
 :لفرقة األولىا

  أط( 11١كود انمقزر )            ةدارمبادئ اإل :مقزر -1

 إٌىاس بذٌز.  أ.د حىان ابوصٍزي.  أ.د أصاحذة انمادة. 

 :هً بااداأل

 ٠تاداز١تُٙ فٟ اٌؼ١ٍّت اإلأّ٘ة ٚاأل٘داف ٚادازاإل. ١ 

 ٠ٗادازاتخاذ اٌمسازث اإل ٢ 

 ٠ٗاداز١تٗ فٟ اٌؼ١ٍّت اإلأّ٘. اٌتخط١ظ ٣ٚ 

 ٠ٗاداز١تٗ فٟ اٌؼ١ٍّت اإلأّ٘. اٌتٕظ١ُ ٤ٚ 

 ٠ت اداز١تٗ فٟ اٌؼ١ٍّت اإلأّ٘تصاي ٚ. اإل٥ 

  ةادازاإل ١تٙا فٟأّ٘. اٌم١اادة ٦ٚ

 

 2-مقزر: مبادئ انصىاعاث انجهذٌت:

 أ.د/ ونٍذ شعبان مصطفى  

 د / صىاء فخاى 

 اٌدٍٛاد صٕاػت ٚتطٛز تاز٠خ -١

 اٌدٍد " اٌتسو١ب اٌتشس٠سٝ ٌٍدٍٛاد" ِىٛٔاث -٢

 اٌس١ٛاْ خٍد ألخصاء اٌؼاَ اٌتمع١ُ -٣

 اٌخاَ ٚاٌدٍٛاد اٌّدبٛغت دٍٛاداٌ أٔٛاع -٤

 اٌس١ٛاْ خٍد اختالف ػٍٝ اٌّإثسة اٌؼٛاًِ -٥

 اٌطب١ؼ١ت اٌدٍٛاد خٛادة ػٍٝ اٌّإثسة اٌؼٛاًِ -٦

 اٌدٍٛاد تشى١ً فٝ اٌّعتخدِت ٚاألادٚاث اٌؼداد -7

 اٌدٍد٠ت اٌصٕاػاث تص١ُّ أظط -8

 اٌطب١ؼ١ت اٌدٍٛاد ٚشخسفت تشى١ً أظا١ٌب -9



 أصش حصمٍممقزر:  -3

 اد / ا٠ٕاض فتٛذ ػبداٌسز١ُ اٌع١د

 اد/ ٘دٜ ِسّد ظ١ّسزافع

 ػبد اٌغفاز أزّد ػبداٌس١ّد اد / ٠ٛ٘دا       اد / اِأٝ ِٙدٜ

 ادٚز اٌخظ ٚاٌٍْٛ فٝ ئتصاْ اٌؼًّ اٌفٕٝ .١

 ِمِٛاث ٔداذ اٌؼًّ اٌفٕٝ فٟ ئطاز تس١ًٍ ػٕاصس اٌتص١ُّ .٢

 .خصائص أظط اٌتص١ُّ ٚادٚز٘ا فٝ تسم١ك ػًّ فٕٝ ٔاخر .٣

 .األظاظ١ت اٌالشِت ٌتص١ُّ ػًّ فٕٝ ٔاخر اٌؼٕاصس .٤

 األظط اٌدّا١ٌت ٌتٕظ١ُ اٌتى٠ٛٓ فٝ اٌؼًّ اٌفٕٝ .٥

 

 عهم انىباث مقزر:  -4

 أ.اد/ خاٌد اٌماضٟ

 .اٌصفاث اٌّٛزفٌٛٛخ١ت ألػضاء إٌباث ٚ أ١ّ٘ت ادزاظتٙا- .١

 اٌصفاث اٌتشس٠س١ت ألػضاء إٌباث ٚ أ١ّ٘ت ادزاظتٙا .٢

 إٌباتاث اٌغرائ١ت ٚاأل١ّ٘ت االلتصااد٠ت ٌٙا .٣

 ٔباتاث األ١ٌاف ٚاال١ّ٘ت االلتصااد٠ت ٌٙا .٤

 .ٔباتاث اٌص٠ٕت ٚاٌص٘ٛز ٚاأل١ّ٘ت االلتصااد٠ت ٌٙا .٥

 

 مقزر: انكٍمٍاء انعضوٌت -5

 أ.د/ ماهز حهمً

 كتب عنه اختر واحد من البحوث التالية وا

 الهيدروكربونات االليفاتية من حيث التسمية والتحضير. -1

 الهيدروكربونات األروماتية من حيث التسمية والتحضير. -2

 الكحوالت من حيث التسمية والتحضير واهم التفاعالت الكيميائية.  -3

 االلدهيدات والكيتونات من حيث التسمية والتحضير واهم التفاعالت الكيميائية.   -4

 الهيدروكربونات األليفاتية واألروماتية من حيث التفاعالت الكيميائية -5

  

 

 



 مادة مبادئ عهم انىفش -6

 اد. ا٠ّاْ ػبد اٌسؤؤف

 انعىوان األول

ٚضر ِا اٌّمصٛاد بؼٍُ إٌفط ٚو١ف ٠ّىٓ االظتفاادة ِٓ أ٘داف ذٌه اٌؼٍُ فٟ ػالج اٌؼد٠د ِٓ 

 اٌّشىالث إٌفع١ت.

 انعىوان انثاوً

ٚضر ِا اٌّمصٛاد بىً ِٓ اإلزعاض ٚ االٔتباٖ ٚاإلادزان ٚو١ف ٠ّىٓ أْ تعاُ٘ ادزاظت تٍه 

 اٌّفا١ُ٘ إٌظس٠ت فٟ ت١ّٕت لدزة اٌفساد ػٍٝ ِؼاٌدت اٌّؼٍِٛاث.

 انعىوان انثانذ

اوتب فٟ ٚزلت بسث١ت ػٓ إٌشأة إٌظس٠ت ٚاٌتدس٠ب١ت ٌؼٍُ إٌفط ِٛضسا ػداد ِٓ ١ِااد٠ٓ ػٍُ 

 إٌفط.

 عانعىوان انزاب

ٚضر ِا اٌّمصٛاد بؼ١ٍّت اٌتروس ِٛضسا ِسازً ػ١ٍّت اٌتروس  ٚأٔٛاع اٌراوسة ٚو١ف ٠ّىٕه 

 االظتفاادة ِٓ تٍه اٌؼٕاصس فٟ تسع١ٓ لدزته ػٍٝ اٌتروس. 

 انعىوان انخامش

اوتب ػٓ وً ِٓ ِٕٙح االظتبطاْ ٚإٌّٙح اٌتدس٠بٟ ٚو١ف ٠ّىٓ اظتخداَ وً ِّٕٙا  ٌّؼاٌدت 

 ع١ت.اٌؼد٠د ِٓ اٌّشىالث إٌف

 

 انهغت االوجهٍزٌت: -7

 اد. اظّاء ػبد اٌخاٌك

Write a paragraph on one of the following topics : 

1- Tourism in Egypt. 

2- Technology: advantages and disadvantages 

3- The benefits of sports 

4- What are your favorite hobbies ?  

 



   

 فضٍونوجً:مقزر:-8

 د. احمذ عصمج

 عىاوٌه االبااد

 ػض١داث أتاج اٌبسٚت١ٓ .١

 اٌغشاء اٌخٍٛٞ .٢

 إٌمً اٌخٍٛٞ .٣

 االٔص٠ّاث .٤

 اٌٙضُ .٥

  مقزر: مقذمت فً عهم انااصب-9

 أ.د. وعٍم رابح        د. روضت حمزة

٠ؼد اٌساظب ا٢ٌٟ ِٓ ضسٚزاث اٌؼصس اٌسد٠ث . فال ٠خٍٛ ِداي ِٓ ِداالث اٌس١اة ٚال اٌؼًّ ِٓ 

ضافت اظتخداَ اٌساظب ا٢ٌٟ ٚذٌه ٌّا ٠ّتاش بٗ اٌساظب ا٢ٌٟ ِٓ ١ِّصاث ػد٠دة ٚئِىا١ٔاث ٘ائٍت باإل

 ئٌٝ أخفاض تىٍفتٗ ٔت١دت ٌٍتمدَ فٟ تم١ٕاث ئٔتاخٗ ِٓ ِؼداث ٚبسِد١اث تخدَ خ١ّغ ِداالث اٌس١اة .

وّا ٠ؼد اٌساظب ا٢ٌٟ ػٕصس أظاظٟ ِٓ ػٕاصس تمدَ اٌّدتّغ ٚزل١ٗ ٌرا واْ ِٓ اٌضسٚزٞ ادزاظت 

فً ضوء هذي .اٌساظب ا٢ٌٟ ٚتطب١ماتٗ اٌّختٍفت ٚاٌتٟ تض١ف طالت خد٠دة ٌؼمً اإلٔعاْ ٚٔشاطٗ 

 انعبارة حكهم بانخفصٍم عه انموضوعاث انخانٍت :
 

 اٌساظب ا٢ٌٟ ِٓ ز١ث تؼس٠فٗ ٚخصائصٗ اٌّختٍفت. -١

 أخ١اي اٌساظب ا٢ٌٟ . -٢

 أٔٛاع اٌساظب ا٢ٌٟ ِغ اٌتٛض١ر باٌصٛز . -٣

 ٚزداث اإلادخاي باٌساظب ا٢ٌٟ  ِغ ذوس األِثٍت ٚتٕاٚي ئزدا٘ا باٌتفص١ً . -٤

 ٚزداث اإلخساج باٌساظب ا٢ٌٟ ِغ ذوس األِثٍت ٚتٕاٚي ئزدا٘ا باٌتفص١ً  ٚباٌصٛز . -٥

 األٔٛاع . –اٌٛظ١فت  -ٚزدة اٌّؼاٌدت اٌّسوص٠ت ِٓ ز١ث اٌتسو١ب  -٦

 ٚزداث اٌتخص٠ٓ باٌساظب ا٢ٌٟ. -7

 اٌصٕدٚق اٌخازخٟ ٌٍساظب ا٢ٌٟ . -8

  Soft Wareبسِد١اث اٌساظب ا٢ٌٟ  -9

 


