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 قسم اللغة االنجليزية –كلية االداب 

 0202-0202تقرير طرق تقييم مقررات الفصل الدراسي الثاني 

 

 الفرقة األولى

اسم عضو هيئة 
 التدريس

 طريقة التقييم اسم المقرر

 د. منى عيد 
 صوتيات

 مشروع بحثي
 

 د.منى عيد 
 مدخل الى علم اللغة

 مشروع بحثي
 

 د.أنا ابو العال 
 كتابةقراءة و 

 مشروع بحثي
 

 د.أمانى النحاس 
 قواعد اللغة االنجليزية

 مشروع بحثي
 

 د.نادية رياض 
 مدخل الى الشعر

 مشروع بحثي
 

 د.حنان بركات 
 مدخل الى القصة

 مشروع بحثي
 

د.سوزان ابو 
 عوف 

 (2الحديث واالستماع )
 عملي مؤجل

 صالح نغم. د

 
  ألمانية لغة

 بحث

 أحمد محمد. د

 
  إسبانية لغة

 مشروع بحثي

 الدويك عال. د

 
 فرنسية لغة

 بحث

 الرحمن عبد. د

 جمال

 
  إيطالية لغة

 مشروع بحثي

 

 

 

 



2 
 

 

 قسم اللغة اإلنجليزية –كلية اآلداب 

 دباأل: شعبة  -الثانية  :الفرقة

 

 

 تاذ المادةاس

 

 

 اسم المقرر

 

 طريقة التقييم

 

 د. حنان بركات

 

 61ق  61الحضارة األوربية ق 

 

 مشروع بحثي

 

 نادية رياضد.

 

 61 و ق 61المسرح ق 

 

باالشتراك مع األستاذ اآلخر   (بحث 

 )المشارك في تدريس المادة 

 

 د. سوزان أبو عوف

 

61 ق و 61المسرح ق   

 

 

 بحث

 

 د.علي الغندور

 

 األدب االمريكى
 مشروع بحثي

 

 د.فاطمة اسماعيل 

 

 القواعدو الصوتيات
 مشروع بحثي

 

 هشامد.محمد 

 

 القراءة و الكتابة
 مشروع بحثي

 

 د.أميرة اسماعيل

 

 القواعدو الصوتيات
 مشروع بحثي

 صالح نغم. د

 
 ألمانية لغة

 بحث

 صديق رضوى. د

 
  إسبانية لغة

 مشروع بحثي

 عصام أحمد. د

 
 فرنسية لغة

 مشروع بحثي

 مصطفى نورهان. د

 
 إيطالية لغة

 مشروع بحثي

 بحث آلي حاسب عصفور محمد. د
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 قسم اللغة اإلنجليزية

 شعبة األدب -الفرقة الثالثة

 

 طريقة التقييم القائم بالتدريس  اسم المادة

  د. محمد رشدى (61واوائل ق 61الشعر)ق 

  بحث

 بحث  مها حسنى د.  (61الرواية والنثر)أواخر ق 

  نشوى جابر د.  النقد التطبيقي
 مشروع بحثي

  أحمدد. سماح  الترجمة التحريرية
 مشروع بحثي

  بحث  حورية سرحاند.  (61-61النقد االدبى )ق 

 د/سامية أبو علم  مهارات بحث

 م.م./ هند هاشم

 بحث

 

 قسم اللغة االنجليزية / الفرقة الثانية -لغويات وترجمة

 

 
 طريقة التقييم

 
 استاذ المادة

 

  
 اسم المقرر

  
  عملي مؤجل

 د/ أماني النحاس

 

االستماعالحديث و   

  مشروع بحثي

 د/ مها سمير

 

 

 القراءة و الكتابة

 

  مشروع بحثي

 د/ أميرة إسماعيل

 

 صوتيات
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  مشروع بحثي

  د/ فاطمة إسماعيل

 

 علم المعاني

 

 مشروع بحثي

 

  د/ أحمد خاطر

 

 ترجمة تحريرية

 

 مشروع بحثي

 

 د/ آنا أبو العال

 

 مدخل الى الحضارة األوربية

 صالح نغم. د بحث

 

  ألمانية لغة

 صديق رضوى. د مشروع بحثي

 

  إسبانية لغة

 عصام أحمد. د مشروع بحثي

 

فرنسية لغة  

 مصطفى نورهان. د مشروع بحثي

 

  إيطالية لغة

 الوفا أبو محمد. د بحث

 
 

 وصرف نحو

 

 

 ويات وترجمةلغ-ة ثالفرقة الثال

 طرق التقييم القائم بالتدريس المادة

 مشروع بحثي إسماعيلد.فاطمة  مدارس النحو 

 مشروع بحثي د. مروى منير تحليل أسلوبى 

 بحث د. نهلة أبو العز ترجمة تحريرية 

 مشروع بحثي د. أميرة اسماعيل علم المورفولوجيا

 بحث د. أحمد طه  ترجمة تتبعية
 صقر نجوى. د وصرف نحو عربية لغة

 
 بحث
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غير التخصصاللغة االنجليزية أقسام تقرير طرق التقييم لمواد   

 

الشعبة\القسم  \الفرقة  أستاذ المادة اسم المقرر  طريقة التقييم 

علي غندورد.  لغة إنجليزية  

 

جغرافيا \األولى  بحث 

 مقالة بحثية أولى إيطالي د.سوزان أبو عوف لغة إنجليزية

 مقالة بحثية ثالثة فرنسي د.سوزان أبو عوف لغة إنجليزية

إنجليزية لغة مارينا سمير. م   

(إشراف د.حرية فرغلي)  

آداب عبري \ ولىاأل  مشروع بحثي 

تقى سيد م.  لغة انجليزية  

شراف د. مها حسني(إ)  

قسم اللغة الفرنسية  \ولىألا  مشروع بحثي 

تقى سيدم.  لغة انجليزية  

 )إشراف د. مروة خليل(

آثار إسالمي \الثانية  

  
 مشروع بحثي

تانيةلغة اجنبية  منة النادي م.م. آ   

(سارة يحيى)إشراف د.   

جتماعإ \ التانية  مشروع بحثي 

ايطالي \الثانية م. م. انجي صالح لغة أوربية اولي  مشروع بحثي 

اسباني \الثانية  م. م. انجي صالح لغة أوربية اولي  مشروع بحثي 

مكتبات \الثانية  م. م. انجي صالح لغة أوربية اولي  مشروع بحثي 

مكتبات \الثالثة  م. م. انجي صالح لغة أوربية أولي  مشروع بحثي 

(٣ترجمة اعالمية ) مونيكا موريسم.      عالقات \اعالم  \الثالثة  

 

 

 مشروع بحثي

(١)ة ترجمه اعالمي مونيكا موريس م.   

(شرف د.سماح احمد)إ   

اعالم \ولىاأل   مشروع بحثي 

جادم.م. اميمة عبد الفتاح  لغة اجنبية حديثة  

(مروة خليلد. إشراف)  

مسرح \األولى  مشروع بحثي 

م.م. اميمة عبد الفتاح جاد  لغة اجنبية ثانية  

نهوت  أ.د.)إشراف 

(العروسي  

إيطالي \الثالثة  مشروع بحثي 

لغة أوروبية حديثة )لغة 

 انجليزية(

منى ليثي. م  

(د.نادية رياض )إشراف   

عبري\ةالثالث  مشروع بحثي 

ةترجمه اعالمي منى ليثي م.  صحافه \ةالثالث   مشروع بحثي 

ةلغة انجليزي  منى ليثي 

(د.محمد رشدي إشراف)  

تركي \ةثلالثا  مشروع بحثي 

ةلغة انجليزي  مقالة بحثية  األولى لغات شرقية م.م. محمود فراج 

ةلغة انجليزي تركي \الثانية م.م. محمود فراج   مشروع بحثي 

ةلغة انجليزي عربي \الثالثة م.م. محمود فراج   مشروع بحثي 
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 م.م. سارة يسري  لغة أوروبية 

(إشراف أ. د. راندا رشدي)   

يألمان \الثالثة    مشروع بحثي 

 م.م.عبير فتحي  لغة أوروبية حديثة

ر(د. مروة طاه)إشراف   

اجتماع \ولياأل  مشروع بحثي 

ةلغة انجليزي عربي \الثانية م.م. عبير فتحي   مشروع بحثي 

ةانجليزيلغة  مكتبات \األولى م.م. عبير فتحي   مشروع بحثي 

ةلغة انجليزي علم نفس \األولى م.م. عبير فتحي   مشروع بحثي 

اذاعة  \اعالم \الثالثة   م.م. هند هاشم ترجمة اعالمية

 وتليفزيون 
 مشروع بحثي

ةلغة انجليزي عبري \الثانية روضة أنور   مشروع بحثي 

 

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  قائم بعمل رئيس القسم

 أ.د. سهير عبد السالم   أ.د. مها حسني    أ.م.د. فدوى جاد


