
 
 

 

 

 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

 للبحوث العلمية عربيا وعالميا .* إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية 
 .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 :  

القرن نصوص اسم المقرر : 
 (1)ف التاسع عشر

siècle èmeTextes XIX 

 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 
 عملي                 عدد الوحدات الدراسية :    نظري        

 
 هدف المقرر : -2

 

أن يكتسب الطالب بعض المفاهيم األدبية المتعلقة بالقرن -

 التاسع عشر. 

ط األدبية في القرن التاسع الطالب علي األنماأن يتعرف -

 عشر. 

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
 يفهم و يميز النصوص بأنواعها األدبية المختلفة.  .1  : المعرفة والفهم -أ

 يفهم مكونات النظام الداللي للغة الفرنسية. .2

 

 وعملياته .فكير تيفهم طبيعة ال .1 :  المهارات الذهنية -ب

يررربا المفرراهيم العلميررة ج فرري مهررا  تخصصرره   .2

 بقضايا المهتمع .

 

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

يقرأ النصوص اللغوية قراءةً تكشف عن استيعابه  .1

 مضامينها.

 يحلل محتوى دروس اللغة الفرنسية. .2

 



 
 

 

 

 ا .عالمييا ولكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

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

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

 

 وحده ضمان الجودة  

يوظف معرفته بتكنولوجيا المعلومات  . 1     : المهارات العامة  -د 

 واإلنترنت في التعلم الذاتي المستمر.

 تنمية مهارات العمل الفريقى والتفكير الناقد.. 2

 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

1-Tableau général du XIXème siècle: 

panorama historique, culturel et 

politique. 

2- Initiation aux courants littéraires les 

plus célèbres. 

3- Etude du premier courant littéraire 

au XIXème siècle à savoir le 

romantisme : définition, naissance 

et caractéristiques.   

4- Etude des thèmes romantiques.   

5- Analyse d’une prose romantique. 

6- Suite du cours précédent. 

7- Evaluation  

8- Etude de la poésie romantique.   

9- Analyse d’une poésie romantique.   

10- Etude du théâtre romantique.   

11- Analyse des scènes romantiques.   

12- Le fantastique : définition, 

caractéristiques et thèmes. 

13- Etude des nouvelles.   

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة             -

 المناقشة المفتوحة   - 

 العصف الذهني   - 

 العمل في مهموعات   - 

 ةالتدريب والممارس   - 

 التعلم الذاتى              -

 التعلم التفاعلى              -

 الفعا العرض -             
 



 
 

 

 

 ا .عالمييا ولكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

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

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

 

 وحده ضمان الجودة  

 تقويم الطــالب : -6

االختبارات التحريرية  لتقييم التحصيل واألداء الكتابي - األساليب المستخدمة                      -أ

 .للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى  -

 .الطالب

  التوقيت                    -ب

  120تحريرى:          30فصلية: أعما    توزيع الدرجات    -جـ

jp 
 120تحريرى:

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 , Paris, Nathan, siècle èmeItinéraires littéraires XIX:  PUZIN, Claude, de-
1996 

www.etudes-litteraires.com/explications-textes-19.p 

  www.lescoursdelettres.net/node/44 

www.cyberprofs.com/Comment-analyser-un-textelitteraire.htm- 

www.etudes-litteraires.com/textes-stylistique.php 

 : ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي      د.شيرين الفخرانى ا.د نادية أندراوس: منسق المقرر
 

 
 


