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 قسم لغة فرنسية

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2
 

 

 

 أن يتعرف على الثقافات المختلفة 

  يوظف المعرفة  التخصصية فى أن

  مجاالت الحياة المختلفة

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3
 

 المعلومات والمفاهيم  -أ
 

 

 

 

 .يبين الجمال في النص اللغوي 

  يفهم النصوص اللغوية عند

 االستماع لها

أن ينفذذذس اسذذذترا يجيات التذذذد ي    المهارات الذهنية  -ب 

قف  في الموا غة  ليم الل سبة لتع المنا

 المختلفة.

ألغراض  لغة فرنسية المقرراسم  F223 الرمز الكودى : 

  FOSخاصة 

 الثانية الفرقة: 

  لغة فرنسية :التخصص

 : عملى عدد الوحدات الدراسية  نظرى 
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  أن يهيئ الفرص لتد يب المتعلمين

 على عمليات  لقي اللغة.

  أن يهيئ الفرص لتد يب المتعلمين

 على عمليات إنتاج اللغة.

  أن يطذذذو  أسذذذيلة ثذذذفية   ذذذا ة

  فكير.

أن يهيئ الفرص لتوظيف استرا يجيات  علم 

 الشائعة. اللغة

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

   أن يحلذذذذم ا مكانذذذذات البشذذذذرية

فادة  حة لإل ية المتا ية  والثقاف والماد

 بها.

  أن يخطذذذذو لتوظيذذذذف التقنيذذذذات

 التعليمية المتاحة في التد ي .

أن يخطو لربو "محتوى الد س" بخبرات اللغوية  

 وبييتهم

اال جاهذذات الحديثذذة فذذي يتذذاب   أن  المهارات العامة: -د

الد اسذذات اللغويذذة  وفذذي  ذذد ي  

 اللغة.

  أن يحذذرص علذذى متابعذذة ا نشذذطة

التربويذذذذة والثقافيذذذذة ةات الصذذذذلة 

 بتعليم اللغة.

  أن يظهذذر مهذذا ات اعتماعيذذة فذذي

  عامله بتعلم اللغة.

 أن يسهم في  طوير المجتم .

  

 محتوى المقرر -4

 

 

 

 Introduction au monde des affaires 

 Le vocabulaire de l’entreprise 

 Comment trouver un emploi ? 

 Lire les annonces 

 Prendre contact par téléphone avec l’embaucheur 

 Ecrire son CV 

 Lettres de candidature 



 

 

 

 Passer son entretien d’embauche 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة- 

 المفتوحةالمناقشة - 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

          التعلم الذاتى -          

 العرض الفعال-          

 

أساليب التعليم والتعلم -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة 

 

 

         1  

 تقويم الطالب :  -7

  األساليب المستخدمة –أ 

 

 

 -التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالباالختبارات  

       البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب-

 التوقيت -ب

 

 

-  

 33اعمال فصلية   توزيع الدرجات  -ج



 

 

 023تحريرى 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 مذكرات -أ

 

 

 

 كتب ملزمة  -ب 

 

 

 Jean-Luc Penfornis, Affaires.com, Clé Internationale, Paris, 2003. 

 Jean-Luc Penfornis, Vocabulaire du français des affaires, Clé 
Internationale, Paris, 2004. 

 - Eliane Cloose, Le français du monde du travail , PUG, Paris, 2004. 

 كتب مقترحة  –ج 

 

 

Grandmangin M. Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE 
International, Paris, 2004. 

- Bassie C. & Saintos A.-M. Administration.com , CLE International, 
Paris, 2005. 

- Carras C., Kohler P., Sjilagyi E., Tolas J. Le français sur objectifs 
spécifiques et la classe des langues , CLE International, Paris, 2007. 

دوريات علمية أو  –د 

  نشرات ....إلخ

 

http://www.le-fos.com 
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