
 ( 21نموذج رقم ) 

 جامعة /أكاديمية : دمنهور

 كلية / معهد : التمريض

 قسم : ادارة التمريض

 

 1111-1122توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  اكساب الطالب الحس االدبي عند قراءة نص

 بالللغة الفرنسية

 ان يكتشف الطالب االدب الفرنسي المعاصر 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

 

  يميز النصوص بأنواعها األدبية

 المختلفة 

  النظام الداللي يحدد مكونات

 للغة الفرنسية

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

  يصنف طبيعة الفكير وعملياته 

  يقيم المفاهيم العلمية ) في مجال

 تخصصه( بقضايا المجتمع

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

  قراءةً تكشف ية  يقرأ النصوص اللغو

 عن استيعابه مضامينها.

  يكتشفففففف محتفففففوغ درو  اللغفففففة

 الفرنسية.

 

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

  يتفابع معرفتفه بتكنولوجيفا المعلومفات

 واإلنترنت في التعلم الذاتي المستمر

  ير تنمية مهارات العمل الفريقى والتفك

 الناقد

 

 

  

نصوص    اسم المقرر F116الرمز الكودغ : 

 Textes              معاصرة

contemporains  

 االولى:الفرقة 

  لغة فرنسية التخصص : 

 عملى:  عدد الوحدات الدراسية  نظرغ 
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 محتوغ المقرر -4

 

 

 

 

 

 

1. Présentation de la méthode  Etude de textes contemporains 

2. Texte1: Compréhension globale, lecture guidée, étude vocabulaire, champs lexicaux 

3. Exercices  questions synthèse 

4. Etude thématique, sructurale et stylistique  du texte. 

5. Texte2 Compréhension globale, lecture guidée, étude vocabulaire, champs lexicaux, 

6. Exercices  questions synthèse 

7. Evaluation. 

8. Etude thématique, sructurale et stylistique  du texte. 

9. Texte3 Compréhension globale, lecture guidée, étude vocabulaire, champs lexicaux 

10. Exercices questions synthèse 

11. Etude thématique, sructurale et stylistique  du texte. 

12. Texte4 Compréhension globale, lecture guidée, étude vocabulaire, champs lexicaux 

13. Exercices/ questions synthèse 

14. Etude thématique, sructurale et stylistique du texte. 

15. Devoir noté, révision 

 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتى .6

 التعليم الفعال .7

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوغ 

 القدرات المحدودة 

 

 

         1 Not applicable in Faculty of Education Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group تقويم الطالب :  -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ 

 المستخدمة 

 

 

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدغ الطالب -  -  

 

On rotation 

 التوقيت -ب

 

 

-  Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

 33أعمال فصلية 

 123تحريرغ 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 مذكرات -أ

 

 

 

 كتب ملزمة  -ب 

  



 

 كتب ال –ج 

 

 

-   *L'Explication de texte à l'oral des concours, Armand Colin, 1998 

Les 7 Clés Pour Lire et Pour écrire CM1, Hatier, 1994 J.c+varier-M Landier: - 

 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ....إلخ 

 

www.espacefrançais.com. 

www.Etudeslitteraires.com 

 

 

 

 

 أ.د.غادة غتورغرئيس مجلس القسم العلمى :                                                  د.ريهام عالءأستاذ المادة : 
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