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 قائمة البحوث الخاصة في مقياس العلوم في الغرب االسالمي

 .تخصص تاريخ الغرب االسالمي الوسيط

االسم         عنوان البحث العالمة

 واللقب

 بن يمينة آسية  الفلسفة في الدولة الدولة الموحدية 

 زناني زيدان  الفقه في الدولة المرابطية 

+ تهمي سلمى  الطب في االندلس 

 بن بختي ثراء

علم الفلك في المغرب االوسط من القرن الثالث الى  

 القرن الخامس

 
 كبير شيماء

 بوناب زينب  علم الحديث في الدولة الحمادية 

 زحاف نوال  علم الحديث في الدولة الزيانية 

 بوسعدة أحمد  الفقه في الدولة الزيانية 

 حارك فاطمة  علم الفلك في المغرب االوسط 

رحموني محمد   الحواضر العلمية في المغرب االوسط 

+ روابح صادق

 ياسين

 +فالي حنان  الطب في الدولة الزيانية 

 خيري اكرام

بلقاسم سعدون   الشعر في الدولة الحمادية 

 خديجة

+ بحالط إكرام  الفقه في عهد الدولة الموحدية 

  ين يحي وردة

+ قليبز ياسمين  العلوم النقلية في الدولة الزيانية 

 اميرة شقيفة

في المغرب االسالمي على عهد الحواضر العلمية  

 الموحدين

 
 مجدوب كهينة

الحواضر العلمية في المغرب االوسط من القرن  

 الثالث الى القرن الخامس

 
 حفيظة كلة

حساين دواجي   الطب في المغرب االسالمي 

 شيماء

 قوبة حياة  العلوم النقلية في عهد ملوك بني االحمر 

 عيساني جيهان  العلوم العقلية في عهد ملوك الطوائف 

 ديهاج محمد  المراكز التعليمية في االندلس في عهد الخالفة 

التعليمية في عهد عبد المؤمن بن علي المؤسسات   ابراهيم هشام  

 عالم خيرة  المؤسسات التعليمية في عهد الدولة الرستمية 



 2   2021-2020 ماستر تاريخ الغرب االسالمي
 

 طاب عائشة  المؤسسات التعليمية في عهد الدولة الحمادية 

مية في الدولة الزيانيةيالمؤسسات التعل  حمزة زريڨات   

 حياة

 عالل هجيرة  الحياة العلمية في الدولة الحمادية 

 +كروه كوثر   االدب والنثر في الدولة الموحدية 

 مجدوب كهينة

باهي   الحياة العلمية في الدولة الرستمية 

+مبربش سماح

 شمياء

قراءة في كتاب البستان في ذكر العلماء واالولياء  

 بتلمسان البن مريم المليتي 

رزيق  

 عبدالمنعم

بالحة احمد   الفلك في العهد الموحدي 

 ريان خيرة

 بلعز ليلى  علم الفلك في الدولة الموحدية 

الحياة الثقافية في المغرب االوسط على عهد  

 الفاطميين

بن عمر فيصل  

 سيد أحمد

العلوم النقلية في عهد الفاطميين في المغرب  

 االسالمي

محكر مفتاح  

 ميلود

+ دومي محمد  الفقه في العهد الموحدي 

بدر الدين 

 جعواط

شعر في ال  

 الدولة الزياينة

 
 بلقاسم فتيحة

 حاوي امال  علم التفسير في المغرب االوسط 

 صغير عبدالنور  المؤسسات التعليمية في الدولة الموحدية 

لمغرب االسالميعلم التاريخ في ا   بن يحيى فضيلة  

فالحة في االندلسعلم ال   تواتي كريمة  

بلمير محمد    الحفصيةالعلوم العقلية في الدولة  

 األمين

شارف زروقي   ابو حمو موسى الثاني ودوره في نشر العلم 

 مروى

عنوان الدراية للغبرينيقراء في كتاب    رانية فغول  

 هدى لكمين  الفلسفة في االندلس 

 بوحمار أحالم  العلوم النقلية في االندلس 

 نوار زينب  الرياضيات في االندلس 

في االندلسلفلك علم ا   نقي عمار  

علوم العقلية في المغرب االوسطال   ڨدمان ليلى  
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 صباح بصافي  الحياة العلمية في الدولة االغلبية 

صيدلة في المغرب االسالميال  تيرس فاطمة   

 المال

 معمر إكرام  المكتبات في االندلس 

 المؤسسات التعليمية في االندلس 
 

عماري 

كريمة+عابد 

 ريم

 نعيمة بلعيد  الفلسفة في الدولة الموحدية

حطاب   علم الفقه في الدولة الموحدية

 بشرى
الحياة العلمية في الدولة الموحدية على عهد عبد  

 المؤمن بن علي

بالح فاطمة  

 الزهراء

بن يوسف   علم التفسير في المغرب االوسط 

 مجدوب

بو عبدهللا   علم الحديث في المغرب االوسط 

 لحسن

الحياة العلمية في الدولة المرابطية على عهد يوسف  

 بن تاشفين

نابتي  

 لحسن

 


