
 
 

 

 

 والتميزمحليا وعالميا .لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة : 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

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 .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.324  

نصوص القرن اسم المقرر :  
 Textes (2التاسع عشر )ف

siècleème XIX 

 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

  والمجتمعية  ن يكتسب الطالب بعض المفاهيم األدبيةأ-

 المتعلقة بالقرن التاسع عشر. 

نماط األدبية في القرن التاسع يتعرف الطالب علي األ نأ-

 عشر.

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

 غة الفرنسية.ليفهم مكونات النظام الداللي لل-2

 المجتمعية.يدرك العالقة بين النص و الظروف -3

المنطقى  و التحليليستوعب أساليب التفكير-1 :  المهارات الذهنية -ب

 المختلفة .

 كتسب مهارات التفكيري-2

 .لمىالع والتحليل

يقارن بين المدارس األدبية -3

 فى القرن التاسع عشر.

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

يكتشف جماليات النص -1

 االدبى.

المضامين الكامنة يكتشف -2 

 للنص األدبى.



 
 

 

 

 . المياا وعوالتميزمحليلكلية التربية جامعة دمنهور الريادة : 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

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

 

 وحده ضمان الجودة  

 1-يجيد عمليات التفكير واالستنتاج والنقد .     : المهارات العامة  -د 

يتواصل مع فريق لتحليل نص.-2  

 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

1- Tableau général de la seconde moitié 

du XIXème siècle. 

2- L’évolution sociale et économique. 

3- L’évolution culturelle. 

4-L’écriture féminine au XIXème siècle. 

5- Les idéologies du Second Empire 

dans le genre romanesque. 

6- Textes et application. 

7- Evaluation. 

8- Les idéologies du Second Empire 

dans le genre romanesque (suite). 

10- Textes et application. 

11- L’étude des personnages. 

12- L’étude des personnages (suite). 

13- L’étude onomastique. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

التعلم الذاتى-             

التعلم التفاعلى           -                                

 العرض الفعال  -           

 تقويم الطــالب : -6

واألداء الكتابي االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل - األساليب المستخدمة                      -أ

   .للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى -

   .الطالب
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 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

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

 

 وحده ضمان الجودة  

  التوقيت                    -ب

30أعمال فصلية: توزيع الدرجات    -جـ  

120تحريرى:  

 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

1997 , Nathan,siècleèm e Itinéraire littéraire du XIX- 
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