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 :ثبنتأهيم انرتثىي ًستىي األولاملىضىػبد انجحثيخ نه
 عثمان محمد بهاء أ.د/    ض000دااسبد أدثيخ 

 .العربً األدب فً وأثرها المقامة فن-1
 .األموٌٌن عصر فً المحبٌن رثاء-2
 .(أنموذجا   هارون بن سهل) البرامكة بالغة-3
 .أمٌة بنً عصر فً األدب أزدهار وعوامل األدبٌة المجالس-4
 .األدبً للنص الفنٌة المقومات-5

 أ. د. منصور أحمد محمد     ع 010ػهىو انجيئخ 

 .البٌئة مجال فً العالمٌة االتفاقٌات-1
 .بالبٌئة اإلنسان عالقة-2
 .البٌئة مجاالت-3
 .االنسانٌة المجتمعات على وآثاره مسبباته البٌئة التلوث-4
 .البٌئٌة التربٌة وأسالٌب طرق-5
 .البٌئٌة التربٌة فى اإلعالم وسائل دور -6

 فرغل محمد الوجيه أحمد .د:      ا 050إحصبء 
 الوسٌط ( –المنوال   -مقاٌٌس النزعة المركزٌة وتشمل )المتوسط الحسابى  -1
 المئوى(معامل االختالف  –التباٌن  –مقاٌٌس التشتت وتشمل )المدى -2
 معامل االرتباط الخطى لبٌرسون ومعامل سبٌرمان الرتباط الرتب  -3
 

 ٌتكون البحث من:
 المراجع -4 موضوع البحث )ٌشمل القوانٌن واالمثلة  الخاصة بالموضوع( -3   المقدمة -2   العنوان -1

 .صفحاتال ٌزٌد عن عشرة وصفحات عن خمس  صفحات  الال ٌقل عدد بأسلوبك وكتابة البحث 
 د. شعبان أبو حمادي     ا010 تبايخ انريبضيبد

اختٌار أحد الشخصٌات التارٌخٌة, والكتابة عن أهم إسهاماته العلمٌة التً كان لها أثر اٌجابً فً تطور علم -1
 الرٌاضٌات.

اختٌار إحدى الحضارات )قدٌمة أو حدٌثة(, والكتابة عن أهم ما تمٌزت به من أنشطة فً مجال الرٌاضٌات, -2
 ودورها فً تطور علم الرٌاضٌات. 

اختٌار حقبة تارٌخٌة معٌنة, والتحدث عن أهم االكتشافات فً مجال الرٌاضٌات فً هذه الحقبة, ودورها فً -3
 تطور علم الرٌاضٌات.

المفاهٌم فً الرٌاضٌات , والكتابة عنها من حٌث كٌفٌة ظهورها, والً من ٌعود اكتشافها, وكٌف  اختٌار بعض-4
 كان لها األثر فً تطور علم الرٌاضٌات.

 مع مراعاة توثٌق المصادر التً تم الرجوع إلٌها والتحدٌد الدقٌق لألجزاء التً تم أخذها من هذه المصادر. 
 أ. د. كرٌم مصلح صالح     ج090جغرافيب ػبيخ 

 نظرٌات نشأة كوكب األرض, واألشكال التضارٌسٌة الكبرى الممٌزة لها.-1
 األرض.األغلفة المكونة للكوكب -2
 السالالت البشرٌة والصورة العامة لتوزٌع السكان فى العالم.-3
 اإلنسان والتوطن البشري.-4

 مالحظات هامة:
 ٌقوم الطالب باختٌار مشروع بحث واحد فقط. -
 االلتزام بقواعد ومناهج البحث العلمً. -
 مراعاة القواعد النحوٌة واإلمالئٌة وعالمات الترقٌم. -
 أال ٌتطابق البحث مع بحث أخر.  -
 صفحة 15صفحات وال ٌزٌد عن  5أال ٌقل عدد صفحات البحث عن  -
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 :ثبنتأهيم انرتثىي ًستىي األولاملىضىػبد انجحثيخ نه
  حسان عواطف/ د   ق 030 انجيئيخ اندااسبد

 : البٌئً والنظام البٌئة -1
 .وخصائصه ومكوناته البٌئً النظام مفهوم -                            .ومكوناتها البٌئة مفهوم -       
 .البٌئٌة األنظمة توازن اختالل علً المترتبة النتائج -              .البٌئٌة األنظمة توازن اختالل أسباب -       

 : مصر فً السكانٌة المشكلة - 2
 . مصر فً السكانٌة المشكلة أبعاد -                           .السكانٌة المشكلة مفهوم -     
 . السكانٌة المشكلة من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -   .مصر فً السكانٌة المشكلة علً المترتبة النتائج -     
 :  مصر فً الهواء تلوث مشكلة - 3
 . مصر فً الهواء تلوث أسباب -                                  . الهواء تلوث مفهوم -   
 . مصر فً الهواء تلوث أضرار -                     . مصر فً الهواء ملوثات أنواع -    
 .الهواء تلوث من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -   

 :  مصر فً المٌاه تلوث مشكلة - 4
 . مصر فً المٌاه تلوث أسباب -                                 . المٌاه تلوث مفهوم -   
 .المٌاه تلوث من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -                      . مصر فً المٌاه تلوث أضرار -   
 :  مصر فً التربة تلوث مشكلة - 5
 . مصر فً التربة تلوث أسباب -                               . التربة تلوث مفهوم -   
 .التربة تلوث من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -                   . مصر فً التربة تلوث أضرار -   
 : مصر فً الغذاء تلوث مشكلة - 6
 . مصر فً الغذاء تلوث أسباب -                              . الغذاء تلوث مفهوم -   
 .الغذاء تلوث من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -                              . الغذاء تلوث أضرار -   

 ( :  الضوضاء)  السمعً التلوث مشكلة - ٧
 . مصر فً الضوضاء أسباب -                                 . الضوضاء مفهوم -  
 . الضوضاء من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -                 . الضوضاء عن الناتجة االضرار -  
 :  مصر فً الطبٌعٌة الموارد استنزاف مشكلة - ٨
 .  نوع كل وأسباب مصر فً الطبٌعٌة الموارد استنزاف انواع -                . الطبٌعٌة الموارد استنزاف مفهوم -   
 . مصر فً الطبٌعٌة الموارد أستنزاف علً المترتبة النتائج -   
 . الطبٌعٌة الموارد استنزاف مشكلة من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -   

 :  مصر فً التصحر مشكلة - ٩
 . مصر فً التصحر مشكلة أسباب -                                       . التصحر مفهوم -   
 . التصحر مشكلة من المصرٌة البٌئة لحماٌة الالزمة اإلجراءات -     .مصر فً التصحر مشكلة علً المترتبة النتائج -   
 :  البٌئٌة التربٌة - 1١
 . البٌئٌة التربٌة أهداف -                     .وأهمٌتها البٌئٌة التربٌة مفهوم -    
 . التعلٌم فً البٌئٌة التربٌة مداخل -                    . ومبادئها البٌئٌة التربٌة سمات -    
 . البٌئٌة التربٌة فً المعلم دور -     

 ق(060أو انهغخ اإلجنهيسيخ  –ق 050يرقرا اختيباي )جمتًغ حمهي وػبملي 
 .وسجل فٌه الذي اختارهاالختٌاري فقط من المقرر موضوع واحد فً الطالب ٌكتب 

 أ.د/ فيصل الراوي رفاعي:  ق050 أوالً: جمتًغ حمهي وػبملي
 االجتماعٌة. والتنشئة والمجتمع التربٌة-1
 المعاصر. العالمً للمجتمع العامة السمات-2
 العالمٌة. التربٌة اهتمامات-3
 والتعلٌم المحلً الحكم وحدات-4

 د. محمد أحمد محمد عمر :  ق060 ثبَيًب: انهغخ اإلجنهيسيخ

 .An Intermediate Course in English For University  Studentsالكتاب المقرر: 

 :التالٌةٌختار موضوعا  واحدا   فقط من الموضوعات البحثٌة 

1- Translating two passages into Arabic in Part II. passage no. 1. page 3. and passage no. 2. 
page 6. 
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 :ثبنتأهيم انرتثىي ًستىي األولاملىضىػبد انجحثيخ نه
2- Translating two passages into Arabic in Part II. passage no. 3 page 9. and passage no. 4 

page 12. 
3- Translating into Arabic passage no. 6 page 18 and answering grammar practice 8.  (1-6)In 

part III (Grammar) page 196. 
 أ. د. عبد المنعم محمد عبد الرحمن      ع ع 010تدايت ػًهي صيفي ػهىو انجيئخ 

 مطلوب من كل طالب بحث فً أحد الموضوعات التالٌة:
 .البٌئى اإلطار وعناصر مكونات-1
 .البٌئى التلوث من للحد الوقائٌة االجراءات-2
 .البٌئة حماٌة فى والباحثٌن والمجتمع الدولة دور-3
 .المحلى البٌئة الوضع عن سلوكٌة وتجارب مالمح-4
 .معها التعامل وأسالٌب البٌئٌة المشكالت-5

 
  


