مسلك التاريخ والحضارة
الفصل الثاني

اإلغريق والرومان

تاريخ المماليك والعثمانيين
النهضة األوروبية

الغرب اإلسالمي من المرابطين إلى نهاية المرينيين

العلوم المساعدة للتاريخ
جغرافية المغرب 0

الفترة الغامضة أو العصر الوسيط اإلغريقي -0011 011ق.م.
الفترة األرخيكية أو الفترة المبكرة من العصر الهليني 904 -011ق.م.
الديانة اإلغريقية. حركة االستيطان  771-777ق.م.التعريف بالمماليك وأسس حكمهم.تحليل وثيقة تاريخية حول المماليك. قراءة في كتاب حول المماليك وحول العثمانيين.مفهوم النهضة األوروبية والعوامل المساهمة فيقيامها.
مظاهر النهضة األوروبية. اإلصالح الديني البروتستانتي. .قضايا مصدرية من تاريخ الدولة المرابطية. أصناف المصادر وأنواعها. البنيات األساسية لبناء الدولة المرابطية. أصول نشأة الدولة المرابطية. مراحل تطور حركة المرابطين. األساس الجهادي لحركة المرابطين إلى نهاية الدولةالمرابطية.
الشروط التاريخية لنشأة علم االجتماع.الرواد والمؤسسون األوائل لعلم االجتماع. األنثروبولوجيا :بحث في الميالد والماهية.الخصائص الديمغرافية والسوسيواقتصادية.مستوى التنمية البشرية بالمجال المغربي.
-

الفرنسية
الفصل الرابع

تاريخ الشرق األقصى

تاريخ المغرب وإفريقيا ج .الصحراء إلى غاية
ق04

تاريخ أوروبا في القرنين 04و01

تاريخ المغرب في القرن 04

السلطة والمجتمع.الكونفوشيوسية.البوذية.المؤسسة اإلمبراطورية في اليابان. الديانة الشنتوية والبوذية في اليابان.تاريخ العالقات المغربية اإلفريقية :مغالطاتووقائع.
مملكة التكرور عند الجغرافيين المغاربة:اإلدريسي نموذجا.
 علماء بالد المغرب في السودان الغربي.البعد االجتماعي للثورة الصناعية.بريطانيا بين منتصف القرن  04والحرب العالميةاألولى.
 الوجود األوربي في إفريقيا السوداء بين الكشفواالستعمار :فرنسا نموذجا.
عهد السلطان موالي سليمان الحذر الدبلوماسيواإلضطراب الداخلي
الضغوط األوربية وتداعياتها العسكرية والسياسيةواالقتصادية واالجتماعية

تاريخ أمريكا

النظريات االقتصادية

 ردود الفعل في مواجهة الـضغوط االستعماريةومعضلة اإلصالح
الخصائص العامة لجغرافية امريكا الالتينية واهمالحضارات التي ازدهرت بها.
االكتشافات الجغرافية بأمريكا الالتينية ومراحلاالستعمار اإليبيري.
 مظاهر االستغالل اإلسباني ألمريكا الالتينيةوردود فعل سكانها .
تطور الفكر االقتصادي قبل القرن الخامس عشرالميالدي.
التعريف بالنظريتين االقتصاديتين الميركانتيليةوالطبيعية وبأهميتهما في تاريخ الفكر االقتصادي.
األسس االقتصادية التي ارتكزت عليهاالميركانتيلية والطبيعية.
 -االنتقادات التي وجهت للميركانتيلية وللطبيعية.

الفصل السادس

المغرب والعالم المتوسطي في القرنين  04و 01

المغرب منذ االستقالل

المغرب والقارة األمريكية

المدينة اإلسالمية

 العالقات الدبلوماسية بين دول المتوسط وانعكاساتهاعلى شمال إفريقيا.
 انعكاسات مقررات مؤتمر فيينا على الضفة الجنوبيةللمتوسط (المغرب خاصة).
 تبلور صراع دول المتوسط حول الضفة الجنوبيةومشروع السيطرة على المغرب.
 المجال المتوسطي والسياسة االستعمارية الفرنسية.مصادر ومراجع التاريخ الراهن.استكمال الوحدة الترابية.الدساتير في المغرب. قراءة في كتاب تاريخ المغرب منذ االستقالل لبييرفيرمورين.
معاهدة السلم والصداقة المغربية األمريكية.الحضور األمريكي في المغرب طنجة نموذجا.جوانب من العالقات المغربية األمريكية خالل القرنالتاسع عشر.
مؤتمر الجزيرة الخضراء والدور األمريكي في المسألةالمغربية.
 موقف الواليات المتحدة األمريكية من الحمايةالفرنسية.
نشأة المدينة اإلسالمية والدراسات التي أنجزت حولها.المقاربة اإلسالمية للمدينة. -مظاهر الحياة العامة في المدينة اإلسالمية.

