
  اليات تقييم مقرارات قسم اللغة االلمانية

 نمط التقييم مصحح ثان مصحح أول المادة الفرقة م

نوع 

البحث 

مراعاةً 

 لالئحة

معايير تحكيمه 

وفقاً للهدف 

التعليمى 

المنطوى عليه 

 التوصيف

مقررات نظرية  نظرى كتابة بحث  د. مروة بالل د. صالح األكشر صوتيات األولى 1

 فى اللغة

د. إنجى أبو  د. نهلة حسين حضارة ألمانية األولى 2

 زيد

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث 

فى األدب 

 والحضارة

مقررات مهارية  تطبيقى كتابة بحث  د. عالم عبده د. أمانى شيمى قواعد وتدريبات لغوية األولى 3

 وظيفية 

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث  د. حمدى عمر د. عالم عبده مدخل الى علم اللغة األولى 4

 فى اللغة

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث  د.كتارينا مولر د. نرمين ممدوح مدخل الى علم األدب األولى 5

فى األدب 

 والحضارة

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث  د. أمانى شيمى د. حمدى عمر علم الداللة الثانية 6

 فى اللغة

د. إنجى أبو  د. نهلة حسين 0371أدب ما قبل  الثانية 7

 زيد

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث 

فى األدب 

 والحضارة

الحضارة األلمانية فى القرنين  الثانية 8

01 ،01 

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث  د. نهلة حسين د. كتارينا مولر

فى األدب 

 والحضارة

مقررات مهارية  تطبيقى كتابة بحث  أمانى شيمىد.  د. مروة بالل الترجمة وعلم المعاجم  الثانية 9

 وظيفية 

مقررات مهارية  تطبيقى كتابة بحث  د. لبنى فؤاد د.نهال جمعة فهم وتحليل النصوص الثالثة 10

 وظيفية 

مقررات نظرية  نظرى كتابة بحث  د. كتارينا مولر د. نرمين ممدوح 01أدب القرن ال الثالثة 11

فى األدب 

  والحضارة

د. صالح  د. أمانى شيمى قاعة بحث فى علم اللغة الثالثة 12

 األكشر

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث 

 فى اللغة

مقررات نظرية   نظرى كتابة بحث د. نرمين  د. منار عمر الرواية األلمانية الثالثة 13

فى األدب 



 والحضارة ممدوح

ألمانى كلغة ثانية قسم اللغة  األولى 01

 اإليطالية/اإلنجليزية/الفرنسية

 نظرى كتابة بحث  د. منار عمر د. ريهام طاحون

 

مقرر األلمانية 

 كلغة أجنبية ثانية

ألمانى كلغة ثانية قسم اللغة  الثانية 01

 اإليطالية/اإلنجليزية/األسبانية

 نظرى كتابة بحث  د. أمانى شيمى د. ريهام طاحون

 

مقرر األلمانية 

 كلغة أجنبية ثانية

ألمانى كلغة ثانية قسم اللغة  الثالثة 01

 اإليطالية/الفرنسية

 نظرى كتابة بحث  د. منار عمر د. ريهام طاحون

 

مقرر األلمانية 

 كلغة أجنبية ثانية

 

 

 

 

 

 

 

 


