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I.M.F2.S1.03 
 

J 1101,   J 1103,   O 1202,   O 1301,   O 1402 
 

  تعليمية اللغات األجنبية تخصص:ببطاقة تعريفية 
 : ماسترلمستوىا

  اآلداب و اللغات األجنبية :الميــدان
  لغة فرنسية: الفـــــرع

 تعليمية اللغات األجنبية :التخصص
   

مكان التكوين: -1  

    

 
 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:    

 

 

المؤسسات والشركاء االجتماعيون االقتصاديون االخرون:        

 

 
 

ركاء االجانب:الش     

 

 

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  اللغات و اآلداب (:المعهد أو) الكلية

  الفرنسية اللغة و اآلداب :القسم

 2016 أوت 9 في المؤرخ 1403: التأهيل قرار مرجع       

 

المركز  ،جامعة خنشلة ،1جامعة باتنة ،ة برج بوعريريججامع التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 جامعة بجاية،.... ،2جامعة قسنطينة ،2جماعة سطيف ،الجامعي بريكة

 

 اللغات و اآلداب: ميدان

 األجنبية

 الشعبة: لغة فرنسية

(ج) المسار  

اللغة علوم  

(أ)  المسار  

األجنبية اللغات تعليمية  

 

(ب)  المسار  

مقارن و عام أدب  

 

 -الفارج  إسمنت  المسيلة    -مجمع  كندور  برج  بوعريريج     -ة إنتاج  الكهرباء  المسيلة  شركمديرية التربية للوالية، 
 -حضنة  حليب  المسيلة   شركة بريماتاك سويح  إلنتاج االجر, شركة  -صيانة  التجهيزات  الصناعية  المسيلة    شركة

تشغيل   والوكالة  الوطنية لدعم  -  للطاقة الشمسيةحضنة  سوالر   - ت وااللياف الصناعية للقنوا  شركة مغرب بايب
  .،...بنك  السالم  المسيلة  ،الشباب  المسيلة

 

جامعة  إبن زهر  -جامعة  قفصة  تونس   -جامعة  المنار  تونس   –جامعة  غازي أنقرة  تركيا  -فرنسا  3جامعة  ليل 
 ،...المدرسة  الوطنية العليا  للمعمار  تولوز  فرنسا  -جامعة بيك  المجر    -أغادير  المغرب  
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 
 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 

 
 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 مدرسو سيما ال: والثقافات اللغات في المستقبليين والمتخصصين المهنيين تكوين إلى" األجنبية اللغات تعليم" استرم يهدف
 ،اللسانيات في المكتسبة معرفتهمن استخدام  الخريج حيث يمكن محتوى هدا التكوين. ثانية ولغة أجنبية كلغة الفرنسية للغةا

دلك أن . البحوث إجراء أو الفصل دارةوإل ،أنظمة التعليم والتعلم لتصميم ،إلخ ...تماع،االج علم النفس، علم التربوية، العلوم
واتجاه  اللغات، في التكوين أو والتدريس ،اللغات األجنبية وتعلم ،اتجاه اللغة رغبة لديهم الذين الطالب هدفستي ماسترال هذا

  الرقمنة، الهندسة البيداغوجية، والتسيير.

 

 :بـ االلتحاق التخصص هدا خريج بإمكان

 ،الفرنسية( اللغة تعليم...)الثانوي المتوسط، االبتدائي،: التعليم أطوار مختلف في بالتدريس المتعلقة الوظائف    -

 المشورة تقديم المحللين، الملحقين، الصحفيين) التوثيق اللغوية، السياسة االتصاالت، ،المعلومات الصحافة، وظائف   -
 المكلفين االتصاالت، بشأن المشورة تقديم والثقافية، اللغوية الوساطة في واالستشاريين الخبراء القرار، بشأن والدعم

 (،العامة بالعالقات

 (.الروائي السيناريو، كاتب النشر، سكرتير التحرير، ديرم) والنشر الثقافة بمجال المتعلقة الوظائف - 

 

 
من خالل  المستهدفة دلك أن الكفاءات. والثانوية ، التعليم المتوسطةاالبتدائي مدارسال في الفرنسية اللغة التكوين بتعليم هذ سمحي

 التربص) وعملية( صفيةال الممارسات) البيداغوجية ،(التعلم ونظريات التعليم نظريات) المعرفية تتنوع بين هدا التكوين
 :على بالحصول للخريج يسمح ، وهو ما(والمذكرة

 
 ،التدريس لحاالت الثقافيةو االجتماعية، جيةاألنثروبولو األبعاد تحليل على القدرة -
 ثانية، ولغة أجنبية كلغة الفرنسية اللغة خاص وبشكل اللغات تدريس في المنهجي التفكير -
األعمال والوسائل  إعداد وكذلك ،لقيادة عملية التنشيط داخل الفصول الدراسية الالزمة المهارات التطبيقية/ الدراية مجموع -

  ،ةالتعليمية الخاص
 الفرنسي اللغة لتدريس والمهنية والثقافية االجتماعية السياقات على االنفتاح -

 

 

 :في أساًسا يكمن األجنبية اللغات تعليمة اختصاص في وينالتك من الغرض

 اكتساب عملية تحسين لهم يتيح التي التعلم و التعليم وطرق والتقنيات االستراتيجيات من العديد من الطالب تمكين   -
 ،الجزائر في الفرنسية اللغة متعلمي إلى المعارف

 تطوير بعد، عن التعلم المستمر، التكوين األولي، التكوين) الفرنسية تدريس اللغةل  المختلفة للحاالت الطالب تحضير - 
،(التعليمية المواد  

  
 واتساع مجال تطور والتي تتزامن مع ،األجنبية اللغات تدريسمجال  في حاليا الجارية الهامة يراتيللتغ الطالب إعداد-

    ،(TIC)  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام

ودلك من خالل  للغة، التعليمية وظيفتهمل حقيقيين ممثلين ليكونوا الالزمة باألدوات التكوين لتزويد خريجيه حيث يسعى هدا
 .التدريس في البحث نتائج على القائم والتفكير الحية اللغات تدريس ممارسةخلق التوافق بين  خالل من


