
                                                                                         

                

 
 

 

                

    

  د مريم صالح منصور  األولى  مدخل إلى علم الوثائق  م م   ١٢١
  ا.د محمود عبد الكريم الجندى   األولى  مقدمة في العلوم البحتة  م م ١٢٢

  هدا.د أمانى جمال مجا 
  د نهال أحمد الشاذلي  األولى   نظم التصنيف  م م ١٢٣
  د طه نبيل الفرماوى  األولى  تطبيقات حاسب آلي  م م  ١٢٤
  د تامر حنفي داود  األولى  المواد السمعية البصرية  م م ١٢٥

  د. منار عمران   األولى  لغة فرنسية أو ألمانية  ف ر/أل١٢٦
  أ/سمر محمود 

  . خالد عبد الصمدد  األولى  لغة عربية  ع ر ١٢٧

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  د مريم صالح منصور  األولى  مدخل إلى علم الوثائق  م م   ١٢١
خالل مصادر ومن  مدخل الى علم الوثائقعزيزى الطالب/ة . من خالل ما درسته في مقرر 

المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آلليات إعداد المشروع البحثي التى 
من الموضوعات التالية  ( واحد فقط )أقرتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

: - 
  المشروع البحثي األول .

ر لوسيانا دورانتى في وضـع  دو ىنشأة علم الدبلوماتيك وتطوره عبر العصور مع التركيز عل
   .قواعد علم الدبلوماتيك الحديث 

  . المشروع البحثي الثاني
  الوثيقة القانونية واجزائها واهميتها في النقد الدبلوماتيقى

  . المشروع البحثي الثالث
  عالقة علم الدبلوماتيك بعلم التاريخ

  . المشروع البحثي الرابع
  تقسيمات وأنواع الوثائق العربية

  . شروع البحثي الخامسالم
  أحوال انتقال الوثائق العربية الينا.

  . المشروع البحثي السادس
  التجارب العربية في مجال فهرسة وتنظيم الوثائق.

  .المشروع البحثي السابع
  .تاريخ وتطور التقنين الدولي للوصف األرشيفي وأهدافه وعناصره حقوله

  مكروه وحفظكم اهللا من كل بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  



                                                                                         

                

 

  
                

    

  ا.د محمود عبد الكريم الجندى ، ا.د أمانى جمال مجاهد  األولى  مقدمة في العلوم البحتة  م م ١٢٢
ومن  ة في العلوم البحتةمقدمعزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

خالل مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 
المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(
  المشروع البحثي األول .

العلم وكيف انبثقت بداياته األولي ، وما هى مادته الخام ،  العلم ابن الحضارات . أكتب في طبيعة
  ودور اإلغريق في نماءه وكيف خفت دور اإلغريق بعد ذلك .

  المشروع البحثي الثاني .
العلم سلسلة متواصلة . أكتب حول طبيعة العلم واعتماد العلم الحديث وميالده وارتقاؤه على العلوم 

  القديمة في الحضارات السابقة ، 
  المشروع البحثي الثالث .

علوم قديمة أسست للعلم الحديث بفروعه المختلفة . عرف بطبيعة العلم عامة وتحديدا عرف بعلوم 
المالحة والفلك والفيزياء وبين دورها في ارتقاء العلم الحديث واكتب عن أبرز علماءهـا ودورهـم   

  واختراعاتهم واكتشافاتهم .
  المشروع البحثي الرابع .

الرياضة أصحاب الفخامة . من هما وما هو دورهماولماذا لقبا بذلك ، واكتب أيضا عن آخـر  عالما 
  االنجازات العلمية في عصر النهضة وعصر التفجر اإلنجليزى لدعم العلوم .

  المشروع البحثي الخامس .
ـ   دعين العلم ذخيرته العلماء . اشرح طبيعة العلم ، وتتبع بالرصد أسماء عشرين من العلمـاء والمب

  والمفكرين والذين أثروا العلم باسهاماتهم الفكرية والمادية علي مدار الحضارات القديمة والحديثة .
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

 
  

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د نهال أحمد الشاذلي  األولى   نظم التصنيف  م م ١٢٣
ومن خالل مصادر  نظم التصنیفعزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد المشروع 
 حد فقط )( واالبحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة :
 عنوان المشروع البحثي األول .

  اكتب عن نظم التصنيف الحديثة
  عنوان المشروع البحثي الثاني .

  اكتب عن نظم التصنيف عند العرب
  عنوان المشروع البحثي الثالث .

  علماء التصنيف الغرب: دراسة مقارنة بين دور العلماء الغرب في التصنيف
  شروع البحثي الرابع .عنوان الم

  علماء التصنيف العرب:دراسة مقارنة بين دور العلماء العرب في التصنيف
  عنوان المشروع البحثي الخامس .

  اكتب عن تدرج علم التصنيف عند العرب و الغرب:دراسة تاريخية مقارنة
  

  مع تمنياتي لكم بالتوفيق وحفظكم اهللا من كل مكروه

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  د طه نبيل الفرماوى  األولى  تطبيقات حاسب آلي  م م  ١٢٤
عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر تطبیقات الحاسب اآللي ومن خالل 

ى ، ووفقا آللیات إعداد المشروع مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصر
من  ( واحد فقط )البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 - الموضوعات التالیة :
 . عنوان المشروع البحثي األول

األنظمة اآللية المتكاملة بالمكتبات ومراكز المعلومات: ماهيتها وأهميتها وأنواعها ومزايا 
  ذكر أمثلة لألنظمة وفقا ألنواعهااستخدامها مع 

  عنوان المشروع البحثي الثاني .
الحوسبة السحابية وكيفية االستفادة منها في المكتبات ومراكز المعلومات : ماهيتها 

  وأهميتها وأنواعها ومكوناتها ومزاياها وسلبياتها مع ذكر بعض األمثلة لتطبيقات الحوسبة
  عنوان المشروع البحثي الثالث .

رمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات التجارية : التعريفات والمزايا والسلبيات وأوجه الب
  الشبة واالختالف مع ذكر بعض األمثلة التوضيحية ورخص االستخدام 

  . عنوان المشروع البحثي الرابع
التطبيقات العامة للحاسب اآللي: تعريف ومكونات الحاسب اآللي، وأنواع الحاسبات 

ودوافع االستخدام بالمكتبات ومراكز المعلومات، مع شرح لبعض دوال تطبيق واسخداماتها 
Microsoft Excel  

 عنوان المشروع البحثي الخامس .
تطبيقات األنظمة اآللية بالمكتبات ومراكز المعلومات: التعريفات وأنواع النظم الفرعية 

النظم اآللية المستخدمة وأساليب االقتناء لألنظمة اآللية، مع شرح ألحد مكونات تطبيقات 
  بالمكتبات.

  مع تمنياتي لكم بالتوفيق وحفظكم اهللا من كل مكروه
 

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د تامر حنفي داود  األولى  المواد السمعية البصرية  م م ١٢٥

مصادر ، ومن خالل المواد السمعية البصرية مقررمن خالل ما درسته في الطالب/ة : عزيزي 
التي أقرتها  آلليات إعداد المشروع البحثي، ووفقًا المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصري

جامعة المنوفية والمرسلة إليكم من قبل أستاذ المقرر على جروب التواصل االلكتروني ، قم بإعداد 
من الموضوعات التالية، على أال يقل عدد المراجع الذي يتم  ( واحد فقط )وع بحثي في مشر

 - ):مراجع ٥االعتماد عليها في اعداد البحث عن (

مراحل التحصيل المعرفي لدى اإلنسان : اإلحساس ، االنتباه ، عنوان المشروع البحثي األول /  -*
  ة )اإلدراك ، الحفظ واالسترجاع ( الذاكرة البشري

وسائط المعلومات السمعية والبصرية : ماهيتهـا ، الخامـات   عنوان المشروع البحثي الثاني /  -*
  المستخدمة في تصنيعها ، تقسيماتها وأنواعها المختلفة ، مميزاتها وأهميتها واستخداماتها العامة.

ها وتطورهـا  وسائط المعلومات السمعية : ماهيتهـا ، نشـأت  عنوان المشروع البحثي الثالث /  -*
  التاريخي ، وأشكالها الحديثة نسبيا 

وسائط المعلومات البصرية : ماهيتهـا ، نشـأتها وتطورهـا    عنوان المشروع البحثي الرابع /  -*
التاريخي ، مع الحديث عن نموذجان من أشكال كلًا من الوسـائط البصـرية غيـر المعروضـة و     

  الوسائط البصرية المعروضة.

وسائط المعلومات السمع بصرية : ماهيتها ، أبرز أنواعها بحثي الخامس / عنوان المشروع ال -*
  .، مع التركيز على الهولوجرام واستخداماته في المجاالت المختلفة خاصةً الترفيهية والتعليمية

  مع تمنياتي لكم بالتوفيق وحفظكم اهللا من كل مكروه،،،

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  د. منار عمران   األولى  لغة فرنسية   ف ر/أل١٢٦

، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع عزيزي الطالب / الطالبة
)   عدد المشروعات المطلوبةالبحثي التي أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  وضوعات التالية: من الم

Traitez l’un des sujets suivants dans une vingtaine de lignes, Faites 
attention à que les verbes soient conjugués au présent de l’indicatif : 

1)  Comment passez‒vous votre journée dans ce congé obligatoire? 
2)  Aimez‒vous regarder la télévision? Quelles sont vos émissions ou 

vos feuilletons préférés? Et pourquoi? 
3)  Préférez‒vous la ville ou la compagne? Si vous avez le choix, où 

voulez‒vous vivre? Justifiez votre réponse. 
4) Avez‒vous beaucoup d’amis? Qui est votre meilleur(e) ami(e) ? 

Expliquez et justifiez pourquoi est‒ce que l’amitié est importante 
pour nous. 

5)  Donnez le résumé d’un roman ou le contenu d’un livre que vous 
avez lu et que vous avez trouvé amusant et utile. Pourquoi la 
lecture est‒elle importante à votre avis? 

 

   Bonne chance 

 

 

 

  



                                                                                         

                

 
                

    

  أ/سمر محمود  األولى  لغة ألمانية  ف ر/أل١٢٦
Beantworten  Sie  bitte  diese  Fragen  dazu ! 

- Fragen  Sie  bitte ! 

1- ......................................... ? Ich bin Sekretärin . 

2- .......................................... ? Sie studiert Mathematik. 

3- ........................................... ? Ich fliege nach England. 

4- ........................................... ? Er ist drei und zwanzig Jahre Alt . 

5- ........................................... ? Er wohnt mit seinem Freund. 

6- ............................................ ? Ja, es liegt dort . 

- Bilden Sie die Negation ! 

1- Das sind Touristen . 

2- Der Mann ist glücklich . 

3- Sie wohnt in Köln . 

4- Das ist eine Lehrerin . 

. Ergänzen Sie bitte ! 

1- ............. kommt Herr Müller ? Er kommt ......... der Türkei . 

2- Wo ist die Landkarte ? ............. liegt dort . 

3- Die Kinder fragen ............... Lehrer . 

4- Richard versteht .............. Wort  nicht . 

5- Die Lehrerin diktiert einen Satz . ................. diktiert die Lehrerin  

  



                                                                                         

                

 
.Bilden Sie bitte die Verbformen ! 

1-Der Zug .........................( abfahren) um 6 Uhr.  

2-Richard..........................(arbeiten) viel, aber du.......................... 
(lernen) langsam. 

3-Er.................................. (nehmen) das Buch 

4-Sie.................(lesen) den Fahrplan. 

5-Ich..................(sein) Schüler. 

.Wählen Sie die richtige Antwort aus ! 

1-(Was-Wann-Wo) wohn t Herr Breuer ? –Er wohnt in K öln. 

2-(Das-Der-Die)Schüler  ist fleißig. 

3-Eine Stunde (hat-habe-hast) 60 Minuten. 

4-Die Kinder fragen( den-die-das) Lehrer. 

5- Das Kind versteht das Wort nicht.-(wer-wen-was) versteht das Kind 
nicht? 

6-Der Zug (halten-hält-haltest) in Köln. 

7- Wo ist Frau Müller? Dort kommt(er-es-sie). 

8-Liegt das Buch dort?Ja,(es-er-sie)liegt dort. 

9-Woher kommen Sie?(Aus-Von-In)der Türkei. 

10-Das Gegenteil von groß ist(klein-richtig –alt) 

Bilden Sie bitte Sätze ! 

1-kaufen-jetze,dasBuch,diefrau. 

2-heute,nicht,kommen,ich. 

3-und,Müller,verstehen,den Satz,daswort. 

4-fahren,der zug,wie lange,Frankfurt,nach. 



                                                                                         

                

 
Nennen Sie das Gegenteil der folgenden Adjektive. 

Langsam-richtig-viel-faul-klein-lang-oben-rechts. 

Herr Smetana Frau Bloch  

Jaroslv Salima Vorname 

Arzt Studentin Beruf 

Tschechisch Deutsch Staatsangehörigkit 

Prag München Wohnort 

Pilsen Tunis Geburtsort 

45 22     Alter 

Geschieden Verheiratet  Familienstand 

  Kinder ـــــــــــــــ 2

Reisen,Fotografieren Segeln,Reiten Hobbys 

Salima Bloch ist in Tunis geboren,aber sie ................... in München .Sie 
ist .............,ihr Mann ist Deutscher und ihre Staatsanghörigkeit............. 

Sie haben Keine ........................ . Salima ist .............. Jahre 
............,und sie ....................... und ......................... gern . Sie 
............... kunst in München. 

Herr Smetana ist Arzt von ............ . Er ist in ................. ,................... 
Jahre................ ,und er ............. in Prag . Er hat ....................., aber 
er....................... . seine Hobbys ............... ................. ............. . 

Ergänzen Sie die Personalpronomen. 

1)Hast  ein Geschenk für mich? 
 
2.) Meine Schwester ist zwölf. sie  ist meine jüngste Schwester. 
 
3.)  ist 22 Jahre alt. 
 



                                                                                         

                

 

4.)  regnet schon den ganzen Tag. 
 
5.) Meine Freundin und ich fahren in den Urlaub. w ir  fahren mit 
meinem Auto. 
 
6.)  ist das schnellste Mädchen der Schule. 
 
7.)  lieben uns und werden uns immer lieben. 

8.) Seit Tagen hat  sich schon auf den Besuch seiner Oma 
gefreut. 
 
9.)  habe mich verlaufen. Könntet ich  mir helfen? 

. 10.)  ist der Bruder,  ist die Schwester. 
 
11.)  bist langsam, ?  bin schnell. 
 
12.) Wollt  uns nicht besuchen kommen 

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  د. خالد عبد الصمد  األولى  اللغة العربية   ع ر ١٢٧

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع 
) من الموضوعات   مشروعاالبحثي التي أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  التالية: 

  : المقررة البحثیة وضوعاتالم

  ) . النور(  سورة دراستك ضوء في والسنة ضوءالكتاب في)  القذف(  قضیة_ ١

  ). النور(  سورة دراستك ضوء في اإلفك حادثة_ ٢

  ). النور(  سورة آیات بھا وأمرت إلیھا دعت التي األخالقیة التربیة_ ٣

 من المنادى أقسام_  اءالند حروف_  المنادى تعریف(  النداء أسلوب عن تكلم_٤
 ما جمیع على الكالم بفصیح االستشھاد مع ،)  المنادى ترخیم_  اإلعراب حیث
  .تقول

  .تقول لما والتعلیل الخطأ تصحیح مع العامة فیھ تخطئ مما مسألة خمسین اذكر_ ٥

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  د مريم صالح منصور  الثانية  مدخل إلى علم األرشيف  م م  ٢٢١
  د سالى سمير شاكر  الثانية  )١فهرسة وصفية (  م م ٢٢٢
  د عبير خليل بيومى الثانية  )١تصنيف (  م م ٢٢٣
شبكات المعلومات وتكنولوجيا   م م ٢٢٤

   االتصال
  د نورة الشنوانى الثانية

  د أسماء صالح الغتيت الثانية   المراجع العامة  م م  ٢٢٥
ف  ٢٢٦

  ر/أل
  د. رغدة أبو الفتوح  الثانية  لغة فرنسية/ألمانية

  أ/سمر محمود
 

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  د مريم صالح منصور  الثانية  األرشيف مدخل إلى علم  م م  ٢٢١
ومن خالل مصادر  مدخل الى علم األرشيف عزيزى الطالب/ة . من خالل ما درسته في مقرر

المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آلليات إعداد المشروع البحثي التى 
من الموضوعات التالية  ( واحد فقط )أقرتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

: - 
  المشروع البحثي األول .

   .الحديث  تاريخ علم األرشيف وتطوره عبر العصور حتى العصر
  . المشروع البحثي الثاني

  االرشيفات النوعية.
  . المشروع البحثي الثالث

  المؤسسات االرشيفية وعالقاتها بنظرية األعمار الثالثة.
  . المشروع البحثي الرابع

  لوطني الفرنسي وارشيف المملكة المتحدة دراسة مقارنة.األرشيف ا
  . المشروع البحثي الخامس

  االرشيفات اإلقليمية.
  . المشروع البحثي السادس

  .األرشيفات في مصر دراسة مقارنة
  .المشروع البحثي السابع

  .)ICAمظاهراإلهتمام الدولي باألرشيف (المجلس الدولي لألرشيف نموذجاً 
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  
   

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د سالي سمير شاكر  الثانية  )١فهرسة وصفية (  م م ٢٢٢
خالل  ومن ١فھرسة وصفیةعزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 
المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(
    .عنوان المشروع البحثي األول 

سة وأهم مالمح الفهرسة المقروءة آليا ة . أكتب في تطور قواعد الفهرالوصفي الفهرسة قواعد
  ، مع ضرورة تقديم عدد من التسجيالت الببليوجرافية بصيغة مارك .

  .    عنوان المشروع البحثي الثاني
تاريخها وتطورها ، مع ضرورة تقديم عدد  . اكتب في MARC الفهرسة الـمـقـروءة آلياً

تسجيلة ) في أحد التخصصات  ١٥ من التسجيالت الببليوجرافية بصيغة مارك ( اليقل عن
 العلمية .

  عنوان المشروع البحثي الثالث .
ة . إشرح طبيعتها ، مع ضرورة تقديم عدد من الببليوجرافي ٢١تيجان تسجلية مارك 

  تسجيلة ) في أحد التخصصات العلمية  ١٥التسجيالت الببليوجرافية بصيغة مارك ( اليقل عن 
   عنوان المشروع البحثي الرابع .

، وعدد التيجان وطبيعتها، مع ضرورة تقديم عدد من  ٢١أهم قواعد وصف الكتب في مارك 
  تسجيلة ) في أحد التخصصات العلمية  ١٥التسجيالت الببليوجرافية بصيغة مارك  ( اليقل عن 

  عنوان المشروع البحثي الخامس .
يق بتقديم عدد من نقلة نوعية في فهرسة مصادر المعلومات . اشرح ذلك مع التطب ٢١مارك 

  تسجيلة ) في أحد التخصصات العلمية  ١٥التسجيالت الببليوجرافية بصيغة مارك  ( اليقل عن 
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  

   

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د عبير خليل بيومى الثانية  )١تصنيف (  م م ٢٢٣
ومن خالل مصادر ) ١تصنیف (عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد المشروع 
 فقط )( واحد البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة :
  . عنوان المشروع البحثي األول

خطة تصنيف ديوي العشري نشأتها وتطورها والهيكل العام لها ومكوناتها ومميزاتها 
  وعيوبها.

  عنوان المشروع البحثي الثاني .
التصنيف :ماهيته واهميته في المكتبات وانواع خطط التصنيف من حيث الدقة وتغطية  

  ومعالجتها المعرفة
   عنوان المشروع البحثي الثالث .

  التعديالت العربية لخطة تصنيف ديوي العشري :ما لها وما عليها؟
  عنوان المشروع البحثي الرابع .

خطط التصنيف العالمية وخطة تصنيف ديوي العشري نشأتها وتطورها  وخطوات 
  التصنيف العملي

  عنوان المشروع البحثي الخامس .
  مختلفة لخطة تصنيف ديوي العشري منذ نشأتها وحتى االن الطبعات ال  

  
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  

   

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

شبكات المعلومات وتكنولوجيا   م م ٢٢٤
  تصال اال

  د نورة الشنوانى الثانية

ادر  الل مص ن خ ات وم بكات المعلوم رر ش ي مق تھ ف ا درس الل م ن خ ب/ة م زي الطال عزی
ا  ي أقرتھ ي الت داد المشروع البحث ات إع المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصري،ووفقا آللی

  -لتالیة:من الموضوعات ا) (واحد فقطجامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي فقط 
  

  عنوان المشروع البحثي األول ( برمجیات الشبكات)
غیل  م التش تشتمل برمجیات الشبكات على العدید من أنواع البرامج التي تؤدي إلي العمل النموذجي تناول بالتوضیح نظ

 Win NT ،UNIX، و Win XPمن حیث الماھیة والخصائص ، واعرض لنظم تشغیل میكروسوفت ویندوز 
  

  )البروتوكوالت(  الثانيروع البحثي عنوان المش
للبروتوكوالت أھمیة بالغة في عملیة االتصال والتفاعل بین أجھزة الحاسب اآللي المختلفة على الشبكة اعرض لذلك من 

ول  رض لبروتوك والت، اع واع البروتوك والت، أن ائف البروتوك والت ، وظ ل البروتوك ادئ عم ث مب   ]TCP/Iحی
 Net/Bios وبروتوكول

 
  )تصنیفات الشبكات(  الثالثان المشروع البحثي عنو

ة ، حسب شكل التصمیم ،   ث المساحة الجغرافی ن حی ھناك أنواع وتصنیفات عدیدة للشبكات تناول تصنیف الشبكات م
  آلیة االستخدام ، مع توضیح أیضا أسباب ظھور الشبكات الالسلكیة  حسب

  
  )للشبكات المكونات المادیة(  الرابععنوان المشروع البحثي 

ررات اإلشارة ، الجسور،  وزع الشبكي ، مك ات ، الم ي المودم ا یل اول م ھناك عدة مكونات مادیة لتوسیع الشبكات تن
  العمل ، األنواع . ةالموجھات من حیث كیفی

  
  )الشبكات االفتراضیة(  الخامسعنوان المشروع البحثي 

الشبكات على أكمل وجھ تناول ذلك مع بیان كیفیة عملھا ،  الشبكات االفتراضیة الوجود لھا في الواقع ولكن تؤدي عمل
  كیفیة حمایة البیانات في الشبكات االفتراضیة، مستخدمو الشبكات االفتراضیة ،نشاطات وخصائص أنظمة المعلومات

  

   

  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات 
  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  د أسماء صالح الغتيت  الثانية  المراجع العامة   م م  ٢٢٥
عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر المراجع العامة ومن خالل مصادر المعلومات 

مشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد ال
 -من الموضوعات التالیة : ( واحد فقط )المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

  عنوان المشروع البحثي األول .
" المعاجم ودوائر المعارف " مع تقييم نماذج من المعاجم ودوائر المعارف العامة سواء 

  التقليدية او االلكترونية .
  حثي الثاني .عنوان المشروع الب

  الخدمة المرجعية في المكتبات ومراكز المعلومات في البيئة التقليدية والرقمية .
  عنوان المشروع البحثي الثالث .

" فئات المراجع العامة التي تقدم معلومات عن اوعية المعلومات " مع التوضيح بنماذج مختلفة 
  مع التقييم الكامل .

  عنوان المشروع البحثي الرابع .
  المراجع اإللكترونية العامة المتاحة على االنترنت " "

  عنوان المشروع البحثي الخامس .
" معايير تقييم المراجع العامة ما بين التقليدية واإللكترونية " مع التوضيح بنماذج من المراجع 

  العامة التقليدية وااللكترونية
  عنوان المشروع البحثي السادس .

ع العامة التي تقدم معلومات عن الكيانات واالعالم " مع التوضيح بنماذج " فئات المراج
  مختلفة مع التقييم الكامل .

  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات
  

   

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

ف  ٢٢٦
  ر/أل

  د. رغدة أبو الفتوح الثانية  لغة فرنسية/ألمانية

ومن خالل  اللغة الفرنسیة عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 
مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 

بحثي في المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع 
 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(

  عنوان المشروع البحثي األول .

Un accident d’automobile 

  عنوان المشروع البحثي الثاني .

  Les vacances en été  

  عنوان المشروع البحثي الثالث .

 La vie au village autrefois  

  عنوان المشروع البحثي الرابع .

 Les courses et les fruits et légumes  

  عنوان المشروع البحثي الخامس .

 Les sports et les loisirs    

  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

ف  ٢٢٦
  ر/أل

  أ/سمر محمود الثانية  ألمانيةلغة 

Beantworten  Sie  bitte  diese  Fragen  dazu ! 

-Bilden Sie bitte die Sätze! 

1-Das Mädchen / ein Kugelschreiber / brauchen 

    . 

2. Der Junge / ein Bleistift / stehlen 

    . 

3. Die Schülerin / die Tafel / putzen 

   . 

4. Karin / manche Leute / nicht / verstehen 

    . 

5. Der Sohn / sein Vater / fragen 

    . 

6. Elvira / keine Geschwister / haben 

   . 

-Ergänzen Sie die Akkusativformen! 

  

  



                                                                                         

                

 

1.Ich besuche mein  Eltern morgen. 

2.Hörst du d  Musik? 

3.Seht ihr d  Mann dort? 

4.Er liest  interessantes Buch. 

5.Wir trinken en Kaffee. 

6.Sie suchen en Parkplatz. 

7.Können Sie  Tür öffnen? 

8.Möchten Sie mein  Kugelschreiber? 

9.Das Zimmer hat kein  Internetanschluss. 

10.Entschuldigung! Gibt es hier  Touristeninformation? 

Passende Verben einsetzen. Setzen Sie passende Verben sowie die -
estimmten Artikel ein.unb 

 backen, besuchen, brauchen, essen, haben, hören, lesen, machen, 
rauchen, trinken 

 01. Mein Vater __________ jeden Tag _______ Flasche Bier  

02. Sylvia __________ schon seit 3 Wochen _______ Diät 

03. Der Mann __________ schon wieder _______ Zigarette 

04. Frau Haller __________ nur _______ Bruder 

05. Meine Schwester __________ abends gern _______ Buch. 

06. Sabine __________ _______ neuen Tisch. 

07. Heute Abend __________ ich _______ Freundin von mir. 

08. Das Kind __________ _______ Apfel. 



                                                                                         

                

 
   

09. Der Bäcker __________ _______ Kuchen. 

10. Thomas __________ gerade _______ CD von den Prinzen 

Fragen  Sie  bitte ! -  

1- ......................................... ? 

 Ich bin Sekretärin . -  

2- .......................................... ? 

 Sie studiert Mathematik. 

3- ........................................... ? 

 Ich fliege nach England. - 

4- ........................................... ? 

Er ist drei und zwanzig Jahre Alt . -  

5- ........................................... ?  

Er wohnt mit seinem Freund. -  

6- ............................................ ? 

- Ja, es liegt dort .  

Bilden Sie die Negation ! -  

1- Das sind Touristen .  

2- Der Mann ist glücklich . 

3- Sie wohnt in Köln .  

4- Das ist eine Lehrerin . 

  

  



                                                                                         

                

 
 

. Ergänzen Sie bitte !  

1- ............. kommt Herr Müller ? Er kommt ......... der Türkei . 

2- Wo ist die Landkarte ? ............. liegt dort . 

3- Die Kinder fragen ............... Lehrer . 

4- Richard versteht .............. Wort  nicht . 

5- Die Lehrerin diktiert einen Satz . ................. diktiert die Lehrerin  

.Bilden Sie bitte die Verbformen ! 

 1-Der Zug .........................( abfahren) um 6 Uhr.   

2-Richard..........................(arbeiten) viel, aber du.......................... 
(lernen) langsam.  

3-Er.................................. (nehmen) das Buch  

4-Sie.................(lesen) den Fahrplan. 

5-Ich..................(sein) Schüler.  

 .Wählen Sie die richtige Antwort aus !  

1-(Was-Wann-Wo) wohn t Herr Breuer ? –Er wohnt in K öln.  

2-(Das-Der-Die)Schüler  ist fleißig. 

3-Eine Stunde (hat-habe-hast) 60 Minuten. 

4-Die Kinder fragen( den-die-das) Lehrer.  

5- Das Kind versteht das Wort nicht.-(wer-wen-was) versteht das Kind 
nicht?  

6-Der Zug (halten-hält-haltest) in Köln. 

7- Wo ist Frau Müller? Dort kommt(er-es-sie).  



                                                                                         

                

 
8-Liegt das Buch dort?Ja,(es-er-sie)liegt dort.  

9-Woher kommen Sie?(Aus-Von-In)der Türkei. 

10-Das Gegenteil von groß ist(klein-richtig –alt) 

Verbinden Sie die folgenden Sätze mit (denn, sondern , aber , -
und ,oder)!  
1-Wir gehen zu Bett.Wir sind müde.  

2-Sie lesen die Zeitung.Sie trinken eine Tasse Kaffee. 

3-Hans geht zu Fuß.Er hat kein Fahrrad. 

4-Sie gehen nicht ins Kino.Sie machen einen Spaziergang. 

5-Trinken Sie ein Glas Bier?Möchten Sie eine Tasse Kaffee.  

 



                                                                                         

                

 
  

                

    

  ا.د محمود عبد الكريم الجندى  الثالثة  تكشيف واستخالص  م م ٣٢١
  د خليل فرج اهللا  الثالثة  مكتبات نوعية  م م ٣٢٢
  د تامر حنفي داود الثالثة  مصادر التراث العربي  م م ٣٢٣
  ا.د أمانى جمال مجاهد الثالثة  نظم استرجاع المعلومات  م م ٣٢٤
  د مريم صالح منصور الثالثة    أرشيف الكتروني  م م ٣٢٥
  د فاطمة إبراهيم خميس الثالثة  االتصال العلمي  م م ٣٢٦
 ا.د أمنية صادق   الثالثة  يميدان تدريب  م م ٣٢٧

  أمانى جمال مجاهدأ.د 
 

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  ا.د محمود عبد الكريم الجندى  الثالثة  تكشيف واستخالص  م م ٣٢١
عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر التكشیف واالستخالص ومن 
خالل مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 

نوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة الم
 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(

  عنوان المشروع البحثي األول .
التكشيف واالستخالص فن وعلم . اكتب حول طبيعتهما ، أهميتهما ، دوافع وجودهما ، اجراءاتهما 

  ينتج عنهما . ألنواع ما، نماذج 
  عنوان المشروع البحثي الثاني .

ستخالص عمليات فنية هامة . اكتب حول ماهيتهما، ضرورتهم للمكتبـات، خطـوات   التكشيف واال
  .  ، أنواع ما ينتج عنهم األدوات المستخدمة العداد الكشافات والمستخلصات  تنفيذهم ، أهم

  عنوان المشروع البحثي الثالث .
ـ ورهم فـي تن التكشيف واالستخالص بين التقليدية وثورة المعلومات . اكتب حول تعريفاتهم، د يم ظ

دور استخدام الحاسب اآللي فيهما ، أنواع مـا ينـتج   أهميتهم للباحثين، اجراءاتهما ،  المعلومات ،
  عنهم .

  عنوان المشروع البحثي الرابع .
التكشيف واالستخالص : تخطيط وتنفيذ . اكتب حول طبيعتهما ، أهميتهما ، دورهمـا ، التخطـيط   

  لكشافات ونشرات االستخالص .نواع انماذج ألاألدوات ، ذكر  لهما ، التنفيذ ،
  عنوان المشروع البحثي الخامس .

التكشيف واالستخالص بين العمليات الفنية . اكتب حول طبيعتهما ،وقارن بينهما وبـين العمليـات   
مـن كشـافات    ماينتج عنهما ،واجراءات تنفيذهم ،وطبيعة ما ينـتج عـنهم  أنواع و الفنية األخرى

  ومستخلصات .
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يتمنياتمع 

 

  



                                                                                         

                

 

 
  

                

    

  د خليل فرج اهللا الثالثة  مكتبات نوعية  م م ٣٢٢
ومن خالل مصادر  وعیةنمكتبات عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد المشروع 
 ( واحد فقط )البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة :
  عنوان المشروع البحثي األول .

  ةقارن بين المكتبه العامه و المكتبه المتخصص
  عنوان المشروع البحثي الثاني .

  دور المكتبه الوطنيه فى الحفاظ على التراث الوطنى
  عنوان المشروع البحثي الثالث .

  التحول من المكتبه التقليدية إلى المكتبة الرقمية
  عنوان المشروع البحثي الرابع .

  قارن بين المكتبه المدرسيه و المكتبه الجامعيه
  خامس .عنوان المشروع البحثي ال

المكتبه المتنقلة و الخدمات المكتبيه التى تقدمها الى المناطق النائية المحرومه من الخدمه 
  المكتبيه

  
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  

   

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  د تامر حنفي داود الثالثة  مصادر التراث العربي  م م ٣٢٣

مصادر ، ومن خالل مصادر التراث العربي مقررمن خالل ما درسته في عزيزي الطالب/ة : 
التي  آلليات إعداد المشروع البحثي، ووفقًا المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصري

ة إليكم من قبل أستاذ المقرر على جروب التواصل أقرتها جامعة المنوفية والمرسل
من الموضوعات التالية، على أال  ( واحد فقط )االلكتروني ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 - ):مراجع ٥يتم االعتماد عليها في اعداد البحث عن ( الذيالمراجع يقل عدد 

، قيمتـه وأهميتـه،   التراث الثقافي: ماهيتـه، أنواعـه  عنوان المشروع البحثي األول:  -*
    مبررات ومتطلبات صونه والحفاظ عليه.

إسهامات وانجازات علماء المسلمين في مجاالت الطـب  عنوان المشروع البحثي الثاني:  -*
  والصيدلة.

لتراث العربي: ماهيته، أهميته وأهمية دراسته، طبيعته اعنوان المشروع البحثي الثالث:  -*
ـ ومالمحه في (عهد النبوة والخالف األمـوي والعباسـي)، وأهـم سـماته      دة الراشدة والعه

  وخصائصه.

دار الكتب المصرية: نشأتها وتطورها التـاريخي مـن   عنوان المشروع البحثي الرابع:  -*
الماضي إلى الحاضر، دورها في احياء التراث العربي (دورها في تحقيقه وطباعته ونشره)، 

  (نشرها) من قبل الدار. تم إحياؤها عناوين كتب التراث التيأبرز  إلى اإلشارةمع 

المعاجم اللغوية العربية (التراثيـة): األسـباب التـي    عنوان المشروع البحثي الخامس:  -*
دفعت العرب إلى تأليفها، وطرق ترتيبها وتنظيمها، مع اإلشارة إلى نموذجـان منهـا (يـتم    

  تقييمهما في ضوء منهج التقييم الفردي)

 وحفظكم اهللا من كل مكروه،،، بالتوفيقلكم  يمع تمنيات
  

  



                                                                                         

                

 
                

    

  ا.د أمانى جمال مجاهد الثالثة  نظم استرجاع المعلومات  م م ٣٢٤
ومن  علوماتنظم استرجاع المعزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

خالل مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 
المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(
  عنوان المشروع البحثي األول .

  لمعلومات الصحيحة وتوفير وقت المستفيدأهمية أنظمة استرجاع المعلومات في تقديم ا
  عنوان المشروع البحثي الثاني .

قواعد المعلومات العالمية ودورها في دعم البحث العلمي مع ذكر امثلة من القواعد العربية 
  واألجنبية 

  عنوان المشروع البحثي الثالث .
مع ذكر أمثلة  بوابات المعلومات على شبكة اإلنترنت ودورها في تقديم خدمات معلومات

  وكيفية االسترجاع 
  عنوان المشروع البحثي الرابع .

محركات البحث المتخصصة في الصور وفي الكتب واستخدامها في تقديم خدمات للمستفيدين 
  مع ذكر أمثلة لهذه النوعية من المحركات
  عنوان المشروع البحثي الخامس .

  ر أمثلة للمستودعات المستودعات الرقمية ودورها في خدمة الباحثين مع ذك
  

  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات
  

 

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  د مريم صالح منصور الثالثة  أرشيف الكتروني    م م ٣٢٥
ومن خالل مصادر  أرشيف إلكترونىن خالل ما درسته في مقرر عزيزى الطالب/ة . م

المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آلليات إعداد المشروع البحثي التى 
من الموضوعات التالية  ( واحد فقط )أقرتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

: - 
  المشروع البحثي األول .

   . OCRفة اإللكترونية وتقنية تاريخية االرش
  . المشروع البحثي الثاني

  .اإللكتروني والمخاطر المحتملةأسباب ودوافع التحول إلى األرشيف 
  . المشروع البحثي الثالث

  .هامصادر إنتاجالوثيقةاإلرشيفية اإللكترونية ومكوناتها وانواعها و 
  . المشروع البحثي الرابع

  لكتروني وضوابط كل مرحلة والتقنيات المستخدمة.مراحل التحول الى األرشيف اإل
  . المشروع البحثي الخامس

  إشكاليات الحفظ على المدى الطويل والحلول المقترحة.
  . المشروع البحثي السادس

  .نماذج من برامج االرشفة اإللكترونية دراسة مقارنة
  .المشروع البحثي السابع

  تحويلها الى األرشيف القومي.طرق ارشفة رسائل البريد اإللكتروني وضوابط 
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  د فاطمة إبراهيم خميس الثالثة  االتصال العلمي  م م ٣٢٦
ومن خالل  االتصال العلمي/ة . من خالل ما درستھ في مقرر عزیزى الطالب

مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 
المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(
  عنوان المشروع البحثي األول .

  "عقد النشر هو اتفاق مبرم بين طرفين لحفظ حقوق كل منهما " 
تخدم شبكة االنترنت في الحصول على نماذج من عقود النشـر وقـم بتحليلهـا موضـحا     اس

    . العناصر القانونية لعقد النشر
  . عنوان المشروع البحثي الثاني

هي قلب النشاط العلمي " تعتبر وسائل االتصال هي العمود الفقرى للحياة داخل الوسط العلمي ف
  كله وبدونها يعجز الوسط العلمي على ان يقدم حلقة اتصال كاملة"

ناقش هذه العبارة في ضوء عناصر عملية االتصال موضحا أنواع االتصال من وجهات  
  النظر المتعددة .

  .عنوان المشروع البحثي الثالث 
نشر تجارية تكلم عن  بعد تخرجك من قسم المكتبات والمعلومات فكرت في إنشاء دار

الخطوات التي تتبعها منذ حصولك على األصول التي تنشرها حتى طرح اإلنتاج الفكري في 
  السوق للمستفيدين .

  . عنوان المشروع البحثي الرابع
تعددت األسماء التي تدل على مبدع المعلومة أو المسئول الفكري عنها ، اعرض هذه 

هي الخصائص التي يجب ان يتحلى بها مبدع المعلومه  المسميات مع توصيح الفرق بينها وما
  وهل يمكن حصر حجم القوى البشرية المنتجة للمعلومات ؟

  . عنوان المشروع البحثي الخامس

  



                                                                                         

                

 

طلب منك نشر مقال علمي في دورية علمية فما هي العوامل التي تساعدك في اختيار الدورية 
يمر بها نشر المقال العلمـي ، ومقارنـا    موضحا الخطوات التي. التي سوف تنشر بها مقالتك 

  . بين التحرير والتحكيم كمرحلتين أساسيين من مراحل نشر مقال علمي في دورية علمية 
  سادسعنوان المشروع البحثي ال

للمؤلف نوعين من الحقوق حقوق مالية مادية وحقوق أدبية معنوية هذه الحقوق تمـر بـثالث   
، ن الحقوق المالية واألدبية للمؤلف وخصائص كل منهما مراحل أشرح هذه المراحل مقارنا بي

    .وموضحا الحدود التي تسري عليها حماية حق المؤلف 
  سابععنوان المشروع البحثي ال

طلب منك نشر كتاب قمت بتأليفه ، فكيف تتعرف على دور النشر المتخصصـة فـي مجـال    
بينهـا موضـحا مميـزات    المكتبات والمعلومات وما هي طرق النشر التي سوف تختار مـن  

  وعيوب كل طريقة .  
  ثامنعنوان المشروع البحثي ال

االجراء المقابل لحرية النشر والبث للمعلومات مـن قبـل   هي :  الرقابة على اإلنتاج الفكرى "
  "المسئول عنها 

  . في ضوء هذه العبارة حدد أنواع الرقابة على اإلنتاج الفكرى
  تاسع عنوان المشروع البحثي ال

ح االتصال العلمي من المصطلحات الشائعة في أكثر من مجال وتختلف داللته بحسـب  مصطل
المجال الذي يستخدمه اشرح هذه العبارة موضحا تعريف االتصال في المجاالت المختلفة ، ثم 

  استعرض تاريخ االتصال من عصر ما قبل اللغة حتي العصر الحالي .
  . ل مكروهوحفظكم اهللا من ك بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

  

  



                                                                                         

                

 
 

  

                

    

  ا.د أمنية صادق ، ا.د أمانى جمال مجاهد  الثالثة  تدريب ميداني  م م ٣٢٧
خالل ومن  تدریب میداني عزیزى الطالب/ة . من خالل ما درستھ في مقرر 

مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصرى ، ووفقا آللیات إعداد 
المشروع البحثي التى أقرتھا جامعة المنوفیة ، قم بإعداد مشروع بحثي في 

 -من الموضوعات التالیة : واحد فقط )(
  عنوان المشروع البحثي األول .

  اتية والمهنية  التي تميزت بها مع التدريب كيفية كتابة السيرة الذاتية مع إبراز أهم الخبرات الذ
  عنوان المشروع البحثي الثاني .

  مؤسسة التدريب التي قمت بالتدريب بها ومكانتها وسط مؤسسات المعلومات 
  عنوان المشروع البحثي الثالث .

  الخبرات العملية التي مارستها في مؤسسة التدريب وأهميتها بالنسبة لك ولزمالئك
  ع البحثي الرابع .عنوان المشرو

  التدريب كمادة علمية وأهميتها لطالب المكتبات والمعلومات
  عنوان المشروع البحثي الخامس .

  المقترحات التي تحب أن تدعمها لزمالئك لالستفادة الكاملة من مادة التدريب العملي 
  

  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات
  

  

 

  

  


