
 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

-Principles of Conservation of Nonموضوعات االبحاث لمقرر 

Organic Artifacts & Architectural Restoration and Protection 

of Archaeological Sites and Monuments 

 البكالوريوسالفرقة األولى مرحلة 

 

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

الفرقة  1
 االولى

 أ.د/ محسن صالح
 

 أ.د/ ياسر يحيى
 
 

mohsen_saleh@cu.edu.eg 
 

yaseryehya@gmail.com 

 واتس اب رقم 
0101588184 

 
01201052556 

 -الموضوعات المقترحة لالستاذ الدكتور محسن صالح كاالتي: 
 

❖ Non-Organic Artifacts 
❖ Conservation Of Non-Organic Artifacts 

❖ - Deterioration Factors Of Non-Organic Artifacts 

 
 

 -الموضوعات المقترحة لالستاذ الدكتور ياسر يحيى كاالتي: 
 

❖ Principles of conservation and restoration of architectural 

heritage: conventional expressions and general principals. 

 مالحظات

 
 ترسل االبحاث علي االيميل المذكور 

 

 أستاذ المادة: أ.د/ محسن صالح                               

 أ.د/ ياسر يحيى                                                                       



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 History of Islamic Egyptموضوعات االبحاث لمقرر 

 الفرقة األولى مرحلة البكالوريوس

 

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

الفرقة  1
 االولى

 أ.د/ محمود ابراهيم
 

Dr_mahmoud1950@yahoo.com واتس اب 
 رقم

01222537867 

د/ منصور عبد 
 الرازق

Mansour.arch22@yahoo.com 

 
 واتس اب

 رقم 
01004035892 

 -الموضوعات المقترحة لالستاذ الدكتور محمود ابراهيم كاالتي: 
❖ Geographical location of Egypt and its influence at its 

historical role. 
❖ Early sources of History of Islamic Egypt. 
❖  Islamic conquest of Egypt. 

 

 -عبد الرازق كاالتي: الموضوعات المقترحة للدكتور منصور 
❖ The first topic: The State of Egypt under the Fatimid Dynasty 

❖ The second topic: The Role of Saladin in facing the Crusaders. 

 مالحظات

 
 ترسل االبحاث علي االيميل المذكور 

 

 أستاذ المادة: أ.د/ محمود ابراهيم                               

 أ.م.د/ منصور عبد الرازق                                                   

           

 



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

  



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 Archeology & Islamic Civilizationموضوعات االبحاث لمقرر 

 الفرقة األولى مرحلة البكالوريوس

 

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

الفرقة  1
 االولى

 ايمان عرفةد/ 
 

Iman.arafa14@gmail.com  
 

 واتس اب رقم
01001113489 

 -الموضوعات المقترحة للمقرر كاالتي: 
 

❖ The Madrasa of al-Sultan Hassan and its Cultural Aspect as an 
Educational Institution. 

❖ Civilization Aspects of Islamic Art Through Metal-works or Textile. 
❖ The Military Architecture as an Aspect of Civilization Represented 

in The Gates of Cairo 
 

 مالحظات

 
 ترسل االبحاث علي االيميل المذكور 

 

 أستاذ المادة: أ.م.د/ ايمان عرفة                               

           

  



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 English Languageموضوعات االبحاث لمقرر 

 األولى مرحلة البكالوريوسالفرقة 

 

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

الفرقة  1
 االولى

  Iman.arafa14@gmail.com د/ ايمان عرفة
 

 واتس اب رقم
01001113489 

 -الموضوعات المقترحة للمقرر كاالتي: 
 

❖ Write A Short Essay Of 400-450 Words On A Trip To Your 
Favorite Country Mentioning The Main Archeological 

Sites To Visit. 
❖ Write A Short Essay Of 400-500 Words On Your Vision 

For The Development Of Archeological Sites In Your 
Country. 

❖ Write A Short Essay Of 400-450 Words On The Impact Of 
Tourism On The Different Sectors Of States. 

 مالحظات

 
 المذكورترسل االبحاث علي االيميل الخاص 

 

 أ.م.د/ ايمان عرفةأستاذ المادة:                      

 

  



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 Human Rightsموضوعات االبحاث لمقرر 

 الفرقة األولى مرحلة البكالوريوس

 

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

 الفرقة االولى 1
 

أ.د/ محمد عبد 
 الهادي

 أ.د/ شعبان رأفت

Shaaban_hamad@yahoo.com

   
 واتس آب

01224381956 

 -الموضوعات المقترحة للمقرر كاالتي: 
 الموضوع األول: 

 في ضوء دراستك لمقرر حقوق االنسان هذا العام ناقش مايلي: 
 القانون الدولي مفهوم حقوق االنسان في -1
 اهمية دراسة هذه المادة موضحا مظاهر التكريم اآللهي لالنسان -2
 خصائص حقوق االنسان في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي -3
 مدى تمتع األجنبي بالشخصة االنسانية في كل من القانون الدولي والمصري.  -4
 

 الموضوع الثاني: 
العامة. ناقش هذه الحقوق بالتفصيل في ضوء يتمتع األجنبي بمجموعة من الحقوق 

دراستك لمقرر حقوق االنسان في كل من القانون الدولي والقانون المصري موضحا موقف 
 الشريعة االسالمية تجاه كل هذه الحقوق. 

 
 الموضوع الثالث: 

أ. ناقش مدى تمتع االجنبي بالشخصية القانونية في ظل القانون المصري والقانون الدولي 
 حيث بدايتها ونهايتهامن 

 ب. ناقش مدى حق األجنبي في التمتع بملكية العقارات في القانون المصري
ج. خصائص الحقوق السياسية ، مدى حق المصري مزدوج الجنسية في الترشيح لعضوية 

 المجالس النيابية في مصر. 
 

 الموضوع الرابع: 
ماته مبينا صورته واركانه وتقسي أ. ناقش تعريف الحق في الشريعة االسالمية لغة واصطالحا  

 .المختلفة

 ب. تعلم عن حق األجنبي في العمل طبقا للقانون الدولي والقانون المصري

 ج. ناقش موضوع ترحيل األجانب خارج البالد في مصر

 



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 :الموضوع الخامس

أ. ناقش مدى تمتع األجنبي بالحريات العامة بالتفصيل في كل من القانون الدولي والقانون 

 لمصري وموقف الشريعة االسالمية منهاا

ب. تكلم عن مدى حق األجنبي في تملك األراضي الزراعية والقابلة للزراعة في القانون 

 المصري

ج. ناقش اعتبارات منح الترخيص بالعمل لالجانب في مصر، موضحا المهن المحظور على 

 .األجانب ممارستها وحاالت الغاء ترخيص العمل

 مالحظات

 
 البحاث علي االيميل المذكور ترسل ا

 ورقة 22ورقة واال يزيد عن  11يجب اال يقل البحث عن  ●
االعتماد على الكتاب الدراسي اوال وغيره من المراجع المتعلقة  ●

 بمادة حقوق االنسان

 

 أ.د/ محمد عبد الهاديأستاذ المادة:                                

 أ.د/ شعبان رأفت                                         

 

  



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 Computer Programming (1)موضوعات االبحاث لمقرر 

 الفرقة األولى مرحلة البكلوريوس

 )برنامج نظم المعلومات االثرية فقط(

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

الفرقة  1
 االولى

 محيد/ وليد 
 م/ بهاء نوفل

 

Bahaanofal2014@gmail.com واتس اب 
 رقم 

01222551575 

 -الموضوعات المقترحة للمقرر كاالتي: 
 

A Comprehensive Project about the Implementation of Arrays 
Using C++ Language 

 مالحظات

 
 ترسل االبحاث علي االيميل المذكور 

 

 د/ وليد محيأستاذ المادة:                                 

 م/ بهاء نوفل                                      

  



 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 مدخل الي علم السياحةموضوعات االبحاث لمقرر 

  الفرقة األولى مرحلة البكلوريوس

 )برنامج االرشاد االثري فقط(

 
 

االلكتروني إلرسال البريد  أستاذ المادة أسم المادة
 البحث

 الموضوعات البحثية المقترحة

مدخل إلى علم  1
 السياحة

Introduction 
to Tourism 

Code: 
GUD100 

أ.م.د. طارق 
 توفيق

Dr. Tarek 
Tawfik 

 

tarektawfik2802@gmail
.com 

 
 

Write a paper about one of 
the following topics: 
1-Write the definition of 
Tourism & write in detail 
about the different 
categories of tourism. 
2-Write in detail about three 
of the seven Wonders of the  
Ancient World. 
3- Write in detail about 
three of the seven Wonders 
of the  Modern World. 
4-Write in detail about three 
Challenges confronting 
Tourism and the Travel 
Industry. 

mailto:tarektawfik2802@gmail.com
mailto:tarektawfik2802@gmail.com


 
 
 
 

ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــ
 

 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

 التفكير النقدياسم المقرر:  

 اإليميل استاذ المادة الفرقة  م
وسيلة التواصل 

 مع الطالب 

الفرقة  1

 االولى
محمود د/ أ. 

 مرسي

أ.د/ سليمان 

 يلالحوي

 

mahmoudmorsy1000@gmai

l.com 

s.elhewaily@yahoo.com  

 -الموضوعات المقترحة للمقرر كاالتي: 

يتعرض وطننا الغالي لحرب نفسية شرسة يشنها عليه أعداؤنا في الداخل والخارج 

كل األساليب غير األخالقية  من الدول والجماعات المارقة واإلرهابية، تستخدم فيها

الستغالل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تتعرض له كل دول العالم في التقليل 

من قيمة الجهود التي تبذل والخطوات االستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة مبكرا 

تعلق ف والقلق فيما يوقبل دول عديدة، ونشر الشائعات المغرضة بهدف إثارة البلبلة والخو

بهذا المرض، والدعاية الكاذبة في مواقع التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية المأجورة، 

عن واقع الحال بالنسبة لعدد اإلصابات بالفيروس وعدد الوفيات، ومدى العناية بالمرضى 

ها بفي المستشفيات، وغير ذلك من افتراءات وأكاذيب، تحرص مؤسسات الدولة على تكذي

أوال بأول من خالل تقديم المعلومات الموثوق بها في مختلف وسائل اإلعالم المصرية التي 

 . أعادت ثقة الشعب فيما تقدمه والتزامها بالمهنية فيما تقدم

وقد فطنت جامعة القاهرة ألهمية تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى 

التنويرية وأهدافها اإلستراتيجية في هذا الجانب، أبنائها الطالب والطالبات من خالل رؤيتها 

لمواجهة مثل هذه المشكالت، وذلك من خالل مقرر التفكير النقدي الذي يدرسه طالب 

وطالبات كل كليات جامعة القاهرة، والقى قبوال واسعا من الجميع داخل الجامعة وخارجها 

 .بالشكل الذي يحقق األهداف المرجوة من دراسته

ذلك مطلوب من الطالب أن يعد ورقة بحثية نقدية يوظف فيها ما درسه في  وبناء على

المقرر لتحليل الظروف الراهنة، وتفنيد األكاذيب واالفتراءات التي تنشر خالل هذه 

الفترة، للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل مهارات التفكير النقدي، 

مع مراعاة نفس . باللغة العربية أو اإلنجليزيةعلى أال تقل عن خمس صفحات، سواء 
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 كلية اآلثار

 

 موضوعات ابحاث البرامج الخاصة

 

 

 جامعة القاهرة

وكذلك أسس وأخالقيات الكتابة . شروط إجراء البحوث الخاصة بكل كلية حسب ظروفها

 .العلمية السليمة في االقتباس والصياغة، ومراعاة سالمة لغة الكتابة

 

 .خالل األزمات على وسائل التواصل االجتماعي التعامل مع مغالطات التفكير -1

استخدام مهارات الحل النقدي للمشكالت في اقتراح حلول إيجابية لمواجهة  -2

 .األزمات

 .عقبات التفكير النقدي وكيف يمكن تجاوزها  -3
 .دور التفكير النقدي في مواجهة األساليب الدعائية واإلعالمية المعادية للوطن  -4

 لتوظيف مهارات التفكير النقدي في مواجهة الشائعات المغرضة على وسائ  -5

 .التواصل االجتماعي

Subjects of research 

1- Dealing with the fallacies of thinking during crises on 

social media. 

2 -Use the skills of critical problem solving to propose 

positive solutions to crises. 

3- Obstacles to critical thinking and how to overcome them. 

4- The role of critical thinking in facing propaganda and 

anti-national media> 

5-Employing critical thinking skills in the face of rumors on 

social media. 
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