
1 
 

 تطبيق  :الحصة األولى

 

 برنامج مقياس " تاريخ وحضارة المغرب القديم "

 هي:محاور خمسة  المقياسبرنامج يحتوي 

 المغرب منذ أقدم العصور وإلى غاية األلف األولى قبل الميالد  : بالداألولالمحور 

 قرطاجة ودورها السياسي والحضاري في بالد المغرب القديم  :الثانيالمحور 

 ( )الوطنيةالممالك المحلية  :الثالثالمحور 

 الروماني لبالد المغرب القديم  االحتاللمراحل  :الرابعالمحور 

 (والبيزنطيون الونداليون)بالد المغرب في العصر القديم المتأخر  :الخامسالمحور 

 .الثالث والرابع :سداسيينتُقسم محاور المقياس على 

 الثالث:برنامج السداسي 

 المحاضرات.مجموعة من  كل محور ويحتوي األولى ةهذا البرنامج المحاور الثالثيضم 

  :التالية تضم الموضوعاتو مدخال للمقياسمحاضرة عامة تعتبر  ***

 .(امصر وليبي –إفريقيا  )شمالاإلطار الجغرافي لبالد المغرب القديم   -
 عصور(التاريخ إلى  وتقسيمات مصطلحال)التاريخ  -
 وندالي، روماني، موريطاني، نوميدي، بوني، قرطاجي، ليبي،قديم )ال المغربتاريخ أقسام   -

  .بيزنطي(

 بالد المغرب منذ أقدم العصور وإلى غاية األلف األولى قبل الميالداألول:حتوى المحور م -

 :التاليةوتضم الموضوعات األولى: المحاضرة  1-1

 .خفجرا لتاريمرحلة بالد المغرب في  -          

 العالقات الليبية المصرية  -          

 سكان بالد المغرب القديم من حيث أصولهم  :الثانيةالمحاضرة  1-2

 والالتينيةة اإلغريقي المصادرالمغرب القديم في  سكان بالد -      

  سكان المغرب القديم من خالل المصدر المصري  -      

 بوادر الحضارة الليبية  الثالثة: المحاضرة 3-1
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 المصرية.صور من حياة المجتمع الليبي من خالل اآلثار  -
 االقتصاد. –المرأة –المجتمع  -

 قرطاجة ودورها السياسي والحضاري في بالد المغرب القديم. الثاني:حتوى المحور م -2

 :تضم الموضوعات التالية األولى:المحاضرة  2-1

 .(موطنهم –)بلدهم األصلي في الشرق  الفينيقيون-

 .المتوسطفي الحوض الغربي للبحر  ةالفينيقيالتوسعات  -

 القرطاجي. قرطاجة، الموروث الحضاريتأسيس  -

 .وعالقاتها الخارجيةالقرطاجية  نشأة اإلمبراطورية :الثانية المحاضرة 2-2

 .إفريقياالصراع القرطاجي اإلغريقي على ساحل شمال -

 البونيقية (  )الحروبالصراع القرطاجي الروماني  الثالثة: المحاضرة 2-3

 149ق.م ، الحرب الثالثة  202-ق.م  218ق.م، الحرب الثانية  241-ق.م  264الحرب األولى 

 .ق.م  146-ق.م 

 ()الوطنيةالممالك المحلية  :الثالثمحتوى المحور  -3

 األولى:محاضرة لا -
 الموريطانيون(. النوميديون، البربر، زيغ،أما –مشواش  بوني،– )ليبيتعريف بالمصطلحات  -
 والنشأة.صول األ -
 الماسيل.مملكة المازيسيل ومملكة  الثانية:المحاضرة  -

  موريطانيا ومملكةمملكة نوميديا  :الثالثةالمحاضرة. 

  النوميدية.الحضارة  الرابعة: مظاهرالمحاضرة 

 مالحظة:

عنوان البريد اإللكتروني وأنا في وإليكم على المنصة الرقمية بالترتيب  توضع المحاضرات -

 المحاضرة.اتكم حول ما استعصى عليكم فهمه من نص رانتظار أسئلتكم واستفسا
 عليكم.خاص بالطالب ألتمكن من اإلجابة اللكتروني اإلبريد المن  االتصاليرجى  -

 

 

 اإللكتروني:البريد 

laggoun.oumelkheir@univ-oran1.dz 
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 األعمال الموجهة

 أمامكم  وجهة عبارة عن تحليل نصوص منتقاة من مجموعة مصادر ومراجع ، أضعالمُ  لاألعماتكون 

 نموذج، علما أنه  عناوين بعض المراجع لإلطالع عليها وهي تتماشى ومحتوى برنامج السداسي الثالث

أو عناصر  ن يضع عنوان المحاضرةفقط وهناك الكثير من المراجع بكل اللغات ، ما على الطالب إال أ

، وللطالب PDFفتقترح عليه الكثير من الكتب والمقاالت بعضها محمل  ، منصة البحثالمحاضرة على 

 . االختيارحرية 

مجموعة نصوص تتماشى وبرنامج  بالتدريج e-learning   الرقميةالمنصة سوف أضع على 

 )عمليةهذه النصوص  دأختار أحعلما أنني سوف  النصوص،على الطالب تحليل هذه  المحاضرات،

القيام بتحليلها ويعطى عالمة في األعمال  التطبيق، امتحانيوم  بكلف الطالتكون بالقرعة ( وأُ  االختيار

 .)التطبيق( وجهة المُ 

 التاريخية.تحليل النصوص  وكيفيةطريقة أضع أمامكم اليوم 

 : بيبليوغرافيةال -1

يمكن على المراجع التالية وهي موجودة بمكتبة القسم وبعضها  بإمكان الطلبة اإلطالع

 :  PDFهفي شكل ليحمت

 ق.م)يرجى 715-ق.م  950دولة األمازيغ في مصر الفرعونية  الخير:العقون أم  -

 .فقط(قراءة الفصول الثالثة األولى 
 المتوسط.بناة  نالفينيقيو فنتر:محمد حسين  -
 غربي البحر المتوسط  في الفينيقيالتوسع  غانم:محمد الصغير  - -
 المملكة النوميدية . : "       "      "      -

 القديم. ألمغاربيالتاريخ  حارش:محمد الهادي  -

 الجزائر في العصور القديمة  قداش:محفوظ  -

 46-قم 213الروماني  االحتاللإلى غايا  حكم الملكنوميديا من  فرحاتي:فتيحة  - -

 ق.م.
- Decret & Fantar : L’Afrique du nord dans l’antiquité. 

 
 تمنياتي لكم بالتوفيقمع 

 األستاذة العقون أم الخير
 


