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 تفصيل املجاالت الفرعية فرعيةاملجاالت ال املجاالت الرئيسة
وزن املجال 

 الرئيس ي 

املجال الرئيس ي  .1

 ألاول:

 مادة التاريخ

 الفرعي ألاول:املجال   1.1

 مدخل لألركيولوجيا 
 ـ النشأة ـ التطور ـ العلوم املساعدة ـ تقنيات البحث ألاركيولوجي. ةالتعريف  ـ  املفاهيم  ألاركيولوجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفرعي الثاني. املجال 2.1

تاريخ شمال إفريقيا 

  املغربو 

 املمالك ألامازيغية ـ الفينيقيون ـ القرطاجيون. شمال إفريقيا :العصر القديم: 

 العصر الوسيط: ألادارسة ـ املرابطون ـ املوحدون ـ املرينيون ـ الوطاسيون.
 العصر الحديث: السعديون ـ نشأة الدولة العلوية.

 02و91الفترة املعاصرة: املغرب وأوربا خالل القرنين   
 بيبليوغرافيا تاريخ املغرب.

: لث. املجال الفرعي الثا3.1

 إلاسالميتاريخ العالم 

 العصر الوسيط: نشأة الدولة إلاسالمية ـ الخلفاء الراشدون ـ ألامويون ـ العباسيون. 

 العصر الحديث: العثمانيون. 

 بيبليوغرافيا   تاريخ العالم إلاسالمي.

 :رابع. املجال الفرعي ال0.1

 تاريخ أوربا والعالم

 ـ  إلاغريق ـ  الرومان .العصر القديم: مصر الفرعونية ـ بالد الرافدين 

 العصر الوسيط : الفيودالية ـ الحروب الصليبية.

 العصر الحديث:  ـ الاكتشافات الجغرافية ـ النهضة ألاوربية ـ عصر ألانوار.

 الفترة املعاصرة: الحربان العامليتان ـ العالقات الدولية بعد الحرب العاملية الثانية.

 والعالم.تاريخ أوربا  بيبليوغرافيا
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 تفصيل املجاالت الفرعية املجاالت الفرعية املجاالت الرئيسة
وزن املجال 

 الرئيس ي 

املجال الرئيس ي  .2

 الثاني:

 مادة الجغرافيا

. املجال الفرعي ألاول: 1.2

 الجغرافيا العامة

 مفهوم الجغرافيا ـ الوظائف ـ ألانواع ـ ألادواتالجغرافيا: مدخل لدراسة 
 ـ تطور الفكر الجغرافي ـ  أشكال التعبير الجغرافي :  الخرائطي ـ الرقمي ـ إلاحصائي ـ البياني . 

04% 
 
 

 .الجغرافيا الطبيعية: ألارض في الكون ـ الجيومورفلوجيا ـ املناخ ـ الهيدرولوجيا ـ البيئة

  التنمية.الجغرافيا البشرية: الديموغرافيا ـ جغرافية ألارياف واملدن ـ 

. املجال الفرعي الثاني: 2.2

 جغرافية املغرب

 التفاوتات املجالية وبرامج التنمية.  الطبيعية والبشرية ـ املغربي:خصائص املجال 

 السياسة الجهوية.  القانوني ـإعداد التراب الوطني: املفاهيم ـ إلاشكاالت الترابية ـ إلاطار 

املجال الرئيس ي  .3

 الثالث:

التربية على مادة 

املواطنة/التربية 

 املدنية

: الفرعي ألاول . املجال 1.3

 الهوية املغربية

 

 ـ الثوابت الوطنية. املكونات والروافد تشكل ألامة املغربية ـ

24% 
 :الثاني .املجال الفرعي2.3 

حقوق إلانسان 

 واملواطنة.
 

 الدوليةمجال الحقوق ـ املواثيق  املغربي فيالقوانين والتشريع 
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 :لالستئناس مراجع

  لتاريخ املغربمراجع تركيبية 

 .9111ـ العروي عبد هللا، مجمل تاريخ املغرب، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 

وني، لفايدة، محمد العرجب، عبد العزيز ، تعريب محمد لغرايبتاريخ املغربـ بوطالب ابراهيم، عبد العزيز أمين، برنار روزنبرجي، جون برينيون، غي مارتيني، 
 .0292مطابع الرباط نت، 

 .0290، منشورات املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب، الرباط تاريخ املغرب، تحيين وتركيبـ إشراف محمد القبلي، 
 ، منشورات املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب، الرباطرينكرونولوجيا تاريخ املغرب من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية القرن العشـ إشراف محمد القبلي، 

0290. 
 . 0292، منشورات املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب، الرباط موجز تاريخ املغربـ إشراف محمد القبلي، 

 في تاريخ املغرب  مراجع إسطوغرافية 
ب والعلوم إلانسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، ، منشورات كلية آلاداورقات عن حضارة املرينيينـ املنوني محمد، 

0222. 
 ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.حضارة املوحدينمحمد ، املنوني ـ 

  .9111، دار ألامان، الرباط، وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجهـ بوشارب أحمد، 

 .9122، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، دار الخطابي للطباعة والنشر، املغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسيةـ عياش ألبير، 

 في تاريخ أوربا وباقي العالم  مراجع إسطوغرافية 
 .9120الطبعة السابعة، دار املاليين، بيروت ، ترجمة ناصر الدين السد وإحسان عباس، يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القوميةـ أنطونيوس جورج، 

 .0221، ترجمة علي املرزوقي، الطبعة ألاولى، ألاهلية للنشر والتوزيع، عمان تاريخ أوربا الحديثـ جفري براون، 
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 مراجع في الجغرافيا 

 .0292، مجلة جغرافية املغربية إلالكترونية، الفالحة املغربية إلامكانات وآلافاقـ 

 .9111، مطبعة دار الفردوس، الدار البيضاء البيئة والتنمية املستديمة باملغربحمد، ـ ألاسعد م

 .0221، دار طارق للنشر، الرباط املغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهويةـ بريان محمد وآخرون، 

 . 0221، نوافذ على املجال املغربيـ مديرية إعداد التراب الوطني، 

 .0209مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، فاس الجغرافيا القروية، من املقاربة الكالسيكية إلى النظرة املعاصرة، ـ جنان لحسن، 

 0290 ألاولى. مراكش، الطبعةاملطبعة والوراقة الوطنية،  الجهة والجهوية باملغرب أي مشروع ألي تراب؟ـ بوجروف سعيد، 

 .       0220، ترجمة حمد الطفويلي، الطبعة الثانية، املؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع، بيروت افيةمعجم املصطلحات الجغر ـ بيار جورج، 

  .9111، دار النهضة العربية، بيروت قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشريةـ جودة حسنين جودة، 

 .0222 الجامعية، مصر، دار املعرفة الجغرافيا الاقتصاديةـ محمد خميس الزوكه، 
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