
  قدیمةالالئحة ال
   قسم التاریخ

  عامة)الشعبة ال(أوالً: 
  الفرقة الثانیة

  الفصل الدراسي الثاني
                

    

  دمحم الشرقاوي/ دأ.  ةنیالثا  العراق وسوریا القدیمتاریخ   ت ر ٢٢١

في العصر تاریخ مصر   ت ر ٢٢٢
  البطلمي

  ھابیل فھمي عبد الملكد.  ةنیالثا

حضارة أوروبا في العصور   ت ر ٢٢٣
  الوسطى

  سعید فرغليد.  ةنیالثا

   السید مكاوي د.  ةنیالثا  والمعاصر الحدیث آسیاتاریخ   ت ر ٢٢٤

   عزیزة زاید د. ةنیالثا  تاریخ الدولة العباسیة  ت ر ٢٢٥

  
  

  

  



                

    

  دمحم الشرقاويد/ أ.  ةنیالثا  العراق وسوریا القدیمتاریخ   ت ر ٢٢١

المشروع البحثي التي أعدتھا عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد 
  جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:

  .. األكدیون وسیاستھم الداخلیة والخارجیة١
  .أسرة لجش الثانیة وأعمال الملك جودیا العمرانیة .٢
  .أسرة أور الثالثة ومشاریع البناء والعمران واإلصالح في العراق .٣
  .بابل األولى وأھم ملوكھاأسرة  .٤
  .العالقات المصریة الكاشیة خالل األلف الثاني قبل المیالد .٥
  موري.الدور التاریخي والحضاري للشعب األ .٦
  .دویالتھم. الكنعانیون ـ الفینیقیون: تاریخھم و٧
  . العالقات المصریة الفینیقیة منذ أقدم العصور حتى نھایة التاریخ المصري القدیم.٨
  األرامیون.. ٩

  . دویلة إسرائیل.١٠
  
  

  
  
  
  
  

  

  



                

    

في العصر تاریخ مصر   ت ر ٢٢٢
  البطلمي

  ھابیل فھمي عبد الملكد.  ةنیالثا

المشروع البحثي التي أعدتھا عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد 
  جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:

  . العالقات بین مصر وبالد الیونان قبل الفتح المقدوني.١
  . غزو اإلسكندر للشرق األدنى ومصر والنتائج التي ترتبت على ذلك.٢
  ق.م. ٣٢٣- ٣٣٢. مصر تحت حكم اإلسكندر من ٣
  بطلیموس األول وتأسیس دولة البطالمة في مصر.. ٤
  ق.م ووضع امبراطوریة اإلسكندر. ٣٢٣. مؤتمر بابل ٥
  . سیاسة بطلیموس األول الداخلیة والخارجیة والنتائج التي ترتبت علیھا.٦

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



                

    

حضارة أوروبا في العصور   ت ر ٢٢٣
  الوسطى

  سعید فرغليد.  ةنیالثا

عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 
  جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:

 
 ة.الطابع الدیني في الحضارة الكارولنجی .١
 ة.في الحضارة الكارولنجیالنھضة العلمیة  .٢
 القریة االقطاعیة. .٣
 الدومین والبارون في النظام االقطاعي. .٤
 الفروسیة في النظام االقطاعي. .٥
 تزعم كنیسة روما. .٦
 النظام البندكتي. .٧
 نظام السترشیان. .٨
 ان.كجماعة الفرانسیس .٩

  جماعة الدومنیكان. .١٠

  
  
  
  

  

  



                

    

  السید مكاويد.  ةنیالثا  تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر  ت ر ٢٢٤

عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 
 التالیة:جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات 

 سقوط دولة المغول في الھند  - ١
 دور شركة الھند البریطانیة الشرقیة في بناء النفوذ البریطاني بالھند - ٢
 نعمة أم نقمة  :الحكم البریطاني للھند  - ٣
 بالھند ١٨٥٧ثورة الھند الكبري أو تمرد عام  - ٤
 سقوط نظام توكوجاوا بالیابان - ٥
 مظاھر التحدیث في عھد األمبراطور میجي بالیابان - ٦
 الھندیة -تاریخ العالقات المصریة  - ٧

  

  
  

 

 

  
  
  

  

  



                

    

  عزیزة زایدد.  ةنیالثا  تاریخ الدولة العباسیة  ت ر ٢٢٥

التي أعدتھا عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي 
 جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:

تطور مواقف كبار قادة الفرس من أبى مسلم إلى بنى سھل تجاه الخالفة العباسیة حتى خالفة  - ١
 المأمون.

رفعتھا الدولة العباسیة الستقطاب األنصار، وأكد  التيشعار الدعوة لإلصالح أحد الشعارات  - ٢
 .الحیاة االقتصادیة فيالخلفاء العباسیین فاعلیة ھذا الشعار 

رفعتھا الدولة العباسیة الستقطاب األنصار، وأكد  التيشعار الدعوة لإلصالح أحد الشعارات  - ٣
  .الحیاة االجتماعیة فيالخلفاء العباسیین فاعلیة ھذا الشعار 

رفعتھا الدولة العباسیة الستقطاب األنصار، وأكد  التير الدعوة لإلصالح أحد الشعارات شعا - ٤
  .الحیاة الثقافیة فيالخلفاء العباسیین فاعلیة ھذا الشعار 

  ھـ).٣٣٤- ٢٣٢( الثاني العباسيالعصر  فيعصر تسلط األتراك  - ٥
  ھـ).٢٩٥- ٢٥٦الخالفة العباسیة ( انتعاشھ - ٦
  ھـ).٤٤٧- ٣٣٤العباسیة ( البویھیین والخالفة - ٧
  .العباسيالعصر  فيثورات العلویین  - ٨

   

  



  

                

    

  د. هيثم زينهم  الثانية  (حوسبة العلوم اإلنسانية واللغات) حاسب آلي   ٢٢٧
عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها جامعة 

  ) من الموضوعات التالية:   ثالثةالمنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي باستخدام (  

عند حل المشكلة قد يستخدم منهج علمي واحد أو أكثر، من خالل دراستك لسلبيات هذه  - ١
ة من حيث حوسبة اإلنسانيات، اختر جزءاً من تخصصك، وقم بمعالجته المناهج العلمي

  وإخراجه بشكل يسمح للتكنولوجيا بالتعامل معه (تطبيقي).
تعني حوسبة العلم/ التخصص توفيره بشكل حاسوبي يستطيع الحاسب فهمه ومعالجته  - ٢

ناقش طرق والتعامل معه كمعرفة نظرية ضرورية من أجل حل أي مشكلة تتعلق بمعطياته، 
 صناعة البرمجيات وخطواتها، مع التمثيل لذلك (يفضل من التخصص).

تركت برامج الكتابة الحاسوبية بصمة كبيرة في تقدم الكتابة العربية، ناقش التسهيالت  - ٣
 والمميزات والسلبيات من جهة نظرك، مع الشرح باألمثلة.

ئنات يستطيع الحاسوب أن يتعامل تعتمد البرمجيات على المنطق، فالعالقات المنطقية بين الكا - ٤
معها ويجري عليها الكثير من عمليات المعالجة وإخراج الكثير من العالقات الجديدة من خالل 

وضح العالقات المنطقية في بنائه وكيف يمكن  Microsoft Wordبرنامج اللوح األبيض 
 استثمارها في تخصصك (تطبيقي).

ة التواصل بين األجيال في العلوم والتخصصات، لذا لم التدوين سجل اإلنسانية التاريخي، وأدا - ٥
يكن من الغريب أن تفرد التقنية مساحة له مصحوبة بأداة للتصحيح والتدقيق اللغوي مراعية 
الحدود اللغوية بين التخصصات المختلفة، ناقش هذه التقنية موضحاً طريقة العمل وعالقتها 

   من وجهة نظرك. بالعلوم المختلفة والسلبيات المتعلقة بها 

 واهللا ولي التوفيق

  



  
  الالئحة القدیمة
  قسم التاریخ 

  ثانیاً: (شعبة اآلثار المصریة)
  الفرقة الثانیة

  الفصل الدراسي الثاني
                

    

مصر في العصر تاریخ   ت ر ٢٢١
  المتأخر

  أ.د/ أحمد دراز  ةنیالثا

العمارة والفنون في الدولة   ت ر ٢٢٢
  الحدیثة

  تامر دمحم فوزيد.  ةنیلثاا

تاریخ سوریا والجزیرة العربیة   ت ر ٢٢٣
  القدیم

  الشرقاوي دمحمد. أ. ةنیالثا

لغة مصریة قدیمة   ت ر ٢٢٤
  )٢(ھیروغلیفي) (

  علي الفارنبیل مختار د.  ةنیالثا

  خالد أحمد حمزةد. أ.  ةنیالثا  آثار الجیزة ومصر الوسطى  ت ر ٢٢٥

  
 

  
  

  



                

    

في العصر تاریخ مصر   ت ر ٢٢١
  المتأخر

  أ.د/ أحمد دراز  ةنیالثا

عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 
 جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:

 السیاسة الداخلیة لألسرة الحادیة والعشرین. .١
 والعشرین. السیاسیة الخارجیة لألسرة الحادیة .٢
 السیاسة الداخلیة لألسرة الثانیة والعشرین. .٣
 السیاسیة الخارجیة لألسرة الثانیة والعشرین. .٤
 األسرة الخامسة والعشرون وحكم األسرة النوبیة. .٥
 العصر الصاوي. .٦
 األسرة السابعة والعشرون واالحتالل الفارسي .٧
 األسرة التاسعة والعشرون. .٨
  الثورات في العصر المتأخر. .٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



                

    

العمارة والفنون في الدولة   ت ر  ٢٢٢
  الحدیثة

  تامر دمحم فوزيد.   ةنیالثا

  
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 

 المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:جامعة 

الطراز السائد للمعبد المصري خالل عصر الدولة الحدیثة والمدلول الرمزي لعناصره  .١
 المعماریة.

 معبد أمون رع بالكرنك، وأھم النقوش والمناظر المصورة على جدرانھ. .٢
 جدرانھ.معبد األقصر، وأھم النقوش والمناظر المصورة على  .٣
 معبد تخلید ذكرى الملكة حتشبسوت. .٤
التطور المعماري للمقابر الملكیة في وادي الملوك، ونوعیة النقوش الدینیة المصورة  .٥

 على جدرانھ.
ظر المسجلة امقابر أفراد الدولة الحدیثة في جبانة طیبة (تخطیطھا المعماري، والمن .٦

 على جدرانھا).
ظر ادیر المدینة (تخطیطھا المعماري، والمن مقابر أفراد الدولة الحدیثة في جبانة .٧

 المسجلة على جدرانھا).
 معبد الرامسیوم. .٨
 معبد ھابو. .٩

  QV 66مقبرة الملكة نفرتاري  .١٠
  
  
  
  
  
  

  



                

    

تاریخ سوریا والجزیرة   ت ر ٢٢٣
  العربیة القدیم

  دمحم الشرقاوي/ دأ.  ةنیالثا

عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 
 التالیة: شاریع جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع واحد فقط) من الم

  موري.الدور التاریخي والحضاري للشعب األ. ١
  .دویالتھم. الكنعانیون ـ الفینیقیون: تاریخھم و٢
  . العالقات المصریة الفینیقیة منذ أقدم العصور حتى نھایة التاریخ المصري القدیم.٣
  . األرامیون.٤
  . دویلة إسرائیل٥
  . مملكة سبأ.٦
  . مملكة حضرموت.٧
  . مملكة قتبان.٨
  . مملكة معین.٩

  . موقع الجزیرة العربیة الجغرافي وآثره في نشاط العرب االقتصادي.١٠
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
                

    

لغة مصریة قدیمة   ت ر ٢٢٤
  )٢( )یروغلیفي(ھ

  نبیل مختار علي الفارد.   ةینالثا

  
 اإلختبار اللغوى

 Transliterate, Translate and Comment  fully on the 
following sentences: 

 

(1) 

 

 

 

 

(2) 
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(4) 
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(6) 
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(10) 
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



                

    

  حمزةخالد د. أ.  ةنیالثا  آثر الجیزة ومصر الوسطى  ت ر ٢٢٥

عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 
 جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالیة:

 جبانة الجیزة. .١
 جبانة سقارة. .٢
 آثار مدینة "منف" القدیمة. .٣
 آثار الالھون وھواره بمحافظة الفیوم. .٤
 بمحافظة بني سویف.آثار میدوم  .٥
 بمحافظة المنیا. مقابر األشراف الصخریة ببني حسن .٦
 العمارنة بمحافظة المنیا.تل آثار  .٧
 آثار تونة الجبل بمحافظة المنیا .٨
  .أسیوطاثار دیر الجبراوي بمحافظة  .٩

  
  

 

  


