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 2020كود  ـ الدولة البيزنطية وحضارتها 

 تاسٌس القسطنطٌنٌة .1

 373معركة ادرنة  .2

 جهود االمبراطور جستنٌان االول فى مجال القانون والتشرٌع .3

 نظام الثغور فى عهد االمبراطور هرقل .4

 التشرٌعٌة والقانونٌةاالكلوجا واهمٌتها  .5

 

 2223ـ كود والعالم العربى  والعالم المتاحف فى مصر 

 نشؤةالمتاحفوتطورهافٌالعالمالعربٌونماذجمنالمتاحفالعربٌة .1

 المتاحفالتارٌخٌةوالمتاحفالحدٌثةالممٌزاتوالعٌوب .2

 انواعالمتاحفحسبالمقتنٌات .3

 المجتمع. دارةالمتحفوأهمٌتهاودورالمتحففٌخدمةإ .4

 االسالٌبوالتقنٌاتالحدٌثةفٌاإلضاءةوالتهوٌةوطرقالعرضداخاللمتاحف .5

 

 2120كود  ـ تاريخ اوربا فى العصور الوسطى 

 حركه االصالح فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة .1

 انشاء مدٌنه القسطنطٌنٌة .2

 االمبراطور ثٌودسٌوس االول .3

 الرهبنة االنفرادٌة .4

 اعمال االمبراطور جستنٌان الداخلٌة .5

 

  2122كود  ـوعصر الراشدين النبويةالبعثة 

 الوالٌات وادارتها فى عصر الراشدٌن  .1
 خالد بن الولٌد ودوره فى الفتوحات االسالمٌة  .2
 العصبٌة القبلٌة واثرها فى حركة المتنبئٌن ومانعى الزكاة  .3

 مظاهر قوة الدولة االسالمٌة فى عهد عمر بن الخطاب  .4
 ان المفتوحةاثر الفتوحات االسالمٌة على مجتمعات البلد .5
 

  2022 كودـ الدولة االسالمية وحضارتها فى العصر االموى 

 2 . تطور نظام الخالفة فى العصر االموى .1

 3مظاهر قوة الدولة وازدهارها فى العصر االموى  .2

 4عالقة الدولة االسالمٌة بالروم فى العصر االموى  .3

 5موقعة كربالء واثرها على الحكم االموى  .4

 وجهوده االصالحٌة ابان فترة خالفتهعمر بن عبد العزٌز  .5

 

 3201 ـ كود  فرعونىتاريخ وحضارة مصر فى العصر ال 

 عصور ماقبل التارٌخ فى مصر واهم حضارات العصر الحجرى الحدٌث -1

 مصادر التارٌخ المصرى القدٌم  -2

 اهم ملوك الدولة القدٌمة -3

 الهكسوس اصلهم ومراحل الكفاح ضدهم حتى تحرٌر مصر منهم -4

 وعوامل انهٌار الدولة الحدٌثاسباب  -5
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  2220ـ كود  وحضارة العالم االسالمى فى العصر العباسىتاريخ 

 دمحم بن على بن عبدهللا العباسى والتنظٌمات السرٌة للدعوة العباسٌة -1

 ابوجعفر المنصور مإسس الدولة العباسٌة -2

 الفضل بن سهل وموقف العرب من قضٌته -3

 ركالخلٌفة المعتصم وازدٌاد نفوذ الت -4

 الخلٌفة المهتدى باهلل وصحوة الخالفة العباسٌة -4

 

  2023ـ كود  11و 11المجتمع المصرى فى المرنين 

 نتائج الحملة الفرنسٌة -1

 الجٌش واالسطول فى عصر دمحم على باشا وخلفائه -2

 الصناعة فى عصر دمحم على -3

 تطور الصحافة والطباعة فى مصر فى القرن التاسع عشر -4

 فى عصر دمحم علىنظام حٌازة االرض فى مصر  -5

 

 2320كود  ـ  تاريخ وحضارة المغرب واالندلس 

 الفتح العربى االسالمى لبالد المغرب -1

 الفتح العربى االسالمى لبالد االندلس -2

 دولة المرابطٌن -3

 عبدالرحمن الناصر -4

 المنصور بن ابى عامر -5

 

  2322كود ـ  تاريخ االمريكتينمدخل إلى 

 لعالم الجدٌددور اسبانٌا فى الكشوف واالستعمار فى ا -1

 االمبراطورٌة البرٌطانٌة فى امرٌكا الشمالٌة قبل نشؤة الوالٌات المتحدة -2

 دور العون االوربى فى حرب االستقالل االمرٌكٌة -3

 مبدا مونرو واثره فى سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حتى الحرب العالمٌة الثانٌة -4

 اد الكبٌر النهج الجدٌد وكٌفٌة خروج الوالٌات المتحدة من الكس -5

 

 2321ـ كود  العاللات بين الشرق والغرب 

 موقعة مانزكرت .1

 اسباب الحروب الصلٌبٌة  .2

 حملة العامة .3

 تؤسٌس إمارة أنطاكٌة الصلٌبٌة .4

 عماد الدٌن زنكً .5

 

  2123ـ كود  الدولة العثمانيةتاريخ 

 صورة الدولة العثمانٌة فً الكتابات التارٌخٌة المصرٌة  .1

 أوضاع المرأة فً العصر العثمانً  .2

 المدٌنة العربٌة فً العصر العثمانً  .3

 االنكشارٌة فً الجٌش العثمانً  .4

 األسطول العثمانً .5
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  2221التطور التاريخى لالغريك ـ كود 

 لحروب الفارسٌةا .1

 االساطٌر الٌونانٌة .2

 النظام العسكرى فى اسبرطة .3

 تشرٌعات سولون .4

 لحضارة الموكٌنٌةا .5

 

  2222والمعاصر ـ كود  الحديثتاريخ اوربا 

 الكشوف الجغرافٌة االسبانٌة -1

 الثورة الفرنسٌة -2

 الوحدة االلمانٌة -3

 النهضة فى اٌطالٌا -4

 مارتن لوثر -5

 

  2024فى العلوم االجتماعية ـ كود تاريخ ومناهج البحث العلم 

 .المصادرالتارٌخٌة .1

 .العلوماالجتماعٌةالمساعدةللتارٌخ .2

 .كٌفتكتببحثًافٌالتارٌخ .3

 .التارٌخالذاتٌةو .4

 جدوٌدراسةالتارٌخ .5

 

 ( ـ كود 0اللغة اإلنجليزية )2224 

Write TWO paragraphs on ONE only of the following: 

1. The importance of studying history. 

2. An Egyptian historian you are proud of. 

3. Could Egypt defeat coronavirus COVID-19? 

4. Which is better: learning online or traditional learning? Why?  

 

  2324كود  –جغرافية مصر والعالم العربي 

 الموقع واألهمٌة االستراتٌجٌة لمصر والوطن العربً .1

 تضارٌس الوطن العربً وأثرها على توزٌع السكان .2
 خصائص السكان فً مصر ودورها فً تحدٌد سٌاسة مصر السكانٌة .3

 ع السكانً فً دولة )وٌتم اختٌار أي دولة من دول الوطن العربً(التوزٌ .4
 الموارد البشرٌة ودورها فً التطور االقتصادي فً دولة )وٌتم اختٌار أي دولة من دول الوطن العربً( .5
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  2323مدخل إلى الفنون والعمارة اإلسالمية ـ كود 

 تحدث عن خصائص الفن اإلسالمً وآراء المستشرقٌن حوله. .1

 تكلم عن الزخارف الجدارٌة واألرضٌة. .2

 تكلم عن الفنون التطبٌقٌة اإلسالمٌة. .3

 اكتب ما تعرفه عن خصائص العمارة اإلسالمٌة.  .4

 تحدث عن المنشآت الدٌنٌة اإلسالمٌة. .5

 

 ( ـ كود 1اللغة اإلنجليزية )2124 

Write TWO  paragraphs on ONE only of the following: 

1. What should countries do to overcome coronavirus COVID- 19? 

2. Are online jobs better than traditional jobs? 

3. The importance of studying history. 

4. That is why this Egyptian figure is successful. 

5. A dream I long to fulfill.  

 

 

 2121ـ كود  تاريخ وحضارة الشرق األدنى المديم 

 والحضارة األكدٌة من العراق القدٌم.سرجون األكدى  .1

 هٌرودوت نموذجاً للمصادر الكالسٌكٌة عن حضارات الشرق األدنى القدٌم. .2

 هانٌبال من الحضارة الفٌنٌقٌة فى شمال إفرٌقٌا. .3

 موانئ االتصال المالحى بٌن حضارات الشرق األدنى القدٌم. .4

 الشرق األدنى القدٌم.طرق التجارو البرٌة والموارد االقتصادٌة عبرها فى حضارات  .5

 

 5555 دوك ـ ىدمنلا ريكفتلا 

 على وسائل التواصل االجتماعً. خالل األزمات مغالطات التفكٌرالتعامل مع  .1
 .ألزماتا مواجهةفً اقتراح حلول إٌجابٌة ل لمشكالتلالنقدي  الحل مهارات استخدام .2
 . عقبات التفكٌر النقدي وكٌف ٌمكن تجاوزها .3
 .المعادٌة للوطندور التفكٌر النقدي فً مواجهة األسالٌب الدعائٌة واإلعالمٌة   .4
 التواصل االجتماعً. وسائلعلى  المغرضة التفكٌر النقدي فً مواجهة الشائعات توظٌف مهارات  .5

 


