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ة المحاور المعتمدة في امتحانات الدورة الربيعي    

     لمسلك التاريخ والحضارة ثانيالسداسي ال

                                                                                       2020-2021  

 الوحدة  األستاذ المحاور المعتمدة في االمتحان  مالحظات 

 :محاور تاريخ اإلغريق جميع االفواج 

حضارة عصر البرونز في  -1

 المنطقة اإليجية 

طبيعة المجتمع اإلغريقي في  -2

 المرحلة األرخيكية )المبكرة(

تحوالت بالد اإلغريق انطالقا   -3

 من القرن السابع قبل الميالد 

 اإلغريق والرومان  العربي الحمدي 

 شعبة التاريخ

 مسلك التاريخ والحضارة 



2 
 

مدينة إسبرطة مجتمعها   -4

 .ونظامها السياسي

  :محاور تاريخ الرومان

تأسيس مدينة روما وتكوين   -1

 المجتمع الروماني 

 روما التوسع والهيمنة  -2

انعكاس الحروب على   -3

الروماني ومحاولة  المجتمع 

 اإلصالح.

 

 القسم األول: المماليك جميع االفواج 

 المحور األول: مدخل عام .1

المحور الثاني: خصائص  .2

أصول  +المماليك ومميزاتهم 

والعثمانيين تاريخ الممالك  محمد الساروتي    
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إلى   22المماليك )الصفحات، من:

27 ) 

.المحور الرابع: عوامل انهيار   .3

_  45الدولة المملوكية )ص من 

 (. 48إلى 

 

 القسم الثاني: العثمانيين:

1.  .III السلطنة العثمانية في

أوجها، )فتح القسطنطينية، 

السالطين الحماة، االدارة القوية  

- 9من( والحضارة المزدهرة( : 

14 ) 
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2.  . VI من السلطنة العثمانية إلى

الجمهورية التركية الصفحات من 

 . 26إلى   24

 

المحور األول :عوامل ومظاهر    - جميع االفواج 

 النهضة األوربية  

المحور الثاني :االكتشافات   -

 الجغرافية 

 النهضة األوربية  موالي الحسن مغار 

بيبليوغرافيا تاريخ المرابطين  -1 جميع االفواج 

 والموحدين: عرض وتقويم 

 . بنية الدولة المرابطية ومكوناتها -2

الحركة التومرتية وتأسيس دولة  -4

 الموحدين 

 نشأة الدولة المرينية   -5

الغرب اإلسالمي من  أحمد بوزيدي 

 المرابطين ... 
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 العلماء والسلطة المرينية   -6

 

للتاريخ العلوم المساعدة  عبد الحق الطاهري  المحاور المقررة  جميع - جميع االفواج    

4- 3االفواج:  -L'argumentation. 

-Les connecteurs logiques. 

-Les indéfinis. 

 

 اللغات والمصطلحات وفاء بنزينة 

ها، ملمحور االول: الخرائط، مفهوا جميع االفواج 

 ومراحل تطورها؛   أهميتها

 ط رائف الخالمحور الثاني: تصني

  الخرائط حسب المحور الثالث: تمثيل

 .الموضوع

المحور الرابع: اشكال التوطين  

 الخرائطي 

 الخرائطية  نور الدين بوعمالي 
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المحور الخامس: طبيعة الخريطة  

الموضوعاتية حسب المستوى  

 الوظيفي 

 

 

8- 7- 6- 5- 2- 1االفواج   1. Initiation à 

l'argumentation 

2. La différence entre les 

verbes informer,  

convaincre et persuader 

La valeur de l'argument 

 اللغات والمصطلحات حسناء الزباير 
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المحاور المعتمدة في امتحانات الدورة الربيعية    

2020 -2021  

 السداسي الرابع لمسلك التاريخ والحضارة 

االمتحان المحاور المعتمدة في  مالحظات   الوحدة  األستاذ 

المطبوع الخاص بمحاضرات الصين، والمحاور   جميع االفواج 

إلى المحاضرة  1المعتمدة فيه من المحاضرة رقم 

 . 7رقم 

 تاريخ الشرق األقصى  رشيد بنعمر

قراءة تركيبية في طبيعة مصادر ومراجع تاريخ - جميع االفواج 

 العالقات المغربية االفريقية 

 الجغرافيا التاريخية -

 بالد السودان في كتب الرحلة  -

تاريخ المغرب وافريقيا جنوب   أحمد بوزيدي 

 الصحراء

 شعبة التاريخ

 مسلك التاريخ والحضارة 
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 العالقات السياسية -

 المحور األول : ظاهرة االسترقاق   - جميع االفواج 

 المحور الثاني :الحركات الليبرالية والقومية   -

المحور الثالث :الثورة الصناعية، األسباب  -

 والنتائج 

موالي الحسن  

 مغار

20و 19أوربا في القرنين   

 * التوسع األجنبي بمغرب القرن التاسع عشر جميع االفواج 

* التحوالت االقتصاااااادياة  والماالياة ولىاارهاا على 

 19مغرب القرن 

* اإلصااااالحات ونتائجها في مغرب القرن التاسااااع 

 عشر

19المغرب في القرن  فؤاد قشاشي   

جميع  

 االفواج 

 12إلى ص.  1الشخصية األمريكية من ص. - -

 الهجرة إلى الواليات المتحدة األمريكية. - -

 تاريخ أمريكا    جمال حيمر

المحور الثاني: الفكر االقتصادي الميركانتيلي   جميع االفواج 

 والفيزيوقراطي 

 النظريات االقتصادية فؤاد قشاشي 
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المحور الثالث: المدارس االقتصادية الحديثة  

 الراهنة والمعاصرة واتجاهاتها 
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في امتحانات الدورة الربيعية  المحاور المعتمدة   

2020 -2021  

 السداسي السادس لمسلك التاريخ والحضارة

 الوحدة  األستاذ المحاور المعتمدة في االمتحان  مالحظات 

2إعالميات      

ور النزاع حول الصحراء ذج -1 جميع االفواج 

 المغربية . 

القضية الوطنية في   -2

 المنتظمات الدولية .

االبعاد العميقة لملف   -3

 الصحراء المغربية .

 قضايا تاريخية معاصرة  محمد امراني علوي 

 شعبة التاريخ

 مسلك التاريخ والحضارة 
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المظاهر السيادية والسياسية   -4

 باالقاليم الجنوبية. 

الوىائق السياسية واالدلة  -5

التاريخية لملف الصحراء 

 المغربية . 

 مقترح الحكم الذاتي . -6

 

  جميع االفواج 

المطبوع الذي وضعه االستاذ ميمون 

 أزيزا 

 رشيد بنعمر

 ميمون ازيزا 

 المقاومة والحركة الوطنية 

التعريف  علم االىار 1المحور  جميع االفواج   

 .والنشأة

 .المساعدة.العلوم 2المحور 

 ..طرق البحث االىري 3المحور 

 تقنيات البحث االىري  علي العشاق
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. كيفية استخراج 4المحور 

  اآلىار.

 


