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  بیان بطرق تقییم الطالب ومواعید تسلیم األبحاث

 فصل الخریف للعام الجامعي 2019 - 2020

 الفرقة األولى

 
 المقرر

 
  أستاذ المقرر

 طریقة التقییم
 المقترحة

 تاریخ التسلیم تشكیل لجنة الممتحنین نوع البحث

 
  الصوتیات الفیزیائیة

 
 د. إیمان قاسم

 
 مقال بحثي

 
 فردي

  د/إیمان قاسم
  ا.د/مرفت فشل

 د / هناء عبد الفتاح

 
 3 یونیو 2020

 
 لغة إنجلیزیة ٢

 
 د.سمر شهاب

 
 مقال بحثى

 
 فردي

  د/سمر شهاب
  ا.د/مرفت فشل

 د/أحمد عبد الغنى

 
 9 یونیو 2020

 
 لغة عربیة ٢

 د.محمود مرغني
 د. وفاء مطاوع

 
  مقال بحثي

 
 فردي

  د/وفاء مطاوع
  د/محمود میرغنى

 د/إیمان قاسم

 
 12 یونیو 2020

 
 المورفولوجیا

 
 أ. د. سهام القارح

 
  مقال بحثي

 
 فردي/مجموعة

  ا.د/ سهام القارح
 ا.د سامح االنصارى
 د/ هناء عبد الفتاح

 
 6 یونیو 2020

 
 علم الداللة

 
 أ. د. سهام القارح

 
 مقال بحثي

 
 فردي/مجموعة

  ا.د /سهام القارح
  ا.د/ مرفت فشل

 د/ احمد عبد الغنى

 
 31 مایو 2020

 
 أساسیات النظام القضائي

 

 
 مستشار د. محمد محرم

 
 مقال بحثي

 
 فردي

  د/محمد محرم
 ا.د/مرفت فشل
 د/إیمان قاسم

 
 21 یونیو 2020

  ا.د /سامح االنصارى فردي تكلیف أ. د. سامح األنصاري مهارات حاسب آلي
  ا.د/سهام القارح

 د/أحمد عبد الغنى

 
 15 یونیو 2020

  أ.د/عباس سلیمان فردي مقال بحثي أ. د. عباس سلیمان تنمیة مهارات ذاتیة
  د/نعمة عبد القادر

 د/عزیزة صبحى

 18 یونیو 2020



            
 

 الفرقة الثانیة

 
 المقرر

 
  أستاذ المقرر

 طریقة التقییم
 المقترحة

 تاریخ التسلیم تشكیل لجنة الممتحنین نوع البحث

 
 التغذیة والصحة

 

 
 د. دعاء توفیق محمد

 
 مقال بحثي / تكلیف

 

 
 فردي

 د /دعاء توفیق
 ا.د/سهام القارح

 د/إیمان قاسم

 
 8 یونیو 2020

 
 علم االجتماع القانوني

 

 
 أ.د. فایز حسین

 
 مقال بحثى

 أ.د/ فایز حسین فردي
  د/ هناء عبد الفتاح

 د/أحمد عبد الغنى

 
 12 یونیو 2020

 
 تحلیل الصوت

 أ.د.مرفت محمد أحمد
 فشل

 مقال بحثي مقال
 بحثى + تكلیف
 (تحلیل صوتى

 معملي)

 ا.د/مرفت فشل فردي
 د / هناء عبد الفتاح

  د/إیمان قاسم

 
 4 یونیو 2020

 
 علم االجرام

 

 د.دعاء محمود
 عبد اللطیف

 
 بحث مقالي

 د/دعاء محمود فردي
 د/هناء عبد الفتاح
 د/احمد عبد الغنى

 
 20 یونیو 2020

 تحلیل نصوص تشریعیة
  وقضائیة

 د/میادة عبد القادر فردي مقال بحثي د. میادة  عبد القادر
 ا.د/مرفت فشل

 د/أحمد عبد الغنى

 16 یونیو 2020

  التداولیة
(Pragmatics) 

  ا.د /سهام القارح فردي/مجموعة مقال بحثي أ.د. سهام القارح
 ا.د/ مرفت فشل
  د/إیمان قاسم

 31 مایو 2020

 

 

 



            

  عناصر تقییم (المشروع البحثي – المقال المرجعي – المقال البحثي)

 

 الشكل العام ودقة

 اللغة

 وضوح الهدف

 والمنهج

 التوثیق وكفایة

 المراجع

 درجة البحث المناقشة والتحلیل

 100 درجة 50 درجة 15 درجة 20 درجة 15 درجة

 
 

 منسق البرنامج
  د.إیمان محمد قاسم


