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 الفهرس

 

I- بطاقة تعريف اماسر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------ｼديد مكان التكوين -1

 --------------------------------------------  x التأطرامشاركون  -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوين -3

 -------------------------------------- االتحاقشروط  .أ

 --------------------------------------------أهداف التكوين .ب

 ------------------------------------القدرات امستهدفة  امؤهات و .ج

 ----------------------------القدرات اﾄهوية و الوط》ية لقابلية التشغيل .د

 -----------------------------------اﾄسور ﾎو ｽصصات أخرى .ه

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوين  .و

 .........................................................قدرات التاأطر .ز

 -----------------------------------------اإمكانيات البشرية امتوفرة-4
 ----------------------------------- ااختصاصاساتذة امؤسسة امتدخلن x  -أ
 ------------------------------------التأطر اﾆارجي-ب

 ------------------------------------------اإمكانيات امادية امتوفرة-5
 ---------------------------------امخابر البيداغوجية والتجهيزات   .أ

 ----------------------------ميادين الربص والتكوين x امؤسسات  .ب

 --------------------------------x اماسرﾋابر البحث لدعم التكوين  .ج

 -------------------------------x اماسر مشاريع البحث لدعم التكوين  .د

 ----------------》ولوجيات اإعام وااتصال فضاءات آعمال الشخصية وتك  .ه

II- التنظيم السداسي للتعليم ةبطاق ------------------------------------------ 
 -------------------------------------------------السداسي آول -1

 -------------------------------------------------السداسي الثا｣ -2

 ------------------------------------------------لثالثالسداسي ا -3

 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوين -5
 

III الرامج امفصل لكل مادة 

IV- العقود/ااتفاقيات --------------------------------------------- 
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 تحديد مكゅن التكヱين: -1

• るيヤك : るعيゅااجتم ヱ るنيゅاإنس ュヱヤالع • : ュر قسゅاآث ヱ ريخゅالت 
 
 المشゅركヱن في التكヱين )*(: -2

 : المؤسسれゅ الشريكる اأخرى -
 

 مديريる الثقゅفる لヱايる سطيف . -
 عمヱمي لمدينる سطيف . المتحف الヱطني ال -
-  . ) ヵن اأثرゅقع إيقجヱم ヴヤالمشرف الرسمي ع ( るヤمتحف جمي 

 
 المؤسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعيヱن ااقتصゅديヱن اآخرヱن: -
 

 ا يヱجد     
  
- : ゆنゅن اأجヱليヱء الدゅالشرك 
 

  ا يヱجد       
 

 المؤسسれゅ الجゅمعيる اأخرى: -
 
 

  ヱجد ا ت
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  :ن ر وأهداف التكويإطا -3
 

 :شروط االتحاق  -أ

 
》ظامن ل . م . د  و الكاسيكي ، كما تبقى لفريق التكوين لل بكل ｽصصاته م》ح أولوية الرشح هذا امسار أمام طلبة التاريخ •

 ...   صاحية إضافة مسارات أخرى من الليسانس تتقاطع مع هذا التخصص مثل : اآار اإسامية و آنثروبولوجيا
 • ﾄ الدورة العادية x حﾍ الطالب امرشح  لدخول هذا امسار من التكوين أن يكون قد x حصل على  –ميع السداسيات يشرط

 دون أن يسجل ديوا x أّي م》ها .  – 180رصيد 
 ﾓّدد فريق التكوين معدل القبول x مسار اماسر وفقا لإمكاات البشرية و امادية امتاحة  . • 
  

 يتوجب على الطالب امرشح إكمال إجراءات اللحاق اماسر جلب شهادة  حسن السرة أث》اء مسار الليسانس .  • 
 

و امادية الｰ تتوفر عليها  القدرات البشرية  -وفقا للشروط السابقة  -يُربط عدد الطلبة امقبولن x هذا امسار من التكوين  • 
 . امؤسسة امؤطرة

 

 :   لتكوينأهداف ا -ب
 

x اﾄامعة  L. M.D مواكبة اﾅركة العامية x أنظمة التعليم العا‾ و البحث العلمي ، و مواصلة تطبيق مشاريع إﾍاح نظام  •
   اﾄزائرية من خال إاحة فرصة التكوين x مسار اماسر .

العميقة الｰ عرفتها م》اهج البحث التارﾔي " قادر على مسايرة التطورات  الغرب اإساميوع " احث x اريخ ر إعداد مش • 
لتمكي》ه من بلورها و استثمارها بشكل أرقى ﾋ xتلف ، حقا و مصادرا و أدواة ، و العمل على صقل مواهبه معرفيا و م》هجيا 

 أｸاثه و إنتاجه العلمي . 
   التطورات اﾅاصلة x حقوله ﾄعله م》تجا  التحين امستمر معارف الطالب و مكي》ه من أدوات البحث آكادمي و استثمار • 

 و اإقليمي . على الصعيدين احلي  -مختلف م》احيه  -الغرب اإسامي و مشاركا x تطوير البحث x اريخ 
عصور خال الامتوسطي  –امغاري اﾄزائرية ضمن إطارها اإقليمي شخصية التبلور  سم معامت》مية قدرات الطلبة التحليلية x ر  • 

   خال هذ《 و مستوات إسهاماها x ص》اعة اريخ الغرب اإسامي، اﾅضارية و عطاءاها أدوارها و من ّم إبراز الوسطى ، 
  اﾅقبة .

اإسهام x خلق ﾏب و كفاءات قادرة على استيعاب و أطر و ت》فيذ ﾋططات امشاريع الوط》ية امرتبطة بتسير اموارد البشرية  • 
 قدراها . و ت》مية
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 : امؤهات والقدرات امستهدفة -ج
 

    x ي العصر الوسيط  الغرب اإسامياريخ يسعى هذا امسار من التكوين ｰإ{ امقاربة بن ملة من امكوات امراتبة ، و ال
 تساعد الطالب على صقل شخصيته العلمية ، و ت》مية قدراته ومهاراته البحثية ، وم》ها : 

 

اريخ الغرب اإسامي x إطار ﾋتلف أبعاد《 يقوم على طرح إشكاليات نظرية و م》هجية x حقل  ّون النظري :امك  •
 و اإجابة ع》ها ، هدف مكن الطلبة من استثمار معارفهم بشكل موّجه و دقيق .  اإسامية و امغاربية و امتوسطية

 

تحكم x تق》يات البحث ، و ااّطاع على جديد ام》اهج التارﾔية مسايرة يسعى إ{ تدريب الطلبة على ال امكّون امنهجي :  •
و          " حالة الغرب اإسامي أموذجا " -مختلف أطيافه  -اﾅضاري التطورات اﾅاصلة x ميدان أｸاث التاريخ 

 اﾅقول امتصلة به لتوظيفها x مسار التكوين آعلى . 
 

بشكل يضمن إعداد ｸوث و دراسات متخصصة  الغرب اإساميلرصيد امعرx للطلبة x حقل اريخ : إثراء ا امكّون العلمي  •
 أرقى و أعمق ، ما ﾔدم السياسة العلمية و البحث العلمي x اﾄزائر . 

 :   امكّون امهاري   • 
 

 . التحكم x لغة التخصص امتاح   ▪

 على اﾆرائط و الرسومة ) الساسية ، و ااجتماعية ، و ااقتصادية ، و الثقافية أ اﾅضاريالظواهر ﾋتلف التدرب على تق》يات توزيع   ▪
 اإحصائية .البيانية و اﾄداول  

 

تكوين احث متخصص على دراية اﾅراك ام》هجي و تق》يات البحث التارﾔي الｰ مك》ه من ااندماج الفعال x امهنية :  •
تخصص ، سواء أ تعلق آمر اإطار الربوي ، أو ﾉ xال ااتصال و العاقات الدولية ، الفضاءات امه》ية الｰ يتيحها هذا ال

 . أو ضمن ت》مية الوعي القدرات و امؤهات امادية و التارﾔية و اﾅضارية للجزائر x إطارها احلي و اإقليمي
 

 :ية حاملي الشهادات اﾄامع تشغيللة قابللاات اﾄهوية والوطنية القدر  -د
 

 يفتح مسار التكوين x هذا التخصص أفاقا مت》وعة أمام الطلبة امتخرجن ، و يتيح هم فرصة التوظيف ﾉ xاات :      
 

 التعليم مختلف أطوار《 .  ▪

 امتاحف .  ▪

 القطاع السياحي . ▪

 ااﾏراط x مراكز البحث و الدراسات التارﾔية .  ▪

 لشعبية . امؤسسات امرتبطة الراث و الثقافة ا ▪

 ااﾏراط x السلك الدبلوماسي . ▪

 أ .  سياسي ، ﾊلل x اﾅركات اإسامية امؤسسات اإعامية خاصة x ظل انتشار اإعام امتخصص ) ﾊلل  ▪
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 :اﾄسور ﾎو ｽصصات أخرى -ه
 

  على ب اإسامي x العصر  الوسيطالغر يستلزم اإمام التخصص امقرح  التواصل مع ﾋتلف حقول امعرفة ذات الصلة بتاريخ     
، اآار اإسامية ، العاقات امتوسطية ، و ااتصال   ، و اإعام شرية، و آنثربولوجيا ، و اﾄغرافيا الب اريخ اﾅضارة اإساميةغرار : 

    التفاعل اﾅضاري  بن الشرق و الغرب ....
 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 

 على مستوى احاضرات و امتواصل x آعمال اموجهة . التقوم ال》ظري •

 التقوم اميدا｣ من خال آعمال اﾅقلية : اﾆرجات اميدانية و الربصات x امؤسسات . •

 من خال آنشطة الدورية .التقوم امستمر  •
 

 قدرات التأطر:  -ز
 

 .  ( 40) طالبا  بعونأر عدد الطلبة الذين مكن أن يستوعبهم هذا التخصص :      
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 اإمكانيات امادية امتوفرة -4
 : امخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ

 مخبر التراث ヱ الدراسれゅ اأثريる عنوان امخر :      
    

 
れゅالعدد  الماحظ الرقュ  اسュ التجヰيز   

 01  るبعゅ01 الط 

 01  るميرا رقميゅ02 ك 

 03 ألる تصヱير  01 

 08  ゆヱسゅز الحゅヰ04 ج 

 05 المساط  02 

 06 عゅكسれゅ الصヱر 01 

 07 آلる نسخ حجュ صغير   01 

 08 آلる نسخ حجュ كبير 01 

 01  ゆتゅ09 المك 

 
 

ゆ- :れゅين في المؤسسヱالتكヱ دين التربصゅمي 
 

 مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن التربص
 

 المتحف العمヱمي لمدينる سطيف
 

 
10 

 
30 るعゅس 

 ني حمゅد قヤعる ب
 

05 21 るعゅس 

るيヱترب るتربص في مؤسس 
 

15 30 るعゅس 

 ヵن اأثرゅجボقع إيヱم 
 

05 21 るعゅس 

 سゅعる 21 05 زヱايる المヱهゆヱ أヱلحبيゆ بني ヱرثيان
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 :فضاءات  اأعمال الشخصية وتكنولوجيات اإعام وااتصال -ه

 
 مكتبة الكلية. •

 امكتبة امركزية للجامعة.  •

 و الدراسات آثرية . مكتبة ﾋر الراث •

 قاعة آنرنيت الكلية. •

 قاعة اإعام اآ‾ الكلية •
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   بطاقة التنظيم السداسي للتعليم -
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 السداسي اأول: - 1

 وحدة التعليم
 اﾅجم الساعي اأسبوعي اﾅجم الساعي السداسي 

 اأرصدة امعامل
 وع التقييمن

 امتحان مراقبة مستمرة 1أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة ﾊاضرة أسبوع  14-16
   18 09 سا 180  سا 06 سا 06 سا 180 وحدات التعليم اأساسية

  (   )إج 1و ت أ 

 * * 05 03 45  01.30 01.30 45 التاريخ السياسي للمغرب 

 * * 05 02 45  01.30 01.30 45 امياﾅركات امذهبية ي الغرب اإس

  ( )إج 2و ت أ 

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 النشاط الفاحي  

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 اريخ العلوم ي الغرب اإسامي

   09 04 سا 90  سا 03 سا 03 سا 90 وحدات التعليم امنهجية
  )إج(  و ت م 

 * * 05 02 45  01.30 01.30 45 مناهج مدارس و 

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 اريخ الغرب اإسامي مصادر

   02 02 سا 45   سا 03  سا 45 وحدات التعليم ااستكشافية
  )إج/إخ( و ت إ 

          

 العمران وامراكز اﾅضارية:  1امادة 
 

22.30 
 

01.30 

   

22.30 
 

01 
 

01 
  

* 
 

 والتاريخ  ااأنثروبولوجي :2مادة ا

 

22.30 
 

01.30 
   

22.30 
 

01 
 

01 
  

* 

   01 01 سا 22.30  سا 01.30  سا 22.30 وحدة التعليم اأفقية
  و ت أ ف )إج(

  * 01 01 22.30  01.30  22.30 نصوص أجنبية :1امادة 
   30 16 سا 450  10.30 12 سا ﾉ1  337.30موع السداسي 

                                                 
 عمل إضゅفي سداسي عن طريق التشゅور  1
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 السداسي الثاي: -2

 يموحدة التعل
 اﾅجم الساعي اأسبوعي اﾅجم الساعي السداسي 

 اأرصدة امعامل
 نوع التقييم

 امتحان مراقبة مستمرة  2أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة ﾊاضرة أسبوع  14-16
   18 09 سا 180  سا 06 سا 06 سا 180 وحدات التعليم اأساسية

  ( )إج 1و ت أ 

 * * 05 03 45  01.30 01.30 45 لسالتاريخ السياسي لأند

 * * ﾉ 45 01.30 01.30  45 02 05تمع الغرب اإسامي

  ( )إج 2و ت أ 

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 النشاط اﾅري والتجاري

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 عاقات الغرب اإسامي مع السودان الغري

   09 04 سا 90  سا 03 اس 03 سا 90 وحدات التعليم امنهجية
  )إج(  و ت م 

 * * 05 02 45  01.30 01.30 45 تقنيات البحث التارخي

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 علم امخطوط العري

   02 02 سا 45  سا 01.30 سا 01.30 سا 45 وحدات التعليم ااستكشافية
  )إج/إخ( و ت إ 

  :1امادة 
 وسائط اتصال

22.30  01.30  22.30 
 

01 01  * 

 
 ياريخ النظم ي الغرب اإسام :2امادة 

 
22.30 

 

01.30 

   
22.30 

 
01 

 
01 

  

* 

   01 01 سا 22.30  سا 01.30  سا 22.30 وحدة التعليم اأفقية

  و ت أ ف )إج(

  * 01 01 22.30  01.30  22.30 3جنبيةأ لغة :1امادة 
   30 16 سا 450  10.30 12 سا ﾉ2  337.30موع السداسي 

                                                 
 عمل إضゅفي سداسي عن طريق التشゅور  2
3 - .るسبゅمن ゅالتي يراه るيحدد فريق التكوين اللغ 
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 السداسي الثالث:  

 وحدة التعليم
 اﾅجم الساعي اأسبوعي اﾅجم الساعي السداسي 

 اأرصدة امعامل
 نوع التقييم

 امتحان مراقبة مستمرة  4أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة ﾊاضرة أسبوع  14-16

   18 09 سا 180  سا06 سا06 سا 180 وحدات التعليم اأساسية
  ( )إج 1و ت أ 

 * * 05 03 45  01.30 01.30 45 التيارات الصوفية ي الغرب اإسامي

 * * 05 02 45  01.30 01.30 45  العاقات بن الغرب اإسامي مع العام امسيحي

  ( )إج 2و ت أ 

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 التواصل التفاي بن امشرق والغرب اإسامي 

 * * 04 02 45  01.30 01.30 45 اﾅركة الفكرية ي امغرب اأوسط.

   09 04 سا 67.30  سا 01.30 سا 03 سا 67.30 وحدات التعليم امنهجية
   )إج(   و ت م  

 * * 05 02 45  01.30 01.30 45 منهجية إعداد مذكرة: 1امادة 

 * * 04 02 22.30    01.30 22.30 : حلقات حث2امادة 

   02 02 سا 45   سا 03  سا 45 وحدات التعليم ااستكشافية
  )إخ( و ت إ 

  :1امادة 
るاتيヱゅقヨال 

22.30 01.30   22.30 
 

01 01  * 

 
 اﾄغرافية التارخية  : 2امادة 

 
22.30 

 

01.30 

   
22.30 

 
01 

 
01 

  

* 

   01 01 سا 22.30  سا 01.30  سا 22.30 وحدة التعليم اأفقية
   و ت أ ف )إج( 

  * 01 01 22.30  01.30  22.30 لغة أجنبية :1امادة 

   30 16 سا 315  09 12 سا ﾉ3 315.00موع السداسي 

                                                 
 عمل إضゅفي سداسي عن طريق التشゅور  4
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 السداسي الرابع:

 اميدان: علوم إنسانية واجتماعية
 اريخ - الفرع: العلوم اإنسانية

 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيطالتخصص:  
 

 اأرصدة امعامل اﾅجم الساعي اأسبوعي وحدة التعليم
العمل الشخصي )إعداد 

 امذكرة ومناقشتها(
13.30 09 18 

 الربص ي امؤسسة أو
 التكوين اميداي 

07 05 09 

 03 02 04.30 املتقيات 
    أعمال أخرى)حدد(

 ﾉ4 180 16 30موع السداسي 
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 حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكヱين:  - 5
 

 れ ヱ               ح س  اأسゅسيる المنヰجيる ااستكشゅفيる اأفボيる المجمヱع

 محゅضرة 347,30 210.30 90 00 648
624.30 67.30 45 164.30 347,30 るヰجヱل مゅأعم 

- - - - - るيボل تطبيゅأعم 
 عمل شخصي 900 427.30 112.30 67.30 1507.30

 عمل آخر)محدد( - - - - -
 المجمヱع 1595 802.30 247.30 135 2780
 اأرصدة 72 36 08 04 120

لكل ヱحدة  اأرصدة%  60% 30% 07% 03% % 100
ュيヤتع 
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III - الرامج امفصل لكل مادة 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 اأولالسداسي: 

 عليم اأساسيةوحدات الت الوحدة: اسم
 التاريخ السياسي للمغرب امادة: اسم

 05 الرصيد:
 03 امعامل:

 أx ثاثة أسطر على آكثر امادة،ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《  ذكر) أهداف التعليم:
 كسب معلومات تعد أرضية ارﾔية موضوع اماسر  -
 سي للغرب اإسامي من الفتح إ{ ﾉيء العثمانين.تعرف الطالب على التاريخ السيا -

   أ.من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثر الطالبرف امطلوبة والｰ مكن اتفصيلي للمع )وصف: امعارف امسبقة امطلوبة
 تعميق امعارف الي اكتسبها الطالب ي مرحلة اللسانس. -

 السداسيات: اقتصادية، اجتماعية، ثقافية....   يعد هذا امقياس أرضية أساسية مواد اقي -

 اكتساب معارف مكن الطالب من فهم التحوات السياسية الｰ عرفتها باد امغرب -
  للطالب(ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي  )إجبارية ﾊتوى امادة:

- ﾉ يء العثمانين.التحوات السياسية ي باد امغرب من الفتح إى 

 :الدول امستقلة -

: آل صاz بناكور، امدراريون، اأغالبة، الرستميون، اإمارات السليمانية، م(10-8ه/04 -2ق امستقلة )دول  .أ
 اأدارسة، برغواطة...

 . الزيريون، اﾅماديون، امرابطون، اموحدون .ب

 اﾅفصيون، الزانيون، امرينيون. .ت
 ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( ...إ}امتحان. ة،مستمر مراقبة  طريقة التقييم:

 امتحان كتاي x هاية السداسي، أعمال موجهة. -

 أ والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -
 إخأ ،ومطبوعات ، مواقع انرنت كتب،) امراجع: 

، م》شرورات وديوان امبتدأ واﾆر x أام العرب والعجم والربر ومن عاصررهم مرن ذوي السرلطان آكرروديوان امبتدأ واﾆر x أام العرب والعجم والربر ومن عاصررهم مرن ذوي السرلطان آكرر  ابن خلدون، ترمان العر -
 م.2003ه/1424 ، دار الكتب العلمية، بروتﾊ2مد علّي بيضون، ط

  .1980اﾅميد حاجيات، امكتبة الوط》ية، اﾄزائر، ، ｼقيق الدكتور عبد بغية الرواد x ذكر املوك من بｳ عبد الوادبغية الرواد x ذكر املوك من بｳ عبد الوادابن خلدون،  -
 دار ،1ط ، عررزب ﾊمررد زيرر》هم ﾊمررد : ｼقيررق ، بيرر》هم الواقعررة واﾅررروب امرائهررا وذكررر آنرردلس فررتح ﾉ xموعررة أخبررار ﾉهررول، -

 .م1994 القاهرة ، الفرجا｡
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  . م1983 ، مدريرررررررد ، ميرررررررةالعل لأｸرررررراث آعلرررررررى اجلررررررس مولي》رررررررا، لرررررررويس ｼقيررررررق ، آنررررررردلس برررررراد ذكرررررررر ، ﾉهررررررول -

 راط بروف》سرال، ليفرى نشرر ، الربرر مفراخر بكتراب امسرمى اجموع من م》تخبة ، الوسطي القرون x الربر أخبار w ارﾔية نبذة  ﾉهول،
 م1934 هر/1325 الفتح

  1994 والتوزيع لل》شر الفرجا｣ دار ، عزب ﾊمد زي》هم ﾊمد ｼقيق ، امغرب أخبار تلخيص x امعجب امراكشي، -
 .1968 بروت صادر دار .1 ط عباس إحسان ｼقيق ، 1ج ، الرطيب آندلس غصن من الطيب نفح امقري، -
ｼقيق ليفي بروف》سال ، ج.س. كوان، دار مأ، البيان امغرب x أخبار آندلس وامغرب، 1312هر/712ابن عذاري، ) كان حياً س》ة  -

 .3، ج2ج مأ،2009)1الكتب العلمية، بروت، ط
مأ، امسررالك واممالررك ، ｼقيررق مررال طلبررة، دار الكتررب العلميررة، 1094هررر/ 487البكررري، أبررو عبيررد ه عبررد ه بررن عبررد العزيررز)ت -

 مأ.2003)1بروت، ط

مرد مأ، اإحاطرة x أخبرار غراطرة، ｼقيرق 1374ﾊهرر/ 776، لسران الدين أبرو عبرد ه ﾊمرد برن عبرد ه) ت ﾎرو ابن اﾆطيب     -
 .1، معبد ه ع》ان، دار امعارف، القاهرة )د.تأ

 مأ.2006معيار ااختيار x ذكر امعاهد والدار، ｼقيق ﾊمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدي》ية، القاهرة، ط) ،ابن اﾆطيب     -

اعيررل العررري، امؤسسررة الوط》يررة مأ، تررراريخ افتترراح آنرردلس، ｼقيررق إم977هررر /367ابررن القوطيررة، أبررو بكرررر ﾊمررد بررن عمرررر )ت     -
 مأ.1989للكتاب، اﾄزائر)

مأ، التبيرران، ｼقيررق أمررن توفيررق الطيرر ، م》شررورات 1090هررر/483ابررن بلقررن، آمررر عبررد ه بررن اديررس بررن حبرروس بررن زيررري، )     -
 مأ.2011عكاظ،، الراط، ط)

  1994 والتوزيع لل》شر الفرجا｣ دار ، عزب ﾊمد زي》هم ﾊمد ｼقيق ، امغرب أخبار تلخيص x امعجب  ،امراكشي -
 .1968 بروت صادر دار .1 ط عباس إحسان ｼقيق ، 1ج ، الرطيب آندلس غصن من الطيب نفح ،امقري-  -
، الشرركة الوط》يرة لل》شرر -م11م》ذ أسيسها إ{ م》تصف القرن اﾆامس اهجري/ -لقبال موسى، دور كتامة x اريخ اﾆافة الفاطمية -
 .1979زيع، اﾄزائر، د/ط، والتو 

، ترمة مرادي السراحلي، -التاريخ السياسي وامؤسسات -مأ،975 -909هر/ 365 -296الدشراوي فرحات، اﾆافة الفاطمية ) -
 م.1994، 1دار الغرب، بروت، ط

ة ﾊمد عبد اهادي أبو ريدة، الدار آدم ميتز، اﾅضارة اإسامية x القرن الرابع اهجري أو عصر ال》هضة x اإسام، اﾄزء الثا｣، ترم -
 .1986التونسية لل》شر، تونس، امؤسسة الوط》ية للكتاب، اﾄزائر، 

 
 

 

 

 



 الぽヨسسる:  جゅمعる محヨد لヨين キبゅغين سطيف に             عنواラ الゅヨسゲわ:  تゅريخ الغゆゲ اإسامي في العصゲ الوسيط           23
                                                                

 :るمعيゅالج るالسنにどなば-にどなぱ            

 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 وحدات التعليم اأساسيةاسم الوحدة: 
 اﾅركات امذهبية ي الغرب اإسامياسم امادة: 

 05: الرصيد
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
التعرف على اﾅركات امذهبية الｰ انتشرت بباد الغرب اإسامي وتفاعاها الｰ أدت x آخر إ{ سيادة  -

 رية والسلوك الصوx.امذهب امالكي والعقيدة آشع
 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 

  ترتب ع》ها حراك فكري.طلقاها امذهبية، وما 》مكن الطالب من الربط بن الوقائع السياسية وم -
الب التيارات الفكرية وامذهبية الｰ عرفتها باد امغرب وآندلس، والｰ كانت x غالبها وافدة هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الط -

 من امشرق اإسامي، ما يسمح له بتكوين خلفية معرفية يستطيع من خاها تفسر العديد من امظاهر السياسية وااجتماعية.
  مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل 

 بعثة الفقهاء العشرة ودورها x انتشار ااسام بعد الفتوحات. -
 الدولة أ ،الثورة ،واااضي بباد امغرب ) الدعوةانتشار امذهبن الصفري  -
 امعتزلة بباد امغرب.ر -
 امذهب السماعيلي من الدعوة إ{ الدولة.ر -
 له وانتشار《 ونضاله ضد امذاهب آخرى أدخو لكي )امذهب اما -
 امذهب الظاهري بباد امغرب. -
 امذهب اموحدي. -
 العقيدة آشعرية وانتشارها بباد امغرب -

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
 جهة.امتحان كتاي x هاية السداسي، أعمال مو  -

 أ والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -
 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 

، م》شرورات ان آكرران آكرروديوان امبتدأ واﾆر x أام العرب والعجم والربر ومن عاصررهم مرن ذوي السرلطوديوان امبتدأ واﾆر x أام العرب والعجم والربر ومن عاصررهم مرن ذوي السرلط  ابن خلدون، ترمان العر -
 م.2003ه/1424، دار الكتب العلمية، بروت  ﾊ2مد علّي بيضون، ط

 ابن عذاري امراكشي: البيان امغرب  -
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راض ال》فوس x طبقات علماء القروان وإفريقية وزهادهم ونسائهم وسر  مأ،11ه/5امالكي، أبو بكر عبد ه )توx x القرن  -
هم، ｼققه بشر البكوش، وراجعه ﾊمد العروسي امطوي، دار الغرب اإسامي، بروت من أخبارهم وفضائلهم وأوصاف

 م.1983ه/1403

 القاضي ال》عمان، افتتاح الدعوة. -

 اجالس وامسارات.القاضي ال》عمان،  -
 م.1986روت، ،  أخبار آئمة الرستمين، ｼقيق ﾊمد اصر وإبراهيم ｸاز، دار الغرب، ب)م10هر/ 3ق(ابن الصغر امالكي  -

هرأ، الرديباج امرذهب x معرفرة أعيران علمراء امرذهب، ｼقيرق مرأمون برن ﾊري الردين اﾄ》ران، دار الكترب 799ابن فرحون امالكي )ت  -
 .1996العربية، بروت الطبعة آو{، 

 ، بدون اريخ.الفرق بن الفرق، ﾊمد ﾊي الدين عبد اﾅميد، دار امعرفة بروت هرأ429البغدادي عبد القاهر )ت  -
 .1983كتاب املل وال》حل، ｼقيق ألبر نصري ادر، دار امشرق، امطبعة الكاثوليكية، بروت، الطبعة الثانية   البغدادي عبد القاهر، -
طبررع علررى هررام  كترراب الررديباج امررذهب x معرفررة أعيرران علمرراء  –بتطريررز الررديباج  اابتهرراجهرررأ، نيررل 1036الت》بكررｰ أمررد اا )ت  -
 دار الكتب العلمية، بروت، بدون اريخ. –هرأ 799ذهب ابن فرحون اليعمري )ت ام

 هرأ، كتاب طبقات امشائخ امغرب، ｼقيق إبراهيم طّاي، مطبعة البعث، قس》طي》ة، بدون اريخ.670الدرجيｳ )ت  -
حسرر》ن ﾋلرروف، دار الفكررر للطباعررة  أربعررة أجررزاءأ، ｼقيررق ﾊمررد –هرررأ، اموافقررات x أصررول آحكررام، )ﾉلرردان 790الشرراط  )ت  -

 وال》شر والتوزيع، مكان واريخ الطبع غر مذكورين.

 م.2009، 1، السر، ｼقيق ﾊمد حسن، دار امدار اإسامي، بروت، ط)م1522هر/928ت) الشماخي -
. 1968رة، د العري للطباعة، القراههرأ، املل وال》حل )ثاثة أجزاءأ، ｼقيق عبد العزيز ﾊمد الوكيل، دار ااｼا548الشهرستا｣ )ت  -

 .1994ضمن ﾉلد واحد، ｼقيق أبو عبد ه السعيد ام》دو《، مؤسسة الكتب الثقافية، بروت، الطبعة آو{،  ]واﾄزء آول والثا｣
مكتبررة اﾅيرراة، عيرراض، ترتيررب امرردارك وتقريررب امسرالك معرفررة أعررام مررذهب مالررك، ｼقيررق أمرد بكررر ﾊمررود، م》شررورات دار القاضري  -

 مأ.1965)  بروت، ودار مكتبة الفكر، طرابلس

 امراجع:-2 -
مأ، وزارة آوقراف 1997هرر/1418مصطفى اهروس، امدرسة امالكية آندلسية إ{ هاية القرن الثالث اهجري نشأة وخصائص، ط) -

 والشؤون الدي》ية، امملكة امغربية.

 مالكية، دار الفكر للطباعة وال》شر والتوزيع، القاهرة  )د.تأ.شجرة ال》ور الزكية x طبقات ا ابن ﾋلوف، -

اﾅررادي عشررر امرريادي، تررر الزمرران،  -ﾍررم الرردين اه》ترراه، امررذهب امررالكي الغرررب اإسررامي إ{ م》تصررف القرررن اﾆررامس اهجررري   -
 مأ2004تونس) 

رمة عبد الررمن بردوي، دار الغررب اإسرامي، برروت، الطبعرة ألفرد بل، الفرق اإسامية x الشمال اإفريقي من الفتح حｯ اليوم، ت -
 .1978الثالثة، 

نسررام مرري ، التشرركات آيديولوجيررة x اإسررام )ااجتهررادات والترراريخأ، دار ام》تخررب العررري للدراسررات وال》شررر والتوزيررع، بررروت،  -
 1993الطبعة آو{، 

من الفتح حｯ اليوم، ترمة عبد الررمن بردوي، دار الغررب اإسرامي، برروت، الطبعرة ألفرد بل، الفرق اإسامية x الشمال اإفريقي  -
 .1978الثالثة، 
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 م.ﾉ1 ،2008دوب عبد العزيز، الصراع امذه  إفريقية إ{ قيام الدولة الزيرية، دار ابن سح》ون لل》شر والتوزيع، تونس، ط -

 م.1984ستمية، امؤسسة الوط》ية للكتاب، اﾄزائر، د/ط، جودت عبد الكرم يوسف، العاقات اﾆارجية للدولة الر  -

م، نقلرره إ{ العربيررة مررادي 12إ{ القرررن  10اريررخ إفريقيررة x عهررد بررｳ زيررري مررن القرررن  -روجرري إدريررس اهررادي، الدولررة الصرر》هاجية -
 م.1999، 1الساحلي، دار الغرب اإسامي، بروت، ط

 ب خال العصر الفاطمي.بوبة ﾉا｣، ال》ظم اإدارية x باد امغر  -

 .ﾊ1985مد أمد عبد امو{ : القوى الس》ية بباد امغرب، جزئن ،دار امعرفة اﾄامعية ، ااسك》درية ،  -
 الغريｳ: ع》وان الدراية. -

 .1985: اﾆوارج x باد امغرب حｯ م》تصف القرن الرابع اهجري ،دار الثقافة ،ﾊمود إماعيل -
  .2004ذهب امالكي الغرب ااسامي ،م》شورات تر الزمان ، تونس ، ﾍم الدين اه》تاه، ام -
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 وحدات التعليم اأساسيةاسم الوحدة: 
   النشاط الفاحياسم امادة: 

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
 ｼصيل هذ《 امادة مكن الطالب من كسب معارف x التاريخ الزراعي -

 ين على آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطر  )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
ر هدف هذ《 امادة إ{ تعميق معارف الطلبة التاريخ ااقتصادي للغرب اإسامي، ا سيما ما تعلق م》ه ال》شاط الفاحي والرعوي الذي 

 ت》وع x أماطه بن امغرب وآندلس.
  خصي للطالب(ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الش

 وضعية آرض وأشكال املكية -

 الضرائب: اﾆراج والعشر. -
 ر ام》اخ والثروة امائية وتق》يات الري. -
 اانتاج الزراعي وال》شاط الرعوي -
 اجال الرعوي. -

 الزراعة. أنواع امزروعات.وتق》يات  طرق وأساليب -
 الزراعي. الكوارث الطبيعية وامشاكل السياسية وآم》ية امؤثرة x ال》شاط -
 ال》شاط الرعوي: طرق مارسته، ﾉااته، القبائل الرعوية. -

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

 .امتحان كتاي ي هاية السداسي -

 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 

 م.1979مأ، كتاب اﾆراج، دار امعرفة للطباعة وال》شر، بروت، 818/ه203)ابن آدم، ﾓي القرشي  -
مأ، الفاحرة، ｼقيرق دون جوزيرف انطونيرو انكرورد، مدريرد، )د.طأ 1184هرر/580ابن العوام، أبو زكرا ﾓى بن ﾊمرد برن أمرد )ت  -

 .1مأ، ج1802
مأ، الفاحررة، ｼقيررق خوسرري مررارا ميرراس بييكروسررا وﾊمررد 11هررر/5رن ابررن بصررال، أبررو عبررد ه ﾊمررد بررن إبررراهيم الطليطلرري )ت x القرر -

 مأ.1955غرمان، مطبعة كرماديس، تطوان، ط)
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مأ، امق》ررع x الفاحررة، ｼقيررق صرراح جرررار وجاسررر أبررو صررفيه، 1073هررر/466ابررن حجرراج ااشرربيلي، أبررو عمررر أمررد بررن ﾊمررد )ت  -
 مأ.1982م》شورات ﾉمع اللغة العربية آرد｣، عمان، ط)

مأ، كتاب آنواء وآزم》ة والقول امشهور، ترمة وｼقيق ميكيل فوركادة نوغيس، اجلس آعلرى لأｸراث 403/1013ابن عاصم )ت -
 مأ.1993العلمية، معهد مياس فاليكروزة، برشلونة، ط)

، 1لضرامن، دار البشرائر، سرورا، ط، كتراب اإبرل، ｼقيرق حراح صرا  ا)م831هرر/ 216ت(صمعي أبو سعيد عبد املرك برن قريرب آ -
 م.2003

، دراسررة وｼقيررق د.أمررد الطرراهري، مطبعررة ال》جرراح -نررص أندلسرري العصررر امرابطرري–تجيرر ، اختصررارات مررن كترراب الفاحررة الابررن ليررون  -
 م.2001هر/1422، 1اﾄديدة، الدار البيضاء، ط

، ｼقيرق وتعليرق ｼرير اﾄواب عـن ضـرب الـدواب، )م1501-1428هرر/ 906 -831(السخاوي، ﾊمد بن عبد الرمن بن ﾊمد  -
 .4هر، ع1415أبو عبيدة مشهور حسن، أبو ح》يفة السيقرات، ｸث م》شور ﾉ xلة اﾅكمة، مادى آو{، 

عمرررردة الطبيررررب x معرفررررة ال》بررررات، ｼقيررررق ﾊمررررد العررررري اﾆطرررراي، دار الغرررررب اإسررررامي، بررررروت،  مأ،11هررررر/5)أبررررو خررررر ااشرررربيلي -
 مأ.1995)1ط

 مأ.1937)1مأ، كتاب الفاحة، نشر القاضي التهامي اﾄعفري، مطبعة اﾄديدة، فاس، ط11هر/5أبو خر ااشبيلي) -
اهجريأ،كتاب نزهرة امشتاق x اخراق آفاق )x جزءانأ،  6اإدريسي )أبو عبد ه امعروف الشريف اإدريسي، من أهل ق  -

 م. وطبعة بروت)د.تأ.2002ه/1422ة مكتبرة الثقافرة الدي》يرة، القاهر 
مأ، زهرة البستان ونزهة آذهان، ｼقيق ﾊمد مولود خلف امشهدا｣، الردار 1108هر/501لطغ》ري، أبو عبد ه ﾊمد بن مالك )تا -

 مأ.2005الدولية لاستثمارات الثقافية، القاهرة، ط)

أ علم اماحة x علم الفاحة، م》شورات دار آفاق اﾄديدة، م1730-1640هر/1143-1050ل》ابلسي، عبد الغｳ ال》قشب》دي )ا -
 مأ.1981)2بروت، ط

عريرررب برررن سرررعيد القررررط ، كتررراب تفصررريل آزمررران ومصرررا  آبررردان امعرررروف بكتررراب آنرررواء القررررط ، طبعرررة ري》هرررارت دوزي، ليررردن،  -
 مأ 1873ط)
اعتｲ به وراجعه  ال》ظار x غرائب آمصار وعجائب آسفار"،ة ابن بطوطة امسماة "ｼفة ،رحلمأ1355/ه756ابن بطوطة، )ت- 

 م.2005/ه1425دروي  اﾄويدي، امكتبة العصرية للطباعة وال》شر، بروت، 
 صورة آرض أو امسالك واممالك، دار مكتبة اﾅياة، بروت،)د.اأ.ابن حوقل، -

 م.1982، ديوان امطبوعات اﾄامعية، 2اعيل العري، طمأ،كتاب اﾄغرافيا، ｼقيق إم1286ه/685ابن سعيد امغري )ت-
مأ،امغرب x ذكر باد افريقية وامغرب، طبعة مكتبة امثｲ، ببغداد )د.تأ. وطبعة اريس، نشر البارون دي 1094ه/487البكري )ت-

 م.1965سان، 

 .1990، 3ل، بروت، طمأ اﾅيوان، ｼقيق ﾓى الشامي، م》شورات دار مكتبة اها909هر/ 225)ت اﾄاحظ -
 .2008، 3اﾅاحظ، البغال، ｼقيق علي بو ملحم، دار ومكتلة اهال، بروت، ط -
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، دار الغررررررب اإسرررررامي، برررررروت 2ين،ال》شررررراط ااقتصرررررادي x الغررررررب اإسرررررامي خرررررال القررررررن السرررررادس اهجرررررري، طموسرررررى عرررررز الدّ  -
 م.2003ه/1424

 م.1986ه/ 1407يط، دار الراح الربع لل》شر، تونس، ﾊمد حسن، القبائل وآراف x العصر الوس-
 م.1996ه/1417حركات إبراهيم، ال》شاط ااقتصادي اإسامي x العصر الوسيط، م》شورات أفريقية الشرق، الدار البيضاء، -

برررررررروت،    ، دار الغررررررررب اإسرررررررامي،2دراسرررررررات x التررررررراريخ ااقتصرررررررادي وااجتمررررررراعي للغررررررررب اإسرررررررامي، طاﾄ》حرررررررا｣، اﾅبيرررررررب، - 
 م.1986ه/1406
 مأ.1996حتاملة ﾊمد عبدة، أيبرا قبل ﾉيء العرب امسلمن، مطابع امؤسسة الصحفية آردنية، عمان)  -

 م.1992بوتشي  إبراهيم القادري، أثر اإقطاع x اريخ آندلس السّياسي، م》شورات دار عكاظ، الراط -

، دار الطليعررررة، برررررروت 1راث الغررررررب اإسررررامي واريررررخ ااقتصررررادي وااجتمرررراعي، طإضرررراءات حررررول ترررر بوتشرررري  إبررررراهيم القررررادري، -
 م.2002/ه1423

 م.1973بدر ﾊمود فؤاد، تغذية اﾅيواات امزرعية، دار امطبوعات اﾄديدة، مصر، د/ط،  -
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 وحدات التعليم اأساسيةسم الوحدة: ا
 اريخ العلوم ي الغرب اإسامياسم امادة: 

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
 العلوم الｰ تشكل أهم أسس التاريخ اﾅضاري. يكتسب الطالب من خال هذ《 امادة معارف x اريخ  -

رصد علمي ودقيق لتاريخ العلوم ي باد امغرب اإسامي ووضعها ي السياق العام امتعلق بتاريخ العلوم ي اﾅضارة  -
 اإسامية وي اﾅضارات اإنسانية.

 هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الطالب أنواع العلوم ال》قلية والعقلية. -
 

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفارف امسبقة امطلوبة: امع
 يتطلب هذا التكوين إماما أص》اف العلوم. -

وم خصوصا يشرط x الطالب متابعة هذا التكوين أن يكون على دراية امعارف العامة للعلوم إنسانية عموما واريخ العل -
 وتص》يفها. 

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 مكانة اريخ العلوم وتطور《 x اﾅضارات القدمة. -

 مكانة العرب وامسلمن x اريخ العلوم . -

 م》اهج دراسة اريخ العلوم ونزعاته وتياراته: -

 ورية وفلسفتها )الراضيات وام》طقأاريخ العلوم الص -

 اريخ العلوم الطبيعية وفلسفتها. ) الطب والفيزاءأ -

  ( اريخ العلوم اإنسانية ) التاريخ وااجتماع -
 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

 مال موجهة.امتحان كتاي x هاية السداسي، أع -

 أ والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -
 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 

 إحصاء العلوم  ،الفاراي -
 مأ.2003 (1وت، طمأ، امقدمة، دار الفكر، بر 1406هر/808ابن خلدون، عبد الرمن بن ﾊمد)ت -
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 -دار الكتب العلمية  –ضبطه وصححه ووضع فهارسه: ﾊمد اسل عيون السود –عيون آنباء x طبقات آطباء  ،ابن أي أصيبعة -
 م.1998هر/1419 – 1ط –لب》ان  –بروت 

 –ه: جرال آسريوطي ضربط نصره وعلرق علير –مأ. صرلة الصرلة 1308هر/708ابن الزبر الغراطي أبو جعفر أمد بن ابراهيم: )ت  -
 م.2008هر/1429 – 1ط –لب》ان  –بروت  –دار الكتب العلمية 

 –ｼقيرق صراح الردين اهرواري  –مأ. اريرخ علمراء آنردلس 1013هرر/403ابن الفرضي آزدي أبرو الوليرد عبرد ه برن ﾊمرد: )ت  -
 م.2006هر/1427 – 1ط –بروت  –صيدا  –امكتبة العصرية 

دار  –ضرربط نصرره وعلررق عليرره جررال آسرريوطي  –مأ. الصررلة 1182هررر/578قاسررم خلررف بررن عبررد املررك: )تابررن بشرركوال أبررو ال -
 م.2008هر/1429 – 1ط –لب》ان  –بروت  –الكتب العلمية 

 مأ، امقتبس x رجال آندلس1076هر/469ابن حيان القرط  أبو مروان حيان بن خلف: ) -
مأ. فهرسرة مرا روا《 عرن شريوخه مرن الردواوين امصر》فة x ضرروب العلرم وانرواع 1179هرر/575ابن خرر ااشربيلي أبرو بكرر ﾊمرد: )ت  -

وقف على نسخها وطبعها و مقابلتها على أصل ﾊفوظ x خزانة ااسكورال الشيح: فرنستشكه قدار《 زيدين وتلميذ خليان  –امعارف 
 م.1893 –القاهرة  –مكتبة اﾆاﾍي –رارةطرغو《

مأ، امسرر》د الّصررحيح اﾅسررن x مررنثر وﾊاسررن مررواا أي اﾅسررن، 1379/هﾊ781مررد اﾆطيررب التلمسررا｣)ابررن مرررزوق، أبررو عبررد ه  -
 م.1981/ه1401نشر الشركة الوط》ية لل》شر والتوزيع، اﾄزائر ، حققه ودرسه الدكتورة مارا خيسوس بغرا، وقدم له ﾊمد بوعياد

مأ، البسرتان x ذكرر آوليراء والعلمراء بتلمسران، اعترｲ مراجعرة 1605/ه1014ابن مرم، أبو عبد ه ﾊمد بن أمد)كان حيراً سر》ة  -
 م. 1986-1985أصله ﾊمد ابن أي ش》ب، وقدم له عبد الرمان طالب، ديوان امطبوعات اﾄامعية، اﾄزائر

ة"، ｼقيررق علررّي فهرسررة شريوخ القاضرري عيرراض امسررّمى "الغ》يررر .مأ1149/ه544، أبررو الفضررل اليحصرر  السرربｰ )ت)القاضرري(عيراض  -
 م2003ه/1423مكتبة الثقافة الدي》ية، القاهرة  -1عمر، ط

مأ، رحلة القلصادي، دراسة وｼقيق ﾊمد أبو آجفان، الشرركة 1485/ه891القلصادي، أبو اﾅسن علي القلصادي آندلسي)ت  -
 م.1978التونسية للتوزيع، تونس 

 م.1978قيق الدكتور سهيل زكار، وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء ، xｼ آخبار امراكشية اﾅلل اموشية، مؤلف ﾉهول -

 .اﾆطاي ﾊمد العري، الطب وآطباء x آندلس دراسة تراجم ونصوص، دار الغرب اإسامي، بروت -
 أﾏل ج》ثالث، اريخ الفكر آنردلسي، ترمرة حسن مؤنس، مكتبة الثقافة الدي》ية، القاهرة)د.تأ. ال》ثيا -

 مأ.1979)4لشكعة مصطفى، آدب آندلسي، دار اماين، بروت، طا -

  مأ.1976)  2عباس إحسان، اريخ آدب آندلسي عصر سيرادة قرطبة، دار الثقرافة، بروت، ط -
 م.1981ه/1402، الشركة الوط》ية لل》شروالتوزيع، اﾄزائر 2ط بوار رابح، امغرب العري "اريخ وثقافة"، -

 .م1973ه/1393جامع القروين، مكتبة امدرسة، دار الكتاب اللب》ا｣، بروت ، هاديالتازي عبد ا -
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حاجيرررررررات عبرررررررد اﾅميرررررررد، اﾅيررررررراة الفكريرررررررة اﾄزائرررررررر x عهرررررررد برررررررｳ زان، اﾄزائرررررررر x التررررررراريخ، امؤسسرررررررة الوط》يرررررررة للكتررررررراب، اﾄزائرررررررر  -
 م.1984ه/1405

 م.1984الفتح إ{ بداية العهد العثما｣"، امؤسسة الوط》ية للكتاب، اﾄزائر، اﾄزائر x التاريخ "العهد اإسامي من دهي》ة عطاء ه، -
، امركرز 1السبｰ، عبد آحد ااشراك مع حليمة فرحات، امدي》ة x العصور الوسطى: قضراا ووائرق مرن اريرخ الغررب اإسرامي، ط -

 م.1994ه/1415الثقاx العري، 

 م.1982ه/x1403 آندلس، دار الفكر العري، القاهرة،  عيسى ﾊمد عبد اﾅميد، اريخ التعليم -

، دار الغرب اإسامي، 1سعيدو｣ اصر الدين، من الّراث الّتارﾔي واﾄغراx للغرب اإسامي "تراجم مؤرّ خن ورّحالة وجغرافيّ ن"، ط -
 م.1999بروت 

، دار الغرب اإسامي، بروت 1مأ، ط16-20 الرابع عشر اهجري ) اريخ اﾄزائر الثقاx من القرن العاشر إ{، سعد ه أبو القاسم -
 م.1988ه/ 1409

 : اريخ العلم. جورج سارتون -

 علي سامي ال》شار: م》اهج البحث ع》د مفكري اإسام.  -

 عمر فروخ: عبقرية العرب x العلم والفلسفة.  -

 روزنتال: م》اهج البحث ع》د العلماء امسلمن.  -
-P. Duhem : la Théorie physique, son objet sa structure. 

-M.D.Gramek : Histoire de la pensée médicale en occident. 

-.Taton : Histoire des Sciences. 

- G.Canguilhem : Histoires des Sciences et sa philosophie.  
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 سداسي: اأولال

 وحدات التعليم امنهجية اسم الوحدة: 
 مناهج ومدارس ارخية.اسم امادة: 

 05الرصيد: 
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
لتتشكل لديه رؤية واضحة عن هذا اﾅقل ام》هجي ، ةالتارﾔي مدارس وام》اهجا مختلف هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الطالب -

 وامعرx، وكسب القدرة على توظيفها x العمل البحثي. 

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليمأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 

 x مرحلة التدرج. معرفة ام》اهج وامدارس التارﾔيةمرارا ما اكتسبه من تكوين الطالب x هذا اجال يعد است -
  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 .: ال》شأة والتطورامدارس التارﾔية ▪
 امدارس التارﾔية اإسامية -

  امدارس التارﾔية الغربية  -
 ارات بن امدارس التارﾔيةامق -

 ام》اهج  ▪
 ｼديد مفهومي ام》هج وام》هجية  -

   أمية ام》هج التارﾔي -
 تطور م》اهج البحث x العلوم اإنسانية -

 التغر امستمر، التشابك فيما بي》ها، التسلسلية...أ : )اموضوعية،خصائص ام》هج العلمي -

   خطوات ام》هج التارﾔي -
 أنواع ام》اهج. ▪

 ج الوصفي.ام》ه -

 ام》هج التارﾔي أو م》هج ااسردادي. -

 ام》هج ااستدا‾ أو الراضي. -
 ام》هج التجري . -

 ام》هج التوثيقي. -

 ام》هج الكمي. -
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 ام》هج آنروبولوجي -

 ام》هج اﾄد‾، القائم على الت》اظر والتحاور............. -

 جيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الر 
)مع الركيز على تدريب الطالب x آعمال أ امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -

 والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.، اموجهةأ
 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 

 .2000وري، نشأة علم التاريخ ع》د العرب، إصدارات مركز زايد للراث والتاريخ، العن، اإمارات العربية امتحدة، عبد العزيز الد-
اهات، مدارس، م》اهج - ّّ  ."الدّكتور وجيه كوثرا｣، "اريخ التأريخ: ا
 .امدارس التارﾔية الكرى دراسات نظرية x م》اهج البحث وفلسفة التاريخ ﾊمد مراد،  -
ر مصطفى، التاريخ العري وامؤرخون "دراسة x تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله x اإسام"، دار العلم للماين، لب》ان شاك -

 م.1993

آحزاب و  : أمل ﾉلة امصطفى بوعزيز: اﾅركة الوط》ية، اانتلج》سيا، اﾅركات ااجتماعية x مغرب القرن العشرين ، -
 .1577، ص  2009،  16، الس》ة  34، العدد :  الت》ظيمات السياسية امغربية

 م.1983بوجس بونس، امؤرخون واﾄغرافيون آندلسيون، الطبعة اإسبانية، مدريد،  -

 إماعيل ﾊمود، الفكر التارﾔي x الغرب اإسامي، م》شورات الزمن، مطبعة ال》جاح اﾄديدة، الدار البيضاء. امغرب. -

 م.1963د امسلمن، ترمة صا  أمد، مراجعة توفيق حسن، مكتبة امتｲ، بغداد روزنتال فرانز، علم التاريخ ع》 -

بعض القضاا ام》هجية لعلوم  : أمل ﾉلة ﾊمد العيادي، امدارس التارﾔية اﾅديثة و مسألة اﾅدود بن العلوم ااجتماعية، -
 . 400، ص 1998، 5، الس》ة 15التاريخ، العدد 

، 2007، بروت، ام》ظمة العربية للرمة، يوليوز 1دم : ﾊمد الطاهر ام》صوري، ط، ترمة و تقيداﾄد التاريخ جاك لوغوف: -
 . 1233 -122ص 
، بروت، ام》ظمة العربية ﾊ :1مد الطاهر ام》صوري، ط، ترمةاﾄديد التاريخ إى اﾅوليات من ،امفتت التاريخ ،فرانسوا دوس -

 .2009للرمة، ي》اير 
، بروت، ﾊ :1مد الطاهر ام》صوري، ط جاك لوغوف، ترمة وتقدم ،، إشرافاﾄديد التاريخ ،التاريخ اآ｣ ،جان اكوتور -

  .2007ام》ظمة العربية للرمة، يوليوز 

و العلوم اإنسانية الراط ،   ، الراط ، م》شورات كلية اآداب 11، ط ، ت》سيق ﾊمد ك》بيبامؤرخ مهام و اﾅاضر لتاريخ -
 م.2009،  158دوات و م》اظرات ، رقم سلسلة ن

-historiographie française et ’: l : Histoire récente, histoire immédiate Pierre Vermeren 

: Mohamed  par , éditél’historien” de fonctions et présent “Temps Maghreb,  le cas du

Kenbib, Université Mohammed V, Faculté des lettres et des sciences humaines de 

Rabat, Série colloques et séminaires, n° 158, Rabat, 2009, P- 123. 

http://ar.mideastyouth.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%84%D8%A7%20%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%84%D9%85%20%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.doc#_ftnref13
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 وحدات التعليم امنهجية اسم الوحدة: 
 مصادر اريخ الغرب اإسامياسم امادة: 

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أأسطر على آكثر ذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة)أهداف التعليم: 
الكتابة  مكي》ه من توظيف نصوص ومعطيات هذ《 امصادر x، مع حقوها ععلى ت》و امادة امعرفية مصادر الطالب  تعريف -

 التارﾔية للغرب ااسامي. 

 لى آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين ع )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 

 .يكون الطالب قادرا على التفريق بن امصدر وامرجع، وقادرا على تص》يفها اقليميا ومعرفيا -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(
 أنواع امصادر التارﾔية -

 امصادر اإخبارية. ▪

 مصادر التاريخ العام. ▪

 والطبقاتراجم ال ▪

 الرحلة  و كتب اﾄغرافيرة  ▪

  .آنساب ▪
 وام》اقب والّتصّوف  ▪

 ، والوائق.آحكامو الكتب الفقهيرة  ▪

 مقامات ورسائل، كتب الزجل وآمثال الشعبيةأ.امصادر آدبية: )الدواوين الشعرية،   ▪
 قديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة الت

 أ والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -
 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،امراجع: ) 
 إخأ ومطبوعات ، مواقع انرنت، كتب،امراجع: ) 

 امصادر/1
مأ: الرررذخرة ﾊ xاسرررن أهررل اﾄزيررررة، ｼقيرررق إحسرران عبررراس، دار الغررررب 1148هررر/ 542ي الشررر》ريｳ )ت ابررن بسرررام، أبرررو اﾅسررن علررر -

 .2000، 1اإسامي، ط
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مأ: كتاب الصلة x اريخ علماء آندلس، قدم له وضبطه صاح 1183هر/578ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد املك )ت  -
 م.2003هر/ 1423، 1ت، طالدين اهواري، امكتبة العصرية، برو 

مأ: مهرة أنساب العررب، ｼقيرق عبرد السرام ﾊمرد 1063هر/ 456ابن حزم، أبو ﾊمد علي بن أمد بن حزم القرط  آندلسي)ت  -
 م.1982هر/1402، 5هارون، دار امعارف، القاهرة، ط

 .1973هر/1393العري، بروت،  ابن حيان: امقتبس من أنباء أهل آندلس، ｼقيق ﾊمود علي مكي، دار الكتاب -
مأ، مطمرررح آنفرررس ومسرررح الترررأنس x ملرررح أهرررل 1135هررر/ 529ابررن خاقررران، أبرررو نصررر الفرررتح برررن ﾊمررد برررن عبيرررد ه القيسررري)ت  -

 م.1983هر/1403، 1آندلس، دراسة وｼقيق ﾊمد علي شوابكة، دار عمار، مؤسسة الرسالة، بروت، ط
مأ: قضراة قرطبرة وعلمرراء إفريقيرة، ｼقيرق ابررراهيم 971هررر/361حرارث بررن أسرد القرروا｣ آندلسري )ت  اﾆشرｳ، أبرو عبرد ه ﾊمررد برن -

 م.1981آبياري، دار الكتب اإسامية، دار الكتاب امصري، القاهرة، دار الكتاب اللب》ا｣، بروت، 
ار غراطررة، ｼقيررق يوسررف علرري طويررل، دار مأ: اإحاطررة x أخبرر1374هررر/776ابررن اﾆطيررب، لسرران الرردين بررن ﾊمررد السررلما｣ )ت  -

 م.2003هر/1424، 1الكتب العلمية، بروت، ط
ابرن اﾆطيرب: اريررخ إسربانيا اإسرامية أو كترراب أعمرال آعررام x مرن بويرع قبررل ااحرتام مررن ملروك اإسرام، ｼقيررق وتعليرق إ. ليفرري  -

 م.1956، 2بروف》سال، دار امكشوف، بروت، ط
مأ: العررر وديروان امبترردإ واﾆرر x أام العرررب والعجرم والربررر ومررن 1406هرر/808زيررد عبرد الرررمن ﾊمرد امغررري )ت ابرن خلرردون، أبرو  -

 م.1992هر/1413، 1عاصرهم من ذوي السلطان آكر، دار الكتب العلمية، بروت، ط
x حلى امغرب، ｼقيق شوقي ضريف، دار مأ: امغرب 1284هر/ 683ابن سعيد، أبو اﾅسن علي بن موسى بن سعيد الغراطي )ت  -

 م.1955، 3امعارف، القاهرة، ط
مأ: أخبررار وتررراجم أندلسررية مسررتخرجة مررن معجررم السررفر للسررلفي، 1180هررر/576السررلفي، أبررو طرراهر أمررد بررن ﾊمررد بررن سررلفة )ت  -

 م.. ｼ1 ،1963قيق إحسان عباس، دار الثقافة، بروت، ط
مأ: تريررب امرردارك وتقريررب امسررالك معرفررة أعيرران مررذهب مالررك، 1149هررر/544حصرر  )ت عيرراض، أبررو الفضررل عيرراض بررن موسررى الي-

 م. 1998هر/1418، 1ضبطه وصححه ﾊمد سام هاشم، دار الكتب العلمية، بروت، ط
قيق مأمون مأ: الديباج امذهب x معرفة أعيان علماء امذهب، 1396ｼهر/799ابن فرحون، اإمام القاضي إبراهيم بن نورالدين )ت  -

 م.1996هر/1417، 1بن ﾊي الدين اﾄ》ان، دار الكتب العلمية، بروت، ط
مأ: صربح آعشرى x صر》اعة اإنشرا، ｼقيرق يوسرف علري الطويرل، 1418هرر/821القلقش》دي، أمرد برن علري برن أمرد الفرزاري )ت  -

 م.1987، 1دار الفكر، دمشق، ط
مأ: نفرح الطيرب مرن غصرن آنردلس الرطيرب وذكرر وزيرهرا لسران 1632هرر/1041)ت امقري، أبو العبراس أمرد برن ﾊمرد التلمسرا｣  -

 م.1997الدين بن اﾆطيب، ｼقيق إحسان عباس، دار صادر، بروت، 
 : امراجع العربية /2

 م.1955ال》ثيا، أﾏيل ج》ثالت: اريخ الفكر آندلسي، ترمة حسن مؤنس، مكتبة الثقافة الدي》ية، القاهرة،  -
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 .1999، 1ا. ك: امصادر التارﾔية العربية x آندلس، نقله إ{ العربية ايف أبو كرم، م》شورات دار عاء الدين، دمشق، ط بويك -
، 5هونكررررة زيغريرررررد: ترررررس العررررررب تسرررررطع علرررررى الغررررررب، تعريررررب فررررراروق بيضرررررون وكمرررررال دسررررروقي، دار اآفررررراق اﾄديررررردة، برررررروت، ط -

 م.1981هر/1401

- x ثｸ ،الدي طريفﾆم.1982مفهوم التاريخ وم》هجه، دار الطليعة بروت،  ا 
 م.1983الدوري عبد العزيز، ｸث x نشأة علم التاريخ ع》د العرب، دار امشرق، بروت،  -
 .1963روزنتال فرانز، علم التاريخ ع》د امسلمن، ترمة صا  أمد العلي، نشر مكتبة امثｲ، بغداد،  -
 .ﾔ2001ي x الغرب ااسامي، م》شورات الزمن، الراط، ﾊمود اماعيل، الفكر التار  -
 .1982مصطفى شاكر، التاريخ العري وامؤرخون، دار العلم للماين، بروت،  -
ام》ررو｣ ﾊمررد، امصررادر العربيررة لترراريخ امغرررب مررن الفررتح ااسررامي إ{ هايررة العصررر اﾅررديث، م》شررورات كليررة ااداب والعلرروم اانسررانية،  -
 .1983ط، الرا
 .2004عبد الواحد ذنون، نشاة التاريخ ااسامي x ااندلس، دار امدار ااسامي، بروت،  -
 .2004عبد الواحد ذنون، دراسات x التاريخ آندلسي، دار امدار ااسامي، بروت،  -
 م 1982 ، 1ط العري، الفكر دار آندلس، x التعليم اريخ عيسى، اﾅميد عبد ﾊمد -
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 وحدات التعليم امنهجية اسم الوحدة: 
 العمران وامراكز اﾅضارية : اسم امادة

 01الرصيد: 
 01امعامل: 

 أهذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثرذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x )أهداف التعليم: 
 الوقوف على اريخ اجال اﾅضري من خال دراسة ماذج مدن من الغرب اإسامي. -

 تعريف الطالب أمية التمدين والتمدن ي امغرب اإسامي خال الفرة الوسيطة وعاقته الفرة السابقة -

 ف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.  تفصيلي للمعار  )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 معرفة اريخ امدن وｽطيطها. -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 ﾊتوى امادة:
  تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:

 اإسامي مدخل إ{ العمران -

 العمران ي الفكر اإسامي  -

 التحوات العمرانية x باد الغرب اإسامي بعد الفتح اإسامي. -

 الكوارث الطبيعية على العمران x الغرب اإسامي. -

 اﾅروب واهجرات وأثرها على العمران. -

 خصائص امعمار اإسامي.  -

 الوسيط )موذج مدن امغرب آوسطأ العمران والدمغرافية x امدي》ة الغربية x العصر -

 طريقة التقييم:  -

 .امتحان كتاي ي هاية السداسي -
 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 

 اليعقوي، كتاب البلدان. -

 مأ، صورة آرض، دار مكتبة اﾅياة، بروت )د.تأ.977هر/367ابن حوقل، أبو القراسم ﾊمد بن علي ال》صي  )ت -

هر/ 1416، دار إشبيليا، الراض 1لرّامي الب》ّاء، اإعان أحكام الب》يان، ｼقيق ودراسة: عبد الرمن بن صا  آطرم، طابن ا -
، امركز الثقاx 1السبｰ، عبد آحد وحليمة فرحات، امدي》ة x العصور الوسطى: قضاا ووائق من اريخ الغرب اإسامي، ط م1995
 م.1994ه/1415العري، 

 مأ.2003 (1مأ، امقدمة، دار الفكر، بروت، ط1406هر/808بن خلدون، عبد الرمن بن ﾊمد)تا -
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 ابراهيم القادري بوتشي : تراث الغرب ااسامي وارﾔه ااقتصادي وااجتماعي -
 ابن عبدون: رسالة x القضاء واﾅسبة -

سررفار، ｼقيرررق علررى ام》تصرررر الك》رررا｣، مؤسسرررة مأ، ｼفرررة ال》ظررار x غرائرررب آمصررار وعجائرررب ا1369ٓهررر/ 770)ت ابررن بطوطرررة -
 م أ.1985الرسالة، بروت ) 

مأ، قطعة من كتاب فرحة آنفس عن كور آنردلس ومدها، ｼقيق عبرد البديررع لطفري، نشرر ﾉلرة 12هر/6ابن غرالب الغراطي، )ق -
 .1، ج1مأ، م 1956معهد امخطوطات العربية، مصر)

 . 2مأ، م2002امشتاق x اخترراق آفراق، مكتبة الثقافة الدي》ية، القاهرة ) مأ، نزهة1163هر/ 558)ت اإدريسي -

مأ، جرامع مسائل آحكام ما نزل من القضاا امفتين واﾅكام، ｼقيق ﾊمد اﾅبيب اهيلة، دار الغرب 1440هر/844الرز‾، )ت -
 مأ.2002)1اإسامي، بروت، ط

 مأ.2003)1ممالك ، ｼقيق مال طلبة، دار الكتب العلمية، بروت، طمأ، امسالك وا1094هر/ 487البكري، )ت -

مأ، صرفة جزيرررة آنردلس مرن كتراب الررروض 1326هرر/726اﾅمرري، أبرو عبررد ه ﾊمررد بررن ﾊمررد برن عبررد ه بررن عبررد امر》عم )ت -
 مأ .1937امعطار x خر آقطار، ｼقيق ليفي بروف》سال، القاهرة)

 مأ، آثرار الباد أخبار العباد، دار صادر، بروت)د.تأ.1283هر/682القزويｳ )ت -
مأ، صرررربح آعشررررى x صرررر》اعة اإنشررررا، نسررررخة مصررررورة عرررررن الطبعررررررة آمريررررة، امؤسسرررررة امصرررررية 1418هررررر/821القلقشرررر》دي )ت -

 العامة)د.تأ.

توفيررق عويضرة، دار إحيرراء الرراث مأ، امعجب x تلخيص أخبار امغرب، ｼقيق العران سعيرد، ﾊمرد 1228هر/625)ت امراكشي -
 مأ. 1963القاهرة) اإسامي،

 مأ.1906) ليدن، مطبع بريل، 2مأ، أحسن التقاسيم x معرفة آقاليم، ط990هر/380)ت ﾎو  امقدسي  -

شرراف ﾊمرد مأ، امعيرار امعرب واﾄامع امغرب عن فتراوى علماء إفريقيرة وآنرردلس وامغررب، ｼرت إ1508هر/914)ت الونشرريسي -
 مأ.1981اﾅجي، دار الغرب اإسامي، بروت )

 .مأ معجم البلدان، دار صادر، بروت )د.تأ1230هر/627)ت اقوت اﾅموي -

 أمد السعداوي: اجاعات وآويئة x اريخ الغرب الوسيط. -
 ﾊمد حسن: امدي》ة والبادية إفريقية x العهد اﾅفصي. -

 ربية x العصر الوسيط." " " ": القبائل وآراف امغ -

 هشام جعيط: نظرة ابن خلدون للمدي》ة ومشكلة التمدين. -

، امركررز الثقرراx 1السرربｰ، عبررد آحررد وحليمررة فرحررات، امدي》ررة x العصررور الوسررطى: قضرراا ووائررق مررن اريررخ الغرررب اإسررامي، ط -
 م.1994ه/1415العري، 

رمرررة السررريد عبرررد العزيرررز سرررام و عبرررد البرررديع لطفررري، الررردار امصررررية، للترررأليف مانويرررل جوميرررث موري》رررو، الفرررن اإسرررامي x إسررربانيا، ت -
 م أ.1977والرمة، القاهرة )

 )د.تأ. مرزوق ﾊمد عبرد العزيز، الف》ون الزخررفية x امغرب وآندلس، دار الثقافة،  بروت -
 مأ.1993)1ط، 》ا｣، بروتيوسف عيد، الف》رون آنردلسية وأثررها x أورا القروسطية، دار الفكر اللب -

اسررريليو ابرررون مالدوالرررد، العمرررارة x آنررردلس عمرررارة امررردن واﾅصرررون، ترمرررة علررري إبرررراهيم ام》ررروx، اجلرررس آعلرررى للثقافرررة، القررراهرة،  -
 مأ.2005)1ط
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 مأ.2000عاصم ﾊمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والف》ون اإسامية، مكتبة مدبو‾، ط)  -

 مأ.1988)1وسوعة العمارة اإسامية، جروس برس، بروت، طعبد الرحيم غالب، م -

مأ، ﾊ1(2012مرد حسررن العيرردروس، العمررارة والف》رون آندلسررية x غراطررة وطليطلررة وقرطبرة، دار العيرردروس للكترراب اﾅررديث، ط -
 القاهرة.

 . 304، العدد مأﾓ2004ي وزيري، العمارة اإسامية والبيئة، عام امعرفة، مطابع السياسة، الكويت، ط) -

 .3مأ، جﾓ2000ي وزيري، موسوعة ع》اصر العمارة اإسامية، مكتبة مذبو‾، القاهرة، ط) -
-Andrée Miquel ,L’Islam et sa civilisation,septieme Edition,revue et corrigée Armand 
Colin,France.2003. 

- Claudio Sanchez-Al Bornoz,L'Espagne musulmane, traduction Claude 

Fraggi,Edition O P U / publisud .1983. 

- François –X avier Guerra, La péninsule Ibérique de L’antiquité au siècle d’or, 1 
édition, P. U. F. 1974. 

-  Henrri Terrasse. L'art Hispano Mauresque. Des origines au 13 siècle, Tome 21, Les 

Editions  G.Van .Paris 1932. 

- Georges Marçais , L'Art Musulman ,Quadrige, , P. U. F. Paris 1981. 

- G-H Bayet,L'Art Byzantin,A.Quantin ,imprimeur ,Editeure paris 

-Gustave Le Bon , La Civilisation des Arabes , Imprimé par image, syracuse,Italie. 

- Jacques -C- Risler, La Civilisation Arabe ,Rayait Paris, 1955.  

-Lèvi provençal,Histoire de l'Espagne musulmane,Tome1.maison neuve 

larose,Paris,1999. 

- Louise. Reau et Gustave Le Bon, L’art du Moyen age, la renaissance du livre,Paris 
1935. 

- Michel. Kazanski,Les Goths,les 7 après j-c, Edition Errance.  

- Pierre Guichard,L'Espagne et la sicile Musulmanes aux 11 et 12em  siecles 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 وحدة التعليم اأفقيةاسم الوحدة: 
 والتاريخ ااأنثروبولوجياسم امادة: 

 01الرصيد: 
 01امعامل: 

 أعلى آكثرذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر )أهداف التعليم: 
 وعاقته التاريخ. اآنثروبولوجي علم ا ةماهيتعريف الطالب  -

 x دراسة اريخ الغرب اإسامي. امكن الطالب من توظيف مقارات آنثروبولوجي -
 كثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آ )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 

 ضمن معرفته العلوم امساعدة. اآنثروبولوجيمفردات علم  يفرض x الطالب اكتسابه -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب( -
 ﾊتوى امادة:

 احور اأول: مفهوم وﾉال اأنثروبولوجيا -
 ت آنثروبولوجيا التطور التارﾔي للدراسا -
 عاقة آنثروبولوجيا العلوم آخرى )التاريخأ  -

 اانثروبولوجيا والتاريخ: مقاربة م》هجية -

 احور الثا｣: آنثروبولوجيا التارﾔية  -

 الغرض من دراسة آنثروبولوجيا التارﾔية وأميتها.  -

 نشأة آنثروبولوجيا التارﾔية  -

 ة واّاهاها م》اهج آنثروبولوجيا التارﾔي -

 مدارس آنثروبولوجيا التارﾔية وفلسفاها  -

 وجغرافيا  أنثروبولوجيااحور الثالث: الغرب اإسامي  -
 مفهوم اجال التارﾔية  -
 ااعتبارات ام》هجية x دراسة اجال التارﾔية  -
 العمق الزمｳ مفهوم اجال التارﾔية  -
  وجياآنثروبولاجال التارﾔي x الدراسات  -
 ة التارﾔية x الغرب اإسامي يماذج من اجاات امكان -
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 احور الرابع: اإطار التارخي واأنثروبولوجي للنظم وامؤسسات ي الغرب اإسامي
 أركولوجية اﾅضارة x الغرب اإسامي.  -
 امكوات ااجتماعية x الغرب اإسامي من م》ظور أنثروبولوجي. -

 ح اإسامي إ{ سقوط غراطة.امؤسسات من الفت -

 ｼليل عملية اامتزاج الثقاx لل》خب ﾉ xتمعات الغرب اإسامي -

 التارخية  اأنثروبولوجيااحور اﾆامس: الغرب اإسامي أسسه 
 ال》موذج اانقسامي واجتمعات امغاربية      
 آشكال العائلية والزواج       
 سلطة أشكال اﾅكم ومارسة ال       
 السلطة التارﾔة والشرعية       
 آسس امقدسة للسلطة       
 القرابة والسلطة       
 التدرج ااجتماعي والسلطة التارﾔية      
 السلطة السياسية والدين.      

 التارخية  اأنثروبولوجيااحور السادس: افاق 
  ضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:

 طريقة التقييم:  -

 .متحان كتاي ي هاية السداسيا -
 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 

 ﾊمد كاوي، اجتمع والسلطة.   - .والتاريخ حالة امغرب العري آنثروبولوجياﾉموعة من امؤلفن،  -
-  x تمعات وثقافات البحر امتوسط دراسةﾉ ااركيولوجية  آنثروبولوجيامصطفى عمر مادة 

 دراسات انروبولوجية  –كليفورد غرتز، اإسام من وجهة نظر علم آاسة    -

 .علم آاسة. جامعة دمشق –آنثروبولوجيا ، اﾄباوي علي -جرار كلرك اانروبوﾄية وااستعمار  -

 جورج فاانديية، اانروبولوجيا السياسية  - عاطف وصفي، آنثروبلوجية الثقافية. -

 .آردن ،مقّدمة x آنثروبولوجيا الربوية. امطابع التعاونية. عّمان ،أبو هالل أمد -آنثروبولوجيا الثقافية.  ،إبراهيم اصر -

  اﾅديث. اإسك》درية امكتب اﾄامعي ،غام. عبد اهلل عبد الغｳ وآخرون امدخل إ{ علم اإنسان -

 م.2010، ترمة كاظم سعد الدين، دار اﾅكمة دراسة اانثروبولوجيا امفهوم والتاريخ ،بره ج بيلتو -
      Norbert Roland ùmlk : l’antropologie juridique 

http://www.aaanet.org/about/whatisanthropology.cfm 

 

http://www.aranthropos.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/
http://www.aranthropos.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/
http://www.aaanet.org/about/whatisanthropology.cfm
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Master Recherche : Histoire de l’Occident musulman au moyen âge   
 
Unité d’Enseignement : Transversale  
Semestre :1 
Intitulé de la matière: : Français/Anglais/Espagnol 
Crédits: 
 
 
Objectifs de l’enseignement: 
- A la fin de la formation dans cette matière, l'étudiant doit acquérir la capacité de 
lire les références en langue française, et de savoir comment utiliser ces références 
dans ses recherches, et spécialement dans son mémoire de fin d'étude.    
Connaissances préalables recommandées:  
- comme pré requis à cette matière l'étudiant doit au minimum savoir lire et écrire 
en français, et ce ci afin de pouvoir lire et comprendre les textes historique qu'on lui 
proposera au cour de la formation.    

 
Contenu de la matière :  
1- Textes choisis d’histoire économique. 
2- Textes choisis d’histoire sociologique. 
3- Textes choisis d’histoire culturelle 
4- Textes choisis de méthodologie.  
5- Textes choisis sur l'histoire intellectuelle et religieuse de l’occident musulman  
Mode d’évaluation :   

1- Examen de fin de session   
2- Travail de session    

 
Références     
- Toutes les références des matières citées plus haut.  
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايالسداسي: ال

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 التاريخ السياسي لأندلس.ادة: اسم ام

 05الرصيد: 
 03امعامل: 

 
 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 

 .الوقوف على أهم التطورات السياسية لأندلس خال فرة الدراسة     -

 اﾅضارة اإسامية آندلس. إبراز التاريخ السياسي x ب》اء -

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 التاريخ السياسي لأندلس قبل الفتح اإسامي -

 آوضاع السياسية لأندلس قبيل فرة الدراسة)الفتح اإساميأ -
 ادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(ﾊتوى ام

 تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:
 تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:

 اإطار اﾄغراx والتارﾔي لأندلس )مصطلحات جغرافيةأ .1

 آوضاع السياسية ٓندلس)إسبانياأ قبل الفتح اإسامي .2

 طور السياسي لأندلس:الت .3

 هرأx2-9 عهد الواة )ق -

 x عهد الواية آموية -

- x افة آمويةﾆعهد ا 

 1عصر ملوك الطوائف -

 "    " امرابطن -

 "   " اموحدين -

 2"   " ملوك الطوائف -

 دولة بｳ آمر -

 السياسية بن آندلس وبلدان امغرب عاقات. ال5 -

 مالك ال》صرانية.العلقات السياسية بن آندلس وام -
 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( -
 أ والتقوم امستمر لأعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسي) -
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 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
 

 –نشر وｼقيق: ب. شاميتاوكورنيطي و م. صبح وغرهم  –مأ. امقتبس 1076هر/469خلف: )ابن حيان القرط  أبو مروان حيان بن  -
 م.1979 –مدريد  –كلية اآداب الراط   –امعهد ااسبا｣ العري للثقافة 

س كتｳ بول –نشر آب ملشورأنطونية –مأ. امقتبس x رجال آندلس 1076هر/469ابن حيان القرط  أبو مروان حيان بن خلف: ) -
 م.1973 –

 –ｼقيق: عبد الرمن علي اﾅجي  –مأ. امقتبس x اريخ آندلس 1076هر/469ابن حيان القرط  أبو مروان حيان بن خلف: ) -
 م.1993 – 1ط –لب》ان  –بروت  –دار الثقافة 

 –ｼقيق: د/ ﾊمود علي مكي  –مأ. امقتبس من أنباء أهل آندلس 1076هر/469ابن حيان القرط  أبو مروان حيان بن خلف: ) -
 م.1973هر/1393 –لب》ان  –بروت  –دار الكتاب العري 

مركز  –ｼقيق: ﾊمود علي مكي  –السفر الثا｣  –مأ.كتاب امقتبس 1076هر/469ابن حيان القرط  أبو مروان حيان بن خلف: ) -
 م.2001هر/1422 –الراض  –املك فيصل للبحوث والدراسات ااسامية 

امكتبة  –قدم له ووضع فهارسه: ﾊمد الع》اي –مأ. قائد العقبان ﾊ xاسن آعيان 861هر/247اقان أبو نصر الفتح: )ت ابن خ -
 م.1966هر/1386 –تونس  –العتيقة 

: شرحه وضبطه وقدم له –اإحاطة x أخبار غراطة ، مأ1374هر/776ابن اﾆطيب لسان الدين أبو عبد ه ﾊمد بن عبد ه: )ت  -
 م.2003هر/1424 – 1ط –لب》ان  –بروت  –دار الكتب العلمية  –طويل د/ يوسف علي -أ

:)جزءانأ، ｼقيق د.حسن مؤنس، الشركة العربية للطباعة وال》شر، دار الكتاب   اﾅلة السراءمأ، 1260هر/658، )ت.ابن اأار - -
 م.1963العري،القاهرة 

 م.1955لسيد عزت العطار اﾅسيｳ،مكتبةاﾆاﾍي مصرنشر《 ا ،التكملة لكتاب الصلة، ابن اأار -

 مأ.1147هر/542)أبو اﾅسن علي بن بسام الش》ريｳ،ت.ابن بسـام  - -
 م.1979هر1399،بروت2أجزاء، ｼقيق د.إحسانعباس،ط4،الذخرة ي ﾊاسن أهل اﾄزيرة -
-  
 م.1966رية للتأليف وال》شر، القاهرة ،الدارامص2، ج1جكتاب الصلة ي أئمة اأندلس، مأ.1182هر/578) ابن بشكوال -
 هر/779، )أبو عبد ه ﾊمد بن عبد ه الط》جي، ت.ابن بطوطة - -
 م.ｼ1964فة ال》ظار x غرائب آمصار، أو رحلرررة ابن بطوطرة،الربراط   -
-  
ن علي اﾅجري، دار ｼقيق عبدالرمجغرافية اأندلس وأوروبـا، من كتاب امسالك واممالك،  مأ.1094هر/487)ت.البكري، - -

             م.                                                                                                                           1968اإرشاد، بروت، 
ت كلية اآداب والعلوم اإنسانية، وجدة ، م》شورا1ب》مليح، عبد اإله، ااسرقاق x الغرب اإسامي بن اﾅرب والتجارة، ط - -

 م.2003ه/1424
مأ، مطبعة دار اﾅسن 1030-755هر/422-138دويدار حسن يوسف، اجتمع آندلسي x العصر آموي) - -

 مأ.1994)1اإسامية، اإسك》درية، ط
 مأ.2009جتماعية، مصر، ط)سامية مصطفى مسعد، صور من اجتمع آندلسي، عن للدراسات والبحوث اإنسانية واا - -
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آولياءأ، دار الطليعة للطباعة وال》شر، بروت، -الذه》يات -القادري إبراهيم بوتشي ، امغرب وآندلس x عصر امرابطن) اجتمع - -
 مأ.1993ط)

لطليعة للطّباعة وال》شر، ، دار ا1بوتشي  إبراهيم القادري مباحث x التاريخ ااجتماعي للمغرب وآندلس خال عصر امرابطن، ط - -
 م.1998ه/1419بروت 

مأ: مهرة أنساب العرب، ｼقيق عبد السام ﾊمد 1063هر/ 456ابن حزم، أبو ﾊمد علي بن أمد بن حزم القرط  آندلسي)ت  - -
 م.1982هر/1402، 5هارون، دار امعارف، القاهرة، ط

مأ: نفح الطيب من غصن آندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 1632ر/ه1041امقري، أبو العباس أمد بن ﾊمد التلمسا｣ )ت  - -
 م.1997الدين بن اﾆطيب، ｼقيق إحسان عباس، دار صادر، بروت، 

مأ: اريخ قضاة آندلس امسمى "امرقبة العليا فيمن 14هر/ 8ال》باهي، أبو اﾅسن بن عبد ه بن اﾅسن امالقي )ت هاية القرن  - -
 لفتيا"، امكتب التجاري للطباعة وال》شر والتوزيع، بروت، د.ت.يستحق القضاء وا

كتاب اريخ إسبانيا اإسامية أو كتاب أعمال اأعام ي من بويع قبل ااحتام من ملوك مأ.1374هر/776، )ت ابن اﾆطيب -
 م.   1956، بروت ｼ2قيق وتعليق لريفي بروف》سال، ط اإسام،

 م.ｼ ،1973قيق د.ﾊمد عبده ع》ان،مكتبة اﾆاﾍي،القاهرة1،جاإحاطة ي أخبار غراطـة -
 مأ.1405هر808)أبوزيد عبدالرمن ﾊمد امغري،ت.ابن خلدون -
، دار الكتاب اللب》ا｣ اأكر السلطان كتاب العر وديوان امبتدأ واﾆر ي أام العرب والعجم والربر ومن عاصرهم من ذوي    -

 م1968للطباعة وال》شر، بروت 
 م.ｼ ،1970قيق إماعيل العري، بروت كتاب اﾄغرافيـا  مأ،1286هر/685، )ت.ابن سعد امغري

،دار الكتب 1،،وضع حواشيه خليل ام》صور،ط2،ج1جامُغرب ي ُحـلي امغرب،  مأ،1286هر/685، )ت.ابن سعد امغري -
 م.1997هر/1417العلمية،بروت 

- Abd al-Wahid al-Marrakechi, Histoire Des Almohades.Traduite et 

Annatéepar,E.Fagan Alger,1893 

- - Isidore of Siville's, History of the kings of the Goths, Vandals,andSuevi( Historia de 

regibusGotborum,Vandalorum et Suevorum),Translated by Guido Donini and Gordon 

B.Ford,JR,(Leiden:E.J.Brill,1966). 

- -Abun-Nasr Jamil M.,A History of the Maghrib,First pub,1971,Rep 

1977,Cambridge University Press,(London 1980).  

- -Andrew C.Hess,The Forgotten Frontier,A History of the Sixteentth-

Century,Ibero-African Frontier,(Chicago and London,1983). 

- -Arnod ,SirT.andGuillaum A, The Legacy of Islam,(Oxford,1931). 

- -Bishko Charles Julian,Studies in Medieval Spanish Frontier History,Variorum 

Reprints (London,1980). 

- -BourouibaRachid,Abdel-Mumin Flambeau des Almohades, S.N.E.D, 

Alger,1974,p.74. 
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- -Bovill E.W, The Golden Trade of the Moors, (Oxford University 

Press,London,1958). 

- - ChejneG.Anwar,Muslim Spain Its History and Culture,University of Minnesota 

Press ,(U.S.A,1974). 

- - Collins R.,Early Medieval Spain'unity inDiversity,400-1000), Roger 

Collins,(London, 1983). 

- -ContaminePhilippe,La Guerre au moyen age,(Paris 1980),Trans 

by,MichaelJones,War inthe Middle Ages,Basil Blackwell,(London 1984).. 

- -Norman Daniel,The Arabs and Medieval Europe,( Longman,librairiedeLiban, 

First Pub,1975,2nd Ed,1979). 

- DefourneauxMarcelin,Les Français en Espagne aux XIe et XIIe Siecles 

- PUF,1944.Voire,chapt,III. « Les Croisades d’Espagne,la France et la Reconquète 
espagnole aux XIe et XIIe Siecles » 

-DozyR,Histoire des Musulmans d’Espagne,vol.IV(Leiden, 1932). 

-Edem,Recherches sur histoire et la littérature de l’Espagne pendent le Moyen 
Age,(Leiden,1847). 

- El – Hajji A.Ali,Andalusian Diplomatic Relation with Western Europe 

During The Umayyad Period (A.D.138-366/A.D.755-976),(Dar Al Irshad,Beirut 

1390.H1970.A.D). 

-Glick T.F Islamic and Christian Spain in theEarly Middle Ages. 

( Princeton University Press,1979). 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايالسداسي: ال

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 ﾉتمع الغرب اإسامي.اسم امادة: 

 05الرصيد: 
 02امعامل: 

 أعلى آكثرذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر )أهداف التعليم: 
ر هدف هذ《 امادة إ{ توسيع اطاع الطالب على ﾉتمع الغرب اإسامي، من حيث الراتب ااجتماعي، والفئات امشكلة له،          

 ودور بعض تلك الفئات والع》اصر x اﾅياة ااجتماعية والسياسية.  
 ت ااجتماعية وحركتها وهجراها x الغرب اإسامي.التعرف على الظروف التارﾔية والعوامل امؤثرة x تشكل امكوا -

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
واإنسرررانية عمومرررا والتررراريخ  رررر يشررررط x الطالرررب متابعرررة هرررذا التكررروين أن يكرررون علرررى درايرررة امعرررارف العامرررة للعلررروم ااجتماعيرررة

ااجتمرراعي خصوصررا، إضررافة إ{ ضرررورة إحاطترره أهررم مفرراهيم الترراريخ ااجتمرراعي، ومعرفترره م》هجيررة البحررث x هررذا ااختصرراص 
 الدقيق.

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

  صر التالية:تتضمن هذ《 امادة الع》ا
 مصادر التاريخ ااجتماعي للمغرب اإسامي -

 .اﾆريطة ااث》ية جتمع الغرب اإسامي -
 الت》ظيمات القبلية x الغرب اإسامي -

 القبائل امستقرة وامت》قلة )حركة السكانأ.   -

 أثر اهجرات على التعمر -

 عيشة،، آعراف، الدور السياسي، العاقات ااقتصادية.ل، أماط امإسامي: التاريخ، آنساب اجاالقبيلة x الغرب ا -

 الراتب ااجتماعي. -
 امرأة ﾉ xتمع الغرب اإسامي. -

 الرق وعمليات ااسرقاق. -
 امهمشون ﾉ xتمع الغرب اإسامي. -
 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( -
 أ والتقوم امستمر لأعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسي) -

 
 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
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مأ، رسالة x اليهرود، ｼقيرق: عبرد الررحيم برن حرادة وعمرر ب》مررة، 1503/ه909امغيلي )ﾊمد بن عبد الكرم امغيلي التلمسا｣ )ت -
  م.2005وال》شر، امغرب دار أي رقراق للطباعة  -1ط
مأ، امقتبس من أخبرار أهرل آنردلس، ｼقيرق ﾊمرود علرى 1076هر/369ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرط )ت -

 مأ.1973مكي، دار الكتاب العري، بروت )

، ｼقيق ذكر املوك من بｳ عبد الوادذكر املوك من بｳ عبد الواد  بغية الرواد xبغية الرواد x، هأ780ابن خلدون )أبو زكراء ﾓي بن أي بكر ﾊمد بن ﾊمد بن اﾅسن، ت  -
  .1980الدكتور عبد اﾅميد حاجيات، امكتبة الوط》ية، اﾄزائر، 

وديروان امبتردأ واﾆرر x أام العررب والعجرم والربرر وديروان امبتردأ واﾆرر x أام العررب والعجرم والربرر   مأ، ترمان العر1405/ه808ابن خلدون، أبو زيد عبد الرمان بن خلدون)ت -
 م.2003/ه1424، دار الكتب العلمية، بروت  ﾊ2مد علّي بيضون، ط، م》شورات ومن عاصرهم من ذوي السلطان آكرومن عاصرهم من ذوي السلطان آكر

مأ، آداب اﾅسبة واحتسب، ｼقيق فاطمة اإدريسي ｼت إشراف 1033هر/424ابن عبد الرؤوف أمد بن عبد ه القرط )ت -
 مأ،.2005) 1مصطفى الصمدي، دار ابن حزم، بروت، ط

مأ، رسالة x القضاء واﾅسبة، ｼقيق ليفي بروف》سال، مطبعة امعهد العلمي 11هر/5قابن عبدون، ﾊمد بن أمد بن عبدون التجي ) -
 مأ.1995  (الفرنسي لْار الشرقية، القاهرة، 

مأ، البيران امغرب x أخبارآندلس وامغرب، مكتبة دار صادر، 1312هر/712ابن عذاري، أبو عبد ه أمد بن ﾊمد ) كان حيا  -
 بروت)د.تأ.

مأ، جرامع مسائل آحكام ما نزل من القضاا امفتين واﾅكام، ｼقيق 1440هر/844، أبو القراسم بن أمد البلروي )تالرز‾ -
 مأ.ﾊ1(2002مد اﾅبيب اهيلة، دار الغرب اإسامي، بروت، ط

تغيررر ام》رراكر، ｼقيررق علرري فررة ال》رراظر وغ》يررة الررذاكر x حفررظ الشررعائر و ، ｼمأ1466/ه871العقبررا｣، ﾊمررد بررن أمررد بررن قاسررم )ت -
 م.1967الش》وx، امطبعة الكاثوليكية، لب》ان، 

الردرر امك》ونرة x نرروازل مازونرة، ｼقيرق حسرا｣ ﾋترار، نشررر مأ، 1478/ه833امرازو｣، أبرو زكرراء ﾓري برن موسررى امغيلري امرازو｣ ) -
 م.ﾋ2004ر امخطوطات، قسم علم امكتبات، كلية العلوم اإنسانية وااجتماعية، جامعة اﾄزائر، 

بن مأأ، نفرح الطيب من غصن آنردلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ا1631هر/1041امقري، أبو العبراس أمد بن ﾊمد ) ت -
 مأ.2004اﾆطيب، ｼقيق إحسان عباس، دار صادر، بروت)

مأ، امعيرار امعرب واﾄامع امغرب عن فتراوى علماء إفريقية وآنردلس وامغرب، ｼت 1508هر/914الونشرريسي أمد بن ﾓي)ت -
 مأ.1981إشراف ﾊمد اﾅجي، دار الغرب اإسامي، بروت )

-  x ررررب والتجررررارة، طب》ملررريح، عبررررد اإلرررره، ااسررررقاقﾅم》شررررورات كليرررة اآداب والعلرررروم اإنسررررانية، وجرررردة 1الغرررررب اإسررررامي بررررن ا ،
 م.2003/ه1424

، دار الطليعرة للطّباعرة وال》شرر، 1مباحرث x التراريخ ااجتمراعي للمغررب وآنردلس خرال عصرر امررابطن، طبوتشي  إبراهيم القادري  -
  م.1998ه/1419بروت 
م، الشررررررررركة الوط》يررررررررة لل》شررررررررر والتوزيررررررررع، 15نررررررررب مررررررررن اﾅيرررررررراة x امغرررررررررب آوسررررررررط x القررررررررن التاسررررررررع اهجررررررررري/جوا بوعيررررررراد ﾊمررررررررود، -

 م.1982/ه1403اﾄزائر
دار الغرررررررررب اإسررررررررامي، بررررررررروت  -2دراسررررررررات x الترررررررراريخ ااقتصررررررررادي وااجتمرررررررراعي للغرررررررررب اإسررررررررامي، طاﾄ》حررررررررا｣، اﾅبيررررررررب،  -

 م.1986ه/1406
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 م.1998ه/1419سامي والسلطة x العصر الوسيط، م》شورات أفريقية الشرق، الدار البيضاء، حركات إبراهيم، اجتمع اإ - 

اﾅيررررررراة ااقتصرررررررادية وااجتماعيرررررررة لدولرررررررة برررررررｳ زان، اﾄزائرررررررر x التررررررراريخ، امؤسسرررررررة الوط》يرررررررة للكتررررررراب، اﾄزائرررررررر،  دهي》رررررررة عطررررررراء ه. -
 م.1984ه/1410

 م2002/ه1423، مؤسسة موفم لل》شر والتوزيع، اﾄزائر، فيا‾ عبد العزيز، تلمسان x العهد الزا｣ -
 ﾊمود اماعيل : سوسيو لوجيا الفكر ااسامي.

- L Amri ; Pour une Sociologie des rupture. La tribu au Maghreb. 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايالسداسي: ال

 اأساسيةوحدة التعليم لوحدة: اسم ا
 النشاط اﾅري والتجاري. اسم امادة:

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 
 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 

  )اﾅرx والتجاريأ. يهدف هذ《 امادة إ{ تعميق معارف الطالب x التاريخ ااقتصاد -
 إكسابه القدرة على ｼليل امعطيات ااقتصادية لتفسر اﾅوادث التارﾔية. -
 يكتسب الطالب من خال تلقيه هذا التكوين معارف x اﾅرف الｰ عرفها الغرب اإسامي. -

 هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة  )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
ر يشرط x الطالب متابعة هذا التكوين أن يكون على دراية امعرارف العامرة للتراريخ ااقتصرادي، إضرافة إ{ ضررورة إحاطتره أهرم 

 تق》يات ووسائل وم》اهج توظيف امعطيات ااقتصادية ما فيها اإحصائية لتفسر اﾅوادث التارﾔية.
  ة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(ﾊتوى اماد

 تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:
 العوامل امؤثرة x ال》شاط اﾅرx والتجاري.  -
 التحول اﾅرx x الغرب اإسامي بعد الفتح. -

 الص》اعات واﾅرف x الفكر ااسامي   -

 عادنالتوزيع اﾄغراx للم -

 والص》اعية.أهم ام》توجات اﾅرفية  -
 الت》ظيمات وآص》اف اﾅرفية. -
 )الصادرات والوارداتأ. ال》شاط التجاري -
 .)الرية والبحريةأ طرق القوافل التجارية الكرى -
 أسس اﾅرف والص》اعات: اﾅيوانية، امعدنية، الزراعية. -
 امراكز الص》اعية -

 اﾅسبة وت》ظيم اﾅرف. -

 لعآسواق ونقل الس -

 اموانئ  ،الرية اكز التجارية: امراكزامر  -

 .العملة وآسعارامكاييل واموازين، و  -
 التجارة x اجال امتوسطي  -



 الぽヨسسる:  جゅمعる محヨد لヨين キبゅغين سطيف に             عنواラ الゅヨسゲわ:  تゅريخ الغゆゲ اإسامي في العصゲ الوسيط           51
                                                                

 :るمعيゅالج るالسنにどなば-にどなぱ            

 ماذج من اتفاقيات ّارية. -
 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( -
 أ والتقوم امستمر لأعمال اموجهة.سداسيامتحان كتاي ي هاية ال) -

 إخأ كتب،ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 
 ه》اك العديد من امراجع والدراسات الｰ تت》اول هذ《 الوحدة التعليمية ومن هذ《 امراجع

 ال》شاط ااقتصادي x امغرب ااسامي خال القرن السادس اهجري، أمد عز الدين موسى-
 كتاب الكسب،  اﾅسن الشيبا｣أبو  -
 اخوان الصفا: رسائل اخوان الصفا وخان الوفا. -
 ابن جبر: الرحلة  -

 أحكام السوق. ﾓى بن عمر:
 غ》ية الذاكر وｼفة ال》اظر x تغير ام》اكر وحفظ الشعائر. ر العقبا｣:

 دار مكتبة اﾅياة، بروت )د.تأ.مأ، صورة آرض، 977هر/367ابن حوقل، أبو القراسم ﾊمد بن علي ال》صي  )ت -

 مأ، العر، دار العلم للجميع، بروت )د.تأ.1406هر/808ابن خلدون، عبد الرمن بن ﾊمد)ت -
 مأ.2003 (1مأ، امقدمة، دار الفكر، بروت، ط1406هر/808ابن خلدون، عبد الرمن بن ﾊمد)ت  -
اب اﾅسبة واحتسب، ｼقيق فاطمة اإدريسي ｼت إشراف مأ، آد1033هر/424ابن عبد الرؤوف أمد بن عبد ه القرط )ت -

 مأ،.2005) 1مصطفى الصمدي، دار ابن حزم، بروت، ط
مأ، رسالة x القضاء واﾅسبة، ｼقيق ليفي بروف》سال، مطبعة امعهد العلمي 11هر/5ابن عبدون، ﾊمد بن أمد بن عبدون التجي )ق -

 مأ.1995  (الفرنسي لْار الشرقية، القاهرة، 

مأ، البيران امغرب x أخبارآندلس وامغرب، مكتبة دار صادر، 1312هر/712ابن عذاري، أبو عبد ه أمد بن ﾊمد ) كان حيا  -
 بروت)د.تأ.

مأ، قطعة من كتاب فرحة آنفس عن كور آنردلس ومدها، ｼقيق عبد البديرع 12هر/6ابن غرالب الغراطي، ﾊمد بن أيوب)ق -
ﾉ 1، ج1مأ، م 1956لة معهد امخطوطات العربية، مصر)لطفي، نشر. 

مأ، نزهة امشتاق x اخترراق آفراق، مكتبة الثقافة 1163هر/ 558إدريسي، أي عبد ه ﾊمد بن ﾊمد بن عبد ه بن إدريس)تا -
 . 2مأ، م2002الدي》ية، القاهرة )

ع مسائل آحكام ما نزل من القضاا امفتين واﾅكام، ｼقيق مأ، جرام1440هر/844الرز‾، أبو القراسم بن أمد البلروي )ت -
 مأ.ﾊ1(2002مد اﾅبيب اهيلة، دار الغرب اإسامي، بروت، ط

مأ، امسالك واممالك ، ｼقيق مال طلبة، دار الكتب العلمية، 1094هر/ 487البكري، أبو عبيد ه عبد ه بن عبد العزيز)ت -
 مأ.2003)1بروت، ط

مأ، صفة جزيرة آندلس من كتاب الروض 1326هر/726ري، أبو عبرد ه ﾊمرد بن ﾊمرد بن عبرد ه بن عبرد ام》عم )تاﾅم -
 مأ .1937امعطار x خر آقطار، ｼقيق ليفي بروف》سال، القاهرة)
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ﾊمد حاج صادق، مكتبة الثقافة  مأ، كتاب اﾄعرافية، ｼقيق12هر/6الزهري، أبو عبيد ه بن أي بكر الزهري)ت أواسط القرن -
 الدي》ية، القاهرة)د.تأ.

مأ، ترصيرع آخبار وت》ويع اآار والبستان x غرائب البلدان وامسالك إ{ ميع اممالك، 1085هر/478العذري، أمد بن عمر)ت  -
 مأ.ｼ1965قيق آهوا｣ عبد العزيز، م》شورات معهد الدراسات اإسامية، مدريد )

مأ، امعيرار امعرب واﾄامع امغرب عن فتراوى علماء إفريقية وآنردلس وامغرب، ｼت 1508هر/914أمد بن ﾓي)ت الونشرريسي -
 مأ.1981إشراف ﾊمد اﾅجي، دار الغرب اإسامي، بروت )

 امازو｣، الدرر امك》ونة. -

، دار الغررررب اإسرررامي، برررروت 2هجرررري، طين، ال》شررراط ااقتصرررادي x الغررررب اإسرررامي خرررال القررررن السرررادس اموسرررى عرررز الررردّ   -
 م.2003ه/1424

 م.1986ه/ ﾊ1407مد حسن، القبائل وآراف x العصر الوسيط، دار الراح الربع لل》شر، تونس،  -
 م.1996ه/1417حركات إبراهيم، ال》شاط ااقتصادي اإسامي x العصر الوسيط، م》شورات أفريقية الشرق، الدار البيضاء،  -
، دار الغررررررررب اإسرررررررامي،بروت، 2دراسرررررررات x التررررررراريخ ااقتصرررررررادي وااجتمررررررراعي للغررررررررب اإسرررررررامي، طاﾅبيرررررررب،  اﾄ》حرررررررا｣، -

 م.1986ه/1406
، دار الطليعررررة، بررررروت 1إضرررراءات حررررول تررررراث الغرررررب اإسررررامي واريررررخ ااقتصررررادي وااجتمرررراعي، ط بوتشرررري  إبررررراهيم القررررادري، -

 م.2002/ه1423

ه/ 1406ربيررة مررن الفررتح اإسررامي إ{ سررقوط دولررة بررｳ مرراد، امؤسسررة الوط》يررة للكترراب، اﾄزائررر ابررن قربررة صررا ، امسرركوكات امغ -
 م1986

، امركررز الثقرراx 1السرربｰ، عبررد آحررد وحليمررة فرحررات، امدي》ررة x العصررور الوسررطى: قضرراا ووائررق مررن اريررخ الغرررب اإسررامي، ط -
 م.1994ه/1415العري، 

- x مد حسن، القبائل وآرافﾊ ،م.1986ه/ 1407 العصر الوسيط، دار الراح الربع لل》شر، تونس 
 مأ. 2002كونستبل أوليفيا رمي، التجارة والتجار x آندلس، تعريب عبد ه فيصل، مكتبة العبيكات، بروت ) -
اإنسرانية واﾅضرارة اإسامية،  مأ، جامررعة العرلوم10هر/4بلهواري فاطمة، ال》شراط ااقتصادي x باد امغررب اإسامي x القرن ) -

 مأ، رسالة دكتورا《، غر م》شورة.2004/2005وهران )
 سوسيولوجيا الفكر ااسامي. ر ﾊمود اماعيل:
 دراسات x التاريخ ااقتصادي وااجتماعي للغرب ااسامي. ر مال أمد طه:

  القرنن الثالث والرابع اهجرين.آوضاع ااقتصادية وااجتماعية امغرب x  ر جودت عبد الكرم:
  . Roussin,g.P :Note sur la teinture au marocر

  L.Poinssot et J.Revault :tapis tunisiensر
Dufourcq :L’Espagne catalane et le maghreb au XIII etXIV,paris,1966 . 
Mas –latrie : traité de paix et de commerces et docummments divers consernant les relations des 

chritiens avec les arabes de l’afrique septentrionale au moyen age,paris ,1965 
 



 الぽヨسسる:  جゅمعる محヨد لヨين キبゅغين سطيف に             عنواラ الゅヨسゲわ:  تゅريخ الغゆゲ اإسامي في العصゲ الوسيط           53
                                                                

 :るمعيゅالج るالسنにどなば-にどなぱ            

 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايالسداسي: ال

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 ودان الغري.عاقات الغرب اإسامي مع الس اسم امادة:

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
التعرف على العاقات السياسية والثقافية وااقتصادية الｰ ربطت بن باد امغرب اإسامي واملك السودانية، وآار  -

 لك على ام》طقتن.ذ

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 امعارف امتعلقة بباد السودان: اجال، السكان، اممالك، التطورات السياسية. -

  كل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل ل

 تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:
 جذور العاقات بن الشمال اإفريقي وإفريقيا ج》وب الصحراء x الفرة القدمة. -
 امسالك التجارية. -
 اﾅواضر والقبائل الصحراوية الفاعلة x العاقات. -
- x باد السودان.دولة امرابطن وامتداداها  
 العاقات السياسية. -
 العاقات اإقتصادية. -
 العاقات الثقافية. -
 آثر امغري x باد السودان: ) انتشار اإسام، امذهب امالكي، العقيدة آشعرية، الطرق الصوفية، العمران امغري... -
 لعبيد السود، آعام السودانيون بباد امغرب....آثر السودا｣ x باد امغرب: ) الفن الغ》ائي، أدوار ا -
 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( -
 أ والتقوم امستمر لأعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسي) -

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
 لرتلي: فتح الشكور x معرفة أعيان علماء التكرور.ا -
 أمد اا الت》بكｰ: نيل اابتهاج بتطريز الديباج. -
 ،ام》تصر تقدمو  تعليق و آسفار،ｼقيق عجائب و آمصار غرائب x ال》ظار ،ｼفة بطوطة ابن امعروف ﾊمد، بن ه عبد بن ﾊمد -

 م.1985ط، ،ب بروت ، التوزيع و ل》شرا و للطباعة الرسالة ،مؤسسة الكتا｣
 .امسلمون x غرب إفريقيا اريخ وحضارة: ﾊمد فاضل علي اري  و سعيد إبراهيم كريدية -
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 .جذور اﾅضارة اإسامية x الغرب اإفريقيعثمان برامااري:  -
 .إنتشار اإسام x القارة اإفريقيةحسن إبراهيم حسن:  -
 دور امرابطن x نشر اإسام x غرب إفريقياش: عصمت عبد اللطيف دند -
 مأ.1430-م1230إمراطورية ما‾ ) اإسام و اجتمع السودا｣أمد الشكري:  -
 .اإسام و الثقافة العربية x إفريقياحسن أمد ﾊمود:  -
 العربية إفريقيا الغربية.دور م》طقة توات اﾄزائرية x نشر اإسام والثقافة عبد ه مقاه ورموم ﾊفوظ:  -
 .دور اإاضية x نشر اإسام بغرب إفريقياﾊمد صا  اصر:  -
صحراء املثمن دراسة لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع ﾊيطها اإقليمي خال العصر الوسيط من ال》ا｣ ولد اﾅسن:  -

 .م11هر/5م إ{ هاية القرن 8هر/2م》تصفالقرن
 ب وسكان امغرب الكبر.بوفبل: ّارة الذه  -
اﾄاليات العربية والربرية x إفريقيا ج》وب الصحراء ) السودان آوسط والغري أ بن خالدي مسعود:  -

 .القرني》اﾆامسوالعاشر اهجرين /اﾅادي عشر والسادس عشر اميادين
آارها اﾅضارية بن القرنن الرابع  عاقات مالك السودان الغري بدول امغرب اإسامي ونور الدين شعبا｣:  -

 م.15و10والتاسعاهجرين /
حسن بوبيدي: "دور ص》هاجة الصحراء x التواصل ااقتصادي والثقاx بن امغرب اإسامي والسودان الغري )من  -
 م أ13-8هر/7-2ق

Aboubacar Adamou: Les relations politiques et Culturelles entre le Maroc et 

le Mali atravers les ages, Rabat,institut des Etudes Africaines, 1991. 

  Canal Jean Suret: Afrique Noire occidentale Gèographie –Civilisations –
Histoire - . 

Cuoq Joseph: Histoire de L'islamisation de L'Afrique de L'ouest des origines 

á laFin du X-VleSiécle  

DeLafosse Maurice: 
- Haut- Sènègal-Niger.  

-Les civilizations Nègro- Africaines, Paris, Librairie Stock,1925.  

 - Les noire De L’Afrique,  paris, payot 1941. 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايالسداسي: ال

 م امنهجية وحدات التعلياسم الوحدة: 
 تقنيات البحث التارخياسم امادة: 

 05الرصيد: 
 02امعامل: 

 
 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 

قها ﾋ xتلف آعمال امس》دة له، سواء هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الطالب بشｯ تق》يات البحث التارﾔي، حｯ يتمثلها ويطب -
 x آعمال اموجهة، أو x اﾍاز مذكرة التخرج.

 

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
تق》يررات البحرث x مرحلررة الترردرج، لرسريخ هررذ《 التق》يررات x العمليررة تكروين الطالررب x هررذا اجرال يعررد اسررتمرارا مرا اكتسرربه مررن  -

 البحثية.
  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 .اإشراف العلمي -
  صفات الباحث x التاريخ. -
 امذكرة بن الشروط القانونية واالتزام العلمي. -

 امعلومات من امصادر والدراسات.طرق نقل  -

 ت》ظيم البطاقات. -

 اختيار امادة العلمية -

 اقتباص ال》صوص -

 أوتق》ياها واإحاات: )أميتها ووظائفها، اهوام  -
 طرق التهمي  ومكانه من البحث. -

 التوثيق امختصرأ –توثيق امعلومة. )التوثيق الكامل  -

 توثيق امصادر لدى تكرار ذكرها. -

 توثيق امعلومات.قواعد عامة ل -

 ضبط قائمة امصادر وامراجع -

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
 امتحان كتاي x هاية السداسي، )مع الركيز على تدريب الطالب x آعمال اموجهةأ. -

 أ والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.ان كتاي ي هاية السداسيامتحتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -
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 إخأ كتب، ومطبوعات ، مواقع انرنت،) امراجع: 
 .2002، 1بروت، ط-أسد رستم، مصطلح التاريخ، امكتبة العصرية، صيدا-
 .1979ليلى الصباغ، دراسة x م》هجية البحث التارﾔي، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، -
 .1970، 3حسن عثمان، م》هج البحث التارﾔي، دار امعارف، القاهرة، ط-
 .2000عبد العزيز الدوري، نشأة علم التاريخ ع》د العرب، إصدارات مركز زايد للراث والتاريخ، العن، اإمارات العربية امتحدة، -
 حسان حاق، م》هجية البحث التارﾔي-
 .2000هجية التاريخ، دار القصبة لل》شر، اﾄزائر، اصر الدين سعيدو｣، أساسيات م》-
 .1980، 2إدوارد كار، ما هو التاريخ؟ ترمة ماهر كيا｣ وبيار عقل، امؤسسة العربية للدراسات وال》شر، بروت، ط-
 اﾄزائر، دون اريخ.ﾊمد عثمان اﾆشت، فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اﾄامعية، دار رحاب للطباعة وال》شر والتوزيع، -
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايالسداسي: ال

 وحدة التعليم اأفقيةاسم الوحدة: 
 علم امخطوط العري. اسم امادة:

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أبعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر ذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات)أهداف التعليم: 
 اكتساب الطالب مهارات معرفية وم》هجية x اريخ ص》اعة الكتاب x اﾅضارة ااسامية. -

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 امعرفية والتق》ية x دراسة امخطوط . ااحاطة -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية: 
 مفهوم امخطوط اريخ ص》اعة الكتاب -
 اريخ اﾆط العري  -
 اﾆط امغري ارﾔه وأص》افه   -

-  x ها وتطورهاالوراقةﾔباد امغرب، ار 

 ماذج ٓهم اﾆطاطن وال》ساخ من امغرب آوسط  -

 الفهرسة، التق》يات واﾄرد.  -

 الرقم》ة. -

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( -
 عمال اموجهة.أ والتقوم امستمر لأامتحان كتاي ي هاية السداسي) -

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع:  -
 ﾊمد ام》و｣ : اريخ الوراقة امغربية. -
 عمر آفا، ﾊمد امغراوي : اﾆط امغري ، واقع وآفاق. -

 . 2005ندوة امخوط العري ، جامعة م》توري قس》طي》ة  -
 وｼقيق امخطوطات.حسن حاق: م》اهج الفكر و البحث التارﾔي و العلوم امساعدة  -

- .xعلم امخطوطات و البحث البيبلوغرا x أمد شوقي ب》ن: دراسات 

 .2003يوسف امرعسلي: أصول كتابة البحث العلمي وｼقيق امخطوطات، بروت: دار امعرفة،  -
 صا  الدين ام》جد ، قواعد ｼقيق امخطوطات، دار الكتاب اﾄديد -
 . 2006وقواعد التحقيق، بروت: دار الطليعة ، مهدي فضل ه، أصول كتابة البحث  -
 1982عبد اهادي الفضلي: ｼقيق الراث ، جدة : مكتلة العلم ،  -
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 1985عبد السام هارون، ｼقيق ال》صوص ونشرها، القاهرة: مؤسسة اﾅل ،  -

 .1973بدر أمد، أصول البحث وم》اهجه، الكويت ،  -
 . 1945بغداد، بشار عواد معروف، ضبط ال》ص والتعليق عليه،  -
 .1967عبد الستار اﾅلوجي، امخطوط العري ر رسالة دكتورا《 ر القاهرة ،  -
 .2002رمضان عبد التواب، م》اهج ｼقيق الراث بن القدامى واحدثن، القاهرة: مكتبة اﾆاﾍي، -
 ﾊمد زان عمر، مدخل إ{ علم التاريخ،  -
 2002ة،أسج رستم، مصطلح التاريخ، بروت: امكتبة العصري -
 2000حسن عثمان، م》هج البحث التارﾔي، القاهرة: دار امعارف،  -
 .ﾍ2006اة امريｼ ،ｳقيق ال》صوص الراثية التصور والواقع، امغرب،  -
 .1993أمد شوقي ب》بن، دراسات x علم امخطوطات والبحث الببيليوغراx، امغرب، -
 .1996دار البشر،  ﾊمد ماهر مادة، مقدمة x اريخ الكتب وامكتبات، -
 .1998حامد الشافعي داب،الكتب وامكتبات x آندلس، القاهرة: دار قباء،  -

- Balagna .j . – Inventaire des livres imprimés arabes 1514 – 1959 , Bibliothèque 

Nationale – Paris, 1986. 

- Bataillon, L.J- La production du livre universitaire au Moyen- Age, Exemplar et 

pacia, Paris,1988. 

- Binebine, a.ch. – Histoire des bibliothèques au Maroc , Faculté des Lettres de 

Rabat,1992. 

- Gils , p.m.j. Codicologie et critique textuelle pour une étude du manuscrit, 

Paris,1978 

- Bel Alfred. LES Inscriptions Arabe de Fas. 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط :عنヱان المゅستر: 
 السداسي: الثゅني 

 ヱحداれ التعヤيュ ااستكشゅفيるاسュ الヱحدة: 

 ااتصヱメゅسゅئط  اسュ المゅدة: 
 

   01الرصيد:
   01المعゅمل:

 
 

 :ュيヤحه في هذه ال)أهداف التعゅبعد نج れبه من مؤهاゅاكتس ゆلゅالط ヴヤيفترض ع ゅأسطر ذكر م るدة، في ثاثゅم
 ( عヴヤ اأكثر

 
 تعرف الطゅلゆ عヴヤ مختヤف ヱسゅئط ااتصゅل. -
- .るالبحثي るيヤئط في العمゅسヱمل مع هذه الゅفي التع れراヰم ゆلゅالط ゆكس 

 
 : るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع ( ،ュيヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅالتي تمكن الطヱ るبヱヤمعرف المطヤي لヤصف تفصيヱ

 سطرين عヴヤ اأكثر(.  
 رض في الطゅلゆ البゅحث إدراكه ヱمعرفته المسبقる بمختヤف أنヱاع ヱسゅئط اإتصゅل.يفت -

 
) ゆلゅطヤالعمل الشخصي ل ヴرة إلゅدة مع اإشゅى المفصل لكل مヱتحديد المحت るريゅدة: ) إجبゅى المヱمحت  

るمقدم 
1. メゅئط ااتصゅسヱ るهيゅم 
 ヱسゅئط ااتصメゅ بين القديم ヱالحديث. .2
 ヱسゅئط ااتصメゅ الجゅヨهيゲي .3
 تصメゅ الゅガصヱ るسゅئط اا .4
5. メゅئط ااتصゅسヱ تصنيف 
 اإشゅヰر -
- コゅفヤわالヱ يوキاゲال 
 الゅヰتف ヱالゅヰتف الヤガوي -
- れゅنゲわاأن りثور 

o نتゲわاأن るهيゅم 
o ゅヰأنواعヱ れゅムらالش 
o نتゲわاأن れゅأهم خدم 
o حثらال れゅكゲمح 
o نيヱゲわムيد اإلゲらال 
o るعيゅヨわااج れゅムらالش 
o るشキمواقع الدر 
o .يم عن بعدヤعわالヱ れゅنゅيらقواعد ال 
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 る لوسゅئط ااتصメゅ الحديثる.اأثゅر النفسي .6
7. .るالحديث メゅئط ااتصゅلوس るعيゅヨわر ااجゅاآث 
8. るيヤらقわسヨال メゅئط ااتصゅلوس るافيゲشわاس りゲنظ 

 
 طريるボ التボييュ: مراقبる مستمرة، امتحゅن....إلخ ) يُترポ الترجيح لヤسヤطる التボديريる لفريق التكヱين (

 
 إلخ( كتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) المراجع: 

 
 るヨئゅاجع: قゲヨال 

1. ( キاぽف ュゅسヱ2007ل اإعاميヨالع ゲتطوي れゅهゅاتجヱ るيヤعゅفわبعد ال ゅم )،  ゐحوらال りحدヱ
ゲطويわالヱ-ラدヨわヨالحوار ال،  ゲらヨわらس 

تムنولوجيゅ ااتصメゅ الحديثる في عصゲ الヨعヤومれゅ، الدار ، ( 2005حسن عキゅヨ مヱゅムي ) .2
.るابعゲال るعらالط ،りゲهゅالق ،るنيゅنらヤال るيゲصヨال 

، キيواラ الヨطらوعれゅ  قدمる في ヱسゅئل ااتصメゅ الجゅヨهيゲيるم( ،1998)فضيل キليو .3
 .ゲالجزائ ، るمعيゅالج 

4. ラキحداま ゲهيコ(2002 ،)  ،るمعيゅالج れゅوعらطヨال ラيواキ ،メゅااتصヱ ュاإعا ュوヤمدخل لع
.ゲالجزائ ،ラنوムبن ع  

ヱسゅئل اإعاュ االヱゲわムنيヱキヱ るرهゅ في اإنゅヨء الヨعゲفي، キار  :يسゲي خゅلد まبゲاهيم .5
 . 2012ــヱ ゲ الわوコيع، عラゅヨ ، النفゅئس لヤنشـ

6.  ( メها メゅمن りゲزاهヨ2012ال  ゲنشヤل りゲسيヨار الキ ، ラキاأر ،メゅااتص れゅيゲنظ ،)
 ヱالわوコيع.

7. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : CeFIS, 
Facultés N-D de la Paix. 

8. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : CeFIS, 
Facultés N-D de la Paix. 

9. Francis Jauréguiberry, Serge Proulx( 2011) Usages et enjeux des technologies de 
communication, Toulouse, Erès.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 الぽヨسسる:  جゅمعる محヨد لヨين キبゅغين سطيف に             عنواラ الゅヨسゲわ:  تゅريخ الغゆゲ اإسامي في العصゲ الوسيط           61
                                                                

 :るمعيゅالج るالسنにどなば-にどなぱ            

 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثايسي: الالسدا

 وحدة التعليم اأفقيةاسم الوحدة: 
 .اريخ النظم ي الغرب اإسامي اسم امادة:

 01الرصيد: 
 01امعامل: 

 
 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 

فة عامرة م》سرجمة مرع ｽصصره، لتسراعد《 علرى فهرم عوامرل امسراعدة علرى  تطرور اجراات ر هدف هذ《 امادة إ{ م》ح الطالب ثقا
 السياسية أو اﾅضارية، وذلك من خال التعرض لكل ال》ظم اإسامية سياسية وإدارية واقتصادية.

 م، سطرين على آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعلي )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 اإمام إ{ درجة معي》ة بتاريخ ال》ظم  -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التالية:
 ال》ظم اإسامية ، دراسة x الفكر اإسامي السياسي. -

 فة، اامامة، واية العهد، الوزارة، الدواوين امركزية.ال》ظم السياسية: اﾆا -

 إدارة آقاليم. -

 ال》ظم امالية x امفهوم اﾅضاري ااسامي -

 موارد بيت امال، ال》فقات. -

 الضرائب. -

 العملة تطورها، امكاييل واموازين، آسعار. -

 ال》ظم العسكرية.
 القضاء.  

 ..إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان.. -
 أ والتقوم امستمر لأعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسي) -

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
لس امسمى "امرقبة العليا فيمن مأ: اريخ قضاة آند14هر/ 8ال》باهي، أبو اﾅسن بن عبد ه بن اﾅسن امالقي )ت هاية القرن  -

 يستحق القضاء والفتيا"، امكتب التجاري للطباعة وال》شر والتوزيع، بروت، د.ت.
 م.1960مأ، الفخري x اآداب السلطانية، طبعة بروت 1261ه/660ابن طباطبا، ﾊمد بن علّي امعروف الطقطقي )ولد س》ة -
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علق عليه ووضع حواشيه خليل ام》صور  –مأ. اامامة والسياسة 889هر/276سلم: )ت ابن قتيبة الدي》وري أبو ﾊمد عبد ه بن م -
 م.2001هر/1422 – 1ط –لب》ان  –بروت  –دار الكتب العلمية  –
، آحكررام السرلطانية والررواات الدي》يرة، ｼقيررق القاضري نبيررل )م1058هرر/ 450ت(امراوردي، أبرو اﾅسررن علري بررن ﾊمرد بررن حبيرب  -

 ّياوي، دار آرقم بن أي آرقم، بروت، د/ط، د/ت.عبد الرمان ح
مأ، رسرالة x القضراء واﾅسربة، ｼقيرق فاطمرة اإدريسري، تقردم مصرطفى الصرمدي، دار 1133هرر/527ابن عبدون، ﾊمد برن أمرد) -

 مأ.2009)1ابن حزم، بروت، ط

 م.1985راج، بروت مأ، ااستخراج ٓحكام ا1392ﾆه/795اﾅ》بلي، عبد الرمن بن أمد اﾅ》بلي)ت  -
، امطبعرررررة آمريرررررة، القررررراهرة x صررررر》اعة اإنشرررررا صررررربح آعشرررررى، مأ1418/ه821)ت القلقشررررر》دى، أبرررررو العبررررراس أمرررررد برررررن علررررريّ   -

 م.1915/ه1333
 مأ.1987مأ، الكامل x التاريخ،  دار الفكر، بروت، ط)1232هر/ 630ابن آثر، أبو اﾅسرن علي بن ﾊمد )ت -
مأ، آداب اﾅسررربة واحتسرررب، ｼقيرررق فاطمرررة اإدريسررري، دار ابرررن حرررزم، برررروت، 856هرررر/242د برررن عبرررد ه)ابرررن عبرررد الررررؤوف، أمررر -
 مأ.2005)1ط

امررواعظ وااعتبررار x ذكررر اﾆطررط واآار، مطبعررة السرراحل اﾄ》رروي الشررياج، ، مأ1441/ه845ين )تامقريررزي، أبررو العبرراس تقرري الرردّ   -
 بروت )د.اأ. 

- ﾓ امع امغرب عن فتاوي علمراء إفريقيرة وآنردلس وامغررب، )م1534هر/ 914(ي تالونشريسي، أمد ابنﾄامعيار امعرب وا ،
 م.ｼ1981قيق ﾊمد حجي وآخرون، دار الغرب اإسامي، بروت، د/ط، 

 م.1995ه/1416، صيدا، بروت، 1ين ﾊمد م》ر، امدرسة اإسامية x العصور الوسطى، امكتبة العصرية، طسعد الدّ   -

 مأ.1980/هر1400) نظم اﾅكم x عصر اﾆافة آموية x آندلس، امكتبة العامية، أبو رميلة هشام. -
 مأ.1991-هر1411الكبيسي مدان، عبد اجيد. اﾆراج، أحكامه ومقادير《، نشر جامعة بغداد، ) -
) 1عطيرة القوصري، وكالرة امطبوعات،الكويرت،  طجوايتاين س.د. دراسات x التراريخ اإسرامي والر》ظم اإسرامية، تعريرب وｼقيرق:  -

 مأ.1980
 حركات إبراهيم، ال》ظام السياسي واﾅري x عهد امرابطن، م》شورات مكتبة الوحدة العربية،الدار البيضاء، )د.تأ. -
شرريعات وامواثيرق الدوليرة، عبد امالك ساط》ية، عبد اﾅميد حراوبية، ساجية مرا｣، اريرخ الر》ظم x اﾅضرارات القدمرة وأثرهرا علرى الت -

 مأ.2007، ط)-اﾄزائر-دار اهدى للطباعة وال》شر، عن مليلة
 مأ.1992خاف عبد الوهاب، اريخ القضاء x آندلس،)د.دأ، القاهرة، ط) -
 مأ.1990)1عبد اﾅسيب رضوان، دراسات x اﾅسبة، امطبعة اإسامية اﾅديثة، القاهرة، ط -
شررررد، نظررررام اﾅسرررربة x اإسررررام دراسررررة مقارنررررة، جامعررررة اإمررررام ﾊمررررد بررررن سررررعود اإسررررامية، الررررراض، عبررررد العزيررررز بررررن ﾊمررررد بررررن مر  -
 مأ.1996ط)
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 الريس ﾊمد ضياء الدين: اﾆراج وال》ظم امالية للدولة اإسامية، دار آنصار، القاهرة، د. ت.  -

 
 

 
Master Recherche : Histoire de l’occident musulman au moyen âge   
 
Unité d’Enseignement : Transversale  
Semestre :2 
Intitulé de la matière: : Français/Anglais/Espagnol 
Crédits: 
 
 
Objectifs de l’enseignement: 
- A la fin de la formation dans cette matière, l'étudiant doit acquérir la capacité de 
lire les références en langue française, et de savoir comment utiliser ces références 
dans ses recherches, et spécialement dans son mémoire de fin d'étude.    
Connaissances préalables recommandées:  
- comme pré requis à cette matière l'étudiant doit au minimum savoir lire et écrire 
en français, et ce ci afin de pouvoir lire et comprendre les textes historique qu'on lui 
proposera au cour de la formation.    

 
Contenu de la matière :  
1- Textes choisis d’histoire économique. 
2- Textes choisis d’histoire sociologique. 
3- Textes choisis d’histoire culturelle 
4- Textes choisis de méthodologie.  
5- Textes choisis sur l'histoire intellectuelle et religieuse de l’occident musulman  
Mode d’évaluation :   

1- Examen de fin de session   
2- Travail de session    

 
Références     
- Toutes les références des matières citées plus haut.  
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي الثاي.السداسي: 

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 بゅلغرゆ ااسامي るالصوفي اれالتيゅراسم امادة: 

 05الرصيد: 
 03امعامل: 

 أى الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثرذكر ما يفرض عل)أهداف التعليم: 
لديｳ، ر هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الطالب بتاريخ ظهور التيار الصوx بباد امغرب اإسامي، وامراحل الｰ مر ها هذا التيار الفكري وا

 التصوف، وآدوار الｰ قاموا ها.وأنواع التصوف السائد هذ《 الباد، ومكانة رجال 

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
، ومعرفته م》هجية البحث ر يشرط x الطالب متابعة هذا التكوين أن يكون على دراية امعارف العامة للعلوم ااجتماعية واإنسانية عموما

 x العلوم ااجتماعية واإنسانية، إضافة إ{ ضرورة إ{ إحاطته امصادر والدراسات اﾅديثة ذات اارتباط هذ《 امادة.
  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

  لية:تتضمن هذ《 امادة الع》اصر التا

 نشأة وتطور التصوف بباد امشرق اإسامي. ر1
 دراسة التصوف x امشرق اإسامي مصادر -

 التصّوف م》شؤ《 ومصطلحاته. -

 مدارس التصوف x امشرق اإسامي: ال》شأة والتطور. -

 ـ ظهور التصوف بباد امغرب واأندلس.2
 دراسة التصوف x الغرب اإسامي. مصادر -

- x الغرب اإسامي.  امرحلة الزهدية 

 عوامل وظروف نشأة التيار الصوx x الغرب اإسامي -

 x الغرب اإسامي. أعام التصوف  -

 مراحل تطور التصوف ي امغرب واأندلس.  -1
 مكانة التيار الصوx لدى السلطة والعامة. -

 التيارات الّصوفّية السائدة x الغرب اإسامي  -

 .عاقة امتصوفة بفقهاء العصر -



 الぽヨسسる:  جゅمعる محヨد لヨين キبゅغين سطيف に             عنواラ الゅヨسゲわ:  تゅريخ الغゆゲ اإسامي في العصゲ الوسيط           65
                                                                

 :るمعيゅالج るالسنにどなば-にどなぱ            

  :هامات امتصوفةإس -2

 اﾅياة السياسية -

 اﾅياة ااجتماعية  -
 اﾅياة الدي》ية  -
 اﾅياة الثقافية  -

 الطريقة الصوفية: التشكل وآدوار. -

- .xال》ص الصو x خطاب الكرامة 

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،امراجع: ) 
- ｼ ،نظم أولياء تلمسان x سانﾅواهر اﾄزائرر أبو مدين الشعيب، كتاب اﾄميد حاجيات، الشركة الوط》يرة لل》شرر والتوزيرع، اﾅقيق عبد ا

1974. 
هرأ، كتاب البيان عن الفرق بن امعجرزات والكرامرات واﾅيرل والكهانرة والسرحر 4ابن الباقا｣ أبو بكر ﾊمد بن الطيب )ت أواخر ق  -

 .1958وال》ارﾍات، ｼقيق ريتشرد يوسف مكارثي، امكتبة الشرقية، بروت، 
هرررأ، تلبرريس إبلرريس، دار الكتررب العلميررة، بررروت، الطبعررة الثانيررة، 597ابررن اﾄرروزي البغرردادي، أبررو الفرررج عبررد الرررمن مررال الرردين )ت  -

 . ]وطبعة دار القلم، بروت، بدون اريخى.1987
 كتبة امثｲ ببغداد، بدون اريخ.هرأ، كتاب الفصل x املل وآهواء وال》حل، م456ابن حزم آندلسي الظاهري أبو ﾊمد علي )ت  -
   .  1959ابن خلدون عبد الرمان، شفاء السائل لتهذيب امسائل، ｼقيق أغ》اطيوس عبد《 خليفة، امطبعة الكاتوليكية، بروت  - 

يق ألبر نصري هرأ، كتاب فصل امقال وتقرير ما بن الشريعة واﾅكمة من ااتصال، ｼق595ابن رشد أبو الوليد ﾊمد بن أمد )ت  -
 .1961ادر، امطبعة الكاثوليكية، بروت، الطبعة آو{، 

هررأ، التشرروق إ{ رجررال التصرروف وأخبرار أي العبرراس السرربｼ ،ｰقيررق أمررد 617ابرن الررزات الترراد‾ أبررو يعقروب يوسررف بررن ﾓرري )ت  -
 .1984التوفيق، مطبعة ال》جاح اﾄديدة، الدار البيضاء، امغرب، 

هرأ، الكواكب السيارة x ترتيب الرزارة، مكتبرة امثرｲ، 814تس الدين أبو عبد ه ﾊمد بن اصر الدين آنصاري )ت ابن الزات  -
 بغداد، بدون اريخ.

هرررأ، سرربك امقررال لفررك العقررال، ｼقيررق ﾊمررد مسررعود جررران، دار الغرررب اإسررامي، 718ابررن الطررواح عبررد الواحررد ﾊمررد )ت بعررد  -
 .1995و{، بروت، الطبعة آ

هررأ،أنس الفقررر وعررز اﾅقررر، ｼقيررق ﾊمررد الفاسرري 810ابرن ق》فررذ القسرر》طيｳ أبررو العبرراس أمررد برن حسررن بررن علرري بررن اﾆطيررب )ت  -
 .1965وأدولف فور، مطبعة أكدال، الراط، 

والتوزيررع، بررروت، الطبعررة  ابررن ق》فررذ القسرر》طيبｳ، كترراب الوفيررات، ｼقيررق عررادل نررويهض، م》شررورات امكتررب التجرراري للطباعررة وال》شررر -
 .1971آو{، 
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سر》د الصرحيح اﾅسرن x مرنثر وﾊاسرن مرواا أي اﾅسرن، ｼقيرق مرارا خيسروس بغررا، 781ابن مرزوق التلمسرا｣ ﾊمرد )ت  -
ُ
هررأ، ام

 .1981تقدم ﾊمود بوعياد، الشركة الوط》ية لل》شر والتوزيع، اﾄزائر، 
هرأ، طبقات آولياء، ｼقيق نور الدين شريبة، مطبعة دار 804ر بن علي بن أمد امصري )ت ابن املقن سراج الدين أبو حفص عم -

 .1973التأليف، القاهرة، الطبعة آو{، 
هرررأ، البسررتان x ذكررر آوليرراء والعلمرراء بتلمسرران، 1014ابررن مرررم امليررｰ امررديو｣ التلمسررا｣ أبررو عبررد ه ﾊمررد بررن ﾊمررد بررن أمررد  )ت -

 .1986بد الرمن طالب، ديوان امطبوعات اﾄامعية، اﾄزائر، تقدم ع
هررررأ، الفهرسرررت، ｼقيرررق الشررريخ إبرررراهيم رضررروان، دار امعرفرررة، برررروت، الطبعرررة الثانيرررة، 5ابرررن ال》ررردم ﾊمرررد برررن إسرررحاق )ت x القررررن  -

1997 . 
حاء الريرف، ｼقيرق سرعيد أعرراب، امطبعرة املكيرة، البادسي عبد اﾅق بن إماعيل، امقصد الشرريف وام》رزع اللطيرف x التعريرف بصرل  -

 .1993الراط، الطبعة الثانية، 
هرررأ، الفررتح الرررا｣ والفرريض الرمررا｣، ｼقيررق أنررس مهرررة، دار الكتررب العلميررة، بررروت، الطبعررة آو{، 561اﾄرريا｣ عبررد القررادر )ت  -

1998 . 
تصوف، ｼقيق ﾊمد زهرري ال》جرار، امكتبرة آزهريرة للرراث، القراهرة، الطبعرة زروق الرنسي الفاسي أمد بن أمد بن ﾊمد، قواعد ال -

 .1989الثالثة، 
هرررأ،التعرف مررذهب أهررل التصرروف، ｼقيررق عبررد اﾅلرريم ﾊمررود، وطرره عبررد البرراقي 380الكررااذي أبررو بكررر ﾊمررد اج اإسررام )ت  -

 .1960ُسرور، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
 .1957هرأ، الرسالة القشرية x علم التصوف، دار الكتاب العري بروت، 465و القاسم عبد الكرم بن هوزان )ت القشري أب -
هرأ، آنوار القدسية x معرفة قواعد الصوفية، اﾄزء آول، ｼقيق طره عبرد البراقي سررور والسريد ﾊمرد 973الشعرا｣ عبد الوهاب )ت  -

 .1993وت عيد الشافعي، مكتبة امعارف، بر 
 . 1996التاد‾ الصومعي أمد، كتاب امعزى x م》اقب الشيخ أي يعزى، ｼقيق علي اﾄاوي، مطبعة امعارف اﾄديدة، الراط،  -
 امراجع:-2
 .1969إبراهيم بسيو｣، نشأة التصّوف اإسامي، دار امعارف، مصر،   -
ف x الرذب عرن ﾉرد التصروف، امطبعرة العاويرة، مسرتغام، الطبعرة الثانيرة، أمد بن مصطفى العلوي امسرتغامي، رسرالة ال》اصرر معررو  -

1990. 
 .1993أمد سقال، الو‾ الصا  أي مدين، م》شورات سقال، مطبعة ابن خلدون، تلمسان،   -
اإسامي، برروت، الطبعرة ألفرد بل، الفرق اإسامية x الشمال اإفريقي من الفتح حｯ اليوم، ترمة عبد الرمن بدوي، دار الغرب  -

 .1978الثالثة، 
 آﾏل ج》ثالث ال》ثيا، اريخ الفكر آندلسي، ترمة حسن مؤنس، ال》اشر الثقافة الدي》ية، القاهرة، بدون اريخ. -
 .1979أسن باثيوس، ابن عري حياته ومذهبه، ترمة عبد الرمن بدوي، دار القلم، بروت،  -
 .1985اإمام ابن يوسف الس》وسي وعلم التوحيد، امؤسسة الوط》ية للكتاب، اﾄزائر، مال الدبن بوقلي حسن،  -
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 .1990الطاهر امعموري، الغزا‾ وعلماء امغرب، الدار التونسية لل》شر، تونس، امؤسسة الوط》ية للكتاب، اﾄزائر،  -
 .1965لشمال اإفريقي، مكتبة ال》هضة امصرية، القاهرة ﾓي هويدي، اريخ فلسفة اإسام x القارة اإفريقية، اﾄزء آول x ا -
 .1991يوسف بن اماعيل ال》بها｣، جامع كرامات آولياء، ｼقيق إبراهيم عطوة عوض، جزءان، امكتبة الثقافية، بروت،   -
ال》هضرة، مطرابع دار التضرامن،  كامل مصطفى الشي ، الفكر الصوx والّ》زعات الصوفية حｯ مطلع القرن الثا｣ عشر اهجري، مكتبرة  -

 .1966بغداد، الطبعة آو{، 
 .ﾊ1984مد جال شرف، دراسات x التصوف اإسامي، شخصيات ومذاهب، دار ال》هضة العربية للطباعة وال》شر، بروت،  -
 .ﾊ1989مد حاج صادق، مليانة وولّيها سيدي أمد بن يوسف، ديوان امطبوعات اﾄامعية، اﾄزائر،  -
 . ﾊ1997مد مفتاح، اﾆطاب الصوx مقاربة وظيفية، مكتبة الرشاد، الدار البيضاء، امغرب،  -
 ﾊمد نسيب، زواا العلم والقرآن اﾄزائر، دار الفكر، اﾄزائر، بدون اريخ. -
 .ﾊ1986مد علي أبو ران، اريخ الفكر الفلسفي x اإسام، دار امعرفة اﾄامعية، اإسك》درية، مصر،  -
 .1978عبد الرزاق قسوم، عبد الرمن الثعال  والتصوف، الشركة الوط》ية لل》شر والتوزيع، اﾄزائر،  -
 .1989عبد اللطيف الشاذ‾، التصوف واجتمع ماذج من القرن العاشر اهجري، مطابع سا، امغرب،  -
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 لوسيطاريخ الغرب اإسامي ي العصر ا عنوان اماسر:
 ثالثالسداسي: ال

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 العاقات بن الغرب اإسامي مع العام امسيحي.اسم امادة: 

 05الرصيد: 
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
 تاريخ العاقاتاإمام ب -

توظيف الطالب للغة انية غر اللغة العربية لتعزيز رصيد《 امعرx من وجهة نظر اآخر، وهي تسمح له التحكم x امفردات وامصطلحات 
 ذات العاقة بتاريخ الغرب اإسامي.

 ة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصل )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 تعزيز ｼكمه x لغة أج》بية.  -

 ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(
 عاقة آندلس بدولة الفرﾍة -

 الغزو ال》ورمانيلاندلس. -

 عاقة ااندلس اامراطورية الرومانية. -

 ااسامي ال》ورمان والدولة البيزنطية. عاقة امغرب -

 العاقة مع اممالك ال》صرانية:  -

 اراغون –برشلونة -قشتالة -نرة -اممالك ال》صرانية: ملكة ليون -

 عاقة ااموين ااندلس اممالك ال》صرانية. -

 عاقة امرابطن اممالك ال》صرانية -

 عاقة اموحدين اممالك ال》صرانية -

 ن والزانين وامرنين اممالك ال》صرانية.عاقة اﾅفصي -
 اريخ البحرية x باد الغرب اإسامي -

 دور التجار x نقل آفكار والتقارب اﾅضاري -

 العاقات السياسية ماذج لسفارات -

 العاقات العلمية ت》قل الطلبة والكتب -

 ت》قل آفراد واهجرات -
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 まلخ( كわب،ヱمطらوعれゅ ، مواقع انゲわنت،) المراجع: 
  .م1985القرررررررررررررررررررراهرة ، امعررررررررررررررررررررارف دار ، مررررررررررررررررررررؤنس حسررررررررررررررررررررن ، ｼقيررررررررررررررررررررق ، السررررررررررررررررررررراء اﾅلررررررررررررررررررررة : آار ابررررررررررررررررررررن

مأ، الررررذخرة السرررر》ية x اريررررخ الدولررررة امري》يررررة، دار ام》صررررور للطباعررررة و الوراقررررة، الرررررراط، 1340هررررر/741ابررررن أي الررررزرع الفاسرررري)ت   -
 أ .1972ط)
القرطراس x أخبررار ملروك امغرررب واريرخ مدي》ررة فراس، دار ام》صررور للطباعرة والوراقررة،  زرع، علرري الفاسري، آنرريس امطررب بررروض ابرن أي -

 مأ.1973الراط)
 م. 1998 بروت ، العلمية الكتب دار ، 1 ط ، البدري مصطفي سام ｼقيق ، اﾄزيرة أهل ﾊاسن x الذخرة : بسام ابن-
ريرررررخ الدولرررررة امري》يرررررة، دار ام》صرررررور للطباعرررررة و الوراقرررررة، الرررررراط، مأ، الرررررذخرة السررررر》ية x ا1340هرررررر/741ابرررررن أي الرررررزرع الفاسررررري)ت -
 أ .1972ط)
زرع، علي الفاسي، آنيس امطرب بروض القرطاس x أخبار ملوك امغررب واريرخ مدي》رة فراس، دار ام》صرور للطباعرة والوراقرة،  ابن أي -

 مأ.1973الراط)
مأ، اإحاطرة x أخبرار غراطرة، ｼقيرق ﾊمرد عبرد 1374هرر/ 776ه) ت ﾎرو ، لسران الدين أبو عبد ه ﾊمد بن عبد ابن اﾆطيب -

 .1، مه ع》ان، دار امعارف، القاهرة )د.تأ
 مأ.2006معيار ااختيار x ذكر امعاهد والدار، ｼقيق ﾊمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدي》ية، القاهرة، ط) ،ابن اﾆطيب -

مأ، تراريخ افتتاح آندلس، ｼقيق إماعيل العري، امؤسسة الوط》يرة للكتراب، 977هر /367عمرر )تابن القوطية، أبو بكرر ﾊمد بن  -
 مأ.1989اﾄزائر)

مأ، التبيان، ｼقيق أمن توفيق الطي ، م》شورات عكاظ،، 1090هر/483ابن بلقن، آمر عبد ه بن اديس بن حبوس بن زيري، ) -
 مأ.2011الراط، ط)

مأ، مطمررح آنفررس ومسرررح التررأنس x ملررح أهررل 1140هررر/528ال》صررر الفررتح بررن ﾊمررد بررن عبيررد ه القيسرري )ت خاقرران، أبررو ابررن  -
 مأ.1983)1آندلس، ｼقيق ﾊمد علي شوابكة، دار الرسالة، دمشق، ط

 مأ.1989)1ط قائد العقيان وﾊاسن آعيان، ｼقيق حسن يوسف خريوش، مكتبة ام》ار للطباعة وال》شر، آردن، ،خاقان،ابن  -

مأ، العر وديوان امبتدأ واﾆر x أام العرب والعجم والربر ومن عاصرهم من 1406هر/808ابن خلدون، عبد الرمن بن ﾊمد)ت -
 ذوي السلطان آكر، دار العلم للجميع، بروت )د.تأ.

 م 1979 مدريد ، بدروشاميتا : نشر ، امقتبس : حيان ابن-
 م 1937 اريس ، ملشورأنتونية : نشر ، امقتبس : حيان ابن-
 م.1983 ، بريل ، 2ج ، وبروف》سال كوان  : ｼقيق وامغرب". آندلس أخبار x امغرب البيان : عذاري ابن -
  .م 1965 مدريد ، آهوا｣ العزيز عبد : ｼقيق ، آندلس عن نصوص : العذري-
 علررى ﾊمررد ودراسررة: ｼقيررق هرررأ.529)ت خاقرران بررن الفررتح آنرردلس: أهررل ملررح x التررأنس ومسرررح آنفررس مطمررح : خاقرران بررن الفررتح-

 .م1983 بروت عّمار، ودار الرسالة، مؤسسة شوابكة.
 ، الفرجا｡ دار ،1ط ، عزب ﾊمد زي》هم ﾊمد : ｼقيق ، بي》هم الواقعة واﾅروب امرائها وذكر آندلس فتح ﾉ xموعة أخبار : ﾉهول  -

 .م1994 القاهرة
  . م1983 ، مدريد ، العلمية لأｸاث آعلى اجلس مولي》ا، لويس ｼقيق ، آندلس باد ذكر : ﾉهول-
  1994 والتوزيع لل》شر الفرجا｣ دار ، عزب ﾊمد زي》هم ﾊمد ｼقيق ، امغرب أخبار تلخيص x امعجب : امراكشي -
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 .1968 بروت صادر دار .1 ط عباس نإحسا ｼقيق ، 1ج ، الرطيب آندلس غصن من الطيب نفح : امقري- 
 : امراجع

  .م1973 ، العربية ال》هضة دار ، الوسطى العصور x اسبانيا اريخ x الشعراوي،دراسات ابراهيم أمد- 

  .م 2006 ، والتوزيع لل》شر العري 1ط ، آندلس وحضارة اريخ : فرغلي ابراهيم-

  .م 1966 القاهرة ، الوسطى العصور x اوروا x امسلمون : طرخان علي ابراهيم-

 م1993 ، الطليعة دار ، 1ط ، آولياء -الذه》يات - اجتمع امرابطن عصر x وآندلس امغرب بوتشي : القادري إبراهيم- 
  .م 1986 العربية ال》هضة دار ، 3 ط ، أسبانيا x العربية الدولة : بيضون إبراهيم-

 م 1974 دمشق ، اﾆافة عهد x ااندلس اريخ : بدر امد -
  ..ت د ، اﾄامعة شباب مؤسسة ، وحضارة اريخ ، ااسامي العصر x قرطبة : فكري امد-

  .م 1982 ، اﾄامعة شباب مؤسسة ، وآندلس امغرب اريخ x دراسات : العبادي ﾋتار أمد-

  .ت . د ، العربية ال》هضة دار ، 1ط ، وااندلس امغرب اريخ x : العبادي ﾋتار أمد- 
  م 2000 امعارف م》شأة ااندلس x واﾄهاد اﾅرب حياة من صور : العبادي ﾋتار أمد-

 .م1992 بروت قسمان، واآار، واﾅضارة التاريخ w إسامية ｸوث سام، العزيز عبد السيد-

  .اﾄامعة شباب ةمؤسس ، آندلس x وآارهم امسلمن اريخ : سام عبدالعزيز السيد-

 . اﾄامعة شباب مؤسسة ، آندلس x اﾆافة حاضرة قرطبة : سام العزيز عبد السيد-

 -والعطاءات. التقلبات من قرون آندلس ندوة x: -آندلس. x اإسامي وااستقرار الصلح معاهدات : كونزليس  كارموا  ألفونس-
 9319 العامة، العزيز عبد املك مكتبة الراض:

  .م 1984 ، للكتاب العربية الدار ، وااندلس امغرب اريخ w وｸوث دراسات ، الطيى توفيق أمن-

 م 1955 ، امصرية ال》هضة مكتبة ، 1 ط ، مؤنس حسن ترمة آندلسي، الفكر اريخ : الي》شيا أﾏل-

  .م 2002 ، العبيكان مكتبة ، عبده فيصل د. : ترمة ، ااندلس x والتجار التجارة كونستبل،  اوليفيا-

 م 1995 القاهرة اﾆاﾍي مكتبة ، أ واموحدين امرابطن عصر ) وااندلس امغرب w ااسامية اﾅضارة ، حسن على حسن -
 .مأ 1995 ) 2ط ، القاهرة ، امرابطن دولة قيام ﾊمود، أمد حسن-
  العري الفكر دار ﾆافةا سقوط حｯ العري الفتح من وااندلس امغرب اريخ-

 اﾄامعة شباب مؤسسة ، 1ط ، ااموية اامارة عصر x ااندلس x الربر ثورات ام》عم، عبد مدي-

  .م1998 ، اﾄامعية امعرفة دار ، وااندلس للمغرب واﾅضاري السياسي التاريخ ، ام》عم عبد مدي-

  .م 1998 ، للكتاب العامة امصرية اهيئة ، زعير عادل : ترمة ، العرب حضارة لوبون، جوستاف-

  .م 1995 والتوزيع لل》شر الفجر دار ، ااندلس x ااقتصادي ال》شاط الكرم، عبد خالد-

 م1998 ، اﾄامعة شباب مؤسسة ، ااندلس x ااسامية العربية اﾅضارة اريخ ، القامي ﾊمد بن خالد-

  م 2000 ، آندلس x وحضارهم العرب يخار  وآخرون، السامرائي إبراهيم خليل-
 ، وااجتماعية اإنسانية والبحوث للدراسات عن آموية اﾆافه، عصر x وآندلس امغرب بن العاقات مسعد، مصطفى سامية  -

 م 2000
  .العربية ال》هضة دار ،1ط ، آندلس x السياسي العرب اريخ ، عباس سعدون-

  .العربية ال》هضة دار ،1ط وآندلس، امغرب x مرابطنا دولة عباس، سعدون-
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  .م 1986 امصرية، اﾍٓلو مكتبة أ جزءان ) الوسطى العصور أوروا عاشور، الفتاح عبد سعيد-

 .م 2000  2ط ، القاهرة ، وامغرب ااندلس اريخ w ،امغرب كحيلة  عبادة-

  .م1957 القاهرة وااجتماعي، ｣والعمرا السياسي ااندلس اريخ حودة، ﾊمد علي-

   2000J Caille. LESا اإسامية وال》شر التوزيع دار آندلس وباد امغرب فاتح نصر بن موسى ، القاضى ﾊمد -

Marseillais aceuta. 
     -VEMET, R, Les relations entre Le Maghreb et la peninsuleiberique 

YVer ,G, Le Commece et les marchands dans Litaliemeridionale 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 التواصل التفاي بن امشرق والغرب اإسامي. اسم امادة:

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثرذ )أهداف التعليم: 
 التعرف على الروابط الثقافية بن الغرب ااسامي وامشرق ااسامي. -

 الوقوف على مظاهر الصات الثقافية بن قطري العام اإسامي )الغرب وامشرق اإسامينأ -

 اصل الثقاx x تكامل القطرين وأثر اﾄانب الثقاx على اقي ﾉاات اﾅياة x اجتمع ااسامي.إدراك دور التو  -

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
اللغة، الدين، اﾅركة العلمية ورجااها، الرحلة ودورها سامي، )إسامي وامشرق اإامعارف امتعلقة الروابط الثقافية بن الغرب ا -

ة اإسامية، x الروابط الثقافية، كرحلة اﾅج، الرحلة العلمية، الرحلة التجارية، ام》اهج التعليمية، العلوم امتداولة، امذاهب والفرق، العمار 
 لثقافية بن قطري العام اإسامي.اﾅواضر اإسامية ودورها x الروابط ا

 ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 الغرب، امشرقأ مع الركيز على خصائص وميزات كل قطر.)ｼديد جغرافية قطري العام اإسامي  -

- x نشر الدين اإسامي، اللغة العربية، ال》ظم اإسامية،  القطرين )الروابط الثقافية بن أثر الفتوحات اإسامية
 العمارة اإسامية...أ

العلوم امتداولة وم》اهجها، امؤلفات )اﾅركة العلمية ودورها x التواصل الثقاx بن الغرب وامشرق اإسامن  -
 العلمية، العلماء...أ

 اإسامي وامشرق اإسامي.   امذاهب والفرق وأثراها الثقافية بن الغرب -

مكة، امدي》ة، بغداد، )اﾅواضر اإسامية ودورها x اإشعاع العلمي بن الغرب اإسامي وامشرق اإسامي  -
 دمشق، القروان، ｷاية، تلمسان، فاس، مراك ، قرطبة، غراطة...أ

امساجد، الربط، سامي )مي وامشرق اإالعمارة اإسامية مظهر من مظاهر التواصل الثقاx بن الغرب اإسا -
 الزواا، القصور، القاع، اﾅصون...أ

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
. 1968هرأ، املل وال》حل )ثاثة أجزاءأ، ｼقيق عبد العزيز ﾊمد الوكيل، دار ااｼاد العري للطباعة، القراهرة، 548الشهرستا｣ )ت  -

 .1994الثا｣ ضمن ﾉلد واحد، ｼقيق أبو عبد ه السعيد ام》دو《، مؤسسة الكتب الثقافية، بروت، الطبعة آو{، ]واﾄزء آول و 
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عيرراض، ترتيررب امرردارك وتقريررب امسرالك معرفررة أعررام مررذهب مالررك، ｼقيررق أمرد بكررر ﾊمررود، م》شررورات دار مكتبررة اﾅيرراة، القاضري  -
 مأ.1965)  بروت، ودار مكتبة الفكر، طرابلس

 السلطان ذوي من عاصرهم من و الربر و العجم و العرب أام x اﾆر و امبتدأ ديوان و العر ترمان خلدون، ابن الرمن عبد -
 م.2000هر/1421 ،س》ة بروت وال》شر، للطباعة الفكر دار آكر،

ｼقيق ليفي بروف》سال ، ج.س. كوان، دار امغرب، مأ، البيان امغرب x أخبار آندلس و 1312هر/712ابن عذاري، ) كان حياً س》ة  -
 .3، ج2مأ،ج 2009)1الكتب العلمية، بروت، ط

 تقدمو  تعليق و آسفار،ｼقيق عجائب و آمصار غرائب x ال》ظار ｼفة بطوطة، ابن امعروف ﾊمد، بن ه عبد بن ﾊمد -
 م.1985ط، ب ، بروت ، والتوزيع ال》شر و للطباعة الرسالة ،مؤسسة الكتا｣ ،ام》تصر

مأ نفح الطريب من غصن آندلس 1231هر/1041امقري )شهاب الدين أبو العباس أمد بن ﾊمد التلمسا｣، ت. -
 م.1968هر/ 1388الرطيب،ｼقيق إحسران عباس،بروت

هوا｣، آ زيز،ｼقيق د.حسن نصار ومراجعة د.عبد الع24أ، هاية آرب x ف》ون آدب،جم1332هر/733تال》ويري ) -
 م.        1983هر/1403القاهرة

م، معهد اريخ 1907ب》يامن الُُتطيلي، رحلرة إ{ امشرق، ｼقيق وترمة إﾍليزية من عمل،ماركوس اان آْدلَرر، إعادة طبعة ل》دن  -
 م.1995هر /1416مهورية أمانية اإｼادية،-العلوم العربية واإسامية،x إطارات جامعة فرانكفوت

 م .1995هر/1416مد ﾊمود ،آسام x حوض البحرامتوسط،ط. آو{، القاهرة: دارالفكرالعري، حسن أ -
حسن حسن علي،اﾅضارة اإسامية x امغرب وآندلس عصر امرابطن واموحدين،مكتبة اﾆاﾍي لل》شر والطبع  -

  .م1980والتوزيع،القاهرة 
 م.1982، ديوان امطبوعات اﾄامعية، 2افيا، ｼقيق إماعيل العري، طمأ،كتاب اﾄغر 1286ه/685ابن سعيد امغري )ت -
مأ،امغرب x ذكر باد افريقية وامغرب، طبعة مكتبة امثｲ، ببغداد )د.تأ. وطبعة اريس، نشر 1094ه/487البكري )ت -

 م.1965البارون دي سان، 

 .1990، 3ر مكتبة اهال، بروت، طمأ اﾅيوان، ｼقيق ﾓى الشامي، م》شورات دا909هر/ 225)ت اﾄاحظ -
 رحلة عبد الباسط بن خليل -

 التشوف إ{ رجال التصوف للتاد‾ -

 كتاب ام》اظرات للقاضي ال》عمان -

 آحكام السلطانية للماوردي -

 امعجب x تلخيص أخبار امغرب للمراكشي -

 نفح الطيب من غصن آندلس الرطيب للمقري  -

 رة ابن تغري ال》جوم الزاهرة x ملوك مصر والقاه -

 كتاي سر أعام ال》باء واريخ ااسام للذه  -

 الرحات امغربية وااندلسية مصدر من مصادر اريخ اﾅجاز لعواطف ﾊمد يوسف نواب -

 م.1995كتاب أعمال ندوة التواصل الثقاx بن أقطار امغرب العري، ليبيا،  -

 ن اجيمعام اامان x معرفة علماء القروان للداغ واب -
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 فتوح مصر وامغرب ابن عبد اﾅكم -

 اريخ إفريقية وامغرب للرقيق القروا｣ -
 الصات الثقافية بن بلدان امغرب العري لعثمان الكعاك -

- -Brunchvic R La Berberie Orientale sous les Hafsides Des Origines à la fin du 

15emeSiècle,Tome.,I(Paris,1940). 

- -Dunlop D.M, Arabic Science In the West, (Karachi,1965). 

- Golvin L, Le Magrib Central à L’Epoque Des Zirides, (Paris,1957). 
-  

- -Goitein S.R,A Mediterranean Society, In 4 Vols,(University of California Press,1967). -Ibid, Letters 

of Medieval Jewish Traders “ Translated from the Arabic with  an Introduction and notes”.  (Princeton 
University Press1973 

- -Grunebaum,G.E Von,Medieval Islam :A Study in Cultural Orientation,2nd 

Ed,Chicago,(U.S.A,1953) 

-  

- Holt M.P, Lambton A.K.S, The Cambridge History of Islam. In 2 Vols,(Cambridge,1970). 

-  

- Hopkins.J.F.P, Medieval Muslim Goverment in Barbary, Until the sixth century of the Hijra,  

(London,1958). 

- -Schacht J.and Bosworth C.E,The Legacy of Islam, (Oxford,1931). 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثالثلالسداسي: ا

 اأساسيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 .اﾅركة الفكرية ي امغرب اأوسطاسم امادة: 

 04الرصيد: 
 02امعامل: 

 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)أهداف التعليم: 
 .ال》شاط العلمي والفكري الｰ شهدته حواضر امغرب آوسط عر الفرة الوسيطيةمظاهر هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الطالب  -

 تعرف الطالب على اﾅركة العلمية والفكرية الｰ شهدها ﾋتلف حواضر امغرب آوسط. -

 لى آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين ع )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 .من معلومات عن اريخ امغرب آوسطتكوين الطالب x هذا اجال يعد استمرارا ما اكتسبه  -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 آولية مظاهر اﾅركة الفكرية x امغرب آوسط. تاإرهاصا -

 x امغرب آوسط.و اﾅركة الفكرية والتعليمية عوامل م -

 اﾅواضر وامراكز العلمية. -

 البيوت العلمية  -

 التيارات الفكرية x امغرب آوسط. -

 العلوم العقلية وال》قلية. -

 التواصل الثقاx والعلمي )داخليا وخارجياأ -

 التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة 
 أ والتقوم امستمر لأعمال اموجهة.امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
 د/ إعداد: و دراسة الزاب"، و ةقس》طي》 إ{ السعيدة اﾅركة x اآداب قداح إفاضة و العباب ال》مري،"فيض اﾅاج ابن إبراهيم -

 م.1990 ،س》ة1ط ، اإسامي الغرب دار شقرون، ابن ﾊمد

 ، ،بروت صادر دار ،6ج عباس، إحسان ｼقيق الزمان، أب》اء وأنباء آعيان وفيات ﾊمد: بن أمد العباس أبو خلكان، ابن -
 . م1977  ،س》ة ط ب
 ،س》ة ،اﾄزائر الثعالبية امطبعة ،ش》ب أي بن أمد مراجعة ،لمسان"ت من والعلماء آولياء ذكر x انالبست مرم ابن -

     .م1908هر/1326

        . العلمية،بروت الكتب ،دار الديباج" بتطريز اابتهاج الت》بكｰ،"نيل أمد بن العباس أبو -
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 اﾅميد عبد ،ｼقيق آول اﾄزء الواد" عبد بｳ من املوك ذكر x الرواد "بغية ، خلدون ابن ﾓي ﾊمد بن ﾓي زكرا أبو -
  م.1980 ،اﾄزائر،س》ة الوط》ية ،امكتبة 1،ج حاجيات

 ،الشركة بوار ،رابح "،ｼقيق ببجاية السابعة امائة x العلماء من عرف فيمن الدراية "ع》وان الغريﾊ ،ｳمد بن أمد العباس بو -
 .1981، ،اﾄزائر التوزيع و لل》شر الوط》ية
 الغرب دار آخضر، وﾊمد ، حجي ،ﾊمد ،ترمة إفريقيا اافريقي،وصف ليون أو الوزان امعروف لفاسيا ﾊمد بن اﾅسن -

 م.1983 ،س》ة 2ط ، اإسامي،لب》ان

 م.2002  ،س》ة 15 ،الطبعة للماين العلم دار "آعام"، الزركلي، فارس بن علي بن ﾊمد بن ﾊمود بن الدين خر -

 181،ص 1975 أوت- ،جويلية26،عآصالة ﾉلة تلمسان، اجدمس عر ،جولة بورويبة رشيد -

 x للبحث و للدراسات الوطｳ امركز م》شورات امصادر، خال من الوسيط العصر x اﾄزائر اريخ ، آخرون و قربة بن صا  -
 الشباب. و ااستقال دلعي 45 الذكرى م》اسبة اجاهدين بوزارة خاصة طبعة 1954 نوفمر أول ثورة و الوط》ية اﾅركة اريخ

 م.1968 يوليو ، امغرب حضارة و اريخ ﾉلة أدبه، و سياسته الثا｣ موسى مو أبو ،السلطان جاجيات اﾅميد عبد -

  .1979 ،س》ة اللب》ا｣ الكتاب ،دار شرقا" و غرا رحلته و خلدون ابن التعريف ، خلدون ابن الرمن عبد -
 السلطان ذوي من عاصرهم من و الربر و العجم و العرب أام x اﾆر و امبتدأ ديوان و العر ترمان ، خلدون ابن الرمن عبد -

 م.2000هر/1421 ،س》ة ،بروت ال》شر و للطباعة الفكر دار ، آكر

 التاريخ م،قس اإسامي امغرب اريخ x ،ماجستر رسالة امماليك، و زان بｳ دولة بن الثقافية العاقات ، آعرج الرمن عبد -
 م. 2007/2008، ،تلمسان بلقايد بكر أي ،جامعة

 ،س》ة التوزيع و لل》شر موفم ،ثقافيةأ، اجتماعية ،عمرانية ،سياسية )دراسة الزا｣ العهد x تلمسان ،فيا‾ العزيز عبد -
 325،ص2 ،ج 2002

 ،قسم ماجستر ،رسالة ف》ية و أثرية سة،درا موذجا مدين أي سيدي ،مدرسة على اﾅسن أي السلطان مدارس ،لقريزي العري -
 م.2000/2001، ،تلمسان بلقايد بكر أي جامعة الشعبية، الثقافة

 ﾊكمة علمية ،ﾉلة إنسانية دراسات ،ﾉلة، وانتشارها تطورها ظروف ،و نشأها دواعي و اإسامية ،امدارس لعرج العزيز -
 . 235-233 ص ص،2001 ،1العدد، ،اﾄزائر جامعة اإنسانية، العلوم كلية  دورا تصدرها

 اﾆاﾍي مكتبة ع》ان، ه عبد ﾊمد ｼقيق غراطة، أخبار x اإحاطة اﾆطيب، ابن امقري ه عبد بن ﾊمد الدين لسان -
 م.1393/1973 ،القاهرة،

 .م1989ط، /ب ،الراط امعرفة نشر ،دار آخرون و حجي ،ترمة،ﾊمد كارｹال،إفريقيا  مارمول -
 ط،س》ة ،ب ،امغرب البيضاء لل》شر،الدار طوبقال ،دار الوسيط امغرب الثقافة و اجتمع حول ،مراجعات ليالقب ﾊمد -

 .69،ص1987
 الوط》ية، بوعياد،امكتبة عليه،ﾊمود وعلق ،حققه زان" بｳ شرف بيان x والعقيان الدر "نظمالت》سي، ه عبد بن ﾊمد -

 م.1985

 تقدمو  تعليق و آسفار،ｼقيق عجائب و آمصار غرائب x ال》ظار ،ｼفة بطوطة ابن روفامع ﾊمد، بن ه عبد بن ﾊمد -
 م.1985ط، ،ب بروت ، التوزيع و ال》شر و للطباعة الرسالة ،مؤسسة الكتا｣ ،ام》تصر
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 اﾄزائر ،1طم.7200هر/8142اﾄزائر سي》يي، أنتر اإسامي، الغرب والعمران تاريخال x فصول بلغيث، آمن ﾊمد -
 .21 ص م.2007هر/1428

 الربوي ،الفكر للونشريسي امعرب امعيار كتاب  ضوء x اهجري التاسع القرن أواخر حｯ امغرب x ،امدرسة القاضي وداد -
 م1981 مارس 21 إ{ 15 من بروت x ام》عقد اإسامية الربية مؤمر أعمال اإسامي،

 Chems Eddin Chitour,l’Education et la Culture de l’Algerie.Des oririgines à nos 
jours ,ENAG/EDITIONS-DISTRUBUTIONS,1999,p78 
Abbé Barges, Notice sur la ville de Tlemcen, journal asiatique,3eme série, 
tome11,imprimerie royal ,Parie ,janvier 1841,p5. 
 BARGES, Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son 
histoire, Paris, 1859, p.391. 

 Chems Eddin Chitour ,l’Education et la Culture de l’Algérie. des origines à nos 
jours, ENAG/EDITIONS-DISTRUBUTIONS,  1999p78. 
Dhima (A), Royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou Hamou Moussa  1er et d’abou 
Tachfin 1er  O.P.U/E.N.A.L .Alger, p108 
Hakim, Arabic-Islamic cities, building and planning principles, Edition 2, 
illustrée, 1986,p76 

 MARCAIS G ; Remarque sue les Mederssas Funérair En Berbères A propos de la 
Techfinia de Tlemcen (Melaque Gaudforienes ;Inst France-Caire ;1937 ;p204 .   
Marçais (G), L’architecture, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile, 
Volume 2,Manuel d'art musulman, métier graphiques , A. Picard, Nouv.éd,1,paris, 
1926-1927,p278- Dhima (A) ,op.cit ,p 38 
MARCAIS(G)et William: Les Monuments Arabes, op.cit,p285 

 Victor Piquet ,Autour des monuments musulmans du Maghreb: Algérie.-
Maroc,Volume 1 de Autour des monuments musulmans du Maghreb: esquisses 
historiques, G.-P. Maisonneuve, 1948, p165 

William et Georges MARCAIS,les monuments Arabes de Tlemcen ,Librairie Thorin 
,Parie ,Parie ,p185 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 ثالثالسداسي: ال

 وحدات التعليم امنهجية اسم الوحدة: 
 منهجية إعداد امذكرة.اسم امادة: 

 05الرصيد: 
 02امعامل: 

 أعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثرذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات ب)أهداف التعليم: 
 احددات واﾆطوات ام》هجية x إعداد امذكرة.هدف هذ《 امادة إ{ تعريف الطالب  -

 اكتساب الطالب للمهرات ام》هجية وامعرفية x إعداد امذكرة.  -

 لطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.  تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن ا )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 خطوات م》هجية x إعداد البحوث التارﾔية.تكوين الطالب x هذا اجال يعد استمرارا ما اكتسبه  -
 

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 دًءا اختيار اموضوع، وضبط اﾆطة.كيفية إعداد مشروع ｸث، ب -

 .صياغة إشكالية البحث -
 مع امادة آولية من امصادر وامراجع )تص》يفها ودراستهاأ. -

 التحليل والركيب. -

- .ｳال》قد الظاهري وال》قد الباط 

 اإحاات وتق》ياها. -

 وإخراج امذكرة. ، واﾆامة، واماحق، الفهارس الف》ية واﾆرائط، )احددات ام》هجيةأ امقدمة -
 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

 امتحان كتاي x هاية السداسي، )مع الركيز على تدريب الطالب x آعمال اموجهةأ. -

 والتقوم امستمر لأعمال آعمال اموجهة.أ امتحان كتاي ي هاية السداسيتقوم ال》ظري على مستوى احاضرات ) -
 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 

 .م1996عيد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي "صياغة جديدة"، دار الشروق لل》شر والتوزيع والطباعة، جدة -
 م.1968صرية، القاهرة ، مكتبة ال》هضة ام6أمد شل ، كيف تكتب ｸثا أو رسالة، ط -
 ﾊمد عبد الغｳ سعود، آسس العلمية لكتابة رسائل اماجستر والدكتورا《، مكتبة اﾍٓلو امصرية، القاهرة. -
 م.ﾊ1989مد عثمان اﾆشت، فن كتابة البحوث العلمية، مكتبة ابن سي》ا، القاهرة  -
 م.  2001ار ابن حزم د-1عبد ه الكما‾، كتابة البحث وｼقيق امخطوطات، ط -
 .1979ليلى الصباغ، دراسة x م》هجية البحث التارﾔي، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، -
 .1970، 3حسن عثمان، م》هج البحث التارﾔي، دار امعارف، القاهرة، ط-
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 حسان حاق، م》هجية البحث التارﾔي-
 .2000ل》شر، اﾄزائر، اصر الدين سعيدو｣، أساسيات م》هجية التاريخ، دار القصبة ل-
 .1980، 2إدوارد كار، ما هو التاريخ؟ ترمة ماهر كيا｣ وبيار عقل، امؤسسة العربية للدراسات وال》شر، بروت، ط-
 ﾊمد عثمان اﾆشت، فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اﾄامعية، دار رحاب للطباعة وال》شر والتوزيع، اﾄزائر، دون اريخ.-
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: الثالث

 ااستكشايوحدة التعليم  اسم الوحدة:
 امقاواتية  اسم امادة:

 1الرصيد:
 1امعامل:

 أهداف التعليم: 

 وثيق.وضع سياسة وم》هجية قادرة على تتبع امشاريع x إدارة امعلومات والت أ ـ
 القدرة على تتبع أهم مسارات ترقية آعمال ومشاريع على مستوى وحدات امعلومات.   ب ـ

 
 امعارف امسبقة امطلوبة: 

 ｼكم ي مبادئ التسير ااقتصادي. -

 سوسيولوجية امشاريع .  -
 
 ﾊتوى امادة:  

 أمية امشاريع ي نظم امعلومات . -أ     
  اريخ ال》هج ااقتصادي. -1

 الطرق امتبعة x الت》ظيم ااقتصادي . -2

 امرحل العملية للت》ظيم ااقتصادي . -3
 مبادئ اﾍاز مشاريع أنظمة امعلومات.  -ب
 مراحل اﾍاز امشاريع . -ج
 متابعة مشاريع أنظمة امعلومات -د

 الرصيد اإحصائي. -4

 امعاﾄة.  -5

 تقييم. -6

 إﾍاز مشاريع الوائقية . -7
 ي لكل طالب يتمثل ي تدريب على إعداد امشاريع ،وهيكلة امتكون ﾎوثقافة امؤسسة .العمل الشخص -8
                         

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إ} ) ُيرك الرجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
  :امراجع

 .2003لقاهرة:ﾉموعة ال》يل العربية؛ . ﾊمد، هيكل؛ مهارات إدارة امشروعات الصغرة؛ ا1
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 .2003. ماجدة العطية؛ إدارة امشروعات الصغرة؛ القاهرة:ﾉموعة ال》يل العربية؛ 2
 .2005؛القاهرة :الدار اﾄامعية ، projet management. سعد صادق ｸري ؛إدارة امشروعات 3
 .2005ربية للت》مية اإدارية، نعيم نصر؛ إدارة وتقييم امشروعات؛ القاهرة:ام》ظمة الع-. 4

5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, 

mise en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 

5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, 

mise en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.  

6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : Ed 

d’organisation, 2001. 
7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 

8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 2007. 
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 اريخ الغرب اإسامي ي العصر الوسيط عنوان اماسر:
 السداسي: اأول

 ااستكشافيةوحدة التعليم اسم الوحدة: 
 .اﾄغرافية التارخية اسم امادة:

 الرصيد: 
 امعامل: 

 
 أذكر ما يفرض على الطالب اكتسابه من مؤهات بعد ﾍاحه x هذ《 امادة، x ثاثة أسطر على آكثر)هداف التعليم: أ

يكتسب الطالب من خال هذ《 امادة معارف تؤهله لدراسة اريخ امواقع وامسالك واجاات وطريقة توظيف  -
 آدوات البحثية امختلفة x ذلك.

راسة اجاات وامسالك وامواقع ﾊ xاولة لفهم سرورة آحداث التارﾔية انطاقا من امعطيات ال》صية تدريب الطالب على د -
 ووصوا إ{ امعطيات اميدانية.

 تفصيلي للمعارف امطلوبة والｰ مكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على آكثرأ.   )وصفامعارف امسبقة امطلوبة: 
 التكوين إماما ｷغرافية باد امغرب الطبيعية يتطلب هذا -

  ﾊتوى امادة: )إجبارية ｼديد احتوى امفصل لكل مادة مع اإشارة إى العمل الشخصي للطالب(

 مفهوم اﾄغرافية التارﾔية. -
 الدراسات آنوماستيكية وفروعها. -
 م》طلقات البحث x الطوبونيميا. -
 ركيولوجية.الطوبونيميا واｸٓاث آ -
 اﾅدث التارﾔي واجال اﾄغراx: أشكال التفاعل. -
 ﾉاات التعمر اﾅضري والريفي.  -
 اريخ امسالك. -
 اجاات الزراعية واماء. -
 اجال والدموغرافيا. -
 

 إخأ كتب، ومطبوعات، مواقع انرنت،) امراجع: 
 

 ل هذ《 الوحدة التعليمية و من هذ《 امراجع : ه》اك العديد من امراجع و الدراسات الｰ تت》او 
 ﾊمد حسن: امدي》ة والبادية.
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 2004، تونس، ﾊمد حسن: اﾄغرافية التارﾔية إفريقية
 ﾊمد الركة وآخرون: الطوبونيميا الغرب اإسامي أو ضبط ااعام اﾄغرافية.

 حسن مؤنس: أطلس التاريخ اإسامي.
 مية والبيئة.ﾓى وزيري: العمارة اإسا

Paul-Louis Cambuzat, L’évolution des cités du Tel en Ifriqiyya du VIIe au XIV e siècle, Alger, 1986. 
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Master Recherche : Histoire de l’Occident musulman au moyen âge 
 
Unité d’Enseignement : Transversale  
Semestre :3 
Intitulé de la matière: : Français/Anglais/Espagnol 
Crédits: 
 
 
Objectifs de l’enseignement: 
- A la fin de la formation dans cette matière, l'étudiant doit acquérir la capacité de 
lire les références en langue française, et de savoir comment utiliser ces références 
dans ses recherches, et spécialement dans son mémoire de fin d'étude.    
Connaissances préalables recommandées:  
- comme pré requis à cette matière l'étudiant doit au minimum savoir lire et écrire 
en français, et ce ci afin de pouvoir lire et comprendre les textes historique qu'on lui 
proposera au cour de la formation.    

 
Contenu de la matière :  
1- Textes choisis d’histoire économique. 
2- Textes choisis d’histoire sociologique. 
3- Textes choisis d’histoire culturelle 
4- Textes choisis de méthodologie.  
5- Textes choisis sur l'histoire intellectuelle et religieuse de l’occident musulman  
Mode d’évaluation :   

1- Examen de fin de session   
2- Travail de session    

 
Références     
- Toutes les références des matières citées plus haut.  
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V-   العقود/ااتفاقيات 
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