
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا:  كلية / معهد

 اللغة الفرنسية:  قسم

 2020-2019توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

 

 .أن يتعرف على الثقافات المختلفة-

أن يوظف المعرفة  التخصصية فى -

  .مجاالت الحياة المختلفة

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 :المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

نص و التمييز بين  ستطيع فهمي .1

 .األدبىأنماط النقد 

  الجمال في النص اللغوي. حددي .2

دالالت الموجودة فى ال لىيشير ا .3

 باطن النص

  :المهارات الذهنية -ب 

 

 

 

 

 .نف العناصر الرئيسية للنصيص .1

مع استخراج  متخصص للنصصمم شرح ي .2

 .المعنى الباطنى للنص

 يقارن بين نصين من نفس النمط .3

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

المناسذذبة أن ينفذذا اسذذتراايجيات التذذدريس  .1

 عذذذن طريذذذة وذذذرا ة ونقذذذداللغذذذة لتعلذذذيم 

 المختلفة. النصوص

ية  أن .2 مع اطب بى  يعرض شرح نص اد

المعنذذى الرمذذز  و احليذذ  و النقذذد اسذذالي 

  .لنصل المجاز 

  :المهارات العامة -د

 

 

 

 

هارات ال- ية م م  انم ماعى وع قىالج  الفري

 والتفكير الناود

 

 نقد :المقرراسم  .F: الرمز الكودى

Critique 
 بعةالرا:  الفرقة / المستوى

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  ساعات :عملى عدد الوحدات الدراسية  نظر  

 

3 



 

  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

1-Etude herméneutique de la psychanalyse.    

2-Travaux pratiques: application sur des prélèvements textuels.  

3- Initiation à une lecture clinique d'un texte.  

4- Critique psychanalytique d'un texte bref. 

5- Evaluation.  

6- Initiation aux théories bachelardiennes.  

7- Allégories et symboles. 

8- Etude isotopique d'un texte choisi. 

9- Initiation à la psychocritique.                                                                                               

10- Comparaison des textes superposés et inférence d'un mythe personnel. 

11- Révision générale. 

 12- Evaluation. 

 

أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

المحاضرة -       

       المناوشة المفتوحة -     

          العصف الاهني -    

لعم  في مجموعاتا -      

    التدري  والممارسة -   

التعلم الاااى -              

العرض الفعال -  

التعليم التفاعلى -         

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  :المحدودة

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 

  

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصي  واألدا  الكتابي للطالب 

 - البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لد  الطالب  

On rotation 

  :التوقيت-ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

  :الدرجات

 

 

 

30أعمال فصلية:    

120احرير :  

 

  



 

 

 

 

 

  

  
 

  :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8
  

 :كتب-أ

 

-BACHELARD, Gaston: 

-  La Terre et les rêveries de la volonté, Critica, Cérès, Tunisie, 1947 
-  La Terre et les rêveries du repos, Critica, Cérès, Tunisie, 1948 

- La Psychanalyse du feu, Folio essais, Gallimard, France, 1949 
- La poétique de l'espace, Quadrige, PUF, Paris, (1957), 1981 

- La dialectique de la durée, Presses Universitaires de France Bibliothèque de 

Philosophie contemporaine, Quadrige, Paris, (1950), 1989 
- L'air et les songes, essai sur l'imagination du mouvement, José Corti, Paris, 

1990 
 

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

RILLAER, Jacques Van, Les ruminations mentales : fonctions, 

dysfonctionnements, traitements", Science … & pseudo-sciences, article abrégé 

dans SPS n°318, octobre 2016, consulté sur le site: http://www.pseudo-

sciences.org/spip.php?article2723, le 20/4/2017  

 

 

 د. جالديس نجي  د. ريهام عال :  أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتور                                رئيس مجلس القسم العلمى : 

                                                                                           

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2723
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2723

