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 انرتثىي انتأهيم رقراادمل انجحثيخ املىضىػبد
 و9191-9102 يٍ انؼبو اجلبيؼي انثبَي اندااسي انفصم يف

 :ثبنتأهيم انرتثىي هفصم انتًهيدياملىضىػبد انجحثيخ ن
 أ. د/ حازم علً كمال الدٌن     :دااسبد نغىيخ

 اللغة المشتركة واللهجات.-1
 أبعاد اإلمالء فً كتب التراث.-2
 التصحٌف والتحرٌف.-3
 كتابة الحروف العربٌة وترتٌبها.-4

 سلٌمان محمد سلٌمان أ.د/     :دااسبد أدثيخ

 .العمرٌة  وقصٌدته إبراهٌم حافظ-1
 .(ثقافته مناهل وأهم حٌاته)  الجاحظ-2
 .(الوصف فن فً وتمٌزه وحٌاته نشاته) البحتري-3
 .أنموذجا  ( المطوقة الحمامة حكاٌة) ودمنة كلٌلة لكتاب دبٌةأ دراسة-4

 السٌد السنوسً حسٌن د/       :جرب وهُدسخ
 والعالقات المجموعات -1
 المستقٌم الخط -2
 الدائرة -3
 المصفوفات -4

 السٌد السنوسً حسٌن/ د      :تفبضم وتكبيم
 النهاٌات -1
 االشتقاق -2
 وتطبٌقاتها التكامل قوانٌن -3
 (المتباٌنات) الحقٌقة االعداد -4

 :كيًيبء وفيسيبء
 (مشتركواحد فً بحث الفٌزٌاء الكٌمٌاء وموضوع من موضوع من الطالب موضوع من كل جزء )ٌختار 

 الخطٌب محمد أحمد د. رأفت أ.  أوالً: جسء انكيًيبء:
  وأنواعها المادة حاالت -1
  الذرة بنٌة عن تارٌخٌة نبذة -2
  رزرفورد للعالم الذرة بنٌة مقترح -3
  الكم وإعداد( بور) بوهر نظرٌة -4

 د. عبده كمال دٌاب      ثبَيًب: جسء انفيسيبء:
 .التوتر السطحى واللزوجة-1
 .المرونة-2
 .البندول المخروطى -البندول البسٌط   –أنواع الحركة التوافقٌة البسٌطة -3
 .الحركة الخطٌة بعجلة ثابتة والحركة الراسٌة والسقوط الحر وقوانٌن نٌوتن وقانون الجذب العام-4

 فً جزء الفٌزٌاء: مالحظات
 .جزاءأن ٌكون البحث وافى وشامل كل األ–1
 توثٌق المراجع والمصادر.–2
 غة اإلنجلٌزٌة.لن المعادالت الرٌاضٌة والقوانٌن بالألغة البحث هً اللغة العربٌة مع مالحظة –3
 متاح له. ى مرجعأٌمكن للطالب االستعانة ب -4
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 :ثبنتأهيم انرتثىي هفصم انتًهيدياملىضىػبد انجحثيخ ن
 أ.د/ ممدوح محمد حسن         :انتبايخ

 عمال فً عهده .هم األأبكر و بوأ -1
  .عمال فً عهدههم األأعمر بن الخطاب و -2
 حداث فً عهده.هم األأوالٌة عثمان بن عفان الخالفة و -3

 حافظ محمد د. هالة      :اجلغرافيب

 عن النطاقات الداخلٌة للكرة األرضٌة. اكتب ما تعرفه-1
 تكلم بالتفصٌل عن الصخور النارٌة وأنواعها.-2
 تكلم عن أنواع الصدوع.-3
 اكتب عن الصخور الرسوبٌة.-4

 عمرأحمد محمد د. محمد  :انهغخ اإلجنهيسيخ
 .An Intermediate Course in English For University  Studentsالكتاب المقرر: 

 :التالٌة البحثٌةفقط من الموضوعات   واحدا   موضوعا  الطالب ٌختار 

1- Translating two passages into Arabic in Part I. Passage no. 1 page 3 and passage no. 3 
page 9. 

2- Translating two passages into Arabic in Part 1. Passage no. 5 page 15 and passage no. 7. 
Page 21. 

3- Translating two passages into Arabic in part 1. Passage no. 8 page 24. and passage no. 
14 P. 42. 

 د. محمد العربً عبد الاله     د. محمود سعد الدٌن بخٌت,           :َجبد وػهى حيىاٌ
)جزء النبات ثم جزء علم  العناصر الخاصة بهالطالب موضوع واحد من الموضوعات الثالثة وٌكتب فً ٌختار 

 الحٌون(
ن اوٌعن م

 الموضوعات
 العناصر

 علم حٌوان نبات
الفٌروسات  -1

والبكترٌوفٌجات 
ومملكة البكترٌا 

 ةالحقٌقٌ
 مملكة االولٌات –

الفٌروسات )اهم صفاتها وانواعها(        
الوصف  -البكترٌوفاجات )اكتشافها 
دورة حٌاة  -الخارجً للبكترٌوفاج وتركٌبه

)اهم   البكترٌا الحقٌقٌه -البكترٌوفاج( 
 المراجع-أشكال البكترٌا (  -صفاتها 

 -األولٌات ) اهم صفاتها بالتفصٌل 
الشعب المختلفة  -تصنٌفها 

 امثلة(. -بالتفصٌل
 المراجع

مملكة الفطرٌات  -2
 –الحقٌقٌة 

 اإلسفنجٌات

تصنٌف -الفطرٌات )الصفات العامه 
شعبة   -عفن الخبز -المملكة الفطرٌة 

 –لخمٌرة فطر ا -الفطرٌات الزقٌة 
 أسبرجٌلس(  المراجع

أهم صفات –شعب الالفقارٌات -أ
 الحٌوان 

الصفات العامة لإلسفنجٌات )  -ب
 -االنواع -التغذٌة –تركٌب الجسم 

 التكاثر(.
 المراجع-

 مملكة النبات -3
اللواسع  –

 )الجوفمعوٌات(

الطحالب الخضراء  -تقسٌم مملكة النبات 
(:  تركٌب الثالوس -)الصفات العامه 

النباتات  -االرشٌجونٌات )الصفات العامه 
كزبرة  -النباتات السرخسٌة -الحزازٌة
 -النباتات البذرٌه )الصفات العامة -البئر( 

 المراجع -مغطاة البذور(    -معراة البذور 

الصفات العامة للواسع )تركٌب -أ
 الحركة(. -التغذٌة –الجسم 

تركٌب  -الهٌدرا )الصفات العامة  -ب
 -التنفس -االخراج -التغذٌة – الجسم

التكاثر الجنسً و التكاثر  -االحساس
 الالجنسً(.

 المراجع -
 


