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 نغخ ػرثيخ + يىاد اجتًبػيخ(:) هًستىي انثبَي أدثين انجحثيخ املىضىػبد
 سلٌمان محمد سلٌمانأ.د/     ض900دااسبد أدثيخ 

 .الجاهلً العصر فً وحٌاتهم القدامى العرب-1
 .الجاهلٌة القصٌدة فً االطالل شعر خصائص-2
 .(والوصاٌا الخطابة) الجاهلً النثر فنون-3
 .األدبٌة ومصادره الجاهلً الشعر وضوعاتم-4
 .وموضوعٌة فنٌة دراسة إحداها ودراسة الجاهلً الشعر معلقات-5

 مرسً د. أحمد عبد الوارث   ض909دااسبد ادثيخ 
 .االسالمٌة الدولة دعائم بها الكرٌم الرسول وتأسٌس الوداع خطبة-1
 .وشاعر بقصٌدة منهما واحد لكل ممثال بحثا   الغرضٌن هذٌن فً اكتب( الرثاء/االعتذار)-2
 .موضوعاته ذكر مع بحثا   ذلك فً اكتب الجاهلً العصر فً الشعر ألغراض امتدادا   التقلٌدي االتجاه ٌمثل-3 

 فتوح أحمد خلٌلد.  أ.      ض999 دااسبد نغىيخ )حنى وصرف ايالء(

 .االسم عالمات -           .العربً الكالم قسامأ -
 .الفعل قسامأ -                  .الفعل عالمات -
 .االعراب أنواع -              . والمبنً المعرب -
 . النصب عالمات -                 .الرفع عالمات -
 .الجزم عالمات -                  .الجر عالمات -

 د/ طلعت محمد محمد أبو عوف      د990انتؼهيًي ػهى انُفس 

 تعارٌف التعلم وكٌفٌة قٌاسه. -1
 مفهوما التعزٌز والعقاب. -2
 الدافعٌة كأحد العوامل المٌسرة لعملٌة التعلم. -3
 الممارسة كأحد شروط التعلم الهامة. -4
 نظرٌة التعلم الشرطً البسٌط لـ ) بافلوف (. -5
 كأحد نظرٌات التعلم اإلدراكً. نظرٌة الجشتالت -6

      د910دااسبد ديُيخ 

 د. خالد فؤاد محمد      د910دااسبد ديُيخ إسالييخ 
 القرآن الكرٌم: تعرٌفه, أسماؤه, صفاته.-1
 صور الوحً.-2
 أدلة صدق ظاهرة الوحً.-3

 أ.د. عماد صموئٌل وهبةد    910دااسبد ديُيخ يسيحيخ 
 .أسالٌب التربٌة والتعلٌم فً المسٌحٌة-1
 .مصادر الحصول علٌهاوومكوناتها فوائد القصة الدٌنٌة -2
 .معاٌٌر اإللقاء الجٌد للقصة الدٌنٌةها, وواجبات المعلم أثناء عرضأنواع القصة الدٌنٌة و-3
 .تحقٌق التكامل لدي اإلنسان المسٌحًجوانب و ضبط النفسجوانب -4
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 نغخ ػرثيخ + يىاد اجتًبػيخ(:) هًستىي انثبَي أدثين انجحثيخ املىضىػبد
 الدٌب أحمد إبراهٌم حمديأ.د.    ج999جغرافيب اقتصبديخ 

 .ومنهجا   موضوعا   االقتصادٌة الجغرافٌا-1
 .االقتصادي النشاط اقسام -2
 .االقتصادٌة والموارد الطبٌعٌة الموارد-3
 .اإلنتاج فً المؤثرة الطبٌعٌة العوامل -4
 .اإلنتاج فً المؤثرة البشرٌة العوامل-5
 د. محمد توفٌق محمدأ.      ج993راط  اخلسبحخ وامل
  .اسس الخرٌطة-1
 .الخرائط عند العرب نشأةتطور -2
 .ٌاس الرسم المباشر والبسٌط مع التطبٌققم-3
  .دوائر العرض واهمٌتها-4
 .تحدٌد اتجاه الشمالطرق -5
  .االحداثٌات-6
 .همٌتهاوأخطوط الطول -٧

  :جمبليرقرا 
 د. إٌمان محمد أحمد رشوان  و950 يُسيل اقتصبد جمبل
 .الفرد صحة على وأثرها السلٌمة التغذٌة -1
 .الصحً المسكن مواصفات -2
 .المنزلٌة المخلفات باستغالل المسكن تجمٌل -3

 أ.د. حازم عبد الرحمن عبٌد هللا   و930 زااػي جمبل
 .المحمٌة للبٌوت االقتصادٌة األهمٌة -1
 .المحمٌة البٌوت لمشارٌع الصحٌة البداٌة كٌفٌة -2
 .المحمٌة البٌوت فى المناخ تعدٌل -3
 .المحمٌة بالبٌوت الشتالت إلنتاج الحدٌثة االتجاهات -4
 .خارجه تجرى وال المحمٌة بالبٌوت تجرى التى الزراعٌة العملٌات -5
 .المحمٌة بالبٌوت الخضر لزراعة االمنة الطرق-6

 د919دااسبد ديُيخ 
 د. محمود فراج السٌدد      991 إسالييخ ديُيخ دااسبد

 الصالة )تعرٌفها, وسننها, ومكروهاتها, ومبطالتها(.-1
 صالة التطوع وأنواعها.-2
 أحكام صالة الجمعة.-3

 أ.د. عماد صموئٌل وهبة    د919 يسيحيخ ديُيخ دااسبد
 .لبناء مناهج التربٌة المسٌحٌة والقٌم التربوٌة التً تقدمها المسٌحٌةاألسس التربوٌة والنفسٌة -1
 مظاهر محبة هللا لإلنسان ووسائل اإلنسان لمحبة هللا.-2
 الجانب التربوي فً حٌاة الدٌر, وعوامل التربٌة االجتماعٌة باألدٌرة.-3
 أضرار وشرور محبة المدٌح ووسائل عالج محبة المدٌح.-4
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 ػهىو + ايبضيبد(:) ػهًي انثبَي نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
 سلٌمان محمد سلٌمانأ.د/     ض900دااسبد أدثيخ 

 .الجاهلٌة القصٌدة فً االطالل شعر خصائص-2           .الجاهلً العصر فً وحٌاتهم القدامى العرب-1
 .األدبٌة ومصادره الجاهلً الشعر وضوعاتم-4              .(والوصاٌا الخطابة) الجاهلً النثر فنون-3
 .وموضوعٌة فنٌة دراسة إحداها ودراسة الجاهلً الشعر معلقات-5

 د/ عبده كمال دٌاب            ع900فجسيبء 
 .المجال الكهربى-2             .وقانون كولوم الساكنةالكهرباء -1
 .الكهربٌة التٌارٌة وقانون أوم-4                      .جاوس وتطبٌقاتهقانون -3

 فً 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. مرجع ىأٌمكن للطالب االستعانة ب-4

 الخطٌب محمد أحمد رأفتأ.د/      :  ع990كيًيبء 
 الدوري بالجدول الهٌدروجٌن موقع -2      الكٌمٌائٌة. والروابط الدوري الجدول خصائص -1
 الشرح مع الماء تفاعالت بعض -4                             الهٌدروجٌن تحضٌر طرق -3
 والمراجع والشرحة والمقدم العنوان تشمل ورقات 1١ عن ٌدزٌ ال ما فً واحدا   ا  موضوع اختر

 د/ طلعت محمد محمد أبو عوف    د 990ػهى انُفس انتؼهيًي 

 مفهوما التعزٌز والعقاب. -2                       تعارٌف التعلم وكٌفٌة قٌاسه. -1
 الممارسة كأحد شروط التعلم الهامة. -4     الدافعٌة كأحد العوامل المٌسرة لعملٌة التعلم. -3
 نظرٌة الجشتالت كأحد نظرٌات التعلم اإلدراكً. -6     (. نظرٌة التعلم الشرطً البسٌط لـ ) بافلوف -5

 حسٌن السنوسً السٌد/ د          ا990جرب ػبو 
 الزمر نظرٌة -2 الثنائٌة العملٌات -1
 الزمر انواع -3

 الدٌن عبد العزٌز سٌفالدٌن حسام  .دأ.       : ا930هُدسخ 
 السطح المستوي وخصائصه فى الفراغ-1
 الخط المستقٌم وخصائصه فً الفراغ-2
 السطح الكروي وخصائصه فً الفراغ-3

  الدٌن أمٌن د. جمال سعد      ع930 أحيبء
 العناصر لموضوعاتٌن اعنوان  م

الفتحات الخٌشومٌة  -الحبل العصبً -الحبل الظهري -الشكل الخارجً الصفات العامة للحبلٌات  -1
 المراجع. -وجود الذٌل -اتجاه سرٌان الدم فً االوعٌة الرئٌسٌة - البلعومٌة

الذٌل حبلٌات  -حبلٌات )البالنوجلوسس(النصف  –الشعبٌات المختلفة  تقسٌم شعبة الحبلٌات -2
 المراجع. -الراس حبلٌات )السهٌم( -)االسٌدٌا(

 المراجع. -جدار الجسم -الشكل الخارجً -البٌئة  -الصفات العامة  حٌوان السهٌم -3

مناطق  -تجوٌف الجسم -التعقٌل -الصفات العامة للفقارٌات )التماثل الجانبً شعٌبة الفقارٌات  -4
 المراجع.الجسم( 
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 ػهىو + ايبضيبد(:) ػهًي انثبَي نهًستىي انجحثيخ املىضىػبد
 : جمبل يرقرا
 رشوان أحمد محمد إٌمان. د  و950 يُسيل اقتصبد جمبل
 .الفرد صحة على وأثرها السلٌمة التغذٌة -1
 .الصحً المسكن مواصفات -2
 .المنزلٌة المخلفات باستغالل المسكن تجمٌل -3

 هللا عبٌد الرحمن عبد حازم. د.أ   و930 زااػي جمبل
 االقتصادٌة للبٌوت المحمٌة.همٌة األ -1
 كٌفٌة البداٌة الصحٌة لمشارٌع البٌوت المحمٌة. -2
 تعدٌل المناخ فى البٌوت المحمٌة. -3
 تاج الشتالت بالبٌوت المحمٌة.ناالتجاهات الحدٌثة إل -4
 العملٌات الزراعٌة التى تجرى بالبٌوت المحمٌة وال تجرى خارجه. -5
 لبٌوت المحمٌة.الطرق االمنة لزراعة الخضر با-6

 د910دااسبد ديُيخ 
 د. خالد فؤاد محمد      د910دااسبد ديُيخ إسالييخ 

 القرآن الكرٌم: تعرٌفه, أسماؤه, صفاته.-1
 صور الوحً.-2
 أدلة صدق ظاهرة الوحً.-3

 أ.د. عماد صموئٌل وهبةد    910دااسبد ديُيخ يسيحيخ 
 التربٌة والتعلٌم فً المسٌحٌة.أسالٌب -1
 فوائد القصة الدٌنٌة ومكوناتها ومصادر الحصول علٌها.-2
 أنواع القصة الدٌنٌة وواجبات المعلم أثناء عرضها, ومعاٌٌر اإللقاء الجٌد للقصة الدٌنٌة.-3
 جوانب ضبط النفس وجوانب تحقٌق التكامل لدي اإلنسان المسٌحً.-4

 د/ عبده كمال دٌاب   أحيبء ػًهي( -تدايت ػًهي صيفي )فيسيبء ػًهي  
 .المقاومات الكهربٌة -1
 الملفات. -2
 المكثفات. -3
 الخالٌا الكهربٌة وتحوٌالت المقاومات وقوانٌن -4
 .كٌرتشوف 

 :فً البحث مالحظات
 .جزاءأن ٌكون البحث وافى وشامل كل األ–1
 والمصادر.توثٌق المراجع –2
 غة اإلنجلٌزٌة.لن المعادالت الرٌاضٌة والقوانٌن بالألغة البحث هً اللغة العربٌة مع مالحظة –3
 متاح له. ى مرجعأيمكن للطالب االستعانة ب -4

 


