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 )٥  ( 

 
   

  

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

متطلب [الحاسب اآللى   ١
  ]جامعة

حسب 
٧٥ ١٠ ١٠ ٥ ١٠٠  ٢  ١٠٠  

مدخل لدراسة   ١
  ) ١(النصوص 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠١فر

: اللغة اإلنجلیزیة  ٢
مختارات من +لغة

  النصوص

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٢فر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ١٠٣فر   (1)   تدریبات لغویة  ٣
ترجمة من الفرنسیة   ٤

  إلى العربیة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ١٠٤فر

مبادىء كتابة البحث   ٥
  العلمى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ١٠٥فر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ١٠٦فر  نحو  ٦
              ١٨    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
متطلب   توزیع الدرجات

الحضور   سابق
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

مدخل إلى الحضارة   ١
المصریة القدیمة 

بالتعاون مع  قسم (
  )اآلثار أو التاریخ

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٧فر

ترجمة من اإلنجلیزیة   ٢
إلى الفرنسیة، ومن 

الفرنسیة إلى 
  اإلنجلیزیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ١٠٨فر

              ٢    المجموع  
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عدد   كود المقرر  المقرراسم   م
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

متطلب [ حقوق اإلنسان  ١
  ]جامعة 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ١  ٢٠٠حق 

مدخل لدراسة   ٢
  )  ٢(النصوص 

مدخل   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٢٠١فر
لدراسة 

النصوص 
  ١٠١فر 

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٢٠٢فر  مدخل إلى األدب  ٣
تدریبات   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٢٠٣فر  ) ٢(تدریبات لغویة  ٤

) ١(لغویة
  ١٠٣فر 

أدب : اللغة العربیة  ٥
  عربى وسیط

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٢٠٤فر

ترجمة من العربیة إلى   ٦
  الفرنسیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٢٠٥فر

              ١٥    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣  ٢٠٦فر  )١(ورشة قراءة  ١
مدخل إلى النصوص   ٢

  المسرحیة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٣ ٢٠٧فر

              ٣    المجموع  

 
 






وآدابھاــــــــــــــــــــــــــاللغة الفرنسیة الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ــــــــــــــــــــــــ    

  

  

عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

نصوص من القرنین   ١
السادس عشر والسابع 

  عشر  

مدخل إلى   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٣٠١فر
 األدب

  ٢٠١فر
حضارة القرنین   ٢

السادس عشر والسابع 
  عشر  

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٣٠٢فر

تدریبات   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٣٠٣فر  )  ٣(تدریبات لغویة   ٣
 )٢(لغویة

  ٢٠٣فر
تاریخ أدب القرنین   ٤

السادس عشر والسابع 
  عشر  

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٤فر

مسرح : اللغة العربیة  ٥
  عربى كالسیكى

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٣٠٥فر

التعبیر الشفھى   ٦
والتحریرى باللغة 

  الفرنسیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٣٠٦فر

              ١٦    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

متطلب   الدرجاتتوزیع 
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

النھضة المصریة   ١
عصر محمد : الحدیثة

  على

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٣٠٧فر

أساطیر یونانیة   ٢
  وإغریقیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٣٠٨فر

              ٢    المجموع  
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عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

: اللغة اإلنجلیزیة  ١
  مسرح شیكسبیر+لغة

اللغة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٤٠١فر
: اإلنجلیزیة

  +لغة
مختارات من 

النصوص 
  ١٠٢فر

                ترجمة   ٢
  )وسیاحةسیاسة (

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٤٠٢فر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٤٠٣فر  نحو تطبیقى  ٣
تدریبات   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٤٠٤فر  ) ٤(تدریبات لغویة   ٤

 )٣(لغویة
  ٣٠٣فر

مبادئ كتابة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٤٠٥فر  كتابة بحثیة  ٥
البحث 
 العلمى

  ١٠٥فر
مسرح فرنسى   ٦

  كالسیكى 
نصوص من   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٤٠٦فر

القرنین
١٦،١٧ 

  .٣٠١فر
              ١٦    المجموع  

 
عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

ورشة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٤٠٧فر  )٢(ورشة قراءة  ١
) ١(قراءة 

  ٢٠٦فر
 )١(لغة أوروبیة حدیثة  ٢

إیطالیة أو أسبانیة أو 
لغة من اللغات الشرقیة 

كلیة اآلداب أو كلیة (
  ) األلسن

لغ 
 ٤٠٨أور

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢    

              ٢    المجموع  



ـــــــــــــاللغة الفرنسیة وآدابھاــــــالئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ــــــــــــــــــــــــ     

  )ساعة معتمدة ١٨: (المستوى الخامس
  )مقررات إجباریة (     

عدد   كود المقرر  اسم المقرر  م
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
 الحضور

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

: اللغة اإلنجلیزیة  ١
روایة من القرن +لغة

  التاسع عشر 

اللغةاإلنجلیزیة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٥٠١فر
مسرح +لغة: 

شیكسبیر 
  ٤٠١فر

تاریخ أدب القرن   ٢
الثامن عشر والنصف 

األول من القرن التاسع 
  عشر 

تاریخ أدب   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٥٠٢فر
القرنین 
١٦،١٧  

  ٣٠٤فر
حضارة القرن الثامن   ٣

عشر والنصف األول 
  من القرن التاسع عشر

حضارة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٥٠٣فر
القرنین 
١٦،١٧ 

  ٣٠٢فر
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٥٠٤فر  البالغة وتحلیل الخطاب   ٤
االقتصاد : ترجمة  ٥

  والبیئة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٥٠٥فر

دراسة نصوص من   ٦
  القرن الثامن عشر

نصوص من   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٥٠٦فر
القرنین 
١٦،١٧  

تاریخ أدب 
 ١٦،١٧القرنین

 ٣٠١فر
  ٣٠٤فر

              ١٦    المجموع  
 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

تاریخ الثورات فى   ١
  مصر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٥٠٧فر

 )٢(لغة أوروبیة حدیثة  ٢
إیطالیة أو أسبانیة لغة 

من اللغات الشرقیة 
كلیة اآلداب أو كلیة (

  )األلسن

لغ 
 ٥٠٨أور

لغة أوربیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
لغ حدیثة 

  ٤٠٨أور

              ٢    المجموع  
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كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 

  الكلیة
  متطلب سابق  توزیع الدرجات

الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

أدب : لغة عربیة  ١
  )١(حدیث

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٦٠١فر

دراسة نصوص من   ٢
  القرن التاسع عشر

دراسة نصوص   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٦٠٢فر
   ١٨من القرن

  ٥٠٦فر
لغة فرنسیة   ٣

  )١(متخصصة
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٦٠٣فر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠٤فر  كتابة بحثیة متخصصة  ٤
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٦٠٥فر  تاریخ األفكار  ٥
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٦٠٦فر  )١(أدب مقارن  ٦
              ١٦    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٦٠٧فر  الفن واألدب  ١
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٦٠٨فر  ورشة إبداع أدبى  ٢
              ٢    المجموع  
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  )ساعة معتمدة ١٨: (المستوى السابع

  )مقررات إجباریة ( 
كود   المقرراسم   م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

أدب  )٢(لغة عربیة  ١
  معاصر

لغة عربیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٧٠١لغ ع
أدب حدیث )١(

  ٦٠١فر
تاریخ أدب النصف   ٢

الثانى من القرن 
، والقرن  ١٩ال

  العشرین 

تاریخ أدب   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٧٠٢فر
،وال١٨القرن

نصف األول 
 ١٩من القرن

  ٥٠٢فر
حضارة النصف   ٣

الثانى من القرن 
التاسع عشر، والقرن 

  العشرین

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٧٠٣فر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٧٠٤فر  لغویات  ٤
: ترجمة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٧٠٥فر  وعلمیة ترجمة أدبیة  ٥

االقتصاد 
والبیئة 

  ٥٠٥فر
دراسة نصوص من   ٦

  القرن العشرین 
دراسة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٧٠٦فر

نصوص من 
 ١٩القرن

  ٦٠٢فر
              ١٦    المجموع  

  ):یختار الطالب مقررًا واحدًا ( مقررات اختیاریة 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

 
االمتحان 
 النھائى

  
تاریخ الثورات فى   ١

  مصر
    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٧٠٧فر

لغة أوروبیة   ٢
إیطالیة أو )٣(حدیثة

أسبانیة أو لغة من 
كلیة (اللغات الشرقیة 

  )كلیة األلسناآلداب أو 

لغ 
 ٧٠٨أور

لغة أوروبیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢
) ٢(حدیثة

إیطالیة أو 
أسبانیة لغة 
لغ من اللغات 

 ٥٠٨أور
  الشرقیة

              ٢    المجموع  
  

  



ـــــــــــــوآدابھاـــــــاللغة الفرنسیة الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ــــــــــــــــــــــــ    
 

 

كود   اسم المقرر  م
  المقرر

عدد 
  الساعات

الدرجة 
  الكلیة

  متطلب سابق  توزیع الدرجات
الحضور 
  والمشاركة

تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

االمتحان 
  النھائى
  

أدب مقارن   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤  ٨٠١فر  )٢(أدب مقارن   ١
  ٦٠٦فر) ١(

لغة فرنسیة   ٢
  )٢(متخصصة

لغة فرنسیة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٨٠٢فر
متخصصة 

  ٦٠٣فر) ١(
+ لغة : اللغة اإلنجلیزیة  ٣

أدب إنجلیزى أو 
  أمریكى حدیث

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٨٠٣فر

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٤ ٨٠٤فر  اتجاھات النقد  ٤
دراسة نصوص القرن   ٥

  الواحد والعشرین 
دراسة   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٨٠٥فر

نصوص من 
القرن 

العشرین 
  ٧٠٦فر

مبادئ كتابة  -  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٨٠٦فر  تطبیق: كتابة بحثیة  ٦
  البحث العلمى

  كتابة بحثیة -
كتابة بحثیة  -

متخصصة 
  ٤٠٥ ١٠٥فر

٦٠٤  
              ١٦    المجموع  

 
كود   اسم المقرر  م

  المقرر
عدد 

  الساعات
الدرجة 
  الكلیة

متطلب   توزیع الدرجات
الحضور   سابق

  والمشاركة
تطبیقات 
  وتدریبات

امتحان 
تحریرى 

األسبوع (
  )السابع

  
االمتحان 
  النھائى
  

مناھج تربویة لتدریس   ١
  اللغة الفرنسیة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢  ٨٠٧فر

حضارة معاصرة   ٢
  مقارنة

    ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠  ٢ ٨٠٨فر

              ٢    المجموع  

 
 



 

  توصیف المقررات الدراسیة

 
  

 
 

 
  .اآللى بالحاسب المتعلقة والقواعد المبادئ المقرر هذا فى الطالب يدرس

   ):١٠١فر) (١(مدخل لدراسة النصوص 

عة من النصوص ممثلة لألجناس األدبية مبادئ التحليل األدبي من خالل مجموعة متنو

  المختلفة

  ): ١٠٢فر(مختارات من النصوص +لغة: اللغة اإلنجلیزیة

دراسة قواعد اللغة اإلنجليزية ومفرداتها بإلضافة إلي بعض النصوص المتنوعة من األدب 

  اإلنجليزي

  ): ١٠٣فر) (١(تدریبات لغویة 

  )B1المستوي ( FLEج دراسة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية من خالل منه

  ): ١٠٤فر(ترجمة عامة من الفرنسیة إلي العربیة 

ترجمة مجموعة متنوعة من نصوص باللغة الفرنسية إلي اللغة العربية من خالل مقتطفات من 

  الصحف اليومية

  ) :١٠٥فر(مبادئ كتابة البحث العلمي 



  تعريف الطالب بالقواعد األساسية للبحث العلمي وكتابته 

  ):٦١٠فر(نحو 

  B1التعريف بالقواعد األساسية للغة الفرنسية وفقاً للمستوي  

  ):١٠٧فر(مدخل إلى الحضارة المصریة القدیمة 

من الناحية . م. ق ٣٣٠، وحتى .م. ق ٣١٠٠دراسة نشأة الحضارة المصرية القديمة منذ  

  . الساسية واإلقتصادية، واإلجتماعية، والدينية

  ): ١٠٨فر(الفرنسیة، ومن الفرنسیة إلى اإلنجلیزیة ترجمة عامة من اإلنجلیزیة إلى 

  ترجمة نصوص متنوعة من اللغة الفرنسية إلي اللغة اإلنجليزية والعكس

 
 

  ):٢٠٠حق(حقوق اإلنسان 

  التعريف بحقوق اإلنسان 

  ): ٢٠١فر) (٢(مدخل لدراسة النصوص 

وعة متنوعة من النصوص ممثلة لألجناس األدبية مبادئ التحليل األدبي من خالل مجم

  المختلفة استكماالً للمنهج 

  ):٢٠٢فر(مدخل إلي األدب 

التعريف بمختلف التيارات واألجناس األدبية الفرنسية علي مر العصور عن طريق بعض  

  النصوص

  ):٢٠٣فر) (٢(تدریبات لغویة 



  استكماالً للمنهج ) B1المستوي ( FLEدراسة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية من خالل منهج 

  

  

  ):٢٠٤لغ ع(لغة وأدب عربي حدیث : اللغةالعربیة

  لغة ودراسة تحليلية لعمل أو مقتطفات من األعمال األدبية الحديثة 

  ): ٢٠٥فر(ترجمة عامة من العربیة إلي الفرنسیة 

الصحف  ترجمة نصوص متنوعة من اللغة العربية إلي اللغة الفرنسية من خالل مقتطفات من

  .اليومية

  ):٢٠٦فر(ورشة قراءة 

  قراءة أعمال أدبية متنوعة وكتابة بطاقات القراءة الخاصة بها وعمل ملخصات لها 

  ).٢٠٧فر (مدخل إلى النصوص المسرحیة

 
 

 
 ):٣٠١فر (نصوص من القرن السادس عشر والسابع عشر 

شعر، رواية،  فن المقال :(السادس عشر والسابع عشردراسة لمختارات من أدب القرن 
Essai( 

 
 ):٣٠٢فر (حضارة القرنین السادس عشر والسابع عشر 

دراسة الجوانب التاريخية واإلجتماعية واإلقتصادية والدينية وانعكاسها على الفن و  
  .الحضارة بصفة عامة فى هذين القرنين

 ):٣٠٣فر () ٣(تدریبات لغویة 



 ).B2المستوى ( FLEالفرنسية كلغة أجنبية من خالل منهج  دراسة اللغة 
  ): ٣٠٤فر (تاریخ أدب القرنین السادس عشر والسابع عشر

دراسة أهم المدارس الفكرية و األدبية، وانعكاس أهم األحداث التاريخية على األدب فى هذة 
  .الحقبة

  )٣٠٥لغ ع (مسرح عربى كالسیكى: اللغة العربیة

 .باالضافة الى دراسة  نصوص مختارة من المسرح العربى الكالسيكى دراسة لغة عربية  
  ): ٣٠٦فر (التعبیر الشفھى والتحریرى باللغة الفرنسیة

  .حلقات نقاشية و تدريبات على كتابة مواضيع و مقاالت باللغة الفرنسية 
  ): ٣٠٧فر (عصر محمد على: النھضة المصریة الحدیثة

رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك، : صرية فى عهد محمد علىدراسة لفكر أهم رواد النهضة الم
  .الشيخ محمد عبده، وقاسم أمين: وكذلك لفكر من خلفهم من المفكرين المستنيرين

   ):٣٠٨فر (أساطیر یونانیة وإغریقیة 

  .دراسة أهم األساطير اليونانية و اإلغريقية األكثر تأثيراً فى األدب الفرنسى

 
  
  

  ): ٤٠١لغ أج (مسرح شیكسبیر+لغة: اللغة اإلنجلیزیة
  .دراسة اللغة االنجليزية باالضافة إلى عمل أو مختارات من أعمال  شيكسبير 

  ):٤٠٢فر)(سیاسة وسیاحة(ترجمة متخصصة 
 )فرنسى/عربى -عربى /فرنسى(التدريب على  ترجمة نصوص سياسية و سياحية  

   ):٤٠٣فر (نحو تطبیقى 
 .اسة النحو من خالل نصوص در

 ):٤٠٤فر ) ( ٤(تدریبات لغویة 
 ).B2المستوى ( FLEدراسة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية من خالل منهج  

 ): ٤٠٥فر (كتابة بحثیة  
 . تدريب الطالب على تطبيق أساسيات و قواعد البحث العلمى،وذلك من خالل أبحاث متنوعة

  ):٤٠٦فر (مسرح فرنسى كالسیكى 
   سة منهجية لبعض االعمال التى تمثل أهم اتجاهات المسرح الفرنسى الكالسيكىدرا

 ):٤٠٧فر (:ورشة قراءة



  .قراءة أعمال أدبية متنوعة
إیطالیة أو أسبانیة أوألمانیة أو لغة من اللغات : لغة أوروبیة حدیثة

  ):٤٠٨فر )(عبرى أو تركى أو فارسى(الشرقیة
عبرى أو تركى ( أسبانية أوألمانية أو لغة من اللغات الشرقية دراسة  للغة االجنبية إيطالية أو

  ).أو فارسى

 
 

  )٥٠١لغ أج(نجلیزیة اللغة اإل
دراسة للغة اإلنجليزية إلى جانب دراسة رواية أو عمل أدبى من القرن التاسع عشر أو  

  .مختارات أدبية من هذا العصر

  ):٥٠٢فر(خ أدب القرن الثامن عشر و النصف األول من القرن التاسع عشر تاری

دراسة خصائص القرنين األدبية و اإلختالفات بين التيارات الفكرية  و ذلك من خالل  

  .التعريف بالمدارس األدبية المختلفة و التعريف بأهم كتاب هذه الفترة و أفكارهم و أعمالهم

  ):٥٠٣فر(لنصف األول من القرن التاسع عشر حضارة القرن الثامن عشر و ا
و تمييز خاصية . دراسة الجوانب التاريخية و اإلقتصادية و الفنية واإلجتماعية والدينية للحقبة المدروسة 

قرن التنوير الذى يعد بمثابة القطيعة بين النظام الملكى القديم و النظام الجديد الذى نشأ فى  18القرن ال

  .1789نسية سنة أعقاب الثورة الفر

  ):٥٠٤فر(البالغة و تحلیل الخطاب 
دراسة البالغة و الحجة كأدوات أساسية للفهم المتعمق للغة و النصوص األدبية الفرنسية و أهم أدوات تحليل   

  .الخطاب

   )٥٠٥فر(اإلقتصاد و البیئة : ترجمة متخصصة
  

  ).فرنسى/عربى –عربى /فرنسى(ترجمة لنصوص إقتصادية وبيئية 

  ):٥٠٦فر(سة نصوص من القرن الثامن عشر درا



  .عشر الثامن القرن اتجاھات أھم أحد تمثل النصوص من مختارات أو لعمل منھجیة دراسة 

  ): ٥٠٧فر(تاریخ الثورات فى مصر 
  .دراسة ألهم الثورات فى التاريخ المصرى

عبرى، ( إیطالیة أو أسبانیة أو ألمانیةأولغة من اللغات الشرقیة: لغة أوروبیة حدیثة
  ): ٥٠٨لغ أور) (تركى، فارسى

  

  المستوى السادس
  المقررات اإلجباریة

  
  ): ٦٠١لغ ع(لغة و أدب وسیط : لغة عربیة

 .لغة ودراسة تحليلية لعمل أومجموعة من أعمال األدب العربى الوسيط

   ):٦٠٢فر(دراسة نصوص من النصف األول من القرن التاسع عشر 
من النصوص تمثل أحد أهم إتجاهات النصف األول من  دراسة منهجية لعمل أو مختارات

  .القرن التاسع عشر

  ): ٦٠٣فر(لغة فرنسیة متخصصة 
القانون، السياحة، : دراسة منهجية وتربوية للغة الفرنسية المتخصصة فى أحد هذه المجاالت

  ...اإلقتصاد، السياسة

  ): ٦٠٤فر(كتابة بحثیة متخصصة 
ممارسة كل مبادىء وخطوات البحث العلمى التى تعلمها فى  هذا المقرر تطبيقى؛ يتيح للطالب

  .المستويات السابقة

   ):٦٠٥فر(تاریخ األفكار 
  .دراسة الفكر اإلنسانى فى عالقته باألدب الفرنسى

  ): ٦٠٦فر(أدب مقارن 



  .دراسة مقارنة لعملين أحدهما ينتمى لألدب الفرنسى أو الفرانكفونى، واآلخر لألدب العربى

  ): ٦٠٧فر(دب الفن واأل

  .دراسة بانورامية لتاريخ الفن

  ):٦٠٨فر(ورشة إبداع أدبى 

  .تدريب على الكتابة الخالقة 

  المستوى السابع
  المقررات اإلجباریة

  ):٧٠١لغ ع(اللغة العربیة 

لغة، ودراسة تحليلية لرواية من روايات األدب المعاصر، أو دراسة مقارنة لمختـارات مـن    

  ...بهاء طاهر، صنع اهللا إبراهيم، إبراهيم أصالن، رضوى عاشور :األدب العربى المعاصر

   ):٧٠٢فر(تاریخ أدب النصف الثانى من القرن التاسع عشر، والقرن العشرین 

دراسة ألهم التيارات الفكرية، والمدارس األدبية فى هذه الحقبة الزمنية، إلى جانب أهم 

  .األعمال األدبية التى تميزها

  ):٧٠٣فر(ى من القرن التاسع عشر والقرن العشرین حضارة النصف الثان

دراسة هذه الحقبة الزمنية من الناحية السياسية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، إلى جانب دراسة  

  .تأثير العوامل السياسية، واإلجتماعية، واإلقتصادية على الحياة الفنية

  ): ٧٠٤فر(اللغویات 

  .  النظرية والتطبيق: سلوبيةأهم النظريات فى مجال اللغويات و األ 



   ) :٧٠٥فر(الترجمة المتخصصة 

  ).فرنسى /عربى –عربى /فرنسى(ترجمة لنصوص أدبية وعلمية 

دراسة نصوص من النصف الثانى من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن 
  ): ٧٠٦فر(العشرین  

  .دراسة منهجية لعمل يمثل أحد أهم اتجاهات هذه الحقبة الزمنية

   ) :٧٠٧فر (تاریخ الثورات فى مصر 

  .الحدیث العصر فى المصریة األحزاب نشأة دراسة

  ):٧٠٨فر. (إیطالیة أو اسبانیة أو لغة من اللغات الشرقیة: لغة أوربیة حدیثة

  .أعالم األدب العالمىيهدف هذا المقرر على التعرف على أهم 
  المستوى الثامن

  المقررات اإلجباریة
  ): ٨٠١رف(األدب المقارن 

  .دراسة مقارنة لعملين أحدهما ينتمى لألدب الفرنسى أو الفرانكفونى، واآلخر لألدب العربى

  ) : ٨٠٢فر(لغة فرنسیة متخصصة 

القانون، السياحة، : دراسة منهجية وتربوية للغة الفرنسية المتخصصة فى أحد هذه المجاالت

  ...اإلقتصاد، البيئة

  ): ٨٠٣فر(أدب حدیث  +لغة: اللغة اإلنجلیزیة

دراسة للغة اإلنجليزية إلى جانب دراسة لعمل أدبى ينتمى لألدب اإلنجليزى أو األمريكى 

  .الحديث

  ): ٨٠٤فر(اتجاھات النقد 



دراسة لحركة النقد فى فرنسا بداية من القرن السادس عشر حتى روالن بارت فى القرن 

القرنين التاسع عشر،  العشرين، مع التركيز على أهم المدارس النقدية التى ظهرت فى

  .والنصف األول من القرن العشرين

): ٨٠٥فر(دراسة نصوص للنصف الثانى للقرن العشرین والقرن الواحد العشرین 
  .والعشرین الواحد القرن اتجاھات أھم أحد یمثل لعمل منھجیة دراسة

  ): ٨٠٦فر(كتابة بحثیة 

وات البحث العلمى التى تعلمها فى هذا المقرر تطبيقى؛ يتيح للطالب ممارسة كل مبادىء وخط

  .المستويات السابقة أدب، حضارة فرنسية، لغويات، ترجمة، نقد

  ): ٤١٥فر(مدخل إلى المناھج التربویة لتدریس اللغة الفرنسیة 

  .أساسيات المناهج التربوية لتدريس اللغة الفرنسية

   ):٤١٦فر(حضارة معاصرة مقارنة 

  .  رية المعاصرة فى فرنسا وفى مصردراسة مقارنة ألهم الظواهر الحضا

 المقرر یكون بحیث القسم خارج من التدریس على القائمین بین التنسیق ضرورة :مالحظة

  .تصاعدیة صعوبتھ ودرجة متكامًال، المختلفة المستویات فى تدریسھ یتم الذى

 السابقة، اتالمستوی فى درسھ لما تتویجًا األخیر المستوى فى الطالب بھ یقوم الذى البحث یعد

  .شفاھًة مناقشتھ تتم أن یجب تخرج، مشروع وبمثابة

  

 


