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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي                        أ.د أ.أ

قسى انذساسبد انقسى انؼهًٙ ٔانشؼجخ 

انُفسٛخ ٔاالجتًبػٛخ 

قضبٚب انًشأح ٔاألسشح  (انًبدح )اسى انًقشس 

 انجشٚذ االنكتشَٔٙ نهًقشسانخبنخخ انفشقخ 
 نالستفسبس فقظ

marian.fahmy@art.tanta.edu.eg 

 

 َجالء يُٛش / ديبسٚبٌ ػزيٙ .د نجُخ انًًتحٍُٛ

يبسٚبٌ ػزيٙ / د (أستبر انًقشس )يُسق انًقشس 

 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
1  

 
 المرأة في المجتمع المصري الحديث

تحهٛم اجتًبػٙ نقضٛخ تحشٚش انًشأح انًظشٚخ  1

أْى انحقت انتبسٚخٛخ نقضٛخ تحشٚش انًشأح  2

يكبَخ انًشأح فٙ انًجتًغ انًظش٘  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

2  
الموروث الثقافي وتشكيل النظرة 

 المجتمعية إلي المرأة والطفل

انقٛى ٔانؼبداد االجتًبػٛخ   1

انتقبنٛذ ٔانؼشف  2

أْى االتجبْبد االجتًبػٛخ َحٕ انًشأح انًظشٚخ  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

3  
 

 المرأة المصرية في المثل الشعبي

يؼُٙ انًخم انشؼجٙ   1

ٔضغ انًشأح فٙ انًخم انشؼجٙ  2

أيخهخ نجؼض األيخبل انشؼجٛخ انشبئؼخ ٔدالالتٓب  3

االجتًبػٛخ 

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

4  
 

 التمييز ضد المرأة المصرية 

يؼُٙ انتًٛٛز  1

انتًٛٛز فٙ انًجتًغ انًظش٘ ٔأسجبثّ  2

أحش انتُشئخ فٙ شٕٛع انخقبفخ انزكٕسٚخ  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

5  
التشريعات االجتماعية وحماية المرأة 

 والطفل

أْتًبو انٓٛئبد انذٔنٛخ ثبأليٕيخ ٔانطفٕنخ  1

انًجبد٘ء األسبسٛخ انذٔنٛخ فٙ حًبٚخ انطفٕنخ  2

انذستٕس انًظش٘ انحبنٙ ٔحًبٚخ انًشأح ٔانطفم  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5
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انذساسبد انُفسٛخ انقسى انؼهًٙ ٔانشؼجخ                                                       

تؼهٛى / ٔاالجتًبػٛخ

يفتٕح 

تشجًخ اجتًبػٛخ  (انًبدح )اسى انًقشس 

انجشٚذ االنكتشَٔٙ انًستٕٖ انخبنج انفشقخ 

نهًقشس 

eman.elarab@art.tanta.edu.eg 

إًٚبٌ يحًذ ػز /د.أ نجُخ انًًتحٍُٛ

انؼشة 

 أحًذ انخٕنٗ / د

إًٚبٌ يحًذ ػز انؼشة /د.أ (أستبر انًبدح)يُسق انًقشس 

: ػهٗ انطبنت أٌ ٚختبس يٕضٕع فقظ يٍ ْزِ انًٕضٕػبد

انؼُبطش انفشػٛخ نهًٕضٕع انًٕضٕػبد و 

1  

 تشجًخ َظٕص اجتًبػٛخ 

 Text in sociologyاختش   1

 قى ثتشجًتّ اجتًبػٛب  2

انتؼهٛق ػهٗ انُض  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

2  

 يظطهحبد اجتًبػٛخ اجُجٛخ 

 Social Terms 20اختش  1

قى ثششحٓى اَجهٛزٚب  2

انتؼهٛق ػهٛٓى  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

3 

 

 

 

تفسٛش يظطهحبد اجُجٛخ ثهغخ 

اجتًبػٛخ 

 Social Terms  20اختش  1

قى ثششحٓى ثهغخ اجتًبػٛخ  2

انتؼهٛق ػهٛٓى  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

4  

أْى سٔاد ػهى االجتًبع 

اختش سائذا يٍ سٔاد ػهى االجتًبع  1

قذو تشجًخ ألْى أػًبنّ  2

انتؼهٛق ػهٗ االػًبل  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5

5  

أْى َظشٚبد ػهى االجتًبع 

اختش َظشٚخ يٍ َظشٚبد ػهى االجتًبع  1

قى ثتشجًتٓب  2

انتؼهٛق ػهٛٓب  3

َتبئج انجحج  4

يظبدس انجحج  5
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كهٛخ االداة  انقسى انؼهًٙ ٔانشؼجخ 

قسى ػهى االجتًبع 

اسى انًقشس 

 (انًبدح )

ػهى اجتًبع حقبفٙ 

انذساسبد انُفسٛخ ٔاالجتًبػٛخ انفشقخ 

انًستٕ٘ انخبنج 

انجشٚذ االنكتشَٔٙ 

نهًقشس نالستفسبس فقظ 

Rania.elkelani@ 

art.tanta.edu.eg 

 دػبء يحفٕظ / دساَٛب انكٛالَٙ / دنجُخ انًًتحٍُٛ  

أستبر  )يُسق انًقشس 

 (انًقشس

ساَٛب يحًٕد انكٛالَٙ  / د

: ػهٗ انطبنت أٌ ٚختبس يٕضٕػب ٔاحذا فقظ يٍ ْزِ انًٕضٕػبد

انؼُبطش انفشػٛخ نهًٕضٕع انًٕضٕػبد و 

1 

َشأح ٔتطٕس ػهى االجتًبع 

انخقبفٙ  

تحذث ػٍ َشأح ػهى االجتًبع   1

ػالقخ ػهى االجتًبع ثبنؼهٕو االخش٘   2

. انُشأح ٔانًفٕٓو , ػهى االجتًبع انخقبفٙ  3

َتبئج انجحج   4

يظبدس انجحج   5

2 

َشأح ٔيفٕٓو انخقبفخ  

يبْٛخ انخقبفخ  1

انؼالقخ ٔاالستجبط ثؼهى االجتًبع انخقبفٙ   2

اْى اسٓبيبد انؼهًبء فٙ يجبل ػهى االجتًبع انخقبفٙ   3

َتبئج انجحج   4

يظبدس انجحج   5

3 

انؼٕايم انًسبًْخ فٙ 

تكٍٕٚ انشخظٛخ  

تؼشٚف انشخظٛخ   1

اْى يكَٕبد انشخظٛخ   2

انؼٕايم انًسبًْخ فٙ ثُبء انشخظٛخ   3

َتبئج انجحج   4

يظبدس انجحج   5

4 
دٔس انًؤسسبد 

االجتًبػٛخ فٙ َشأح 

انًجتًغ  

تؼشٚف انًجتًغ   1

انسهٕك االجتًبػٙ ٔانًؤسسبد االجتًبػٛخ   2

تطٕس َٔشأح انًجتًؼبد   3

َتبئج انجحج   4

يظبدس انجحج   5

5  

اْى اًَبط انشخظٛخ  

 

 

 

تؼشٚف انشخظٛخ   1

االًَبط انًختهفخ نهشخظٛخ   2

انؼٕايم انًسبًْخ فٙ تشكٛم انشخظٛخ   3

َتبئج انجحج   4

يظبدس انجحج   5
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اسم المقرر  عمم النفسالقسم العممي والشعبة 
 االسس النفسية لمسموك (المادة)

 تعميم مفتوحالفرقة 
 البريد االلكتروني

 لممقرر
 لالستفسار فقط

fakhrany@art.tanta.edu.eg 

   خالد الفخرانى. د.أ لجنة الممتحنين
 خالد الفخرانى. د.أ (أستاذ المقرر )منسق المقرر 

 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
تعريف علم النفس الفسيولوجي ومراحل  1

 .تطوره وعالقتو بالعلوم األخرى
 

1  
2  
3  
4  
5  

بداية من الخلية )مكونات الجهاز العصبي  2
 (العصبية وانتهاء بالجهاز العصبي المركزي

 

1  
2  
3  
4  
5  

 مكونات الجهاز العصبي المستقل 3
 

1  
2  
3  
4  
5  

 الغدد الصماء وأنواعها 4
 

1  
2  
3  
4  
5  
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 أنواع الهرمونات وتأثيرىا على السلوك  5

 
 
 
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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القسم العممي 
والشعبة 

 )اسم المقرر  عمم النفس
 (المادة

 عمم النفس التجريبي

 البريد االلكتروني الفرقة 
 لممقرر

 

   خالد الفخراني/ د.أ لجنة الممتحنين
أستاذ  )منسق المقرر 

 (المقرر
 خالد الفخراني/ د.أ

 :عمى الطالب أن يختار موضوعا واحدا فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
 العمم والمعرفة 1ماىية البحث العممي   1

 تعريف البحث العممي 2
 عناصر البحث العممي 3
 أىمية البحث العممي وأىدافو 4
خصائص البحث العممي وخصائص الباحث الجيد  5

 عوائق التفكير العممي 1صعوبات البحث العممي   2
صعوبات تواجو الباحث في العموم اإلنسانية  2
اتجاىات الناس نحو البحث العممي  3
 أىم طرق تحصيل المعرفة 4

 تعريف عمم النفس التجريبي 1مفيوم عمم النفس التجريبي   3
 بداية عمم النفس التجريبي 2
 أىمية التجريب والقياس النفسي 3

الخطوات التي يتبعيا الباحث في الدراسة التجريبية  1طبيعة البحث التجريبي   4
 تعريف البحث التجريبي 2
 شروط البحث التجريبي 3
 خصائص البحث التجريبي 4

 المالحظة وشروطيا 1 مقومات وعناصر المنيج التجريبي 5
 الفروض العممية وقيمتيا وأىميتيا 2
 شروط صحة الفرضيات العممية 3
 العناصر األساسية لمتجربة وضبط التجربة 4
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حدود البحث التجريبي والتصاميم التجريبية  5
نواحي القوة والضعف في البحوث التجريبية  6
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: يؼهٕيبد ٔتٕاسٚخ يًٓخ
والعناوين ، Simplified Arabic  14، ويكتب ببنط صفحات (8)وال يقل عن صفحة، (15)حجم البحث ال يزيد عن  .1

 . بولد، والمسافة بين السطور سطر واحد16ببنط 
 المكان الوحيد لرفع األبحاث ىو منصة الجامعة وسيعمن عنيا قريبا جدا .2
الفرقة – اسم الطالب ) كل مشروع بحثي يتم تقديمو لكل منيم ىيتم التأكيد عمي الطالب بضرورة كتابة بياناتيم عل .3

 (عنوان موضوع البحث  حسب النموذج الموحد لصفحة العنوان-سم المقرر  ا– الدراسية
 وحتى موعد أقصاه 30/5/2020 منصة الكمية بداية من ىيتم استالم المشروعات البحثية من الطالب عل .4

15/6/٢٠٢٠  
 PDFعداد البحث يقوم برفعو عمى المنصة اإللكترونية في ممف بصيغة إبعد انتياء الطالب من  .5
–  األكثر ى فرصة أخري وتكميفو بمشروع بحثي أخر يقدمو في خالل أسبوعين علؤهفي حالة رسوب الطالب  يتم إعطا .6

دا رسب لممرة الثانية يرصد  ، قبل رصد التقييم النيائي في الكشوف وتطبق عميو القواعد والموائح المنظمة   (راسب )وا 
 .لمعالجة أوضاع الطالب الراسبين

: يحتٕٚبد انجحج
 صفحة الغالف كاممة البيانات .1
اسم العنصر ورقم الصفحة  (الفيرس )قائمة محتويات البحث  .٢
مستخمص لمبحث في حدود صفحة واحدة  .3
متن البحث مقسم حسب عناصر البحث  .4
 وجدت ىإنالخاتمة في صفحة واحدة وتشمل عرض موجز لنتائج البحثوتوصيات .5
: قائمة المراجع وتشمل .6

  الكتاب الجامعي: المرجع األساسي،  

      مصادر بنك المعرفة المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 

  مصادر من اتحاد مكتبات الجامعات المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 
يٕاػٛذ يًٓخ 

 م2020 مايو 7 اإلعالن لمطالب عن موضوعات األبحاث
 م2020 يونية 15 مايو حتى 30من   األبحاث عمى من منصة الجامعةرفع

 م2020 يونية 30يونية حتى 20من  إعادة البحث في حالة عدم قبول البحث األول

 

https://www.ekb.eg/ar/home
https://www.ekb.eg/ar/home
https://www.ekb.eg/ar/home
https://www.ekb.eg/ar/home

