
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا:  كلية / معهد

 اللغة الفرنسية:  قسم

 2020-2019توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

                  الفرانكوفونى دبألتمكين الطالب من تقييم ا - 1

. والكندى و غرب األطلنطى الفرانكوفونى األفريقى   

.اكتساب مهارة الحوار مع اآلخر -2                                

فة بي بصاألدب الفرنسى و العربمقارنة هذا االدب  -3  

                       عامة.                             

 االدب  والفكر مساهمة هذا االدب في االدب -4  

                                          عامة بصفة الفرنسي

    

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 :المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

   . يتعرف على اهمية تلك الكتابات  -1   

والجزرالكاريبية  األفريقيةة دوافع القار يفهم ظروف و -2

 وكندا للتعبيربالفرنسية

ختلفة.ميتعرف على أشكال التعبير الفرانكوفونى ال-3   

 .ختالف الحضاري ونواتجهيعي مفهوم اإل -4

 

 يتعرف على أهم الكتاب والشعراء الفرانكوفونيين -5

  :ت الذهنيةالمهارا -ب 

 

 

 

 

  

مة والف -1    فونى عا كر الفرانكو بين الف سي يقارن  رن

   خاصة

يرهايميز القضايا المعاصرة للقارة السوداء عن غ -2    

 يكتشف استعماالت اخري للغة الفرنسية بجزر -3 

 الكاريب و كندا

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

 

  . يكتسب ثقافة حول هويته -1  

  . يستجدم أساليب مختلفة للتعبير -2   

.يشرح القضايا األدبية بصورة مبسطة -3   

  يتمكن من اللغة وأشكالها. -4

     

 (2) ف  أدب فرانكفوني :المقرراسم  F.426: الرمز الكودى

Littérature francophone 

:  الفرقة / المستوى

 رابعةال

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  : ساعاتعملى عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 

  :المهارات العامة -د

 

 

 

 

.يقبل الطالب علي الثقافة -1      

            م.ربط الطالب بين أسرار اللغة والتعبير السليي -2  

           

  .يةل األدبية الفرانكوفونيتابع األعما -3 

                  أن يحلل الطالب ما يقرأ. -4

  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

1- Panorama des littératures francophones : caraibéenne, subsaharienne, 

et québécoise 

2- Thématique générale de la littérature francophone négro-africaine : 

Histoire et colonisation 
3- Texte en prose au choix : du Sénégal, du Congo ….. 

4- Suite de l’étude du texte. 

5-Poème au choix du  Sénégal, du Congo  
6- Suite de l’étude du texte. 

7- Evaluation mi-terme 

8- Thématique générale de la littérature de l’Océanie : Caraïbe et du 

Martinique. 
9-  Texte au choix 

10-  Suite du texte. 

11-  Thématique générale de la littérature du Québec. 

12- Texte au choix. 

13- Suite de l’étude du texte en question. 

14- Révision générale  

15-Evaluation. 

أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة- 

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

                                                                                                 التدريب والممارسة- 

 العرض الفعال-           

أساليب التعليم -6

علم للطالب والت

ذوى القدرات 

  :المحدودة

 

 

 

 

         1  

 

 

 

 

 

Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 - االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب 

تقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث وال                       -                                                                        

On rotation 



 

  :التوقيت-ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

  :الدرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

33أعمال فصلية:   

123تحريرى:  

  

  

  

 

 

  :اجعقائمة الكتب الدراسية والمر -8

  

 :كتب-أ

 

ملزمهكتب ( 1)   

 

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

Caraïbe , Maghreb, PUM, 2004 

 مقترحهكتب ( 1)

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

1992     

 

 

دوريات علمية  -ب

 نشرات ....إلخأو 

 

 -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 

- clicnet.swarthmore.edu/litterature/litterature.html 

- agora.qc.ca/francophonie.nsf/ 

 

 

 

 د. أسماء عبد السميع  أ.د.نادية أندراوس:  أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 

                                                                                                     

 

                          -  


