
                                                                                         

                

 
 

 

                

    

  أ.د/ خالد أحمد حمزة  األولى   حضارة مصر الفرعونیة  ت ر ١٢١
تاریخ العصر النبوي والخلفاء   ت ر ١٢٢

  الراشدین
  د/ على سلیمان دمحم نصر األولى

  فرغليعلي سعید السید د.  األولى  الوسطىتاریخ أوربا في العصور   ت ر ١٢٣
قاعة بحث (تاریخ قدیم ویوناني   ت ر ١٢٤

  روماني)
  أ.د/ أحمد عبد الحلیم دراز األولى

+  
د. عبد السمیع محمود عبد 

  السمیع
  أ.د/ محمد السيد عزوز  األولى  اللغة العربية (النحو والصرف)  ع ر ١٢٥

نصوص تاریخیة بلغة أوروبیة   ت ر ١٢٦
  (تاریخ قدیم ویوناني روماني)

ا.د/ دمحم عبد الرحمن   األولى
  الشرقاوي

+  
  د/ أمیمة على أحمد زھرة

  
تاریخ مصر الفرعونیة (الدولة   ت ر ١٢٧

  الحدیثة والعصر المتأخر)
  أ.د/ أحمد عبد الحلیم دراز األولى

  أ/ أمیرة قندیل  األولى   اللغة اإلنجلیزیة   
   

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

  أ.د/ خالد أحمد حمزة  األولى  حضارة مصر الفرعونیة  ت ر ١٢١
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 

  ) من الموضوعات التالیة: واحد مشروع بحثيجامعة المنوفیة، قم بإعداد (

 .نشأة الحضارة المصریة ومقوماتھا .١
 .التنظیم السیاسي واالداري في العصر العتیق .٢
 .الفـــن في العصر العتیق .٣
 .التنظیم السیاسي في عصر الدولة القدیمة .٤
  .الدولة القدیمةالفــن في عصر  .٥
  األول.عصر االنتقال األدب في  .٦
 .الوسطىالتنظیم السیاسي في عصر الدولة  .٧
  .الفن في عصر الدولة الوسطى .٨
 .األدب في عصر الدولة الوسطى .٩

   .داري في عصر الدولة الحدیثةالتنظیم السیاسي واإل.١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 

  
                

    

تاریخ العصر النبوي والخلفاء   ت ر ١٢٢
  الراشدین

  د/ علي سليمان محمد نصر   األولى

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
جامعة المنوفية، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من الموضوعات التالية (مع مراعاة أن 

  يلتزم الطالب بمنهج كتابة البحث العلمي السليم): 

  ھـ.٨العالقات المكیة المدنیة حتى عام   .١
  العالقات اإلسالمیة الیھودیة خالل العصر النبوي. .٢
  أثر العامل الدیني في الفتوحات اإلسالمیة. .٣
  القیم اإلنسانیة المستفادة من تاریخ العصر النبوي والخلفاء الراشدین. .٤
  مؤسسة الخالفة الراشدة. .٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 

  
                

    

  د/ سعيد السيد فرغلي   األولى  تاریخ أوربا في العصور الوسطى  ت ر ١٢٣
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي 

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

  .اكتب مذكرات تاریخیة عن عصر اإلمبراطور دقلدیانوس -١
 .اكتب مذكرات تاریخیة عن عصر اإلمبراطور قسطنطین األول -٢
 .اكتب مذكرات تاریخیة عن عصر اإلمبراطور ثیودوسیوس األول -٣
 .اكتب مذكرات تاریخیة عن عصر اإلمبراطور جستنیان األول -٤
 .الفكري واالدبي في نھایة العصور الوسطيتكلم عن الجانب  -٥
 .تكلم عن االبتكارات التقنیة في نھایة العصور الوسطي -٦
 .تكلم عن أھم المعارك في میادین الحروب في نھایة العصور الوسطي -٧
 .ناقش أعمال الملك بیبن األول القصیر الداخلیة والخارجیة -٨
 .یا وحروبھ مع بافاریاتكلم عن حروب الملك شارلمان مع اللمباردیین في إیطال -٩

 .تكلم عن حروب الملك شارلمان مع اكویتین وحروبھ مع المسلمین في أسبانیا -١٠

 

  

  



                                                                                         

                

 

  
                

    

قاعة بحث (تاریخ قدیم ویوناني   ت ر ١٢٤
  روماني

  درازأ.د/ أحمد عبد الحلیم   األولى
+  

  د. عبد السمیع محمود عبد السمیع
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 

 جامعة المنوفیة، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من كل مجموعة من المجموعات التالیة:
  )أ.د/ أحمد عبد الحلیم درازالمجموعة األولي (

 الملك مینا.   .١
 الملك زوسر.   .٢
 الملك سنفرو.   .٣
 الملك خوفو.    .٤
 الملك أمنمحات الثالث. .٥
 الملك أحمس .٦
 الملكة حتشبسوت. .٧
   الملك اخناتون. .٨
 الملك رمسیس الثاني.   .٩

 المؤرخ المصري مانیثون. .١٠

  )د. عبد السمیع محمود عبد السمیعالمجموعة الثانية (
  خصائص التفكیر العلمي. .١
  العلمي.مناھج البحث  .٢
  صفات الباحث العلمي. .٣
البنیة االساسیة للبحث العلمي مع بیان شروط العنوان وما یُكتب في المقدمة  .٤

  والخاتمة. 
ًا. .٥   نقد المادة العلمیة من الناحیتین اإلیجابیة والسلبیة وتحقیق الوثیقة علمی
  توثیق المادة العلمیة وكتابة البحث وفق أسس المنھج العلمي. .٦

 

   

  



                                                                                         

                

 
                

    

 أ.د/ دمحم السید عزوز  األولى  اللغة العربیة (النحو والصرف)  ع ر ١٢٥
  

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

  
تعدد األوجھ اإلعرابیة وأثره في تعدد المعنى في اآلیات العشرین األولى من سورة     .١

 النور.
 أنماط الضمائر في قصیدة مجنون لیلى.   .٢
 اللحن في اللغة في العصر الحدیث أسبابھ ومظاھره.   .٣
 المبتدأ والخبر في سورة النور.   .٤
دراسة تطبیقیة في قصة " نظرة "  ،م وأثرھا في ضبط الكتابة العربیةعالمات الترقی    .٥

 .لیوسف إدریس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  



                                                                                         

                

 

    

  نصوص تاريخية بلغة أوروبية  ت ر ١٢٦
  (تاريخ قديم ويوناني روماني)

ا.د/ دمحم عبد الرحمن   األولى
  الشرقاوي

+  
د/ أمیمة على أحمد 

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

  بالمراجع التاریخیة التي استعنت بھا: ترجمة وتعلیق وتحلیل، مذیالً تعلیقك
 

  ).ا.د/ دمحم عبد الرحمن الشرقاويالمجموعة األولي (

1. Rock Stela of King Mentuhotep IV in Wadi Hammamat. 
2. Boundary Stela of Sesostries III (Berlin Museum 1157). 
3. Dedication inscriptions of Seti I in the rock temple of Wadi Mia. 
4. The Autobiography of Ahmose son of Abana (Expulsion of the 

Hyksos).  
5. The inscriptions of Mentuhotep IV in Wadi Hammamat and Seti 

I in Wadi Mia, A comparative study. 

  )د/ أمیمة على أحمد زھرةالمجموعة الثانية (

1- Kronion will 
2- Divorce contract of Kronion son of Kronion 
3- A Contract of apprentice of a female slave in weaver trade. 
4- A contract between Heraclides and Demetria 
5- Certificates of denying unbelief (Libelli). 

 

 

 
                

  



                                                                                         

                

 

    

تاریخ مصر الفرعونیة (الدولة   ر ت ١٢٧
  الحدیثة والعصر المتأخر)

ا.د/ أحمد عبد الحلیم   األولى
  دراز

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

 الھكسوس. .١
 حرب التحریر.   .٢
 السیاسة الداخلیة لألسرة الثامنة عشرة.   .٣
 السیاسة الخارجیة لألسرة الثامنة عشرة.   .٤
 ممیزات دعوة أخناتون    .٥
 أسباب فشل دعوة أخناتون.   .٦
 .مصر وبالد الشام    .٧
 .مصر وبالد النوبة .٨

 

 
  

  



                                                                                         

                

 
 

    

  أ/ أمیرة قندیل  األولى  اللغة اإلنجلیزیة   
1) Write a paragraph on :  
 

Luxor and its Ancient Monuments 
2) Answer the following question :  
 

-  How Muslims saw the crusades?  
-  Explain the feeling of Baha al Din as a reaction to Acer's fall?  
-  Explain the system of Caliphs after prophet Muhammad died? 
3) Answer the following question : 
  

- John can't drive a car. Peter can't drive a car . 
                                                               (Join the two sentences by using neither and nor) 
- It rained heavily all week. This spoilt our holiday .  
                                                                (Join the two sentences by using which) 
- He's going to ………. (Cut hair)  
                                       (Complete by using the causative form of have or get construction)    
- She opened the cage and the bird flew out.  
                                                                                                     (Put the verb in the past perfect)  
-  The directors will announce their decision tomorrow. 
                                                                                                          (Use the future perfect tense)  
4) Translate the following into English: 
  

یجب علي دول العالم الثالث العمل بقوة للدخول إلي عالم الحداثة : عالم الدیمقراطیة والمواطنة والتصنیع ، وحریة  -
الفكر التي ال تحدھا حدود ویجب أن تقوم أجھزة اإلعالم المختلفة بالتوعیة الیومیة الجادة ألفراد المجتمع وحثھم علي 

  المواھب والنابغین .  تبني األفكار الخالقة الجدیدة ، وتشجیع
  

5) Translate the following into English: 
 

- People commit crimes for various reasons. For example, many people steal things they 
could not obtain otherwise. Others, such as drug addicts, steal to get money to buy drugs 
or other things they need. Some shoplifters steal for excitement, but others do so to 
stretch the family budget. Many car thieves take cars for joy – riding, But others strip 
down the stolen cars and sell parts. Many embezzlers take money from their employers 
to meet a personal emergency, intending to return the money.    
 

 

 

 



                                                                                         

                

 
 

                

    

تاریخ الشرق األدنى القدیم (تاریخ   ت ر ٢٢١
  قدیم)

أ.د / دمحم عبد الرحمن   الثانیة
  الشرقاوي

  د/ ھابیل فھمي عبد الملك  الثانیة  العصر البطلميتاریخ مصر في   ت ر ٢٢٢
تاریخ الشرق األقصى الحدیث   ت ر  ٢٢٣

  والمعاصر
  د. السید مكاوي ذكي عواد الثانیة

  د. ایناس نور الدین الشورى الثانیة  تاریخ الدولة البیزنطیة  ت ر ٢٢٤
  د. عزیزة زاید مصطفى الثانیة  تاریخ الدولة العباسیة  ت ر ٢٢٥

قواعد البیانات والمعلومات   م م ٢٢٦
  التاریخیة باستخدام الحاسب اآللي

  د. عبیر خلیل  الثانیة
 +  

  د. طھ الفرماوي
  د. سعید السید فرغلي  الثانیة  قاعة بحث (عصور وسطى)  ت ر ٢٢٧

 

  

  



                                                                                         

                

 
 

 

 

                

    

تاریخ الشرق األدنى القدیم (تاریخ   ت ر ٢٢١
  قدیم)

أ.د / دمحم عبد الرحمن   الثانیة
  الشرقاوي

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

  .م دولتھم، وسیاستھم الداخلیة والخارجیة، وأسباب انھیار دولتھم. األكدیون: مقومات قیا١
  .أسرة لجش الثانیة وأعمال الملك جودیا العمرانیة.٢
  .أسرة أور الثالثة ومشاریع البناء والعمران واإلصالح في العراق.٣
  حمورابي واصالحاتھ. .٤
  .الكاشیون والعالقات المصریة الكاشیة خالل األلف الثاني قبل المیالد .٥
آشور وتاریخھا منذ عصر التبعیة السومریة ـ األكدیة حتى نھایة العصر اآلشوري  .٦

  .الوسیط
  الدور التاریخي والحضاري للشعب اآلموري. .٧
  العصور. . الكنعانیون ـ الفینیقیون: تاریخھم وممالكھم وعالقاتھم بمصر عبر٨

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                         

                

 
                

    

د/ ھابیل فھمي عبد   الثانیة  تاریخ مصر في العصر البطلمي  ت ر ٢٢٢
  الملك

أعدتھا عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي 
 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
  دولة البطالمة في مصر.. بطلیموس األول وتأسیس ٤
  ق.م ووضع امبراطوریة اإلسكندر. ٣٢٣. مؤتمر بابل ٥
  . سیاسة بطلیموس األول الداخلیة والخارجیة والنتائج التي ترتبت علیھا.٦

 

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

األقصى الحدیث تاریخ الشرق   ت ر  ٢٢٣
  والمعاصر

  د. السید مكاوي ذكي عواد الثانیة

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

 حركة الرابطة اإلسالمیة وإنشاء الباكستان. .١
 بریطانیا في احتالل الھند.جھود  .٢
 نشأة وتطور الحركة الوطنیة في الھند. .٣
 تجربة التحدیث بالیابان في عھد اإلمبراطور میجي.  .٤
 .استراتیجیة الشوجنیة لمواجھة النفوذ الغربي في عھد أسرة توكوجاوا .٥
 تاریخ العالقات المصریة ـ الھندیة.  .٦
 حرب األفیون في الصین.  .٧
  الوطنیة الھندیة.دور غاندي في الحركة  .٨

 

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د. ايناس نور الدين الشورى الثانية  تاريخ الدولة البيزنطية  ت ر ٢٢٤
أعدتھا عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي 

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

المیالدي وجھود دقلدیانوس في عوامل ضعف اإلمبراطوریة الرومانیة أواخر القرن الثالث  .١
  اصالحھا .

أحوال بیزنطة (الدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة) خالل عھد أسرة اإلمبراطور قسطنطین   -٢
  األول.

  البیزنطیة أسبابھا ونتائجھا.المجامع المسكونیة  -٣
  أحوال بیزنطة زمن اإلمبراطور جسینیان األول وخلفائھ. -٤
  العالقات البیزنطیة اإلسالمیة في عھد خلفاء ھرقل.  -٥
  األسرة األیسوریة ومواجھة الخطر االسالمي ومشكلة الحرب على األیقونات. - ٦
  البحر المتوسط.ل المقدوني ضد المسلمین في حروب اإلمبراطور باسیل األو -٧
  بیزنطة زمن اإلمبراطور لیو السادس ومشكلة الوصایة على قسطنطین السابع. -٨
  الحصار البلغارى على القسطنطینة زمن األسرة المقدونیة.  - ٩

  الحرب بین بیزنطة والدولة اإلسالمیة في عھد اإلمبراطور رومانوس األول لیكابینوس.   -١٠
 

 

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د. عزيزة زايد مصطفى الثانية  تاريخ الدولة العباسية  ت ر ٢٢٥
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 

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

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

شعار الدعوة لإلصالح أحد الشعارات التي رفعتھا الدولة العباسیة الستقطاب األنصار،  .٢
 .الحیاة االقتصادیةار في وأكد الخلفاء العباسیین فاعلیة ھذا الشع

شعار الدعوة لإلصالح أحد الشعارات التي رفعتھا الدولة العباسیة الستقطاب األنصار،  .٣
 .الحیاة االجتماعیةوأكد الخلفاء العباسیین فاعلیة ھذا الشعار في 

شعار الدعوة لإلصالح أحد الشعارات التي رفعتھا الدولة العباسیة الستقطاب األنصار،  .٤
 .الحیاة الثقافیةوأكد الخلفاء العباسیین فاعلیة ھذا الشعار في 

 ھـ).٣٣٤-٢٣٢عصر تسلط األتراك في العصر العباسي الثاني ( .٥
 ھـ).٢٩٥- ٢٥٦انتعاشة الخالفة العباسیة ( .٦
 ھـ).٤٤٧-٣٣٤سیة (البویھیین والخالفة العبا .٧
  ثورات العلویین في العصر العباسي. .٨

 

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

قواعد البيانات والمعلومات التاريخية   م م ٢٢٦
  باستخدام الحاسب اآللي

  د. عبير خليل  الثانية
 +  

  د. طه الفرماوي
قواعد البیانات والمعلومات التاریخیة باستخدام عزیزي الطالب/ة. من خالل ما درستھ في مقرر 

ًا آللیات الحاسب اآللي ، ومن خالل مصادر المعلومات المتاحة في بنك المعرفة المصري، ووفق
 إعداد المشروع البحثي التي أقرتھا جامعة المنوفیة، قم بإعداد مشروع بحثي في (واحد فقط) من

  الموضوعات التالیة:
 

نظم استرجاع المعلومات من حیث التعریف واألنواع واجراءات عملیة البحث فیھا مع . ١
 التطبیق بالبحث في بنك المعرفة المصري.

. قواعد البیانات التاریخیة ماھیتھا واھمیتھا ومكوناتھا مع ذكر نماذج وامثلة تطبیقیة ٢
 علیھا من خالل بنك المعرفة المصري.

المقارنة بین أدلة البحث وبوابات االنترنت ومحركات البحث من حیث التعریف  .٣
 واألنواع والمزایا والمكونات مع ذكر نماذج توضیحیة.

. استراتیجیات البحث واالسترجاع من قواعد البیانات التاریخیة المتاحة على بنك المعرفة ٤
 المصري.

معلومات مع ذكر امثلة تطبیقیة باستخدام . الحاجة الى استراتیجیات البحث السترجاع ال٥
 أحد أدوات البحث على شبكة اإلنترنت.

 . المعلومات خصائصھا وممیزاتھا وسمات عصر المعلومات وطرق الحصول علیھا.٦

 

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

  د. سعيد السيد فرغلي  الثانية  (عصور وسطى)قاعة بحث   ت ر ٢٢٧
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي التي أعدتھا 

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

المحددة لخطة أختر عنوانا لموضوع وقم بتصمیم خطة بحث متبعا األسس والمعاییر  -١
 البحث ثم استثمرھا في اعداد صفحة الغالف والفھرس.

 ما الفرق بین المصدر والمرجع وما كیفیة استخالص المادة العلمیة منھما في رسالة علمیة. -٢
 ما ھي األخطاء الشائعة التي یقع فیھا الباحث.  -٣
أن تتضمنھ لزاما على من یعد رسالة ما، أن یعد مقدمة لھذه الرسالة، فما الذي یجب  -٤

 المقدمة.
 الھوامش ھي دلیل القارئ. وضح اآللیة السلیمة لكتابة الھوامش وأھمیة استخدامھا.  -٥
لدیك مجموعة من المراجع والمصادر العلمیة التي اعتمدت علیھا خالل بحثك..... كیف  -٦

 یمكن أن تجري العملیات التحلیلیة علیھا.
 ق.تناول بالشرح طرق كتابة الخاتمة واعداد المالح -٧
علل؟ تعتبر المخطوطات والمصادر والمراجع والرسائل العلمیة والدوریات والمجالت من  -٨

 أبرز ما تحتویھ قائمة المصادر والمراجع التي یعتمد علیھا الباحث.   

  
 

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

د. عايدة عبد الرسول   الثالثة  أفريقيا الحديث والمعاصرتاريخ   ت ر ٣٢٢
  صقر

  د. نيفين مصطفى حسن الثالثة  تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر  ت ر ٣٢٣
+  

  د. شيماء حسن سالم
د. ايناس نور الدين  الثالثة  تاريخ مصر تحت الحكم البيزنطي  ت ر ٣٢٤

  الشورى
د. سوزان عبد الجابر  الثالثة  قاعة بحث (تاريخ إسالمي)  ت ر  ٣٢٥

  سليم
د. ايناس نور الدين  الثالثة  عصر الحروب الصليبية  ت ر ٣٢٦

  الشورى
أ.د / ناريمان عبد الكريم  الثالثة  نصوص تاريخية بلغة أوروبية (تاريخ إسالمي)  ت ر ٣٢٧

  أحمد
  أ.د. غادة عبد القوي  الثالثة   تركي) –فارسي  –لغة شرقية (عبري   

  د. وليد رضا 
  د. محمد محمد شلبي 

 

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

  د. عايدة عبد الرسول صقر  الثالثة  تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر  ت ر ٣٢٢

إعداد المشروع البحثي التي أعدتها عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات 
  جامعة المنوفية، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالية:

  الحركة الوطنیة في أنجوال. .١
 حركة مناھضة تجارة الرقیق. .٢
 كشف نھر الكونغو. .٣
 دراسة مقارنة بین نظام الحكم البرتغالي والبلجیكي في المستعمرات اإلفریقیة. .٤
  لمقررات مؤتمر برلین.دراسة نقدیة  .٥

 
 

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

تاريخ المشرق العربي الحديث   ت ر ٣٢٣
  والمعاصر

  د. نيفين مصطفى حسن الثالثة
+  

  د. شيماء حسن سالم

ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، 
جامعة المنوفية، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من كل مجموعة من مجموعات المشروعات 

 التالية:

  د/ نیفین مصطفى حسن سعد(المجموعة األولى) 
 الصراع العثماني الصفوي وآثاره في منطقة الخلیج العربي. .١
 م.١٥١٧ھـ/٩٢٣الفتح العثماني لمصر ونتائجھ  .٢
 م أسبابھا ونتائجھا.١٥٣٨ھـ/٩٤٥الحملة العثمانیة على عدن  .٣
دور األخوین خیر الدین بارباروس وعروج ومقاومة االستعمار اإلسباني في البحر  .٤

 المتوسط في القرن السادس عشر.
 م.١٦١٨-١٦١٣رحلة األمیر فخر الدین المعنى الثاني إلى إیطالیا  .٥
 ركتھ االنفصالیة ضد الدولة العثمانیة .على بك الكبیر شیخ البلد وح .٦

  
  د. شیماء حسن دمحم سالم(المجموعة الثانیة) 

 الشریف حسین. .١
 األردن). -العراق - االنتداب الفرنسي والبریطاني للمنطقة العربیة (لبنان .٢
 ).١٩٧٣ - ١٩٤٩الصراع العربي اإلسرائیلي ( .٣
 الجمھوریة.الیمن من بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى إعالن  .٤
 مشاریع الوحدة العربیة (سوریا الكبرى ـ الھالل الخصیب). .٥

  

 

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  د. ايناس نور الدين الشورى الثالثة  تاريخ مصر تحت الحكم البيزنطي  ت ر ٣٢٤

الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها عزيزي الطالب / 
 جامعة المنوفية، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالية:

  .م) ٦٤١ – ٢٨٤في مصر خالل العصر البیزنطي (والرھبنة الحیاة الدینیة  -١
  م). ٦٤١ –م ٢٨٤اإلداریة واالقتصادیة في مصر في ظل الحكم البیزنطي (  النواحي -٢
  .البیزنطيالدور االقتصادي إلقلیم الفیوم (أرسینوي) في العصر  -٣
  الفكریة والثقافة بمصر خالل العصر البیزنطي.  النواحي -٤
  م) ٦٤١ –  ٢٨٤الثورات واالضطرابات التي واجھت الحكم البیزنطي في مصر ( -٥
  النواحي االجتماعیة والعادات والتقالید المسیحیة في مصر. -٦
  .اإلسالميأوضاع المصریون في ظل الھیمنة الفارسیة والحكم  -٧
  انھیار مقومات الحضارة البیزنطیة في مصر. -٨

 

 

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  د. سوزان عبد الجابر سليم الثالثة  قاعة بحث (تاريخ إسالمي)  ت ر  ٣٢٥

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  جامعة المنوفية، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) من المشروعات التالية:

 ة./ اكتب المذكور بالوثیقة التاریخی١
  ./ عرف االجتھاد٢ 

 ./قارن بین النقد الباطنى والنقد الظاھرى٣
 /قارن بین النقد االیجابى والسلبي٤
 ./اذكر المقصود بالكتابات العلمیة وأثرھا على كتابة التاریخ٥
  ./النقوش اإلسالمیة ودراسة مقارنة بنقوش ما قبل اإلسالم٦
 
 

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

  د. ايناس نور الدين الشورى الثالثة  عصر الحروب الصليبية  ت ر ٣٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
 من المشروعات التالية:جامعة المنوفية، قم بإعداد (مشروع بحثي واحد) 

العالم اإلسالمي في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الھجري وفشلھ في صد الغزو  - ١
  م .١٠٩٦الالتیني لھ عام 

دور الكنیسة الغربیة في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة بالغرب األوروبي في العصور الوسطى  -٢
  وأثر ذلك على الدعوة للحمالت الصلیبیة على الشرق. 

  النزاع بین الباباویة واإلمبراطوریة وأثر ذلك في الدعوة للحمالت الصلیبیة . -٣
  ماھیة الحروب الصلیبیة والفكر الصلیبي .  -٤
لوجود الصلیبي فى بالد الشام في أواخرالقرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر المیالدي / ا -٥

  أواخر الخامس واوائل السادس الھجري . 
  محاوالت الصلیبیون االستیالء على مصر .  -٦
االحتكاك الحربي بین الشرق والغرب خالل القرنین الثانى عشر والثالث عشر المیالدیین /   -٧

  والسابع الھجریین .السادس 
  م. ١٢٤٩دور البابویة في الدعایة للحمالت الصلیبیة على الشرق حتى عام  -٨
  أوضاع الممالك الصلیبیة في الشرق اإلسالمي . -٩

  م . ١٢١٨م و ١١٨٩الحمالت الصلیبیة على الشرق اإلسالمي فیما بین عامي  -١٠
 

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

نصوص تاریخیة بلغة أوروبیة   ت ر ٣٢٧
  (تاریخ إسالمي)

  أ.د / ناریمان عبد الكریم أحمد الثالثة

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

 مجتمع مصر الفاطمیة في ضوء أوراق الجنیزة. .١
 المرأة المصریة والحیاة العامة. .٢
أضواء على صور المساكنة والمعایشة بین الطوائف الدینیة للمصریین في العصر  .٣

 الفاطمي.
 آثر السیاسیة الضریبیة للفاطمیین على الصناعات األھلیة. .٤
 اتفاقیات الزواج.مكانة المرأة في  .٥
 مشكالت المرأة بعد الزواج. .٦

   

  



                                                                                         

                

 

     

  د/ وليد رضا علي  الثالثة  قسم التاريخ  لغات شرقية (عبري)  

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية:مشروع بحثيجامعة المنوفية ، قم بإعداد (

  الحركات في اللغة العبرية مع التمثيل -١

  العبرية اللغة في السكون -٢

  العبرية اللغة في الشدة -٣

  المختلفة وحركاتها العبرية، اللغة في التعريف أداة -٤

  وخصائصها الحلقية والحروف ونطقها، كفت بجد حروف -٥
 

   



                                                                                         

                

 
 

     

  أ.د/محمد محمد شلبى  الثالثة  تاريخ  لغة شرقية (تركى)  

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ): األسئلة التالية جامعة المنوفية ، قم بحل (  جميع 

1- Lütfen  cevap  veriniz. 

Sen       nereden  geliyorsun?               İrak'tan..................................... 

Siz         nereden  geliyorsunuz?           İran'dan.................................... 

O           nereden  geliyor?                     Almanya'dan............................. 

Onlar    nereden  geliyorlar?                Japonya'dan.............................. 

Sen        nered  bekliyorsun?              İstasyon'da............................... 

Siz          nerede  bekliyorsunuz?        Ankar'da.................................. 

O            nerede  bekliyor?                   İzmir'de................................... 

Onlar    nerede  bekliyorlar?               Oklda...................................... 

Sen      ne  öğreniyorsun?                      Türkçe.................................... 

Siz        ne  öğreniyorsunuz?                  Almanca................................. 

O          ne  öğreniyor?                             İngilizce................................. 

Onlar   ne  öğreniyorlar?                        Fransızca............................... 

Sen   nered  oturuyorsun?                             Antalya'da.............................. 

2 

Siz    nerede  oturuyorsunuz?                           İstanbul'da.............................. 

O      nerede  oturuyor?                                      Berlin'de................................ 

Onlar   nerede  oturuyorlar?                             Tahran'da............................... 



                                                                                         

                

 
Sen     nereye  gidiyorsun?                                 Ankara'ya............................. 

Siz       nereye  gidiyorsunuz?                             İzmir'e................................. 

O         nereye  gidiyor?                                        Almanya'ya.......................... 

Onlar   nereye  gidiyorlar?                                   Paris'e................................ 

2-  Lütfen  tamamlayınız. 

a- Bu  bir  pencere...............              b- Bu  bir  araba........................ 

c- Bu  bir  bavul....................             ç- Bu  bir  valiz.......................... 

d- Bu  bir  kalam..................              e- Bu  bir  paket........................ 

3- Lütfen  tamamlayınız. 

a- Sevim  Hanım  anne..........             b- Sadun  Bey  baba................. 

c- Bülent  büyük...................              ç- Bu  okul............................... 

d- Günder  çocuk..................              e- Bavul  boş........................... 

4- Lütfen  soru  cümlesine  çeviriniz. 

3 

a- Masada  çanta  var.                             b- Masada  çanta  yok. 

c- Çantada  kitap  var.                              ç- Çantada  defter  var. 

d- Sınıfta  öğrenci  yok.                            e- Snıfta  öğretmen  var. 

5-  Lütfen  olumsuz  yapınız.           

a- Penceryi  kapa.                                   b- Pencereyi  aç. 

c- Mektup  yaz.                                       ç- Eve  git. 

d- Okula  gel.                                           e- Ankara'da  otur. 

f- Antalya'ya  gidin.                                g- Penceryi  kapayın. 

6-  Lütfen  olumsuz  yapınız. 



                                                                                         

                

 
a- Bu  çantadır.                       b- Bu  valizdir.                     c- Bu  Günder'dir. 

ç- Bu  Turgut'tur.                    d- Bu  kapıdır.                      e- Bu  mektuptur. 

7- Lütfen  cevap  veriniz. 

a- Sınıfta  kimler  var?                         b- Sınıfta  ne  var? 

c- Sınıfta  kim  var?                               ç- Sınıfta  kim  yok?  

d- Sınıfta  kimler  yok? 

8-  Lütfen  olumsuz  yapınız. 

a- Masa  büyüktür.                               b- Kalem  küçüktür. 

4 

c- Bu  kitaptır.                   ç- Bu  sınıftır.                     d- Bu  defterdir.        

9-  Lütfen  sorunuz ve  cevap  veriniz. 

1-  Ne  içmek  istiyorsunuz ?                        Süt.............................................. 

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

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

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

5- .........................................?                  Meyve  suyu............................... 

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

1-  Ne  yemek  istiyorsunuz?                      Biftek  yemek  istiyorum . 

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

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

4-........................................?                      Prinç  pilav........................ 

5-........................................?                       Şiş  kebap.......................... 

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



                                                                                         

                

 
10- Lütfen  cevap  veriniz. 

1-  Öğrenciler  neredeler ?                     Öğrenciler  sınıf........................ 

2- Bu  nedir?                                              Bu  kitap................................... 

3- Bu  kimdir?                                            Bu  Bülent................................    

5 

4-  Defter  nerede?                                   Defter  çanta............................ 

5- Şu  nedir ?                                              O   tren.................................... 

6- Öğretmen  nerede?                              Öğretmen  evde...................... 

7-  Tren  nerede ?                                      Tren  istasyon........................... 

 

 

   



                                                                                         

                

 

  

     

  القوىأ.د/ غادة محمد عبد   الثالثة  قسم التاريخ  لغة شرقية  
عزیزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آلیات إعداد المشروع البحثي/ اختبار لغوى التي أعدتھا 

جامعة المنوفیة، قم باإلجابة عن اختبار واحد فقط من االختبارات التالیة، وحدد في ورقة اجابتك رقم االختبار 
  الذى قمت باإلجابة علیھ: 

                               

  أجب عن األسئلة التالیة:

 حدد االسم العام والخاص والذات والمعنى من األسماء التالیة: -١

 على -زن -بلندى -ظلم -دانش -مصر - باغ - مرد -كتاب -تھران -گل -درخت

 بین االسم النكرة واالسم المعرفة مما یأتي. -٢

 سیناأبو على  -دخترى - اسبى  -یك جملھ -دمحم -یكى نامھ -درخت - یك مرد

 فرق بین االسم المذكر واالسم المؤنث من األسماء التالیة. -٣

 خروس - دختر -گربھ ماده  -موش نر - مادیان - اسب - سگ نر -حواھر -آقا - مرد

 اجمع الكلمات التالیة -٤

 دوست -آن - لب -نھال -شب - دست -سر - دانشكده - درخت -آسمان -دریا

 ضع الكلمة الناقصة المناسبة للجمل التالیة. -٥

 منزل......... ما در -

 ........معلم است -

 اذكر نوع كل مصدر من المصادر التالیة: -٦

  آغاز كردن -نسشتن -عبور كردن - رفتن

 باللغة الفارسیة ١٠: ١أكتب األعداد من  -٧

 أذكر الضمائر الشخصیة الفارسیة. -٨

  من حروف اإلضافة في الفارسیة ٥أكتب - 9

 صغر األسماء التالیة:-10   

  جزیره - صحرا -روز - راه - جو - آھو -اتاق

  


