
 

 كــليــة اآلداب   

 قسم اللغة الصينية وآدابها

 

 الفرقة األولى:

 القائمون على التدريس طريقة التقييم المقرر

لغويات و 

 صوتيات

 دكتور شين -1 مشروع بحثى

فى  يةبحث مقالة كتابة نصوص

يحدده القائم موضوع 

من بالتدريس ويكون 

المواضيع التى تم دراستها 

مع اإللتزام  فى المادة

بإدخال الكلمات الخاصة 

 بالدروس

 دكتور شين -2

استماع 

 ومحادثة

 د/شين -3 تسجيل صوتى 

فى واحد من  بحثى مقال مقال

الموضوعات التاليه )جائحة 

التضامن العالمى -كورونا

 -فى مكافحة وباء كورونا

اإلجراءات التى تتخذها 

–الدول لحماية مواطنيها 

 ثقافات الدول والشعوب (

 الحميدد/أسماء على عبد 

 والى من ترجمه

 العربية

 د/إسالم عبد الملك مشروع بحثى

 



 :الفرقة الثانية

 القائمون على التدريس طريقة التقييم المقرر

لغويات 

 وصوتيات

 د/أمنية مشروع بحثى

كتابة مقالة بحثية فى  نصوص

موضوع يحدده القائم 

بالتدريس ويكون من 

المواضيع التى تم دراستها 

على أن يقوم فى المادة  

الطالب بإدخال الكلمات 

الخاصة التى درسها فى 

 الدروس

 لىدكتور 

استماع 

 ومحادثة

 لىد/ تسجيل صوتى 

 

 

 والى من ترجمه

 العربية

مشروع بحثى بترجمة نص 

من النصوص الصحفية 

يحددة القائم بالتدريس فى 

 المواضيع التى تم دراستها 

 د/إسالم عبد الملك

 بحثى مشروع  نصوص صحفية

إختيار مقالة صحفية ويقوم 

القائم بالتدريس بطرح 

 اسئلة على المقال الصحفى 

 د/لى 

 

 

 

 



 :الفرقة الثالثة

 القائمون على التدريس طريقة التقييم المقرر

لغويات 

 وصوتيات

 أسماء على مشروع بحثى

فى  يةبحث مقالة كتابة نصوص

يحدده القائم على موضوع 

من بالتدريس ويكون 

المواضيع التى تم دراستها 

على أن يقوم  فى المادة

الطالب بإدخال الكلمات 

الخاصة التى درسها فى 

 الدروس

 لىدكتور 

 من ترجمه

 العربية والى

مشروع بحثى بترجمة نص 

أو جزء من فيلم صينى أو 

وهذا يحددة –برنامج صينى 

القائم بالتدريس فى 

 المواضيع التى تم دراستها 

 د/أحمد كمال

نصوص 

 صحفية

 د/شين  مشروع بحثى 

 فى بحثية مقالة كتابة حضارة صينية

من مواضيع  موضوع

وهذا –الحضارة الصينية 

 بالتدريس القائم يحدده

 التى المواضيع من ويكون

 المادة فى دراستها تم

 د/شين

تاريخ الصين 

الحديث 

 فى بحثية مقالة كتابة

تاريخ  مواضيع من موضوع

 د/شمس مجدى



– الحديث والمعاصرالصين  والمعاصر

 بالتدريس القائم يحدده وهذا

 التى المواضيع من ويكون

 دراستها تم

 

** الطالب الذى يرسب فى التكليف أو البحث او اإلمتحان يعاد له مرة ثانية ،وإذا رسب فى 

 المرة الثانية تعتبر مادة تخلف وفقاً للقواعد المطبقة.

               

 

 

 


