
 ( 21نموذج رقم ) 

 جامعة  : دمنهور

 كلية / معهد : التربية

 قسم لغة فرنسية

 1111-1122توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  ان يلم الطالب بالحضارة الفرنسية وربطها

 بالحضارة المصرية 

  ان يتمكن الطالب من تعميق معرفته بتاريخ

 فرنسا 

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 
  لي فات ع سات الثقا بعضها يتعرف علي ثقافة االخر وانعكا

 البعض

 يتعرف علي اسس بناء المجتمع الفرنسي  وتنظيماته 

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

  يررربا المفرراهيم العلميررة ج فرري مجرراق تيصصرره  بقضررايا

 المجتمع 

  يوظف المعرفة التيصصية في المواقف الحياتية الميتلفة 

 المهارات المهنية الياصة بالمقرر  -ج

 

 

  قررراءةت تك ررف عررن اسررتيعابه يقرررأ النصرروت التاريييررة

 مضامينها.

  يحلل محتوى دروس منهج الحضارة بالغة الفرنسية 

 : اسم المقرر F.414 الرمز الكودى : 

 القرن الع رين حضارة 

 Civilisation 20ème siècle   2ف 

 الرابعة الفرقة: 

  التيصص: لغة فرنسية

 عملى:  عدد الوحدات الدراسية  نظرى 
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لتعلم   المهارات العامة: -د في ا نت  يوظف معرفته بتكنولوجيا المعلومات واإلنتر

 الذاتي المستمر

 تنمية مهارات العمل الفريقى والتفكير الناقد 

  

 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

1. Apercu sur le XXe siècle: Evénements politiques, guerres, réalisations.   

2. Idéologie du xxe s. 

3. La 1ère guerre mondiale 

4. L’Entre deux guerres 

5. La  2ème guerre mondiale 

6. Test mi-terme 

7. La guerre froide 

8. L’ONU 

9. Arts au XXe s.: Peinture-architecture-sculpture 

10. Suite arts au XXe s.(2) :Naissance du cinéma.  

11. Naissance du projet de l'union européenne: Dates importantes/réalisations. 

12. La France au sein de l'union Européenne 

13. L’esclavage moderne 

14. Revision et devoir noté 

15. Evaluation 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة- 

 المفتوحةالمناق ة - 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

          التعلم الذاتى -          

 العرض الفعاق-          

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

 المحدودة 

         1  

 تقويم الطالب :  -7

األساليب  –أ 

 المستيدمة 

 -لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب االختبارات التحريرية 

       البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب-



  - التوقيت -ب

 توزيع الدرجات  -ج

 

 33اعماق فصلية  

 023تحريرى 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

  مذكرات -أ

 . Histoire de la civilisation française ,Paris, Armand colin, 1981 كتب ملزمة  -ب 

 

 Histoire de la France des origines à 1914, Larousse, Paris,1977.                                      

 

 كتب مقترحة  –ج 

 

 

 MAUREL, Chloé , Histoire des idées des Nations unies. L'ONU en 20 

notions, Paris, L'Harmattan, 2015. 

 BOSSUAT, Gérard , Histoire de l'Union européenne : Fondations, 

élargissements, avenir, Paris, Belin, coll. « Belin sup histoire », 2 juin 2009 

 AUDOIN-ROUZEAU . Stéphane (dir.) et BECKER , Jean-Jacques 

(dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918: histoire et culture, 

Paris, Bayard,2004 

 FONTAINE, André , La Guerre froide, 1917-1991, POINTS Histoire, 2004 

 

دوريات علمية  –د 

 أو ن رات ....إلخ 

 

http://research.un.org/fr/docs/ecosoc/resources 

 

 

 

 امانى ونس .د.  أستاذ المادة :    د. زهرة نوار

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ. د. غادة غتورى 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%A9_Maurel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Fontaine_(journaliste)

