
                                                                                         

                

 
 

 

                

    

     حسین  د/ تامر دمحم فوزي  األولى
  شعفھ

  


  
عبد الرحمن أ.د/ دمحم  األولى

  الشرقاوي

    د/ نبیل مختار الفار األولى  

    أ.د/ أحمد عبد الحلیم  األولى
  دراز

  


  
  أ.د/ خالد أحمد حمزة األولى

ماجد عبد المنعم   . أ األولى  لغة انجليزية  
  حبیب

   

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

     د/ تامر دمحم فوزي حسین شعفھ  األولى  

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

  .آثار العصر الحجرى القديم في بالد ما بين النهرين (العراق) -١
األثريـة التـي عثـر فيهـا      خصائص العصر الحجرى الحديث في العراق، والمواقع -٢

 على مخلفات هذا العصر.
 مظاهر اإلنتاج الحضاري في عصر حضارة الوركاء. -٣
 العصر الحجرى الحديث في كل من ( سوريا، ولبنان ، وفلسطين)،  -٤
 عصر الحجر والنحاس في العراق، والمواقع األثرية الدالة عليه. -٥
 العراق.المظاهر الحضارية المتعددة لحضارة العبيد في جنوب  -٦
 مظاهر  اإلنتاج الحضاري في عصر حضارة جمدة نصر. -٧
  الحضارة النطوفية في فلسطين. -٨

  

 

  

  



                                                                                         

                

 

 

                

    

  

  
عبد الرحمن أ.د/ دمحم   األولى

  الشرقاوي

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

وأسباب انھیار األكدیون: مقومات قیام دولتھم، وسیاستھم الداخلیة والخارجیة، . -١
  .دولتھم

 
  .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
  
 . الكنعانیون ـ الفینیقیون: تاریخھم وممالكھم وعالقاتھم بمصر عبر العصور٨

  

 

   

  



                                                                                         

                

 
                

    

    د/ نبیل مختار الفار  األولى  

  :ةسئلة اآلتياالاجب عن جميع عزيزي الطالب / الطالبة، 

 Transliterate, translate and comment fully on the following texts: 
 

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
                



 

   

    أ.د/ أحمد عبد الحلیم دراز  األولى  

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

  

 دوافع الفن المصري   /١

 / الفن و التاریخ ٢

 / نشأة الفن ٣

 / العوامل المؤثرة في الفن ٤

 / اإلحالل الجانبي والرأسي ٥

 / تفاوت األحجام والتالعب بالخطوط ٦

  / الواقعیة في الفن المصري٧

  

 

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

  

  
  خالد أحمد حمزةأ.د/   األولى

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

1. Royal Titles. 
2. Religion: The Gods. 
3. Art in the Early Dynastic period (The Palette of King Narmer) 
4. Art in the Old Kingdom (The Great Sphinx at Giza) 
5. Art in the Middle Kingdom (statue of Mentuhotep II) 
6. Architecture:  Mastaba. 

7. Architecture: First Pyramids of Egypt. 
8. Architecture: Components of Egypt Pyramids 
9. Architecture: Components of the Great Pyramid of Khufu. 
10. Archaeological Sites (Giza Plateau) 

  

  

  

  

   

  



                                                                                         

                

 
  

  

                

    

    أ.ماجد عبد المنعم   األولى  

1. Write an article on ONE of the following topics  
 
A. Karnak Temple. 
B. Family and its important functions. 

 
2. Read the following passage and answer the questions: 

 
The kings of Ancient Egypt were called Pharaohs. The most famous Pharaoh 
was Tutankhamun, who lived more than three thousand years ago. He was 
very young when he died and he only ruled Egypt for a few years. His body 
was buried in a tomb near Luxor. All the kings and queens of Egypt were 
buried on the west bank of the Nile, because then they would face the rising 
sun. the Ancient Egyptians thought that the sun was a god. Tutankhamun's 
tomb was filled with beautiful jewels. There were also tables, chairs and 
beds, which were all made of gold.  

 
All of the Pharaohs were buried in tombs like Tutankhamun's. Most of 

these tombs were found by thieves and all the treasures were stolen. But 
thieves did not find Tutankhamun's tomb. Archaeologists were also looking 
for the tomb, but it was not discovered until 1922. Then a British 
archaeologist called Howard Carter discovered it. Nothing in the tomb was 
touched. When the tomb was opened, Carter couldn't believe his eyes. 'Can 
you see anything?" a friend asked him. 'Yes," said Carter. 'Wonderful things!" 
Now all these wonderful things can be seen in the Cairo museum 

 
1) Who was the most famous king of Ancient Egypt? 
2) When did Tutankhamun live? 
3) Why were the Pharaohs buried on the west bank of the river Nile? 

  



                                                                                         

                

 
4) Who found Tutankhamun's tomb? 

 

3. Fill in the blanks with the proper answer: 
 
A. Please be quiet. I __________?  (work) 

B. Maria __________ (speak) four languages 

C. The weather __________ very cold yesterday. (be) 

D. I can’t find my umbrella. Someone _______________ it (take). 

 

Choose the correct answer: 
 

A. J. Carter (have donated – donates – donated) a large sum of money to 

charity last year. 

B. We   _________ accept your offer.  (glad – gladly – will be glad) 

C. Last Friday we (go – has gone – went) to the cinema. 

D. Martin can’t hear his phone ring because he  _____________ to music. (listens 

– is listening – listened) 

4. A. Translate into English: 
 

یجب تعمیم المعرفة العلمیة والرؤیة العقالنیة للعالم بحیث ال یكون ھناك سلطان علي العقل إال  .١
 متخلیا عن الخطاب التمجیدي الكسول للنفس.العقا ذاتھ، ھذا العقل القادر علي نقد الذات بأمانة 

  
اإلنسانیة المشتركة كقضیة  حول مجموعة من القضایا اإلنسانيشقھا  فيمحور العولمة تت .٢

والمشكالت البیئیة العالمیة المعاصرة وقضیة حقوق اإلنسان  والفقر والمجاعة السكانياالنفجار 
تزداد  التيالغنیة ودول الجنوب  دول الشمال وحریاتھ السیاسیة والمدنیة وقضیة تفاقم الفجوة بین

 .فقرا
B. Translate into Arabic: 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (to give its full 
name) refers to the political union between England, Wales, Scotland and 
Northern Ireland. The nations that make up the UK are also considered 
separate countries in their own right, but all are under the rule of Queen 
Elizabeth II.  

 



                                                                                         

                

 
2. the family fulfils many important functions in society but the kinds of 

functions vary from one culture to another. in most societies, the 
family is the social unit into which children are born. the family also 
provides protection and training for the children. human beings are 
born helpless and need care for several years after birth. family life 
also helps children become familiar with the culture of their society 

 

  

 

  



                                                                                         

                

 
                 

    

    د/ تامر دمحم فوزي حسین شعفھ  الثانية  

  
 

  
  د/ نبیل مختار الفار    الثانية

  

  
  أ.د/ دمحم الشرقاوي   الثانية

  M.E.  د/ نبیل مختار الفار الثانية  

    أ.د/ أحمد عبد الحلیم دراز الثانية  

    أ.د/ خالد أحمد حمزة الثانية 
  

 

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

آثار وفنون مصر في عصر   الدولة   أث٢٢١
  الوسطى

تامر دمحم فوزي حسین د/   الثانیة
  شعفھ

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

 .) المقبرة الهرمية الملكية ومجموعة المباني الملحقة بها١(
  الملكية خالل عصر األسرة الحادية عشرة.) عمارة المقبرة ٢(
) فــي منطقــة )  المجموعــات الهرميــة للكــل مــن الملــوك ( أمنمحــات األول، سنوســرت األول٣(

  اللشت.
  )  المجموعة الهرمية للملك أمنمحات الثالث في منطقة هوارة.٤(
  ) مقابر أفراد الدولة الوسطى في جبانة طيبة.٥(
) مقابر أفراد الدولة الوسطى في جبانـة بنـى حسـن( تخطيطهـا المعمـاري، والمنـاظر المسـجلة        ٦( 

  على جدرانها).
)  مقابر أفـراد الدولـة الوسـطى فـي جبانـة ديـر البرشـا ( تخطيطهـا المعمـاري، والمنـاظر           ٧( 

  المسجلة على جدرانها).
  )  النقوش الملكية في عصر الدولة الوسطى  ٨(  
  الملكية خالل عصر األسرة الثانية عشرة. ) التماثيل٩(
  .وتماثيل الكتلة  ) النماذج الخشبية١٠(

 

   

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

  
 

  
  د/ نبیل مختار الفار  الثانية

  : اجب عن جميع األسئلة اآلتيةعزيزي الطالب / الطالبة، 

Translate and comment fully on the following Sentences: 

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
  

  

                

    

  


  
  دمحم الشرقاويأ.د/  الثانية

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

التاریخ ـ األھمیة ـ االنھیار ـ النتائج المترتبة سد مآرب: الوصف ـ الھدف ـ  .١
 على انھیاره.

 
 معبد أوام: الموقع ـ التخطیط ـ الرمزیة ـ األھمیة الدینیة.  .٢

 
 مدائن صالح وإشكالیة البحث في آثارھا. .٣

 
 البتراء وآثارھا المحفورة في الصخر وأھمیتھا. .٤

 
 البتراء وآثار منطقتھا المركزیة. .٥

 
 صر البنت المعماریة والفنیة في مدائن صالح.خصائص أضرحة منطقة ق .٦

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

  M.E.  د/ نبیل مختار الفار  الثانية  

  عزيزي الطالب / الطالبة، اجب عن جميع األسئلة اآلتية: 

 اكتب الداللة الصوتية، وترجم النصوص التالية، مع شرح صيغة التأريخ، وصيغة تقدمة  -

 القرابين فى اللغة المصرية القديمة؟   

 

 

  
  

  

 

  



                                                                                         

                

 
 

 

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

    أ.د/ أحمد عبد الحلیم   الثانية
  دراز

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

 / األصول المشتركة لشمال أفریقیا ١

 / احوال مصر الداخلیة خالل عصر االنتقال الثالث ٢

 / مصادر دراسة تاریخ لیبیا القدیم ٣

 / قبائل التمحو ٤

 / التحنو ٥

  / الماشواش واللیبو٦

 / الشمال األفریقي وشعوب البحر ٧

 ٢٦/ مصر و أشور في عصر األسرة ٨

 ٢٦سرة / السیاسة الداخلیة لملوك األ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 
                

    

    أ.د/ خالد أحمد حمزة  الثانية 
  

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

 شأة الحضارة المصرية ومقوماتهان .١

 القديمة مصر في الزواج تقاليد .٢

 القديمة مصر في الطالق .٣

 القديمة مصر في االطفال .٤

 المرأة في مصر القديمةودور وضع  .٥

 في مصر القديمة ور المرأة في السياسة والحكمد .٦

 القصر الملكي في مصر القديمة .٧

 االثاث في مصر القديمة .٨

 مالبس وازياء طبقات المجتمع المصري القديم .٩

 تطور زي الرجل والمرأة عبر العصور الفرعونية .١٠

 

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

    د/ تامر دمحم فوزي حسین شفعھ  الثالثة  

   

  
  د/ نبیل مختار الفار الثالثة

    د/ أمیمة على زھرة الثالثة  
  د/ عبد السمیع محمود شحاتة 

    د/ نبیل مختار الفار الثالثة  

    د/ تامر دمحم فوزي حسین شفعھ الثالثة  

    أ.د/ محمد الشرقاوي الثالثة  
       

 

  

  



                                                                                         

                

 
  

                

    

    د/ تامر دمحم فوزي حسین   الثالثة
  شفعھ

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

) الطراز السائد للمعبـد المصـري خـالل عصـر الدولـة الحديثـة، والمـدلول الرمـزي لعناصـره          ١(
 المعمارية.

كل من الملوك ( حتشبسوت، وتحتمس الثالـث، وحـور محـب، ورمسـيس الثـانى) بمعبـد        ) أعمال٢(
  رع بالكرنك.-أمون

رع بالكرنــك، وأهــم النقــوش والمنــاظر المصــورة علــى -) التخطــيط المعمــاري لمعبــد أمــون٣(
  جدرانه.

  )  معبد المعبودة باخت والمسمى بـــــــــ"أسطبل عنتر".٤(
  األقصر ، وأهم النقوش والمناظر المصورة على جدرانه. )  التخطيط المعماري لمعبد٥(
  ) معبد تخليد ذكري الملكة حتشبسوت، وأهميته التاريخية والدينية.  ٦(
  )  التطور المعماري للمقابر الملكية فى وادى الملوك، ونوعية النقوش الدينية المصورة على جدرانها.٧(
) مقابر أفراد الدولة الحديثة في جبانـة طيبـة ( تخطيطهـا المعمـاري، والمنـاظر المسـجلة علـى        ٨( 

  جدرانها).
) مقابر أفراد الدولة الحديثة في جبانة ديـر المدينـة ( تخطيطهـا المعمـاري، والمنـاظر المسـجلة       ٩( 

  على جدرانها).
  ) معبدا الرامسيوم.وهابو .١٠(  
  

  

  

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

   

  
  د/ نبیل مختار الفار  الثالثة

  اجب عن جميع األسئلة اآلتية:عزيزي الطالب / الطالبة، 

Translate and comment fully on the following 
Sentences:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                         

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

                

 
                

    

    د/ أمیمة على زھرة/  الثالثة  
  د/ عبد السمیع محمود شحاتة 

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

  د/ عبد السمیع محمود شحاتة القائم بالتدریس  التاريخ: الأو

 ق.م.٣٣٢وبالد اليونان قبل أبحث بالتفصيل العالقات التجارية والعلمية والعسكرية بين مصر  -١
 ق.م.٣٣٢أبحث دوافع احتالل االسكندر الثالث المقدوني لمصر سنة  -٢
 ق.م وثورات المصريين بعدها للتخلص من االحتالل البطلمي. ٢١٧أبحث معركة رفح سنة  -٣
أبحث أحوال المصريين االجتماعية تحت االحتالل اليوناني ومدى اضطهاد وعنصرية اليونانيين  -٤

 ين، وأوضاع المدن اليونانية الثالثة نقراطيس واالسكندرية وبطلمية.ضد المصري
 أبحث أحوال المصريين االقتصادية الصعبة ومعاناتهم تحت االحتالل اليوناني. -٥

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

  د/ أمیمة على زھرة القائم بالتدريس ثانيا اآلثار:

 تأسيس مدينة األسكندرية وتخطيطها.  -١
 جبانات االسكندرية (أي واحدة من المقابر الثالثة). -٢
 تماثيل التناجرا. -٣
 فن الفسيفساء. -٤
 فن النحت.  -٥

 

  



                                                                                         

                

 
 

                

    

    د/ نبیل مختار الفار  الثالثة  

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

  نشأة المتحف وتطور فكرتھ عبر العصور. -١

  كیفیة إنشاء متحف نموذجى لآلثار. -٢

  أنواع المتاحف.  -٣

  المتحف المصرى بالقاھرة. -٤

  المتحف الیونانى الرومانى باالسكندریة.  -٥

  اإلدارة المتحفیة. -٦

  المتاحف اإلقلیمیة فى مصر. -٧
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                         

                

 
                

    

    د/ تامر دمحم فوزي حسین شفعھ  الثالثة  

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

تزخر محافظات مصر العليا بالعديد من المدن والمواقـع األثريـة الشـهيرة، والتـي تُعبـر      
بشكل متكامل عن فترات الحضارة المصـرية القديمـة المختلفـة، حيـث تضـم "(مواقـع       
أثرية مصرية قديمة، مواقع أثرية يونانية رومانيـة، مواقـع أثريـة إسـالمية وقبطيـة)".      

  محافظات التالية:في ال دلل بنماذج مما دراستها
  بمحافظة الفيوم. المدن والمواقع األثرية )١(
  بمحافظة بنى سويف. المدن والمواقع األثرية )٢(
  بمحافظة إلمنيا. المدن والمواقع األثرية )٣(
  بمحافظة أسيوط. المدن والمواقع األثرية )٤(
  بمحافظة األقصر. المدن والمواقع األثرية )٥(
  

  

  

  
  

  



                                                                                         

                

 
                

    

    الشرقاويعبد الرحمن أ.د/ محمد   الثالثة  

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

 سیناء وأھمیتھا التاریخیة والحضاریة وطرق الوصول إلیھا. .١
 

 بسرابیط الخادم. ٨١بعثة الملك سنوسرت الثالث إلى سیناء في ضوء النقش رقم  .٢
 

 بوادي مغارة.  ٢٣بعثة الملك أمنمحات الثالث إلى سیناء في ضوء النقش رقم  .٣
      

 الخادم.بسرابیط  ١٠٤النقش رقم  .٤
 

 بوادي مغارة. ٢٧النقش رقم  .٥
 

 بسرابیط الخادم ٥٣النقش رقم  .٦
 

 بسرابیط الخادم. ١٧٠النقش رقم  .٧
 

 بوادي مغارة ٢٤النقش رقم  .٨
 

 بوادي مغارة. ٢٥النقش رقم  .٩
 

  


