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 :انرتثىي ثبنتأهيم هًستىي انثبنث )نغخ ػرثيخ(ن انجحثيخ املىضىػبد
 ض300( وَصىص أدة) أدثيخ دااسبد
 :انشؼر

 فتح عمورٌة البً تمام. -2العباس بن االحنف.        الغزل عند -1

 :انؼجبسي انُثر
 .الجاحظ-2.                             المقفع ابن-1
 .األول العباسً العصر فً الرسائل-4.                              قتٌبة ابن-3
 .التوقٌعات فن-6.  األول العباسً العصر فً الخطابة-5
 من فقط واحدا   موضوعا   الطالب ٌختار أي( النثر أو الشعر -:الموضوعات هذه من واحدا   موضوعا   الطالب ٌختار)

 (.الطروحة الموضوعات كل
 عثمان محمد بهاءأ.د/       ض309دااسبد أدثيخ )َرقد وثالغخ( 

 .نقدٌا   مصدرا   الجمحً سالم البن الشعراء فحول طبقات-2                              .والفن العلم بٌن األدبً النقد-1
 .البالغً البحث تأصٌل فً المعتز ابن جهود-4  .للجاحظ والتبٌٌن البٌان فً والنقدٌة البالغٌة القضاٌا-3
 .ونقدٌا   أدبٌا   مصدرا   قتٌبة البن والشعراء الشعر-5

 رجبأحمد أ. د. مصطفً محمد        د300َظريبد يف ترثيخ انطفم 
 الواقعٌة, والفلسفة المثالٌة الفلسفة فً الطفل تربٌة أهداف بالتفصٌل تناول ثم – التربوٌة األهداف أهمٌة اشرح-1

 .منها لكل الالزمة االنتقادات تقدٌم مع
 .اإلسالمٌة النظرٌة فً الطفل تربٌة مالمح من ثالثة بالشرح تناول-2
 .الطفل تربٌة فً  البرجماتٌة التقدمٌة للنظرٌة التربوٌة التطبٌقات بعض اشرح-3

  أ.د/ ممدوح محمد حسن       ج300 تبايخ إساليي وحضباح إسالييخ
 هم االحداث فً عصره.أالخلٌفة المنصور و-2                           .قٌام الدولة العباسٌة-1
  .والدهالعهد أل ةالخلٌفة هارون الرشٌد ووالٌ-4                        عصر الخلٌفة المهدي.-3
 البرامكة ونكبتهم .-5

 أ.د. إسماعٌل فهمً عبد الاله   د 310دااسبد ديُيخ 
 وجوب التمسك بالسنة وترك النظر فً المحدثات.-2                    األدلة على أن السنة وحً من عند هللا.-1
 أسباب انتشار السنة وعوامل حفظها.-4    رضً هللا عنهم.ما كتب من السنة فً عهد الصحابة -3

 د. محمود محمد أحمد حجاب أ.   ج393جغرافيب )أفريرقيب( 
 قارة أفرٌقٌا. مالمح السطح فى-1
 مناخ قارة أفرٌقٌا.-2
 سكان قارة أفرٌقٌا.-3
 التربة والنبات الطبٌعً فى قارة أفرٌقٌا.-4

 : هامةمالحظات 
 ٌ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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 :انرتثىي ثبنتأهيم هًستىي انثبنث )نغخ ػرثيخ(ن انجحثيخ املىضىػبد
 السٌد أ.د. ٌسري مصطفً      :د330وسبطم وتكُىنىجيب انتؼهيى 

 التطور التارٌخً لمفهوم تكنولوجٌا التعلٌم.-1
 التعلٌم.معاٌٌر احتٌار واستخدام تكنولوجٌا -2
 الرسوم وأهمٌتها فً التدرٌس.-3
 الصور وأهمٌتها فً التدرٌس.-4
 السبورة التفاعلٌة وتوظٌفها فً التدرٌس.-5
 السٌنما والتلٌفزٌون التعلٌمً.-6
 البرمجٌات التعلٌمٌة وأهمٌتها فً التدرٌس.-٧
 التعلم اإللكترونً وأنظمة إدارته.-٨

 د. محمود فراج السٌد      د319دااسبد ديُيخ 
 الوضوء )تعرٌفه, ومشروعٌته, وبعض األحكام المتعلقة به(.-1
 الصالة )تعرٌفها, وحكم تاركها, وشروط صحتها, وأركانها(.-2
 أحكام صالة الجماعة.-3

 (و350جمبل اقتصبد يُسيل  - و330جمبل )جمبل زااػي 
 السٌد محمد أبو زٌدأ. د. :      و330جمبل زااػي 

 فروع علم االقتصاد.-1
 الطلب تعرٌفه وقانونه والعوامل المؤثرة علٌه.-2
 تحدٌد السعر وأهم شروط المنافسة الحرة.-3
 الزراعة وتطورها قدٌما  وحدٌثا .-4
 خصائص الزراعة.-5

 د. لٌلً محمود مزٌد: و350 يُسيل اقتصبد جمبل

 (.بها العناٌة طرق -علٌها التعرف طرق -مواصفاتها -نواعهاأ) النسٌج ألٌاف-1
 (.اإلرشادٌة العالمات - الشخصٌة عن بها التعبٌر -مفهومها) الملبسٌة التربٌة-2
 .المناسب الملبس اختٌار فن-3
 (.المختلفة أنواعه - مفهومه) اإلتٌكٌت-4

 
  



- 12 - 
 

------ 

 :انرتثىي ثبنتأهيم انثبنث )يىاد اجتًبػيخ( نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
 ض300دااسبد أدثيخ )أدة وَصىص( 

 :انشؼر
 .تمام البً عمورٌة فتح -2        .االحنف بن العباس عند الغزل-1

 :انؼجبسي انُثر
 الجاحظ.-2                             .المقفع ابن-1
 .األول العباسً العصر فً الرسائل-4                              قتٌبة. ابن-3
 .التوقٌعات فن-6  .األول العباسً العصر فً الخطابة-5
 من فقط موضوعا  واحدا   الطالب أي ٌختار النثر(الشعر أو  -:من هذه الموضوعات واحدا   وضوعا  مالطالب ٌختار )

 .الطروحة( الموضوعات كل
 عثمان محمد بهاءأ.د/        ض309دااسبد أدثيخ )َرقد وثالغخ( 

 .والفن العلم بٌن األدبً النقد-1
 .نقدٌا   مصدرا   الجمحً سالم البن الشعراء فحول طبقات-2
 .للجاحظ والتبٌٌن البٌان فً والنقدٌة البالغٌة القضاٌا-3
 .البالغً البحث تأصٌل فً المعتز ابن جهود-4
 .ونقدٌا   أدبٌا   مصدرا   قتٌبة البن والشعراء الشعر-5

 رجب أحمد محمد مصطفً. د. أ    د300َظريبد يف ترثيخ انطفم 

 الواقعٌة, والفلسفة المثالٌة الفلسفة فً الطفل تربٌة أهداف بالتفصٌل تناول ثم – التربوٌة األهداف أهمٌة اشرح-1
 .منها لكل الالزمة االنتقادات تقدٌم مع

 .اإلسالمٌة النظرٌة فً الطفل تربٌة مالمح من ثالثة بالشرح تناول-2
 .الطفل تربٌة فً  البرجماتٌة التقدمٌة للنظرٌة التربوٌة التطبٌقات بعض اشرح-3

  أ.د/ ممدوح محمد حسن        ج300تبايخ إساليي وحضباح إسالييخ 
 .عصره فً االحداث وأهم المنصور الخلٌفة-2.                           العباسٌة الدولة قٌام-1
 . ألوالده العهد ووالٌة الرشٌد هارون الخلٌفة-4.                        المهدي الخلٌفة عصر-3
 . ونكبتهم البرامكة-5

 د.عوض شعبان  ج309وانرويبَي انتبايخ انيىَبَي 
 عصر االستعمار ونتائجه. -حركة الهجرة واالستٌطان-1
 المجتمع اإلسبرطً ونظامٌه االجتماعً والسٌاسً.-2
 الحروب الفارسٌة بٌن بالد الٌونان والفرس-3
 النظام السٌاسً فً روما فً العصر الجمهوري.-4
 الجمهوري.مراحل الصراع الطبقً فً روما فً العصر -5
 تٌبرٌوس وجاٌوس جراكوس ودورهما اإلصالحً فً روما.-6
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 حجاب أحمد محمد محمود. د. أ   ج393جغرافيب )أفريرقيب( 

 .أفرٌقٌا قارة مناخ-2           .أفرٌقٌا قارة فى السطح مالمح-1
 .أفرٌقٌا قارة فى الطبٌعً والنبات التربة-4                        .أفرٌقٌا قارة سكان-3

 :هامة  مالحظات
 .فقط واحد بحث مشروع باختٌار الطالب ٌقوم -
 .العلمً البحث ومناهج بقواعد االلتزام -
 .الترقٌم وعالمات واإلمالئٌة النحوٌة القواعد مراعاة -
 . أخر بحث مع البحث ٌتطابق أال -
 .صفحة 15 عن ٌزٌد وال صفحات 5 عن البحث صفحات عدد ٌقل أال -

 السٌد مصطفً ٌسري. د.أ       د330وسبطم وتكُىنىجيب انتؼهيى 

 .التعلٌم تكنولوجٌا واستخدام احتٌار معاٌٌر-2         .التعلٌم تكنولوجٌا لمفهوم التارٌخً التطور-1
 .التدرٌس فً وأهمٌتها الصور-4                      .التدرٌس فً وأهمٌتها الرسوم-3
 .التعلٌمً والتلٌفزٌون السٌنما-6          .التدرٌس فً وتوظٌفها التفاعلٌة السبورة-5
 .إدارته وأنظمة اإللكترونً التعلم-٨        .التدرٌس فً وأهمٌتها التعلٌمٌة البرمجٌات-٧

  د310 ديُيخ دااسبد
 الاله عبد فهمً إسماعٌل. د.أ      د310دااسبد ديُيخ إسالييخ 

 .هللا عند من وحً السنة أن على األدلة-1
 .المحدثات فً النظر وترك بالسنة التمسك وجوب-2
 .عنهم هللا رضً الصحابة عهد فً السنة من كتب ما-3
 .حفظها وعوامل السنة انتشار أسباب-4

 أ.د. عماد صموئٌل وهبة   د   310دااسبد ديُيخ يسيحيخ 
 خصائص وطرق ومصادر دراسة تارٌخ الكنٌسة.-1
 معالم حٌاة القدٌس مامرقس الرسول.-2
 أنظمة الرهبنة فً مصر وفوائدها للكنٌسة وللمجتمع.-3
 الفعال فً التربٌة المسٌحٌة.صفات معلم التربٌة المسٌحٌة ومسئولٌاته, ومكونات الدرس -4

 (و350جمبل اقتصبد يُسيل  - و330جمبل )جمبل زااػي 
 زٌد أبو محمد السٌد. د. أ      :و303 زااػي جمبل

 .االقتصاد علم فروع-1
 .علٌه المؤثرة والعوامل وقانونه تعرٌفه الطلب-2
 .الحرة المنافسة شروط وأهم السعر تحدٌد-3
 .وحدٌثا   قدٌما   وتطورها الزراعة-4
 .الزراعة خصائص-5

 مزٌد محمود لٌلً. د  : و503 يُسيل اقتصبد جمبل
 (.بها العناٌة طرق -علٌها التعرف طرق -مواصفاتها -أنواعها) النسٌج ألٌاف-1
 (.اإلرشادٌة العالمات - الشخصٌة عن بها التعبٌر -مفهومها) الملبسٌة التربٌة-2
 .المناسب الملبس اختٌار فن-3
 (.المختلفة أنواعه - مفهومه) اإلتٌكٌت-4
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 :انرتثىي ثبنتأهيم انثبنث )ػهىو( نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
 ض300دااسبد أدثيخ )أدة وَصىص( 

 :انشؼر
 .فتح عمورٌة البً تمام -2الغزل عند العباس بن االحنف.        -1

 :انؼجبسي انُثر
 .الجاحظ-2                   .          المقفع ابن-1
 .األول العباسً العصر فً الرسائل-4.                              قتٌبة ابن-3
 .التوقٌعات فن-6.  األول العباسً العصر فً الخطابة-5
 من فقط واحدا   موضوعا   الطالب ٌختار أي( النثر أو الشعر -:الموضوعات هذه من واحدا   موضوعا   الطالبٌختار )

 (.الطروحة الموضوعات كل
 البحٌريمحمد أحمد  أ.د خلف         د300َظريبد يف ترثيخ انطفم 

هداف تربٌة الطفل فً الفلسفة المثالٌة والفلسفة الواقعٌة, أثم تناول بالتفصٌل  –اشرح أهمٌة األهداف التربوٌة -1
 مع تقدٌم االنتقادات الالزمة لكل منها.

 تناول بالشرح ثالثة من مالمح تربٌة الطفل فً النظرٌة اإلسالمٌة.-2
 البرجماتٌة  فً تربٌة الطفل.اشرح بعض التطبٌقات التربوٌة للنظرٌة التقدمٌة -3

 الدٌن عبد العزٌز سٌفالدٌن حسام  .دأ.     ا330هُدسخ 
 وخصائصها. أنواعها وبعض المنحنٌات عن-1
  .وخصائصها الناشر والمنحنً الدائري والحلزونً الحلزونً المنحنى-2
 .وخصائصها بٌرتراند ومنحنٌات الكروٌة الممٌزات-3
 الخطٌب أحمد محمد رأفت. د. أ       ع390 يًيبءك
 pH الهٌدروجٌنً الرقم-Buffer Solution        2 المنظم المحلول-1
 والقواعد األحماض تعرٌف-3

 .والمراجع والشرح والمقدمة العنوان تشمل ورقات 1١ عن ٌزٌد ال البحث      
 السٌد مصطفً ٌسري. د.أ      د:330 انتؼهيى وتكُىنىجيب وسبطم

 .التعلٌم تكنولوجٌا واستخدام احتٌار معاٌٌر-2         .التعلٌم تكنولوجٌا لمفهوم التارٌخً التطور-1
 .التدرٌس فً وأهمٌتها الصور-4                      .التدرٌس فً وأهمٌتها الرسوم-3
 .التعلٌمً والتلٌفزٌون السٌنما-6         .التدرٌس فً وتوظٌفها التفاعلٌة السبورة-5
 .إدارته وأنظمة اإللكترونً التعلم-٨       .التدرٌس فً وأهمٌتها التعلٌمٌة البرمجٌات-٧

 د 310دااسبد ديُيخ 

 أ.د. إسماعٌل فهمً عبد الالهد   310دااسبد ديُيخ إسالييخ 
 وجوب التمسك بالسنة وترك النظر فً المحدثات.-2                       األدلة على أن السنة وحً من عند هللا.-1
 أسباب انتشار السنة وعوامل حفظها.-4        عنهم.ما كتب من السنة فً عهد الصحابة رضً هللا -3

 أ.د. عماد صموئٌل وهبةد    310دااسبد ديُيخ يسيحيخ 
 معالم حٌاة القدٌس مامرقس الرسول.-2           خصائص وطرق ومصادر دراسة تارٌخ الكنٌسة.-1
 أنظمة الرهبنة فً مصر وفوائدها للكنٌسة وللمجتمع.-3
 مكونات الدرس الفعال فً التربٌة المسٌحٌة.و مسٌحٌة ومسئولٌاته,صفات معلم التربٌة ال-4
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 :انرتثىي ثبنتأهيم انثبنث )ػهىو( نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
 (و350 يُسيل اقتصبد جمبل - و330 زااػي جمبل) جمبل
 زٌد أبو محمد السٌد. د. أ:      و330 زااػي جمبل

 .علٌه المؤثرة والعوامل وقانونه تعرٌفه الطلب-2                                   .االقتصاد علم فروع-1
 .وحدٌثا   قدٌما   وتطورها الزراعة-4         .الحرة المنافسة شروط وأهم السعر تحدٌد-3
 .الزراعة خصائص-5

 د. لٌلً محمود مزٌد  : و350اقتصبد يُسيل جمبل 
 طرق العناٌة بها(. -طرق التعرف علٌها -مواصفاتها -ألٌاف النسٌج )أنواعها-1
 العالمات اإلرشادٌة(. -التعبٌر بها عن الشخصٌة  -التربٌة الملبسٌة )مفهومها-2
 الملبس المناسب.فن اختٌار -3
 أنواعه المختلفة(. -اإلتٌكٌت )مفهومه -4

 أ.د. جمدي ػجد انسًيغ أثى غرثيخ   ع330أحيــــبء 
جزء النبات ثم جزء علم ) الخاصة به العناصر الطالب موضوع واحد من الموضوعات الثالثة وٌكتب فًٌختار 
  (الحٌون
 العناصر الموضوعات عنوان م

 علم حٌوان نبات

األحٌاء الالخلوٌة  و  -1
الخلوٌة ذات النواه 
 –غٌر الحقٌقٌة 

 ظاهرة التطفل

 دورة حٌاته(. -الفٌروس )تركٌبه -أ
 -البكترٌا )أشكال الخلٌة البكتٌرٌة  -ب

العالقة بٌن التركٌب  -التركٌب التشرٌحً 
 -التكاثر -التنفس -التغذٌة -و الوظٌفة

 بالحٌاة(. المراجعالبكترٌا و عالقتها 

انواع  -العالقات الغذائٌة بٌن الكائنات  
كٌفٌة انتقال  -انواع العوائل   -التطفل 

عوامل انتشار  -الطفٌلٌات فً جسم العائل
 الطفٌلٌات و كٌفٌة الوقاٌة منها. 

 المراجع -

األحٌاء الخلوٌة  ذات  -2
النواه الحقٌقٌة 
 –بسٌطة التركٌب 
 الطفٌلٌات األولٌة

 -االصباغ  -الطحالب  )تقسٌم الطحالب -أ
االهمٌة  -امثله  -التكاثر -نواتج االٌض 

 االقتصادٌة للطحالب(.
طرق  -الفطرٌات )الخصائص العامة -ب

تقسٌم المجامٌع  -التكاثر -المعٌشة 
 خصائصها(. المراجع -الفطرٌة

 الصفات العامة لألولٌات الطفٌلٌة.-أ
 -سوماالسوطٌات الحٌوانٌة )الترٌبانو -ب

 -دورة حٌاتها -انواعها  -اشكالها 
 االمراض و التشخٌص( 

 -اشكالها  -اللحمٌات )األنتامٌبا  -ج
االمراض و  -دورة حٌاتها -انواعها 

 التشخٌص(.  المراجع

األحٌاء الخلوٌة  ذات  -3
النواه الحقٌقٌة معقدة 

الدٌدان  –التركٌب 
 المفلطحة

تركٌب النباتات الزهرٌة )تعرٌف الخلٌة و 
تعرٌف  -األنسجة النباتٌة  -الخلٌة النباتٌة 

 -تعرٌف النورة  -الزهرة و تركٌب الزهرة
امثلة لعائالت مغطاة  -تعرٌف الثمرة 

البذور ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتٌن(. 
 المراجع

الصفات  -الدٌدان المفلطحة )تصنٌفها-أ
 العامة(.

الدٌدان الورقٌة ثنائٌة العائل )أهم -ب
 ات ثنائٌة العائل(. صف
عوائها  -الدودة الكبدٌة )صفاتها انواع-ج
 دورة حٌاتها(. المراجع –

 الخطٌب محمد أحمد د. رأفت أ. ع ع(330ػًهي أحيبء  –ع ع 390انتدايت انؼًهي انصيفي )ػًهي كيًيبء 

 (.عملً) التعادل تفاعالت نواعأ-1
 (. عملً) األدلة واستخدام التعادل تفاعالت منحنٌات أحد ورسم تتبع-2
 (. عملً) العملً كتاب من األدوات رسم مع العملٌة التجارب أحد-3

 .والمراجع والشرح والمقدمة العنوان تشمل ورقات 1١ عن ٌزٌد ال البحث        



- 16 - 
 

------- 

 :ثبنتأهيم انرتثىي انثبنث )ايبضيبد( نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
            ض300دااسبد أدثيخ )أدة وَصىص( 

 :انشؼر
 .فتح عمورٌة البً تمام -2الغزل عند العباس بن االحنف.        -1

 :انؼجبسي انُثر
 .الجاحظ-2.                             المقفع ابن-1
 .األول العباسً العصر فً الرسائل-4.                              قتٌبة ابن-3
 .التوقٌعات فن-6.  األول العباسً العصر فً الخطابة-5
 من فقط واحدا   موضوعا   الطالب ٌختار أي( النثر أو الشعر -:الموضوعات هذه من واحدا   موضوعا   الطالبٌختار )

 (.الطروحة الموضوعات كل
 أ.د خلف محمد أحمد البحٌري           د300َظريبد يف ترثيخ انطفم 

ثم تناول بالتفصٌل أهداف تربٌة الطفل فً الفلسفة المثالٌة والفلسفة الواقعٌة,  –اشرح أهمٌة األهداف التربوٌة -1
 مع تقدٌم االنتقادات الالزمة لكل منها.

 تناول بالشرح ثالثة من مالمح تربٌة الطفل فً النظرٌة اإلسالمٌة.-2
 البرجماتٌة فً تربٌة الطفل.اشرح بعض التطبٌقات التربوٌة للنظرٌة التقدمٌة -3

 أ.د. حسام الدٌن سٌف الدٌن عبد العزٌز    ا330هُدسخ 
 وخصائصها أنواعها وبعض المنحنٌات-1
  وخصائصها الناشر والمنحنً الدائري والحلزونً الحلزونً المنحنى-2
 وخصائصها بٌرتراند ومنحنٌات الكروٌة الممٌزات-3

 د310دااسبد ديُيخ 
 أ.د. إسماعٌل فهمً عبد الالهد   310دااسبد ديُيخ إسالييخ 

 األدلة على أن السنة وحً من عند هللا.-1
 وجوب التمسك بالسنة وترك النظر فً المحدثات.-2
 ما كتب من السنة فً عهد الصحابة رضً هللا عنهم.-3
 وعوامل حفظها.أسباب انتشار السنة -4

 أ.د. عماد صموئٌل وهبةد    310دااسبد ديُيخ يسيحيخ 
 خصائص وطرق ومصادر دراسة تارٌخ الكنٌسة.-1
 معالم حٌاة القدٌس مامرقس الرسول.-2
 أنظمة الرهبنة فً مصر وفوائدها للكنٌسة وللمجتمع.-3
 التربٌة المسٌحٌة.صفات معلم التربٌة المسٌحٌة ومسئولٌاته, ومكونات الدرس الفعال فً -4

 أ.د. ٌسري مصطفً السٌد      د330وسبطم وتكُىنىجيب انتؼهيى 

 معاٌٌر احتٌار واستخدام تكنولوجٌا التعلٌم.-2         التطور التارٌخً لمفهوم تكنولوجٌا التعلٌم.-1
 الصور وأهمٌتها فً التدرٌس.-4                      التدرٌس.الرسوم وأهمٌتها فً -3
 السٌنما والتلٌفزٌون التعلٌمً.-6          السبورة التفاعلٌة وتوظٌفها فً التدرٌس.-5
 التعلم اإللكترونً وأنظمة إدارته.-٨        البرمجٌات التعلٌمٌة وأهمٌتها فً التدرٌس.-٧
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 :ثبنتأهيم انرتثىي انثبنث )ايبضيبد( نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
 (و350جمبل اقتصبد يُسيل  - و330جمبل )جمبل زااػي 

 زٌد أبو محمد السٌد. د. أ:      و330 زااػي جمبل
 .االقتصاد علم فروع-1
 .علٌه المؤثرة والعوامل وقانونه تعرٌفه الطلب-2
 .الحرة المنافسة شروط وأهم السعر تحدٌد-3
 .وحدٌثا   قدٌما   وتطورها الزراعة-4

 .الزراعة خصائص-5
 د. لٌلً محمود مزٌد  و: 350جمبل اقتصبد يُسيل 

 طرق العناٌة بها(. -طرق التعرف علٌها -مواصفاتها -ألٌاف النسٌج )أنواعها-1
 العالمات اإلرشادٌة(. -التعبٌر بها عن الشخصٌة  -التربٌة الملبسٌة )مفهومها-2
 فن اختٌار الملبس المناسب.-3
 أنواعه المختلفة(. -اإلتٌكٌت )مفهومه -4

 د. رأفت محمد أحمد الخطٌب أ.       ع390كيًيبء 
 Buffer Solution المنظم المحلول-1
 pH الهٌدروجٌنً الرقم-2
 والقواعد األحماض تعرٌف-3

 والمراجع. والشرح والمقدمة العنوان تشمل ورقات 1١ عن ٌزٌد ال البحث      
 أ. د. رأفت محمد أحمد الخطٌب           ع ع390انتدايت انؼًهي انصيفي كيًيبء 

 .(عملً) التعادل تفاعالت نواعأ-1
  .(عملً) دلةاأل واستخدام التعادل تفاعالت منحنٌات حدأ ورسم تتبع-2
  .(عملً) العملً كتاب من األدوات رسم مع ةالعملٌ التجارب حدأ-3
 .والمراجع والشرح والمقدمة العنوان تشمل ورقات 1١ عن ٌزٌد ال البحث  

 


