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 مجهورية العراق

 وزارة التعؾيم العالي والبحث العؾؿي

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضؿان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 الؾغات: الؽؾية 

 الؾغة الػرنسية: الػرع/الؼسم 

الرابعة : املرحؾة 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرواية  اسػػػػم المػػػػػػػػادة
   سنوي       فصمي   النظػػام الػػدراسػي

 اهػػػػداؼ المػػػػػادة
 

 التعرؼ عمى الكتاب الفرنسيين المعاصرين والتدريب عمى تحميل النص .
 األدبي وتحدث الفرنسية من خالل البحوث الشفوية التي يقدمها الطمبة

 ومشاركاتهم اليومية

 
 الكتب المنهجية

 

    
 2005, ستوك, باريس, فيميب كمودل, حفيدة السيد لين - 

 -  1983 كاليماغ, باريس. نتالي ساغوتالطفولة  

 
 

 المصادر الخارجية
 

   

 2009,ليبريو, باريس,كارول نارتو, االدب الفرنسي-
, باريس,  رواية معاصرة عند طمبة المدارس100افضل -

   2009,ليبريو

 
 الفصميتقديرات النظام 

(100)% 
 المختبر نظري

 عممي
االمتحانات 

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

30  10  60 

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصؼ السنة الفصل األول 
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

تاَىسويا ادب انقشٌ انعششيٍ و انىاحذ  1

 وانعششيٍ

  

انشخصياخ ,انقصح: يكىَاخ عانى انشوايح 2

انضياٌ وانًكاٌ  

  

  انسشد وانىصف : تقُيح انشوايح 3

  تحهيم غالف قصح حفيذج انسيذ نيٍ  4

تطشيقح : تحهيم شخصيح انسيذ نيٍ  5

انتحهيم انُفسي 

  

عالقح انسيذ نيٍ تانًاضي و انحاضش  6

وانًستقثم 

  

  انسيذ نيٍ في تالد انغشتح  7

  يقاسَح تيٍ قشيح انسيذ نيٍ و انًذيُح  8

  عالقح االخشيٍ تانسيذ نيٍ  9

  يفهىو االخش في االدب انفشَسي  10

  عالقح انسيذ نيٍ تحفيذته  11

  يفهىو انصذاقح  12

  انصذاقح تيٍ انسيذ نيٍ و انسيذ تاسك  13

   يفهىو انحشب  14

  انكشف عٍ هىيح انسيذ نيٍ و حفيذته  15

  ايتحاٌ انفصم االول  16

  عطهح َصف انسُح  17

  تحهيم غالف قصح انطفىنح  18

  عالقح انكاتثح تانقصح  19

  انشخصياخ  20

  انكشف عٍ انسيشج انزاتيح نهكاتثح   21

  تقُيح انشوايح و تُائها  22

 عالقحانشاوي وانكاتة واستخذاو انضًيش  23

" اَا"انًتكهى 

  

  حياج انكاتثح يٍ خالل انقصح  24

  تحهيم شخصياخ انقصح  25

  دساسح اسهىب انكاتثح  26

  انطفىنح قصح واقعيح  27

  تتطىس انعالقح تيٍ انشخصياخ  28

  دساسح صيٍ انقصح  29

  دساسح يكاٌ انقصح  30

  ايتحاٌ انفصم انثاَي  31

  يهخص نقصح انسيذ نيٍ وقصح انطفىنح  32
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