
 ( 21نموذج رقم ) 

 جامعة /أكاديمية : دمنهور

 كلية / معهد : التمريض

 قسم : ادارة التمريض

 

 1111-1122توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يتعرف على الثقافات المختلفة 

 أن يوظف المعرفة  التخصصية فى مجاالت الحياة المختلفة  

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم 

 

 

 

 

 .يحدد الجمال في النص اللغوي 

  االستماع لهايتعرف علي  النصوص اللغوية عند 

 يكتسب مصطلحات جديدة في مجال متخصص 

 

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

 

  يبتكر استراتيجيات التدريس المناسبة لتعليم

 اللغة في المواقف المختلفة.

   يصممممم الفمممرص لتمممدريب المتعلممممين علمممى

 عمليات تلقي اللغة.

  .يبتكرر أسئلة صفية إلثارة تفكير 

  اسممتراتيجيات تعلممم يممدعم الفممرص لتوظيممف

 اللغة الشائعة

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر 

 

 

 

 

 .يكتشف اإلمكانات البشرية، والمادية، والثقافية المتاحة لإلفادة بها 

 .يرسم خريطه لتوظيف التقنيات التعليمية المتاحة في التدريس 

 يستخدم اساليب  لربط "محتوى الدرس" بخبرات اللغوية، وبيئتهم

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

يقررأن يكتب بصورة سليمة. -  

 . يقبل علي أن يقرأ بصورة سليمة   - 

   يقترح أن يصوب اخطاء االخرين- 

 

  

لغة فرنسية  FOS اسم المقرر  F127 الرمز الكودى : 

  الغراض خاصة

 الفرقة / المستوى : دكتوراة

  لغة فرنسيةالتخصص 

 عملى:  عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

1. Le monde touristique 

 

2. Faire connaissance des sites touristiques de la carte de France lire le plan de paris 

touristique et culturel 

 

3. Les sites et la carte touristique de l'Egypte:lire un plan d'Alexandrie touristique et 

culturel 

4. Le monde de l'Hôtellerie 

5. Réservation 

6. Lire des Menus des annonces de voyages 

7. Evaluation 

8. Faire un entretien téléphonique 

9. Savoir prendre note 

10. Découvrir le monde de la correspondance 

11. Présenter  un hôtel, un restaurant , une agence de voyage 

12. Test 

13. Application pour faire une brochure : Application pour faire un menu ville , restaurant 

ou site touristique 

14. Application pour faire un menu 

15. Révision finale 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتى .6

 التعلم ا

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 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 لدى الطالب -  -  

 األنشطة الفعالة -

On rotation 

 التوقيت -ب

 

 

-  Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

  

33أعمال فصلية   

123تحريرى   

-   



  

  

 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 مذكرات -أ

 

 

 

 

 كتب ملزمة  -ب 

 

 

 

 كتب مقترحة  –ج 

 

 

o document ayant pour but la lecture: Les méthodes de langues:  Le métier 

du tourisme 

o Le français de l'hôtellerie 

o Le tourisme 

      

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ....إلخ 

 

o www.culure.com 

o http://apprendre.tv5monde.com/ 
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