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 مسلك اإلجازة

 التاريخ  و الحضارة



( *)الحقل أو الحقول المعرفية األساسية
:  

 اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية  

وط الولوج للمسلك :   شر

  .الحصول عىل شهادة الباكالوريا 

  .ي يحددها مجلس الجامعة
 مراعاة سنوات الحصول الت 

  : مدة التكوين

 6    .فصول 

 الو دات األساسية الملقنة

أهداف التكوين والمهارات المراد 
  اكتسابها

 

أهداف مع فية تتحق  بإ طاء الطنالنب نن ن ة 
 : امة  ن

   دور التاريخ في تشكيل الهوية الوطنية واطالعه علىل
وتمكينه من تتبع مسلار بلنلا  . ثوابت اآلمة ومقدساتها 

 .الدولة المغربية وتطور مؤسساتها عبر العصور

 المناهج والتقنيات: حقول التاريخ والحضارة. 

   المراحل الكبرى لىتاريخ العالمي بالتركيز عى  العلوالل
المغرب، شمال أفريقيا، أوربا، حت  يتمكن :  األقرب إليه

من إجرا  المقارنات ويكتسب الرؤيا الشامىة لفهل  ملا 
 .يحيط به

  اللدوللة ) الحضارات الكبلرى وتليلىليلاتلهلا األسلاسليلة
والمؤسسات، االقتصاد والميتمع، الحركات الفكرية مع 

 .إبراز خصوصياتها وما هو مشترك بينها

 

أهداف منهجية تتحق  بتنمية مهارات الطنالنب 
 :ف  

  تكوين حس نقدي وتفكير عىمي تاريخي لدى الطلاللب
في تعامىه مع الحدث التاريخي، وإكسابله اللنلسلبليلة 

 .الضرورية لفه  الميتمعات المحيطة به

   تكوين استقاللية شخصية الطاللب بلاللتلملر  علىل
 .المواجهة والحوار عبر نشاط العروض باإللقا  والتىقي

  انفتاح الطالب عى  العىوم اإلنسانية لمد اليسور بليلن
 .التخصصات واالستفادة من مناهج أخرى

   تقوية الىغات األجنبية كنافذة أساسية لالنفتلاح علىل
العال  الخارجي، وتزويده برصيد مصطىحي ملن خلالل 
االستفادة من المصادر والمراجلع اللملكلتلوبلة بلىلغلات 

 .أجنبية

الحضارات القديمةتاريخ   1 

تاريخ اإلسالم من صدر اإلسالم إل  العصر 
 2 العباسي

الفيودالية : تاريخ أوربا في العصور الوسط 
 3 والكنيسة

من الفتح إل  القرن : الغرب اإلسالمي
 4 الخامس الهيري

 5 المدخل لدراسة التاريخ

 6 جغرافية المغرب

 7 لغات ومصطىحات

 8 اإلغريق والرومان

 9 تاريخ المماليك والعثمانيين

 11 النهضة األوروبية

الغرب اإٍلسالمي من المرابطين إل  نهاية 
 11 المرينيين

 12 العىوم المساعدة لىتاريخ

 13 الخرائطية

 14 لغات ومصطىحات

 15 تاريخ شمال إفريقيا القدي 

21-19العال  العربي  في القرنين   16 

 17 الثورة الفرنسية والثورة الصناعية

 18 تاريخ المغرب الحديث

 19 تحىيل الوثيقة

 21 اليغرافيا التاريخية

.تاريخ الشرق األقص   21 

تاريخ المغرب وأفريقيا جنوب الصحرا  إل  غاية 
19القرن  22 

21و 19أوروبا في القرنين   23 

19المغرب في القرن  24 

 25 تاريخ أمريكا

 26 النظريات االقتصادية

 27 تقنيات البحث التاريخي ومناهيه

 28 تاريخ المغرب في القرن العشرين

 29 المغاربيون

 31 المغرب وافريقيا في الزمن الراهن

 31 قضايا مغربية راهنة

 32 قضايا عالمية راهنة

 33 تاريخ المؤسسات السياسية بالمغرب

 34 التاريخ البحري

 35 التاريخ الحضري

 36 تاريخ األديان

-1-المشروع المؤطر  37 

-2-المشروع المؤطر  38 


