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 ماستر 1السنة : ى و املست

 تاريخ الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط: عنوان املاستر

 الثاني: السداس ي

 في الغرب إلاسالميالفالحي النشاط : املقياس

 حاج عبد القادر يخلف. د: أستاذ املقياس

 "أ"أستاذ محاضر قسم : الصنف

 ألاعمال التطبيقية

 :وذلك وفق ما يلي يدور محتوى مواضيعها حول عنوان املقياس دراسة مراجع

 .(فوج)بالعمل ومتواجد ضمن مجموعة عمل ( ة)ب من قبل كّل طالب أو طالبة معنيالكتاب املطلو تحميل  -

 :تقسيم العمل بين الفوج -

ن كّل * 
ّ

ية ومتبّصرة، االخاص بهاملحتوى املعرفي من  مجموعةتمك
ّ
شاملة وكاملة للمحتوى الذي  بقراءة متأن

ف
ّ
ص ذلك بعصارة تحرير و به،  تكل

ّ
مع الحفاظ على جميع العناصر املوجودة في  ،مختصرجماعي ملخ

 .املحتوى 

ص يجب أن * 
ّ

 Sekkal الكتابة نوع خط)صفحات  4في أحسن ألاحوال وال يقّل عن  صفحات 6ال يتجاوز امللخ

Majalla  ، سم 2سم في ألاعلى وألاسفل، 2ويترك ،  سم4 بين الخطوط مقاس التباعد ،44الكتابة حجم خط

ةأن يكون العمل في صلب املوضوع، ويراعى فيه و ، (على يمين ويسار الصفحة
ّ
ص ) ، الدق

ّ
موجز  من دون ملخ

 .(املوضوعمحتوى إخالل وال إقالل ب

قة بأعضائها وعنوان العمل املطلوب منها على  كّل مجموعة عملها الجماعي مع تقّدم* 
ّ
كتابة البيانات املتعل

الشروط بصدر الصفحة ألاولى ويليها مباشرة العمل املنجز في باقي الصفحات، على أن تلتزم جميع ألاعمال 

م املذكورة أعاله وتس
ّ
ها تصحيحللقيام بعملية  66/60/2624:من التاريخ التاليبعد أسبوعين لألستاذ ل

في أعمالهم فرديا كما يمتحن كّل الطلبة  .( ويمثل هذا الجزء ألاول من العمل التطبيقي 9/9ن ) نقيطهاوت

ق ب النظري مع الامتحان  (وهو الجزءالثاني من العمل التطبيقي 44/44ن)كتابيا 
ّ
في  املقياسمحاضرات املتعل

 .لذلك اليوم والتوقيت الذي تحّدده إدارة القسم
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 :، هي كالتالياملراجع املقترحة على الطلبة إلنجاز أعمالهم التطبيقية في املقياس

 (م4484/ه086ت)الفالحة ألاندلسية ألبي زكريا يحي بن دمحم بن أحمد بن العّوام إلاشبيلي  -4

منشورات مجمع اللغة العربية  الجزء ألاول، تحقيق أنور أبو سويلم، سمير الدروبي، علي ارشيد محاسنة،

 .م2642/ه4411ألاردني، 

 العمل املطلوب أسماء الطلبة املجموعة

 (4ف)حارك فاطمة  - 64

 (4ف)قليبز ياسمين  -

 (4ف)بن يحي وردة  -

 (2ف)نقي عمار  -

 (29ص) 04-20، صصبين دالالتها اللغوية والاصطالحية" الفالحة"لفظة : الفصل ألاول 

 16 -20صص. املعجمية الداللة -

 04 -13صص. للفظة الفالحة في كتب تصنيف العلوم عند العرب الاصطالحيةالداللة  -

 

 (4ف)زناني زيدان  - 62

 (4ف)تهمي سلمى  -

 (2ف)أحمد بالحة ريان خيرة  -

 .بين دالالتها اللغوية والاصطالحية" الفالحة"لفظة : الفصل ألاول 

 (43ص) 32 -00صص. في كتب الفالحة "الفالحة"لفظة  الداللة -

 (4ف)كبير شيماء  - 61

 (4ف)بوناب زينب  -

 (2ف)بلعز ليلى  -

فاته)ابن العّوام : الفصل الثاني
ّ
 (26ص) 91-31، صص(حياته ومؤل

 [مؤلفاته -موطنه -مولده ووفاته -اسمه منسبه]

 (2ف)أحمد بن عمر فيصل سيد - 64

 (2ف)محكر مفتاح ميلود  -

 (4ف)زحاف نوال  -

  (4ف)فالي حنان  -

 (28ص) .مصادر الكتاب: الفصل الثالث

  420-93صص. املصادر القديمة -

 (4ف)رحموني دمحم صادق   - 60

 (2ف)دومي دمحم  -

 (2ف)بلقاسم فتيحة  -

 

 

 

 (22ص: )الفصل الثالث

 423-420صص. التجارب الفالحية العملية -

 428 -423صص. مشاهدات ابن العوام ومعايناته امليدانية ألمور الفالحة -

 .416 -428صص. الروايات الشفوية عن الفالحين -

  .البن العّوام وقيمته العلمية"  الفالحة ألاندلسية"أهمية كتاب : الفصل الرابع

 418-411صص ...تخليص علم الفالحة العربية من الفكر امليثيولوجي ألاسطوري -

 446-418صص. والبحث عن مصادر جديدة للري ... الاقتصاد في استعمال املاء -

 441 -446صص. إضاءة جوانب من الحياة الاقتصادية في ألاندلس -

 406 -441صص. دراسة الحياة الاقتصادية في ألاندلس -

 (4ف)خديجة  بلقاسم سعدون - 66

 (4ف)بن بختي ثراء  -

 (2ف)حاوي أمال  -

 (2ف))عبد النور  صغير -

 

 (48ص) .البن العّوام وقيمته العلمية" الفالحة ألاندلسية "أهمية كتاب : الفصل الرابع

 404-406، صص...مواصلة التجارب الزراعية الستصالح ألارض الجديدة  -

 402-404صص. وعالجا وسمادا.....إلافادة من كثير من املخلفات والبقايا الطبيعية والبشرية -

 .400 -402باملواد الكيماوية والعضوية املركبة، صص... مكافحة ألامراض النباتية -

 460 -462صص". الفالحة"وتحقيق نسبة كتابه الكشف عن شخصية أبي الخير إلاشبيلي  -

 468 -460، صص...براعة ألاندلسيين في حفظ املحاصيل والثمار أطول فترة ممكنة  -

  (2ف)بن يحي فضيلة  - 63

 (2ف)تواتي كريمة  -

 (4ف)بحالط إكرام شريفة -

 (4ف)مجدوب كهينة -

 (29ص) .البن العّوام وقيمته العلمية" الفالحة ألاندلسية "أهمية كتاب : الفصل الرابع

 430-468صص. تسمية ألادوات الزراعية املستخدمة في ألاندلس -

 493 -439، صص[ترجمات الكتاب ونشراته]الفصل الخامس 



3 
 

 (4ف)حفيظة كلة  - 68

 (4ف)حساين دواجي أسماء -

 (2ف)شارف زروقي مروة -

 (2ف)رانية فغول -

 ( 24ص) 191 -169صص ، ألارض التي تحتاج إلى إفالح وعالج مختص: الفصل الثالث

ألارض  ألارض الدسمة والثقيلة، الرقيقة، ألارض املالحة، ألارض الرملية، ألارض الصلبة، ألارض الحجرية، ألارض الحمراء،]

  .[خزفية، النّزة والعرقة والّرخوةالرمادية، ألارض الفحمية، وال

 (2ف)بوحمار أحالم  - 69

 (2ف)نوار زينب -

 (4ف)روابح ياسين  -

 (22ص)  414-440صص،  دالئل طيب ألارض: الفصل الثامن

  413 -410ألارض التي ال تصلح للزراعة صص: الفصل التاسع

 (4ف)قوبة حياة  - 46

 (4ف)عيساني جهاد  -

 (2ف)قدمان ليلى  -

ووجه استعمالها وعملها وتسمية ما تحتمله من ألاشجار والخضر وما ال [ أنواعها ومنافعها وتدبيرها: في الزبول : ]الفصل ألاول 

 (46ص) 403-444صص . تحتمله منها

 (2ف)معمر إكرام -  44

 (4ف)ديهاج دمحم  -

 (4ف)مبربش شيماء  -

 (21ص) 469-409الفصل الثاني في كيفية عمل ألازبال، صص

  432-434ص، أجود السرجين: الفصل الثالث

 438-431صص. كيفية استعمال ألازبال في الشجر والخضر والتغبير: الفصل الرابع

 .486-439صص، منفعة ألازبال ووقت التزبيل: الفصل الخامس

 484-484صص. مقادير ألازبال: الفصل السادس

 (4ف)إبراهيم هشام  - 42

 (4ف)عالم خيرة -

 (2ف)عماري كريمة -

 (2ف)عابد ريم  -

 (23ص) 488-480صص. قوى ألازبال: الفصل السابع

 494-489صص. عالج ألارض بالزبل: الفصل الثامن

 069 -491ذرق الطير وألابعار وألارواث صص: الفصل الثامن

 044ص[ وقت التزبيل: ]الفصل العاشر

 040-041صص[ ما يحتمله الزبل وما ال يحتمله: ]الفصل الحادي عشر

 (2ف)هنية فوزية  - 41

 (4ف)طاب عائشة -

 (4ف)حمزة زريقة حياة -

 (4ف)عالل هجيرة  -

 (28ص)010-020صص[ في دالئل قرب املاء وبعده عن ألارض: ]الفصل الثاني

  040-013صص[ في فتح آلابار: ]الفصل الثالث

 001-043صص[تعديل ألارض ووزنها ليجري املاء فيها: ]الرابعالفصل 

 (4ف)كروه كوثر  - 44

 (4ف)باهي سماح  -

 (2ف)أميرة شقيفة  -

 (2ف)جعواط بدر الدين  -

 (23ص)061 -003صص. في اتخاذ البساتين وترتيب غراسة ألاشجار فيها: الباب الرابع

 . غراسة ألاشجار: الباب الخامس

  -063صص[ في اتخاذ ألاشجار في البعل وفي الجّنات على الّسقي وذكر ما ال يسقي الغارس منها عن معرفة] :الفصل ألاول 
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 (2ف)يحياوي سعاد  - 40

 (4ف)خيري إكرام -

 (4ف)رزيق عبد املنعم  -

لوخ والعيون وألاوتاد]الفصل الثاني 
ُ
 (28ص) 664-089صص[ في أوقات غراسة ألاشجار وامل

  660-661صص[ في غراسة نوى ألاشجار: ]الثالثالفصل 

 646-663صص[ غراسة حبوب ألاشجار التي ليس لها نوى : ]الفصل الرابع

 642-644صص[ غروس القصارى والظروف: ]الفصل الخامس

 626-641صص[غراسة امللوخ واختيار ألاحسن منها:]الفصل السادس

 (4ف)حرير سارة  - 46

 (4ف)شارف بختة -

 (4ف)الكريم  الوافي عبد-

 (2ف)صباح بصافي  -

 

 (28ص) 624صص[غراسة عيون أغصان ألاشجار:]الفصل السابع

 626-621صص[غراسة ألاوتاد وامللوخ أيضا: ]الفصل الثامن

 628-623صص[النوامي واللفاف واللواحق: غراسة القضبان:]الفصل التاسع

 610-629صص[التغطيس والتكبيس:]الفصل العاشر

  641-613صص[ الاستسالف:]عشرالفصل الحادي 

 648-640صص[تدبير النوى والحب وامللوخ والعيون وألاوتاد: ]الفصل الثاني عشر

 601-649صص[ مقدار الحفر للغراسات: ]الفصل الثالث عشر

 حاج عبد القادر يخلف. د: أستاذ املقياس

 


