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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اآلداب -كلية الحكمه الجامعه التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم اللغه األنكليزيه / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مرحلة ثانية /اللغه الفرنسيه

 بكالوريوس آداب في اللغه األنكليزيه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 5/11/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

سيه ولفظ يهدف المقرر الى تعريف الطلبه بأساسيات اللغه الفرنسيه من خالل تدريسهم بداية تكوين الجمله الفرن

البسيطه واألدوات المختلفه التي تسبق األسماء الفرنسيه ومختلف المفردات التي  الحروف والقواعد الفرنسيه

التي بأمكانهم استعمالها للتعبير باللغه الفرنسيه وفي نفس وتساعدهم على تكوين جمل صحيحه قواعديا ولفظيا 

 الوقت التعرف عليها عند السماع.
يمنعهم من تطبيق ما تعلموه والوصول الى مرحله التكلم مساعدة الطالب للتغلب على التردد والخجل الذي 

 باللغه الفرنسيه من دون تردد.
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12
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  االهداف المعرفية  -أ
    . تعريف الطلبه بأساسيات اللغه األجنبيه  -1أ

 .األستيعاب -2أ

 .و الفهم األدراك -3أ
 .التطبيق من خالل قراءة الكلمات والجمل باللغه الفرنسيه -4أ
 .ويتضمن معرفة مكونات الجمله الفرنسيه والتمكن من لفظ الكلمات بالشكل الصحيح التحليل  -5أ
من خالل تكليف الطالب بأداء الواجب البيتي وتقديمه خالل الدرس وتصحيح  التركيب والتقويم -6أ

 األخطاء.
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .مهارة القراءه باللغه الفرنسيه  – 1ب 

 .مهارة الكتابه باللغه الفرنسيه  – 2ب 

    .مهارة األستماع   – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

حيه كالكتاب المنهجي و الصور وملفات الورد للشروحات الخاصه بالقواعد عرض الوسائل التوضي

 اختبارات شفهيه، مناقشات حول حلول الطالب للتمارين. الفرنسيه،

 

 
 طرائق التقييم      

 .األمتحان الشفهي -

 .تحريريالمتحان ألا -

 .تقويم الطالب من خالل أداءه الصفي ومشاركاته بالدرس -

 أخطائه.تكليف الطالب بعرض واجباته من خالل الكتابه على الجات اثناء المحاضره الفديويه لتصليح  -

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .مهارات المشاركه الجماعيه بتحظير المحاورات باللغه الفرنسيه -1ج         

 مهارات التحدث باللغه الفرنسيه بأستخدام الجمل البسيطه. -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 أسئله، مناقشات

 
 طرائق التقييم    

 تكليف الطالب بعرض واجباته من خالل الكتابه على الجات اثناء المحاضره الفديويه لتصليح أخطائه. -

 األمتحانات التحريريه -
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 أن يكون الدارس قادرا على لفظ الكلمات والحروف باللغه الفرنسيه. -1د

ان يكون الدارس قادرا على استخدام اللغه في الحديث مع اصحاب اللغه الفرنسيين وفهم -2د

 وتميزالكلمات التي يستمع اليها.

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 أسئله، مناقشات

 

 
 طرائق التقييم          

 
 تكليف الطالب بعرض واجباته من خالل الكتابه على الجات اثناء المحاضره الفديويه لتصليح أخطائه. -

 .األمتحانات التحريريه -

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

            La langue française  2  الثانيه
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

رنت والقواميس المختلفه واستخدام تقديم النصائح للطالب بتطوير مهاراتهم اللغويه من خالل استخدام األنت
لتطوير مستوى الطالب في مجال الترجمه  منهاألستفاده نكليزيه وااللغه الفرنسيه كلغه ثانيه مساعده للغه األ

 في المستقبل.

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 قبول الخريجين، أختبارات، مقابله

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

Le livre Totem, langue française comme langue étrangère.    
Le site d’internet TV5 monde 
Cour de langue et de civilisation françaises 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 La langue  لثانيها
française 

 = = = =   = =  = = = = = = = اساسي
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