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بالسياحتالمنهج الخاص   
TOURISME.COM  



TOURISME.COM 

 والثقافية اللغوية الجوانب جميع Tourisme.com منهج يتناول

 اليومية المواقف خالل من السياحة قطاع في العاملين لحياة

 .المهنية واالتصاالت

 



TOURISME.COM 

 وحدات مع متواصلة حلمات ست فً فٌدٌو مماطع  ٌشمل (DVD) ب مزود المنهج•

 .الصوتٌة (MP3) ملفات الى باألضافة .الكتاب

 .المهنٌة االتصاالت دلٌل•

 .الٌومٌة الحٌاة من وموالف وأرلام حمائك•

 .التمارٌن لتصحٌح كتاب مع شامل تعلٌم دلٌل•

 العام خالل المستخدمة واللغوٌة النحوٌة بالمواعد خاص فصل على ٌحتوي•

 .الدراسً

   .الفرنسٌة اللغة فً األفعال بتصرٌف خاصة صفحات على ٌحتوي•

 



TOURISME.COM 

 لطالب مهني اطار في الفرنسية اللغة لتدريس حديث منهج هو•

 من ساعة 60 يعادل بما فرنسا في الضيافة، مدارس او معاهد

 .الدراسي العام خالل الفرسية اللغة لتدريس

 حال وفي األوربي، النظام على هنا الساعات احتساب يعتمد•

 المادة استاذ على يقع الساعات، حسب الوحدات بتقسيم األلتزام

  .المنهجي الكتاب وحدات من وحدة كل مفردات تنسيق موضوع
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 موضوعية وحدات 6 المنهج يتضمن•

  دروس اربع وحدة كل تشتمل•

 واألتصاالت اليومية المواقف يتناول درس كل•

 .السياحة مجال في المهنية،



 خارطت فرنسا السياحيت



 الىحذة االولى 
 وسائل االتصال

اللماء األول، وٌشمل تمدٌم الشخص لنفسه والتكلم عن مهنته، المؤسسة التيً ٌعميل 

 .فٌها، طرٌمة التعامل مع األخر بمحادثة هاتفٌة والتواصل مع اآلخر تحرٌرٌا



 الىحذة الثانيت 
 االستقبال

ٌشمل استمبال المسافرٌن فً المطار، شرح المعلومات الضرورٌة للمسافرٌن، 

.بٌع تذاكر السفر  



 الىحذة الثالثت
 النشاطاث

تشمل اعداد برنامج سٌاحً حٌوي، تهٌئة فعالٌات ونشاطات للعطلة الصٌفٌة، 

.عن تفاصٌل النشاطات والمهرجانات، استمارة تمٌٌم النشاطات األستعالم  

 



 الىحذة الرابعت
 الترويج

مع مكتب السٌاحة والسفر، التعامل  األتفاقوتشمل ( مكان سٌاحً)السفر التروٌج عن وجهة 

.بطلب خطً، تعزٌز مولع سٌاحً، األسالٌب المستخدمة لطلب المعلومات  

 



 الىحذة الخامست

بيع منتج سياحي    

 المقصود) السياحي المنتج مميزات وعرض ووصف تحديد وتشمل

 عروض متحف، حجز تذكرة سفر، تذكرة :السياحي بالمنتج

  السياحية البرامج مع التعامل ،(الخ سياحية، سفرات مخفضة،

 ساعات المقترحة، الفعاليات الزمنية، المدة المكان، السعر،)

 الحسابات، وموظف السائح بين محادثة اجراء  ،(الخ العرض،

 .حجز الغاء  السائح، يرتكبها التي األخطاء الى واألشارة

 



  الىحذة الخامست 
 بيع منتج سياحي 



 الىحذة السادست
دليل السائح    

بالخرائط، تمدٌم  واألستعانةتشمل ادارة المجامٌع السٌاحٌة، زٌارة المدٌنة 

.فكرة عن المعالم السٌاحٌة، األثرٌة والنصب التذكارٌة  
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 يتناول و المنهجية المعايير يوفر :التدريس في األستاذ دليل•

 المزيد ويوفر .الطالب كتاب في الموجودة األنشطة جميع بالتدريج

 .النحوية للتدريبات والمالحظات التعديالت من



TOURISME.COM 

  :الكتاب نهاٌة فً  

  ،للتطبٌك نحوٌة تمارٌن•

 السٌاحٌة، المراسالت فً المتبعة  للشروط ملخص•

   الضرورٌة، بالمصطلحات لائمة  •

 واالسٌاحة، بالضٌافة الخاصة بالمفردات لائمة•

  السٌاحً، باالرشاد الخاصة بالمفردات لائمة  •
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 :وحدة كل نهاٌة فً

 

  .وحدة كل ضمن المطروحة المهنٌة والمهارات النحوٌة المعرفة تمٌٌم منها الغرض اختبارات•

 الدبلوم على للحصول الخاصة لألختبارات الطالب واعداد لتهٌئة التخصص ضمن تدرٌبات مجموعة•

 .المهنً

  السٌاحة مجال فً المهنٌة الفرنسٌة دبلوم او شهادة إعداد فً األولى الخطوة هو المنهج تدرٌس ان•

 .بارٌس فً والصناعة التجارة غرفة من والضٌافة،

  (DFP TH B1) باسم المعروف•

• Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie (DFP TH B1)  

 



 المقترحاث

 العلوم كلية في المختلفة للمرحلتين TOURISME.com المنهج استخدام•

 .السياحية

 الثالثة، للمرحلة المنهج من االول الجزء يدرس .جزئين الى الكتاب تقسيم•

 من التقسيم بعد يتكون جزء كل .الرابعة المرحلة في يعتمد الثاني والجزء

  .وحدة لكل دروس اربع موضوعية، وحدات ثالث

  باللغة التواصل لتحقيق كاف وقت على الحصول هو الطريقة هذه من الهدف•

  .السياحة مهنة في اليومية الحياة مواقف في الطالب مع الفرنسية

 



 


