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 استاذ مساعد:اللقب العلمي 

 الماجستير:  الشهادة 

 :البريد األلكتروني

 
 ال يوجد: التدريسي الثالث اسم

 :اللقب العلمي 

 : الشهادة 

 :البريد األلكتروني

 
 
 
 
 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعؾيم العالي والبحث العؾؿي

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضؿان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 الؾغات: الؽؾية 

 الؾغة الػرنسية: الػرع/الؼسم 

 الثانيه: املرحؾة 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النصوص االدبية اســــم المــــــــادة
   سنوي       فصمي   النظــام الــدراسـي

 اهــــداف المـــــادة
 

 التعرف عمى الكتاب الفرنسيين وكيفيه قراءة النصوص االدبيه والتعرف .
 عمى االنواع االدبيه

 
 الكتب المنهجية

 

    
 اليوجد

 

 
 

 المصادر الخارجية
 

   

Lecture de texts simples  

Lecture et comprehension de texts divers  

 

 الفصميتقديرات النظام 
(100)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

30  10  60 

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

     

 
 



 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

ع
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

   jean de la fontaine/الىض االول 1

   الىض االول اسئله وتمبريه  2

                     Molièreالىض الثبوي 3

   الىض الثبوي اسئله وتمبريه 4

           Montesquieu الىض الثبلث 5

   الىض الثبلث اسئله وتمبريه 6

   متحبن الفظل االول 7

                   Voltaire الىض الرابع 8

   الىض الرابع اسئله وتمبريه 9

              Rousseauالىض الخبمس  10

   الىض الخبمس اسئله وتمبريه 11

         Victor Hugo الىض السبدس 12

   الىض السبدس اسئله وتمبريه 13

              Lamartine الىض السببع 14

   الىض السببع اسئله وتمبريه 15

   امتحبن وهبيه الفظل 16

                   Flaubertالىض الثبمه 17

   الىض الثبمه اسئله وتمبريه 18

              Baudelaireالىض التبسع  19

   الىض التبسع اسئله وتمبريه 20

        Saint-Exupéryالىض العبشر  21

   الىض العبشر اسئله وتمبريه 22

    تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 23

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 24

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 25

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 26

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 27

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 28

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 29

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 30

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 31

   تقذيم وظىص مه قبل الطلبه ومىبقشتهب 32

 

 : فريبل طبلح عمر     تىقيع العميذ .د:تىقيع االستبر 


