
 
 

 

 

 لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحليا وعالميا .: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالمية.* رسالة الكلية

 التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا . * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة
 .تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج التنمية البشرية *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 (2020-2019)للعام األكاديمي دراسيتوصيف مقرر استرشادي ل (7) نموذج

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي : 
F.316  

  حضارةاسم المقرر : 
Civilisation 

 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

أن يلم الطالب بالحضارة الفرنسية وربطها  -

 بالحضارة المصرية. 

أن يتمكن الطالب من  -

تعميق معرفته بتاريخ 

 فرنسا

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
يتعرررع يلررا ة افررة انعررر وانعكااررا  ال  افررا   .1  : المعرفة والفهم -أ

 يلا بعضها البعض

يتعررررع يلرررا أارررم بمررراف الم تمررر  الفرنسرررا   .2

 وتمظيماته.

 

.يربط المفاهيم العلمية ) فا م ال 1 :  المهارات الذهنية -ب

.               تخصصه( ب ضايا الم تم .

يوظف المعرفة التخصصية فا المواقف 2.

 الحياتية المختلفة.
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 مية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العال* رسالة الكلية

 التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا . * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
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 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

ي رأ المصوص التاريخية قرافةً تكشف ين  .1

 .ااتيعابه مضاميمها

يحلل محتوى دروس ممهج الحضارة باللغة  .2

 الفرنسية.

 

بتكمولوجيا المعلوما  واإلنترنت يوظف معرفته  .1     : المهارات العامة  -د 

 فا التعلم الذاتا المستمر.

  تممية مهارا  العمل        2.

 .الفري ى والتفكير الماقد
 

 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

1-Introduction : résumé des événements 

majeurs du XVIIIème siècle 

(Révolution française-Convention- 

Consulat- Directoire). 

2- L'Empire (étude du tableau du sacre 

de Napoléon Bonaparte). 

3- La Première Restauration+ Les Cent 

jours. 

4- La Deuxième Restauration. 

5- La Révolution de 1830.  

6-La Monarchie de Juillet.  

7- Evaluation. 

8- La Révolution de 1848. 

9- La Deuxième République. 

10-Le Second Empire (empire 

autoritaire-empire libéral). 

11- La Troisième République. 

12- La Société au XIXème siècle. 

13- L'art au XIXème siècle: architecture-

peinture-sculpture-ameublement/ 

costume. 

14-Révision générale.  

15-Evaluation. 
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       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة-          

 المماقشة المفتوحة- 

 العصف الذهما- 

 العمل فا م مويا - 

 التدريب والمماراة- 

 التعلم الذاتى -          

 التعلم التفايلى  -          

 العرض الفعال-         

 تقويم الطــالب : -6

انعتبارا  التحريرية لت ييم التحصيل واألداف الكتابا - األساليب المستخدمة                      -أ

 .للطالب

البحوث والت ارير لت ييم مهارا  البحث والدرااة لدى -

 .الطالب

  التوقيت                    -ب

30أيمال فصلية: توزيع الدرجات    -جـ  

120تحريرى:  

 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7
Histoire de la civilisation française, Paris, Armand colin, 1958 

Histoire de la France des origines à 1914, Larousse, Paris,1977                

http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/ 
 

 

http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm
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