
 
 

 

 

 لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحليا وعالميا .: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالمية.إعداد معلم مبدع * رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 .تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج التنمية البشرية *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 (2020-2019)للعام األكاديمي دراسيتوصيف مقرر استرشادي ل (7) نموذج

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي :  
F.326 

 أدب فرانكفونىاسم المقرر : 
 Littérature 

francophone 

 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

مصر في  دب الفرانكوفونى ألتمكين الطالب من تقييم ا - 

  .و لبنان وسوريا وشمال افريقيا

.اكتساب مهارة الحوار مع اآلخر -     

مقارنة هذا االدب باألدب الفرنسى و العربى بصفة  -

.عامة  

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
يتعرف على اهمية تلك الكتابات في األدب  -1  : المعرفة والفهم -أ

.الفرنسي   

.يستنتج كيفية ابراز حضارتنا باقالم اآلخر -  2 

   .ختالف الحضاري ونواتجهمفهوم اإليعي  -3 
 

يقارن بين نواتج هذه األداب و الفكر الفرنسي و  -1 :  المهارات الذهنية -ب

.                             العربى   

. يربط بين ما يميز تلك الكتابات واألدب العربى -2 

.الف و االلتقاء بين اللغتينتخيحدد نقاط اال -3   

 
 
 
 



 
 

 

 

 ا .عالمييا ولكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالإعداد معلم مبدع * رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

.يكتسب ثقافة حول هويته -1  

  . يكتشف اسرار جديدة فى الفكر العربى -2   

  .يشرح القضايا األدبية بصورة مبسطة -3 

     

 

.يجمع بين اسرار اللغة الفرنسية و الفكر العربى -1     : المهارات العامة  -د   

األقالم اآلخري في تحديث يساعد فى ابرازاهمية  -2  

.                                       اللغة الفرنسية  

 يتابع األعمال األدبية  -3 

                   .يةالفرانكوفون
 



 
 

 

 

 ا .عالمييا ولكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالإعداد معلم مبدع * رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 وى المقرر:محت -4
                     

 
 

1- Tableau général de l'existence 

française au Nord de l'Afrique : la 

propagation de la culture et de la 

langue française. 

2- La présence française en  Egypte et 

au Liban : l'expédition française et        

l'influence de la culture française 

sur les intellectuels.  

3-La présence française au Maghreb, en 

Tunisie et  en Algérie : aspects et 

conséquences. 

4-L’interférence : littérature et langue 

françaises, littérature et langue 

arabes et influence de la société 

égyptienne  sur l'écriture. 

5-Le contexte social de la Tunisie,  de 

l'Algérie et du Maghreb. 

6- Spécimen de textes en langue arabe 

(de préférence traduit en français). 

7- Evaluation. 

8- Etude d’un texte d’un écrivain 

francophone égyptien : Albert 

Cossery, George Henein, etc. 

9-  Suite de l’analyse du texte en 

question. 

10- Etude d’un texte d'un auteur 

d'expression française à titre 

d’exemple : Kateb yacine, Tahar 

Ben Jelloun… 

11-  Suite de l’analyse du texte en 

question. 

12- Etude d’un texte d’un auteur syro-

libanais d’expression française : 

Schéhadé, Stétié,…    

13- Suite de l’analyse du texte en 

question. 

14- Révision générale  

15-Evaluation. 



 
 

 

 

 ا .عالمييا ولكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالإعداد معلم مبدع * رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة          -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

                                 التدريب والممارسة- 

  العرض الفعال-          

 تقويم الطــالب : -6

االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي - األساليب المستخدمة                      -أ

 .للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى -

  .                                                            الطالب

  التوقيت                    -ب

 

30أعمال فصلية: توزيع الدرجات    -جـ  

120تحريرى:  

 

 

 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7
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 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالإعداد معلم مبدع * رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 -ALBERT, Christiane : Francophonie et identité culturelle, Paris, 

Karthala,1999 

- DEJEUX, Jean : La Littérature Maghrébine de langue française : 

Naaman ,1973 ditions  Québec, é, uteursantroduction générale et i 

-DJEBAR, Assia: L'écrivain francophone à la croisée des langues  

(Territories des langues), Paris, Karthala, 1997 

- JOUBERT ,  Jean-Louis : Littérature Francophone : anthologie, Paris, 

Nathan, 1992     

 - MEMMI, Albert et al : Anthologie des Ecrivains maghrébins 

d'expression Française, Paris, Présence Africaine, 1964 

-GHALEM, Nadia :Introduction aux littératures francophones :Afrique, 

Caraïbe , Maghreb, PUM, 2004 

-www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=35  

-http://littératures-outre-mer.rfo.fr/   

-http://la-plume-francophone.over-blog.com  

-http://www.africultures.com 

-http://crdp.ac-lille.fr 

 

 : ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي          د.أسماء عبد السميع ا.د نادية اندراوس: منسق المقرر
 

 
 


