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 أستاذة المقياس:د/فاطمة هارون. 

 harounfa03@gmail.comمالحظة : ترسل البحوث إلى اإليميل التالي: 

 ماي.11، وذلك قبل.فرديا مع العلم أّن كّل طالب ملزم بتقديم بحثه

.1الفوجقائمة البحوث:  

عاليل لطفي،بلقيسي فاتح، )الدولة الفاطمية( القبيلة وقيام الدويالت باملغرب اإلسالمي-  

)بن عيسى رضا، دقداقي أنور( )دولة املرابطني(،باملغرب اإلسالميالقبيلة وقيام الدويالت -  

)دولة املوحدين(،)حيدب الصديق، لعرييب رضا(.القبيلة وقيام الدويالت باملغرب اإلسالمي-  

مني وأهل الذمة باملغرب اإلسالمي)بن عروس أمينة أمساء، بن سعدية التأثريات االجتماعية املتبادلة بني املسل-
 عفاف(

..)بوكريف شفيعة ، بوتنزار أحالم( تأثريات املتبادلة بني املسلمني وأهل الذمة باألندلسال-  

.دين رندة( ، قدرمدة أمساء،)شاليب حنان،القبائل العربية اهلاللية وأدوارهم التارخيية بالغرب اإلسالمي-  

.)جحنيط مساح ، قاسم نادية(،طبقات اجملتمع املغريب -  

)'غياطو حنان، قالية خدجية(األندلسي.طبقات اجملتمع -  

.، )حديدي عائشة، خضار نسيمة(يوارها التارخيية باملغرب اإلسالماملرأة وأد-  

.)خملوف رندة ، نكاع أمساء(املرأة األندلسية وأدوارها التارخيية-  

.(خملوف رندة ، نكاع أمساء)قضايا األسرة باملغرب -  
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.ندة ، رزيق إميان()ركاب جابري ليقضايا األسرة باألندلس-  

. )رحيش فريدة، سعدية حليمة، صحراوي وهيبة(املظاهر االحتفالية الغرب اإلسالمي -  

.، مسوين ياسني، طاهري عبد القادر()العمري عباس األطعمة واألشربة بالغرب اإلسالمي -  

 )صباح نرميان، ياحي جهينة، زروق ليندة(األدوار التارخيية للرقيق بالغرب اإلسالمي -

:2الفوجقائمة البحوث:  

)الدولة الفاطمية( )لعروسي روبات صربينة، سعدات صارة(  وقيام الدويالت باملغرب اإلسالمي القبيلة-  

)مشروك خدجية، داوي حفيضة( )دولة املرابطني(،القبيلة وقيام الدويالت باملغرب اإلسالمي-  

)رزقي رابح، زياين ياسني(.)دولة املوحدين(،القبيلة وقيام الدويالت باملغرب اإلسالمي-  

مني وأهل الذمة باملغرب اإلسالمي)هابط وسام، أوكرمي إميان(التأثريات االجتماعية املتبادلة بني املسل-  

.(بوسعدية توفيق، بن صوشة حممد.) التأثريات املتبادلة بني املسلمني وأهل الذمة باألندلس-  

.(رافع يامسني، محومي تليلي)بالغرب اإلسالميالقبائل العربية اهلاللية وأدوارهم التارخيية -  

.(،سعداين تيفيناغ، ميهويب المية)طبقات اجملتمع املغريب -  

(براهيمي بشرة ، باكلي إميان)طبقات اجملتمع األندلسي.-  

.(قهواجي عبري، شويديدة العالية، )يوارها التارخيية باملغرب اإلسالماملرأة وأد-  

.()بلمداين أحالم، عاشور حنانالتارخييةاملرأة األندلسية وأدوارها -  

.(غضبان عائشة ، حلسن فايزة)قضايا األسرة باملغرب -  

.(بن عالية سهام، نايت سعيدي سارة)قضايا األسرة باألندلس-  

. (، قومري مسعودةمياين حفيظة)املظاهر االحتفالية الغرب اإلسالمي -  

.(ياسنيساملي حممد )األطعمة واألشربة بالغرب اإلسالمي -  
 


