
 
 

 

 

 لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحليا وعالميا .: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالمية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز * 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  
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 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       
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 .اكساب الطالب حصيلة لغوية -

اكساب الطالب مهارة التعبير باللغة  -

 الفرنسية.

اللغة اكساب الطالب مهارة فهم  -

                    .الفرنسية سماعى

ناقشة و مالطالب مهارات ال اكساب 

 .النقد و العمل الجماعى

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
يعرف أنواع الوسائل التعليمية  .1  : المعرفة والفهم -أ

 وقواعد استخدامها.

  .يلم بمفاهيم التمثيل .2

األداء يعرف إجراءات تقويم  .3

 .اللغوي
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 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
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  .تفاعل داخل الصفاليطبق قواعد  .1 :  لمهارات الذهنيةا -ب

يددير الوقدا المتدال للدتعلم بمدا ي قدق  .2

 فاعليته.

يددن م عنا ددر الموقددف التعليمدد  بمددا  .3

يناسددددددب نددددددوع النشددددددا  اللغددددددوي  

 واستراتيجية التدريس.

يوظددف مصددادر الددتعلم واتم انددات  .4

 المتاحة ف  تدريسه.

 

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

 إظهار اتجاهاً إيجابياً ن و اللغة.   .1

 إظهار اتجاهاً إيجابياً ن و تدريس اللغة.  .2

ي ددرع علددى متابعددة األنشددطة التربويددة  .3

 والثقافية ذات الصلة بتعليم اللغة.

 

 .قررأن ي تب بصورة سليمةي                 1 .     : المهارات العامة  -د 

 .يقبل عل  أن يقرأ بصورة سليمة      2.

يقترل أن  3.                  .

 .يصوب اخطاء االخرين
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 وى المقرر:محت -4
                     

 
 

1-Aperçu général sur les didascalies et 

la valeur scénique. 

2- Sensibilisation aux jeux des pièces: 

décor, costume et lumière.  

3-Invention des saynètes à base de mise 

en scène différentes. 

4-Composition d’un texte théâtral. 

5-Entraînement sur la mise en scène (en 

plusieurs séances). 

6-Répétition. 

7- Répétition. 

8-Travaux pratiques(entraînement sur 

la mise en scène). 

9-Jeux de rôles. 

10- Jeux de rôles. 

11- Questions théoriques sur les pièces 

étudiées. 

12-Analyse du corpus. 

13-Etude théorique et thématique. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

 

       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 الم اضرة-           

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهن - 

 العمل ف  مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

 التعلم الذاتى-          

 العرض الفعال-          

 التعليم التفاعلى-
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 تقويم الطــالب : -6

 -االختبارات الشفوية لتقييم األداء الشفوي للطالب األساليب المستخدمة                      -أ

االختبارات الت ريرية لتقييم الت صيل واألداء ال تاب  -

 .للطالب

الب وث والتقارير لتقييم مهارات الب ث والدراسة لدى  -

 .الطالب

  التوقيت                    -ب

 10أعمال فصلية         توزيع الدرجات    -جـ

 20شفوى 

 70ت ريرى                            
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

-HUBERT, Marie-Claude   : Les grandes théories du théâtre, Paris, Colin, 

2016 

-NAUGRETTE, Catherine : L’esthétique théâtrale, Paris, Colin, 2016 

-PAVIS, Patrice :Dictionnaire du théâtre, Paris, Colin, 2002 

-PRUNER, Michel: L’analyse du texte de théâtre, Paris, Colin, 2017 

www.dramaction.com 

 

 : ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي      د.زهرة نوار  : منسق المقرر
 

 
 

http://www.dramaction.com/

