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أعمال�أخرى   أعمال�تطبيقية  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��16- 14
1

  امتحان  مراقبة�مستمرة  

     18  09  سا�180    سا�06 سا�06  سا�180  وحدات�التعليم��ساسية

    )  إج( 1و�ت�أ�

 * *  05  03  45    01.30  01.30 45  التار�خ�السيا����للمغرب�

 * *  05  02  45  01.30 01.30 45 ا��ر�ات�املذ�بية����الغرب��سالمي

   )إج( 2و�ت�أ�

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45  ال�شاط�الفال����

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45 تار�خ�العلوم����الغرب��سالمي

      09  04  سا�90    سا�03  سا�03  سا�90 املن��يةوحدات�التعليم�

   )إج(و�ت�م��

 * *  05  02  45  01.30 01.30 45  مدارس�ومنا��

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45  مصادر�تار�خ�الغرب��سالمي

      02  02  سا�45      سا�03  سا�45 وحدات�التعليم��ستكشافية

   )إخ/إج(و�ت�إ�

  إجبار�ة:1املادة�

  واملراكز�ا��ضار�ةالعمران�

22.30  01.30    22.30  

  

01  01    * 

 )اختيار�مادة�واحدة:(اختيار�ة:2املادة�

  جغرافية�ا��رائط -

 �ن��و�ولوجيا�والتار�خ� -

  

  

22.30  

 

 

01.30 

     

  

22.30  

  

  

01  

  

  

01  

   

 

* 

      01  01  سا�22.30    سا�01.30    سا�22.30 وحدة�التعليم��فقية

    )إج(و�ت�أ�ف�

    *  01  01  22.30    01.30    22.30  نصوص�أجن�ية:1املادة�

      30  16  سا�450    10.30  12  سا�337.30   1مجموع�السدا����

  

                                                 
 عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور1



  اإلسالمي����العصر�الوسيطالغر��تار�خ�:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

  2018- 2017السنة�ا��امعية�

 

 :السدا����الثا�ي�-2

  وحدة�التعليم
  ا���م�السا����سبو��  ا���م�السا���السدا����

  �رصدة  املعامل
  نوع�التقييم

أخرى أعمال�  أعمال�تطبيقية  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��16- 14
2

  امتحان  مراقبة�مستمرة  

     18  09  سا�180    سا�06 سا�06  سا�180  وحدات�التعليم��ساسية

    )إج( 1و�ت�أ�

 * *  05  03  45    01.30  01.30 45  التار�خ�السيا����لألندلس

 * *  05  02  45  01.30 01.30 45 مجتمع�الغرب��سالمي

   )إج( 2و�ت�أ�

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45  ال�شاط�ا��ر���والتجاري 

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45 عالقات�الغرب��سالمي�مع�السودان�الغر�ي

      09  04  سا�90    سا�03  سا�03  سا�90 وحدات�التعليم�املن��ية

   )إج(و�ت�م��

 * *  05  02  45  01.30 01.30 45  تقنيات�البحث�التار���

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45  علم�املخطوط�العر�ي

      02  02  سا�45    سا01.30  سا01.30  سا�45 وحدات�التعليم��ستكشافية

   )إخ/إج(و�ت�إ�

  اجبار�ة:1املادة�

  وسائط�اتصال

22.30   01.30   22.30  

  

01  01    * 

 )اختيار�مادة�واحدة:(اختيار�ة:2املادة�
  .تار�خ�النظم����الغرب��سالمي -

 .الفقھ�والتار�خ����الغرب��سالمي -

  

22.30  

 

01.30 

     

22.30  

  

01  

  

01  

   

 

* 

     01  01  سا�22.30    سا�01.30    سا�22.30 وحدة�التعليم��فقية

    )إج(و�ت�أ�ف�

اللغة��جن�ية:1املادة�
3

  22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا�450    10.30  12  سا�337.30   2مجموع�السدا����

                                                 
  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور2
  .یحدد فریق التكوین اللغة التي یراھا مناسبة -3



  اإلسالمي����العصر�الوسيطالغر��تار�خ�:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

  2018- 2017السنة�ا��امعية�

 

 :  السدا����الثالث -3

  وحدة�التعليم
  ا���م�السا����سبو��  ا���م�السا���السدا����

  �رصدة  املعامل
  نوع�التقييم

  امتحان  مراقبة�مستمرة  4أعمال�أخرى   أعمال�تطبيقية  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��14-16

     18  09  سا�180    سا06 سا06  سا�180  وحدات�التعليم��ساسية

    )إج( 1و�ت�أ�

 * *  05  03  45    01.30  01.30 45  �سالميالتيارات�الصوفية����الغرب�

 * *  05  02  45  01.30 01.30 45 العالقات�ب�ن�الغرب��سالمي�مع�العالم�املسي��

  )إج( 2و�ت�أ�

 * *  04  02  45  01.30 01.30 45 التواصل�التفا���ب�ن�املشرق�والغرب��سالمي�

 * *  04  02  45  01.30 01.30  45  .ا��ركة�الفكر�ة����املغرب��وسط

      09  04  سا�67.30    سا�01.30  سا�03  سا�67.30 وحدات�التعليم�املن��ية

     ) إج(و�ت�م��  

 * *  05  02  45  01.30 01.30 45  من��ية�إعداد�مذكرة: 1املادة�

 * *  04  02  22.30   01.30 22.30 حلقات�بحث: 2املادة�

      02  02  سا�45      سا�03   سا�45 وحدات�التعليم��ستكشافية

   )إخ(و�ت�إ�

  اجبار�ة:1املادة�

 املقاوالتية

22.30  01.30    22.30  

  

01  01    * 

 )اختيار�مادة�واحدة:(اختيار�ة: 2املادة�

  .�س�شراق�وتار�خ�الغرب��سالمي -

  ا��غرافية�التار�خية� -

  

22.30  

 

01.30 

     

22.30  

  

01  

  

01  

   

* 

      01  01  سا�22.30    سا�01.30    سا�22.30 وحدة�التعليم��فقية

      )إج(و�ت�أ�ف�  

    *  01  01  22.30    01.30    22.30  لغة�أجن�ية:1املادة�

      30  16  سا�315    09  12  سا�315.00  3مجموع�السدا����

                                                 
  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور4
  
  



  اإلسالمي����العصر�الوسيطالغر��تار�خ�:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

  2018- 2017السنة�ا��امعية�

 

 :السدا����الرا�ع -4

  علوم�إ�سانية�واجتماعية: امليدان

  تار�خ�-العلوم���سانية�: الفرع

  :  التخصص

  

  �رصدة  املعامل  ا���م�السا����سبو��  وحدة�التعليم

� �ال����� إعداد�(العمل

  )املذكرة�ومناقش��ا

13.30  09  18 

�أو� �املؤسسة ��� ال��بص

  التكو�ن�امليدا�ي�

07  05  09  

  03  02  04.30  امللتقيات�

        )حدد(أعمال�أخرى 

  30  16  180  4مجموع�السدا����

  

  

 

 

 

 

 

  



 

  الوسيطاإلسالمي����العصر�الغر��تار�خ�:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  

ير���ذكر�ا���م�السا����جما���موزع�ب�ن�املحاضرات�والتطبيقات،��للسداسيات��ر�عة�( : حوصلة�شاملة�للتكو�ن�- 5

  ):بال�سبة�ملختلف�وحدات�التعليم�حسب�ا��دول�التا��

  

 ح�س�و�ت �ساسية املن��ية �ستكشافية �فقية املجموع

 محاضرة 347,30 210.30 90 00 648

 موج�ة�أعمال 347,30 164.30 45 67.30 624.30

 أعمال�تطبيقية - - - - -

 عمل������ 900 427.30 112.30 67.30 1507.30

  )محدد(عمل�آخر  -  -  -  -  -

 املجموع 1595 802.30 247.30 135 2780

 �رصدة 72 36 08 04 120

100 % 03% 07% 30% 60% 
ل�ل�وحدة���رصدة% 

  �عليم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III  -ال��نامج�املفصل�ل�ل�مادة�  
  )تقديم�بطاقة�مفصلة�ل�ل�مادة( 

  

  

  

  

  

  

  

  



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  التار�خ�السيا����للمغرب: اسم�املادة

  05: الرصيد

  03: املعامل
  )نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد(: أ�داف�التعليم

  كسب�معلومات��عد�أرضية�تار�خية�ملوضوع�املاس��� -

  .�عرف�الطالب�ع���التار�خ�السيا����للغرب��سالمي�من�الفتح�إ���م��ء�العثماني�ن -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

 .�عميق�املعارف�ال���اك�س��ا�الطالب����مرحلة�اللسا�س -

 ....  اقتصادية،�اجتماعية،�ثقافية: �عد��ذا�املقياس�أرضية�أساسية�ملواد�با���السداسيات -

  لتحوالت�السياسية�ال���عرف��ا�بالد�املغرباك�ساب�معارف�تمكن�الطالب�من�ف�م�ا -

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

 .التحوالت�السياسية����بالد�املغرب�من�الفتح�إ���م��ء�العثماني�ن -

 :الدول�املستقلة -

�  . أ �املستقلة �(دول �): م10-8/ه04 -2ق �بناكور، �صا�� ��مارات�آل �الرستميون، ��غالبة، املدرار�ون،

 ...السليمانية،��دارسة،�برغواطة

 . الز�ر�ون،�ا��ماديون،�املرابطون،�املوحدون   . ب

  .ا��فصيون،�الز�انيون،�املر��يون   . ت

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

 .�����اية�السدا���،�أعمال�موج�ةامتحان�كتا�ي� -

- � �املحاضرات �مستوى �ع�� �النظري �السدا���(تقو�م ���اية ��� �كتا�ي ��عمال�) امتحان �املستمر�لألعمال والتقو�م

  .املوج�ة

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

وديـــوان�املبتـــدأ�وا���ـــ���ـــ��أيـــام�العـــرب�وال��ـــم�وال��بـــر�ومـــن�عاصـــر�م�مـــن�ذوي�الســـلطان�وديـــوان�املبتـــدأ�وا���ـــ���ـــ��أيـــام�العـــرب�وال��ـــم�وال��بـــر�ومـــن�عاصـــر�م�مـــن�ذوي�الســـلطان���ابـــن�خلـــدون،�ترجمـــان�الع�ـــ�  -

 .م2003/ھ1424،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت�2،�م�شورات�محمد�ع�ّ��بيضون،�ط�ك���ك��

الوطنيــة،�،�تحقيــق�الــدكتور�عبــد�ا��ميــد�حاجيــات،�املكتبــة��غيــة�الــرواد��ــ��ذكــر�امللــوك�مــن�ب�ــ��عبــد�الــواد�غيــة�الــرواد��ــ��ذكــر�امللــوك�مــن�ب�ــ��عبــد�الــوادابــن�خلــدون،� -

 .1980ا��زائر،�

�،�عـزب�محمـد�ز�ـ��م�محمـد�: تحقيـق�،�بيـ��م�الواقعـة�وا��ـروب�امرا��ا�وذكر ��ندلس�فتح����مجموعة�أخبار �مج�ول، -

  .م1994 القا�رة�،�الفرجا�ى�دار �،1ط



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

ـــول  - ــ ـــــر �،�مج�ـ ــــالد�ذكـ ـــــدلس�بـــ ــــق�،��نـ ـــو�س�تحقيـــ ــ ـــــا،�لـ ــــس�مولينــ ــ��املجلــ ــ ـــاث��ع�ـــ ــ ـــــة�لألبحـ ـــــد�،�العلميــ   . م1983 ،�مدر�ـ

�ليفـــى��شـــر �،�ال��بـــر �مفـــاخر �بكتـــاب�املســـ���املجمـــوع�مـــن�منتخبـــة�،�الوســـطي�القـــرون��ـــ��ال��بـــر �أخبـــار ��ـــ��تار�خيـــة�نبـــذة��ج�ـــول،م

  م1934 /�ـ1325 الفتح�ر�اط�بروف�سال،

   1994 والتوز�ع�لل�شر �الفرجا�ي�دار �،�عزب�محمد�ز���م�محمد�تحقيق�،�املغرب�أخبار �ت��يص����امل��ب�املراك���، -

  .1968 ب��وت�صادر �دار �.1 ط�عباس�إحسان�تحقيق�،�1ج�،�الرطيب��ندلس�غصن�من�الطيب�نفح املقري، -

�ســـنة�( ابـــن�عـــذاري،� -
ً
. س.تحقيـــق�ليفـــي�بروف�ســـال�،�ج،�البيـــان�املغـــرب��ـــ��أخبـــار��نـــدلس�واملغـــرب،�)م1312/�ــــ�712ـــان�حيـــا

 .3،�ج2،ج�)م2009(�1والن،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط

،�املســـالك�واملمالــك�،�تحقيـــق�جمـــال�طلبـــة،�دار�الكتـــب�)م1094/�ــــ�487ت(عبيـــد�هللا�عبـــد�هللا�بــن�عبـــد�العز�ـــزالبكــري،�أبـــو� -

 ).م2003(1العلمية،�ب��وت،�ط

ــــان�الــــدين�أبــــو�عبــــد�هللا�محمــــد�بــــن�عبــــد�هللابــــن�ا��طيــــب���� - ـــ776ت�نحــــو�( ،�لسـ ،��حاطــــة��ــــ��أخبــــار�غرناطــــة،�)م1374/ �ــ

  .1،�م)ت.د(املعارف،�القا�رة��تحقيق�محمد�عبد�هللا�عنان،�دار 

معيـــار��ختيـــار��ـــ��ذكـــر�املعا�ـــد�والـــديار،�تحقيـــق�محمـــد�كمـــال�شـــبانة،�مكتبـــة�الثقافـــة�الدي�يـــة،�القـــا�رة،��،ابـــن�ا��طيـــب���� -

 ).م2006(ط

،�تـــار�خ�افتتــاح��نــدلس،�تحقيــق�إســماعيل�العر�ــي،�املؤسســة�)م977/�ـــ�367ت(ابــن�القوطيــة،�أبــو�بكـــر�محمــد�بــن�عمـــر����� -

 ).م1989(الوطنية�للكتاب،�ا��زائر

،�الت�يـــان،�تحقيـــق�أمـــ�ن�توفيـــق�الطي�ـــ�،�)م1090/�ــــ483(ابـــن�بلقـــ�ن،��م�ـــ��عبـــد�هللا�بـــن�بـــاد�س�بـــن�حبـــوس�بـــن�ز�ـــري،����� -

 ).م2011(اظ،،�الر�اط،�طم�شورات�ع�

   1994 والتوز�ع�لل�شر �الفرجا�ي�دار �،�عزب�محمد�ز���م�محمد�تحقيق�،�املغرب�أخبار �ت��يص����امل��ب��املراك���، -

  .1968 ب��وت�صادر �دار �.1 ط�عباس�إحسان�تحقيق�،�1ج�،�الرطيب��ندلس�غصن�من�الطيب�نفح�املقري،-  -

،�الشــركة�-م11/منــذ�تأس�ســ�ا�إ�ــ��منتصــف�القــرن�ا��ــامس�ال��ــري �-ا��الفــة�الفاطميــةلقبــال�مو�ــ��،�دور�كتامــة��ــ��تــار�خ� -

 .1979ط،�/الوطنية�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�د

ــــة� - ـــــة�الفاطميــ ــــات،�ا��الفـ ـــــراوي�فرحــ ـــ365 -296(الدشـ ــ ـــات�-،)م975 -909/ �ــ ــ ـــــار�خ�السيا�ــــــ���واملؤسسـ ـــادي�-التـ ــ ،�ترجمــــــة�حمـ

 .م1�،1994الساح��،�دار�الغرب،�ب��وت،�ط

ــ��القــــرن�الرا�ــــع�ال��ــــري�أو�عصــــر�ال��ضــــة��ــــ���ســــالم،�ا��ــــزء�الثــــا�ي،�ترجمــــة�محمــــد�عبــــد�آد - م�مي�ــــ�،�ا��ضــــارة��ســــالمية��ــ

  .1986ال�ادي�أبو�ر�دة،�الدار�التو�سية�لل�شر،�تو�س،�املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�ا��زائر،�
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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ا��ر�ات�املذ�بية����الغرب��سالمي: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

ان�شرت�ببالد�الغرب��سالمي�وتفاعال��ا�ال���أدت�����خ���إ���التعرف�ع���ا��ر�ات�املذ�بية�ال��� -

  .سيادة�املذ�ب�املال�ي�والعقيدة��شعر�ة�والسلوك�الصو��

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

 . ب�ن�الوقا�ع�السياسية�ومنطلقا��ا�املذ�بية،�وما�ترتب�ع��ا�حراك�فكري تمك�ن�الطالب�من�الر�ط� -

��دف��ذه�املادة�إ����عر�ف�الطالب�بالتيارات�الفكر�ة�واملذ�بية�ال���عرف��ا�بالد�املغرب�و�ندلس،�وال����انت���� -

�ا�تفس���العديد�من�املظا�ر�غال��ا�وافدة�من�املشرق��سالمي،�مما��سمح�لھ�بت�و�ن�خلفية�معرفية��ستطيع�من�خالل

  .السياسية�و�جتماعية

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  .�عثة�الفق�اء�العشرة�ودور�ا����ان�شار��سالم��عد�الفتوحات -

  )الثورة،�الدولة�الدعوة،�( ان�شار�املذ�ب�ن�الصفري�و�با����ببالد�املغرب� -

  .ـاملع��لة�ببالد�املغرب -

  .ـاملذ�ب�السماعي���من�الدعوة�إ���الدولة -

  )دخولھ�وان�شاره�ونضالھ�ضد�املذا�ب��خرى�(املذ�ب�املال�ي� -

  .املذ�ب�الظا�ري�ببالد�املغرب -

  .املذ�ب�املوحدي -

  العقيدة��شعر�ة�وان�شار�ا�ببالد�املغرب -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....تحانمراقبة�مستمرة،�ام: طر�قة�التقييم

 .امتحان�كتا�ي������اية�السدا���،�أعمال�موج�ة -

  .والتقو�م�املستمر�لألعمال��عمال�املوج�ة) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���(تقو�م�النظري�ع���مستوى�املحاضرات� -

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

وديـــوان�املبتـــدأ�وا���ـــ���ـــ��أيـــام�العـــرب�وال��ـــم�وال��بـــر�ومـــن�عاصـــر�م�مـــن�ذوي�الســـلطان�وديـــوان�املبتـــدأ�وا���ـــ���ـــ��أيـــام�العـــرب�وال��ـــم�وال��بـــر�ومـــن�عاصـــر�م�مـــن�ذوي�الســـلطان���ابـــن�خلـــدون،�ترجمـــان�الع�ـــ�  -

 .م2003/ھ1424،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت��2،�م�شورات�محمد�ع�ّ��بيضون،�ط�ك���ك��

  البيان�املغرب�: ابن�عذاري�املراك��� -
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- � �أبو�بكر�عبد�هللا �(املال�ي، ��� �تو�� �وز�اد�م�)م11/ھ5القرن �وإفر�قية �الق��وان �علماء ����طبقات �النفوس �ر�اض ،

�دار�الغرب� �املطوي، �العرو��� �محمد �وراجعھ ��ش���الب�وش، �تحققھ �وأوصاف�م، �وفضائل�م �أخبار�م �وس���من و�سا��م

 .م1983/ھ�1403سالمي،�ب��وت�

 .القا����النعمان،�افتتاح�الدعوة -

  .ساراتالقا����النعمان،�املجالس�وامل -

ــغ���املــــال�ي� - ـــ3ق(ابــــن�الصــ ـــتمي�ن،�تحقيــــق�محمــــد�ناصــــر�وإبــــرا�يم�بحــــاز،�دار�الغــــرب،�ب�ــــ�وت،�)م10/ �ــ ،��أخبــــار��ئمــــة�الرسـ

 .م1986

،�الــديباج�املــذ�ب��ــ��معرفــة�أعيــان�علمــاء�املــذ�ب،�تحقيــق�مــأمون�بــن�م�ــ��الــدين�ا��نــان،�)�ـــ799ت�(فرحــون�املــال�ي��ابــن -

  .1996دار�الكتب�العر�ية،�ب��وت�الطبعة��و��،�

  .الفرق�ب�ن�الفرق،�محمد�م���الدين�عبد�ا��ميد،�دار�املعرفة�ب��وت،�بدون�تار�خ)�ـ429ت�(البغدادي�عبد�القا�ر� -

غـدادي�عبـد�القــا�ر،�كتـاب�امللــل�والنحـل،�تحقيـق�ألب�ــ��نصـري�نــادر،�دار�املشـرق،�املطبعـة�ال�اثوليكيــة،�ب�ـ�وت،�الطبعــة�الب -

  .1983الثانية�

طبـع�ع�ـ���ـامش�كتـاب�الـديباج�املـذ�ب��ـ��معرفـة�أعيـان��–،�نيـل��ب��ـاج�بتطر�ـز�الـديباج�)�ــ1036ت�(الت�بك���أحمد�بابـا� -

 .دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�بدون�تار�خ�–) �ـ799ت�(يعمري�علماء�املذ�ب�البن�فرحون�ال

ي،�مطبعة�البعث،�قسنطينة،�بدون�تار�خ)�ـ670ت�(الدرجي��� -
ّ
  .،�كتاب�طبقات�املشائخ�باملغرب،�تحقيق�إبرا�يم�طال

الفكـر��،�تحقيـق�محمـد�حسـن�ن�مخلـوف،�دار )أر�عـة�أجـزاء�–مجلـدان�(،�املوافقـات��ـ��أصـول��ح�ـام،�)�ــ790ت�(الشـاط��� -

 .للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�م�ان�وتار�خ�الطبع�غ���مذ�ور�ن

  .م1�،2009،�الس��،�تحقيق�محمد�حسن،�دار�املدار��سالمي،�ب��وت،�ط)م1522/�ـ928ت(الشما��� -

�،�تحقيـــق�عبـــد�العز�ـــز�محمـــد�الوكيـــل،�دار��تحـــاد�العر�ـــي�للطباعـــة،)ثالثـــة�أجـــزاء(،�امللـــل�والنحـــل�)�ــــ548ت�(الش�رســـتا�ي� -

وا��ـــزء��ول�والثـــا�ي�ضـــمن�مجلـــد�واحـــد،�تحقيـــق�أبـــو�عبـــد�هللا�الســـعيد�املنـــدوه،�مؤسســـة�الكتـــب�الثقافيـــة،�. [1968القـــا�رة،�

  .1994ب��وت،�الطبعة��و��،�

عيــاض،�ترت�ــب�املــدارك�وتقر�ــب�املســالك�ملعرفــة�أعــالم�مــذ�ب�مالــك،�تحقيــق�أحمــد�بك�ــ��محمــود،�م�شــورات�دار�القا�ــ��� -

 ).م1965( وت،�ودار�مكتبة�الفكر،�طرابلس�مكتبة�ا��ياة،�ب��

  :املراجع-2 -

ـــ1418(مصـــطفى�ال�ـــروس،�املدرســـة�املالكيـــة��ندلســـية�إ�ـــ����ايـــة�القـــرن�الثالـــث�ال��ـــري��شـــأة�وخصـــائص،�ط - ،�)م1997/�ـ

 .وزارة��وقاف�والشؤون�الدي�ية،�اململكة�املغر�ية

 ).ت.د(��رة�النور�الزكية����طبقات�املالكية،�دار�الفكر�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�القا�رة���ابن�مخلوف، -

ا��ــادي�عشــر�املــيالدي،�ت�ــ���-نجــم�الــدين�ال�نتــا�ي،�املــذ�ب�املــال�ي�بــالغرب��ســالمي�إ�ــ��منتصــف�القــرن�ا��ــامس�ال��ــري � -

  )م2004( الزمان،�تو�س

فر�قــي�مــن�الفــتح�ح�ــ��اليــوم،�ترجمــة�عبــد�الــرحمن�بــدوي،�دار�الغــرب��ســالمي،�ألفــرد�بــل،�الفــرق��ســالمية��ــ��الشــمال��  -

  .1978ب��وت،�الطبعة�الثالثة،�

،�دار�املنتخـب�العر�ـي�للدراسـات�وال�شـر�والتوز�ـع،�)�ج��ـادات�والتـار�خ(�سالم�حم�ش،�ال�شكالت��يديولوجية�����سالم� -

  1993ب��وت،�الطبعة��و��،�
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ســالمية��ــ��الشــمال��فر�قــي�مــن�الفــتح�ح�ــ��اليــوم،�ترجمــة�عبــد�الــرحمن�بــدوي،�دار�الغــرب��ســالمي،�ألفــرد�بــل،�الفــرق��  -

 .1978ب��وت،�الطبعة�الثالثة،�

،�1مجــدوب�عبـــد�العز�ـــز،�الصـــراع�املـــذ����بإفر�قيــة�إ�ـــ��قيـــام�الدولـــة�الز�ر�ـــة،�دار�ابــن��ـــ�نون�لل�شـــر�والتوز�ـــع،�تـــو�س،�ط -

 .م2008

 .م1984ط،�/العالقات�ا��ارجية�للدولة�الرستمية،�املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�ا��زائر،�دجودت�عبد�الكر�م�يوسف،� -

م،�نقلــھ�إ�ــ��العر�يــة�12إ�ــ��القــرن��10تــار�خ�إفر�قيــة��ــ��ع�ــد�ب�ــ��ز�ــري�مــن�القــرن��-رو�ــ��إدر�ــس�ال�ــادي،�الدولــة�الصــ��اجية -

 .م1�،1999حمادي�الساح��،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�ط

 .النظم��دار�ة����بالد�املغرب�خالل�العصر�الفاط��بو�ة�مجا�ي،� -

 .1985القوى�الس�ية�ببالد�املغرب،�جزئ�ن�،دار�املعرفة�ا��امعية�،��سكندر�ة�،: محمد�أحمد�عبد�املو��� -

 .عنوان�الدراية: الغ��ي�� -

  .1985،ا��وارج����بالد�املغرب�ح���منتصف�القرن�الرا�ع�ال��ري�،دار�الثقافة�: محمود�إسماعيل -

 .2004نجم�الدين�ال�نتا�ي،�املذ�ب�املال�ي�بالغرب��سالمي�،م�شورات�ت���الزمان�،�تو�س�،� -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ال�شاط�الفال��: اسم�املادة
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  04: الرصيد

  02: املعامل

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  تحصيل��ذه�املادة�يمكن�الطالب�من�كسب�معارف����التار�خ�الزرا���-

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

�بال�شاط�الفال��� �منھ ��علق �ما �ال�سيما ��سالمي، �للغرب ��قتصادي �بالتار�خ �معارف�الطلبة ��عميق �املادة�إ�� ��ذه ���دف ـ

  .والرعوي�الذي�تنوع����أنماطھ�ب�ن�املغرب�و�ندلس

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (ادةمحتوى�امل

 وضعية��رض�وأش�ال�امللكية -

  .ا��راج�والعشر: الضرائب -

  .ـ�املناخ�وال��وة�املائية�وتقنيات�الري  -

  �نتاج�الزرا���وال�شاط�الرعوي  -

 .املجال�الرعوي  -

  .املزروعاتأنواع�. الزراعةوتقنيات� طرق�وأساليب -

  .ال�وارث�الطبيعية�واملشا�ل�السياسية�و�منية�املؤثرة����ال�شاط�الزرا�� -

 .طرق�ممارستھ،�مجاالتھ،�القبائل�الرعو�ة: ال�شاط�الرعوي  -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  .���امتحان�كتا�ي������اية�السدا -

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .م1979،�كتاب�ا��راج،�دار�املعرفة�للطباعة�وال�شر،�ب��وت،�)م818/ھ203(ابن�آدم،�ي���القر�����-

ـــن�أحمــــد� - ـــ��بــــن�محمــــد�بـ ـــ580ت�(ابــــن�العــــوام،�أبــــو�زكر�ــــا�يح�ـ ،�الفالحــــة،�تحقيــــق�دون�جوز�ــــف�انطونيــــو�بــــان�ورد،�)م1184/�ــ

  .1،�ج)م1802 )ط.د(مدر�د،�

،�الفالحة،�تحقيق�خو����مار�ا�مياس�ب�يكروسا�)م11/�ـ5ت����القرن�(ابن�بصال،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إبرا�يم�الطليط����-

 ).م1955(ومحمد�غر�مان،�مطبعة�كر�ماد�س،�تطوان،�ط

ـــ466ت�(ابــــن���ــــاج��شــــ�ي��،�أبــــو�عمــــر�أحمــــد�بــــن�محمــــد��- ــ��الفالحــــة،�تحقيــــق�)م1073/�ــ صــــالح�جــــرار�وجاســــر�أبــــو�،�املقنــــع��ــ

  ).م1982(صفيھ،�م�شورات�مجمع�اللغة�العر�ية��رد�ي،�عمان،�ط

،�كتــــاب��نــــواء�و�زمنــــة�والقــــول�املشــــ�ور،�ترجمــــة�وتحقيــــق�ميكيــــل�فور�ــــادة�نــــوغ�س،�املجلــــس�)م403/1013ت(ابــــن�عاصــــم��-

  ).م1993(�ع���لألبحاث�العلمية،�مع�د�مياس�فاليكروزة،�برشلونة،�ط
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،�كتـاب��بـل،�تحقيـق�حـاتم�صـا���الضـامن،�دار�ال�شـائر،�سـور�ا،�)م831/ �ــ216ت(بو�سعيد�عبد�امللك�بن�قر�ـب�صم���أ� -

  .م1�،2003ط

ـــ���العصــــر�املرابطــــي–تجي�ــــ�،�اختصــــارات�مــــن�كتــــاب�الفالحــــة�الابــــن�ليــــون��- أحمــــد�الطــــا�ري،�.،�دراســــة�وتحقيــــق�د-نــــص�أندل�ـ

  .م2001/�ـ1�،1422مطبعة�النجاح�ا��ديدة،�الدار�البيضاء،�ط

،�تحقيـــق�تحر�ـــر�ا��ـــواب�عـــن�ضـــرب�الـــدواب،�)م1501-1428/ �ــــ906 -831(ال�ـــ�اوي،�محمـــد�بـــن�عبـــد�الـــرحمن�بـــن�محمـــد�-

 .�4ـ،�ع1415و�عليق�أبو�عبيدة�مش�ور�حسن،�أبو�حنيفة�السيقرات،�بحث�م�شور����مجلة�ا��كمة،�جمادى��و��،�

عمدة�الطب�ـب��ـ��معرفـة�النبـات،�تحقيـق�محمـد�العر�ـي�ا��طـا�ي،�دار�الغـرب��سـالمي،�ب�ـ�وت،��،)م11/�ـ5(أبو�خ����ش�ي���-

 ).م1995(1ط

  ).م1937(1،�كتاب�الفالحة،��شر�القا����ال��امي�ا��عفري،�مطبعة�ا��ديدة،�فاس،�ط)م11/�ـ5(أبو�خ����ش�ي���-

���(،كتاب�نز�ـة�املشتاق����اخ��اق��فاق�)ال��ري �6 أبو�عبد�هللا�املعروف�بالشر�ف��در����،�من�أ�ل�ق(�در������-

  ).ت.د(وطبعة�ب��وت. م2002/ھ1422،�مكتبـة�الثقافـة�الدي�يـة،�القا�رة�)جزءان

ـــ501ت(لطغ�ــــ�ي،�أبــــو�عبــــد�هللا�محمــــد�بــــن�مالــــك�ا�- ،�ز�ــــرة�ال�ســــتان�ونز�ــــة��ذ�ــــان،�تحقيــــق�محمــــد�مولــــود�خلــــف�)م1108/�ــ

 ).م2005(لالس�ثمارات�الثقافية،�القا�رة،�طاملش�دا�ي،�الدار�الدولية�

ـــ�ندي�ا�- ــ ــــ��النقشـ ـــ1143-1050(لنابل�ــــــ��،�عبــــــد�الغ�ــ ــ ـــاق�) م1730-1640/�ــ ــ ـــورات�دار��فـ ــ ــــ��علــــــم�الفالحــــــة،�م�شـ ــــة��ــ علــــــم�املالحــ

  ).م1981(2ا��ديدة،�ب��وت،�ط

ط�ــ�،�طبعــة�ر���ــارت�دوزي،�عر�ــب�بــن�ســعيد�القرط�ــ�،�كتــاب�تفصــيل��زمــان�ومصــا����بــدان�املعــروف�بكتــاب��نــواء�القر  -

  )م�1873(ليدن،�ط

،�اعت���بھ�"تحفة�النظار����غرائب��مصار�و��ائب��سفار"ة�ابن�بطوطة�املسماة�،رحل)م1355/ھ756ت(ابن�بطوطة،�-  

  .م2005/ھ1425وراجعھ�درو�ش�ا��و�دي،�املكتبة�العصر�ة�للطباعة�وال�شر،�ب��وت،�

 ).تا.د(واملمالك،�دار�مكتبة�ا��ياة،�ب��وت،صورة��رض�أو�املسالك�ابن�حوقل،�-

  .م1982،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�2،كتاب�ا��غرافيا،�تحقيق�إسماعيل�العر�ي،�ط)م1286/ھ685ت(ابن�سعيد�املغر�ي�-

�وطبعة�بار�س،��شر ). ت.د(،املغرب����ذكر�بالد�افر�قية�واملغرب،�طبعة�مكتبة�املث��،�ببغداد�)م1094/ھ487ت(البكري�-

 .م1965البارون�دي�سالن،�

  .3�،1990ا��يوان،�تحقيق�يح���الشامي،�م�شورات�دار�مكتبة�ال�الل،�ب��وت،�ط) م909/ �ـ225ت(ا��احظ��-

  .3�،2008ا��احظ،�البغال،�تحقيق�ع���بو�م��م،�دار�ومكتلة�ال�الل،�ب��وت،�ط�-

،�دار�الغــرب��ســالمي،�ب�ــ�وت�2الســادس�ال��ــري،�طين،ال�شــاط��قتصــادي��ــ��الغــرب��ســالمي�خــالل�القــرن�مو�ــ���عــز�الّدِ -

  .م2003/ھ1424

  .م1986/ ھ1407محمد�حسن،�القبائل�و�ر�اف����العصر�الوسيط،�دار�الر�اح�الر�ع�لل�شر،�تو�س،�-

ـــاء،�- ــ ــ ـــــدار�البيضــ ــ ـــــرق،�الــ ــ ـــــة�الشــ ــ ـــورات�أفر�قيــ ــ ــ ــــيط،�م�شــ ــ ــ ـــــر�الوسـ ــ ــ��العصــ ــ ــ ــ ــــالمي��ـ ــ ــ ــــادي��سـ ــ ــ ـــــاط��قتصـ ــ ـــــرا�يم،�ال�شــ ــ ـــات�إبــ ــ ــ حر�ــ

 .م1996/ھ1417
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ــــب،�-  ـــا�ي،�ا��ب�ــ ــــالمي،�طا��نحـــ ـــــرب��ســ ـــــا���للغـ ــــادي�و�جتمـ ـــــار�خ��قتصــ ــ��التـ ــ ـــــات��ــ ـــــ�وت،�2دراسـ ــــالمي،���ب�ـ ـــــرب��ســ ،�دار�الغـ

  .م1986/ھ1406

 ).م1996( حتاملة�محمد�عبدة،�أيب��يا�قبل�م��ء�العرب�املسلم�ن،�مطا�ع�املؤسسة�ال��فية��ردنية،�عمان�-

 .م�1992قطاع����تار�خ��ندلس�السّيا���،�م�شورات�دار�ع�اظ،�الر�اط�بو�ش�ش�إبرا�يم�القادري،�أثر�-

،�دار�الطليعــة،�ب�ــ�وت�1إضــاءات�حــول�تــراث�الغــرب��ســالمي�وتــار�خ��قتصــادي�و�جتمــا��،�ط�بو�شـ�ش�إبــرا�يم�القــادري،�-

  .م2002/ھ1423

  .م1973ط،�/صر،�دبدر�محمود�فؤاد،��غذية�ا��يوانات�املزرعية،�دار�املطبوعات�ا��ديدة،�م-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  تار�خ�العلوم����الغرب��سالمي: اسم�املادة
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  04: الرصيد

  02: املعامل

  )مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�(: أ�داف�التعليم

 . يك�سب�الطالب�من�خالل��ذه�املادة�معارف����تار�خ�العلوم�ال����ش�ل�أ�م�أسس�التار�خ�ا��ضاري  -

علمي�ودقيق�لتار�خ�العلوم����بالد�املغرب��سالمي�ووضع�ا����السياق�العام�املتعلق�بتار�خ�العلوم�����رصد -

 .ا��ضارة��سالمية�و���ا��ضارات���سانية

  .��دف��ذه�املادة�إ����عر�ف�الطالب�بأنواع�العلوم�النقلية�والعقلية -
  

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

 .يتطلب��ذا�الت�و�ن�إملاما�بأصناف�العلوم -

�ش��ط����الطالب�ملتا�عة��ذا�الت�و�ن�أن�ي�ون�ع���دراية�باملعارف�العامة�للعلوم�إل�سانية�عموما�وتار�خ�العلوم� -

  . خصوصا�وتص�يف�ا

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (املادة�محتوى 

 .م�انة�تار�خ�العلوم�وتطوره����ا��ضارات�القديمة -

 .م�انة�العرب�واملسلم�ن����تار�خ�العلوم� -

 :منا���دراسة�تار�خ�العلوم�ونزعاتھ�وتياراتھ -

 )املنطقالر�اضيات�و (تار�خ�العلوم�الصور�ة�وفلسف��ا� -

 )الطب�والف��ياء. ( تار�خ�العلوم�الطبيعية�وفلسف��ا -

 ) التار�خ�و�جتماع( تار�خ�العلوم���سانية� -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

 .امتحان�كتا�ي������اية�السدا���،�أعمال�موج�ة -

�ع�� - �النظري ��تقو�م �املحاضرات �السدا���(مستوى ���اية ��� �كتا�ي ��عمال�) امتحان �املستمر�لألعمال والتقو�م

  .املوج�ة

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  إحصاء�العلوم�،الفارا�ي -

 ).م2003 (1،�املقدمة،�دار�الفكر،�ب��وت،�ط)م1406/�ـ808ت(ابن�خلدون،�عبد�الرحمن�بن�محمد -

دار�الكتب��–محمد�باسل�عيون�السود�: ضبطھ�و���ھ�ووضع�ف�ارسھ–أص�بعة،�عيون��نباء����طبقات��طباء�ابن�أ�ي� -

  .م1998/�ـ1419 – 1ط�–لبنان��–ب��وت��-العلمية�

ــــن�ابـــــرا�يم - ــــد�بـ ـــو�جعفـــــر�أحمـ ـــن�الز��ـــــ��الغرنـــــاطي�أبــ ـــ708ت�: (ابــ ـــلة�). م1308/�ـــ ـــلة�الصــ ــــق�عليـــــھ�–صــ ـــھ�وعلـ جـــــالل�: ضـــــبط�نصــ

  .م2008/�ـ1429 – 1ط�–لبنان��–ب��وت��–لكتب�العلمية�دار�ا�–�سيوطي�
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تحقيق�صـالح�الـدين�ال�ـواري��–تار�خ�علماء��ندلس�). م1013/�ـ403ت�: (ابن�الفر�����زدي�أبو�الوليد�عبد�هللا�بن�محمد -

  .م2006/�ـ1427 – 1ط�–ب��وت��–صيدا��–املكتبة�العصر�ة��–

دار��–ضـبط�نصـھ�وعلـق�عليـھ�جـالل��سـيوطي��–الصـلة�). م1182/�ــ578ت: (ابن��ش�وال�أبـو�القاسـم�خلـف�بـن�عبـد�امللـك -

  .م2008/�ـ1429 – 1ط�–لبنان��–ب��وت��–الكتب�العلمية�

  ،�املقت�س����رجال��ندلس)م1076/�ـ469: (ابن�حيان�القرط���أبو�مروان�حيان�بن�خلف -

شــيوخھ�مــن�الــدواو�ن�املصــنفة��ــ��ضــروب�العلــم�ف�رســة�مــا�رواه�عــن�). م1179/�ـــ575ت�: (ابــن�خ�ــ���شــ�ي���أبــو�بكــر�محمــد -

فر�س�شــكھ�قــداره�: وقــف�ع�ــ����ــ��ا�وطبع�ــا�و�مقابل��ــا�ع�ــ��أصــل�محفــوظ��ــ��خزانــة��ســ�ور�ال�الشــيح�–وانــواع�املعــارف�

  .م1893 –القا�رة��–مكتبة�ا��ان���–ز�دين�وتلميذ�خليان�ر�ارةطرغوه

،�املسند�الّ��يح�ا��سن����مآثر�ومحاسن�موالنا�أ�ي�)م1379/ھ781(ابن�مرزوق،�أبو�عبد�هللا�محمد�ا��طيب�التلمسا�ي -

ـــ�ا،�وقــــدم�لــــھ�محمــــد�بوعيــــاد �شــــر�الشــــركة�الوطنيــــة�لل�شــــر�والتوز�ــــع،�،�ا��ســــن،�حققــــھ�ودرســــھ�الــــدكتورة�مار�ــــا�خ�ســــوس��غ�ـ

 .م1981/ھ1401ا��زائر�

�ســـنة�(ابـــن�مـــر�م،�أبـــو�عبـــد�هللا�محمـــد�بـــن�أحمـــد -
ً
،�ال�ســـتان��ـــ��ذكـــر��وليـــاء�والعلمـــاء�بتلمســـان،�)م1605/ھ�1014ـــان�حيـــا

-1985اعت�ـــ��بمراجعـــة�أصـــلھ�محمـــد�ابـــن�أ�ـــي�شـــ�ب،�وقـــدم�لـــھ�عبـــد�الرحمـــان�طالـــب،�ديـــوان�املطبوعـــات�ا��امعيـــة،�ا��زائـــر

  . م1986

ـــ��(عيــــاض� - ـــ���الســــب���)القا�ـ �،"الغنيـــــة"ف�رســــة�شــــيوخ�القا�ــــ���عيــــاض�املســــّ����.)م1149/ھ544ت(،�أبــــو�الفضــــل�اليحصـ

 م2003/ھ1423مكتبة�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة��-1تحقيق�ع�ّ��عمر،�ط

ـــ�� - ــــادي��ندل�ـــ ــ��القلصــ ــ ــــن�ع�ــ ـــو�ا��ســ ــــادي،�أبـــ ـــو�)م1485/ھ891ت�(القلصــ ــ ــــق�محمــــــد�أبـ ـــة�وتحقيــ ـــــادي،�دراســـ ،�رحلــــــة�القلصـ

  .م�1978جفان،�الشركة�التو�سية�للتوز�ع،�تو�س�

ــ���خبــــار�املراكشــــية�ا��لــــل�املوشــــية،�مؤلـــف�مج�ــــول  - تحقيــــق�الــــدكتور�ســــ�يل�ز�ــــار،�وعبــــد�القــــادر�زمامــــة،�الــــدار�البيضــــاء�،��ــ

 .م1978

 .ا��طا�ي�محمد�العر�ي،�الطب�و�طباء�����ندلس�دراسة�تراجم�ونصوص،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت -

 ).ت.د(بالن�ياأنخل�جنثالث،�تار�خ�الفكر��نـدل���،�ترجمـة�حس�ن�مؤ�س،�مكتبة�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة -

 ).م1979(4الشكعة�مصطفى،��دب��ندل���،�دار�املالي�ن،�ب��وت،�ط -

  ).م1976(  2عباس�إحسان،�تار�خ��دب��ندل����عصر�سيـادة�قرطبة،�دار�الثقـافة،�ب��وت،�ط -

 .م1981/ھ1402،�الشركة�الوطنية�لل�شروالتوز�ع،�ا��زائر�2،ط"تار�خ�وثقافة"بونار�رابح،�املغرب�العر�ي� -

 .م1973/ھ1393جامع�القرو��ن،�مكتبة�املدرسة،�دار�الكتاب�اللبنا�ي،�ب��وت�،��اديالتازي�عبد�ال -

حاجيــات�عبــد�ا��ميــد،�ا��يــاة�الفكر�ــة�بــا��زائر��ــ��ع�ــد�ب�ــ��ز�ــان،�ا��زائــر��ــ��التــار�خ،�املؤسســة�الوطنيــة�للكتــاب،�ا��زائــر� -

  .م1984/ھ1405



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

،�املؤسســـة�الوطنيـــة�للكتـــاب،�"الع�ـــد��ســـالمي�مـــن�الفـــتح�إ�ـــ��بدايـــة�الع�ـــد�العثمـــا�ي"ا��زائـــر��ـــ��التـــار�خ��د�ينـــة�عطـــاء�هللا، -

  .م1984ا��زائر،

قضـايا�ووثـائق�مـن�تـار�خ�الغـرب��سـالمي،�: السـب��،�عبـد��حـد�باالشـ��اك�مـع�حليمـة�فرحـات،�املدينـة��ـ��العصـور�الوسـطى -

 .م1994/ھ1415،�املركز�الثقا���العر�ي،�1ط

 .م1982/ھ1403ع�����محمد�عبد�ا��ميد،�تار�خ�التعليم����باألندلس،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،� -

ــــ�اث�الّتــــار����وا��غرا�ـــ��للغــــرب��ســــالمي� -
ّ
�ن"ســـعيدو�ي�ناصــــر�الــــدين،�مـــن�ال� خ�ن�ورّحالــــة�وجغــــرافّيِ ،�دار�1،�ط"تـــراجم�مــــؤّرِ

 .م1999الغرب��سالمي،�ب��وت�

ـــو�القاســـــم - ـــعد�هللا�أبــ ـــع�عشـــــر�ال��ـــــري�تـــــا،�ســ ـــ��الرا�ــ ــــن�القـــــرن�العاشـــــر�إ�ــ ،�دار�الغــــــرب�1،�ط)م20-16( ر�خ�ا��زائـــــر�الثقـــــا���مــ

 .م1988/ ھ�1409سالمي،�ب��وت�

 . تار�خ�العلم: جورج�سارتون  -

 . منا���البحث�عند�مفكري��سالم: ع���سامي�ال�شار -

 . عبقر�ة�العرب����العلم�والفلسفة: عمر�فروخ -

  . العلماء�املسلم�ن�منا���البحث�عند: روزنتال -

-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.  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���
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  وحدات�التعليم�املن��ية�: اسم�الوحدة

  .منا���ومدارس�تار�خية: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

��ذا� - �عن �وا��ة �رؤ�ة �لديھ �لت�ش�ل �التار�خية، �واملنا�� �املدارس �بمختلف �الطالب ��عر�ف �إ�� �املادة ��ذه ��دف

 . ا��قل�امل�����واملعر��،�وكسب�القدرة�ع���توظيف�ا����العمل�البح��

  ).  تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم�وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

  .ت�و�ن�الطالب�����ذا�املجال��عد�استمرارا�ملا�اك�سبھ�من�معرفة�باملنا���واملدارس�التار�خية����مرحلة�التدرج -

 )لطالبإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������ل: (محتوى�املادة

 ال�شأة�والتطور : املدارس�التار�خية. 

 املدارس�التار�خية��سالمية -

   املدارس�التار�خية�الغر�ية� -

 املقار�ات�ب�ن�املدارس�التار�خية -

 املنا���  

 تحديد�مف�ومي�املن���واملن��ية� -

   أ�مية�املن���التار��� -

 تطور�منا���البحث����العلوم���سانية -

 ...)التغ���املستمر،�ال�شابك�فيما�بي��ا،�ال�سلسلية  املوضوعية،(: خصائص�املن���العل�� -

   خطوات�املن���التار��� -

 أنواع�املنا��. 

 .املن���الوصفي -

 .املن���التار����أو�من����س��دادي -

  .املن����ستدال���أو�الر�ا��� -

 .املن���التجر��� -

 .املن���التوثيقي -

 .املن���الك�� -

 املن����ن��و�ولو�� -

 .............ا��د��،�القائم�ع���التناظر�والتحاور �املن�� -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم
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- � �املحاضرات �مستوى �ع�� �النظري �السدا���(تقو�م ���اية ��� �كتا�ي ����) (امتحان �الطالب �تدر�ب �ال��ك���ع�� مع

  .،�والتقو�م�املستمر�لألعمال��عمال�املوج�ة)املوج�ة�عمال�

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

عبد�العز�ز�الدوري،��شأة�علم�التار�خ�عند�العرب،�إصدارات�مركز�زايد�لل��اث�والتار�خ،�الع�ن،��مارات�العر�ية�املتحدة،�-

2000.  

جا�ات،�مدارس،�منا��: ختار�خ�التأر�"الّدكتور�وجيھ��وثرا�ي،� - 
ّ
 ."ات

 .املدارس�التار�خية�الك��ى�دراسات�نظر�ة����منا���البحث�وفلسفة�التار�خ� محمد�مراد،� - 

 - � �واملؤرخون �العر�ي �التار�خ ��سالم"شاكر�مصطفى، ��� �رجالھ �ومعرفة �التار�خ �علم �تطور ��� �دار�العلم�"دراسة ،

 .م1993للمالي�ن،�لبنان�

�بوعز�ز -  �: املصطفى �،ا��ركة �العشر�ن �القرن �مغرب ��� ��جتماعية �ا��ر�ات ��نت���سيا،  أمل�مجلة  الوطنية،

 .1577،�ص��16��،2009،�السنة��34: �حزاب�و�التنظيمات�السياسية�املغر�ية�،�العدد�  :

 .م1983بوجس�بو�س،�املؤرخون�وا��غرافيون��ندلسيون،�الطبعة��سبانية،�مدر�د،� - 

�الفكر� -  �محمود، �الدار�البيضاءإسماعيل �ا��ديدة، �النجاح �مطبعة �الزمن، �م�شورات ��سالمي، �الغرب ��� . التار���

 .املغرب

��غداد� -  �املت��، �مكتبة �حس�ن، �توفيق �مراجعة �أحمد، �صا�� �ترجمة �املسلم�ن، �عند �التار�خ �علم �فرانز، روزنتال

 .م1963

�العلو  -  �ب�ن �ا��دود �و�مسألة �ا��ديثة �التار�خية �املدارس �العيادي، ��جتماعية،محمد �القضايا�  : أمل�مجلة م �عض

 . 400،�ص�5�،1998،�السنة�15املن��ية�لعلوم�التار�خ،�العدد�

،�ب��وت،�املنظمة�العر�ية�لل��جمة،�1محمد�الطا�ر�املنصوري،�ط: ،�ترجمة�و�تقديم�ا��ديد�التار�خ  :جاك�لوغوف - 

 . 1233 -122،�ص�2007يوليوز�

،�ب��وت،�1محمد�الطا�ر�املنصوري،�ط: ،�ترجمةا��ديد�التار�خ�إ����ولياتا��من�املفتت،�التار�خ فرا�سوا�دوس، - 

 .2009املنظمة�العر�ية�لل��جمة،�يناير�

محمد�الطا�ر�املنصوري،�ط�: ،�إشراف،�جاك�لوغوف،�ترجمة�وتقديما��ديد�التار�خ جان�ال�وتور،�التار�خ���ي، - 

 .2007،�ب��وت،�املنظمة�العر�ية�لل��جمة،�يوليوز�1

و�العلوم���سانية��  ،�الر�اط�،�م�شورات��لية��داب�11،�ت�سيق�محمد�كنب�ب،�ط�املؤرخ�م�ام�و �ا��اضر �لتار�خ - 

  .م158��،2009بالر�اط�،�سلسلة�ندوات�و�مناظرات�،�رقم�

- “Temps Maghreb,  : l’historiographie française et le cas du mmédiate: Histoire récente, histoire i Pierre Vermeren 

: Mohamed Kenbib, Université Mohammed V, Faculté des lettres et  , édité parl’historien” de fonctions et présent

des sciences humaines de Rabat, Série colloques et séminaires, n° 158, Rabat, 2009, P- 123.  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��
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  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم�املن��ية�: اسم�الوحدة

  مصادر�تار�خ�الغرب��سالمي: اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل
  )املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�(: أ�داف�التعليم

�عر�ف�الطالب�بمصادر�املادة�املعرفية�ع���تنوع�حقول�ا،�مع�تمكينھ�من�توظيف�نصوص�ومعطيات��ذه�املصادر� -

 . ���الكتابة�التار�خية�للغرب��سالمي

تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

  ).  �ك��

  .ي�ون�الطالب�قادرا�ع���التفر�ق�ب�ن�املصدر�واملرجع،�وقادرا�ع���تص�يف�ا�اقليميا�ومعرفيا -

  )طالبإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������لل: (محتوى�املادة

 أنواع�املصادر�التار�خية -

 املصادر��خبار�ة. 

 مصادر�التار�خ�العام. 

 ال��اجم�والطبقات 

 كتب�ا��غرافيـة�والرحلة�� 

 ساب�� . 

 واملناقب�والّتصّوف� 

 الكتب�الفق�يـة�و�ح�ام،�والوثائق. 

 مقامات�ورسائل،�كتب�الزجل�و�مثال�الشعبيةالدواو�ن�الشعر�ة،�: (املصادر��دبية.(  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

- � �املحاضرات �مستوى �ع�� �النظري �السدا���(تقو�م ���اية ��� �كتا�ي ��عمال�) امتحان �املستمر�لألعمال والتقو�م

  .املوج�ة

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،: ( املراجع

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،: ( املراجع

  املصادر/1

الــذخ��ة��ــ��محاســن�أ�ــل�ا��ز�ــرة،�تحقيــق�إحســان�عبــاس،�دار�): م1148/ �ـــ542ت�(ابــن��ســام،�أبــو�ا��ســن�ع�ــ��الشــن��ي����-

  .1�،2000الغرب��سالمي،�ط

ة��ــ��تـار�خ�علمــاء��نـدلس،�قــدم�لـھ�وضــبطھ�كتـاب�الصـل): م1183/�ـــ578ت�(ابـن��شـ�وال،�أبــو�القاسـم�خلــف�بـن�عبــد�امللـك��-

  .م2003/ �ـ1�،1423صالح�الدين�ال�واري،�املكتبة�العصر�ة،�ب��وت،�ط
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جم�ـــرة�أ�ســـاب�العـــرب،�تحقيـــق�عبـــد�): م1063/ �ــــ456ت�(ابـــن�حـــزم،�أبـــو�محمـــد�ع�ـــ��بـــن�أحمـــد�بـــن�حـــزم�القرط�ـــ���ندل�ـــ���-

  .م1982/�ـ5�،1402السالم�محمد��ارون،�دار�املعارف،�القا�رة،�ط

  .1973/�ـ1393املقت�س�من�أنباء�أ�ل��ندلس،�تحقيق�محمود�ع���م�ي،�دار�الكتاب�العر�ي،�ب��وت،�: ابن�حيان�-

،�مطمح��نفس�ومسرح�التـأ�س��ـ��م�ـ��أ�ـل�)م1135/ �ـ529ت�(ابن�خاقان،�أبو�نصر�الفتح�بن�محمد�بن�عبيد�هللا�الق�����-

  .م1983/�ـ1�،1403دار�عمار،�مؤسسة�الرسالة،�ب��وت،�ط�ندلس،�دراسة�وتحقيق�محمد�ع���شوابكة،�

ـــ361ت�(ا��شــــ��،�أبــــو�عبــــد�هللا�محمــــد�بــــن�حــــارث�بــــن�أســــد�الق��وا�ــــي��ندل�ــــ����- ـــاء�إفر�قيــــة،�): م971/�ــ قضــــاة�قرطبــــة�وعلمـ

  .م1981تحقيق�ابرا�يم��بياري،�دار�الكتب��سالمية،�دار�الكتاب�املصري،�القا�رة،�دار�الكتاب�اللبنا�ي،�ب��وت،�

�حاطـة��ـ��أخبـار�غرناطـة،�تحقيـق�يوسـف�ع�ـ��طو�ـل،�): م1374/�ــ776ت�(ابن�ا��طيب،�لسان�الـدين�بـن�محمـد�السـلما�ي��-

  .م2003/�ـ1�،1424دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط

. تحقيـق�و�عليـق�إ�تار�خ�إسبانيا��سالمية�أو�كتاب�أعمال��عالم����من�بو�ع�قبـل��حـتالم�مـن�ملـوك��سـالم،: ابن�ا��طيب�-

  .م2�،1956ليفي�بروف�سال،�دار�املكشوف،�ب��وت،�ط

الع�ـــ��وديـــوان�املبتـــدإ�وا���ـــ���ـــ��أيـــام�العـــرب�وال��ـــم�): م1406/�ــــ808ت�(ابـــن�خلـــدون،�أبـــو�ز�ـــد�عبـــد�الـــرحمن�محمـــد�املغر�ـــي��-

  .م1992/�ـ1�،1413وال��بر�ومن�عاصر�م�من�ذوي�السلطان��ك��،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط

ـــ683ت�(ابــــن�ســــعيد،�أبــــو�ا��ســــن�ع�ــــ��بــــن�مو�ــــ���بــــن�ســــعيد�الغرنــــاطي��- ــ��ح�ــــ��املغــــرب،�تحقيــــق�شــــو���): م1284/ �ــ املغــــرب��ــ

  .م3�،1955ضيف،�دار�املعارف،�القا�رة،�ط

أخبـــار�وتـــراجم�أندلســـية�مســـتخرجة�مـــن�م��ـــم�الســـفر�): م1180/�ــــ576ت�(الســـلفي،�أبـــو�طـــا�ر�أحمـــد�بـــن�محمـــد�بـــن�ســـلفة��-

  .. م1�،1963ق�إحسان�عباس،�دار�الثقافة،�ب��وت،�طللسلفي،�تحقي

تر�ـــب�املـــدارك�وتقر�ـــب�املســـالك�ملعرفـــة�أعيـــان�مـــذ�ب�): م1149/�ــــ544ت�(عيـــاض،�أبـــو�الفضـــل�عيـــاض�بـــن�مو�ـــ���اليحصـــ���-

  . م1998/�ـ1�،1418مالك،�ضبطھ�و���ھ�محمد�سالم��اشم،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط

الـــديباج�املـــذ�ب��ـــ��معرفـــة�أعيـــان�علمـــاء�املـــذ�ب،�): م1396/�ــــ799ت�(ا�يم�بـــن�نورالـــدين�ابـــن�فرحـــون،��مـــام�القا�ـــ���إبـــر �-

  .م1996/�ـ1�،1417تحقيق�مأمون�بن�م���الدين�ا��نان،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط

صـــبح��ع�ـــ����ـــ��صـــناعة���شـــا،�تحقيـــق�يوســـف�ع�ـــ��): م1418/�ــــ821ت�(القلقشـــندي،�أحمـــد�بـــن�ع�ـــ��بـــن�أحمـــد�الفـــزاري��-

  .م1�،1987الطو�ل،�دار�الفكر،�دمشق،�ط

نفـح�الطيـب�مـن�غصـن��نـدلس�الرطيـب�وذكـر�وز�ر�ـا�): م1632/�ــ1041ت�(املقري،�أبو�العباس�أحمد�بن�محمـد�التلمسـا�ي��-

  .م1997لسان�الدين�بن�ا��طيب،�تحقيق�إحسان�عباس،�دار�صادر،�ب��وت،�

 : املراجع�العر�ية�/2

 .م1955تار�خ�الفكر��ندل���،�ترجمة�حس�ن�مؤ�س،�مكتبة�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة،�: بالن�يا،�أنخيل�جنثالت�-

،�1املصادر�التار�خية�العر�يـة��ـ���نـدلس،�نقلـھ�إ�ـ��العر�يـة�نـايف�أبـو�كـرم،�م�شـورات�دار�عـالء�الـدين،�دمشـق،�ط�: ك. بو��ا�-

1999.  



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

،�5ضــون�وكمـال�دســو��،�دار��فـاق�ا��ديــدة،�ب�ــ�وت،�طشـمس�العــرب��سـطع�ع�ــ��الغـرب،��عر�ــب�فـاروق�بي: �ونكـة�ز�غر�ــد�-

 .م1981/�ـ1401

  .م1982ا��الدي�طر�ف،�بحث����مف�وم�التار�خ�ومن��ھ،�دار�الطليعة�ب��وت،��-

  .م1983الدوري�عبد�العز�ز،�بحث�����شأة�علم�التار�خ�عند�العرب،�دار�املشرق،�ب��وت،��-

  .1963،�ترجمة�صا���أحمد�الع��،��شر�مكتبة�املث��،��غداد،�روزنتال�فرانز،�علم�التار�خ�عند�املسلم�ن�-

  .2001محمود�اسماعيل،�الفكر�التار�������الغرب��سالمي،�م�شورات�الزمن،�الر�اط،��-

  .1982مصطفى�شاكر،�التار�خ�العر�ي�واملؤرخون،�دار�العلم�للمالي�ن،�ب��وت،��-

ن�الفـتح��سـالمي�إ�ـ����ايـة�العصـر�ا��ـديث،�م�شـورات��ليـة��داب�والعلـوم�املنو�ي�محمد،�املصادر�العر�ية�لتار�خ�املغـرب�مـ�-

  .��1983سانية،�الر�اط،�

  .2004عبد�الواحد�ذنون،��شاة�التار�خ��سالمي�����ندلس،�دار�املدار��سالمي،�ب��وت،��-

  .2004عبد�الواحد�ذنون،�دراسات����التار�خ��ندل���،�دار�املدار��سالمي،�ب��وت،��-

  م�1982 ،�1ط�العر�ي،�الفكر �دار ��ندلس،����التعليم�تار�خ�ع����،�ا��ميد�عبد�محمد-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم�املن��ية�: اسم�الوحدة

  العمران�واملراكز�ا��ضار�ة�: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01 :املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 .الوقوف�ع���تار�خ�املجال�ا��ضري�من�خالل�دراسة�نماذج�ملدن�من�الغرب��سالمي -
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 الوسيطة�وعالقتھ�بالف��ة�السابقة�عر�ف�الطالب�بأ�مية�التمدين�والتمدن����املغرب��سالمي�خالل�الف��ة� -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  .معرفة�تار�خ�املدن�وتخطيط�ا -

 )��للطالبإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال����: (محتوى�املادة

  :محتوى�املادة

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية
 مدخل�إ���العمران��سالمي -

 العمران����الفكر��سالمي� -

 .التحوالت�العمرانية����بالد�الغرب��سالمي��عد�الفتح��سالمي -

 .ال�وارث�الطبيعية�ع���العمران����الغرب��سالمي -

 .ا��روب�وال��رات�وأثر�ا�ع���العمران -

 . خصائص�املعمار��سالمي -

 )نموذج�مدن�املغرب��وسط(العمران�والديمغرافية����املدينة�الغر�ية����العصر�الوسيط� -

 : طر�قة�التقييم -

 .امتحان�كتا�ي������اية�السدا��� -

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 .اليعقو�ي،�كتاب�البلدان -

 ).ت.د(،�صورة��رض،�دار�مكتبة�ا��ياة،�ب��وت�)م977/�ـ367ت(ع���النصي���ابن�حوقل،�أبو�القـاسم�محمد�بن� -

،�دار�إش�يليا،�الر�اض�1عبد�الرحمن�بن�صا����طرم،�ط: ابن�الّرامي�البّناء،��عالن�بأح�ام�الب�يان،�تحقيق�ودراسة -

قضايا�ووثائق�من�تار�خ�الغرب��سالمي،�: السب��،�عبد��حد�وحليمة�فرحات،�املدينة����العصور�الوسطى�م1995/ �ـ1416

 .م1994/ھ1415،�املركز�الثقا���العر�ي،�1ط

 ).م2003 (1،�املقدمة،�دار�الفكر،�ب��وت،�ط)م1406/�ـ808ت(ابن�خلدون،�عبد�الرحمن�بن�محمد -

  �سالمي�وتار�خھ��قتصادي�و�جتما��تراث�الغرب�: ابرا�يم�القادري�بو�ش�ش -

 رسالة����القضاء�وا��سبة: ابن�عبدون  -

ـــ�770ت(ابـــــن�بطوطـــــة� - ـــا�ي،�)م1369/�ـــ ــ��املنتصـــــر�الكنـــ ،�تحفـــــة�النظـــــار��ـــــ��غرائـــــب��مصـــــار�و��ائـــــب��ســـــفار،�تحقيـــــق�ع�ـــ

  ).م�1985( مؤسسة�الرسالة،�ب��وت�

�نفس�عن��ور��نـدلس�ومد��ا،�تحقيق�عبد�البد�ـع�لطفي،�،�قطعة�من�كتاب�فرحة�)م12/�ـ6ق(ابن�غـالب�الغرناطي،� -

 .1،�ج1،�م�)م1956(�شر�مجلة�مع�د�املخطوطات�العر�ية،�مصر

 . 2،�م)م2002(،�نز�ة�املشتاق����اختـراق��فـاق،�مكتبة�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة�)م1163/�ـ�558ت(�در����� -

�ح�ام�ملا�نزل�من�القضايا�باملفتي�ن�وا���ام،�تحقيق�محمد�ا��ب�ب�ال�يلة،�،�جـامع�مسائل�)م1440/�ـ844ت(ال��ز��،� -

  ).م2002(1دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�ط

 ).م2003(1،�املسالك�واملمالك�،�تحقيق�جمال�طلبة،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط)م1094/�ـ�487ت(البكري،� -
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،�صفة�جز�رة��ندلس�من�كتاب�)م1326/�ـ726ت(�بن�عبـد�املنعم�ا��م��ي،�أبو�عبـد�هللا�محمـد�بن�محمـد�بن�عبـد�هللا -

 ) .م1937(الروض�املعطار����خ����قطار،�تحقيق�ليفي�بروف�سال،�القا�رة

  ).ت.د(،�آثـار�البالد�أخبار�العباد،�دار�صادر،�ب��وت)م1283/�ـ682ت(القزو���� -

���ة�مصورة�عـن�الطبعــة��م��ية،�املؤسسـة�املصر�ة�،�صبح��ع�������صناعة���شا،�)م1418/�ـ821ت(القلقشندي� -

 ).ت.د(العامة

ـــ625ت(املراك�ــــ��� - ،�امل��ــــب��ــــ��ت��ــــيص�أخبــــار�املغــــرب،�تحقيــــق�العر�ــــان�سعيـــــد،�محمــــد�توفيـــــق�عو�ضــــة،�دار�)م1228/�ــ

 ). م1963(إحيـاء�ال��اث��سالمي،�القا�رة

 ).م1906ليدن،�مطبع�بر�ل،�( 2قاليم،�ط،�أحسن�التقاسيم����معرفة��)م990/�ـ380ت�نحو�(املقد���� -

ـــ914ت(الو�شـــــر����� - ـــاء�إفر�قيــــة�و�نـــــدلس�واملغــــرب،�تحــــت�)م1508/�ــ ،�املعيـــــار�املعــــرب�وا��ــــامع�املغــــرب�عــــن�فتـــــاوى�علمـ

  ).م1981(إشراف�محمد�ا����،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت�

 .)ت.د(م��م�البلدان،�دار�صادر،�ب��وت�) م1230/�ـ627ت(ياقوت�ا��موي� -

  .املجاعات�و�و�ئة����تار�خ�الغرب�الوسيط: أحمد�السعداوي  -

 .املدينة�والبادية�بإفر�قية����الع�د�ا��ف���: محمد�حسن -

 .القبائل�و�ر�اف�املغر�ية����العصر�الوسيط" " " ":  -

 .نظرة�ابن�خلدون�للمدينة�ومش�لة�التمدين: �شام�جعيط -

،�املركــز�1قضـايا�ووثــائق�مـن�تــار�خ�الغـرب��ســالمي،�ط: �ـ��العصــور�الوســطىالسـب��،�عبــد��حـد�وحليمــة�فرحـات،�املدينــة� -

 .م1994/ھ1415الثقا���العر�ي،�

مانو�ل�جوميث�مور�نو،�الفن��سالمي����إسبانيا،�ترجمة�السيد�عبد�العز�ز�سـالم�و�عبـد�البـد�ع�لطفـي،�الـدار�املصـر�ة،� -

  ).م�1977(للتأليف�وال��جمة،�القا�رة�

  ).ت.د( العز�ز،�الفنون�الزخـرفية����املغرب�و�ندلس،�دار�الثقافة،��ب��وت�مرزوق�محمد�عبـد -

 ).م1993(1ط،�يوسف�عيد،�الفنـون��نـدلسية�وأثـر�ا����أور�ا�القروسطية،�دار�الفكر�اللبنا�ي،�ب��وت -

�،�املجلـس��ع�ـ��للثقافـة،�اسيليو�بابون�مالدونالد،�العمارة�����ندلس�عمارة�املدن�وا��صون،�ترجمة�ع���إبـرا�يم�املنـو� -

 ).م2005(1القا�رة،�ط

 ).م2000( عاصم�محمد�رزق،�م��م�مصط��ات�العمارة�والفنون��سالمية،�مكتبة�مدبو��،�ط -

 ).م1988(1عبد�الرحيم�غالب،�موسوعة�العمارة��سالمية،�جروس�ب��س،�ب��وت،�ط -

يطلـــة�وقرطبـــة،�دار�العيـــدروس�للكتـــاب�ا��ـــديث،�محمـــد�حســـن�العيـــدروس،�العمـــارة�والفنـــون��ندلســـية��ـــ��غرناطـــة�وطل -

  .،�القا�رة)م2012(1ط

 . 304،�العدد�)م2004(ي���وز�ري،�العمارة��سالمية�والب�ئة،�عالم�املعرفة،�مطا�ع�السياسة،�ال�و�ت،�ط -

  .3،�ج)م2000(ي���وز�ري،�موسوعة�عناصر�العمارة��سالمية،�مكتبة�مذبو��،�القا�رة،�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. 
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-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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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدات�التعليم�املن��ية�: اسم�الوحدة

  جغرافية�ا��رائط: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل
  )�ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع��(: أ�داف�التعليم

  

�تفس��� - ��� �م��ا ��ستفادة �وطرق �ذلك ��� �املسلم�ن �ومسا�مة �تطور�ا �وتار�خ �ا��رائط �علم �بأ�مية �الطالب �عر�ف

  .ا��ادثة�التار�خية�مع��عليمھ�معرفة�قراء��ا�ورسم�ا

 .يك�سب�الطالب�من�خالل�تلقي��ذا�الت�و�ن�معارف�حول�استخدام�ا��رائط�وتوظيف�ا����البحث�التار��� -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  إملام�الطالب�بمبادئ�علم�ا��غرافيا�وا��رائط�� -

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  :املادة�محتوى 

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

  تطور�ا��رائط�ع���العصور  -

  املساقط�ال�ارطوقرافية -

  تص�يف�ا��رائط -

  العناصر��ساسية�ل��ر�طة -

  أنواع�الرموز�املستعملة����ا��رائط�املوضوعية -

  املتغ��ات�البصر�ة����التعب���ال�ارطوغرا�� -

  ا��رائط�املوضوعيةالتدر�ب�ع���انجاز��نواع��ساسية�من� -

 تحليل�واستعمال�ا��رائط�الطبوغرافية -

 تحليل�واستعمال�الصور�ا��و�ة -

 تحليل�واستعمال�صور��قمار�الصناعية -

 تحليل�واستعمال�ا��ر�طة�ا��يولوجية -

  تحليل�واستعمال�مخططات�املدن -

 : طر�قة�التقييم -

  .امتحان�كتا�ي������اية�السدا��� -
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  )إ���مواقع�ان��نت،كتب،�ومطبوعات�،�( : املراجع

 .1976،�املساحة�الطبوغرافية،�دار�الكتاب�العر�ي،�)احمد(خليفة -

 .ت.،�ا��رائط�الطبوغرافية،�شركة�الش�اب،�ا��زائر،�د)محمود(مالوي� -

 .2�،1984،�املدخل�ا���علم�ا��غرافيا،�دار�املر�خ�لل�شر،�الر�اض،�ط)محمد�محمود(محمدين)  طھ�عثمان(الفراد�-  

 .1�،1980،�مساقط�ا��رائط،�الدار�العلمية�الدولية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ط)ضرخ(العبادي�-  

 .1�،2002،�دليل�قراءة�ا��رائط�والصور�ا��و�ة،�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ط)خضر(العبادي�-      

 .ت.العر�ية�للطباعة�������وال�شر،�ب��وت،�د،�ا��غرافيا�العلمية�وقراءة�ا��رائط،�دار�ال��ضة�)محمد�محمد(سطيحة-  

 . 1�،1985العراق،�ط- ،�امل���ا��وي،�دار�الطبع�وال�شر�والتوز�ع،��غداد)لب�ب�ناصيف(سلوم�-      

- Nicolet, Claude. “Les quatre sages de Jules César et la ‘mesure du monde’ selonJulius Honorius: 

réalité antique et tradition médiévale. I. La réalité antique,”Journal des savants (1987), 157-83. 

- Nicolet, Claude. L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire 

romain.Paris: Fayard, 1988. 

- Nicolet, Claude. Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire. Ann Arbor:University of 

Michigan Press, 1991. 

- Bejaoui, F. “Iles et villes de la Méditerranée sur une mosaïque d’Ammaedara,”Comptes Rendus des 

séances de l’Académie des Inscriptions et belles-lettres (1997), 827-60. 

- Rapp G., Hill C. 1998, Geoarchaeology: The Earth Science Approach to Archaeological Interpretation, 

Londres 
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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  �ن��و�ولوجيا�والتار�خ: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 .�ن��و�ولوجيا�وعالقتھ�بالتار�خ��عر�ف�الطالب�بما�ية�علم�ا -

  .تمك�ن�الطالب�من�توظيف�مقار�ات��ن��و�ولوجيا����دراسة�تار�خ�الغرب��سالمي -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

 .�ن��و�ولوجيا�ضمن�معرفتھ�بالعلوم�املساعدةملفردات�علم��يف��ض����الطالب�اك�سابھ - 

  )�شارة�إ���العمل�ال������للطالبإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع�: (محتوى�املادة -

  :محتوى�املادة

  مف�وم�ومجال��ن��و�ولوجيا: املحور��ول  -

  التطور�التار����للدراسات��ن��و�ولوجيا� -

 ) التار�خ(عالقة��ن��و�ولوجيا�بالعلوم��خرى� -

 مقار�ة�من��ية: �ن��و�ولوجيا�والتار�خ -

 �ن��و�ولوجيا�التار�خية�: املحور�الثا�ي -

 . الغرض�من�دراسة��ن��و�ولوجيا�التار�خية�وأ�مي��ا -

 �شأة��ن��و�ولوجيا�التار�خية� -

 منا����ن��و�ولوجيا�التار�خية�واتجا�ا��ا� -

 مدارس��ن��و�ولوجيا�التار�خية�وفلسفا��ا� -

  الغرب��سالمي�أن��و�ولوجيا�وجغرافيا�: املحور�الثالث -

  مف�وم�املجال�التار�خية� -

  �عتبارات�املن��ية����دراسة�املجال�التار�خية� -

  العمق�الزم���ملف�وم�املجال�التار�خية� -
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  املجال�التار�������الدراسات��ن��و�ولوجيا� -

  نماذج�من�املجاالت�امل�انية�التار�خية����الغرب��سالمي� -

  �سالمي�طار�التار����و�ن��و�ولو���للنظم�واملؤسسات����الغرب�: املحور�الرا�ع

  .أر�ولوجية�ا��ضارة����الغرب��سالمي� -

 .امل�ونات��جتماعية����الغرب��سالمي�من�منظور�أن��و�ولو�� -

 .املؤسسات�من�الفتح��سالمي�إ���سقوط�غرناطة -

 تحليل�عملية��م��اج�الثقا���للنخب����مجتمعات�الغرب��سالمي -

  لوجيا�التار�خية�الغرب��سالمي�أسسھ��ن��و�و : املحور�ا��امس

  النموذج��نقسامي�واملجتمعات�املغار�ية������

  �ش�ال�العائلية�والزواج�������

  أش�ال�ا��كم�وممارسة�السلطة��������

  السلطة�التار�خة�والشرعية�������

  �سس�املقدسة�للسلطة�������

  القرابة�والسلطة�������

  التدرج��جتما���والسلطة�التار�خية������

  . السلطة�السياسية�والدين��   

  افاق��ن��و�ولوجيا�التار�خية�: املحور�السادس

  :ضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية
 : طر�قة�التقييم -

  .امتحان�كتا�ي������اية�السدا��� -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .  محمد�كالوي،�املجتمع�والسلطة�-. مجموعة�من�املؤلف�ن،��ن��و�ولوجيا�والتار�خ�حالة�املغرب�العر�ي -

 مصطفى�عمر�حمادة�مجتمعات�وثقافات�البحر�املتوسط�دراسة�����ن��و�ولوجيا��ركيولوجية� -

 دراسات�ان��و�ولوجية��–�ليفورد�غ��تز،��سالم�من�وج�ة�نظر�علم��ناسة�� -

 .جامعة�دمشق. علم��ناسة�–ا��باوي�ع��،��ن��و�ولوجيا� -�ل��ك��ن��و�و��ية�و�ستعمار��جرار  -

 جورج�فاالنديية،��ن��و�ولوجيا�السياسية��- .عاطف�وصفي،��ن��و�لوجية�الثقافية -

 .عّمان،��ردن. املطا�ع�التعاونية. أبو��الل�أحمد،�مقّدمة�����ن��و�ولوجيا�ال��بو�ة�-. إبرا�يم�ناصر،��ن��و�ولوجيا�الثقافية -

 �سكندر�ة. عبد�ا�لل�عبد�الغ���وآخرون�املدخل�إ���علم���سان،�املكتب�ا��امعيا��ديث. غانم -

  .م2010جمة��اظم�سعد�الدين،�دار�ا��كمة�،�تر دراسة��ن��و�ولوجيا�املف�وم�والتار�خ،�ب���ي�ج�بيلتو -

   Norbert Roland ùmlk : l’antropologie juridique 
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http://www.aaanet.org/about/whatisanthropology.cfm 

 

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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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  �ساسيةوحدة�التعليم�: اسم�الوحدة

  .التار�خ�السيا����لألندلس: اسم�املادة

  05: الرصيد

  03: املعامل
  

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 .الوقوف�ع���أ�م�التطورات�السياسية�لألندلس�خالل�ف��ة�الدراسة���� -

 .السيا�������بناء�ا��ضارة��سالمية�باألندلس�إبراز�التار�خ -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

 التار�خ�السيا����لألندلس�قبل�الفتح��سالمي -

  )سالميالفتح�� (�وضاع�السياسية�لألندلس�قبيل�ف��ة�الدراسة -

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

 )مصط��ات�جغرافية(�طار�ا��غرا���والتار����لألندلس� .1

 الفتح��سالميقبل�) إسبانيا(�وضاع�السياسية�ألندلس .2

 :التطور�السيا����لألندلس .3

 )�ـ9-2ق(���ع�د�الوالة� -

 ���ع�د�الوالية��مو�ة -

 ���ع�د�ا��الفة��مو�ة -

 1عصر�ملوك�الطوائف -

 املرابط�ن"    "  -

 املوحدين"   "  -

 2ملوك�الطوائف"   "  -
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 دولة�ب����حمر -

 العالقات�السياسية�ب�ن��ندلس�و�لدان�املغرب. 5 -

  .ة�ب�ن��ندلس�واملمالك�النصرانيةالعلقات�السياسي -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  .والتقو�م�املستمر�لألعمال�املوج�ة) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���( -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  

- � �القرط�� �حيان �خلفابن �بن �حيان �). م1076/�ـ469: (أبو�مروان �و�م. ب: �شر�وتحقيق�–املقت�س صبح�. شامليتاو�ورنيطي

  .م1979 –مدر�د��–�لية��داب�بالر�اط��–املع�د��سبا�ي�العر�ي�للثقافة��–وغ���م�

�خلف - �بن �حيان �أبو�مروان �القرط�� �حيان �). م1076/�ـ469: (ابن ��ندلس �رجال ��� �–ملشورأنطونية��شر��ب�–املقت�س

  .م1973 –بولس�كت���

عبد�الرحمن�ع���ا�����: تحقيق�–املقت�س����تار�خ��ندلس�). م1076/�ـ469: (ابن�حيان�القرط���أبو�مروان�حيان�بن�خلف -

  .م1993 – 1ط�–لبنان��–ب��وت��–دار�الثقافة��–

محمود�ع���/ د: تحقيق�–باء�أ�ل��ندلس�املقت�س�من�أن). م1076/�ـ469: (ابن�حيان�القرط���أبو�مروان�حيان�بن�خلف -

  .م1973/�ـ1393 –لبنان��–ب��وت��–دار�الكتاب�العر�ي��–م�ي�

�–محمود�ع���م�ي�: تحقيق�–السفر�الثا�ي��–كتاب�املقت�س�).م1076/�ـ469: (ابن�حيان�القرط���أبو�مروان�حيان�بن�خلف -

  .م2001/�ـ1422 –الر�اض��–مركز�امللك�فيصل�للبحوث�والدراسات��سالمية�

�–محمد�العنا�ي�: قدم�لھ�ووضع�ف�ارسھ–قالئد�العقبان����محاسن��عيان�). م861/�ـ247ت�: (ابن�خاقان�أبو�نصر�الفتح -

  .م1966/�ـ1386 –تو�س��–املكتبة�العتيقة�

شرحھ�وضبطھ� –،��حاطة����أخبار�غرناطة�)م1374/�ـ776ت�: (ابن�ا��طيب�لسان�الدين�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�عبد�هللا -

  .م2003/�ـ1424 – 1ط�–لبنان��–ب��وت��–دار�الكتب�العلمية��–يوسف�ع���طو�ل�/ د- أ: وقدم�لھ

��بار�- - �ابن �)م1260/�ـ658.ت(، �الس��اء، �د)جزءان:(ا��لة �تحقيق �دار�.، �وال�شر، �للطباعة �العر�ية �الشركة �مؤ�س، حس�ن

 .م1963الكتاب���العر�ي،القا�رة�

 .م�1955شره�السيد�عزت�العطار�ا��سي��،مكتبةا��ان���بمصر�،لكتاب�الصلةالتكملة�،�ابن��بار -

  ).م1147/�ـ542.أبو�ا��س�ن�ع���بن��سام�الشن��ي��،ت(ابن��سـام��- -

  .م�1979ـ1399،ب��وت2إحسا�عباس،ط.أجزاء،�تحقيق�د4،الذخ��ة����محاسن�أ�ل�ا��ز�رة -

-   

  .م1966،الداراملصر�ة�للتأليف�وال�شر،�القا�رة�2،�ج1جس،�كتاب�الصلة����أئمة��ندل).م1182/�ـ578( ابن��شكوال -

  /�ـ779.أبو�عبد�هللا�محمد�بن�عبد�هللا�الطن��،�ت(،�ابن�بطوطة - -

  .م1964تحفة�النظار����غرائب��مصار،�أو�رحلـــة�ابن�بطوطـة،الر�ـاط�� -

-   

��).م1094/�ـ487.ت(البكري،�- - �واملمالك، �املسالك �كتاب �من �وأورو�ـا، ��ندلس �ا���ـي،�جغرافية �ع�� �عبدالرحمن تحقيق

             .                                                                                                                            م1968دار��رشاد،�ب��وت،�
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�عبد�- - �ط�بنمليح، �والتجارة، �ا��رب �ب�ن ��سالمي �الغرب ��� ��س��قاق ���سانية،��1لھ، �والعلوم ��داب ��لية �م�شورات ،

  .م2003/ھ1424وجدة�

�العصر��موي �- - ��� ��ندل��� �املجتمع �يوسف، ��سالمية،�)م1030-755/�ـ422-138(دو�دار�حس�ن �دار�ا��س�ن �مطبعة ،

  ).م1994(�1سكندر�ة،�ط

  ).م2009(مسعد،�صور�من�املجتمع��ندل���،�ع�ن�للدراسات�والبحوث���سانية�و�جتماعية،�مصر،�ط�سامية�مصطفى�- -

،�دار�الطليعة�للطباعة�وال�شر،�)�ولياء-الذ�نيات�-املجتمع( القادري�إبرا�يم�بو�ش�ش،�املغرب�و�ندلس����عصر�املرابط�ن�- -

  ).م1993(ب��وت،�ط

باعة����1التار�خ��جتما���للمغرب�و�ندلس�خالل�عصر�املرابط�ن،�طبو�ش�ش�إبرا�يم�القادري�مباحث��- -
ّ
،�دار�الطليعة�للط

 .م1998/ھ1419وال�شر،�ب��وت�

��ندل����- - �القرط�� �حزم �بن �أحمد �بن �ع�� �أبو�محمد �حزم، �(ابن �عبد�): م1063/ �ـ456ت �تحقيق �العرب، �أ�ساب جم�رة

  .م1982/�ـ5�،1402السالم�محمد��ارون،�دار�املعارف،�القا�رة،�ط

نفح�الطيب�من�غصن��ندلس�الرطيب�وذكر�وز�ر�ا�): م1632/�ـ1041ت�(املقري،�أبو�العباس�أحمد�بن�محمد�التلمسا�ي��- -

  .م1997لسان�الدين�بن�ا��طيب،�تحقيق�إحسان�عباس،�دار�صادر،�ب��وت،�

املرقبة�العليا�"تار�خ�قضاة��ندلس�املس���): م14/ �ـ8ت���اية�القرن�(النبا��،�أبو�ا��سن�بن�عبد�هللا�بن�ا��سن�املالقي��- -

  .ت.،�املكتب�التجاري�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ب��وت،�د"فيمن��ستحق�القضاء�والفتيا

�ا��طيب - �ابن ،)� �من�).م1374/�ـ776ت ��حتالم �قبل �بو�ع �من ��� ��عالم �أعمال �أو�كتاب ��سالمية �إسبانيا �تار�خ كتاب

  .   م1956،�ب��وت�2تحقيق�و�عليق�لـيفي�بروف�سال،�ط�ملوك��سالم،

  .م1973محمد�عبدهللا�عنان،مكتبة�ا��ان��،القا�رة.،�تحقيق�د1،ج�حاطة����أخبار�غرناطـة -

  ).م�1405ـ808.أبوز�د�عبدالرحمن�محمد�املغر�ي،ت(ابن�خلدون  -

- ��� �وال��بر�ومن �وال��م �العرب �أيام �وا������� �املبتدأ �الع���وديوان ��ك��كتاب �السلطان �ذوي �من �دار�الكتاب�عاصر�م ،

  م1968اللبنا�ي�للطباعة�وال�شر،�ب��وت�

  .م1970،�تحقيق�إسماعيل�العر�ي،�ب��وت�كتاب�ا��غرافيـا�،)م1286/�ـ685.ت(،�ابن�سعد�املغر�ي

�املغر�ي - �سعد �ابن ��،)م1286/�ـ685.ت(، �املغرب، �ُحـ�� ��� غرب
ُ
�املنصور،ط2،ج1جامل �خليل �حواشيھ ،دار�الكتب�1،،وضع

 .م1997/�ـ1417العلمية،ب��وت�

- 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). 



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

- -BourouibaRachid,Abdel-Mumin Flambeau des Almohades, S.N.E.D, Alger,1974,p.74. 

- -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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  .مجتمع�الغرب��سالمي: اسم�املادة
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  02: املعامل
  )ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�(: أ�داف�التعليم

ـ���دف��ذه�املادة�إ���توسيع�اطالع�الطالب�ع���مجتمع�الغرب��سالمي،�من�حيث�ال��اتب��جتما��،�والفئات�املش�لة�لھ،�

  .  ودور��عض�تلك�الفئات�والعناصر����ا��ياة��جتماعية�والسياسية

- � �امل�ونات ��ش�ل ��� �املؤثرة �والعوامل �التار�خية �الظروف �ع�� �الغرب�التعرف ��� �و��را��ا �وحرك��ا �جتماعية

 .�سالمي

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

�ســـانية�عمومـــا�ــــ��شـــ��ط��ـــ��الطالـــب�ملتا�عـــة��ـــذا�الت�ـــو�ن�أن�ي�ـــون�ع�ـــ��درايـــة�باملعـــارف�العامـــة�للعلـــوم��جتماعيـــة�و�

والتار�خ��جتما���خصوصا،�إضافة�إ���ضرورة�إحاطتھ�بـأ�م�مفـا�يم�التـار�خ��جتمـا��،�ومعرفتـھ�ملن��يـة�البحـث��ـ��

  .�ذا��ختصاص�الدقيق

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  :التاليةتتضمن��ذه�املادة�العناصر�

 مصادر�التار�خ��جتما���للمغرب��سالمي -

 .ا��ر�طة��ث�ية�ملجتمع�الغرب��سالمي -

 التنظيمات�القبلية����الغرب��سالمي -

 ).  حركة�الس�ان(القبائل�املستقرة�واملتنقلة� -

 أثر�ال��رات�ع���التعم�� -

املع�شة،،��عراف،�الدور�السيا���،�العالقات�التار�خ،���ساب�املجال،�أنماط�: القبيلة����الغرب��سالمي -

 .�قتصادية

  .ال��اتب��جتما�� -

 .املرأة����مجتمع�الغرب��سالمي -

  .الرق�وعمليات��س��قاق -

  .امل�مشون����مجتمع�الغرب��سالمي -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  .والتقو�م�املستمر�لألعمال�املوج�ة) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���( -

  

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

عبد�الرحيم�بـن�حـادة�وعمـر�: ،�رسالة����ال��ود،�تحقيق)م1503/ھ909ت(محمد�بن�عبد�الكر�م�املغي���التلمسا�ي�(املغي����-

 .م2005للطباعة�وال�شر،�املغرب�دار�أ�ي�رقراق��-1بنم��ة،�ط
،�املقتـــ�س�مـــن�أخبـــار�أ�ـــل��نـــدلس،�تحقيـــق�)م1076/�ــــ369ت(ابـــن�حيـــان،�أبـــو�مـــروان�حيـــان�بـــن�خلـــف�بـــن�حيـــان�القرط�ـــ��-

 ).م1973(محمود�ع���م�ي،�دار�الكتاب�العر�ي،�ب��وت�

الـرواد��ـ��ذكـر�امللـوك�مـن�ب�ـ��عبـد�الـرواد��ـ��ذكـر�امللـوك�مـن�ب�ـ��عبـد��غيـة��غيـة�،�)ھ780أبو�زكر�اء�ي���بن�أ�ـي�بكـر�محمـد�بـن�محمـد�بـن�ا��سـن،�ت�(ابن�خلدون� -

 .1980،�تحقيق�الدكتور�عبد�ا��ميد�حاجيات،�املكتبة�الوطنية،�ا��زائر،�الوادالواد



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

ــ��أيــــام�العــــرب���،�ترجمــــان�الع�ــــ� )م1405/ھ808ت(ابــــن�خلــــدون،�أبــــو�ز�ــــد�عبــــد�الرحمــــان�بــــن�خلــــدون  - ــ��أيــــام�العــــرب�وديــــوان�املبتــــدأ�وا���ــــ���ــ وديــــوان�املبتــــدأ�وا���ــــ���ــ

،�دار�الكتـب�العلميـة،�ب�ـ�وت��2م�شـورات�محمـد�ع�ـّ��بيضـون،�ط،�وال��م�وال��بـر�ومـن�عاصـر�م�مـن�ذوي�السـلطان��ك�ـ�وال��م�وال��بـر�ومـن�عاصـر�م�مـن�ذوي�السـلطان��ك�ـ�

 .م2003/ھ1424

�القرط�� - �هللا �عبد �بن �أحمد �الرؤوف �عبد ��در�����)م1033/�ـ424ت(ابن �فاطمة �تحقيق �واملح�سب، �ا��سبة �آداب ،

  .،)م2005( 1تحت�إشراف�مصطفى�الصمدي،�دار�ابن�حزم،�ب��وت،�ط

�التجي�� - �عبدون �بن �أحمد �بن �محمد �عبدون، �بروف�سال،�)م11/�ـ5ق(ابن �ليفي �تحقيق �وا��سبة، �القضاء ��� �رسالة ،

 ).م1995 (مطبعة�املع�د�العل���الفر�����لآلثار�الشرقية،�القا�رة،�

غرب،�مكتبة�،�البيـان�املغرب����أخبار�ندلس�وامل)م1312/�ـ�712ان�حيا�( ابن�عذاري،�أبو�عبد�هللا�أحمد�بن�محمد� -

  ).ت.د(دار�صادر،�ب��وت

،�جـامع�مسائل��ح�ام�ملا�نزل�من�القضايا�باملفتي�ن�وا���ام،�)م1440/�ـ844ت(ال��ز��،�أبو�القـاسم�بن�أحمد�البلـوي� -

  ).م2002(1تحقيق�محمد�ا��ب�ب�ال�يلة،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�ط

فـــة�النـــاظر�وغنيـــة�الـــذاكر��ـــ��حفـــظ�الشـــعائر�و�غي�ـــ��املنـــاكر،�ح،�ت)م1466/ھ871ت(العقبـــا�ي،�محمـــد�بـــن�أحمـــد�بـــن�قاســـم� -

  .م1967تحقيق�ع���الشنو��،�املطبعة�ال�اثوليكية،�لبنان،�

ــ��املــــازو�ي� - الــــدرر�املكنونــــة��ــــ��نــــوازل�مازونــــة،�تحقيــــق�حســــا�ي�،�)م1478/ھ833(املــــازو�ي،�أبــــو�زكر�ــــاء�ي�ــــ��بــــن�مو�ــــ���املغي�ــ

  .م2004تبات،��لية�العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�ا��زائر،�مختار،��شر�مخ���املخطوطات،�قسم�علم�املك

،�نفـح�الطيب�من�غصن��نـدلس�الرطيب�وذكر�وز�ر�ا�لسان�))م1631/�ـ1041ت( املقري،�أبو�العبـاس�أحمد�بن�محمد� -

  ).م2004(الدين�ابن�ا��طيب،�تحقيق�إحسان�عباس،�دار�صادر،�ب��وت

- � �بن �أحمد �و�نـدلس�)م1508/�ـ914ت(ي��الو�شـر���� �إفر�قية �علماء �فتـاوى �عن �املغرب �وا��امع �املعيـار�املعرب ،

  ).م1981(واملغرب،�تحت�إشراف�محمد�ا����،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت�

،�م�شـــورات��ليـــة��داب�والعلـــوم���ســـانية،�1بنملـــيح،�عبـــد��لـــھ،��ســـ��قاق��ـــ��الغـــرب��ســـالمي�بـــ�ن�ا��ـــرب�والتجـــارة،�ط�-

 .م2003/ھ1424وجدة�

باعـة�1مباحث����التار�خ��جتما���للمغرب�و�ندلس�خالل�عصر�املـرابط�ن،�طبو�ش�ش�إبرا�يم�القادري��-
ّ
،�دار�الطليعـة�للط

 .م1998/ھ1419وال�شر،�ب��وت�

ــ��القـــرن��- م،�الشـــركة�الوطنيـــة�لل�شـــر�والتوز�ـــع،�15/التاســـع�ال��ـــري بوعيـــاد�محمود،جوانـــب�مـــن�ا��يـــاة��ـــ��املغـــرب��وســـط��ـ

  .م1982/ھ1403ا��زائر

ــــب،� - ــ ـــــا�ي،�ا��ب�ـ ــــالمي،�طا��نحــ ــ ـــــرب��سـ ـــــا���للغــ ــــادي�و�جتمــ ــ ـــــار�خ��قتصـ ــ��التــ ــ ــ ــات��ـ ــ ــ ـــــ�وت��-2دراسـ ــــالمي،�ب�ــ ــ ـــــرب��سـ دار�الغــ

 .م1986/ھ1406

ـــاء،��-  ــ ــ ــ ـــــدار�البيضـ ــ ــ ـــــرق،�الـ ــ ــ ـــــة�الشـ ــ ــ ـــورات�أفر�قيـ ــ ــ ــ ـــــيط،�م�شـ ــ ــ ـــــر�الوسـ ــ ــ ــ��العصـ ــ ــ ــ ــــلطة��ــ ــ ــ ــــالمي�والســ ــ ــ ــــع��ســ ــ ــ ـــــرا�يم،�املجتمــ ــ ــ ـــات�إبـ ــ ــ ــ حر�ـ

 .م1998/ھ1419

ا��يــاة��قتصــادية�و�جتماعيــة�لدولــة�ب�ــ��ز�ــان،�ا��زائــر��ــ��التــار�خ،�املؤسســة�الوطنيــة�للكتــاب،�ا��زائــر،�.د�ينــة�عطــاء�هللا�-

  .م1984/ھ1410

  م2002/ھ1423فيال���عبد�العز�ز،�تلمسان����الع�د�الز�ا�ي،�مؤسسة�موفم�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،��-
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  .سوسيو�لوجيا�الفكر��سالمي: محمود�اسماعيل�

- L Amri ; Pour une Sociologie des rupture. La tribu au Maghreb. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ�الغرب�:عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  �ساسيةوحدة�التعليم�: اسم�الوحدة

  .ال�شاط�ا��ر���والتجاري �:اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل
  

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 ). ا��ر���والتجاري (��دف��ذه�املادة�إ����عميق�معارف�الطالب����التار�خ��قتصادي� -
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  .إكسابھ�القدرة�ع���تحليل�املعطيات��قتصادية�لتفس���ا��وادث�التار�خية -

 .يك�سب�الطالب�من�خالل�تلقيھ��ذا�الت�و�ن�معارف����ا��رف�ال���عرف�ا�الغرب��سالمي -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف( :املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

ـــ��شــ��ط��ــ��الطالــب�ملتا�عــة��ــذا�الت�ــو�ن�أن�ي�ــون�ع�ــ��درايــة�باملعــارف�العامــة�للتــار�خ��قتصــادي،�إضــافة�إ�ــ��ضــرورة�

  .ة�بما�ف��ا��حصائية�لتفس���ا��وادث�التار�خيةإحاطتھ�بأ�م�تقنيات�ووسائل�ومنا���توظيف�املعطيات��قتصادي

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

  . العوامل�املؤثرة����ال�شاط�ا��ر���والتجاري  -

 .التحول�ا��ر������الغرب��سالمي��عد�الفتح -

 الصناعات�وا��رف����الفكر��سالمي�� -

 التوز�ع�ا��غرا���للمعادن -

  .أ�م�املنتوجات�ا��رفية�والصناعية -

  .التنظيمات�و�صناف�ا��رفية -

  ).الصادرات�والواردات(ال�شاط�التجاري� -

 ).ال��ية�والبحر�ة(طرق�القوافل�التجار�ة�الك��ى� -

  .ةا��يوانية،�املعدنية،�الزراعي: أسس�ا��رف�والصناعات -

 املراكز�الصناعية -

 .ا��سبة�وتنظيم�ا��رف -

 �سواق�ونقل�السلع -

 املراكز�ال��ية،�املوا�ئ�: املراكز�التجار�ة -

 .امل�اييل�واملواز�ن،�والعملة�و�سعار -

 التجارة����املجال�املتوسطي� -

  .نماذج�من�اتفاقيات�تجار�ة -

  )للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�ُي��ك�ال��جيح�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  .والتقو�م�املستمر�لألعمال�املوج�ة) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���( -

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  �ناك�العديد�من�املراجع�والدراسات�ال���ت�ناول��ذه�الوحدة�التعليمية�ومن��ذه�املراجع

  قتصادي����املغرب��سالمي�خالل�القرن�السادس�ال��ري أحمد�عز�الدين�مو���،�ال�شاط��-

  أبو�ا��سن�الش�با�ي،�كتاب�الكسب�-

  .رسائل�اخوان�الصفا�وخالن�الوفا: اخوان�الصفا�-

  الرحلة�: ابن�جب���-

  .أح�ام�السوق : يح���بن�عمر

  .غنية�الذاكر�وتحفة�الناظر�����غي���املناكر�وحفظ�الشعائر: ـ�العقبا�ي
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 ).ت.د(،�صورة��رض،�دار�مكتبة�ا��ياة،�ب��وت�)م977/�ـ367ت(أبو�القـاسم�محمد�بن�ع���النصي���ابن�حوقل،� -

  ).ت.د(،�الع��،�دار�العلم�ل��ميع،�ب��وت�)م1406/�ـ808ت(ابن�خلدون،�عبد�الرحمن�بن�محمد -

  .)م2003 (1،�املقدمة،�دار�الفكر،�ب��وت،�ط)م1406/�ـ808ت(ابن�خلدون،�عبد�الرحمن�بن�محمد� -

�القرط�� - �هللا �عبد �بن �أحمد �الرؤوف �عبد ��در�����)م1033/�ـ424ت(ابن �فاطمة �تحقيق �واملح�سب، �ا��سبة �آداب ،

  .،)م2005( 1تحت�إشراف�مصطفى�الصمدي،�دار�ابن�حزم،�ب��وت،�ط

�التجي�� - �عبدون �بن �أحمد �بن �محمد �عبدون، �بروف�سال،�)م11/�ـ5ق(ابن �ليفي �تحقيق �وا��سبة، �القضاء ��� �رسالة ،

 ).م1995 (طبعة�املع�د�العل���الفر�����لآلثار�الشرقية،�القا�رة،�م

،�البيـان�املغرب����أخبار�ندلس�واملغرب،�مكتبة�)م1312/�ـ�712ان�حيا�( ابن�عذاري،�أبو�عبد�هللا�أحمد�بن�محمد� -

  ).ت.د(دار�صادر،�ب��وت

نفس�عن��ور��نـدلس�ومد��ا،�تحقيق�عبد�،�قطعة�من�كتاب�فرحة�� )م12/�ـ6ق(ابن�غـالب�الغرناطي،�محمد�بن�أيوب -

  .1،�ج1،�م�)م1956(البد�ـع�لطفي،��شر�مجلة�مع�د�املخطوطات�العر�ية،�مصر

،�نز�ة�املشتاق����اختـراق��فـاق،�)م1163/�ـ�558ت(إلدر����،�أ�ي�عبد�هللا�محمد�بن�محمد�بن�عبد�هللا�بن�إدر�سا -

 . 2،�م)م2002(مكتبة�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة�

،�جـامع�مسائل��ح�ام�ملا�نزل�من�القضايا�باملفتي�ن�وا���ام،�)م1440/�ـ844ت(ال��ز��،�أبو�القـاسم�بن�أحمد�البلـوي� -

  ).م2002(1تحقيق�محمد�ا��ب�ب�ال�يلة،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�ط

تحقيق�جمال�طلبة،�دار�الكتب�،�املسالك�واملمالك�،�)م1094/�ـ�487ت(البكري،�أبو�عبيد�هللا�عبد�هللا�بن�عبد�العز�ز -

 ).م2003(1العلمية،�ب��وت،�ط

،�صفة�جز�رة��ندلس�من�كتاب�)م1326/�ـ726ت(ا��م��ي،�أبو�عبـد�هللا�محمـد�بن�محمـد�بن�عبـد�هللا�بن�عبـد�املنعم� -

 ) .م1937(الروض�املعطار����خ����قطار،�تحقيق�ليفي�بروف�سال،�القا�رة

�أ - �بن �هللا �أبو�عبيد �بكر�الز�ري الز�ري، �القرن (�ي �أواسط �صادق،�)م12/�ـ6ت �حاج �محمد �تحقيق �ا��عرافية، �كتاب ،

  ).ت.د(مكتبة�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة

،�ترصيـع��خبار�وتنو�ع��ثار�وال�ستان����غرائب�البلدان�واملسالك�إ���جميع�)م1085/�ـ478ت�(العذري،�أحمد�بن�عمر -

  ).م1965(م�شورات�مع�د�الدراسات��سالمية،�مدر�د�املمالك،�تحقيق���وا�ي�عبد�العز�ز،�

�ي�� - �بن �أحمد �و�نـدلس�)م1508/�ـ914ت(الو�شـر���� �إفر�قية �علماء �فتـاوى �عن �املغرب �وا��امع �املعيـار�املعرب ،

 ).م1981(واملغرب،�تحت�إشراف�محمد�ا����،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت�

 .املازو�ي،�الدرر�املكنونة -

،�دار�الغـــرب��ســـالمي،�2ين،�ال�شـــاط��قتصـــادي��ـــ��الغـــرب��ســـالمي�خـــالل�القـــرن�الســـادس�ال��ـــري،�طمو�ـــ���عـــز�الـــّدِ  -

  .م2003/ھ1424ب��وت�

  .م1986/ ھ1407محمد�حسن،�القبائل�و�ر�اف����العصر�الوسيط،�دار�الر�اح�الر�ع�لل�شر،�تو�س،� -
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ـــــيط،� - ـــــر�الوســ ــ��العصــ ــ ــــالمي��ـــ ــــادي��ســـ ــــــاط��قتصـــ ـــــرا�يم،�ال�شـ ـــات�إبــ ــ ـــاء،�حر�ــ ــ ـــــدار�البيضــ ـــــرق،�الــ ـــــة�الشــ ـــورات�أفر�قيــ ــ م�شــ

  .م1996/ھ1417

ـــا�ي،�ا��ب�ـــــب،� - ــ��التـــــار�خ��قتصـــــادي�و�جتمـــــا���للغـــــرب��ســـــالمي،�طا��نحــ ،�دار�الغـــــرب��ســـــالمي،ب��وت،�2دراســـــات��ـــ

  .م1986/ھ1406

ـــ�ش�إبـــــرا�يم�القــــادري، - ـــول�تـــــراث�الغــــرب��ســـــالمي�وتــــار�خ��قتصـــــادي�و�جتمــــا��،�ط�بو�شـ ار�الطليعـــــة،�،�د1إضـــــاءات�حـ

 .م2002/ھ1423ب��وت�

ابن�قر�ة�صا��،�املس�و�ات�املغر�ية�من�الفـتح��سـالمي�إ�ـ��سـقوط�دولـة�ب�ـ��حمـاد،�املؤسسـة�الوطنيـة�للكتـاب،�ا��زائـر� -

  م1986/ ھ1406

املركــز�،�1قضـايا�ووثــائق�مـن�تــار�خ�الغـرب��ســالمي،�ط: السـب��،�عبــد��حـد�وحليمــة�فرحـات،�املدينــة��ـ��العصــور�الوســطى -

 .م1994/ھ1415الثقا���العر�ي،�

  .م1986/ ھ1407محمد�حسن،�القبائل�و�ر�اف����العصر�الوسيط،�دار�الر�اح�الر�ع�لل�شر،�تو�س،� -

  ).م�2002(�و�س�بل�أوليفيا�ر���،�التجارة�والتجار�����ندلس،��عر�ب�عبد�هللا�فيصل،�مكتبة�العبي�ات،�ب��وت� -

،�جامـــعة�العــلوم���ســانية�وا��ضــارة�)م10/�ــ4(ادي����بالد�املغــرب��سـالمي��ـ��القـرن�بل�واري�فاطمة،�ال�شـاط��قتص -

  .،�رسالة�دكتوراه،�غ���م�شورة)م2004/2005(�سالمية،�و�ران�

  .سوسيولوجيا�الفكر��سالمي: ـ�محمود�اسماعيل

  .يدراسات����التار�خ��قتصادي�و�جتما���للغرب��سالم: ـ�جمال�أحمد�طھ

  .�وضاع��قتصادية�و�جتماعية�باملغرب����القرن�ن�الثالث�والرا�ع�ال��ر��ن: ـ�جودت�عبد�الكر�م
 . Roussin,g.P :Note sur la teinture au marocـ

   L.Poinssot et J.Revault :tapis tunisiensـ

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  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  �ساسيةوحدة�التعليم�: اسم�الوحدة

  .عالقات�الغرب��سالمي�مع�السودان�الغر�ي�:اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

و�قتصادية�ال���ر�طت�ب�ن�بالد�املغرب��سالمي�وامللك�التعرف�ع���العالقات�السياسية�والثقافية� -

 .السودانية،�وآثار�ذلك�ع���املنطقت�ن
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�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  .ملمالك،�التطورات�السياسيةاملجال،�الس�ان،�ا: املعارف�املتعلقة�ببالد�السودان -

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

  .جذور�العالقات�ب�ن�الشمال��فر�قي�وإفر�قيا�جنوب�ال��راء����الف��ة�القديمة�-

  .املسالك�التجار�ة�-

  .والقبائل�ال��راو�ة�الفاعلة����العالقات�ا��واضر �-

  .دولة�املرابط�ن�وامتدادا��ا����بالد�السودان�-

  .العالقات�السياسية�-

  .العالقات��قتصادية�-

  .العالقات�الثقافية�-

  ...ران�املغر�يان�شار��سالم،�املذ�ب�املال�ي،�العقيدة��شعر�ة،�الطرق�الصوفية،�العم: ( �ثر�املغر�ي����بالد�السودان�-

  ....الفن�الغنا�ي،�أدوار�العبيد�السود،��عالم�السودانيون�ببالد�املغرب: ( �ثر�السودا�ي����بالد�املغرب�-

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  .ستمر�لألعمال�املوج�ةوالتقو�م�امل) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���( -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .فتح�الش�ور����معرفة�أعيان�علماء�التكرور: ال��ت���-

  .نيل��ب��اج�بتطر�ز�الديباج: أحمد�بابا�الت�بك���-

��عليق�و ��سفار،تحقيق ��ائب�و ��مصار �غرائب����النظار �،تحفة�بطوطة�بابن�املعروف�محمد،�بن�هللا�عبد�بن�محمد -

  .م1985ط،�،ب�ب��وت�،�التوز�ع�و �ال�شر �و �للطباعة�الرسالة�،مؤسسة�الكتا�ي�،املنتصر �وتقدم

  .املسلمون����غرب�إفر�قيا�تار�خ�وحضارة: محمد�فاضل�ع���باري��و�سعيد�إبرا�يم�كر�دية -

  .جذور�ا��ضارة��سالمية����الغرب��فر�قي: عثمان�برايماباري �-

  .إن�شار��سالم����القارة��فر�قية: إبرا�يم�حسن�حسن�-

  دور�املرابط�ن�����شر��سالم����غرب�إفر�قيا: عصمت�عبد�اللطيف�دندش�-

  ).م1430-م1230(�سالم�و�املجتمع�السودانيإم��اطور�ة�ما���: أحمد�الشكري  -

  .�سالم�و�الثقافة�العر�ية����إفر�قيا: حسن�أحمد�محمود -

  .دور�منطقة�توات�ا��زائر�ة�����شر��سالم�والثقافة�العر�ية�بإفر�قيا�الغر�ية: عبد�هللا�مقال�ي�ورموم�محفوظ�-

  .دور��باضية�����شر��سالم��غرب�إفر�قيا: محمد�صا���ناصر�-

ل�العصر���راء�امللثم�ن�دراسة�لتار�خ�مور�تانيا�وتفاعل�ا�مع�محيط�ا��قلي���خال: النا�ي�ولد�ا��س�ن�-

  .م11/�ـ5م�إ�����اية�القرن�8/�ـ2الوسيط�من�منتصفالقرن 

  .تجارة�الذ�ب�وس�ان�املغرب�الكب��: بوفبل��-
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ب�ن�) السودان��وسط�والغر�ي�( ا��اليات�العر�ية�وال��بر�ة����إفر�قيا�جنوب�ال��راء�: خالدي�مسعود�-

  .يالدي�نا��ادي�عشر�والسادس�عشر�امل/القرن�نا��امسوالعاشر�ال��ر��ن�

عالقات�ممالك�السودان�الغر�ي�بدول�املغرب��سالمي�و�آثار�ا�ا��ضار�ة�ب�ن�القرن�ن�: نور�الدين�شعبا�ي�-

  .م15و10/الرا�ع�والتاسعال��ر��ن�

دور�ص��اجة�ال��راء����التواصل��قتصادي�والثقا���ب�ن�املغرب��سالمي�والسودان�: "حس�ن�بو�يدي�-

 )م�13-8/�ـ7-2قمن�(الغر�ي�

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. 

 

 

 

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدات�التعليم�املن��ية�: اسم�الوحدة

  تقنيات�البحث�التار���: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل
  

  )أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�(: أ�داف�التعليم

��عمال� - �مختلف ��� �و�طبق�ا �يتمثل�ا �ح�� �التار���، �البحث �تقنيات ��ش�� �الطالب ��عر�ف �إ�� �املادة ��ذه ��دف

 .املسندة�لھ،�سواء�����عمال�املوج�ة،�أو����انجاز�مذكرة�التخرج

 

�التعليم،�سطر�ن�ع���تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�م�وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة واصلة��ذا

  ).  �ك��
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ت�و�ن�الطالب�����ذا�املجال��عد�استمرارا�ملـا�اك�سـبھ�مـن�تقنيـات�البحـث��ـ��مرحلـة�التـدرج،�ل��سـيخ��ـذه�التقنيـات� -

  .���العملية�البحثية

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

 .شراف�العل���  -

 . صفات�الباحث����التار�خ -

 .املذكرة�ب�ن�الشروط�القانونية�و�ل��ام�العل�� -

 .طرق�نقل�املعلومات�من�املصادر�والدراسات -

 .تنظيم�البطاقات -

 اختيار�املادة�العلمية -

 اقتباص�النصوص -

 )أ�مي��ا�ووظائف�ا،�وتقنيا��ا: (ال�وامش�و�حاالت -

 .طرق�ال��م�ش�وم�انھ�من�البحث -

 )التوثيق�املختصر�–التوثيق�ال�امل�. (توثيق�املعلومة -

 .توثيق�املصادر�لدى�تكرار�ذكر�ا -

 .قواعد�عامة�لتوثيق�املعلومات -

 ضبط�قائمة�املصادر�واملراجع -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

 ).مع�ال��ك���ع���تدر�ب�الطالب�����عمال�املوج�ة(دا���،�امتحان�كتا�ي������اية�الس -

- � �املحاضرات �مستوى �ع�� �النظري �السدا���(تقو�م ���اية ��� �كتا�ي ��عمال�) امتحان �املستمر�لألعمال والتقو�م

  .املوج�ة

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .1�،2002ب��وت،�ط- صيداأسد�رستم،�مصط���التار�خ،�املكتبة�العصر�ة،�-

  .1979لي���الصباغ،�دراسة����من��ية�البحث�التار���،�مطبعة�خالد�بن�الوليد،�دمشق،�-

  .3�،1970حسن�عثمان،�من���البحث�التار���،�دار�املعارف،�القا�رة،�ط-

�مارات�العر�ية�املتحدة،��عبد�العز�ز�الدوري،��شأة�علم�التار�خ�عند�العرب،�إصدارات�مركز�زايد�لل��اث�والتار�خ،�الع�ن،-

2000.  

  حسان�حالق،�من��ية�البحث�التار���-

  .2000ناصر�الدين�سعيدو�ي،�أساسيات�من��ية�التار�خ،�دار�القصبة�لل�شر،�ا��زائر،�-

  .2�،1980إدوارد��ار،�ما��و�التار�خ؟�ترجمة�ما�ر�كيال�ي�و�يار�عقل،�املؤسسة�العر�ية�للدراسات�وال�شر،�ب��وت،�ط-

د�عثمان�ا��شت،�فن�كتابة�البحوث�العلمية�وإعداد�الرسائل�ا��امعية،�دار�رحاب�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�محم-

  .دون�تار�خ
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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  .علم�املخطوط�العر�ي�:اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  .اك�ساب�الطالب�م�ارات�معرفية�ومن��ية����تار�خ�صناعة�الكتاب����ا��ضارة��سالمية -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  .�حاطة�املعرفية�والتقنية����دراسة�املخطوط� -

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

  : �ذه�املادة�العناصر�التالية�تتضمن

  مف�وم�املخطوط�تار�خ�صناعة�الكتاب -

  تار�خ�ا��ط�العر�ي� -
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 ا��ط�املغر�ي�تار�خھ�وأصنافھ�� -

 الوراقة����بالد�املغرب،�تار�خ�ا�وتطور�ا -

 نماذج�أل�م�ا��طاط�ن�وال�ساخ�من�املغرب��وسط� -

 . الف�رسة،�التقنيات�وا��رد -

 .الرقمنة -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مستمرة،�امتحانمراقبة�: طر�قة�التقييم -

 .والتقو�م�املستمر�لألعمال�املوج�ة) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���( -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع -

  .تار�خ�الوراقة�املغر�ية: محمد�املنو�ي� -

 .املغر�ي�،�واقع�وآفاقا��ط�: عمر�آفا،�محمد�املغراوي� -

 . 2005ندوة�املخوط�العر�ي�،�جامعة�منتوري�قسنطينة� -

 .منا���الفكر�و�البحث�التار����و�العلوم�املساعدة�وتحقيق�املخطوطات: حسن�حالق -

 .دراسات����علم�املخطوطات�و�البحث�الب�بلوغرا��: أحمد�شو���بن�ن -

  .2003دار�املعرفة،�: خطوطات،�ب��وتأصول�كتابة�البحث�العل���وتحقيق�امل: يوسف�املرعس�� -

  صا���الدين�املنجد�،�قواعد�تحقيق�املخطوطات،�دار�الكتاب�ا��ديد -

  . 2006دار�الطليعة�،�: م�دي�فضل�هللا،�أصول�كتابة�البحث�وقواعد�التحقيق،�ب��وت -

  1982مكتلة�العلم�،�: تحقيق�ال��اث�،�جدة�: عبد�ال�ادي�الفض�� -

 1985مؤسسة�ا��ل��،�: لنصوص�و�شر�ا،�القا�رةعبد�السالم��ارون،�تحقيق�ا -

  .1973بدر�أحمد،�أصول�البحث�ومنا��ھ،�ال�و�ت�،� -

  . �1945شار�عواد�معروف،�ضبط�النص�والتعليق�عليھ،��غداد،� -

  .1967عبد�الستار�ا��لو��،�املخطوط�العر�ي�ـ�رسالة�دكتوراه�ـ�القا�رة�،� -

  .2002مكتبة�ا��ان��،: امى�واملحدث�ن،�القا�رةرمضان�عبد�التواب،�منا���تحقيق�ال��اث�ب�ن�القد -

  محمد�ز�ان�عمر،�مدخل�إ���علم�التار�خ،� -

  2002املكتبة�العصر�ة،: أ���رستم،�مصط���التار�خ،�ب��وت -

  2000دار�املعارف،�: حسن�عثمان،�من���البحث�التار���،�القا�رة -

  .2006نجاة�املر���،�تحقيق�النصوص�ال��اثية�التصور�والواقع،�املغرب،� -

  .1993أحمد�شو���ب�ب�ن،�دراسات����علم�املخطوطات�والبحث�الب�يليوغرا��،�املغرب، -

  .1996محمد�ما�ر�حمادة،�مقدمة����تار�خ�الكتب�واملكتبات،�دار�ال�ش��،� -

  .1998دار�قباء،�: حامد�الشاف���دياب،الكتب�واملكتبات�����ندلس،�القا�رة -

- 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 textuellepour une étude du manuscrit, Paris,1978 
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- Bel Alfred. LES Inscriptions Arabe de Fas. 
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  الثا�ي�: السدا���

  وحدات�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  وسائط��تصال:  اسم�املادة

  

  01:الرصيد

  01:املعامل

  

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  

 .�عرف�الطالب�ع���مختلف�وسائط��تصال -

  .البحثيةكسب�الطالب�م�رات����التعامل�مع��ذه�الوسائط����العملية� -

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  .يف��ض����الطالب�الباحث�إدراكھ�ومعرفتھ�املسبقة�بمختلف�أنواع�وسائط��تصال -

  

 )مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب��إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة: ( محتوى�املادة

 مقدمة
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  ما�ية�وسائط��تصال .1

  .وسائط��تصال�ب�ن�القديم�وا��ديث .2

  وسائط��تصال�ا��ما���ي  .3

  وسائط��تصال�ا��اصة� .4

  تص�يف�وسائط��تصال .5

  �ش�ار -

 الراديو�والتلفاز -

 ال�اتف�وال�اتف�ا��لوي  -

 ثورة��ن��نات -

o ما�ية��ن��نت 

o وأنواع�االشب�ات� 

o أ�م�خدمات��ن��نت 

o محر�ات�البحث 

o ال��يد��لك��و�ي 

o الشب�ات��جتماعية 

o مواقع�الدردشة 

o قواعد�البيانات�والتعليم�عن��عد. 

 .�ثار�النفسية�لوسائط��تصال�ا��ديثة .6

 .�ثار��جتماعية�لوسائط��تصال�ا��ديثة .7

 نظرة�اس�شرافية�لوسائط��تصال�املستقبلية .8

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييمطر�قة�

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 

  : قائمة�املراجع

-وحدة�البحوث�والتطو�ر�،ما��عد�التفاعلية�واتجا�ات�تطو�ر�العمل��عالمي) 2007(وسام�فؤاد� .1

 س�تم����،ا��وار�املتمدن
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تكنولوجيا��تصال�ا��ديثة����عصر�املعلومات،�الدار�املصر�ة�،) 2005(حسن�عماد�م�اوي� .2

  .اللبنانية،�القا�رة،�الطبعة�الرا�عة

،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،� مقدمة����وسائل��تصال�ا��ما���ية،) 1998(فضيل�دليو .3

  . ا��زائر

�تصال،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�بن�عكنون،�مدخل�لعلوم��عالم�و ،�)2002(ز����إحدادن .4

   .ا��زائر

وسائل��عالم��لك��ونية�ودور�ا�����نماء�املعر��،�دار�النفا�س�لل�شـــر�و� :�سري�خالد�إبرا�يم .5

  . 2012التوز�ع،�عمان�،�

 .،�نظر�ات��تصال،��ردن�،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع) 2012(املزا�رة�منال��الل�  .6

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 . 
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  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  .تار�خ�النظم����الغرب��سالمي: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل
  

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم
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ـــ���ـــدف��ـــذه�املـــادة�إ�ـــ��مـــنح�الطالـــب�ثقافـــة�عامـــة�م��ـــ�مة�مـــع�تخصصـــھ،�ل�ســـاعده�ع�ـــ��ف�ـــم�عوامـــل�املســـاعدة�ع�ـــ��� ـ

  .التعرض�ل�ل�النظم��سالمية�سياسية�وإدار�ة�واقتصاديةتطور�املجاالت�السياسية�أو�ا��ضار�ة،�وذلك�من�خالل�

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  �ملام�إ���درجة�معينة�بتار�خ�النظم� -

 )ادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالبإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�م: (محتوى�املادة

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

 .النظم��سالمية�،�دراسة����الفكر��سالمي�السيا��� -

 .ا��الفة،��مامة،�والية�الع�د،�الوزارة،�الدواو�ن�املركز�ة: النظم�السياسية -

 .إدارة��قاليم -

 �سالميالنظم�املالية����املف�وم�ا��ضاري� -

 .موارد�ب�ت�املال،�النفقات -

 .الضرائب -

 .العملة�تطور�ا،�امل�اييل�واملواز�ن،��سعار -

  .النظم�العسكر�ة

 .  القضاء

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  .لألعمال�املوج�ةوالتقو�م�املستمر�) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���( -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

- � �املالقي �بن�ا��سن �عبد�هللا �بن �(النبا��،�أبو�ا��سن �القرن ���اية �): م14/ �ـ8ت �املس�� ��ندلس �قضاة املرقبة�"تار�خ

  .ت.د،�املكتب�التجاري�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ب��وت،�"العليا�فيمن��ستحق�القضاء�والفتيا

،�الفخــري��ــ���داب�الســلطانية،�طبعــة�ب�ــ�وت�)م1261/ھ660ولــد�ســنة(ابــن�طباطبــا،�محمــد�بــن�ع�ــّ��املعــروف�بــالطقطقي� -

 .م1960

علــق�عليــھ�ووضــع�حواشــيھ��–�مامــة�والسياســة�). م889/�ـــ276ت�: (ابــن�قت�بــة�الــدينوري�أبــو�محمــد�عبــد�هللا�بــن�مســلم -

  .م2001/�ـ1422 – 1ط�–لبنان��– ب��وت�–دار�الكتب�العلمية��–خليل�املنصور�

ــــب� - ــــن�حب�ـ ــــد�بـ ـــ��بـــــن�محمـ ــــن�ع�ــ ـــو�ا��سـ ـــ450ت(املـــــاوردي،�أبــ ــ ـــات�الدي�يـــــة،�تحقيـــــق�)م1058/ �ـ ـــلطانية�والواليــ ـــام�الســ ،��ح�ــ

  .ت/ط،�د/القا����ن�يل�عبد�الرحمان�حّياوي،�دار��رقم�بن�أ�ي��رقم،�ب��وت،�د

القضـــاء�وا��ســـبة،�تحقيـــق�فاطمـــة��در��ـــ��،�تقـــديم�مصـــطفى�،�رســـالة��ـــ��)م1133/�ــــ527(ابـــن�عبـــدون،�محمـــد�بـــن�أحمـــد -

 ).م2009(1الصمدي،�دار�ابن�حزم،�ب��وت،�ط

  .م1985،��ستخراج�ألح�ام�ا��راج،�ب��وت�)م1392/ھ795ت�(ا��نب��،�عبد�الرحمن�بن�أحمد�ا��نب�� -
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املطبعــة��م��يــة،�بالقــا�رة��،�ــ��صــناعة���شــا�صــبح��ع�ــ��،�)م1418/ھ821ت( القلقشــندى،�أبــو�العبــاس�أحمــد�بــن�ع�ــ�ِّ  -

  .م1915/ھ1333

  ).م1987(،�ال�امل����التار�خ،��دار�الفكر،�ب��وت،�ط)م1232/�ـ�630ت(ابن��ث��،�أبو�ا��سـن�ع���بن�محمد� -

،�آداب�ا��ســبة�واملح�ســب،�تحقيــق�فاطمــة��در��ــ��،�دار�ابــن�حــزم،�)م856/�ـــ242(ابــن�عبــد�الــرؤوف،�أحمــد�بــن�عبــد�هللا -

 ).م2005(1طب��وت،�

املواعظ�و�عتبـار��ـ��ذكـر�ا��طـط�و�ثـار،�مطبعـة�السـاحل�ا��نـو�ي�،�)م1441/ھ845ت(ين�املقر�زي،�أبو�العباس�تقي�الّدِ  -

 ). تا.د(الشياج،�ب��وت�

،�املعيـار�املعـرب�وا��ـامع�املغـرب�عـن�فتـاوي�علمـاء�إفر�قيـة�و�نـدلس�)م1534/ �ـ914(الو�شر����،�أحمد�ابن�ي���ت -

  .م1981ط،�/تحقيق�محمد�ح���وآخرون،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�دواملغرب،�

ـــــّدِ  - ــ ــ ــعد�الــ ــ ــ ــ ــ ـــــر�ة،�طسـ ــ ــ ـــــة�العصــ ــ ــ ــــطى،�املكتبــ ــ ــ ــ ـــور�الوسـ ــ ــ ــ ــ��العصــ ــ ــ ــ ــ ــــالمية��ـ ــ ــ ــ ـــة��سـ ــ ــ ــ ـــ�،�املدرســ ــ ــ ــ ـــــد�من�ــ ــ ــ ـــــ�وت،�1ين�محمــ ــ ــ ــــــيدا،�ب�ــ ــ ــ ،�صـ

 .م1995/ھ1416

  ).م1980/�ـ1400(نظم�ا��كم����عصر�ا��الفة��مو�ة�����ندلس،�املكتبة�العاملية،�. أبو�رميلة��شام -

  ).م1991-�ـ1411(ا��راج،�أح�امھ�ومقاديره،��شر�جامعة��غداد،�. الكب�����حمدان،�عبد�املجيد -

ـــــاين�س - ــ ــ ــ ــ ــــق. د.جوايتـ ــ ــ ــ ــ ـــب�وتحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمية،��عر�ـ ــ ــ ــ ــ ـــنظم��ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي�والـ ــ ــ ــ ــ ـــــار�خ��ســ ــ ــ ــ ــ ــ��التـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات��ــ ــ ــ ــ ــ ــــة�: دراسـ ــ ــ ــ ــ ــــــ��،�و�الــ ــ ــ ــ ــــــة�القو�ــ ــ ــ ــ عطيــ

  ).م1980( 1املطبوعات،ال�و�ت،��ط

  ).ت.د(��ر�ي����ع�د�املرابط�ن،�م�شورات�مكتبة�الوحدة�العر�ية،الدار�البيضاء،�حر�ات�إبرا�يم،�النظام�السيا����وا -

عبــد�املالــك�ســالطنية،�عبــد�ا��ميــد�حراو�يــة،�ســاجية�حمــا�ي،�تــار�خ�الــنظم��ــ��ا��ضــارات�القديمــة�وأثر�ــا�ع�ــ��ال�شــر�عات� -

  ).م2007(،�ط-ا��زائر-واملواثيق�الدولية،�دار�ال�دى�للطباعة�وال�شر،�ع�ن�مليلة

  ).م1992(،�القا�رة،�ط)د.د(خالف�عبد�الو�اب،�تار�خ�القضاء�����ندلس، -

  ).م1990(1عبد�ا��س�ب�رضوان،�دراسات����ا��سبة،�املطبعة��سالمية�ا��ديثة،�القا�رة،�ط -

عبـــد�العز�ـــز�بـــن�محمـــد�بـــن�مرشـــد،�نظـــام�ا��ســـبة��ـــ���ســـالم�دراســـة�مقارنـــة،�جامعـــة��مـــام�محمـــد�بـــن�ســـعود��ســـالمية،� -

 ).م1996(الر�اض،�ط

 . ت. ا��راج�والنظم�املالية�للدولة��سالمية،�دار��نصار،�القا�رة،�د: الر�س�محمد�ضياء�الدين -

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  .  الفقھ�والتار�خ����الغرب��سالمي�:اسم�املادة

  01: الرصيد
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  01: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 .مواكبة�التطور�الذي�عرفھ�البحث�العل������مجال�الدراسات�التار�خية -

عــن�مصــادر�ووثــائق�جديــدة�تمكنــھ�مــن�اســ�يعاب�املنــا���املكملــة�للمــن����ســاعد�الطالــب�عــن�الكشــف� -

 .التار����لتجديد�مادتھ�التار�خية�وتطو�ر�ف�مھ�للمجتمع�واطالعھ�أك���ألحداث�املرحلة�املدروسة

  .تب�ن�للطالب�القيمة�و��مية�ملا�يخ��نھ�النص�النواز���من�معطيات�تار�خية�غاية������مية -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املطلو�ةاملعارف�املسبقة� تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  .يف��ض����الطالب�معرفة�بما�ية�كتب�النوازل�و�ح�ام�وما�تتضمنھ�من�معارف -

 )البإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للط: (محتوى�املادة -

  :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

 مدخل�حول�فقھ�النوازل� -

 فقھ�الت��يل�حقيقتھ�وضوابطھ� -

 .خصائص�التأليف����فقھ�النوازل�وكتب��ح�ام -

 .مجالت�النوازل�وقيم��ا�الفكر�ة�والتار�خية -

 .مالمح�ا��ياة��جتماعية�من�خالل�النصوص�النوازلية -

 .النصوص�النوازليةمالمح�ا��ياة��قتصادية�من�خالل� -

 النصوص�النوازلية�وال�شاط��قتصادي� -

 .املضمون�الثقا���والفكر�للنصوص�النوازلية -

 : طر�قة�التقييم -

  .امتحان�كتا�ي������اية�السدا��� -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 .م 3002 مقدمةابنخلدون،دارابنال�يثم،القا�رة،مصر،الطبعة��ول�سنة :ابنخلدون -

 8722محمد�محييالدينعبدا��ميد،مطبعةالسعادةبمصر،الطبعة�ول�سنة� :أعالماملوقعينع��بالعامل�ن،تحقيق :ابنقيما��وز�ة-

 .م

  .م 8717 كتابالنوازل،وزارة�وقافوالشؤوناإلسالمية،�مطبعةفضالة،املحمدية،املغرب،الطبعة�ول�سنة :ا��س�يالعل���-

محمدالبنعيادي،مطبعةوراقةبالل،� :رسالةفيأجو�ةعلىأسئلة�م��عبد�القادرا��زائري،تحقيقو�عليق :علي�نعبدالسالمال�سو���-

 .م 3088 فاس،املغرب،الطبعة�ول�سنة

ـــ��- ـــــالة،� :الو�شر��ـــ املعياراملعر�وا��امعاملغر�عنفتاوىأ�ألفر�قيــــــة�و�ندلسواملغرب،وزارة�وقافوالشؤوناإلسالمية،مطبعةفضـ

 .م 8718 طبعة�ول�سنةاملحمدية،املغرب،ال
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  .م 8711آدابالفتوىواملفتيواملستف��،دارالفكر،دمشق،سور�ة،الطبعة�ول�سنة� :يحي�ب�شرفالنووي�-

،�القـوان�ن�الفق�يــة��ـ��ت��ــيص�مــذ�ب�)م1340-1294/�ـــ741-693(ابـن�جــزي�الغرنـاطي،�أبــو�القاســم�محمـد�بــن�أحمـد�املــال�ي�-

ــــافعية� ــــذ�ب�الشـــ ــــ��مــ ـــــھ�ع�ـــ ـــة�والتن�يـ ــ ـــوالي،�وزارة��وقـــــــاف�املالكيـ ــ ـــــيدي�محمـــــــد�مـ ــــد�بـــــــن�سـ ــــق�محمــ ـــــة،�تحقيــ ـــة�وا��نبليــ ــ وا��نفيـ

  .).ت.د(ال�و��ية،

،�فصول��ح�ام�و�يان�ما�م����عليھ�العمل�عند�)م1081-1012/�ـ474-403(ابن�خلف�البا��،�أبو�الوليد�سليمان��ندل���-

  ). م1990(ن��سالمية،�اململكة�املغر�ية،�طالفق�اء�وا���ام،�دراسة�وتحقيق�الباتول�بن�ع��،�وزارة��وقاف�والشؤو 

،�تحقيــق�محمـد�ا��ب�ــب�التج�ـا�ي،�دار��فــاق�،�املسـائل)م1198/ �ـــ595ت�(،�أبـو�الوليــد�محمـد�بــن�أحمـد�ابـن�رشـد�القرط�ــ� -

  .)م1993(2ا��ديدة�املغرب،�تطوان،�ط

محمـــد�أبـــو��جفـــان،�دار�ابـــن�حـــزم،�،�فتـــاوي�قا�ـــ���ا��ماعـــة،�تحقيـــق�)م1444/�ــــ848ت( ابـــن�ســـراج،�أبـــو�القاســـم��ندل�ـــ�� -

  ).م2006(2ب��وت،�ط

ابـــن�وصـــول�الطليط�ـــ�،��مـــام�أحمـــد�بـــن�خلـــف،�كتـــاب�منتخـــب��ح�ـــام�و�يـــان�مـــا�عمـــل�بـــھ�مـــن�ســـ���ا���ـــام،�تحقبـــق�حميـــد� -

  ).م2008(��1مر،�دار�ابن�حزم،�ب��وت،�ط

ــع���املــــالقي - ـــ497-402(أبــــو�مطــــرف�عبــــد�الــــرحمن�بــــن�قاســــم�الشــ ـــوي،�دار�،��ح)م1104-1011/�ــ ـــام،�تحقيــــق�الصــــادق�ا��لـ �ـ

 ).م2011(2صادر،�ب��وت،�ط

�ـــ�،�أبـــو�القــــاسم�بـــن�أحمـــد�البلــــوي� - ،�جــــامع�مســـائل��ح�ـــام�ملـــا�نـــزل�مـــن�القضـــايا�بـــاملفتي�ن�وا���ـــام،�)م1440/�ــــ844ت(ال��ز

 .4،�ج)م2002(1تحقيق�محمد�ا��ب�ب�ال�يلة،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�ط

،�تحفـة�النـاظر�وغنيـة�الـذاكر��ـ��)م1467/ �ــ871ت�(محمـد�بـن�أحمـد�بـن�قاسـم�بـن�سـعيد�التلمسـا�ي�عقبا�ي،�أبو�عبـد�هللا�ال -

حفظ�الشعائر�و�غي���املناكر،�تحقيق�ع���الشـنو��،�مجلـة�الدراسـات�الشـرقية،�املع�ـد�الفر��ـ���للدراسـات�الشـرقية،�دمشـق،�

 .)م1967(ط

ونــوازل��ح�ــام،�تــح�محمــد�بــن�شــر�فة،�دار�الغــرب��ســالمي،�،�مــذا�ب�ا���ــام�)م1149-1083/�ـــ544-476(القا�ــ���عيــاض -

  ) .1997(2ب��وت،�ط

،�الــدرر�املكنونــة��ــ��نــوازل�مازونــة،�تــح�حســا�ي�مختــار،�مراجعــة�مالــك�كرشــوش�)م1429/�ــــ833ت(املــازو�ي،�أبــو�زكر�ــا�املــازو�ي -

 ) .2009(الزواوي،�دار�الكتاب�العر�ي،�ا��زائر،�ط

  .م 8776 النوازل،�قضايافق�يةمعاصرة،�مؤسسةالرسالة،ب��وت،لبنان،الطبعة�ول�سنةفق� :بكر�نعبدال�أبوز�د�-

،�م�شـــورات�)م15 -12/ ھ  9إ�ـــ���6مـــن�القـــرن�(أبحـــاث��ـــ��التـــار�خ�الغـــرب��ســـالمي�"فتحـــة�محمـــد،�النـــوازل�الفق�يـــة�واملجتمـــع� -

 .م�1999لية��داب�والعلوم���سانية،�الدار�البيضاء�

 ،طبعةاملكتبةالعلمية،املدينــةاملنورة،�الســعودية،الطبعة�و���ســنة�3الفكرالساميفيتار�خالفق�اإلســالمي،جا���و�الثعــال��،�-

 .م 8799

ـــنالعبادي- ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــورات�لية� :حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فق�النوازلف�سوسقضاياوأعالم،م�شـــ

 .م 8777 ،دارالنجاحا��ديدة،الدارالبيضاء،املغرب،الطبعة�ول�سنة2الشر�عةبأ�ادير،جامعةالقرو��ن
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 .م 8791 �ابخالف،�علمأصواللفقھ،دارالقلم،للطباعةوال�شر�والتوز�ع،الطبعةالثانيةعشرة،عبدالو �-

ــــالمية،الر�اط،� 86- ــ ـــعدي�ن�إلىماقبال��ماية،وزارة�وقافوالشؤوناإلسـ ــ ـــناليو�ي،�الفتاوىالفق�يةفيأ�مالقضايامنع�دالســ ــ ��ســ

 .م 8771 املغرب،الطبعة�ول�سنة

تِھ "»املعيار«الو�شر�����ومعلمتھ�النوازاية�اس�عمر�بل�ش��،���ة�املغار�ة�أبو�العب�- ،�1،�ط"ِدَراَسة����ِمنَ��ِھ�َوَمواردِه�وأَ�ِميَّ

  م2016ال�شر�ا��ام���ا��ديد

،�ال�شر�1ط�"نوازل�ا��زائر��نمن�خالل�"عمر�بل�ش��،�النوازل�الفق�ية�والتار�خ�إم�انيات��ستغالل�وصعو�ة�التوظيف�-

  .م2017ا��ام���ا��ديد�

 .م 3002 فق�النوازل،دراسةتأصيليةتطبيقية،�دارابنا��وزي،الدمام،السعودية،الطبعة�و�� :حس�نا����ا�يمحمدبن-

 .م 8777 محمدح��،�نظراتفيالنوازاللفق�ية،م�شوراتا��معية�املغر�يةللتأليفوال��جمةال�شر،الطبعة�ول�سنة� -

الرشدناشرون،الر�اض،اململكةالعر�يةالسعودية،الطبعة�و��،�مصطفىالصمدي،�فق�النوازلعنداملالكيةتار�خاومن��ا،مكتبة��-

2007.  

ص�: م1985/ھ1406 -2:،�فـاس،�املغـرب،�عمجلة��لية��دابنموذج�النوازل،�: مز�ن�محمد،�التار�خ�املغر�ي�ومش�لة�املصادر -

97.  

  .117ص: م1966/ ھ1386-8ع�: ،�املغربمجلة�البحث�العل��املنو�ي�محمد،�املصادر�الدفينة����تار�خ�املغرب،� -

فقـھ�النـوازل�: ال�ال���محمد�ياسر،�نوازل�بالد�املغـرب�و�نـدلس�خـالل�العصـر�الوسـيط�تقـديم�وترت�ـب�ببليكرونولـو��،�ضـمن -

 .م2010يونيو/ �ـ1431،�جمادى�الثانية�396،�ع�مجلة�دعوة�ا��ق���املذ�ب�املال�ي�قضايا�وأعالم،�

 

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.    
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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.  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  .السدا����الثا�ي: السدا���

  التعليم��ساسيةوحدة�: اسم�الوحدة

  التيارات�الصوفية�بالغرب��سالمي: اسم�املادة

  05: الرصيد

  03: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

� �التيار�الصو�� �ظ�ور �بتار�خ �الطالب ��عر�ف �إ�� �املادة ��ذه ���دف �التيار�ـ ��ذا �مر���ا �ال�� �واملراحل ��سالمي، �املغرب ببالد

 .الفكري�والدي��،�وأنواع�التصوف�السائد���ذه�البالد،�وم�انة�رجال�التصوف،�و�دوار�ال���قاموا���ا
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�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

ـ��ش��ط����الطالب�ملتا�عة��ذا�الت�و�ن�أن�ي�ون�ع���دراية�باملعارف�العامة�للعلوم��جتماعية�و��سانية�عموما،�ومعرفتھ�

ملن��ية�البحث����العلوم��جتماعية�و��سانية،�إضافة�إ���ضرورة�إ���إحاطتھ�باملصادر�والدراسات�ا��ديثة�ذات��رتباط�

  .��ذه�املادة

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (توى�املادةمح

 :تتضمن��ذه�املادة�العناصر�التالية

  .�شأة�وتطور�التصوف�ببالد�املشرق��سالميـ1

 دراسة�التصوف����املشرق��سالمي�مصادر  -

 .التصّوف�م�شؤه�ومصط��اتھ -

 .ال�شأة�والتطور : �سالميمدارس�التصوف����املشرق� -

  .ـ�ظ�ور�التصوف�ببالد�املغرب�و�ندلس2

 .دراسة�التصوف����الغرب��سالمي�مصادر  -

 . املرحلة�الز�دية����الغرب��سالمي -

 عوامل�وظروف��شأة�التيار�الصو������الغرب��سالمي -

 . ���الغرب��سالميأعالم�التصوف� -

  .مراحل�تطور�التصوف����املغرب�و�ندلس� -6

 .م�انة�التيار�الصو���لدى�السلطة�والعامة -

 التيارات�الّصوفّية�السائدة����الغرب��سالمي� -

 .عالقة�املتصوفة�بفق�اء�العصر -

 :إس�امات�املتصوفة -7

 ا��ياة�السياسية -

  ا��ياة��جتماعية� -

  ا��ياة�الدي�ية� -

 ا��ياة�الثقافية� -

 .ال�ش�ل�و�دوار�:الطر�قة�الصوفية -

  .خطاب�الكرامة����النص�الصو�� -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،: ( املراجع

أبو�مدين�الشعيب،�كتاب�ا��وا�ر�ا��سـان��ـ��نظـم�أوليـاء�تلمسـان،�تحقيـق�عبـد�ا��ميـد�حاجيـات،�الشـركة�الوطنيـة�لل�شـر��-

  .1974والتوز�ع،�ا��زائر�

،�كتاب�البيان�عن�الفرق�ب�ن�امل��زات�والكرامات�وا��يل�والك�انة�)�ـ4ت�أواخر�ق�(الطيب�ابن�الباقال�ي�أبو�بكر�محمد�بن��-

  .1958وال��ر�والنارنجات،�تحقيق�ر��شرد�يوسف�م�ار�ي،�املكتبة�الشرقية،�ب��وت،�
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ـــو�الفــــرج�عبــــد�الــــرحمن�جمــــال�الــــدين��- ـــوزي�البغــــدادي،�أبـ ـــ597ت�(ابــــن�ا��ـ ب�ــــ�وت،�،�تلبــــ�س�إبلــــ�س،�دار�الكتــــب�العلميــــة،�)�ــ

  ].وطبعة�دار�القلم،�ب��وت،�بدون�تار�خ. [1987الطبعة�الثانية،�

،�كتاب�الفصل����امللل�و��واء�والنحل،�مكتبة�املث���ببغداد،�بـدون�)�ـ456ت�(ابن�حزم��ندل����الظا�ري�أبو�محمد�ع��� -

  .تار�خ

ابن�خلدون�عبد�الرحمان،�شفاء�السائل�ل��ذيب�املسائل،�تحقيق�أغناطيوس�عبده�خليفة،�املطبعة�ال�اتوليكية،�ب��وت��-  

1959  .  

ـــ595ت�(ابـــن�رشـــد�أبــــو�الوليـــد�محمـــد�بــــن�أحمـــد��- ،�كتـــاب�فصـــل�املقــــال�وتقر�ـــر�مــــا�بـــ�ن�الشـــر�عة�وا��كمــــة�مـــن��تصــــال،�)�ــ

  .1961ليكية،�ب��وت،�الطبعة��و��،�تحقيق�ألب���نصري�نادر،�املطبعة�ال�اثو 

،�ال�شوق�إ���رجال�التصوف�وأخبار�أ�ي�العباس�السـب��،�تحقيـق�)�ـ617ت�(ابن�الز�ات�التاد���أبو��عقوب�يوسف�بن�ي����-

  .1984أحمد�التوفيق،�مطبعة�النجاح�ا��ديدة،�الدار�البيضاء،�املغرب،�

،�ال�واكــب�الســيارة��ــ��ترت�ــب�الز�ــارة،�)�ـــ814ت�(ر�الــدين��نصــاري�ابــن�الز�ــات�شــمس�الــدين�أبــو�عبــد�هللا�محمــد�بــن�ناصــ�-

  .مكتبة�املث��،��غداد،�بدون�تار�خ

،�ســـبك�املقـــال�لفـــك�العقـــال،�تحقيـــق�محمـــد�مســـعود�ج�ـــ�ان،�دار�الغـــرب�)�ــــ718ت��عـــد�(ابـــن�الطـــواح�عبـــد�الواحـــد�محمـــد��-

  .�1995سالمي،�ب��وت،�الطبعة��و��،�

،أ�ـــس�الفق�ـــ��وعـــز�ا��ق�ـــ�،�تحقيـــق�)�ــــ810ت�(بـــو�العبـــاس�أحمـــد�بـــن�حســـ�ن�بـــن�ع�ـــ��بـــن�ا��طيـــب�ابـــن�قنفـــذ�القســـنطي���أ�-

  .1965محمد�الفا����وأدولف�فور،�مطبعة�أكدال،�الر�اط،�

ابـــن�قنفـــذ�القســـنطيب��،�كتـــاب�الوفيــــات،�تحقيـــق�عـــادل�نـــو��ض،�م�شـــورات�املكتــــب�التجـــاري�للطباعـــة�وال�شـــر�والتوز�ــــع،��-

  .1971ب��وت،�الطبعة��و��،�

ســـند�ال�ـــ�يح�ا��ســـن��ـــ��مـــآثر�ومحاســـن�موالنـــا�أ�ـــي�ا��ســـن،�تحقيـــق�مار�ـــا�)�ــــ781ت�(ابـــن�مـــرزوق�التلمســـا�ي�محمـــد��-
ُ
،�امل

  .1981خ�سوس��غ��ا،�تقديم�محمود�بوعياد،�الشركة�الوطنية�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�

طبقات��ولياء،�تحقيق�نـور�الـدين�شـر�بة،��،)�ـ804ت�(ابن�امللقن�سراج�الدين�أبو�حفص�عمر�بن�ع���بن�أحمد�املصري��-

  .1973مطبعة�دار�التأليف،�القا�رة،�الطبعة��و��،�

،�ال�سـتان��ــ��ذكــر��وليــاء�والعلمــاء�)�ـــ1014ت�(ابـن�مــر�م�امللي�ــ��املــديو�ي�التلمسـا�ي�أبــو�عبــد�هللا�محمــد�بــن�محمـد�بــن�أحمــد��-

  .�1986امعية،�ا��زائر،�بتلمسان،�تقديم�عبد�الرحمن�طالب،�ديوان�املطبوعات�ا�

،�الف�رست،�تحقيـق�الشـيخ�إبـرا�يم�رضـوان،�دار�املعرفـة،�ب�ـ�وت،�الطبعـة�)�ـ5ت����القرن�(ابن�النديم�محمد�بن�إ��اق��-

  . 1997الثانية،�

الباد�ـ���عبــد�ا��ـق�بــن�إسـماعيل،�املقصــد�الشـر�ف�وامل�ــ�ع�اللطيـف��ــ��التعر�ـف�بصــ��اء�الر�ـف،�تحقيــق�سـعيد�أعــراب،���-

  .1993عة�امللكية،�الر�اط،�الطبعة�الثانية،�املطب

،�الفتح�الر�ا�ي�والفيض�الرحما�ي،�تحقيق�أ�س�م�رة،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�الطبعة�)�ـ561ت�(ا��يال�ي�عبد�القادر� -

  . �1998و��،�
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املكتبـة��ز�ر�ـة�لل�ـ�اث،�زروق�ال�������الفا����أحمد�بن�أحمد�بن�محمد،�قواعـد�التصـوف،�تحقيـق�محمـد�ز�ـري�النجـار،��-

  .1989القا�رة،�الطبعة�الثالثة،�

،التعــرف�ملــذ�ب�أ�ــل�التصــوف،�تحقيــق�عبــد�ا��لــيم�محمــود،�وطــھ�عبــد�)�ـــ380ت�(الكالبــاذي�أبــو�بكــر�محمــد�تــاج��ســالم��-

  .1960البا���ُسرور،�دار�إحياء�الكتب�العر�ية،�القا�رة،�

،�الرسـالة�القشـ��ية��ـ��علـم�التصـوف،�دار�الكتـاب�العر�ـي�ب�ـ�وت،�)�ــ465ت�(القش��ي�أبـو�القاسـم�عبـد�الكـر�م�بـن��ـوزان��-

1957.  

،��نوار�القدسية����معرفـة�قواعـد�الصـوفية،�ا��ـزء��ول،�تحقيـق�طـھ�عبـد�البـا���سـرور�)�ـ973ت�(الشعرا�ي�عبد�الو�اب��-

  .1993والسيد�محمد�عيد�الشاف��،�مكتبة�املعارف،�ب��وت�

مد،�كتاب�املعزى����مناقب�الشيخ�أ�ي��عزى،�تحقيق�ع���ا��اوي،�مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�الر�اط،�التاد���الصوم���أح�-

1996 .  

  :املراجع-2

  .1969إبرا�يم��سيو�ي،��شأة�التصّوف��سالمي،�دار�املعارف،�مصر،���-

عـة�العالو�ـة،�مسـتغانم،�أحمد�بن�مصطفى�العلوي�املستغان��،�رسـالة�الناصـر�معـروف��ـ��الـذب�عـن�مجـد�التصـوف،�املطب�-

  .1990الطبعة�الثانية،�

  .1993أحمد�سقال،�الو���الصا���أ�ي�مدين،�م�شورات�سقال،�مطبعة�ابن�خلدون،�تلمسان،���-

ألفــرد�بــل،�الفــرق��ســالمية��ــ��الشــمال��فر�قــي�مــن�الفــتح�ح�ــ��اليــوم،�ترجمــة�عبــد�الــرحمن�بــدوي،�دار�الغــرب��ســالمي،��-

  .1978ة،�ب��وت،�الطبعة�الثالث

  .آنخل�جنثالث�بالن�يا،�تار�خ�الفكر��ندل���،�ترجمة�حس�ن�مؤ�س،�الناشر�الثقافة�الدي�ية،�القا�رة،�بدون�تار�خ�-

  .1979أس�ن�بالثيوس،�ابن�عر�ي�حياتھ�ومذ�بھ،�ترجمة�عبد�الرحمن�بدوي،�دار�القلم،�ب��وت،��-

  .1985لتوحيد،�املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�ا��زائر،�جمال�الدبن�بوق���حسن،��مام�ابن�يوسف�السنو����وعلم�ا�-

  .1990الطا�ر�املعموري،�الغزا���وعلماء�املغرب،�الدار�التو�سية�لل�شر،�تو�س،�املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�ا��زائر،��-

ملصـر�ة،�القـا�رة�ي����و�دي،�تار�خ�فلسفة��سالم����القارة��فر�قية،�ا��زء��ول��ـ��الشـمال��فر�قـي،�مكتبـة�ال��ضـة�ا�-

1965.  

يوســف�بــن�اســماعيل�الن��ــا�ي،�جــامع�كرامــات��وليــاء،�تحقيــق�إبــرا�يم�عطــوة�عــوض،�جــزءان،�املكتبــة�الثقافيــة،�ب�ــ�وت،���-

1991.  

�عــات�الصــوفية�ح�ــ��مطلــع�القــرن�الثــا�ي�عشــر�ال��ــري،�مكتبــة�ال��ضــة،�مطــا�ع��-
ّ
�امــل�مصــطفى�الشــي��،�الفكــر�الصــو���وال�

  .�1966غداد،�الطبعة��و��،�دار�التضامن،�

محمـــد�جـــالل�شـــرف،�دراســـات��ـــ��التصـــوف��ســـالمي،���صـــيات�ومـــذا�ب،�دار�ال��ضـــة�العر�يـــة�للطباعـــة�وال�شـــر،�ب�ـــ�وت،��-

1984.  

  .1989محمد�حاج�صادق،�مليانة�وولّ��ا�سيدي�أحمد�بن�يوسف،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،��-

  . 1997محمد�مفتاح،�ا��طاب�الصو���مقار�ة�وظيفية،�مكتبة�الرشاد،�الدار�البيضاء،�املغرب،��-

  .محمد��س�ب،�زوايا�العلم�والقرآن�با��زائر،�دار�الفكر،�ا��زائر،�بدون�تار�خ�-

  .1986محمد�ع���أبو�ر�ان،�تار�خ�الفكر�الفلسفي�����سالم،�دار�املعرفة�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،��-
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  .1978عبد�الرزاق�قسوم،�عبد�الرحمن�الثعال���والتصوف،�الشركة�الوطنية�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،��-

  .1989عبد�اللطيف�الشاذ��،�التصوف�واملجتمع�نماذج�من�القرن�العاشر�ال��ري،�مطا�ع�سال،�املغرب،��-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  العصر�الوسيطتار�خ�الغرب��سالمي����:عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  .العالقات�ب�ن�الغرب��سالمي�مع�العالم�املسي��: اسم�املادة
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  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  �ملام�بتار�خ�العالقات -

توظيف�الطالب�للغة�ثانية�غ���اللغة�العر�ية�لتعز�ز�رصيده�املعر���من�وج�ة�نظر��خر،�و����سمح�لھ�بالتحكم����املفردات�

 .واملصط��ات�ذات�العالقة�بتار�خ�الغرب��سالمي

�التعليم،�سطر�ن�ع����تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  . �عز�ز�تحكمھ����لغة�أجن�ية -

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

 عالقة��ندلس�بدولة�الفرنجة -

 .الغزو�النورمانيلالندلس -

 .عالقة��ندلس�باالم��اطور�ة�الرومانية -

 .عالقة�املغرب��سالمي�بالنورمان�والدولة�الب��نطية -

 : العالقة�مع�املمالك�النصرانية -

 اراغون �–برشلونة�-قشتالة�-ن��ة�-مملكة�ليون : املمالك�النصرانية -

 .عالقة��مو��ن�باالندلس�باملمالك�النصرانية -

 عالقة�املرابط�ن�باملمالك�النصرانية -

 عالقة�املوحدين�باملمالك�النصرانية -

  .عالقة�ا��فصي�ن�والز�اني�ن�واملرني�ن�باملمالك�النصرانية -

 تار�خ�البحر�ة����بالد�الغرب��سالمي -

 دور�التجار����نقل��ف�ار�والتقارب�ا��ضاري  -

 العالقات�السياسية�نماذج�لسفارات -

 العالقات�العلمية�تنقل�الطلبة�والكتب -

  تنقل��فراد�وال��رات -

  )إ���مواقع�ان��نت،كتب،�ومطبوعات،�( : املراجع

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــار�ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة�: �بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ��اء�ا��لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق�،�السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ�ن�،�تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــؤ�س�حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارف�دار �،�مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا�رة�،�املعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .م1985القــ

،�الذخرة�الس�ية����تار�خ�الدولة�املر��ية،�دار�املنصور�للطباعة�و�الوراقة،�الر�اط،�)م1340/�ـ741ت(ابن�أ�ي�الزرع�الفا����  -

  ) .1972(ط

ـــي - ـــور��ابــــن�أ�ــ ـــوك�املغـــــرب�وتــــار�خ�مدينـــــة�فـــــاس،�دار�املنصــ ـــ��أخبـــــار�ملــ ـــ��،��نــــ�س�املطـــــرب�بـــــروض�القرطـــــاس��ـ ـــ��الفا�ــ زرع،�ع�ــ

  ).م1973(للطباعة�والوراقة،�الر�اط

  .م�1998 ب��وت�،�العلمية�الكتب�دار �،�1 ط�،�البدري �مصطفي�سالم�تحقيق�،�ا��ز�رة�أ�ل�محاسن����الذخ��ة�: �سام�ابن-

ـــ�� - ـــي�الـــــزرع�الفا�ــ ـــ741ت(ابـــــن�أ�ــ ـــة�و�الوراقـــــة،�)م1340/�ـــ ـــور�للطباعــ ـــة،�دار�املنصــ ـــ��تـــــار�خ�الدولـــــة�املر��يــ ـــ�ية��ــ ـــذخرة�الســ ،�الــ

  ) .1972(الر�اط،�ط
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زرع،�ع�ــــ��الفا�ــــ��،��نــــ�س�املطــــرب�بــــروض�القرطــــاس��ــــ��أخبــــار�ملــــوك�املغــــرب�وتــــار�خ�مدينــــة�فــــاس،�دار�املنصــــور��ابــــن�أ�ــــي -

  ).م1973(للطباعة�والوراقة،�الر�اط

،��حاطـة��ــ��أخبـار�غرناطــة،�تحقيــق�)م1374/ �ـــ776ت�نحـو�( ،�لســان�الــدين�أبـو�عبــد�هللا�محمـد�بــن�عبــد�هللابـن�ا��طيــب -

  .1،�م)ت.د(دار�املعارف،�القا�رة�محمد�عبد�هللا�عنان،�

ـــن�ا��طيـــــب - ــديار،�تحقيـــــق�محمـــــد�كمـــــال�شـــــبانة،�مكتبـــــة�الثقافـــــة�الدي�يـــــة،�القـــــا�رة،��،ابــ ـــد�والـــ ـــ��ذكـــــر�املعا�ــ معيـــــار��ختيـــــار��ــ

 ).م2006(ط

،�تـــــار�خ�افتتــــاح��نــــدلس،�تحقيــــق�إســــماعيل�العر�ــــي،�املؤسســــة�)م977/�ـــــ�367ت(ابــــن�القوطيــــة،�أبــــو�بكـــــر�محمــــد�بــــن�عمـــــر� -

 ).م1989(الوطنية�للكتاب،�ا��زائر

ـــوس�بـــــن�ز�ـــــري،� - ـــن�حبــ ـــد�هللا�بـــــن�بـــــاد�س�بــ ـــ483(ابـــــن�بلقـــــ�ن،��م�ـــــ��عبــ ـــ�،�)م1090/�ـــ ـــ�ن�توفيـــــق�الطي�ــ ،�الت�يـــــان،�تحقيـــــق�أمــ

 ).م2011(م�شورات�ع�اظ،،�الر�اط،�ط

التـأ�س��ـ��م�ـ���،�مطمـح��نفـس�ومسـرح)م1140/�ــ528ت�(خاقان،�أبو�النصر�الفتح�بن�محمـد�بـن�عبيـد�هللا�الق��ـ���ابن� -

 ).م1983(1أ�ل��ندلس،�تحقيق�محمد�ع���شوابكة،�دار�الرسالة،�دمشق،�ط

قالئـــد�العقيـــان�ومحاســـن��عيـــان،�تحقيـــق�حســـ�ن�يوســـف�خر�ـــوش،�مكتبـــة�املنـــار�للطباعـــة�وال�شـــر،��ردن،��،خاقـــان،ابـــن� -

 ).م1989(1ط

�محمد - �بن �الرحمن �عبد �خلدون، �املب)م1406/�ـ808ت(ابن �الع���وديوان �وال��بر�ومن�، �وال��م �العرب �أيام �وا������� تدأ

 ).ت.د(عاصر�م�من�ذوي�السلطان��ك��،�دار�العلم�ل��ميع،�ب��وت�

  م�1979 مدر�د�،�بدروشامليتا�: �شر�،�املقت�س�: حيان�ابن-

  م�1937 بار�س�،�ملشورأنتونية�: �شر�،�املقت�س�: حيان�ابن-

  .م1983 ،�بر�ل�،�2ج�،�و�روف�سال��والن�: تحقيق�".واملغرب��ندلس أخبار����املغرب�البيان�: عذاري �ابن -

   .م�1965 مدر�د�،���وا�ي�العز�ز �عبد�: تحقيق�،��ندلس�عن�نصوص�: العذري -

�محمـد�:ودراسـة�تحقيـق�).�ــ529ت( خاقـان�بـن�الفـتح�:�نـدلس�أ�ـل�م�ـ���ـ��التـأ�س�ومسـرح��نفـس�مطمـح�: خاقـان�بـن�الفتح-

  .م1983 ب��وت�عّمار،�ودار �الرسالة،�مؤسسة .شوابكة�ع��

�،1ط�،�عــزب�محمــد�ز�ــ��م�محمـد�: تحقيــق�،�بيــ��م�الواقعــة�وا��ـروب�امرا��ــا�وذكــر ��نــدلس�فـتح��ــ��مجموعــة�أخبــار �: مج�ـول   -

  .م1994 القا�رة�،�الفرجا�ى�دار 

   . م1983 ،�مدر�د�،�العلمية�لألبحاث��ع���املجلس�مولينا،�لو�س�تحقيق�،��ندلس�بالد�ذكر �: مج�ول -

   1994 والتوز�ع�لل�شر �الفرجا�ي�دار �،�عزب�محمد�ز���م�محمد�تحقيق�،�املغرب�أخبار �ت��يص����امل��ب�: املراك��� -

  .1968 ب��وت�صادر �دار �.1 ط�عباس�إحسان�تحقيق�،�1ج�،�الرطيب��ندلس�غصن�من�الطيب�نفح�: املقري - 

 : املراجع

  .م1973 ،�العر�ية�ال��ضة�دار �،�الوسطى�العصور ����اسبانيا�تار�خ����ساتالشعراوي،درا�ابرا�يم�أحمد- 

  .م�2006 ،�والتوز�ع�لل�شر �العر�ي�1ط�،��ندلس�وحضارة�تار�خ�: فرغ���ابرا�يم-

  .م�1966 القا�رة�،�الوسطى�العصور ����اورو�ا����املسلمون �: طرخان�ع���ابرا�يم-

  م1993 ،�الطليعة�دار �،�1ط�،��ولياء�-الذ�نيات�- املجتمع�املرابط�ن�عصر ����و�ندلس املغرب�:بو�ش�ش�القادري �إبرا�يم- 

  .م�1986 العر�ية�ال��ضة�دار �،�3 ط�،�أسبانيا����العر�ية�الدولة�: بيضون �إبرا�يم-

  م�1974 دمشق�،�ا��الفة�ع�د�����ندلس�تار�خ�: بدر�احمد -
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  .ت. د�،�ا��امعة�شباب�مؤسسة�،�وحضارة�تار�خ ،��سالمي�العصر ����قرطبة�: فكري �احمد-

  .م�1982 ،�ا��امعة�شباب�مؤسسة�،�و�ندلس�املغرب�تار�خ����دراسات�: العبادي�مختار �أحمد-

   .ت�. د�،�العر�ية�ال��ضة�دار �،�1ط�،�و�ندلس�املغرب�تار�خ����: العبادي�مختار �أحمد- 

  م�2000 املعارف�م�شأة��ندلس������ادوا��ا��رب�حياة�من�صور �: العبادي�مختار �أحمد-

 .م1992 ب��وت�قسمان،�و�ثار،�وا��ضارة�التار�خ����إسالمية�بحوث�سالم،�العز�ز �عبد�السيد-

  .ا��امعة�شباب�مؤسسة�،��ندلس����وآثار�م�املسلم�ن�تار�خ�: سالم�عبدالعز�ز �السيد-

 . ا��امعة�شباب�مؤسسة�،�ندلس� ����ا��الفة�حاضرة�قرطبة�: سالم�العز�ز �عبد�السيد-

�التقلبات�من�قرون��ندلس�ندوة�:���-.�ندلس�����سالمي�و�ستقرار �الص���معا�دات�: �ونزل�س��ارمونا�ألفو�س-

  1993 العامة،�العز�ز �عبد�امللك�مكتبة�:الر�اض�-.والعطاءات

  .م�1984 ،�للكتاب�العر�ية�ر الدا�،�و�ندلس�املغرب�تار�خ����و�حوث�دراسات�،�الطي���توفيق�أم�ن-

 م�1955 ،�املصر�ة�ال��ضة�مكتبة�،�1 ط�،�مؤ�س�حس�ن�ترجمة��ندل���،�الفكر �تار�خ�: بالي�شيا�أنخل-

  .م�2002 ،�العبي�ان�مكتبة�،�عبدهللا�فيصل�.د�: ترجمة�،��ندلس����والتجار �التجارة��و�س�بل،�اوليفيا-

  م�1995 القا�رة�ا��ان���مكتبة�،�) واملوحدين�املرابط�ن�عصر �( و�ندلس�املغرب�����سالمية�ا��ضارة�،�حسن�ع���حسن -

  .)م�1995 ( 2ط�،�القا�رة�،�املرابط�ن�دولة�قيام�محمود،�أحمد�حسن-

  العر�ي�الفكر �دار �ا��الفة�سقوط�ح���العر�ي�الفتح�من�و�ندلس�املغرب�تار�خ-

 ا��امعة�شباب�مؤسسة�،�1ط�،��مو�ة��مارة�عصر �����ندلس����ال��بر �ثورات�املنعم،�عبد�حمدي-

  .م1998 ،�ا��امعية�املعرفة�دار �،�و�ندلس�للمغرب�وا��ضاري �السيا����التار�خ�،�املنعم�عبد�حمدي-

  .م�1998 ،�للكتاب�العامة�املصر�ة�ال�يئة�،�زعي�� �عادل�: ترجمة�،�العرب�حضارة�لو�ون،�جوستاف-

  .م�1995 والتوز�ع�لل�شر �الفجر �دار �،��ندلس�����قتصادي ال�شاط�الكر�م،�عبد�خالد-

 م1998 ،�ا��امعة�شباب�مؤسسة�،��ندلس�����سالمية�العر�ية�ا��ضارة�تار�خ�،�القاس���محمد�بن�خالد-

   م�2000 ،��ندلس����وحضار��م�العرب�تار�خ�وآخرون،�السامرا�ي�إبرا�يم�خليل-

���سانية�والبحوث�للدراسات�ع�ن��مو�ة�ا��الفھ،�عصر ����و�ندلس�املغرب�ب�ن�العالقات�مسعد،�مصطفى�سامية� -

  م�2000 ،�و�جتماعية

  .العر�ية�ال��ضة�دار �،1ط�،��ندلس����السيا����العرب�تار�خ�،�عباس�سعدون -

  .العر�ية�ضةال���دار �،1ط�و�ندلس،�املغرب����املرابط�ن�دولة�عباس،�سعدون -

  .م�1986 املصر�ة،��نجلو �مكتبة�) جزءان�( الوسطى�العصور �أورو�ا�عاشور،�الفتاح�عبد�سعيد-

 .م�2000  2ط�،�القا�رة�،�واملغرب��ندلس�تار�خ����،املغرب�كحيلة�عبادة-

  .م1957 القا�رة�و�جتما��،�والعمرا�ي�السيا�����ندلس�تار�خ�حودة،�محمد�ع��-

   2000J Caille. LESال��سالمية�وال�شر �التوز�ع�دار ��ندلس�و�الد�املغرب�فاتح�نص�� �بن�مو����،�ا���الق�محمد -

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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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  .التواصل�التفا���ب�ن�املشرق�والغرب��سالمي�:اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل
  )�عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت�(: أ�داف�التعليم

 .التعرف�ع���الروابط�الثقافية�ب�ن�الغرب��سالمي�واملشرق��سالمي -

 )الغرب�واملشرق��سالمي�ن(الوقوف�ع���مظا�ر�الصالت�الثقافية�ب�ن�قطري�العالم��سالمي� -

 .الثقا���ع���با���مجاالت�ا��ياة����املجتمع��سالميإدراك�دور�التواصل�الثقا������ت�امل�القطر�ن�وأثر�ا��انب� -
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تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

  ).  �ك��

- � ��سالمي، �واملشرق ��سالمي �الغرب �ب�ن �الثقافية �بالروابط �املتعلقة �(املعارف �الدين، �العلمية�اللغة، ا��ركة

����الروابط�الثقافية،�كرحلة�ا���،�الرحلة�العلمية،�الرحلة�التجار�ة،�املنا���التعليمية،�العلوم� ورجاال��ا،�الرحلة�ودور�ا

  .املتداولة،�املذا�ب�والفرق،�العمارة��سالمية،�ا��واضر��سالمية�ودور�ا����الروابط�الثقافية�ب�ن�قطري�العالم��سالمي

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (ملادةمحتوى�ا

 .مع�ال��ك���ع���خصائص�ومم��ات��ل�قطر) الغرب،�املشرق (تحديد�جغرافية�قطري�العالم��سالمي� -

العر�ية،��شر�الدين��سالمي،�اللغة�(أثر�الفتوحات��سالمية����الروابط�الثقافية�ب�ن�القطر�ن� -

 ...)النظم��سالمية،�العمارة��سالمية

العلوم�املتداولة�(ا��ركة�العلمية�ودور�ا����التواصل�الثقا���ب�ن�الغرب�واملشرق��سالم�ن� -

 ...)ومنا���ا،�املؤلفات�العلمية،�العلماء

 .  املذا�ب�والفرق�وتأث��ا��ا�الثقافية�ب�ن�الغرب��سالمي�واملشرق��سالمي -

مكة،�املدينة،�(�سالمية�ودور�ا�����شعاع�العل���ب�ن�الغرب��سالمي�واملشرق��سالمي��ا��واضر  -

 ...)�غداد،�دمشق،�الق��وان،�بجاية،�تلمسان،�فاس،�مراكش،�قرطبة،�غرناطة

املساجد،�(العمارة��سالمية�مظ�ر�من�مظا�ر�التواصل�الثقا���ب�ن�الغرب��سالمي�واملشرق��سالمي� -

 ...)الزوايا،�القصور،�القالع،�ا��صون الر�ط،�

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

،�تحقيـــق�عبـــد�العز�ـــز�محمـــد�الوكيـــل،�دار��تحـــاد�العر�ـــي�للطباعـــة،�)ثالثـــة�أجـــزاء(،�امللـــل�والنحـــل�)�ــــ548ت�(الش�رســـتا�ي� -

هللا�الســـعيد�املنـــدوه،�مؤسســـة�الكتـــب�الثقافيـــة،�وا��ـــزء��ول�والثـــا�ي�ضـــمن�مجلـــد�واحـــد،�تحقيـــق�أبـــو�عبـــد�. [1968القـــا�رة،�

  .1994ب��وت،�الطبعة��و��،�

عيــاض،�ترت�ــب�املــدارك�وتقر�ــب�املســالك�ملعرفــة�أعــالم�مــذ�ب�مالــك،�تحقيــق�أحمــد�بك�ــ��محمــود،�م�شــورات�دار�القا�ــ��� -

 ).م1965( مكتبة�ا��ياة،�ب��وت،�ودار�مكتبة�الفكر،�طرابلس�

�من�عاصر�م�من�و �ال��بر �و �ال��م�و �العرب�أيام����ا���� �و �املبتدأ�ديوان�و �الع�� �ترجمان�خلدون،�ابن�الرحمن�عبد -

 .م2000/�ـ1421 ،سنة�ب��وت�وال�شر،�للطباعة�الفكر �دار ��ك��،�السلطان�ذوي 

�ســـنة�( ابـــن�عـــذاري،� -
ً
. س.تحقيـــق�ليفـــي�بروف�ســـال�،�ج،�البيـــان�املغـــرب��ـــ��أخبـــار��نـــدلس�واملغـــرب،�)م1312/�ــــ�712ـــان�حيـــا

 .3،�ج2،ج�)م2009(�1والن،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�ط

�و ��سفار،تحقيق���ائب�و ��مصار �غرائب����النظار �تحفة�بطوطة،�بابن�املعروف�محمد،�بن�هللا�عبد�بن�محمد -

 .م1985ط،�ب�،�ب��وت�،�والتوز�ع�ال�شر �و �للطباعة�الرسالة�،مؤسسة�الكتا�ي�،املنتصر �وتقدم��عليق

نفح�الطـيب�من�غصن��ندلس�) م1231/�ـ1041.دين�أبو�العباس�أحمد�بن�محمد�التلمسا�ي،�تش�اب�ال(املقري� -

  .م1968/ �ـ1388الرطيب،تحقيق�إحسـان�عباس،ب��وت

عبد�العز�ز���وا�ي،�.حس�ن�نصار�ومراجعة�د.،تحقيق�د24،���اية��رب����فنون��دب،ج)م1332/�ـ733ت(النو�ري� -

   .       م1983/�ـ1403القا�رة
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�لندن� - �طبعة �إعادة ـر،
َ
�آْدل �ناتان �عمل،مار�وس �من �إنجل��ية �وترجمة �تحقيق �املشرق، �إ�� �رحلـة ُتطي��،

ُ
�ال ب�يام�ن

  .م1995/�ـ�1416جم�ور�ة�أملانية��تحادية،-م،�مع�د�تار�خ�العلوم�العر�ية�و�سالمية،���إطارات�جامعة�فرانكفوت1907

  .م�1995/�ـ1416دارالفكرالعر�ي،�: �و��،�القا�رة. وسط،طحسن�أحمد�محمود�،�سالم����حوض�البحراملت -

حسن�حسن�ع��،ا��ضارة��سالمية����املغرب�و�ندلس�عصر�املرابط�ن�واملوحدين،مكتبة�ا��ان���لل�شر�والطبع� -

 .م1980والتوز�ع،القا�رة�

ن�املطبوعات�ا��امعية،�،�ديوا2،كتاب�ا��غرافيا،�تحقيق�إسماعيل�العر�ي،�ط)م1286/ھ685ت(ابن�سعيد�املغر�ي� -

  .م1982

وطبعة�بار�س،�). ت.د(،املغرب����ذكر�بالد�افر�قية�واملغرب،�طبعة�مكتبة�املث��،�ببغداد�)م1094/ھ487ت(البكري� -

 .م�1965شر�البارون�دي�سالن،�

 .3�،1990ا��يوان،�تحقيق�يح���الشامي،�م�شورات�دار�مكتبة�ال�الل،�ب��وت،�ط) م909/ �ـ225ت(ا��احظ� -

 رحلة�عبد�الباسط�بن�خليل -

 ال�شوف�إ���رجال�التصوف�للتاد�� -

 كتاب�املناظرات�للقا����النعمان -

 �ح�ام�السلطانية�للماوردي -

 امل��ب����ت��يص�أخبار�املغرب�للمراك��� -

 نفح�الطيب�من�غصن��ندلس�الرطيب�للمقري� -

 النجوم�الزا�رة����ملوك�مصر�والقا�رة�البن��غري� -

 النبالء�وتار�خ��سالم�للذ���كتا�ي�س���أعالم� -

 الرحالت�املغر�ية�و�ندلسية�مصدر�من�مصادر�تار�خ�ا���از�لعواطف�محمد�يوسف�نواب -

 .م1995كتاب�أعمال�ندوة�التواصل�الثقا���ب�ن�أقطار�املغرب�العر�ي،�لي�يا،� -

 معالم��يمان����معرفة�علماء�الق��وان�للدباغ�وابن�نا�� -

 بد�ا��كمفتوح�مصر�واملغرب�البن�ع -

  تار�خ�إفر�قية�واملغرب�للرقيق�الق��وا�ي -

  الصالت�الثقافية�ب�ن�بلدان�املغرب�العر�ي�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). 
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- -Schacht J.and Bosworth C.E,The Legacy of Islam, (Oxford,1931). 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  .ا��ركة�الفكر�ة����املغرب��وسط: اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

�بمظا�ر� - �الطالب ��عر�ف �إ�� �املادة ��ذه �ع�����دف ��وسط �حواضر�املغرب �ش�دتھ �ال�� �والفكري �العل�� ال�شاط

 .الف��ة�الوسيطية

 .�عرف�الطالب�ع���ا��ركة�العلمية�والفكر�ة�ال���ش�د��ا�مختلف�حواضر�املغرب��وسط -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  .ت�و�ن�الطالب�����ذا�املجال��عد�استمرارا�ملا�اك�سبھ�من�معلومات�عن�تار�خ�املغرب��وسط -

 )طالبإجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������لل: (محتوى�املادة

 .�ر�اصات��ولية�ملظا�ر�ا��ركة�الفكر�ة����املغرب��وسط -

 .عوامل�نمو�ا��ركة�الفكر�ة�والتعليمية����املغرب��وسط -
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 .ا��واضر�واملراكز�العلمية -

 البيوت�العلمية� -

 .التيارات�الفكر�ة����املغرب��وسط -

 .العلوم�العقلية�والنقلية -

 )وخارجياداخليا�(التواصل�الثقا���والعل��� -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  .والتقو�م�املستمر�لألعمال�املوج�ة) امتحان�كتا�ي������اية�السدا���(تقو�م�النظري�ع���مستوى�املحاضرات� -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

�دراسة�،"الزاب�و �قسنطينة�إ���السعيدة�ا��ركة�����داب�قداح�إفاضة�و �العباب�فيض"النم��ي،�ا��اج�ابن إبرا�يم -

 .م1990 ،سنة1ط�،��سالمي�الغرب�دار �شقرون،�ابن�محمد�/د�:إعداد�و 

�صادر  دار�،6ج�عباس،�إحسان�تحقيق�الزمان،�أبناء�وأنباء��عيان�وفيات�:محمد�بن�أحمد�العباس�أبو �خل�ان،�ابن -

 . م1977   ،سنة�ط�ب�،�،ب��وت

�،ا��زائر �الثعالبية�املطبعة�ش�ب،�أ�ي�بن�أحمد�مراجعة�،"تلمسان من�والعلماء��ولياء�ذكر ����ال�ستان  مر�م�ابن -

      .م1908/�ـ1326 ،سنة

         . العلمية،ب��وت�الكتب�،دار �"الديباج�بتطر�ز ��ب��اج�نيل"الت�بك��،�أحمد�بن�العباس�أبو  -

�عبد�،تحقيق��ول �ا��زء�"الواد�عبد�ب���من�امللوك�ذكر ����الرواد��غية" ،�خلدون �ابن�ي���محمد�بن�ي���زكر�ا�أبو  -

  .م1980 ،ا��زائر،سنة�الوطنية�،املكتبة�1،ج�حاجيات�ا��ميد

�،رابح�،تحقيق" ببجاية�السا�عة�املائة����العلماء�من�عرف�فيمن�الدراية�عنوان" الغ��ي��،  محمد�بن�أحمد�العباس�بو  -

 .1981،�،ا��زائر �التوز�ع�و �لل�شر �الوطنية�،الشركة�بونار 

�ومحمد�،�ح���،محمد�،ترجمة�إفر�قيا��فر�قي،وصف�ليون �أو �بالوزان�املعروف�الفا��� محمد�بن�ا��سن -

 .م1983 ،سنة�2ط�،��سالمي،لبنان�الغرب�دار ��خضر،

 .م2002  ،سنة�15 ،الطبعة�للمالي�ن�العلم�دار  ،"�عالم" �،الزرك��فارس�بن�ع���بن�محمد�بن�محمود�بن�الدين�خ��  -

 181،ص�1975 أوت- ،جو�لية26،ع�صالة�مجلة تلمسان،�مساجد�ع�� �،جولة�بورو�بة�رشيد -

�و �للدراسات�الوط���املركز �م�شورات�املصادر،�خالل�من�الوسيط�العصر ����ا��زائر �تار�خ�،  آخرون�و  قر�ة�بن�صا�� -

�لعيد�45 الذكرى �بمناسبة�املجا�دين�بوزارة�خاصة�طبعة�1954 نوفم���أول �ثورة�و �الوطنية�كةا��ر �تار�خ����للبحث

 .الشباب�و ��ستقالل

 يوليو�،�املغرب�حضارة�و �تار�خ�مجلة�أدبھ،�و �سياستھ�الثا�ي�مو����حمو �أبو �،السلطان�جاجيات�ا��ميد�عبد -

 .م1968

  .1979 ،سنة�اللبنا�ي�الكتاب�،دار �"شرقا�و �غر�ا�رحلتھ�و �خلدون �بابن�التعر�ف�،�خلدون �ابن�الرحمن�عبد -

�من�عاصر�م�من�و �ال��بر �و �ال��م�و �العرب�أيام����ا���� �و �املبتدأ�ديوان�و �الع�� �ترجمان�،�خلدون �ابن�الرحمن�عبد -

 .م2000/�ـ1421 ،سنة�،ب��وت�ال�شر �و �للطباعة�الفكر �دار �،��ك�� �السلطان�ذوي 
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��سالمي�املغرب�تار�خ����،ماجست�� �رسالة�املماليك،�و �ز�ان�ب���دولة�ب�ن�الثقافية العالقات�،�باألعرج�الرحمن�عبد -

 .م�2007/2008،�،تلمسان�بلقايد�بكر �أ�ي�،جامعة�التار�خ�،قسم

�التوز�ع�و �لل�شر �موفم�،)،ثقافية�اجتماعية�عمرانية،�سياسية،�دراسة( الز�ا�ي�الع�د����تلمسان فيال��،�العز�ز �عبد -

 325،ص2 ،ج 2002 ،سنة

�،رسالة�فنية�و �أثر�ة�،دراسة�نموذجا�مدين�أ�ي�سيدي�،مدرسة�ع���ا��سن�أ�ي�السلطان�مدارس�لقر�زي،�العر�ي -

 .م2000/2001،�،تلمسان�بلقايد�بكر �أ�ي�جامعة�الشعبية،�الثقافة�،قسم�ماجست�� 

�علمية�،مجلة�إ�سانية�دراسات ،مجلة،�وان�شار�ا�تطور�ا�ظروف�،و ��شأ��ا�دوا���و ��سالمية�،املدارس�لعرج�العز�ز  -

 . 235-233 ص�ص،2001 ،1العدد،�ا��زائر،�جامعة���سانية،�العلوم��لية�دور�ا�تصدر�ا�محكمة

�عنان،�هللا�عبد�محمد�تحقيق�غرناطة،�أخبار �����حاطة�ا��طيب،�ابن�املقري �هللا�عبد�بن�محمد�الدين�لسان -

 .م1393/1973 ،القا�رة،�ا��ان���مكتبة

  .م1989ط،�ب/ ،الر�اط�املعرفة��شر �،دار �آخرون�و �ح���،ترجمة،محمد��ار�خال،إفر�قيا مارمول  -

�،ب�،املغرب�البيضاء�لل�شر،الدار �طو�قال�،دار �الوسيط�باملغرب�الثقافة�و �املجتمع�حول �،مراجعات�القب���محمد -

 .69،ص1987 ط،سنة

�بوعياد،املكتبة�عليھ،محمود�وعلق�،حققھ�"نز�ا�ب���شرف�بيان����والعقيان�الدر �نظم"الت����،�هللا�عبد�بن�محمد -

 .م1985 الوطنية،

�و ��سفار،تحقيق���ائب�و ��مصار �غرائب����النظار �،تحفة�بطوطة�بابن�املعروف�محمد،�بن�هللا�عبد�بن�محمد -

 .م1985ط،�،ب�ب��وت�،�التوز�ع�و �ال�شر �و �للطباعة�الرسالة�،مؤسسة�الكتا�ي�،املنتصر �وتقدم��عليق

�،1ط.م7200/�ـ8142ا��زائر س�ن��،�أنت�� ��سالمي،�بالغرب�والعمران تار�خال����فصول  بلغيث،��م�ن محمد -

 .21 ص�.م2007/�ـ1428 ا��زائر

�،الفكر �للو�شر�����املعرب�املعيار �كتاب�ضوء����ال��ري �التاسع�القرن �أواخر �ح���املغرب����،املدرسة�القا����وداد -

  م1981 مارس�21 إ���15 من�ب��وت����املنعقد��سالمية�ةال��بي�مؤتمر �أعمال��سالمي،�ال��بوي 

 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 
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 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 

 

  

  

  

  

 

 

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدات�التعليم�املن��ية�: اسم�الوحدة

  .من��ية�إعداد�املذكرة: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل
  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 .��دف��ذه�املادة�إ����عر�ف�الطالب�باملحددات�وا��طوات�املن��ية����إعداد�املذكرة -

 . اك�ساب�الطالب�للم�رات�املن��ية�واملعرفية����إعداد�املذكرة -

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  .التار�خية�ت�و�ن�الطالب�����ذا�املجال��عد�استمرارا�ملا�اك�سبھ�خطوات�من��ية����إعداد�البحوث -

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة
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 .كيفية�إعداد�مشروع�بحث،�بدًءا�باختيار�املوضوع،�وضبط�ا��طة -

 .صياغة�إش�الية�البحث -

 ).تص�يف�ا�ودراس��ا(جمع�املادة��ولية�من�املصادر�واملراجع� -

 .وال��كيبالتحليل� -

 .النقد�الظا�ري�والنقد�الباط�� -

 .�حاالت�وتقنيا��ا -

  . ،�وا��اتمة،�واملالحق،�الف�ارس�الفنية�وا��رائط،�وإخراج�املذكرة)املحددات�املن��ية(املقدمة� -

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

 ).مع�ال��ك���ع���تدر�ب�الطالب�����عمال�املوج�ة(�����اية�السدا���،��امتحان�كتا�ي -

- � �املحاضرات �مستوى �ع�� �النظري �السدا���(تقو�م ���اية ��� �كتا�ي ��عمال�) امتحان �املستمر�لألعمال والتقو�م

  .املوج�ة

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

-� �أبو�سليمان، �إبرا�يم �الو�اب �عيد �العل�� �البحث �جديدة"كتابة �جدة�"صياغة �والطباعة، �لل�شر�والتوز�ع �دار�الشروق ،

  .م1996

  .م1968،�مكتبة�ال��ضة�املصر�ة،�القا�رة�6أحمد�شل��،�كيف�تكتب�بحثا�أو�رسالة،�ط�-

  .قا�رةمحمد�عبد�الغ���سعود،��سس�العلمية�لكتابة�رسائل�املاجست���والدكتوراه،�مكتبة��نجلو�املصر�ة،�ال�-

  .م1989محمد�عثمان�ا��شت،�فن�كتابة�البحوث�العلمية،�مكتبة�ابن�س�نا،�القا�رة��-

  .  م2001دار�ابن�حزم�- 1عبد�هللا�الكما��،�كتابة�البحث�وتحقيق�املخطوطات،�ط�-

  .1979لي���الصباغ،�دراسة����من��ية�البحث�التار���،�مطبعة�خالد�بن�الوليد،�دمشق،�-

  .3�،1970بحث�التار���،�دار�املعارف،�القا�رة،�طحسن�عثمان،�من���ال-

  حسان�حالق،�من��ية�البحث�التار���-

  .2000ناصر�الدين�سعيدو�ي،�أساسيات�من��ية�التار�خ،�دار�القصبة�لل�شر،�ا��زائر،�-

  .2�،1980طإدوارد��ار،�ما��و�التار�خ؟�ترجمة�ما�ر�كيال�ي�و�يار�عقل،�املؤسسة�العر�ية�للدراسات�وال�شر،�ب��وت،�-

محمد�عثمان�ا��شت،�فن�كتابة�البحوث�العلمية�وإعداد�الرسائل�ا��امعية،�دار�رحاب�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،�-

  .دون�تار�خ
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  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشا���:اسم�الوحدة

  املقاوالتية��:اسم�املادة

  1:الرصيد

  1:املعامل
 : أ�داف�التعليم

  .وضع�سياسة�ومن��ية�قادرة�ع���ت�بع�املشار�ع����إدارة�املعلومات�والتوثيق�أ�ـ

  .  القدرة�ع���ت�بع�أ�م�مسارات�ترقية��عمال�ومشار�ع�ع���مستوى�وحدات�املعلومات�ب�ـ

  

  : املعارف�املسبقة�املطلو�ة

 .تحكم����مبادئ�ال�سي����قتصادي -

  . سوسيولوجية�املشار�ع� -
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  : محتوى�املادة

  .أ�مية�املشار�ع����نظم�املعلومات��- أ�����

 . تار�خ�الن����قتصادي�-1

 .الطرق�املتبعة����التنظيم��قتصادي��-2

  .املرحل�العملية�للتنظيم��قتصادي��-3

  . مبادئ�انجاز�مشار�ع�أنظمة�املعلومات�- ب

  .مراحل�انجاز�املشار�ع��-ج

 متا�عة�مشار�ع�أنظمة�املعلومات�-د

 .الرصيد��حصا�ي�-4

 . املعا��ة�-5

 .تقييم -6

  .إنجاز�مشار�ع�الوثائقية� -7

  .العمل�ال������ل�ل�طالب�يتمثل����تدر�ب�ع���إعداد�املشار�ع�،و�ي�لة�املتكون�نحوثقافة�املؤسسة� -8

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  :املراجع

 .2003مجموعة�النيل�العر�ية؛�:محمد،��ي�ل؛�م�ارات�إدارة�املشروعات�الصغ��ة؛�القا�رة. 1

  .2003العر�ية؛�مجموعة�النيل�:ماجدة�العطية؛�إدارة�املشروعات�الصغ��ة؛�القا�رة. 2

  .2005الدار�ا��امعية�،:؛القا�رة� projet managementسعد�صادق�بح��ي�؛إدارة�املشروعات�. 3

 .2005املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة،�:�عيم�نص��؛�إدارة�وتقييم�املشروعات؛�القا�رة-. 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. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  �سالمي����العصر�الوسيطتار�خ��:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  .�س�شراق�وتار�خ�الغرب��سالمي�:اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل
  )املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�(: أ�داف�التعليم

 .تمك�ن�الطالب�من�معرفة�مختلف�املدارس��س�شرافية�ال���ل�ا�أثر����الكتابة�التار�خية -

 .التعرف�ع���نوع�الكتابات�التار�خية�ال���اثرت��ش�ل�سل���أو�ايجا�ي�ع���تار�خ�الغرب��سالمية -

�س�شرافية�وحسن�استغالل�ا����الكتابة�التار�خية�من�حيث�الدقـة�توسيع�قدرة�الطالب�ع���اس�يعاب�نوعية�الدراسات� -

 .والتمحيص����محتوا�ا

�التعليم،�سطر�ن�ع����وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا

  ).  �ك��

كتابـــات��ســـالمية�والغر�يـــة��ـــ��تـــار�خ�العـــالم�ع�ـــ��الطالـــب�ان�يمتلـــك�قـــدرات��ســـتطيع�مـــن�خالل�ـــا�التمي�ـــ��بـــ�ن�ال -

  .�سالمي
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 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة

 ��داف�-الدوافع–املف�وم�: �س�شراق -1

 .جذوره��و���وتطوراتھ�ا���غاية�بداية�ا��قبة��ستعمار�ة -2

 : املدارس��س�شرافية�ورواد�ا -3

 .املدرسة�الفر�سية -

 .املدرسة��ملانية -

 .املدرسة��سبانية -

 .املدرسة��نجل��ية -

 .املدرسة��يطالية -

 املدرسة�ال�ولندية -

 .املدرسة��مر�كية -

 اثر��س�شراق����الفكر�العر�ي��سالمي -4

 ���مجال�تحقيق�املخطوطات -

 واملوسو����تمام�بالتأليف�امل����� -

 إعداد�دائرة�املعارف -

 :املؤرخون�املس�شرقون����تار�خ�الغرب��سالمي -5

 .أ�م�ال��صيات -

 .ومقار�ا��م�مؤلفا��م�ومن���م -

 .املوضوعية�والذاتية: أصناف�م -

 موقف�املفكر�ن�املسلم�ن�من��س�شراق -6

 التيار�الرافض -

  تيار�التحليل�والنقد -

  )إ���كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 م1995،�دار�بنجو�ن�العاملية،�)املفا�يم�الغر�ية�للشرق (إدوارد�سعيد،��س�شراق� .  

 م1996املؤسسة�العر�ية�الدراسات�وال�شر،�: ب��وت�-إدوارد�سعيد،��عقيبات�ع����س�شراق� 

 ،جامعة��الف�رس�الوصفي�للم�شورات��س�شراقية�املحفوظة����مركز�البحوث،�السامرا�ي،�قاسم�احمد�عبد�الرزاق

  .م�1988مام�محمد�بن�سعود��سالمية،�الر�اض�

 �،مجلة�دراسات�اس�شرافيةجواد��اظم�النصر�هللا،��س�شراق�الفر�����والبعثات�ال�سوعية�لقاء��س�شراق�والت�ش���،

  .�ـ1436/م2015ر�يع��- الثانية�،�السنة�04: مجلة�فصلية�محكمة،�العدد

 غو��سولو� ��سبا�ي. خوان ��س�شراق �ب��وت،�. �� �وال�شر، �للدراسات �العر�ية �املؤسسة �ج�اد، ��اضم �وتحقيق ترجمة

  .م1987
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 �،م1997درو�ش�احمد،��س�شراق�الفر�����و�دب�العر�ي،�طبعة�ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب.  

 ،م2007،�دار�املدار��سالمي،�1ال�شوء�والتأث���واملصادر،�ط�:املس�شرقون��ملانرضوان�السيد.  

 م2001سياج�عالء�محمد،�مدارس��س�شراق��ورو�ية،�دار�صادر�لل�شر�والتوز�ع،�ب��وت�.  

 م1980،�)ط.د(حسن�عثمان،�دار�الكتاب�اللبنا�ي،�ب��وت��-شاخت�يوسف،�أصول�الفقھ،�ترجمة�إبرا�يم�خورشيد. 

 م2004ي،�ج�ود�املس�شرق�ن����ال��اث�العر�ي،�املجلس��ع���للثقافة،��مارات�عبد�الرؤوف�محمد�عو�.  

 �،م1984،�دار�املعارف�"املس�شرقون "العقيقي�نجيب. 

 أحمد�عبد�ا��ميد�) م��1980(مطبعة�دار�املعارف��-القا�رة�–سمايلوف�ش،�فلسفة��س�شراق�وأثر�ا�����دب�العر�ي�

 �ـ�1411ملنتدى��سالمي�،�: لندن��- 2ط��- رؤ�ة�إسالمية�لالس�شراق.غراب،

 1996 -�ـ��1417الدار�املصر�ة�اللبنانية�،�: القا�رة��-�س�شراق����م��ان�نقد�الفكر��سالمي�. أحمد�عبد�الرحيم�السايح�

 .م�

 ا��اج� �سالم �. سا��� ��سالمية �الدراسات �ع�� �وأثر�ا ��س�شراقية ��2 -الظا�رة ��-ج �: مالطا العالم�مركز�دراسات

 .م�1991سالمي،�

 م1987عالم�الكتب�،�: القا�رة��- سعيد�عبد�الفتاح�عاشور،�بحوث����تار�خ��سالم�وحضارتھ�. 

 4ط��-��ص�ا�ونقل�ا�إ���اللغة�العر�ية�محب�الدين�ا��طيبومساعد�اليا����- الغارةع���العالم��سالمي�. شاتليھ. ل�. أ�  -�

 .م��1985الدار�السعودية�،�: جدة�

 م��1991جمعية�الدعوة��سالمية�العاملية�،�: طرابلس��- أضواء�ع���مواقف�املس�شرق�ن�وامل�شر�ن�. ���أبو�خليلشو.  

 م��1974 11 -�ـ��1394 10( 11،�ع��82ال�الل�مج��-" �س�شراق��ملا�ي����ماضيھ�ومستقبلھ�. " صالح�الدين�املنجد�.(  

 شل��� �ا��ليل �. عبد �كتا: �رسالياتالت�ش��ية �ومنا���ا �الت�ش��ية �وأش�ر��رساليات �الت�ش���وتطوره ��شأة ��� �يبحث �- ب

  .ت. م�شأة�املعارف�،�د�: �سكندر�ة�

 محمد� �ال�� �عبد �هللا �فيالفرد�. عبد �واملسلم�ن ��سالم �ع�� �وأثر�ذلك �وتطبيقا �ومن��ا ،� �خططا الت�ش��و�س�شراق

 .م��1995 - �ـ� 1405 عة�املحمدية�،دار�الطبا: القا�ر��-واملجتمع�وواجب��مة�نحو�ذلك�

  1417رابطة�العاملاإلسالمي�،�: مكة�املكرمة��-ترجمات�معانيالقرآن�الكر�م�وتطور�ف�مھ�عند�الغرب�.عبد�هللا�عباس�الندوي�

 .174)سلسلة�دعوة�ا��ق�.( �ـ�

 الدين� �جمال �محمد �هللا �. عبد ��ندلسيون �أو�املورسكيون �املنصرون �م: املسلمون �م�ملة ����صفحة �املسلم�ن �تار�خ ن

  .م��1991دار�ال��وة�،�: القا�رة��-�ندلس�

 م��1984 -�ـ��1404رابطة�العالم��سالمي�،�: مكة�املكرمة��-وج�ة�نظر�: �س�شراق�واملس�شرقون�. عدنان�محمد�وزان .

  .24سلسلة�دعوة�ا��ق�

 النملة� �إبرا�يم �بن �. ع�� �العر�ية ��دبيات �للنظرات: �س�شراقفي ��عرض �باملكتوب ��-وحصر�ورا�� مركزامللك�: الر�اض

  م��1992 -�ـ��1413فيصل�للدراسات�والبحوث��سالمية�،�

 دراسة�تحليلية�ونماذج�منالتحقيق�وال�شر�: إس�اماتاملس�شرق�ن�����شر�ال��اث�العر�ي��سالمي�. ع���بن�إبرا�يم�النملة

  .م�1996 -�ـ��1417: الر�اض��-وال��جمة�

 1983 -�ـ��1403دار�الرفا���،�: الر�اض��-�س�شراق�ب�ن�املوضوعية�و�فتعالية�. يقاسم�السامرا�. 

 الر�اض��-دراسة�تطبيقية�ع���كتابات�برنارد�لو�س�: �س�شراقو�تجا�ات�الفكر�ة����التار�خ��سالمي�.مازن�املطبقا�ي� :

 .م��1995 -�ـ��1416مكتبة�امللك�ف�د�الوطنية�،�
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 املال�ي� �علوي ��محمد �: " ا��س�� �والعص�ية ��نصاف �ب�ن ��–" املس�شرقون �واملس�شرقون ��سالم �من��-�� �نخبة تأليف

 .م��1985 -�ـ��1405عاملاملعرفة�،�: جدة��-العلماء�املسلم�ن�

 املجلس�القومي�للثقافة�العر�ية�: الر�اط��- �س�شراق�و�غر�ب�العقل�التار����العر�ي�. محمد�ياس�ن�عر����.  

 م�1989 -�ـ��1409دار�املنار�،�: القا�رة��- 2ط��-�س�شراق�وا��لفية�الفكر�ة�للصراع�ا��ضاري�. زقزوق�محمود�حمدي.  

 عالم�: جدة��- تأليفنخبة�من�العلماء�املسلم�ن��-����سالم�املس�شرقون�" �سالم�و�س�شراق�: " محمودحمدي�زقزوق�

  .م��1985 -�ـ��1405املعرفة�،�

 عر�ب�عمر�لطفي��-الدراسات�العر�ية�و�سالمية����أورو�ا�ح���بداية�القرنالعشر�ن�: �س�شراق��تار���ركة. يو�ان�فوك�

 .م�1996 -�ـ��1417دار�قت�بة�،�: دمشق��-العالم�

 

  

  

  

  

  

  تار�خ�الغرب��سالمي����العصر�الوسيط:عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  .ا��غرافية�التار�خية�:املادةاسم�

  : الرصيد

  : املعامل
  

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

يك�سب�الطالب�من�خالل��ذه�املادة�معارف�تؤ�لھ�لدراسة�تار�خ�املواقع�واملسالك�واملجاالت�وطر�قة� -

 .�دوات�البحثية�املختلفة����ذلكتوظيف�

�من� - �انطالقا �التار�خية ��حداث �س��ورة �لف�م �محاولة ��� �واملواقع �واملسالك �املجاالت �دراسة �ع�� �الطالب تدر�ب

 .املعطيات�النصية�ووصوال�إ���املعطيات�امليدانية
�التعليم،�سطر�ن�ع����تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�وصف(: املعارف�املسبقة�املطلو�ة مواصلة��ذا

  ).  �ك��

  يتطلب��ذا�الت�و�ن�إملاما�بجغرافية�بالد�املغرب�الطبيعية -
 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب: (محتوى�املادة
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  .مف�وم�ا��غرافية�التار�خية�-

  .الدراسات��نوماس�يكية�وفروع�ا�-

  .منطلقات�البحث����الطو�ونيميا -

  .الطو�ونيميا�و�بحاث��ركيولوجية�-

  .أش�ال�التفاعل: ا��دث�التار����واملجال�ا��غرا���-

  .مجاالت�التعم���ا��ضري�والر�في��-

  .تار�خ�املسالك�-

  .املجاالت�الزراعية�واملاء�-

  .املجال�والديموغرافيا�-

  )إ���نت،كتب،�ومطبوعات،�مواقع�ان�� ( : املراجع

  

  : �ناك�العديد�من�املراجع�و�الدراسات�ال���ت�ناول��ذه�الوحدة�التعليمية�و�من��ذه�املراجع�

  .املدينة�والبادية: محمد�حسن

  2004،�تو�س،�ا��غرافية�التار�خية�إلفر�قية: محمد�حسن

  .الطو�ونيميا�بالغرب��سالمي�أو�ضبط��عالم�ا��غرافية: محمد�ال��كة�وآخرون

  .أطلس�التار�خ��سالمي: مؤ�سحس�ن�

  .العمارة��سالمية�والب�ئة: يح���وز�ري 

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 
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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.  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V-تفاقيات�/العقود���  

  

  �عم��

  

  

  ال
  

  

رفق��تفاقيات�والعقود�بامللف��الور����للتكو�ن�(  
ُ
  ) إذا��انت��عم،�ت
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  نموذج�لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة

  )���حالة�تقديم�ماس���باالش��اك�مع�مؤسسة�جامعية�أخرى (

  )ورق�رسمي�يحمل�اسم�املؤسسة�ا��امعية�املعنية�( 

  

  :املوافقة�ع����شراف�املزدوج�للماس����عنوان�:املوضوع

  

املذ�ورة�أعاله�طيلة�ف��ة�عن�املاس����عن�رغب��ا�����شراف�املزدوج).                   أو�املركز�ا��ام��(�علن�ا��امعة�

  .تأ�يل�املاس��

  

  :ترافق��ذا�املشروع�من�خالل) أو�املركز�ا��ام��(و����ذا��طار،�فإن�ا��امعة�
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 إبداء�الرأي�أثناء�تصميم�وتحي�ن�برامج�التعليم،-

 املشاركة����امللتقيات�املنظمة�ل�ذا�الغرض، -

 املشاركة������ان�املناقشة، -

 املسا�مة����تبادل��م�انيات�ال�شر�ة�واملادية -

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا

  

  :الوظيفة

  

  :التار�خ

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  نموذج�لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة

 )���حالة�تقديم�ماس���باالش��اك�مع�مؤسسة�لقطاع��مستخدم(

  )ورق�رسمي�يحمل�اسم�املؤسسة( 

  

  :املوافقة�ع���مشروع��عث�ت�و�ن�للماس����عنوان�:املوضوع
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  :املقدم�من

  

�علن�مؤسسة�����������������������������������������������عن�رغب��ا����مرافقة��ذا�الت�و�ن�املذ�ور�أعاله�بصف��ا�املستخدم�

  املحتمل�ملنتوج��ذا�الت�و�ن�

  

  :و����ذا��طار،�فإننا�نؤكد�انضمامنا�إ����ذا�املشروع�و�تمثل�دورنا�فيھ�من�خالل

 برامج�التعليم،إبداء�رأينا����تصميم�و�تحي�ن� -

 املشاركة����امللتقيات�ل�ذا�الغرض�، -

 .املشاركة������ان�املناقشة� -

�س�يل�قدر�املستطاع�استقبال�الطلبة�امل��بص�ن����املؤسسة����إطار�إنجاز�مذكرات���اية�التخرج�أو����إطار�املشار�ع� -

 .املؤطرة

  

تقع�ع���عاتقنا�من�أجل�تحقيق���داف�وتنفيذ�ا�إن�ع���س�تم��������م�انيات�الضرور�ة�لتنفيذ��ذه�العمليات�و�ال���

 املستوى�املادي�واملستوى�ال�شري 

  .م�سقا�خارجيا�ل�ذا�املشروع)*...............ة(�ع�ن�السيد

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا

  

  :الوظيفة

  

  :التار�خ

  

  :ا��تم�الرسمي�للمؤسسة

  

  

  

  


