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 رزنامة مناقشات  مذكرات الماستر تاريخ المغرب االسالمي والتاريخ الحضاري والسياسي لألندلس
 2016ماي 28السبت 

 لجنة المناقشة التوقيت أسماء الطلبة عنوان المذكرة 

المرأة بتلمسان في العهد 
 الزياني  

 خثير بوزيان  -

 أسلي ميمون -

 

9:00-10:00 

 مشرفا                              قراوي نادية            -

 رئيسا                              شباب عيد الكريم         -

 مناقشا                              يوحسون عبد القادر      -

علماء االندلس بفاس 
 المرينية 

 مخلوف نعيمة -

 بوطالبي فتيحة -

 

9:00  -10:00 

 مشرفا                                 قدوري عبد الرحمن    -

 رئيسا                                 كبداني فؤاد             -

 مناقشا                                  سكاكو مريم          -

علماء العقليات بالمغرب 
 -اآلبلي نموذجا -االوسط 

 موساوي زهيرة -

 سعيدي العيدية-

 

9:00 -10:00 

 مشرفا                                رزيوي زينب          -

 رئيسا                                 داعي محمد           -

 مناقشا                                بوداعة نجادي        -

  10:30-11:30  مشرفا                                  بوحسون عيد القادر   - 
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أثر الحركة النكارية على  
 الدولة الرستمية 

 

 بوصوار ايمان -

 بن دامو يمينة-

 

 

 رئيسا                                      قراوي نادية          -

 مناقشا                                              شباب عبد الكريم       

الحرف والصنائع في 
تلمسان من  خالل كتاب 

 بغية الرواد 

 دهماوي كريم -

 بودالي يحياوي -

10:30-11:30  

 

 مشرفا                                      كبداني فؤاد            -

 رئيسا                                     سكاكو مريم           -

 مناقشا                                     قدوري عبد الرحمن   -

الصراع القبلي الزياني 
 المريني 

 بوطالبي خيرة -

  قادة وهيبة-

 

10:30-11:30  

 

 مشرفا                                            داعي محمد          -

 رئيسا                                       رزيوي زينب         -

 مناقشا                                       بوداعة نجادي       -

مختصر خليل ودوره في 
 حلقات الدرس المغربية

 مشرفا                                    سكاكو مريم            - 13:00-12:00 عشوري خيرة 

 رئيسا                                      قراوي نادية          -

 مناقشا                                    كبداني فؤاد           -
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 رواد العلوم العقلبة بالمغرب 

 -ابن البناء المراكشي أتموذجا

 مصطفاوي أمال -

  لرباق رشيدة -

13:00-12:00 

 

 مشرفا                                   بوداعة نجادي         -

  رئيسا                                    بوحسون عبد القادر   -

 مناقشا                                   قدوري عبد الرحمن     
الواقع االقتصادي في بالد 

المغرب االسالمي على 
 العهد الفاطمي 

 نكروف نادبة

 محمدي خديجة

12:00-13:00 مشرفا                                        شباب عبد الكريم   -   

رئيسا                                   رزيوي زينب             -  

 مناقشا                                     داعي محمد             

 

 
 2016ماي  29االحد 

 اعضاء  لجنة المناقشة التوقيت  اسماء الطلبة  عنوان المذكرة

االجتماعي والثقافي الدور 
ليهود االندلس عصر ملوك 

 الطوائف

 مامون بختة 
 معمري خيرة 

9:00  -10:00  

 
 مشرفا                                        جبران لعرج -
 رئيسا                                  بن مصطفى دريس  -

  مناقشا                                   ربوحسون عبد القاد

الصراع الغرناطي  النصراني 
 في عصر بني االحمر   

حميدي -
 ابتسام

 
9:00  -10:00 

 مشرفا                                  طويلب عبد هللا       
 رئيسا                                       دلباز محمد   -



4 
 

 مناقشا                                          كبداني فؤاد - بوعزة خيرة -
جيش الفتح االسالمي ببالد 

 االندلس
 -النظم واألهداف-

بن عيسى  -
 علي
 زاوي نصيرة  -

 
9:00  -10:00 

 مشرفا                                   بوشيبة ذهيبة       
 رئيسا                                       مشباب عبد الكرب-
 مناقشا                                        قراوي نادية  -

الكنيسة ودورها في انهاء  
 الوجود االسالمي باألندلس

11:30-10:30 بوعزة نورة -  

 

 مشرفا                                     بن مصطفى دريس
 رئيسا                                     بوشبية ذهيبة     -
 مناقشا                                    جبران لعرج      -

محاكم التفتيش ودورها في 
 محاربة الموريسكيين 

 مهدي العيد-

 علو محمد-

 

10:30-11:30 

 مشرفا                                          دلباز محمد -
 رئيسا                                           قراوي نادب-
 مناقشا                                      الكربم بدشباب ع-

س لالطرق التجاربة في االند
 خالل العهد االموي 

 حمداني مسعودة 
  بن مداح آمال-

 
10:30-11:30  

 

 مشرفا                                  كبداني فؤاد       --
 رئيسا                                  يوحسون عبد القادر-
 مناقشا                                    طوبلب عبد هللا  -

الصراع بين امارات ملوك 
الطوائف وانعكاساته على 

 بالد االندلس

 حاجي خديجة -
بولنوار -

 نفيسة 

 
12:00-13:00  

 

 مشرفا                                    درالقبوحسون عبد ا
 رئيسا                                            دلباز محمد-
 مناقشا                                       بوشيبة ذهيبة  -
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التعليم بالمغرب واألندلس 
 على عهد المرابطين 

 
 

 
محياوي -

 صايرينة 

 
12:00 -13:00 

 مشرفا                                        قراوي نادية   -
 رئيسا                                          كبداني فؤاد -

 مناقشا                                      بن مصطفى دريس

 
الرحالت العلمية  بين بالد 
 االندلس والمغرب االدنى

 

 براكة رقية -
 جلطي صارة -

 
 

12:00-13:00  
 

 

 مشرفا                                     شباب عبد الكريم-
 رئيسا                                       عبد هللا طويلب -

 مناقشا                                     قدوري عبد الرحمن
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 2016ماي  30االثنين 
 

 مشرفا                                   رزيوي زينب        - 10:00-9:00 شرفي حسيبة  الحسبة في الدولة المرينية 

 رئيسا                                  ين مصطفى  دريس    -

 مناقشا                                  دلباز محمد            -

الصلحاء والسلطة في العهد 
 الحفصي 

 بومنجل فاطمة-

 بلحاج سناء -

 مشرفا                               جبران لعرج               9:00-10:00

 رئيسا                                  سكاكو مريم            -

  مناقشا                                قدوري عبد الرحمن     -

النشاط االقتصادي في -
 الدولة الحمادية 

 بكوش حليمة -

 بلفاسم صليحة -

9:00-10:00  

 

مشرفا                                طويلب عبد هللا      -     

رئيسا                                  بوشيبة ذهيبة           -  

  مناقشا                                 بوداعة نجادي          -

االسهامات العلمية للمرآة 
االندلسية في عصر ملوك 

 ف الطرائ

 مشرفا                                بن مصطفى  دريس    - 11:30-10:30 راي ايراهيم -

 رئيسا                                دلباز محمد              -

 مناقشا                                طوبلب عبد هللا        -
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االهمية -طرابلس الغرب 
الحضاربة في العصر الوسيط 

-  

 قايد خيرة   -

 موساوي نادية 

 

10:30-11:30 

 مشرفا                                     سحولي بشير      -

 رئيسا                                    شباب عبد الكربم     -

 مناقشا                                  رزيوي زينب           -

اسهامات علماء زواوة العلمية 
 في االندلس

 منصوري وهيبة -

 زيدان مريم-

 

10:30-11:30  مشرفا                                     دلباز محمد            - 
 رئيسا                                        قدوري عبد الرحمن  -
  مناقشا                                          سكاكو مريم       -

 كتاب الرسالة وأهميته 

 العلمية

 

 خميسي آمال -

 قداري هوارية -

 

12:00-13:00 

 مشرفا                                       بوشيبة ذهيبة     -
 رئيسا                                       دلباز محمد        -
  مناقشا                                بن مصطفى دريس     -

الفقهاء  والسلطة فس بالد 
 المغرب 

 -ابن الخطيب نموذجا - 

 مشرفا                                      سحولي بشير        13:00-12:00 حشمان مليكة 
 رئيسا                                     سكاكو مريم        -
  مناقشا                                   دوري عبد الرحمن ق-
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ابن عبد البر القرطبي 
سهاماته العلمية  وا 

 

 

 

-توامي فاطبة  

 بوعكة غالية 

 

 

 

12:00-13:00  

 

 

 

مشرفا                 بوداعة نجادي                             
رئيسا                                          داعي   محمد      

 مناقشا                                  رزيوي  زينب          

 
 
 
 

 2016ماي  31الثالثاء 
 

عبد الرحمن الناصر 
ودوره الحضاري في بالد 

 االندلس 

 مشرفا                             بن مصطفى دريس    10:00-09:00 قبايلي طارق 
 رئيسا                               رزيوي زينب     
 مناقشا                            عبد هللا  طويلب   

الدور السياسي 
والحضاري الخلبقة  
 الحكم المستنصر 

بن علي عيد 
 القادر

 مشرفا     بوداعة نجادي         09:00-10:00
 رئيسا        شباب عبد الكريم    
 مناقشا           جبران لعرج     
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يهود االندلس من الفتح 
االسالمي الى عصر 

 االمارة 

بلهاشمي بدر 
 الدين

 مشرفا      قراوي نادبة           09:00-10:00
 رئيسا             داعي محمد   

 مناقشا              مريمسكاكو 

العلوم العقلية في 
االندلس على عهد 
 ملوك الطوائف 

 خرصي حاج
  حاكمي سعيد

 مشرفا          رزبوي زينب      10:30-11:30
 رئيسا        بن مصطفى دريس 
 مناقشا        شباب عبد الكريم   

التاريخ االدبي والفكري 
 ليني عباد

 اشيبلية 

 دالل ربيعة 
 خلوات حليمة 

 مشرفا                داعي محمد  10:30-11:30
 رئيسا           جبران لعرج     

 مناقشا          ة    يقراوي ناد 

الحياة الثقافية والعلمبة 
باألندلس في عهد عبد 
 الرحمن الداخل واألوسط 

 مختاري نعبمة 

 خثير جهاد

 مشرفا            طوبلب عبد هللا 10:30-11:30
  مناقشا            سكاكو  مريم  
 رئيسا            بوداعة نجادي 

 مباركي آمال  الطب واألطباء باألندلس
 بن محمد فضيلة 

 مشرفا           جبران لعرج        12:00-13:00
 رئيسا            طويلب عبد هللا 
 مناقشا          داعي محمد     

المولدون وأثرهم  
 الحضاري في االندلس

 فاطمةشامخة 
 طالبي صيرينة

 
13:00-12:00 

 مشرفا         شباب عبد الكريم   
 رئيسا              قراوي نادبة    
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 مناقشا       ين مصطفى  دريس

وصف بالد االندلس من 
 خالل كتب الرحلة 

قاسمي ين -
 براهيم

 عليان عبد القادر 

12:00-13:00 

 

 مشرفا                 دلباز محمد
 رئيسا              بوداعة نجادي
 مناقشا               رزيوي زينب 
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 2016جوان  01االربعاء 
 

المجالس السلطانية في بالد 
المغرب المجلس الحفصي 

 نموذجا 

 عولمي فائزة 
هشماوي فاطمة 

 الزهراء 

 
9:00-10:00 

 جبران لعرج          مشرفا 
 رئيسا    شباب عبد الكربم 

 مناقشا        دلباز محمد  

صلحاء تلمسان من خالل 
 كتاب البستان 

 توامي عوالي 
 رشيدي جميلة 

 
9:00-10:00 

 مشرفا         طويلب عبد هللا 
 قدوري عبد الرحمن    رئيسا 

 مناقشا        سكاكو مريم 
التعاون االقتصادي بين 
المغرب واالندلس في عهد 

 المرابطين

 مغيث جياللي-

 سحنون فاطمة-

 

9:00-10:00 

 مشرفا               كبداني 
 مناقشا               بوداعة

 يوشيبة ذهيبة        رئيسا

الصالت الحضارية بين 
المغرب االوسط وبالد الشام 

 في العهد الزباني 

 رمضاني سعاد-
 مبخوت زهرة -

 مشرفا      شباب عبد الكريم 11:30-10:30
 رئيسا   بوحسون عبد القادر
 مناقشا                     قدوري عبد الرحمن 

االقتصاد في االندلس على 
 عهد الخالفة االموية  

 رحماني وسيلة 
 رحماني فاطمة 

 
10:30-11:30 

         مشرفا    كبداني فؤاد           دلباز محمد
رئيسا                                              

 مناقشا       سكاكو  مريم 
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عللى  الربط ودورها العلمي 
 المرايطبن عهد 

 جالبلية لعرج 

 شربط أمال 

 مشرفا        بوشيبة ذهيبة  11:30-10:30
 رئيسا              قدوري  

 جبران لعرج        مناقشا 
تظم الحكم واإلدارة على عهد 

 بني االحمر 
 حاجي زهرة 
 داودي ابتسام 

13:00-12:00 
 

 مشرفا       بوداعة نجادي 
 رئيسا        جبران لعرج   
 مناقشا     محمد  دلباز  

التاريخ االجتماعي للدولة 
 النصرية

 ثابتي محمد 

 دالص صفيان

 

13:00-14:00 

 مشرفا   عبد القادر بوحسون 
      عبد هللا رئيسا طويلب        فؤاد  كبداني  

 مناقشا                            

 المبادالت التجارية بين تيهرت
  وسجلماسة 

 يعقوبي راضية -
 قاسمي خيرة -

 
12:00-13:00 

قدوري عبد الرحمن   مشرفا    بوحسون عبد القادر
 رئيسا

 مناقشا       بيةيبة ذهبوش    
 

الصلحاء والسلطة في العهد 
 الزياني

 
 

 شنيخار صديق
 
 

 

 
12:00-13:00  

 
 

مشرفا         كبداني فؤاد   
 رئيسا    داعي محمد      

مناقشا       رزيوي زينب   
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 2016جوان  02الخميس 
 
 

 الواقع االجتماعي واالقتصادي
 في 
 تلمسان 

 من خالل كتاب تحفة 
 الناظر 

 وغنية الذاكر

 خليفاوي علي-
 تامي محمد -

09:00-10:00  
 مشرفا                     شباب عبد الكريم

 رئيسا                         كبداني فؤاد 
 مناقشا                           داعي محمد

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




