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 م
كود 
 المادة

اسم 
 المـــــــــــادة

 الموضوعات المقترحة

1 111 
تاريخ وحضارة 
الشرق األدنى 

 القديم

1   

2   

3   

4   

5   

2 311 

تاريخ مصر 
وحضارتها في 

العصر 
 الهللينستي

 حملة االسكندر األكبر على الشرق  1

 سلوقس األول  2

 انطيوخوس األول  3

 معركة رفح  4

 الحروب الفارسية  5

3 411 
تاريخ مصر 

وحضارتها فى 
 عصر الرومان

1 
األسس التي وضعها اوكتافيوس في حكم مصر والنتائج 

 اإليجابية والسلبية التي ترتبت عليها 

2 
استعرض بناء الطبقات االجتماعية في مصر والعالقات 

 بينها خالل العصر الرومانى 

3 
سياسة الرومان االقتصادية في مصر حتى عصر 

 دقلديانوس 

 العالقات بين امارة تدمر والرومان وانعكاساتها على مصر  4

5 
إصالحات القرنين الثانى والثالث الميالديين والنتائج التى ترتبت 

 عليها 

4 121 
تاريخ وحضارة 
مصر في العصر 

 الفرعوني 

1 
ر واهم حضارات العصر عصور ما قبل التاريخ في مص

 الحجرى الحديث 

 مصادر التاريخ المصرى القديم  2

 اهم ملوك الدولة القديمة  3

4 
الهكسوس اصلهم ومراحل الكفاح ضدهم حتى تحرير مصر 

 منهم 

 أسباب وعوامل انهيار الدولة الحديثة  5

 موقعة مانزكرت  1العالقات بين  221 5



الشرق والغرب 
في العصور 
 الوسطى 

 أسباب الحروب الصليبية  2

 حملة العامة  3

 تأسيس امارة انطاكية الصليبية  4

 عماد الدين زنكى  5

6 321 
مصر وحضارتها 

فى العصر 
 البيزنطى

 المسيحية في مصر  1

 الرهبنة 2

 األحوال االقتصادية في مصر في العصر البيزنطى  3

 الحياة االجتماعية في مصر البيزنطية  4

 نهاية الحكم البيزنطى لمصر  5

7 112 
تاريخ أوربا في 
 العصور الوسطى

 حركة اإلصالح في اإلمبراطورية الرومانية  1

 انشاء مدينة القسطنطينية  2

 االمبراطور ثيودسيوس األول  3

 الرهبنة االنفرادية  4

 اعمال االمبراطور جستنيان الداخلية  5

8 212 

تاريخ وحضارة 
العالم اإلسالمي 

في العصر 
 العباسي

1 
أبو مسلم الخراسانى وجهوده في قيام وتدعيم الدولة 

 العباسية 

2 
بغداد نشأتها وخصائص موقعها ، تخطيطها ، توسعاتها 

 العمرانية 

 البرامكة ودورهم في الدولة العباسية  3

 المصاهرات السياسية في الدولة العباسية  4

 المغول واجتياح بغداد واسقاط الخالفة العباسية  5

9 312 
تاريخ وحضارة 
أواسط آسيا في 
 العصور الوسطى

 قتيبة بن مسلم وفتح بالد ما وراء النهر  1

 انتشار اإلسالم في الدولة القراخاتية  2

 انتشار اإلسالم في بحر الخزر وحوض الفولجا  3

 الدولة الخوارزمية في عهد عالء الدين محمد خوارزم شاه  4

 المغول وقانون الياسا  5

10 412 

تاريخ وحضارة 
مصر من الفتح 

حتى نهاية 
 الدولة الفاطمية

 تأسيس الدولة الطولونية  1

 المرأه في العصر الفاطمى  2

 محمد بن طغج االخشيد 3

 جوهر الصقلى  4

 فتح مصر  5

11 312 
تاريخ وحضارة 
أواسط آسيا في 
 العصور الوسطى

1   

2   

3   



4   

5   

12 122 
الدوله البيزنطيه 

 وحضارتها

 إصالحات دقلديانوس  1

 313مرسوم ميالن  2

 الدولة البيزنطية في عصر االمبراطور جوليان  3

 م  655غزوة الصوارى  4

 مناهضة عبادة االيقونات في عهد ليو الثالث األيسورى  5

13 322 
الحضارة 
 اإلسالمية

 الخالفة نشأتها وتطورها  1

 الوزارة معناها وتطورها وأنواعها  2

 الدواوين  3

 الحسبة  4

 القضاء في العصر االسالمى  5

14 322 
الحضارة 
 اإلسالمية

1   

2   

3   

4   

5   

15 113 
البعثه النبويه 

 وعصر الراشدين

 األخطار التي واجهت المسلمين قبل غزوة احد 1

 عبدهللا بن سبأ ودورة في فتنة المسلمين  2

 الفتح االسالمى لمصر والنتائج التي ترتبت عليه  3

 عالقة الدولة اإلسالمية بالروم حتى نهاية حكم الراشدين  4

 المنافقون ودورهم في محاربة الدعوة اإلسالمية  5

16 313 
العالم العربي في 
 العصر الحديث 

 فرقة االنكشارية واثرها على الدولة العثمانية  1

 مراسالت الحسين مكماهون  2

 أنواع االراضى في الدولة العثمانية  3

 م  1517الفتح العثمانى لمصر  4

 خير الدين بربروسا  5

17 413 
تاريخ مصر 

 المعاصر

1 
صورة أوروبا لدى المثقفين المصريين في الحرب العالمية 

 األولى 

 م  1919الوحدة الوطنية في ثورة  2

 م وتأثيرها على تاريخ مصر المعاصر  1936معاهدة  3

 ثالثية نجيب محفوظ والمجتمع المصرى  4

 مصر والفكرة المتوسطية  5



18 123 
الدوله اإلسالميه 
وحضارتها في 
 العصر األموي

 مؤتمر الجابية والنتائج التي ترتبت علية  1

 االزدهار العمرانى في العصر األموى  2

 تعريب العملة والدواوين في العصر األموى  3

4 
الحركات السياسية المعارضة للحكم األموى في عهد يزيد 

 بن معاوية 

 الحضارة اإلسالمية واألصل الذى ارتكزت عليه  5

19 223 
مدخل إلى تاريخ 

 األمريكتين

 دور اسبانيا في الكشوف واالستعمار في العالم الجديد  1

2 
اإلمبراطورية البريطانية في أمريكا الشمالية قبل نشأه 

 الواليات المتحدة 

3 
انتخاب الرئيس لينكولن وموقف واليات الجنوب الحرب 

 االهلية االمريكية 

4 
مبدأ منرو وأثره في سياسة الواليات المتحدة االمريكية 

 حتى الحرب العالمية الثانية 

 النهج الجديد وكيفية خروج الواليات المتحدة من الكساد الكبير  5

20 323 
تاريخ افريقيا 

الحديث 
 والمعاصر

 المؤثرات العربية في افريقيا  1

 دور البرتغال في كشف واستغالل القارة االفريقية  2

 دور إنجلترا في تجارة الرقيق ودوافعها للمطالبة بإلغائها  3

4 
االستعمار الفرنسي للجزائر وموقف الحركة الوطنية من 

 االحتالل 

 مظاهر التفرقة العنصرية في افريقيا ونتائجها  5

21 323 
تاريخ افريقيا 

الحديث 
 والمعاصر

1   

2   

3   

4   

5   

22 214 
المتاحف في 
مصر والعالم 

 العربي

1 
نشأه المتاحف وتطورها في العالم العربي ونماذج من 

 المتاحف العربية 

 المتاحف التاريخية والمتاحف الحديثة  2

 أنواع المتاحف حسب المقتنيات  3

 إدارة المتحف واهميتها ودور المتحف في خدمة المجتمع  4

5 
اإلضاءة والتهوية وطرق العرض األساليب والتقنيات الحديثة في 

 داخل المتاحف 

23 314 
اآلثار والفنون 

 الفرعونية 

 مجموعة الملك زوسر بسقارة  1

 هرم الملك خوفو  2

 الفن المصرى القديم في العصر العتيق  3



 التحنيط في مصر القديمة  4

 معابد الشمس في االسرة الخامسة  5

24 414 
العمارة فى مصر 

فى العصر 
 العثمانى

1 
الوثائق وأهميتها في دراسة العمارة المصرية في العصر 

 العثمانى 

2 
المصادر التاريخية وأهميتها في دراسة العمارة المصرية 

 في العصر العثمانى 

3 
طرز عمارة المساجد المصرية وأنماطها في العصر 

 العثمانى 

 طرز العمارة الجنائزية المصرية في العصر العثمانى  4

 العقود واألقبية والقباب في العمارة المصرية في العصر العثمانى  5

25 124 
المجتمع 

المصري في 
 18،19القرنين 

 التغييرات التي أحدثها الحكم الفرنسي في مصر  1

 نظام الحكم واإلدارة في عصر محمد على  2

 الزراعة في عصر محمد على  3

4 
تطور التعليم في مصر منذ عصر محمد على حتى نهاية 

 عصر إسماعيل 
 مشروع قناه السويس  5

26 224 
مدخل إلى الفنون 

والعمارة 
 اإلسالمية 

 مدرسة السلطان حسن  1

 بوابات القاهرة الفاطمية  2

 التحف المعدنية خالل العصرين المملوكى والعثمانى  3

 المسجد النبوى الشريف عبر العصور اإلسالمية المختلفة  4

 الخزف ذو البريق المعدنى عبر العصور  5

27 324 
التطور التاريخ 
والحضارى 

 للرومان

 الصراع بين أوكتافيانوس وماركوس انطونيوس  1

 الجيش الرومانى  2

 نيرون ومسألة حريق روما  3

 نظام الحكم في روما في العصر الجمهورى  4

 األدب الرومانى  5

28 115 
اللغه 
 (1اإلنجليزيه)

1   

2   

3   

4   

5   

29 315 
اللغة اإلنجليزية 

)نصوص 
( 1تاريخ()

1 Age of justinian`s 

2 Mantzkert battle 

3 bibliothqua alexandrina 



للتاريخ القديم 
 والوسيط

4 the end of ptolemaic dynasty 

5 the period of claudian dynasty 

30 415 

اللغة االنجليزية 
)نصوص 

( 2تاريخية()
للتاريخ اإلسالمى 

 والحديث

 كتب الرسول )ص( الى امراء عرب الجزيرة العربية  1

 مراسالت الخليفة المستنصر باهلل الفاطمى بمصر  2

 وصايا الخلفاء  3

 حكومة محمد على  4

 اليونانيون فى مصر  5

31 125 

علم التاريخ 
ومناهج البحث 

في العلوم 
 األجتماعيه

 الكتابة التاريخية عند قدماء المصريين واالغريق والرومان  1

 الكتابة التاريخية عند العرب  2

 ارنولد توينبي والكتابة التاريخية  3

 الثورة الفرنسية والتاريخ  4

 التعريف بعلم التاريخ وهل هو علم ام فن  5

 

 
 جامعة القاهرة 

 كلية اآلداب
 قسم التاريخ

 لغة أوروبية حديثة – فرنسي
325 

Traitez Un des sujets suivants 
 

 

Sujet(1) 

 

 

tez avec des adjectifs possessifs.éCompl) I 
a. Tu veux bien me donner ….. numéro(m.s) de téléphone et ….. adresse ? 
b. Vous pouvez me laisser ….. carte(f.s) de visite et ….. coordonnées ? 

 
 

Sujet(2) 
 

Mettez le déterminant indéfini (un, une, des) approprié devant les noms  )II

__________ atmosphère(f.s) __________ automne(f.s) __________ pourparlers  suivants.
__________ insigne(f.s) __________ épisode(m.s) __________ incendie(f.s) __________ 

habit(m.s) __________ armistice(f.s) __________ honoraires __________ __________ 



éclair(m.s) __________ herbe(f.s) __________ oasis __________ impasse(f.s) __________ 

abîme(f.s) __________ ancêtres __________ œuvre(f.s) __________ alcool(m.s) __________ 

ouvrage(m.s) __________ orbite(f.s) __________ __________ __________ après-midi(m.s) 

__________ indice(f.s) __________ environs __________ felicitations 

 

Sujet(3 

)Mettez les noms au féminin. )III 
. un muet ______________________________________________________ 

. un bohémien ______________________________________________________ 

. un musicien ______________________________________________________ 

. un pharmacien ______________________________________________________ 

. un espion ______________________________________________________ 

. un épicier ______________________________________________________ 

. un droitier ______________________________________________________ 

. un caissier ______________________________________________________ 

. un pionnier ______________________________________________________ 

. un boucher ______________________________________________________ 

. un fumeur ______________________________________________________ 

. un golfeur ______________________________________________________ 

. un dépressif ______________________________________________________ 

. un ambitieux ______________________________________________________ 

. un sportif ______________________________________________________ 

  .un inspecteur ______________________________________________________ 

. un auditeur ______________________________________________________ 

. un acteur ______________________________________________________ 

. un réalisateur ______________________________________________________ 

. un rédacteur ______________________________________________________ 

 

SUJET(4 

 

IV) Mettez les noms suivants au pluriel. 
1. un choral ______________________________________ 12. ce festival ______________________________________ 

2. un général ______________________________________ 13. cet hôpital ______________________________________ 

3. un régal ______________________________________ 14. un bal ______________________________________ 

4. le journal ______________________________________ 15. le chacal ______________________________________ 

5. ce métal ______________________________________ 16. le cardinal ______________________________________ 

6. un canal ______________________________________ 17. ce récital ______________________________________ 

7. un piédestal ______________________________________ 18. un amiral ______________________________________ 

8. l’animal ______________________________________ 19. ce cheval ______________________________________ 

9. un littoral ______________________________________ 20. un bocal ______________________________________ 

10. son aval ______________________________________ 21. le carnaval ______________________________________ 

11. ce local ______________________________________ 

 

Sujet (5 



)ts articles définis qui conviennenComplètez le texte avec le V) 

1. ….. autobus et …… voitures sont dans …….avenue.  

2. …..étudiant et ….. professeur (m.s) sont à ……université.  

3. ….. hôtel et ……hôpital sont dans …. rue(f.s) principale.  

4. À Paris, ….. gens dans …… rue(f.s) sont pressés.  

5…… hommes achètent ….. journal(m.s) et regardent .....articles de ….. 

première(f.s) page.  

 



 

 


