
 ( 21نموذج رقم ) 

 : دمنهور جامعة /أكاديمية

 : التربية كلية / معهد

 : اللغة الفرنسية قسم

 

 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر:  -2

 
 هدف المقرر: -1

 

 

 

 التعرف علي االدب الفرنسي عبر العصور •

 التعرف علي التيارات االدبية  الفرنسية عبر العصور •

 التعرف علي االدباء الفرنسيين عبر العصور •

 التعرف علي   االنواع االدبية الفرنسية عبر العصور •

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم : -أ

 

 

 

 

 )أ( المعرفة والفهم:          

  يفهم و يميز النصوص بأنواعها األدبية

 .المختلفة

  يتعرف على أهم الكتاب والشعراء

 الفرنسيين

 

 المهارات الذهنية:  -ب 

 

 

 

 

 )ب( المهارات العقلية:        

  يفهم طبيعة الفكير وعملياته 

  يتمكن من اللغة واشكالها 

 يستخدم اساليب مختلفة للتعبير 

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 

 

 

 

 )ج( المهارات العملية:      

  لي مين ع شجع المعل ما ي صف ب يدير ال

االستتتتتتجابة والمشتتتتتارنة والتعتتتتتاو  

 والتنافس فيما بينهم 

  واإلمكانتتتات يوظتتتف مصتتتادر التتتتعلم

 المتاحة في تدريسه.

 .يقدم التغذية الراجعة المناسبة للمتعلمين 

 ))ف 81القر  ال مقال:اسم المقرر F.221: الرمز الكودى
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 : الثانيه الفرقة / المستوى

  : اللغة الفرنسية التخصص

 عملى: ساعات  عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 

 المهارات العامة:  -د

 

 

 

 

  ير . تنمية مهارات العمل الفريقى والتفك

 الناقد

 يحلل ما يقرأ 

 

 

  
 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

 

1. Le siècle des Lumières 

2. Les idéaux des Lumières 

3. La réflexion sur l'esprit du 18ème siècle 

4. Les origines de l'Encyclopédie 

5. La finalité de l'Encyclopédie 

6. Evaluation mi- terme 

7. L'entreprise philosophique de 1750 à 1772 

8. L'Art de la conversation au XVIIIème siècle 

9. Les salons au XVIIIème siècle 

10. le Salon de Marie-Thérèse Geoffrin (1699-1777) 

11. le Salon de JULIE DE LESPINASSE  

12. L'influence des philosophes 

13. Révision 

14. Evaluation Finale 

 

 

 

أساليب التعليم -5

 والتعلم :

 

 

 

 ) أساليب التعليم والتعلم

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العمل في مجموعات .3

 التدريب والممارسة .4

 التعلم الذاتي .5

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة: 

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

  تقويم الطالب : -7
 

 

 

Assessment 2 Group 

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 المستخدمة :

 

 

 On rotation والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير؛ لتقييم مهارات البحث 



 التوقيت: -ب

 

 

 Week 16th  

 توزيع الدرجات:  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة التقييم

  امتحان نصف الفصل الدراسي                       .2

 120 امتحان نهاية الفصل الدراسي .1

  االمتحان الشفوي .3

 30 أعمال السنة .4

 150 المجموع .5

 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -8

 

 

  

 كتب:-أ

 

 ( كتب الطالب2) 

Littérature et Histoire , Etudes des textes et histoire littéraire. Alain Boissinot édition Bertrand 

la Coste, Coll, Parcours Didactiques  

 

 

دوريات علمية أو  -ب

 نشرات ....إلخ

 

Les grands auteurs de la Littérature française . Isabelle Albertini –Danielle Ellepess. Paris, Coll 

Culture fiches.2008 

Littérature et Histoire , Etudes des textes et histoire littéraire. Alain Boissinot édition Bertrand 

la Coste, Coll, Parcours Didactiques  

 لمية، ومواقع اإلنترنتمجالت ع 

www.weblettres.net 

www.histoire-litteraire.org 

 

 

                              د. اسماء عبد السميع:  أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 

                      

                                                                        

                                                                                         

http://www.weblettres.net/
http://www.weblettres.net/
http://www.histoire-litteraire.org/
http://www.histoire-litteraire.org/


 


