
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انذراسًمقرر ال
 

 
حسن عبد الكاظم مزهر  . د:  التدريسي األول اسم

 مدرس:اللقب العلمي 

 دكتوراه: الشهادة 

       hassan_mizhir@yahoo.com:البريد األلكتروني

 
 : التدريسي الثاني اسم

 :اللقب العلمي 

 :  الشهادة 

 :البريد األلكتروني

 
 : 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 

 قسم الؾغه الػرنسيه:الػرع/الؼسم 

 الثالثه:املرحؾة 

 



 
 
 
 
 

 تاريخ االدب الفرنسي الوسيط اســــم المــــــــادة
   سنوي      فصمي    النظــام الــدراسـي

 
 

 اهــــداف المـــــادة
 

دراسه تاريخ االدب الفرنسي في القرون الوسطى 
لمحة تاريخية عن العصور الوسطى، معرفه بدايات األدب، المجتمع الفرنسي، تكوين 

المغة الفرنسية، أناشيد البطولة،  الشعر والنثر والمسرح والتطور التاريخي لكل نوع 
 ادبي

 
 

 الكتب المنهجية
 

     

 ال يوجد   

    

    

 
 

 المصادر الخارجية
 

   كتاب القرون الوسطى لدار الىشر بورداس 

    كتاب االدب الفروسي في القرون الوسطى دار الىشر ارماود كوالن 

  مطبعت / كتاب الحضارة الفروسيتHachette    

 مطبعت /كتاب تاريخ فروساHahierع و    المصادروغيرها مهاوترويت  مواق

 

 الفصميتقديرات النظام 
(100)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

     

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 
20  20  60 

 
 معمومات اضافية

 

 

 

 



 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

   تعرٌف انقرون انىسطى االدبًٍ 1

   فكري عه مجتمع انقرون انىسطى 2

3 
دور انطبقاث انثالث فً مجتمع انقرون 

 انىسطى
  

   تارٌخ انهغً انفروسًٍ واطهها  4

   االنهاو انذٌىً فً االدب 5

   سٍري انقذٌسٍٍه االدبًٍ 6

  اواشٍذ انبطىنت تعرٌف وتفاطٍم  7

   دراست أدب انمهحمت 8

   دراسً وظىص حىل ادب انمهحمً 9

   (أدب مهحمً)دراسً أوشىدة روالوذ 10

   دراسً وض مه اغىًٍ روالوذ 11

   انرواًٌ انبالطًٍ 12

   دراسً انتطىر فً ادب انبالط 13

   دراسً رواًٌ ترستان واٌسىنذ 14

   تطىر انشعر انبالطً انى انشعر انشخظً 15

  عطهت  16

  عطهت  17

   دراسً االدب انساخر 18

   ادب رواًٌ انحٍىاواث 19



 

   دراسً وض مه االدب انساخر 20

   انكتاباث انتارٌخًٍ 21

   بذاٌاث انمسرح انفروسً 22

   انمسرح انذٌىً 23

   دراسً وض مه انمسرح انذٌىً 24

   انمسرح انكىمٍذي 25

   دراسً وض مه انمسرح انكىمٍذي 26

   انشعر انشخظً وانتعهٍمً 27

   دراسً وض مه انشعر انتعهٍمً 28

   انشعر انشخظً انبرجىازي 29

30 
دراسً وض مه انشعر انشخظً 

 انبرجىازي
  

   االدب انبرجىازي  31

   ادب انهجاء 32

 


