files.elnashra.com/elnashrafinance/pictures/8908540_1490371441.JPG


 

متباريا شاركوا في مسابقة إالمالء المالية بالفرنسية نظمها معهد  140

 باسل فليحان
 

 
 05:24 - 2017آذار  24الجمعة 

وزارة المالية، للسنة الرابعة على التوالي، لمناسبة شهر الفرنكوفونية، مسابقة "اإلمالء المالية"  -نظم معهد باسل فليحان المالي 

متباريا من محبي اللغة الفرنسية الى موظفي القطاع العام  140المعهد الفرنسي. شارك فيها نحو  باللغة الفرنسية، بالتعاون مع

 .وتالميذ المدارس

وتناول نص اإلمالء الذي تولت قراءته أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف ندى شاوول، موضوع اإللتزام الضريبي وحمل 

 ."عنوان "ضرائبنا العزيزة

سي من مصرف "سوسييتيه جنرال" بالمرتبة األولى عن فئة الجمهور العام، وحلت في المركز الثاني كريستيان وفازت إليان قبي

 .فرج هللا )بنك عودة( وفي المركز الثالث جورج بو خليل

عالم، وفي فئة الموظفين الحكوميين، حل غسان سالمة من وزارة التربية في المركز األول، تلته ريما عبد الصمد من وزارة اإل

 .ثم ماريا نلبنديان من وزارة المالية

أما الجائزة األولى في فئة ال"جونيور"، فمنحت لريتا بو عيسى من مدرسة "سيدة الناصرة"، وحل ريبال سالم من مدرسة 

 ."مون السال" ثانيا، وسيلين ديبو من "سيدة الناصرة" في المرتبة الثالثة

مهور العام( وغنى شاهين )وزارة المال( وناتالي حالوي )ليسيه عبد القادر( وآية وفاز بالقرعة كل من غيلدا غجر )فئة الج

 .("هدوان )"سيدة الناصرة

عين نجم" و"ملكارت"  -وإلى "سيدة الناصرة" و"مون السال" و"ليسيه عبد القادر"، شاركت مدارس "القلبين األقدسين 

 ."دار النور -عجلتون" و"راهبات المحبة -البوشرية" و"األنطونية الدولية -و"القلبين األقدسين 

http://www.lebanonfiles.com/news/1162411 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lebanonfiles.com/news/1162411


 

 مسابقة اإلمالء المالية بالفرنسية
 ()بتوقيت بيروت 05:20الساعة  2017آذار  24الجمعة  

 
وزارة المالية، للسنة الرابعة على التوالي، لمناسبة شهر الفرنكوفونية، مسابقة "اإلمالء المالية"  - نظم معهد باسل فليحان المالي 

متباريا من محبي اللغة الفرنسية الى موظفي القطاع العام  140باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. شارك فيها نحو 

 .وتالميذ المدارس

تولت قراءته أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف ندى شاوول، موضوع اإللتزام الضريبي وحمل وتناول نص اإلمالء الذي 

 ."عنوان "ضرائبنا العزيزة

وفازت إليان قبيسي من مصرف "سوسييتيه جنرال" بالمرتبة األولى عن فئة الجمهور العام، وحلت في المركز الثاني كريستيان 

 .لثالث جورج بو خليلفرج هللا )بنك عودة( وفي المركز ا

وفي فئة الموظفين الحكوميين، حل غسان سالمة من وزارة التربية في المركز األول، تلته ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم، 

 .ثم ماريا نلبنديان من وزارة المالية

ريبال سالم من مدرسة  أما الجائزة األولى في فئة ال"جونيور"، فمنحت لريتا بو عيسى من مدرسة "سيدة الناصرة"، وحل

 ."مون السال" ثانيا، وسيلين ديبو من "سيدة الناصرة" في المرتبة الثالثة

وفاز بالقرعة كل من غيلدا غجر )فئة الجمهور العام( وغنى شاهين )وزارة المال( وناتالي حالوي )ليسيه عبد القادر( وآية 

 .("هدوان )"سيدة الناصرة

عين نجم" و"ملكارت"  -ل" و"ليسيه عبد القادر"، شاركت مدارس "القلبين األقدسين وإلى "سيدة الناصرة" و"مون السا

  ."دار النور -عجلتون" و"راهبات المحبة -البوشرية" و"األنطونية الدولية -و"القلبين األقدسين 

http://www.kataeb.org/%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%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2017/

03/24/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%

A7%D8%B1 

 

 

 

 

 

http://www.kataeb.org/%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2017/03/24/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.kataeb.org/%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2017/03/24/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.kataeb.org/%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%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2017/03/24/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 متباريا   140بالفرنسية نظمها معهد باسل فليحان بمشاركة إمالء مالية ” ضرائبنا العزيزة“
 

 
اإلمالء “وللسنة الرابعة على التوالي مسابقة  وزارة المالية، – م معهد باسل فليحان الماليبمناسبة شهر الفرنكوفونية، نظّ 

متبارياً من محبّي اللغة الفرنسية وموظفي  140. وشارك في المسابقة نحو باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي ”المالية

 القطاع العام وتالميذ المدارس.

 ،أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف ندى شاوول وقد تناول نص اإلمالء الذي تولّت قراءته

 ”.ضرائبنا العزيزة“موضوع اإللتزام الضريبي، وحمل عنوان 

مرتبة األولى في فئة الجمهور العام، وحلّت في المركز الثاني كريستيان بال” سوسييتيه جنرال“وفازت إليان قبيسي من مصرف 

فرج هللا )بنك عودة( وفي المركز الثالث جورج بو خليل. وفي فئة الموظفين الحكوميين، حّل غسان سالمة من وزارة التربية 

وزارة المالية. أما الجائزة األولى في فئة في المركز األول، تَلَته ريما عبد الصمد من وزارة اإلعالم ثم ماريا نلبنديان من 

ثانياً، وسيلين ” مون السال“، وحّل ريبال سالم من مدرسة ”سيدة الناصرة“، فمنحت لريتا بو عيسى من مدرسة ”جونيور”الـ

وزارة المال( في المرتبة الثالثة. وفاز بالقرعة كل من غيلدا غجر )فئة الجمهور العام( وِغنى شاهين )” سيدة الناصرة“ديبو من 

 ”(.سيدة الناصرة)“وناتالي حالوي )ليسيه عبد القادر( وآية هدوان 

” ملكارت”و” عين نجم -القلبين األقدسين“، شاركت مدارس ”ليسيه عبد القادر”و” مون السال”و” سيدة الناصرة“وإلى 

 ”.ار النورد -راهبات المحبة”و” عجلتون -األنطونية الدولية”و” البوشرية -القلبين األقدسين”و
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