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 ماستر 1السنة : ى و املست

 تاريخ الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط: عنوان املاستر

 الثاني: السداس ي

 النشاط الحرفي والتجاري في الغرب إلاسالمي: املقياس

 

 ألاعمال التطبيقية

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

 .بالعمل ومتواجد ضمن مجموعة عمل( ة)قبل كّل طالب أو طالبة معني ب منالكتاب املطلو تحميل  -

 :تقسيم العمل بين الفوج -

ن كّل * 
ّ
فاملحتوى املعرفي من  مجموعةتمك

ّ
ص و به،  تالذي كل

ّ
مع الحفاظ على ، مختصرجماعي تحرير ملخ

 .جميع العناصر املوجودة في 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 ، بين الخطوط سم4، 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 إقالل بإخالل وال 

شفهيا وفقا لتسلسل املواضيع حسب الجدول أدناه خالل الحصص كّل مجموعة عملها الجماعي  تقّدم* 

 .التطبيقية املخّصصة للمقياس

 :التقّيد بها وكّل من يخالفها يتحّمل عواقب ذلكمالحظات مهّمة جّدا يجب 

 . ال تحتمل التمديد ويجب استغاللها بشكل عقالني حصص تطبيقية لكّل فوج 4يوجد  -

 . تكون من طالبين إلى ثالثة طلبةمجموعة البحث ت -

 (دقيقة 22إلى  22الزمن املخصص لكل مجموعة )مجموعات عملها  3في كّل حصة تطبيقية تعرض  -

 .ا إلى أستاذ املقياسفي نهاية كّل حّصة تطبيقية تلزم كّل مجموعة قامت بعرض عملها بتسليم أوراق عرضه -

 :أعمال املجموعات في الفوج ألاول 
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 العمل املطلوب أسماء الطلبة املجموعات

24 

 4حصة

 خيري إكرام  -

 رزيق عبد املنعم  -

 

، رسالة ماجستير، (م4232-522/ه422-431)دمحم عطاهللا سالم الخليفات، التجارة في ألاندلس في عصر الدولة ألاموية 

 .2224جامعة مؤتة، 

 (32-43صص: )مراكز التجارة في ألاندلس: الفصل ألاول 

 املراكز التجارية البرية -

 (املوانئ)املراكز التجارية البحرية  -

 باهي سماح - 22

 الوافي عبد الكريم  -

 

 ، رسالة ماجستير،(م4232-522/ه422-431)دمحم عطاهللا سالم الخليفات، التجارة في ألاندلس في عصر الدولة ألاموية 

 .2224جامعة مؤتة، 

 (62-35صص: )التجارة الداخلية: الفصل الثاني

 فئات املجتمع التي عملت بالتجارة -

 أصناف التّجار -

 تسّمي التجار بأصناف بيوعهم -

 ألاسواق -

 القيساريات -

 الفنادق -

 بضائع ألاندلس -

 أسعار السلع  -

 .والية السوق أو نظام الحسبة -

 عالم خيرة- 23

 زريقة حياة حمزة - 

 

، رسالة ماجستير، (م4232-522/ه422-431)دمحم عطاهللا سالم الخليفات، التجارة في ألاندلس في عصر الدولة ألاموية 

 .2224جامعة مؤتة، 

 ( 12-62صص)التجارة الخارجية : الفصل الثالث

24  

 2حصة

 ديهاج دمحم  -

 مبربش شيماء  -

، رسالة ماجستير، (م4232-522/ه422-431)ألاندلس في عصر الدولة ألاموية  دمحم عطاهللا سالم الخليفات، التجارة في

 .2224جامعة مؤتة، 

 ( 442-14صص)الطرق التجارية : الفصل الرابع

  وسائل التعامل التجاري : الفصل الخامس

 إبراهيم هشام - 22

 روابح ياسين  -

جامعة بنغازي،  -والاجتماعي في عصر املرابطين، كلية آلادابحماد فضل هللا الصالحين صالح، تاريخ املغرب الاقتصادي 

 .2242تاريخ املناقشة 

 (42-46)ألاحوال الزراعية والرعوية والصناعية : الفصل ألاول 

 الحياة الاجتماعية -أوال

 املجتمع املغربي -أ

 العادات  -ب

 إلاقبال على الرقص والطرب وسماع املوسيقى في ألاندلس واملغرب -

 ال على سماع الشيوخ والفقهاء في ألاربطة والزواياإلاقب-

 في ألاندلس( لغلبة الروح الدينية)املشاركة في الجهاد -

 حساين دواجي أسماء  - 26

 قوبة حياة -

 

جامعة بنغازي،  -حماد فضل هللا الصالحين صالح، تاريخ املغرب الاقتصادي والاجتماعي في عصر املرابطين، كلية آلاداب

 .2242املناقشة تاريخ 

 (61-45صص)التجارة والنظام املالي : الفصل الثاني -

 . التجارة الداخلية: أوال

 التجارة الخارجية: ثانيا

25 

 3حصة

 خديجة  بلقاسم سعدون -

  بن بختي ثراء -

جامعة بنغازي،  -حماد فضل هللا الصالحين صالح، تاريخ املغرب الاقتصادي والاجتماعي في عصر املرابطين، كلية آلاداب

 .2242تاريخ املناقشة 

 ( 63-66صص)الصادرات والواردات : ثالثا

 النظام املالي: رابعا

م، نقله إلى 42إلى القرن  42الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن  رحموني دمحم صادق  - 21
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 بن يحي وردة  -

 

 .2، ج4662، 4بيروت، ط -الساحلي، دار الغرب إلاسالميالعربية حّمادي 

 (233-242صص)النظام العّقاري : الفصل ألاول -

 الضرائب واملكوس: الفصل الثاني -

 زحاف نوال  - 26

 فالي حنان  -

م، نقله إلى 42إلى القرن  42الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 

 .2، ج4662، 4بيروت، ط -العربية حّمادي الساحلي، دار الغرب إلاسالمي

 (341-262صص)الزراعة : الفصل الثالث -

 إلانتاج الزراعي والصناعي واملنجمي: الفصل الرابع -

42 

 4حصة

 كبير شيماء -

 بحالط إكرام شريفة-  -

م، نقله إلى 42إلى القرن  42زيري من القرن الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني 

 .2، ج4662، 4بيروت، ط -العربية حّمادي الساحلي، دار الغرب إلاسالمي

 (254-226صص)النقود : الفصل الخامس

 املوازين واملكاييل : الفصل السادس -

 التجارة الداخلية: الفصل السابع -

 شارف بختة  - 44

 تهمي سلمى  -

م، نقله إلى 42إلى القرن  42الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن  الهادي روجي إدريس،

 .2، ج4662، 4بيروت، ط -العربية حّمادي الساحلي، دار الغرب إلاسالمي

 (324-256صص)التجارة الخارجية : الفصل الثامن  -

 حارك فاطمة  - 42

 قليبز ياسمين -

 . 2245محمود هدية، اقتصاد النسيج في الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي، 

 (52-33صص: )املواد الخام النسيجية في الغرب إلاسالمي: الفصل ألاول 

 حاج عبد القادر يخلف. د: أستاذ املقياس

 

 :أعمال املجموعات في الفوج الثاني

 العمل املطلوب أسماء الطلبة ألافواج

24 

 4ح
 ماموني هواري  -

 صباحي دمحم عبد الكريم -

 بلمير دمحم -

 . 2245محمود هدية، اقتصاد النسيج في الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي، 

 (422-54صص)م 42 -44/ه6-2صّناع النسيج في الغرب إلاسالمي منذ القرن  -الفصل الثاني

 بوحمار أحالم  - 22

 نوار زينب -

 أميرة شقيفة -

 . 2245محمود هدية، اقتصاد النسيج في الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي، 

 ( 454-423صص)مراحل ومراكز صناعة النسيج في بلدان الغرب إلاسالمي : الفصل الثالث

 م42-44/ه6-2أسواق النسيج ونظمه التجارية في الغرب إلاسالمي منذ القرن : الفصل الرابع

23 

 2ح
 شارف زروقي مروة -

 رانية فغول -

 . 2245محمود هدية، اقتصاد النسيج في الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي، 

 .225-453صص( م42-44/ه6-2)املبادالت التجارية للنسيج في بلدان الغرب إلاسالمي : الفصل الخامس

 بن يحي فضيلة  - 24

 تواتي كريمة -

 . 2245محمود هدية، اقتصاد النسيج في الغرب إلاسالمي في العصر الوسيط، مؤسسة هنداوي، 

 262-225صص( م42-44/ه6-2)املبادالت التجارية للنسيج في الغرب إلاسالمي :  الفصل السادس -

22 

 3ح

 حاوي أمال  -

 صغير عبد النور  -

الجزائر،   -ألاحوال الاقتصادية والثقافية، منشورات الحضارة: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، الجزء الثاني

 .2226طبعة 

 (66-14صص:        )الفصل الثاني -

 من الصناعة إلى صناعة الحديد -

 دومي دمحم  - 26

 بلقاسم فتيحة  -

الجزائر،   -ارةألاحوال الاقتصادية والثقافية، منشورات الحض: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، الجزء الثاني

 .  2226طبعة 

 (426-424صص. )من النظام الجبائي إلى الضوائق الاقتصادية: الفصل الثالث

 أحمد بن عمر فيصل سيد - 25

 محكر مفتاح ميلود 

الجزائر،   -ألاحوال الاقتصادية والثقافية، منشورات الحضارة: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، الجزء الثاني

 .  2226طبعة 
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 (424-434صص)من التجارة الخارجية إلى طرق القوافل : الفصل الرابع - عابد ريم -

21 

 4ح

 بلعز ليلى  -

 حرير سارة -

الجزائر،   -ألاحوال الاقتصادية والثقافية، منشورات الحضارة: مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، الجزء الثاني

 .  2226طبعة 

 (415 -423صص)من مراكز التجارة إلى املواد الغذائية : الفصل الرابع  -

 الحّمامات -

 الفكاهة -

 ألامثال -

 العادات والتقاليد -

 املجتمع ألاندلس ي مظاهر الفساد في -

 أحمد بالحة ريان خيرة  - 26

 حواية كريمة -

 عّماري كريمة -

الجزائر،  -، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع(نشأتها وتطورها)موس ى لقبال، الحسبة املذهبية في بالد املغرب العربي 

 .4654، 4ط

 (26-21صص)نشاة نظام الحسبة في بالد املغرب إلاسالمي : الباب ألاول  -

 نقي عمار  - 42

 قدمان ليلى -

الجزائر،  -، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع(نشأتها وتطورها)موس ى لقبال، الحسبة املذهبية في بالد املغرب العربي 

 ( 63-53صص. )4654، 4ط

 املكاييل واملوازين : الفصل الثاني -

 بقايا الحسبة في العصر الحاضر في بالد املغرب  : الفصل الثالث -

 حاج عبد القادر يخلف. د: أستاذ املقياس

 


