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القسم الذي يتبعه المقرر  .المغة االنجميزية وادابها
أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :لغة اجنبية ثانية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

الفرقة /المستوي :الثانية

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أٌ يتؼرف انطانة ػهً لىاػذ اندًم وانؼثاراخ وأَىاػها
 -1أهداف المقرر Aims
 -2اٌ يكتسة انطانة لىاػذ نغىيه اساسيح يثم انُفً وادواخ انُذاء ووظائف
أخزاء اندًهه وطرق انطىافك تيٍ االسى وانفؼم
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ .1.يستطيغ انتؼثير وانكتاته تمىاػذ نغىيح صحيحه
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ .2.يسترخغ يادرسه يٍ لىاػذ فً انسُىاخ انساتمه ورتطها تمىاػذ يطىنح ال
 Understandingتؼتًذ ػهً لىاػذ يثًُ انكهًحي فمط ونكٍ يثًُ اندًم وانُصىص
أ .3.يؼذد انفرق تيٍ انًؼًُ انهفظً وانًؼًُ انذالنً نهدًم وانؼثاراخ
ب .1.يستُتح ويستذل ػهً لاػذج انتىافك تيٍ انفاػم وانًفؼىل
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsب .2.يًيز تيٍ انًؼاًَ انهفظيه نًكىَاخ اندًهه وانًؼًُ انذالنً نها
ج .1.يثيٍ انمىاػذ نهغىيه االساسيح
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsج.2.يستخذو اسانية انُفً تصىرها انًختهفه تيٍ انكهًاخ وتيٍ اندًم
ج .3.يستخذو أدواخ انُذاء
ج .4.يدًغ تيٍ اَىاع انهغاخ انًختهفه وطرق اكتساب نغح اخُثيه ثاَيه
 -1يؼيذ كتاتح وتُاء اندًم وانؼثاراخ تأَىاػها انًختهفح
د -المهارات العامة
 -2 General Skillsيكتسة لىاػذ نغىيه اساسيح يثم انُفً وادواخ انُذاء ووظائف أخزاء اندًهه
وطرق انتىافك تيٍ االسى وانفؼم
 -3يحتىٌ انًمرر
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» 1 - Phrases et grammaire des phrases

4

2 - Types de grammaire
3 - Syntaxe
4 - acquisition des langues secondes
5 - histoire de la langue et le changement
6 - variétés de langue
7 - Langue, société et culture
8 - Clause modèles
9 - Les fonctions syntaxiques des éléments
clause de
10 - les rôles sémantiques des éléments de la
clause
11 - sujet - verbe Concord
12 - Vocation
13 - Négation
14 - Révision
examen final
.4أ.المحاضره
 -4أسانية انتذريس وانتؼهى
.4 Teaching and learningب .مناقشاث وابحاث
.4 methodsج.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.5أ .يتم تفعيل دور االرشاد االكاديمى
 -5أسانية انتذريس وانتؼهى
.5ب.
نهطالب روٌ انمذراخ انًحذودج
.5 Teaching and Learningج.
methods for disables
 -6أسانية انتذريس وانتؼهى
نهطالب انًتًيزيٍ
 -7تمييى انطالب

.6أ .ال يىخد
.6ب.

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools
ب -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

Time

تحريرى لقياس القدرة عمى الكتابه وتطبيق قواعد المغه الفرنسية عمى
النصوص المختمفه

األسبوع االخير من الفصل الدراسى (التحريرى)
نهاية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

د – نظام تحديد التقديرات

% 111
%
%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%
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 ضعيف9-7

Grading system

 مقبول12-11
 جد15-13
 جيد جدا17-16
 ممتاز21-18
:List of references  لائًح انكتة انذراسيح وانًراخغ-8
Variétés de langue pour les non spécialistes, Département
d'études françaises, 2010

Course  مذكرات-أ
notes

ouvrage principal

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text
books)

- Grammaire française dans l'utilisation par Cambridge
University Press.

 كتب مقترحة-ج
Recommended books

- Vocabulaire français dans l'utilisation par Cambridge
University Press
www.bonjour.com/
french.about.com
www.bbc.co.uk/languages/french/
www.languageguide.org/french/

 دوريات عممية أو نشرات-د

داتا شى
وسائط سمعيت وبصريت
-

الخ...
Periodicals, web sites..
etc.

 االمكانيات المطموبة لمتدريس-9

و التعمم

-

 امانى سمير. د. أ:رئيس القسم

 قسم اللغت الفرنسيت:)منسق المقرر(أستاذ المادة
/
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