
 ( 21نمىرج سقم ) 

 دمىهىر:  جامعة /أكاديمية

 لرزتيحا: كلية / معهذ 

 اللغح الفزوسيح:  قسم

 

 جىصيف مقشس دساسً

  :تيانات المقشس -2

 

 :هذف المقشس -1

 

 

 

ن يلم الطالة تالحعارج الفزوسيح ورتطها أ -

.تالحعارج المصزيح  

طالة مه ذؼميق مؼزفره تراريخ ن يرمكه الأ -

.سافزو    

 

 المسحهذف من جذسيس المقشس :  -3

 :المعلىمات والمفاهيم  - أ

 

 

 

 

خررررز واوؼكا رررراخ يرؼررررزي ػلررررا ش افررررح اأ -1

 .الص افاخ ػلا تؼعها الثؼط

 ررب تىررام الم رمررغ الفزوسررا  أيرؼررزي ػلررا  -2

 .وذىظيماذه

  

  :المهاسات الزهنية -ب 

 

 

 

 

يرررررزتف المفررررراةيم الؼلميرررررح   فرررررا م رررررا   -1

  .ذخصصه( ت عايا الم رمغ

يىظف المؼزفح الرخصصيح فا المىاقف  -2

.الحياذيح المخرلفح   

  :المهاسات المهنية الخاصة تالمقشس -ج

 

 

 

 

زامجً ذكشف ػره ي زأ الىصىص الراريخيح ق -1

 ا ريؼاته معاميىها.

غح ليحلل محرىي دروس مىهج الحعارج تال -2    

.الفزوسيح   

    

  :المهاسات العامة -د

 

 

يىظررررف مؼزفررررره تركىىلىليررررا المؼلىمرررراخ  -1

 .واإلورزود فا الرؼلم الذاذا المسرمز

 قذ.جنمية مهاسات العمل الفشيقً والحفكيش النا -1

 (1 ي   حعارج:المقشساسم  F.217: الشمض الكىدي

 

Civilisation 

 الصاويح:  الفشقة / المسحىي

  اللغح الفزوسيح:  الحخصص

  :  اػاخػملً ي ػذد الىحذاخ الذرا يح  وظز
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  مححىي المقشس:-4

 

 

 

 

 

 

1- Introduction à l'étude du XVIIe siècle: Les rois de France avant Louis XIV. 

2- Régence d'Anne d'Autriche/Les premières années du règne de louis XIV. 

3- Louis XIV, monarque absolu. 

4- Le château de Versailles. 

5- La société française au XVIIe s. 

6- L'art au XVIIe s. (peinture - sculpture - architecture). 

7- Évaluation. 

8- L'art au XVIIe s. (Suite) : Ameublement + Costume. 

9- Louis XV et la crise financière. 

10- Louis XVI. 

11- L'art au XVIIIe s. (peinture - sculpture - architecture). 

12- L'art au XVIIIe s. (Suite) : Ameublement + Costume. 

13- La Révolution française. 

14- La sociéte française au XVIIIe s. 

15- Évaluation. 

 

أسالية الحعليم -5

 :والحعلم 

 

 

 

 المحاظزج            -

 المىاقشح المفرىحح -  

 الؼصف الذةىا -  

 الؼمل فا م مىػاخ-   

 الرذرية والممار ح -  

          الرؼلم الذاذً -          

 الؼزض الفؼا  -          

  الرؼلم الرفاػلً -          

  

                                                                                           

أسالية الحعليم -6

والحعلم للطالب روي 

  :القذسات المحذودة

         Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  جقىيم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األسالية  –أ

 :المسحخذمة 

 

 

 

 -االخرثاراخ الرحزيزيح لر ييم الرحصيل واأدام الكراتا للطالب. 

  .الثحىز والر اريز لر ييم مهاراخ الثحس والذرا ح لذي الطالب - 

On rotation 

  :الحىقيث-ب

 

 

 

 Week 16
th

  



  :جىصيع الذسجات -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

33أػما  فصليح:   

123ذحزيزي:  
153الم مىع :           

  

  
 

 

  :قائمة الكحة الذساسية والمشاجع -8
  

 :كحة-أ

 

-  DUBY, G. , MANDROU, R. , Histoire de la civilisation française, Paris, 

Armand colin,1958.  

-  BEZBAKH, Pierre, Histoire de la France des origines à 1914, Paris, 

Larousse, 1977.   

 

 

دوسيات علمية أو  -ب

 نششات ....إلخ

 

orange.fr-http://eric.ranguin.pagesperso 

https://www.herodote.net 

vinot.com-maxime-civique-education-geographie-http://www.histoire 

 

 

 د. أماوً ووب:  أسحار المادة

 أ.د غادج غرىري                               سئيس مجلس القسم العلمً : 

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

                    

http://eric.ranguin.pagesperso-orange.fr/
http://eric.ranguin.pagesperso-orange.fr/
https://www.herodote.net/
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