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 ()طلبة السنة األولى جذع مشترك علوم انسانية

 

األولى جذع مشترك علوم السنة ليكن في علم طلبة 

أنه يجب عليهم التواصل مع اساتذتهم المطبقين  ،انسانية

 بر اإليميالت المبينة أسفله.ع

يمكن برمجة لقاء مع األستاذ إذا دعت الضرورة لذلك بناءا 

 على طلب من ممثل الفوج.

تذتهم ل مع اسااء التواصيجب على جميع الطلبة بدون استثن

 لتكليفهم باألعمال الالزمة.

 رئيس القسم
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 ألاستاذ: بونقاب عماد

 imadbounnagab@gmail.com البريد الالكتروني: 
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 : دليل كتابة البحوث
 صفحة. 12و  8بين  –مقالة –إطار العمل على شكل ورقة علمية -1

 كل طالب ملزم بمعالجة املوضوع املقدم له من قائمة املواضيع ويجب أن يوضح في بداية الورقة البحثية: -2

 البريد إلالكتروني -           رقم التسجيل -          الفوج -           الاسم والقب

   بالطالبعنوان العمل الخاص 

بإعداد مقدمة تتضمن تعريفا باملوضوع وإشكاليته الرئيسية مع التساؤالت الفرعية وأهميته يلتزم الطالب -3

وأهدافه، مع الترتيب الزمني والتسلسل التاريخي واملنطقي لألفكار والتحليالت الواردة في عناصر البحث )التي 
ية تليها قائمة هوامش تكون مرقمة وواضحة( وإنتهاء بخاتمة تضم أهم إلاستنتاجات على شكل نقاط رئيس

 ومراجع البحث.

يكون التوثيق وإلاحالة للمصادر واملراجع املعتمدة وكذا املصطلحات وألاعالم في آخر الورقة البحثية ومرقمة -4

 ومرتبة ومتتالية في متن البحث.

 .اردة في البحثلنصية وألافكار الو ضرورة إلالتزام باألمانة العلمية في التوثيق وإلاحالة لكل إلاقتباسات ا-5

بالنسبة للمتن  -16حجم  -  tradictional arabicتكتب ألاوراق البحثية إذا أمكن بالحاسبوب بالخط -6

 بالنسبة لقائمة املصادر واملراجع . -14حجم  –و 

في حالة تعذر كتابة البحوث بالحاسوب تكتب بخط اليد وتكون واضحة ومفهومة، ويتم جمعها مرقمنة  -7

 وهذا وفق الشروط أدناه.  - -pdfستند واحد ورقمي   م ومرتبة في

 يكون تقييم ألاعمال وفقا للسلم التالي:-8

 نقاط* 8إلاحاطة باملوضوع وعناصره ألاساسية * -

 نقاط* 6الدقة في التوثيق وإلاحالة وألامانة العلمية *-

 نقاط*3إحترام منهجية إلاجابة والشروط املطلوبة*-

 نقاط* 3وح ألافكار *سالمة اللغة والخط ووض-

 imadbounnagab@gmail.com  ترسم ألاعمال الى البريد إلاكتروني :.-9

 2021مارس  1وهذا قبل تاريخ 

ال يتحمل أستاذ املقياس أي تأخير غير مبرر في تسليم ألاعمال البحثية خالل آلاجال املحددة أو عدم إلتزام -10
 كل طالب بموضوع البحث الذي تم منحه إياه إلنجازة .
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 كتاب: منهجية دراسة 

 الظاهري الجانب -1

 .التعريف بالكاتب 

 ،سنة  دار النشر، الجزء )ان وجد(، الطبعة )ان وجدت(، بطاقة حول الكتاب تشمل: العنوان

 عدد الصفحات، الغالف الخارجي في إطار سيميائية الصورة.بلد النشر، ، النشر

 تحديد ألاسباب والدوافع إلختيار دراسة الكتاب. 

  وألافكار الجزئية للكتابتحديد الفكرة العامة. 

  ذلك.معرفة املنهجية التي يتبعها الكاتب مع ذكر دالئل تبرز 

 :الجانب الباطني-2

 .ملخص عام حول الكتاب 

 دراسة ألافكار ونقدها. 

 أهمية وقيمة الكتاب 

  لغويا -معرفيا-منهجيا–الكتاب الشخصية للطالب من خالل دراسة  الاستفادةذكر– 

  الطالب  من  دراسته  للكتاب .  استنتجهاإعطاء  نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحوث  عناوين

 

 الحضارة الفينيقية الحضارة الفرعونية بالد الرافدين حضارات

سرجون -شخصيات  خلدها  التاريخ

 -ألاكادي  أنموذجا

التواصل الحضاري  في  التاريخ  القديم  

هجرة -من  خالل  الهجرات البشرية

 -أنموذجاالهيكسوس الى  مصر 

–وصراع  قوى الجوار  الساحل  الفينيقي

 -الصراع آلاشوري الفينيقي  أنموذجا

-التفويض إلاالهي  عند السومريين

 -دراسة في نظام  الحكم

الدولة  الحيثية وتوسعاتها  على  الساحل   الكهنة والكهنوت في  مصر الفرعونية

 الفينيقي

من   حولهانظام  الدولة  املدينة وت

 السومر الى  إلاغريق

وصف الحضارة  الفرعونية  من  خالل  

 كتاب  هيرودوت

الحضارة الفينيقية تاريخها  ومظاهرها  

 إلاقتصادية

الجوانب  الحضارية في  الدولة  

الكتابة  املسمارية –السومارية 

 -أنوذجا

بداية  التكوين الحضاري  للحضارة 

 -دراسة شخصية املؤسس مينا-املصرية

ملظاهر  الثقافية  في  الحضارة  ا

 -الفينيقية أنمودجا  كتابةال-الفينيقية

دراسة كتاب الحضارة الفينيقية لكونتنو  العمارة في الحضارة املصرية -ألاسر البابلي-ث  خلدها التاريخأحدا

 -، ترجمة محمد عبد الهادي  شعيرة

دراسة  -الكتابة في  التاريخ  القديم

املسمارية   مقارنة بين الكتابة

 -والهيروغليفية

  حضارة الفرعونية في  عيون  املصادر ال

 الكالسيكية إلاغريقية

إعداد قائمة بيبلوغرافية خاصة باملصادر  

مع -التي تتحدث عن الحضارة الفينيقية

 -تعريف مبسط للمؤلف واملصدر

 –التشريعات في  بالد الرافدين 

 -جاإلاجتماعي  أنموذ الجانب 

بيبليوغرافيا خاصة  إعداد قائمة

باملصادر  التاريخية التي  تتحدث  عن  

مع تعريف بسيط -الحضارة الفرعونية

 للمؤلف واملصدر

الكشوفات الجغرافية  الفينيقية  في  

 حوض  البحر املتوسط

ألازمات  السياسية في  حضارات بالد 

السومارية ، ألاكادية –الرافدين 

 أسبابها  ونتائجها -وآلاشورية

إلاسكندر  -ات من التاريخشخصي

 -املقدوني

 اململكة العبرانية  في  التاريخ القديم

 املعتقدات الدينية في  مصر  الفرعونية الحياة الدينية في  الحضارة  ألاكادية

 -حياة ما  بعد املوت أنموذجا-

الهجرات  السامية  نحو الشرق  ألادنى 

 -نظرة  في  ألاسباب  والنتائج-القديم

إلاقتصادية في الحضارة  الحياة 

 السومارية

البحرية  الفينيقية ودورها في  ربط   التحنيط لدى الفراعنة

العالقات  بين حوض ي  املتوسط الشرقي  

 والغربي

الحياة إلاجتماعية في  الحضارة 

 آلاشورية

دراسة تاريخية للمصادر املادية  في   

حجر الرشيد -الحضارة  الفرعونية

 -أنموذجا

أشهر العقائد –دراسة كتاب بعنوان 

 ألحمد سويلم–الدينية في العالم القديم 

تطور الفنون  لدى حضارات بالد 

 الرافدين

دراسة كتاب الشرق ألادنى القديم ملصر 

 -لعبد العزيز صالح-والعراق

دراسة كتاب تاريخ الحضارة الفينيقية 

  -لجان مازيل -الكنعانية

دراسة   دور  املصادر  املادية  في

قوائم امللوك -حضارات بالد الرافدين

 -أنموذجا

دراسة كتاب  الفن  والحياة  في مصر  

لكلير ال لويت ، ترجمة فاطمة -الفرعونية

 -عبد هللا

ملحمد أبو –دراسة كتاب املدن الفينيقية 

 -املحاسن عصفور 



 املراجع املطلوب من الطلبة دراستها مع روابط تحميلها: 

 رابط الكتاب عنوان  الكتاب 

كتاب الحضارة الفينيقية 

لكونتنو ، ترجمة محمد عبد 

 -الهادي  شعيرة

-/www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84https:/

-D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%
-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%
-ACD8%%

D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbk%
m6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc 

أشهر العقائد –كتاب بعنوان 

–الدينية في العالم القديم 

 ألحمد سويلم

-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-https://www.noor
-D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%
-%D9%81%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%
-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%

-f?fbclid=IwAR1yBeE5jq2BKNmN0LkKGUwITTLgXSQxiEsdxUgypjTSpd
rX7XRKa81o3WuY 

كتاب الشرق ألادنى القديم 

لعبد العزيز -ملصر والعراق

 -صالح

download-395547453-library.online/free-https://books 

كتاب تاريخ الحضارة الفينيقية 

 -لجان مازيل -الكنعانية

-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-eyes.com/160394/pdfhttps://ebook.univ
-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%
2-D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9% 

كتاب  الفن  والحياة  في مصر  

ويت ، لكلير ال ل-الفرعونية

 -ترجمة فاطمة عبد هللا

https://archive.org/details/20210103_20210103_2039/mode/2up 
 
 

ملحمد –كتاب املدن الفينيقية 

 -أبو املحاسن عصفور 

https://archive.org/details/PhoenicianCitiesDr.MohammedAbuAlMahasenAsfour/mode/2up 

 

 

 

 

https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%88.html?fbclid=IwAR1JNZQG8KjUHbkm6tz882Oc7IwRlv_3MsHvSiYr0qHLxpsZJL1LvVW4gQc
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-pdf?fbclid=IwAR1yBeE5jq2BKNmN0LkKGUwITTLgXSQxiEsdxUgypjTS-rX7XRKa81o3WuY
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-pdf?fbclid=IwAR1yBeE5jq2BKNmN0LkKGUwITTLgXSQxiEsdxUgypjTS-rX7XRKa81o3WuY
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-pdf?fbclid=IwAR1yBeE5jq2BKNmN0LkKGUwITTLgXSQxiEsdxUgypjTS-rX7XRKa81o3WuY
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-pdf?fbclid=IwAR1yBeE5jq2BKNmN0LkKGUwITTLgXSQxiEsdxUgypjTS-rX7XRKa81o3WuY
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 مالحظات :

البريد  ه عبر يرسلو صفحات  ال أكثر   5أو  4 في حدودكل طالب ينجز البحث الذي يختاره  -1

مارس  1قبل تاريخ وهذا   Boubakerkarima1993@gmail.com الالكتروني التالي:

2021 

 الطالب البحث  تمنح له  عالمة صفر أي  تحمل  الجميع  لكامل  مسؤوليته .عدم إنجاز  -2

 الالكترونياستفسار يرجى التواصل مع ألاستاذة عبر البريد  ألي-3 -3
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السنة االولى(الجذع المشترك )  

 مقياس: تاريخ الحضارات

جمال مسرحي :األستاذ  

  algerien1971@hotmail.frالبريد االلكتروني:   

16+15+14+13األفواج:   

 

 دليل كتابة البحوث:
 صفحة. 12و  8بين  –مقالة –إطار العمل على شكل ورقة علمية -1

 كل طالب ملزم بمعالجة املوضوع املقدم له من قائمة املواضيع ويجب أن يوضح في بداية الورقة البحثية: -2

 البريد إلالكتروني    -         رقم التسجيل -            الفوج -          الاسم والقب

 عنوان العمل الخاص بالطالب  

يلتزم الطالب بإعداد مقدمة تتضمن تعريفا باملوضوع وإشكاليته الرئيسية مع التساؤالت الفرعية وأهميته -3

وأهدافه، مع الترتيب الزمني والتسلسل التاريخي واملنطقي لألفكار والتحليالت الواردة في عناصر البحث )التي 

ى شكل نقاط رئيسية تليها قائمة هوامش تكون مرقمة وواضحة( وإنتهاء بخاتمة تضم أهم إلاستنتاجات عل

 ومراجع البحث.

يكون التوثيق وإلاحالة للمصادر واملراجع املعتمدة وكذا املصطلحات وألاعالم في آخر الورقة البحثية ومرقمة -4

 ومرتبة ومتتالية في متن البحث.

 ية وألافكار الواردة في البحث.ضرورة إلالتزام باألمانة العلمية في التوثيق وإلاحالة لكل إلاقتباسات النص-5

 –بالنسبة للمتن و  -16حجم  -  tradictional arabicتكتب ألاوراق البحثية إذا أمكن بالحاسبوب بالخط -6

 بالنسبة لقائمة املصادر واملراجع . -14حجم 

منة في حالة تعذر كتابة البحوث بالحاسوب تكتب بخط اليد وتكون واضحة ومفهومة، ويتم جمعها مرق -7

 وهذا وفق الشروط أدناه.  - -pdfومرتبة في مستند واحد ورقمي   

 يكون تقييم ألاعمال وفقا للسلم التالي:-8

 نقاط* 8إلاحاطة باملوضوع وعناصره ألاساسية * -

 نقاط* 6الدقة في التوثيق وإلاحالة وألامانة العلمية *-

 نقاط*3إحترام منهجية إلاجابة والشروط املطلوبة*-

 نقاط* 3اللغة والخط ووضوح ألافكار *سالمة -

 2021مارس  1وهذا قبل تاريخ   algerien1971@hotmail.frترسم ألاعمال الى البريد إلاكتروني :.  -9

ال يتحمل أستاذ املقياس أي تأخير غير مبرر في تسليم ألاعمال البحثية خالل آلاجال املحددة أو عدم إلتزام -10

 كل طالب بموضوع البحث الذي تم منحه إياه إلنجازة .

اختيار موضوع بحث ضمن املواضيع لم يذكر اسمه في القائمة  املعنية مكن ألي طالب ضمن ألافواجي -11

 املقترحة
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 تقسيم االعمال على الطلبة
groupe 13 

 
1 

 Matricule Nom Prénom عنوان البحث 

181835017087 ABA  MEHDI  مينا نارمر )نعرمر( وتوحيد مصر 

202035005459 AOUACHERIA  HADJER االسرة والحياة االجتماعية لدى المصريين 

202035006866 AZIL  HAROUN الحياة االقتصادية لدى المصريين 

202035015452 BELBEDJ  KATIBA 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة القديمة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

181835009821 BENAYACHE  ZAKARYA 
 –الفن المصري في عصر الجولة الوسطى )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–النحت 

202035008674 BENAYACHE  AHMED AMINE 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة الحديثة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035003374 BENDAIKHA   CHAHEREDINE  اهرامات الجيزة 

202035008755 BENHAMIDA  GHADA العبادة والطقوس الدينية عند المصريين القدماء 

202035003323 BENLAID  ASMA المعتقد وأساطير الخلق عند المصريين القدماء 

202035018963 BENMAKHLOUF  RADHOUANE أخناتون والثورة الدينية 

202035008767 BENSAID  MOURAD  القدماءالعلوم والمعارف عند المصريين 

202035018821 BENTAYEB  KHAWLA 
–اختراع الكتابة عند المصريين )الهيروغليفية 

 الديموطيقية(–الهيراطيقية

202035021923 BERKI  ABDERRAHIM حكم الهكسوس في مصر 

202035012401 BERRAHAL  RAHIMA الحكم الليبي في مصر 

202035008231 BOUDEHANE  CHAIMA تاريخ سومر 

202035019130 BOUMARAF  SARA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون السومرية)العمارة 

202035003061 BOURAKOUCHE  RAYANE الزيقورات 

202035015703 BOUROUH  AKRAM حكم الملك جوديا )غوديا( في سومر 

202035021838 CHELIHI  AYOUB تاريخ اكاد 

202035000549 CHIBANE  MOHAMED SADJED  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون األكادية)العمارة 

202035008099 DERRADJI  MOUSSA حكم الملك سرجون 

202035015717 DJARALLAH  IKHLAS تاريخ بابل 

202035015770 FERROUDJI  SABIR حكم الملك حمورابي 

202035000007 GUETTAF  AYA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن البابلي)العمارة 

202035000745 HADJIRA  NOURELHOUDA ملحمة جلجامش 

202035011037 HAFEID  MESSAOUDA تاريخ أشور 

202035000988 HEBA  SELMA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن األشوري)العمارة 

202035003034 HEDJAZI  DONYA حكم الملك نبوخذ نصر 

202035005480 KARECHE  AKRAM المعتقد وأساطير الخلق لدى شعوب بالد الرافدين 

202035000616 KHENAB  IMENE العبادة والطقوس الدينية لدى شعوب بالد الرافدين 

202035003292 LATRECHE  IMENE الكتابة المسمارية في بالد ما بين النهرين 

202035019111 MADACI  SARRA  والنظم في بالد الرافدينالقوانين 

202035015434 MEHAMMEDI  SAIDA تاريخ فينيقيا 

202035005905 MOKRANE  DOUNIA ZAD )مدينة صور الفينيقية )دراسة تاريخية حضارية 

202035016864 MOUDA  ILHEM  مدينة صيدا )صيدون( الفينيقية 

202035021075 RABHI  YOUCEF  )الفينيقيةمدينة جبيل )بيبلوس 

202035003298 RIHI  SIFEDDINE )تاريخ واثار رأس شمرا )أوغاريت 

182035025198 SAHRAOUI  ABIR المالحة البحرية الفينيقة 

202035015440 TOUATI  CHAIMA الحياة االقتصادية عند الفينيقيين 

202035000217 YESGUER  ZINEB الحياة االجتماعية عند الفينيقيين 
.......................................................................................................................................................................  
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202035003010 ABDENNEBI  HALIMA  نارمر )نعرمر( وتوحيد مصرمينا 

202035008672 AOUCHACH  AMINA االسرة والحياة االجتماعية لدى المصريين 

202035008781 BADI  HALA الحياة االقتصادية لدى المصريين 

202035016751 BAYOU  HADJER 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة القديمة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035017068 BEKHAKHECHA  RIMA 
 –الفن المصري في عصر الجولة الوسطى )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–النحت 

202035017598 BELKACEMI   IKRAM  
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة الحديثة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035016501 BENDAIKHA  IBTISSEM  اهرامات الجيزة 

202035000209 BEN OMSAAD  RAYANE العبادة والطقوس الدينية عند المصريين القدماء 

202035017054 BENSAID  HAKIMA  المعتقد وأساطير الخلق عند المصريين القدماء 

202035016511 BENSEDIRA  DOUNIA أخناتون والثورة الدينية 

202035017079 BENSLIMANE  SOUMIA  والمعارف عند المصريين القدماءالعلوم 

202035017145 BEN YAHIA  RACHID 
–اختراع الكتابة عند المصريين )الهيروغليفية 

 الديموطيقية(–الهيراطيقية

202035014155 BOUCETTA  AMEL حكم الهكسوس في مصر 

202035011411 BOULKOUMANE  MOUFIDA الحكم الليبي في مصر 

202035011271 BOUZIANE  MELISSA تاريخ سومر 

202035012093 BRAHIMI  MOHAMED ROSTOM  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون السومرية)العمارة 

202035015408 CHAFAI  IMANE الزيقورات 

202035013574 CHELIHI  HALIMA حكم الملك جوديا )غوديا( في سومر 

202035008217 CHERRAD  HADJER تاريخ اكاد 

202035014870 DILEKH  AYA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون األكادية)العمارة 

202035003147 FERHAT  ABIR حكم الملك سرجون 

202035003563 HAFFAF  YOUNES تاريخ بابل 

202035003257 HAMMICHE  HICHEM حكم الملك حمورابي 

202035011380 KHEDRI  BESMA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن البابلي)العمارة 

202035006455 LAIDOUNE  KHADIDJA ملحمة جلجامش 

202035015788 MAACHI  FATMA ZOHRA تاريخ أشور 

202035011609 MAHBOUB  ZOUBEYDA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن األشوري)العمارة 

202035018078 MEKAK  AMIRA  الملك نبوخذ نصرحكم 

202035004008 MESSAOUDI  AYA المعتقد وأساطير الخلق لدى شعوب بالد الرافدين 

191935003541 MHILI  RIYAD العبادة والطقوس الدينية لدى شعوب بالد الرافدين 

202035000731 MIMOUNI  MALAK الكتابة المسمارية في بالد ما بين النهرين 

202035003486 NASRAOUI  ABDECHAKOUR القوانين والنظم في بالد الرافدين 

202035011351 RAHMOUNI  MERYEM تاريخ فينيقيا 

202035005466 ROUABAH  WASSIM )مدينة صور الفينيقية )دراسة تاريخية حضارية 

202035015709 SAADNA  OMAYMA  مدينة صيدا )صيدون( الفينيقية 

202035003056 SMADI  ROKIA WISSAL مدينة جبيل )بيبلوس( الفينيقية 

202035014886 SOULEH  INES )تاريخ واثار رأس شمرا )أوغاريت 

202035017305 TAGHLABET  BASSEL المالحة البحرية الفينيقة 

161935024715 TRAD  DELPHINE الحياة االقتصادية عند الفينيقيين 

202035016678 ZATOUT  AMINA  االجتماعية عند الفينيقيينالحياة 
.........................................................................................................................................................  
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202035019987 ABDESSEMED  GHADA مينا نارمر )نعرمر( وتوحيد مصر 

202035018022 AGGOUNE  ASMA االسرة والحياة االجتماعية لدى المصريين 

202035018896 BAZIZ  RANIA الحياة االقتصادية لدى المصريين 

202035017114 BEKHOUCHE   MALIKA 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة القديمة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035000568 BENCHABI  WALID 
 –الفن المصري في عصر الجولة الوسطى )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–النحت 

202035010420 BENDAIKHA  RABAB 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة الحديثة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035018222 BENMOKHTAR  IMENE  اهرامات الجيزة 

202035013672 BOUDAOUD  WIDAD العبادة والطقوس الدينية عند المصريين القدماء 

202035017471 BOUDIAF  HIND المعتقد وأساطير الخلق عند المصريين القدماء 

202035005583 BOUDOUH  NOUFEL أخناتون والثورة الدينية 

202035000019 BOUGUERNE  AHMED WASSIM  عند المصريين القدماالعلوم والمعارف 

202035018929 BOUICHE  RAHMA 
–اختراع الكتابة عند المصريين )الهيروغليفية 

 الديموطيقية(–الهيراطيقية

202035021110 BOUZID  IKRAM حكم الهكسوس في مصر 

202035000484 CHAOUCHE  ACHWAK الحكم الليبي في مصر 

202035010228 CHEMLAL  ROMAYSSA تاريخ سومر 

202035019451 CHIBOUNE  CHAIMA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون السومرية)العمارة 

202035012414 DJAAFRI  CHAHINEZ الزيقورات 

202035021476 DJAREF  AMANI حكم الملك جوديا )غوديا( في سومر 

202035005368 GHERAB  DHIKRA تاريخ اكاد 

202035010215 GUERZIZ  BOUTHEYNA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون األكادية)العمارة 

202035026699 HADDADI  DJAMILA حكم الملك سرجون 

202035008048 HADJIRA  KHADIDJA تاريخ بابل 

202035017288 HAMADI  AMINA حكم الملك حمورابي 

202035009224 HANFOUG  IMANE  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن البابلي)العمارة 

202035000400 KAHLAT  NOUR EL HOUDA ملحمة جلجامش 

202035021223 KERDJA  MARWA تاريخ أشور 

202035010212 LAIB  ICHRAK  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن األشوري)العمارة 

202035008682 MAACHE  AMIMA  الملك نبوخذ نصرحكم 

202035005562 MANSOURA  ABDALLAH المعتقد وأساطير الخلق لدى شعوب بالد الرافدين 

202035020477 MECHENANE  MERIEM العبادة والطقوس الدينية لدى شعوب بالد الرافدين 

202035000325 MEHENI  KASSIDA الكتابة المسمارية في بالد ما بين النهرين 

202035021859 MELAKHESSOU  HASNA القوانين والنظم في بالد الرافدين 

202035012021 MELLAH  SALMA تاريخ فينيقيا 

202035013315 MEROUANI  NABILA )مدينة صور الفينيقية )دراسة تاريخية حضارية 

191935017013 MERZOUGUI  FARIAL  مدينة صيدا )صيدون( الفينيقية 

202035008715 OUCHACHE  ZAHIRA مدينة جبيل )بيبلوس( الفينيقية 

202035010227 OUCHEN  DOUNIA )تاريخ واثار رأس شمرا )أوغاريت 

202035021989 OUCHENE  WAHIBA المالحة البحرية الفينيقة 

202035019236 RIGHI  SELMA الحياة االقتصادية عند الفينيقيين 

202035019562 SACI  DRIFA  االجتماعية عند الفينيقيينالحياة 

202035009317 SAHRAOUI  SALAHEDDINE الحياة الدينية عند الفينيقيين 
....................................................................................................................................................  
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202035017394 ABDENNEBI  NAIMA مينا نارمر )نعرمر( وتوحيد مصر 

202035021732 ADERGHAL  MANAR االسرة والحياة االجتماعية لدى المصريين 

202035014892 BEHAZ  TESNIME الحياة االقتصادية لدى المصريين 

202035017049 BEKHAKHECHA  AYA 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة القديمة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035015522 BELADOUANI  FAIZA 
 –الفن المصري في عصر الجولة الوسطى )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–النحت 

202035013269 BENDIB  IKRAM 
النحت  –الفن المصري في عصر الدولة الحديثة )العمارة 

 الزخرفة ...( -الرسم–

202035021299 BENLAIFAOUI  HAFIDA  اهرامات الجيزة 

202035014884 BENNACER  EL KAHINA العبادة والطقوس الدينية عند المصريين القدماء 

202035016186 BENTOUATI  ROQIYA المعتقد وأساطير الخلق عند المصريين القدماء 

202035018164 BERDAI  IBTISSEM أخناتون والثورة الدينية 

202035020146 BEZZALLA  KADHIM العلوم والمعارف عند المصريين القدماء 

202035021682 BOUHERAUA  KENZA 
–اختراع الكتابة عند المصريين )الهيروغليفية 

 الديموطيقية(–الهيراطيقية

202035012915 BOUKHARS  AMANI حكم الهكسوس في مصر 

202035021379 BOUSLAH  Mohamed lamine الحكم الليبي في مصر 

191935009445 CHETIBA  SOHAIB تاريخ سومر 

202035016479 DERRADJI  MOUNIA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون السومرية)العمارة 

202035013604 DIFALLAH  HAIZIA الزيقورات 

202035016041 DRARDJA  NIRA  الملك جوديا )غوديا( في سومرحكم 

202035013349 FERCHA  ABIR تاريخ اكاد 

202035012942 FORTAS  SAMIYA   الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفنون األكادية)العمارة 

202035016002 GUENFOUD  AMINA حكم الملك سرجون 

202035018368 HABIBI  ILYES تاريخ بابل 

202035015142 HADJI  MANAR حكم الملك حمورابي 

202035013345 HANFOUG  SOUAD  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن البابلي)العمارة 

202035021891 HENNICHE  SOFIANE ملحمة جلجامش 

202035016788 LEBKARA  NIHAD تاريخ أشور 

202035015404 LOUCIF  ASMA  الزخرفة ...( -الرسم–النحت  –الفن األشوري)العمارة 

202035017062 MAKHLOUFI  RAHMA حكم الملك نبوخذ نصر 

162035026133 MELLAH  NESRINE المعتقد وأساطير الخلق لدى شعوب بالد الرافدين 

202035014885 MELLAHI  AYMEN العبادة والطقوس الدينية لدى شعوب بالد الرافدين 

202035014915 MELLAHI  SABRINA  المسمارية في بالد ما بين النهرينالكتابة 

202035016017 NOUASRIA  RATIBA القوانين والنظم في بالد الرافدين 

202035019197 RAHMOUNE  SAIDA تاريخ فينيقيا 

181835013968 REMMACHE  IKRAM )مدينة صور الفينيقية )دراسة تاريخية حضارية 

202035015791 SAADNA  KENZA  مدينة صيدا )صيدون( الفينيقية 

202035015117 SALHI  RAIHANE مدينة جبيل )بيبلوس( الفينيقية 

202035015098 YAHIAOUI  KHADIDJA )تاريخ واثار رأس شمرا )أوغاريت 

202035015467 ZARITA  NABIL المالحة البحرية الفينيقة 

171535001097 ZEROUAL  Salah eddine  االقتصادية عند الفينيقيينالحياة 

202035014941 ZEROUAL  MALAK الحياة االجتماعية عند الفينيقيين 

202035014611 ZIDOU  SARRA الحياة الدينية عند الفينيقيين 
 

 



مقياس: تاريخ الحضارات املحاضرين واملطبقني يف ساتذةاألقائمة   

رتك علوم إنسانيةشالسنة األوىل جذع م  
بعيطيش عبد الحميدد.  مسؤول املقياس:  

 

 املجموعات االفواج األستاذ املطبق الربيد االلكرتوني
imadbounnagab@gmail.com 

 
 بونقاب عماد

 

 املجموعة ألاولى 4الى  1الافواج من 

  8 الى 1الافواج من 

 بعيطيش عبد الحميدألاستاذ املحاضر: 

massil6@yahoo.fr 
kadrihistoir19@gmail.com قادري حدة 

 

 8الى  5 نالافواج م

boubakerkarima1993@gmail.com 

 
 بوبكر اكرام

 

 الثانيةاملجموعة  12الى  9 الافواج من

  16 الى 9 الافواج من

 ورنوغي نورالهدى : ةاملحاضر  ةألاستاذ
houda_ouernoughi@yahoo.com 

algerien1971@hotmail.fr مسرحي جمال 
 

 16 الى 13 الافواج من
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 قديمةالالحضارات  : تاريخقائمة بحوث مقياس
 سنة أولى جذع مشترك علوم إنسانيةالمستوى: 

 
 : قادري حدة ةاألستاذ

 kadrihistoir19@gmail.com البريد االلكتروني: 

 05/06/07/08األفواج:
 

 عناوين البحوث
 

 مدخل عام
 جغرافية حضارات العامل القدمي)الشرق األدىن،مشال إفريقيا،جنوب أوربا( .1
 احلضارة وقيامها  .2

 احلضارة الفرعونية)املصرية(

 مصادر دراسة تاريخ مصر القدمية .3
 كتابات هريودوت عن املصريني القدامى .4
 (6األسرة  -1الدولة القدمية يف مصر الفرعونية) متتد من األسرة  .5
 (17االسرة-7الوسطى )من االسرة الدولة  .6
 (33األسرة -18الدولة احلديثة )من األسرة .7
 غزو اهليكسوس .8
 احلياة الدينية  يف مصر القدمية .9

 املصرية القدمية أو املعبودات األهلة .10
 عقائد البحث واخللود لدى املصريني القدامى .11
 احلياة اإلجتماعية يف مصر القدمية .12
 مصر القدميةالكتابة واألدب يف  .13
 الفن والعلوم يف مصر القدمية .14
 الطب والسحر يف مصر القدمية .15
 دور املرأة يف مصر الفرعونية .16
 العمارة املصرية القدمية .17
 دراسة كتاب اخلطاب السياسي يف مصر القدمية ملصطفى النشار .18
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 حضارة مابني النهرين 

 األدىنمصادر دراسة تاريخ الشرق .19
 )عهد فجر السالالت(السومريةدولة املدن  .20
 الدولة األكادية ودولة أور الثالثة .21
  عصر البابلي ال .22
 الدولة االشورية  .23
العهود األخرية من تاريخ العراق القدمية)الدولة الكلدانية والعصر  .24

 البابلي احلديث(
 احلياة الدينة واإلجتماعية يف العراق القدمي .25
 يف العراق القدميةملحمة جلجامش والفكر الوجودي  .26
 املعابد يف العراق القدمية .27
 يالسيب البابل .28
 قانون أورمنو :يف العراق القدمي التشريع  .29
 تشريعات محورايب .30
 الكتابة واألدب والعلوم والفنون يف العراق القدمي .31
 دراسة كتاب مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية طه باقر  .32
 القدمية لفوزي رشيددراسة كتاب الشرائع العراقية  .33

 احلضارة الفينيقية

 مصادر دراسة احلضارة الفينيقية  .34
   أصول الفينيقيون .35
 احلضارة الفينيقية يف الشرق النشأة والتطور .36
 احلياة الدينية عند الفينقيني .37
 الفينيقيةواللغة األجبدية  .38
 الصناعة املالحة والتجارة الفينيقية .39
 الغريب للمتوسطالتوسع الفينيقي يف احلوض  .40
 املستوطنات الفينيقية يف احلوض الغريب للمتوسط .41

 

 

 



 : دليل كتابة البحوث            
 

أعماهلم املقررة عليهم يف السداسي األول مقياس  ملذكورة أعاله أهنم ملزمون بإجنازا ليكن يف علم كافة طلبة األفواج
 وفق الشروط التالية : حضارات قدمية

 .يف التخصصأو إقرتاح موضوع أحد املواضيع من القائمة املقرتحة كل طالب ملزم مبعاجلة  -
صفحة مكونة من مقدمة للتعريف باملوضوع تتضمن اإلشكالية  12حبوايل إجناز العمل على شكل حبث بطريقة علمية  -

. مث وضع قائمة مصادر ومراجع اإلقتباساتلكل  مع التهميش واإلحاالت وأخريا خامتة. مث التطرق لعناصر املوضوع ،
 )التهميش يكون يف آخر كل صفحة(البحث.

 . فرديايكون العمل   -
 يف بداية البحث لتسهيل تقييمه. هص بوعنوان العمل اخلاوالفوج ورقم التسجيل،  الب)ة(كتابة إسم ولقب الط -
جتمع يف مستند  ومقروء وتكون مرقمة، ويف حالة تعذر ذلك تكتب خبط يد واضح ،تكتب البحوث إن أمكن باحلاسوب -

 . pdfواحد 
وصف  تاريخ ومكان وسنة النشر، عنوان الكتاب، ،اك دراسة ظاهرية )التعريف باملؤلفهن خبصوص طريقة دراسة كتاب: -

 اما الدراسة الباطنية فنقدم دواعي وأسباب تأليفه(، حمتوى الكتاب وعدد صفحاته، الواجهة األمامية واخللفية للكتاب،
أراء خمتلفة حول الكاتب  قيمة وأمهية الكتاب، أسلوب الكاتب، حتليل أفكار الكتاب، فيها ملخص عام حملتوى الكتاب،

 والكتاب إن وجدت(.
    kadrihistoir19@gmail.com : البريد اإللكتروني إلىترسل األعمال  -

 2021مارس  1وهذا قبل تاريخ                   
 

ـــــبالت                                             ــــ ــــ ــــ  وفيق ــــ
 قادري حدة  .أ
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