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 التكوين أهداف

المحليـة بأبعـاده التاريـخ حقـل فـي الطالـب معـارف تعميـق
المجـاالت علـى التركيـز مـع والدوليـة، واإلقليميـة والوطنيـة

 تمكينـه مـع ودوليـا، إقليميـا المغـرب معهـا يتفاعـل التـي
التاريخيـة المواضيـع فـي البحـث ومناهـج أدوات امتـاك مـن

 العامــة التاريخيــة المــواد فــي مالئمــا وتكوينــا والتراثيــة
تعميم بهدف والحضـارة التاريخ فـي التخصـص مسـار لفهـم

 الوطنيـة. للهويـة أساسـا باعتبارهـا التاريخيـة المعرفـة



 التكوين منافذ

 أســاك فــي االجتماعيــات مــادة تدريــس فــي االنخــراط -
 والثانــوي. اإلعــدادي التعليــم

 مجـاالت فـي والعامــة الخاصـة المؤسسـات فـي االنخـراط -
 العامــة، المكتبــات المتاحــف، الثقافــة، ) مثــل: متعــددة،
 المجالــس.....) المندوبيــات، اآلثــار، علــوم معاهــد

 الماســتر بســلك العليــا الدراســات فــي البحــث مواصلــة -
 والدكتــورة.

 الباكالوريا. شهادة على حاصل ّل ك وجه في مفتوح الولوج شروط

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس

اللغات 

 والرومان اإلغريق -
 والعثمانيين المماليك تاريخ -
 األوروبية النهضة -
 نهاية إلى المرابطين من اإلسالمي الغرب -

 المرينيين
 للتاريخ المساعدة العلوم -
 الخرائطية -
 اللغات -



- 
 القديمة الحضارات تاريخ

 إلــى اإلســام صــدر مــن اإلســام تاريــخ -
 العباســي العصــر

 الوســطىـ: العصــور فــي أوروبــا تاريــخ -
 والكنيســة الفيوداليــة

 القــرن إلــى الفتــح مــن اإلســامي: الغــرب -
 الهجــري الخامــس

 التاريخ لدراسة المدخل -
 جغرافيا -

 الرابع األسدس الثالث األسدس

 القديم إفريقيا شمال تاريخ -
 19- 20 القرن في العربي العالم -
 الصناعية والثورة الفرنسية الثورة -
 الحديث المغرب تاريخ -
 الوثيقة تحليل -
 التاريخية الجغرافية -

 األقصى الشرـق تاريخ -
 الصحـراء جنـوب وأفريقيـا المغـرب تاريـخ -

 19 القـرن غايـة إلـى
 20 و 19 القرنين في أوروبا -
 19 القرن في المغرب -
 أمريكا تاريخ -
 االقتصادية النظريات -

 السادس األسدس الخامس األسدس



 المغربية المدينة تاريخ -
 الجامعي البحث مناهج -
 االجتماعي التاريخ مصادر -
 الحماية مؤسسات -
 اآلثار علم مناهج -
 التاريخية المدارس -

 بالمغرب األثري التراث -
 البشري واالجتماع المؤسسات -
 الراهن التاريخ في قضايا -
 فــي والحزبيـــة السياســية التنظيمــات -

 20 القــرن مغــرب
 بالمغرب األثري التراث -
 البحث نهاية مشروع -


