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Convention with the French Institute of Egypt 

It is a great honour and wonderful privilege to announce that Pharos University’s 

president recently signed a convention with the French institute of Egypt that 

allows all of the students, faculty staff members and administrators of Pharos 

University to get a sum of 25% discount for any courses (different French 

language levels), or exams (DELF, DALF, TCF, TEF, .. and others) held in the 

French institute. 

In light of the University's keenness to help students and faculty members 

overcoming obstacles that might stand in their way and increasing their 

opportunities for applying for different calls and scholarships offered by different 

French research institutions such as (AUF , CAF , institute francais,....) 

 Delegates from the French Institute of Alexandria will make the French 

language placement test available to all the University’s students, Faculty 

members and administrative for a fee of (180 L.E.) and the exam will be 

held at Pharos University on Tuesday 5/3/2019  from 12:30 to 2:30 in 

(D:019 – D:017). 

 

 Also those interested to reserve a course at the French institute can sign up 

for the courses that will start mid-March in the institute, the registration 

and the payment of  the discounted prices will also be available at the 

university in (D:019 – D:017) on the same day. 

 

All the students and faculty members interested in signing up for this event are 

kindly requested to sign up their names with their faculty’s international relations 

coordinator on Sunday and Monday 3rd, 4th March 2019. 
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 جامعة فاروس توقع إتفاقية تعاون جديدة مع المركز الثقافي الفرنسي

 

الثقافي الفرنسي بمصر يقوم المركز يسر جامعة فاروس أن تعلن عن توقيع إتفاقية تعاون جديدة مع المركز 

%  لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة 25 ةالثقافي الفرنسي بموجبها بتقديم تخفيضات خاصة بقيم

المعاونة والطالب والعاملين بجامعة فاروس عند التسجيل في دورات اللغة الفرنسية بالمركز الثقافي 

 الفرنسي.

وفي ضوء سعي جامعة فاروس لمساعدة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للتغلب 

على أى عقبات قد تواجههم وزيادة فرصهم للتقدم للحصول على جميع المميزات التي تقدمها مختلف الهيئات 

 ، .... فقد تقرر:AUF  ،CAF  ،Institute Francaisالفرنسية مثل 

من المركز الثقافي الفرنسي إلجراء إمتحانات تحديد المستوى ألعضاء هيئة التدريس  حضور وفد -

جنيه مصري  180والهيئة المعاونة والطالب والعاملين الراغبين في دراسة اللغة الفرنسية مقابل 

 2.30ظهرا وحتى  12.30في تمام الساعة  2019مارس  5لإلمتحان وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 بالمبنى النظري. D017 – D019عتي اعصرا بق

%( لراغبي 25سيتم إتاحة التسجيل في الدورات بالمركز الثقافي الفرنسي بالخصم المعلن ) -

الحصول على دورات اللغة الفرنسية والتي تبدأ في منتصف شهر مارس القادم وذلك في نفس مكان 

 و توقيت إمتحان تحديد المستوى.

مارس  4-3يومي األحد واإلثنين   ه لمنسق العالقات الدولية بكليتهعلى من يرغب في التسجيل التوج

2019. 


