
 

 

     

Langues vivantes ENSEIGNEMENT 

COMMUN 

  - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – Mai 2020  

Axe 1 : Identités et échanges  

Cuisines du monde arabe : entre traditions culinaires et cultures du 

partage.  

Quels sont les ingrédients de base ? Quelles sont les principales influences ?  Peut-on parler 

de cuisine méditerranéenne ? Pourquoi certains plats partagés dans de vastes régions, et 

même au-delà du monde arabe, font-ils l’objet de rivalités entre pays ?  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 أشهر المأكوالت في العالم العربي
 قائمة الطعام أو المنيو

 قائمة توصيل 
Musique 

 تمادى كرشي في الدلدلة من مسلسل الوصية، أكرم حسني 
Emissions, reportages, vidéos 

 الجزيرة ،البرازيل تقرير حسان مسعودكالت أ شهرأحة يالكبة والصف
 يرة، الجز أيقونات الحلويات بتركيا وسوريا …البقالوة :هذا الصباح

 24فرانس  كيف يختلف طبق الكسكس بين تونس والمغرب والجزائر؟
 (…لكرنتيكا طبق اإلسبان في وهرانبرنامج حكاية طبق، الجزيرة الوثائقية )ا

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 قصة اكتشاف القهوة
 سر اكتشاف القهوة وانتشارها

  برامج الطهي على القنوات الفضائية 
Articles 

  العربية  مفاجأة صادمة للمصريين عن "أصل الكشري وفصله"!
 ، القدس العربيإرث عثماني ال زال يسحر الجزائريين …الحلويات التركية 
 الطريق نحو مصالحة مغاربية شاملة، الجزيرة  …طبق الكسكس 

 ، الشرق األوسطوالوالئم واألفراح في المغرب …البسطيلة طبق الفاتحين في األندلس
 ، الوسطالمهاجر الذي استوطن الحجاز …التميس

https://www.youtube.com/watch?v=qJBSp74SPYI
https://www.youtube.com/watch?v=JsJXwT1Amgc
https://www.youtube.com/watch?v=JsJXwT1Amgc
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Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 مواقع خدمة توصيل الطعام أو المأكوالت
 أصل الحمص والفالفل

Le voyage des savoirs, des idées et des textes au cours des siècles 

De l’épopée indienne Pantchatantra aux fables de Bidpaï, et de Abdallah Ibn Al Mouqafa, à 

Jean de la Fontaine en passant par Esope … comment des récits aux origines multiples se 

sont-ils transformés au fil de leur voyage? Quelles variantes ? Quelles constantes ? Quelles 

altérations ou interférences dans les passages de langues et de cultures ? 

Iconographie  

 مخطوطات كتاب كليلة ودمنة منمنمات
Kalîla et Dimna, Ibn al-Muqaffaʿ, ʿAbd Allâh : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84152188/f8.image 

Films, séries, documentaires 

Les yeux de la parole, David Daurier, Jean-Marie Montangerand 

Littérature  

 كليلة ودمنة لعبد اهلل بن المقفع
 الفتى العربي خرافات إيسوب ترجمة عبد الفتاح الجمل، مكتبة التراث، دار

 حكايات من الفونتين اختارها وترجمها جبرا إبراهيم جبرا

Le monde arabe, terre d’émigration et d’immigration : diasporas arabes 

dans le monde, diasporas étrangères dans le monde arabe.   

Où se trouvent les principales diasporas ? Comment vivaient-elles et vivent-elles aujourd’hui ? 

Comment sont-elles perçues par les sociétés qui les accueillent ?  

Iconographie 

« The Foreign element in New York, the Syrian colony, Washington street », William Bengough 

 الكاريكاتير:
 حنظلة شخصية

Musique 

 أغاني محمد مازوني
 وهبيأغنية وهران وهران األصلية ألحمد 

 وهران وهران الشاب خالد
 داليدا أغنية حلوة يا بلدي

 برونو موري أغنية فطومة 
 أغنية مصطفى يا مصطفى 

 IAMأغنية وهران مارساي شاب خالد 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84152188/f8.image
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Films, séries, documentaires 

 رحلة كنباي إخراج عالء العلي
 تلك اإلسكندرية، الجزيرة الوثائقية

Émissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 22من يسكن دول الخليج العربي، رصيف 
 شباب توك: ولدت أجنبيا لكنني اخترت أن أعيش عربيا

 دمشق صغيرة في إسطنبول أو في القاهرة
Articles 

  عبد الواحد أكميرالمغاربة واللبنانيون في إفريقيا الغربية، 
 22، رصيف عرب هاجروا إلى إفريقيا بسبب الفتن السياسية والدينية …في شرق وغرب القارة  استقّروا

 العشوائية تحجب جذور اليونانيين في اإلسكندرية، صحيفة العرب
 نسبة األجانب في دول الخليج العربية، روسيا اليوم 

 اسات، مركز الجزيرة للدر العمالة الوافدة في دول الخليج: واقعها ومستقبلها
 قطر واإلمارات األعلى عالميا في نسبة األجانب من السكان، موقع البورصة
 دفاتر السفير العربي: الهجرات: العالم يسيل قصص العالقين في دول العبور

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 الالجؤون الفلسطينيون أو الجاليات الفلسطينية 
 السوريون أو الجاليات السورية الالجؤون 

Littérature 

 ديوان الغريب في الغرب لميخائيل رستم الشويري
 :روايات

 أميركا لربيع جابر
 حكايات زهرة لحنان الشيخ 
 وجوه سكندرية لعالء خالد

 بروكلين هايتس لميرال الطحاوي 
 ساق البامبو لسعود السنعوسي
 الصاد شين لحمدي أبو جليل 

Migrants, réfugiés et pèlerins : périples et itinéraires, entre hier et 

aujourd’hui.  
Ce sujet d’étude permet d’aborder une question liée à l’actualité récente en la mettant en 

regard avec d’autres époques, et d’autres parcours migratoires. Les principaux itinéraires 

migratoires des 20
e
 et 21

e
 siècles pourront ainsi être étudiés en lien avec les routes de 

pèlerinage empruntés par les pèlerins pendant des siècles. Les périples des pèlerins 

abondamment traités dans les récits de voyages de la littérature classique pourront être mis 

en perspective avec les périples des migrants et réfugiés d’aujourd’hui. D’autres aspects en 
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lien avec cette thématique pourront être étudiés : la question des motivations poussant les 

individus à emprunter ces itinéraires mais aussi celle du retour des pèlerins et des migrants 

au pays natal.  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants :  

 1236قافلة حجاج قادمة من الرملة. مقامات الحريري من رسومات يحيى الواسطي 
Hajj and the Arts of Pilgrimage, The Khalili collections 

 أصبح؟ عن موقع حفريات وكيف كان تاريخيا كيف الحج بالصور
  بالصور رحلة الحج قديما  

 جداريات الحج  
Syrian Migration Series by Helen Zughaib 

Di/as/pora, Helen Zughaib 

Stories my father told me ( Saying Goodbye, Coming to America) Helen Zughaib 

 التهجير االغا واسمة العراقية للفنانة لوحة
 سمعان جوني لوحات

 اهلل العمري لوحات عبد
  لوحة للفنان همام السيد اللجوء أقسى الرحالت
  "قبور دون شاهد"حيدر الزعيم لوحة 

Cliché de Sergei Ponomarev, premier prix Reportages, information générale du World Press 

Photo 2016 

 كاريكاتير:
 هجرة بريشة شريف عرفة

Musique 

 أغنية أمريكا شيكا بيكا محمد فؤاد
 mon amour أغنية يا لبابور يا

 سالمة يا سالمة السيد درويش
  sloob - Dayayer أسلوب –دواير 

Films, séries, documentaires 

 أمريكا شيكا بيكا، إخراج خيري بشارة
 ماريه نوستروم إخراج رنا كزكز وأنس خلف
 العبور فيلم روائي قصير إخراج أمين نايف

 (aome plutrt que vous, pariq peguia)   روما وال نتوما إخراج طارق تقية فيلم
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

   شيروكو قضية ضد الترحيل
(Scirocco : a case against deportations, Rosa Luxemburg Foundation, 2018) 

Into our own hand, UN Women Arabic 

https://www.youtube.com/channel/UCVuYWigp4VwOsJhrcfYDlXw
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Émissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 هل فّكرت يوما  بالهجرة من بلدك؟ قبل أن تفعل شاهد هذا التقرير | بي بي سي إكسترا
  هل فّكرت بالهجرة من بلدك؟ رحلة الموت من مصر إلى بريطانيا عبر البحر | بي بي سي إكسترا

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، نون بوست الحج على الجدران: تواريخ وصور للخيال
 ، العربي الجديد فن شعبي عريق …جداريات الحج

 22كيف كان الحج أيام زمان، رصيف  
 ، العربي الجديد للضوء غيابه وملمسه …حيدر الزعيم
 ، الجزيرة مباشرطواف حول العالم من رحلة للحج إلى …ابن بطوطة 

  ، جريدة الرياضكاتاالنو: النحات الذي رفضته العائلة!
 دفاتر السفير العربي: سرديات الهجرة من خارج الجداول والبيانات

 (2)دفاتر السفير العربي: الهجرات العالم يسيل 
Littérature 

   األسفارتحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب رحلة ابن بطوطة 
 ميمونة لمحمود تراوري 

 طريق الحرير لرجاء عالم
 السنغالي لمصطفى موسى

 يخالد الخميسلسفينة نوح 
 سمير النقاشلوأنا والزمن  شلومو الكردي

 بدر  لعلي التبغحارس 
 كريسماس في مكة ألحمد خيري العمري

 الصاد شين لحمدي أبو جليل 

Les identités à l’épreuve de l’exil : quels effets les migrations ont-elles 

sur les identités ?  

Iconographie 

The immigrant, Sliman Mansour 

 Mohamad dhayata  لوحات محمد خياطة 

Musique 

 أغاني الغربة 
Films, séries, documentaires 

   ال بد أن تكون الجنة إخراج إيليا سليمان
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Emissions, reportages, vidéos 

Mother Tongue, Zineb Sedira 

 العب النرد قصيدة متحركة، قصيدة محمود درويش
 اليمين إلى الشمالفرح شّما قصيدة من 

Littérature 

 … إدوارد سعيد( إلىطباق )رسالة من المنفى، قصيدة : قصائد محمود درويش
 روايات:

 ابراهيم اهلل أمريكانلي لصنع
 إنها لندن يا عزيزي لحنان الشيخ
 علي األمريكاني لهالة كوثراني

 مثل بيروت إليمان حميدان …باء مثل بيت 
 بدر التبغ لعليحارس 

 كريسماس في مكة، أحمد خيري العمري

Vivre et grandir entre deux cultures : comment assumer ses différentes 

appartenances et en faire un atout ?  
Comment les enfants nés de mariages mixtes vivent-ils leur bi-culturalité ? Comment les 

enfants des diasporas arabes trouvent-ils un équilibre entre la culture de leurs parents et celle 

du pays d’accueil ? Comment les générations suivantes assument-elles leur héritage culturel 

et en font-elles un atout ?  

Iconographie 

Ali Chaaban, My imagination is no longer enough to complete my journey  

 سفيان سي مرابط حمام الغد
Musique 

Tonton du bled, Rim'K et DJ Mehdi 

Films, séries, documentaires 

 مائة بالمائة آرابيكا إخراج محمود زموري 
 خذ عشرة آالف فرنك وارحل إخراج محمود زموري 

 شيرين دعيبسأمريكا إخراج 
 ملح هذا البحر إخراج آن ماري جاسر 

 مسلسل "ساق البامبو" إخراج محمد القفاص 
 بيروت، الجزيرة الوثائقية …بيروت بوينس آيرس

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 22، رصيف داني سّقا وياسمين سالم الثقافة الثالثة العرب، كيف ينظرون إلى حالنا؟ أبناء
 ، القبسالعربي الحائر يبحث عن الهوية والثقافة

 ، العربي الجديدأسئلة الهوّية والحنين إلى الماضي …سفيان سي مرابط

https://www.youtube.com/watch?v=1lAO7phSz7k
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=ouhmCnBj8i4
https://www.youtube.com/watch?v=ouhmCnBj8i4
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Littérature 

 روايات:
 تحت سماء كوبنهاغن حوراء النداوي

 لـسلوى بكركوكو سودان كباشى 
 ساق البامبو لسعد السنعوسي

 نعام كجه جيإلالحفيدة األمريكية 
 كريسماس في مكة ألحمد خيري العمري

 قصص مصورة:
  لينا مرهجل مرّبى ولبن: أو كيف أصبحت أّمي لبنانية

 قصص قصيرة:
  ود شقيرمحمل صـورة شـاكيرا

 رحمود شقيلممقعد بابلو عبد اهلل 

Axe 2 : espace privé, espace public 

Femmes arabes : de la conquête de l’espace public à la réappropriation 

de leur corps ? 

Iconographie 

 Lalla Essaydi لال الصعيديأعمال 

 لوحات عبد الوهاب حوام
 لوحات محمود فهمي عّبود

 رسومات حلمي التوني
 لوحات عال األيوبي

 :كاركاتير
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

Manal Mohamed/ منال محمد Tosh Fesh 

Musique 

 طالعة من بيت أبوها، ناظم الغزالي
 أنا ليليت، تانيا صالح شعر جمانة حداد لحن خليل جدران 

 كليب:
 محمد إسكندر أغنية جمهورية قلبي،

 أغنية متلك مش عايزين رجال، مي مطر
 جسدكهم، دام 

 رومان، مشروع ليلى
 هي ال تحبك أنت، تانيا صالح شعر محمود درويش

https://www.goodreads.com/author/show/2752234._
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Films, représentations théâtrales, séries, documentaires 

 عمر قتلتو الرجولة إخراج مرزاق علواش
 ليلى واخوتها إخراج سيد علي مزيف

(Leïla et les autres iid Ali Masif) 
 إخراج محمد دياب 678نساء الباص 

 مسخرة إخراج إلياس سالم
 أمل إخراج محمد صيام 

  المنصور هيفاء إخراج المرشحة المثالية
  نوم إخراج خلدون المالحصح ال

Émissions, reportages, vidéos 

 برنامج بكسر التاء، الجزيرة
 حرية الجسد اختيار شخصي أم قرار مجتمع؟ جعفر توك

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 
Expérience sociale MOI sous-titrée 

 المصرية التي ثارت على نظام الحريم، بي بي سي …هدى شعراوي 
 المصريه السينما نساء وكل الفيلم هذا لصناع تحيه

Articles  

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 السعودية تسمح بدخول النساء والرجال إلى المطاعم من نفس الباب، بي بي سي
Littérature 

 حداد عودة ليليت، جمانة
 مذكرات هدى شعراوي

 روايات:
 الباب المفتوح للطيفة الزيات

 روايات سحر خليفة
 حنان الشيخ لمسك الغزال 

 عام الفيل لليلى أبو زيد
 البشر لبدرية والعسكر هند

 سيدات القمر لجوخة الحارثي

La crise du logement  
Quelles formes prend-t-elle dans les grandes villes ? Quels changements induit-elle dans la 

relation des habitants aux différents espaces urbains ? Quelles en sont les conséquences à 

l’échelle individuelle ? 

Musique 

 زحمة يا دنيا زحمة ـ أحمد عدوية

https://www.milleworld.com/ar/%d9%87%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
https://www.milleworld.com/ar/%d9%87%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
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Films, séries, documentaires 

 عمر قتالتو، مرزاق علواش
 حسان النية، إخراج الغوثي بن ددوش

 حين ميسرة، إخراج خالد يوسف
Emissions, reportages, vidéos 

 …إشهارات مغربية رمضانية مع زينة الداودية أو سعد المجرد
 + AJالزواج في العالم العربي ليس سهال 

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 القاهرة: الخروج من العشوائيات، بي بي سي 
 البيت أو شقة السكن من أصعب أحالم الشباب العرب، موقع مجلة لها

 لماذا تزايد رفض المصريات الزواج ببيت العائلة؟ الجزيرة  …شهادات وحكايات
مصر، الجزائر، السودان، اليمن، تونس، المغرب : إشكاليات في مقاربات دراسة العشوائيات: دفاتر السفير العربي

 والعراق 
Littérature 

 روايات:
 تغريدة البجعة لمكاوي سعيد

 الفاعل لحمدي أبو جليل
 وقوف متكرر لمحمد صالح العزب

 كيرياليسون لهاني عبد المريد

Les réseaux sociaux : sociabilité numérique et lien social 

Iconographie 

 ر:كاريكاتي
 زواج الكتروني

…  
Musique 

 ”الفيسبوك“الطفلة نور تغني أغنية 
Émissions, reportages, vidéos 

  + AJ الخصوصية على اإلنترنت
  + AJ الخصوصية وتطبيقات الهاتف

 :رسوم متحركة
 كيف تحسن بروفايلك على فايس بوك: ألف ليلة وليلة: فوازير خرابيط

https://www.youtube.com/watch?v=Eif143YhJZo
https://www.youtube.com/watch?v=Eif143YhJZo
https://www.youtube.com/watch?v=XGGeQLvu1-8
https://www.youtube.com/watch?v=XGGeQLvu1-8
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Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، صحيفة العربتطبيقات المواعدة غيرت نظرة الشباب للعالقات العاطفية
 الجزيرة لماذا يفوق استهالك اإلنترنت لدى العرب نظيره لدى الغرب؟ … أرقام جديدة

Littérature 

 روايات:
 بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع

 لشريف صالح حارس الفيسبوك
 أنثى موازية لعلي سيد

 حبيبي أون الين ألحمد كفافي

Lieux de convivialité et art de vivre citadin : l’exemple du café et du 

hammam 

Ces deux lieux constitutifs de la ville arabe historique éclairent de manière distincte et 

singulière la notion d’espace privé et d’espace public et rendent compte des dynamiques et 

changements à l’œuvre dans les villes aujourd’hui.  

Iconographie 

Faisal Laibi Sahi,The coffee Shop 

Ragheb Ayad, Cafe in Aswan 

 لوحات نادية أوسي: المقهى، األفندي، دلع عند حمام النساء
 إخراج فريد بو غدير عصفور السطحملصق فيلم 

Café arabe, Egypte, le Caire, bibliothèque numérique de l’INHA : 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/12588-cafe-arabe-egypte-le-

caire?offset=1 

Tunis, café arabe, Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53113980j.item 

Musique 

 قهوة أو التاي أو القهوة والتاي، الحاج مريزق
 شريهان مسرحية شارع محمد علي أغنية حمام الهنا 

 صبوا القهوة وصبوا الشاي، سميرة توفيق
 أشرب الشاي، حمادة هالل

Films, séries, documentaires 

  عصفور السطح إخراج فريد بو غدير
 مسلسل حمام الهنا إخراج فيصل الياسري
 برنامج مقاهي عتيقة، الجزيرة الوثائقية

 رسوم متحركة:
 8الحلقة  …آرام تي في: أساطيرلوجي دخول الحمام مش زي

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/12588-cafe-arabe-egypte-le-caire?offset=1
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/12588-cafe-arabe-egypte-le-caire?offset=1
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53113980j.item
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Émissions, reportages, vidéos 

 اء صغير يسع العالم، صوت ميدانعن فض …قهى قصة الم
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 22الحمّام في الحضارة العربية ثاني أهم مكان بعد المسجد، رصيف 
 مقاهي بغداد األدبية في عصر الواي فاي، صحيفة العرب
 22ماذا يحصل داخل جدران مقاهي للبنات وبس؟، رصيف 

 22، رصيف …عوالم نجيب محفوظ الكرنك رواية سياسية 
 63-64، مجلة إنسانيات العدد الحّمام في البلدان المتوسطية

Littérature 

 مثل: دخول الحّمام ليس مثل الخروج منه
 نص نبيهة محيدلي رسوم انطالق محمد علي –ثل قصة م
 روايات:

 الكرنك لنجيب محفوظ
 زقاق المدق لنجيب محفوظ
 باب الليل لوحيد الطويلة

Espaces, individus et frontières  
Quels types de frontières traversent les espaces ? Ces frontières sont-elles visibles ou 

invisibles ? Quels impacts ces frontières ont-elles sur les individus ? 

Musique 

 جوزيف صقر وزياد رحباني –يا زمان الطائفية 
 فساتين، مشروع ليلى 

Films, séries, documentaires   
 يد إلهية إخراج إيليا سليمان
 بيروت الغربية زياد ديوري 
 عمر إخراج هاني أبو أسعد

 لحام الحدود إخراج دريد
Monumentum, Fadi Yeni Turk 

Émissions, reportages, vidéos 

 "تزوجت من غير ديني وثقافتي، ما المانع؟" جعفر توك
 الزواج المدني حقي، لماذا تقفون في وجهي! شباب توك

 سي بي المدني بي لبنان تعد بفتح النقاش حول الزواج وزيرة داخلية
 الجزيرة  –معاناة إنسانية على الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب 

 ود بي بي سي إكستراخاوة خاوة رغم إغالق الحد …المغرب والجزائر 
 اختالط البنين والبنات في المدارس يخلق جدال في السعودية

https://www.youtube.com/watch?v=qbSMCdYYyXg
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Littérature 

 روايات:
 طواحين بيروت لتوفيق يوسف عواد

 الخبز الحافي لمحمد شكري
… 

Axe 3 : Art et pouvoir 

Caricatures de presse : le pouvoir de la dérision  

Iconographie 

 الكاريكاتير:
 (…أحمد حجازي )تنابلة الصبيان، تمبول األول 

 علي فرزات 
… 

Emissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

SAMAR MEDIA - Cartoonists from the Arab world - Ali Farzat - Syria 

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 لماذا ال ننسى حجازي؟

La conversion des lieux de culte : d’une religion à l’autre, d’un pouvoir à 

l’autre 

Emissions, reportages, vidéos 

 قصة مسجد الجامع األموي الكبير في دمشق، قناة الحوار
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 مساجد تحولت إلى كنائس، العربي الجديد 5و …كنائس باتت مساجد  5
 22الكنائس التي تحولت إلى مساجد حول العالم، رصيف 

 22كعبات كان يحج إليها العرب قبل اإلسالم، رصيف  …ليس في مكة فقط

Poètes et souverains : entre éloge et critique du pouvoir  

Iconographie 

 كاريكاتير عبد اهلل بصمه جي عن الشاعر والشعراء 
Musique 

 البلبل، سعاد ماسي

https://www.youtube.com/watch?v=GzJRBeR3S5k
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Films, séries, documentaires 

 مسلسل أبو جعفر المنصور إخراج شوقي الماجري )مشهد صوت صفير البلبل(
Emissions, reportages, vidéos 

 (de 8 min 30 à 10 min) ؟أنقذت الهمزة حياة أبي نواستعرف على قصة خفي حنين وكيف 
 قصة األصمعي مع الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور صوت صفير البلبل

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، نون بوستثنائية الشاِعر والحاِكم في تاريخ الشعر العربّي الفصيح
 متنّبي وسيف الدولة الحمدانيّ أبو الطّيب ال

 بشار بن برد والمهدي بن المنصور
 أبو نواس وهارون الرشيد

 شعراء عرب قتلتهم قصائدهم، حفريات 5أشهر
Littérature 

 واحر قلباه ممن قلبه شبم –المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
 كتاب ألف ليلة وليلة 

 نوادر أبو نواس وهارون الرشيد 
 البخالء للجاحظ )الوالي والشاعر(

Le personnage de Joha et ses avatars   
Comment ces figures masculines incarnant une forme de sagesse populaire se révélant 

souvent sous les traits d’une apparente sottise parviennent-elles à défier le pouvoir ?  

Films, représentations théâtrales, séries, documentaires 

 مسرحيات:
خراج خلدون المالح بطولة دريد لحام  شخصية غوار الطوشة في مسرحية كاسك يا وطن وا 

 شخصية سمعة في مسرحية مواطن حسب الطلب بطولة موسى حجازين
 أفالم: 

 عمارة إبراهيممسمار جحا إخراج الحاج 
 الوثائقيةالبحث عن جحا الجزيرة 

 (قصي خولي جمال العليمسلسل هارون الرشيد إخراج عبد الباري أبو الخير )بهلول يعظ الرشيد بطولة 
 :رسوم متحركة

 نهفات سمعة أبو صقر، تقارب
Émissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، قناة أحداث وحقائق رواياتتي لم تروبالجنون، الحكاية االروع البهلول الحكيم الذي وصفه الناس 
 فوق السلطة حكاية جحا مع الملك، الجزيرة 
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Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 أبو العبد 
 جحا والوالي، جحا والقاضي، جحا والملك

 بهلول بن عمرو الصيرفي
 بهلول وهارون الرشيد

Littérature 

 مسرحية كاسك يا وطن لمحمد الماغوط
 نوادر جحا

 قصص مصورة:
 مغامرات جحا وجاره شحيح البلهموني، تصميم ورسوم أحمد هاني محفوظ  

 من نوادر البخالء للجاحظ، إعداد عادل سالمة، رسوم إبراهيم سمرة 
 روايات:

 حبيبيالوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل إلميل 

Les Mille et Une Nuits ou comment le pouvoir de la parole triomphe-t-il 

de la barbarie 

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 شهرزاد وشهريار
 ألف ليلة وليلة

Musique 

 احكي يا شهرزاد، سميرة سعيد
 ارجعي يا ألف ليلة، فيروز

 تتر البداية ׀فاطيمة وكريمة وحليمة  ألف ليلة وليلة
Films, séries, documentaires 

 ا شهرزاد إخراج يسرى نصر اهللاحكي ي
فاطمة وكريمة  –األمثال  –مسلسل تلفزيوني: ألف ليلة وليلة شريهان إخراج فهمي عبد الحميد )عروسة البحر 

 وحليمة(
 اإلذاعة المصرية –مسلسل إذاعي: ألف ليلة وليلة تأليف طاهر أبو فاشا إخراج محمد محمود شعبان 

 :رسوم متحركة
 زير شمام ـ خرابيشألف ليلة وليلة: الو 

 لف ليلة وليلة: حرية تعبيرأ

https://www.youtube.com/watch?v=ck6cnQcb-9s
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Articles  

 محاكمات الجن في قصة التاجر والعفريت: العقاب والعدل في ألف ليلة وليلة
Littérature 

 كتاب ألف ليلة وليلة
 حكاية الصياد والعفريت

Asmahan et Oum Kalthoum : deux artistes et femmes de pouvoir, deux 

destinées.  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 صور ألم كلثوم وأسمهان
 صور أم كلثوم أمام أبو الهول

 أسمهان ابنة البحر
 الكاريكاتير:

 شخصية أم كلثوم في أعمال الفنان جورج البهجوري
Musique 

 مقاطع من أغاني ألم كلثوم وأسمهان
Films, séries, documentaires 

 غرام وانتقام إخراج يوسف وهبي
 دنانير إخراج أحمد بدرخان

 أم كلثوم الجزء األول: صاحبة العصمة، الجزيرة الوثائقية
 أم كلثوم الجزء الثاني: سيدة مصر األولى، الجزيرة الوثائقية

 أسمهان: أسطورة الريح إخراج سيلفانو كستانو
Émissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 التلفزيون العربي شبابيك مهرجان ليالي القدس يسأل "من قتل أسمهان"
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 الست، كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي 
 22سمهان تنافس أم كلثوم؟، رصيف حكاية األميرة التلميذة والست: هل كانت أ

 السؤال المعلق: من قتل أسمهان؟ صحيفة العرب
 خبر وفاة أسمهان 

 خبر وفاة أم كلثوم في الصحف
 أسمهان ابنة البحر
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Littérature 

 أم كلثوم وحكام مصر، سعيد الشحات
 يا ليل يا عين، لميا زيادة

 قصة أسمهان، فوميل لبيب
 روايات:
 أم كلثوم في أعمال نجيب محفوظ  شخصية

Musiques alternatives du monde arabe : quand la périphérie occupe le 

devant de la scène 

Musique 

 أغان:
 كوتوكوتو p a A i Hالشاب 

 ، مشروع ليلىرقصة ليلى
  ioul Intro to ihamstep 47 السبعة وأربعين "مقدمة الشامستيب"

 مجدي شطةكليب باب السجن 
Films, séries, documentaires 

 فيلم إللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق إخراج سلمى الطرزي 
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

Underground/ On the Surface I Trailer I اللي بحب ربنا يرفع ايده لفوق 

Underground/ On The Surface TRAILER إللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق 
Emissions, reportages, vidéos 

An EXCLUSIVE interview with Mashrou3 Leila Band 2011 

  47: فرقة موسيقية تسعى إلحياء التراث الشامي 24برنامج ثقافة فرانس 
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 عندما يصبح الضجيج فنا، الجزيرة  …أغاني المهرجانات بمصر 
أغنية بنت الجيران للمطرب المصري حسن شاكوش تحقق نجاحا مثيرا للدهشة على موقعي ساوندكالود ويوتيوب 

 ، بي بي سي
 نجم الغرابة وعدو الصحافة، العربي الجديد …تعرفوا إلى "الشاب" من المغرب

 موقع معازف

https://www.youtube.com/watch?v=6C1dyAafCnM
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Axe 4 : Citoyenneté et mondes virtuels 

Médias, réseaux sociaux et révolutions arabes 

Comment les chaînes nationales et satellitaires ont-elles couvert le déclenchement des 

printemps arabes ? Quel a été le rôle des réseaux sociaux ? Comment de nouveaux médias 

ont-ils émergé ?  

Iconographie 

 كاريكاتير:
 إعالمية بريشة شريف عرفة تغطية

Films, séries, documentaires 

 صناعة الكذب، الجزيرة الوثائقية
Emissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 2011 جانفي 13 علي بن العابدين زين خطاب
 2011 جانفي 14 يوم صباح 7 تونس قناة تبثه كانت ما هذا

 2011  فبراير 10 لمبارك األخير الخطاب
 المصري الشعب وفرحة الجزيرة قناة على مبارك تنحي لحظة

 الحلقة األولى من برنامج البرنامج:
 2011 - 1432 أغسطس رمضان 1 يوسف باسم مع البرنامج؟
 )البداية( كاملة 1 الحلقة 2 الموسم يوسف باسم مع البرنامج برنامج
 )البداية( كامله1 الحلقه البرنامج

 عودة باسم يوسف وبرنامج البرنامج
The Egyptian Revolution on Twitter 

Articles  

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 يناير 25 يوم المصرية الصحف عناوين
 2011جانفي  14عناوين الصحف التونسية 

Comment lutter contre les informations mensongères ? 

Emissions, reportages, vidéos 

 24، فرانس ن: تحققوا من المعلومات باستخدام تقنيات كبار المحققي2020حقيقة أم فبركة 
 24، فرانس االجتماعي التواصل مواقع على الكاذبة المعلومات ترصد كيف

Articles 

 24مراقبون فرانس  المحققين! : تحققوا من المعلومات باستخدام تقنيات كبار2020حقيقة أم فبركة 
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 المضللة الكاذبة المزيفة الزائفة األخبار

https://www.youtube.com/watch?v=Ww-indC0pcI
https://www.youtube.com/watch?v=Ww-indC0pcI
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Littérature 

  السقيم الفهم من وآفته … صحيحا قوال عائب من وكمالمتنبي: 

Les écrans nous rendent-ils aveugles ? 

Iconographie 

 صورة في المرآة غدير سعيد
The Levant scene3, Saeed Ghadeer 

 الكاريكاتير:
دمان مواقع التواصل االجتماعي بريشة أسامة   حجاجهوس وا 

 فاي من أساسيات المنزل بريشة ياسر أحمد الواو
 جيش الكتروني بريشة هاني عباس

 سيلفي بريشة عبد اهلل الدرقاوي 
 استخدام الموبايل أثناء القيادة بريشة شريف عرفة

 عرفة شريف بريشة عيون

Musique 

 الطفلة نور تغني أغنية الفيسبوك 
Articles 

 التواصل االجتماعي في انتشارها؟ بي بي سيما هي النرجسية وهل تسهم وسائل 
 ماذا يعني انتقال التواصل االجتماعي إلى العالم االفتراضي؟ صحيفة العرب 

 حياة العالم االفتراضي تخلق التواصل في السعودية، موقع جريدة الشرق األوسط

L’éducation aux médias  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 التربية اإلعالمية، التربية على اإلعالم
 األمية الرقمية

Films, séries, documentaires 

  هذا الصباح قناة رؤى األردنية وثائقي: التربية اإلعالمية في المدارس والجامعات، برنامج
Emissions, reportages, vidéos 

 ما_تتصور #حملة 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 التربية على وسائل اإلعالم
 المواطنة الرقمية

 المدليل التربية على وسائل اإلع
 التربية اإلعالمية: كيف نتعامل مع وسائل اإلعالم

 عن االضطرابات النفسية التي تخلقها وسائل التواصل االجتماعي
 المكتبات الرقمية ضرورة، مجّلة عود الند

 تطبيق إلكتروني للتربية على وسائل اإلعالم
  األسبوع العالمي للتربية اإلعالمية المنّظم من طرف اليونسكو

Littérature 

 روايات:
 رجاء عبد اهلل الصانعبنات الرياض ل

 ياسين عدنانلرواية هوت ماروك 

Axe 5 : Fictions et réalités 

Le phénomène des séries 

Les séries sont-elles le reflet des sociétés ? Pourquoi suscitent-elles tant de réactions, entre 

engouement et rejet ?  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 الكاريكاتير:
 المسلسالت التركية

 كاريكاتير لميس ومهند
 كاريكاتير صحيفة االتحاد اإلماراتية مسلسالت رمضانية شريف عرفة

 كاريكاتير تأثير التلفاز على الثقافة بقلم عبد اهلل بصمة جي 
Films, séries, documentaires 

 من هوليود إلى تمنراست إخراج محمود زموري
 SHVكحلوشة إخراج نجيب بالقاضي 

  بيتر ويبر ممالك النار إخراج
 خان، هبة يسرىسابع جار، إخراج آيتن أمين، نادين 

… 
Émissions, reportages, vidéos 

 مسلسالت تحاكي الواقع بي بي سي اكسترا
 هل تعكس الواقع العربي؟ قناة الجزيرة …الدراما العربية –هذا الصباح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B1
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Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 المسلسالت التركية 
 ما قّصته؟ الترا صوت …مسلسل جّن يجّنن األردنيين 

 22لماذا ندمن المسلسالت التلفزيونية ونقع في حب أبطالها؟ رصيف 
 طالق بعض النساء بسبب مهند فارس الرومانسية الجديد، دنيا الوطن

 22المصريون مصدومون مما يحدث داخل الغرف المغلقة؟ رصيف  …سابع جار 
 تلتهم الدراما: العثمانيون إخوان والمماليك إماراتيون؟ القدس العربي السياسة

À chaque situation, son proverbe لكل مقام مقال  

D’où provient la foisonnante littérature proverbiale ? Quels sont les récits, contes et anecdotes 

qui ont donné naissance à ces proverbes, sentences et maximes qui sont en usage encore 

aujourd’hui ?  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 األمثال الشعبية بالرسم والكتابة
Musique 

 تتر البداية ׃ فوازير األمثال شريهان
 بين حانة ومانة دام 

Émissions, reportages, vidéos 

 ع قول المثل: عادت حليمة إلى عادتها القديمة
 …: مسمار جحا23 برنامج قناة الميادين: مثل يحكى: الحلقة

 +JA أمثال عربية  –معنى وزيادة 
 : رسوم متحركة

 برنامج آرام تي في: أساطير لوجي
 حكايات من كتاب األمثال: ماسبيرو أطفال

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 22ما هي أوجه التشابه بين األمثال العربية واإلنجليزية؟ رصيف 
Littérature 

 نص نبيهة محيدلي، رسوم انطالق محمد علي –قّصة مثل 
 أشهر األمثال، طاهر الجزائري

 مجمع األمثال للميداني
 جمهرة األمثال للعسكري

… 

https://www.youtube.com/watch?v=xtRBmIqrmKo
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Ibn Battuta et Sindbad le marin : récits de voyages aux confins du 

monde et de l’imaginaire 

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 خريطة رحالت ابن بطوطة
Illustrations des voyages de Sindbad 

Sindbad fish city, Jared Muralt 

Musique 

 لمن السفائن، سالم علي سعيد
Films, séries, documentaires 

 رحالت سندباد ـ عن موقع الوراق 
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants  

 1983رحلة السندباد سفينة صحار إنتاج تلفزيون سلطنة عمان 
Film d'animation : Sindbad, Karel Zeman (République tchèque, 1974) 

 :رسوم متحركة
 ألف ليلة وليلة: سندباد العربي خرابيط

 : السندباد البحري066اإلذاعة المصرية: ألف ليلة وليلة 
Émissions, reportages, vidéos 

  24أسرار عمان يوم كان العمانيون أسياد البحار، فرانس 
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ي أي عصر عاش؟ حفرياتمن هو وف …حكايات السندباد
 22أحدهم حفيد النبي واآلخر ملهم للسينما األمريكية، رصيف  …أشهر الرحالة العرب 

 معرض مغامرو البحار من سندباد إلى ماركو بولو، معهد العالم العربي في باريس
 حادسليمان رائد الرحالت البحرية سليمان رائد الرحالت البحرية إلى الشرق األقصى، االت التاجر

Littérature 

 تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار –رحلة ابن بطوطة 
 كتاب ألف ليلة وليلة: رحالت السندباد البحري

 قصص مصورة:
 رحلة السندباد الثامنة، صنع اهلل إبراهيم ونبيل تاج، دار الفتى العربي. 

 مغامرات سندباد، عيسى خليفي، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر. 
 رحالت سندباد البحري، كتاب التراث الذهبي، إعداد عبد الرحمن طهمازي، دار ثقافة األطفال، الجمهورية العراقية
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Contes et conteurs : les Arabes et l’art du récit  

Iconographie 

Nazar Yahya, Arabic narrative, 2014, Meem Gallery, Dubai, Abu Dhabi.  

 لحظة أبدية تطير من التاريخ، منى باسيلي صحناوي
 لوحات بطرس المعري
 أعمال حلمي التوني

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 شهرزاد
 الحكواتي

 سندباد البحري
… 

Musique 

 احكي يا شهرزاد، سميرة سعيد
 سعاد ماسي لراوييا ا

Films, séries, documentaires 

فاطيمة وكريمة  –األمثال  –مسلسل تلفزيوني: ألف ليلة وليلة شريهان إخراج فهمي عبد الحميد )عروسة البحر 
 وحليمة(

 اإلذاعة المصرية –مسلسل إذاعي: ألف ليلة وليلة تأليف طاهر أبو فاشا إخراج محمد محمود شعبان 
 إخراج عامر فهدالليلة بعد األلف  مسلسل

 :رسوم متحركة
 : حرف القاف، مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي105برنامج افتح يا سمسم الحلقة 

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، موقع صحيفة االتحاد عاما 26حكايات رمضانية إذاعية استمرت  … ألف ليلة وليلة
 آخر حكواتي دمشقي من الزمن الجميل، موقع اندبندنت عربية

 فن الحلقة في مراكش
Littérature 

 كتاب ألف ليلة وليلة
 قصص مصورة: 

 حكايات شهرزاد الجديدة، بهجت عثمان، مجلة العربي الصغير
 من حكايات العرب، أبو طالب، مجلة باسم

 مغامرات سندباد، عيسى خليفي
 مسرحيات:

 شهرزاد لتوفيق الحكيم
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 روايات:
 أحالم شهرزاد لطه حسين

 موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح
 حفيد السندباد لحبيب عبد الرب سروري

… 

Couples légendaires : de Antar et Abla à Samia Gamal et Farid el 

Atrache 

Iconographie 

 التيناوي صبحي أبو أعمال
 شرف رفيق للفنان والحصان وعبلة عنترة لوحة الهاللي، زيد أبو لوحة

 الكاريكاتير:
 شرف وفاء إدلبي حسن الكاريكاتير، ساحة في وعبلة عنترة
 شباني سناء نص شرف ووفاء إدلب حسن رسوم السيلفي، عصر في وعبلة عنتر
 … 

Musique 
 ماما اآلنسة فيلم عن الغرام أبطال

 ماسي سعاد ليلى، فيا
 األغنية( )كليب رحباني إلياس وألحان كلمات كاتس، فور عنتر، يا
 وقلتله قالي ما

Films, représentations théâtrales, séries, documentaires 

 آخر كدبة، إخراج أحمد بدرخان 
 قيس وليلى: دريد لحام سعاد عبد اهلل 

Qais & Leila Animation- قيس و ليلى (trailer) 

 naris Baidoun قيس وليلى
 رسوم متحركة:

 عادل خيريعبلة وعنترة إخراج عطية 
 قطر الندى، إخراج عطية عادل خيري

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، صحيفة العربالدمشقي الذي صنع للحكايات خياال بصريا يصبحي التيناو  أبو
  ، موقع إيالفعنتر بالسيلفي بدال  من السيفِ 

 أبطالها شعراء، موقع اللغة والثقافة العربية  …قصص حب بالتراث العربي 10أشهر 
 قوم إذا عشقوا ماتوا: قصص الحب العربية القديمة، صحيفة العرب 

https://www.youtube.com/watch?v=icV7ef9sT98
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Littérature 

 ديوان شعر جميل بن معمر
 ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلى

 كتاب ألف ليلة وليلة
 سيرة عنتر
 مسرحيات:

 عنترة ألحمد شوقي
 مجنون ليلى ألحمد شوقي

Comment et pourquoi des personnages historiques acquièrent-ils une 

dimension légendaire ? 

Iconographie 

 أعمال أبو صبحي التيناوي
 عويس لـحامد القناة تٔاميمو الزعيم لوحة

 لوحات عبد الهادي الجزار
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 الناصر صور لجمال عبد
 أبو الفوارس عنتر

 الظاهر بيبرس
Films, séries, documentaires 

 محمد فاضلإخراج  56ناصر 
 إخراج أنور قوادريالناصر  جمال عبد

 ، بي بي سيفراعنة مصر المعاصرون: ناصر
Monumentum, Fadi Yeni Turk 

Emissions, reportages, vidéos 

 عبد الناصرجمال ب خط
… 

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 22كيف تشكلت السيرة األسطورية للظاهر بيبرس؟ رصيف  …عن تشابه التاريخ والقصص 
 وهويات الفاتحين العرب، محمد عابد الجابري  …المغرب 

 مصر، أصوات أونالين عرش على امرأة الدر شجر: الشعبي والخيال الرسمي التاريخ بين

https://www.youtube.com/watch?v=UE3n1G-Sln8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
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Littérature 

 يزن ذي بن سيف الملك اليمن فارس سيرة
 الهاللي زيد أبو وقصة هالل بني سيرة

 قصص مصورة:
 جمال عبد الناصر، محمد نعمان الذاكري، دار الوحدة

… 

Personnages surnaturels et croyances populaires 

Musique 

 شخصية اللة عيشة في أغاني الكناوة 
 يا الراوي، سعاد ماسي

Films, séries, documentaires 

  يحكى أن عايشة قنديشة
 مين مطالقةوأ جان بوشعيا ميرمسلسل جن إخراج 

Emissions, reportages, vidéos 

 لونجة بنت الغول، ميم
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 عيشة قنديشة جنية مغوية أم كونتيسة مقاومة؟ أصوات مغاربية
 ، الميادينمقاومة لالستعمار أم جنية؟ إليكم سيرة عايشة قنديشة

 عايشة قنديشة المغربية تخرج من األسطورة إلى عالم الفن واإلبداع، صحيفة العرب
Littérature 

 للقزوينيغرائب الموجودات عجائب المخلوقات و 
 كتاب الحيوان للجاحظ
 كتاب الف ليلة وليلة

 روايات:
 عايشة القديسة لمصطفى الغتيري

 لونجة والغول، زهور ونيسي

https://www.goodreads.com/book/show/31198210?ac=1&from_search=true
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Romans inspirés de faits réels, films adaptés de romans : interactions 

entre fictions et réalités  
Les interactions entre fictions et réalités pourront être étudiées à partir d’exemples de romans 

inspirés de faits réels, de films adaptés de romans, ou encore de pièces de théâtres s’inspirant 

de contes ou récits médiévaux…  

Iconographie 

 لكالبفيلم اللص وا ملصق
 … 

Films, représentations théâtrales, séries, documentaires 

 األرض إخراج يوسف شاهين
 إخراج كمال الشيخ –اللص والكالب مقتبس من الرواية 
 عمارة يعقوبيان إخراج مروان حامد
 الخبز الحافي إخراج رشيد بن حاج
 باب الشمس إخراج يسري نصراهلل 

 رأس المملوك جابر.. سعد اهلل ونوس )قناة اإلذاعة المصرية(من المسرح العربي: مغامرة 
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 حكاية اللص والكالب الحقيقية 
 قصة بطل اللص والكالب

 عوالم نجيب محفوظ ميرامار قصة فندق إيطالي.. 
Littérature 

 سيرة الظاهر بيبرس 
 روايات:
 عبد الرحمن الشرقاوي، األرض

 اللص والكالب لنجيب محفوظ
 يعمارة يعقوبيان لعالء األسوان
 الخبز الحافي لمحمد شكري
 باب الشمس إللياس خوري

 : مسرح
 مغامرة رأس المملوك جابر لسعد اهلل ونوس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
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Axe 6 : Innovations scientifiques et responsabilité 

Objets d’aujourd’hui, inventions d’hier : voyage au cœur de l’âge d’or de 

la civilisation arabo-islamique. 

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 اتصال الماضي بالحاضر: حيل بني موسى مع الروبوتات
 األرقام الهندية والعربية

 علم الجبر
 األسطرالب

 التقطير
 أدوات الجراحة

La cartographie arabe, BNF 

Mappemonde arabe orientée le sud en haut, BNF 

La géographie d’Idrissi, BNn 

Films, séries, documentaires 

 علماء مسلمون أجالء: اإلدريسي، الجزيرة الوثائقية
Émissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 
Arabic : 1001 inventions and the Library of Secrets 

 واختراع عالم ابن الهيثم )النسخة العربية(فيلم ألف اختراع 
 ألف اختراع واختراع: رحلة من الخيمياء إلى الكيمياء

 بنو موسى وعلم الحيل
 رواد الروبوت؟، الجزيرة  …أبناء موسى بن شاكر

 برنامج اختراعات غيرت العالم، العربية 
 عالمة الفلك مريم األسطرالبي
 موسوعة العربية: الخوارزمي

 الخوارزمي: كيف أنشأ الخوارزمي علم الحاسوبقصة 
… 

 رسوم متحركة:
 نور وبوابة التاريخ 

Articles 

 عربية  WDالصفر اكتشفه الهنود وعرفه البابليون ونقله العرب إلى أوروبا، 
 22من عباس بن فرناس إلى طيران اإلمارات، رصيف : طيران العالم العربي

 من اخترع الكاميرا وسماها القمرة الحسن ابن الهيثم عالم البصريات أول
 ، الجزيرة لوال الخوارزمي ما كان اإلنترنت

 أول من اخترع واستخدم خياطة الجروح، العربية  …أبو القاسم الزهراوي
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Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

  inventions 1001 موقع ألف اختراع واختراع:

 الحيلكتاب بنو موسى وعلم 
 ألف اختراع واختراع التراث اإلسالمي في عالمنا

 دليل المعلم من ألف اختراع واختراع …اكتشف التراث اإلسالمي في عالمنا
 مريم العجلية االسطرالبية عالمة الفلك

 فاطمة الفهرية مؤسسة أول جامعة في العالم 
 عباس بن فرناس

 ساعة الفيل، الجزري
 الزهراوي أبو الجراحة

 ن حيان أبو الكيمياءجابر ب
Littérature 

 نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق لإلدريسي
 قصص مصورة:

 اختراعات الشيخ الصقلي إلبراهيم قروي

Comment préserver les ressources hydriques et garantir la sécurité 

alimentaire ? 

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 لوحة الشادوف لمحمود سعيد
 عبد الهادي الجزار: لوحة إنسان السد 

Films, séries, documentaires 

 األرض إخراج يوسف شاهين
Emissions, reportages, vidéos 

 ما هو الشادوف؟ تعرف على استخدام المصريين القدماء له
قصة السد العالي وكيف تم تعويض  …ماذا حدث في النوبة وأهاليها خالل السنوات الماضية  …باختصار 

 األهالي، سي بي سي
 + AJالنوبة، كبريت 

 عربية DDالزراعة في رمال الصحراء، 
 تحلية مياه البحر األحمر لزراعة المساحات الصحراوية باألردن، الجزيرة

Articles  

 المياه، الشرق األوسط مبادرات عربية لمواجهة ندرة
 أبو ظبي تكشف أكبر مشروع لتخزين المياه في العالم، االتحاد
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 خطارات المغرب نحو الئحة اليونسكو، العربي الجديد …على طريق األفالج العمانية
 الناعورة الكبيرة لفاس الجديد، قنطرة

 يتحلية مياه البحر لزراعة الصحراء حلم قريب المنال في األردن، بي بي س
 الري في الصحراء الجزائرية، صحيفة العرب عن موقع اللغة والثقافة العربية تقنية

 السودان يرفض استثمارات أجنبية في القطاع الزراعي، الشرق األوسط
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 مشروع غابة الصحراء
 تعويضات ألهالي النوبة 

 راضي الزراعية في مصرحق تملك األجنبي لأل
Littérature 

 روايات:
 عبد الرحمن الشرقاوي، األرض

 صنع اهلل إبراهيمنجمة أغسطس، 
 دنقال، إدريس علي
 قصص قصيرة:

 إندو ماندو، يحيى مختار

Gestion des déchets, tri et recyclage 

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 الكاريكاتير:
 الحل بفرز النفايات صحيفة الجمهورية

 … 
Musique 

 الشوارع يكي معاناة المصريين مع القمامة فغنية تحأ -زقز كابوريا ثالثي ضوضاء الحياة ارمي الزبالة ق
Émissions, reportages, vidéos 

 تدوير النفايات في الوطن العربي
 من أكوام القمامة يستخرجون ذهبا، الجزيرة: حي الزبالين بالقاهرة

 في المغرب، بي بي سيمبادرات شبابية إلعادة تدوير النفايات 
 24تونس عمال البرباشة عنصر أساسي في عملية تدوير النفايات في البالد، فرانس : ريبورتاج

 إحصائيات هدر الطعام في الدول العربية 
 اآلن   هل هي عبء أم مصدر رزق؟ … النفايات في العالم
 مبادرة تجمع بين الفن وحماية البيئة  …أوركسترا النفايات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=gX_JqPXoX_0
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Articles  

 من أكوام القمامة يستخرجون ذهبا، الجزيرة: حي الزبالين بالقاهرة
 كيف يتجنب الخليج إهدار الطعام؟ الجزيرة  …المبادرات وحدها ال تكفي

 أغريفاج مبادرة شبابية بالكويت لتحويل مخلفات الطعام إلى سماد، الجزيرة 
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 أزمة النفايات في لبنان

Les pays rentiers ont-ils anticipé l’après-pétrole ?  

Émissions, reportages, vidéos 

 الجزائرية الثالثة، 2030الجزائر تخطط لتنفيذ نموذج جديد للنمو االقتصادي 
 قناة ام بي سي؟ 2030تدري إيش المقصود بالمجتمع الحيوي في رؤية المملكة 

 2030السعودية وجهة سياحية عالمية، رؤية السعودية 
 2030رؤية قطر الوطنية 
 رحلة إلى الماضي 2088تخيل قطر في عام 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 مشروع مدينة نيوم
 مدينة مصدر والطاقة النظيفة والمتجددة

 مشروع سياحي مدينة العال
Articles 

 تستعد دول الخليج العربي لمرحلة ما بعد النفط، صحيفة العربكيف 
 ماذا لو لم يكن هناك نفط في السعودية، صحيفة العرب …اسرح بخيالك بعيدا

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 نهاية عصر النفط
 الخروج من التبعية للمحروقات
 االنتقال الطاقوي في الجزائر

Littérature 

 روايات:
 مدن الملح لعبد الرحمن منيف

 المجوس إلبراهيم الكوني
… 
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Axe 7 : Diversité et inclusion 

Que signifie être arabe aujourd’hui ?  
La diversité des cultures, des religions et des langues dans le monde arabe menace-t-elle 

l’identité arabe ? L’affirmation de soi doit-elle s’accompagner du rejet ou de la négation de 

l’autre ? L’affirmation d’une identité arabe inclusive pourra-t-elle dépasser les frontières et les 

conflits qui mettent à mal le vivre ensemble ? Quel rôle la langue arabe peut-elle jouer ?  

Iconographie 

A painting by Khalifa al-Qattan produced in 1958 the Arabic Dream 

phe arabic dream, studio Ali Cha’aban 

 ملصق كلنا مصريون، نبيل بطرس
 الكاريكاتير:

 الوحدة العربية بريشة عبد اهلل الدرقاوي عن مجلة طش فش العدد السادس 
 العالم العربي بريشة شريف عرفة
 بريشة شريف عرفةالعالم العربي يحذر من التقسيم 

Musique 

 أوبريت الدول العربية، سميرة توفيق
 بالد العرب أوطاني للشاعر فخري البارودي

 يا زمان الطائفية جوزيف صقر وزياد الرحباني
 تانيا صالح، يا عمر يا علي، وحدة

 ومناأنا مش أنا تحية، الراس وم
Films, représentations théâtrales, séries, documentaires 

 وهأل لوين؟ إخراج نادين لبكي
 رامي إمامإخراج  فيلم حسن ومرقص

 الحدود إخراج دريد لحام
Emissions, reportages, vidéos 

 + AJمن هم االمازيغ؟ 
 + AJمن هم الدروز؟ 

 + AJمن هم العلويون؟ 
  ، الميادينحنظلة الهوية عربي

 برنامج دنيانا: التعددية الدينية: خالف أم اختالف؟ بي بي سي
 بي بي سي إكسترا ٤١الحلقة  ٣هل تنضّم دول جديدة إلى جامعة الدول العربّية؟ جزء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
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Littérature 

 قصيدة التأشيرة للشاعر هشام الجخ
 الراس … عروبتي بداوة الكترونية عمق جذورها بامتداد أغصانها

 مسرحية:

 مغامرات المملوك جابر، سعد اهلل ونوس
 روايات:

 أنطون  لسنان مريم يا
 شلومو الكردي وأنا والزمن لسمير نقاش

 دروز بلغراد حكاية حنا يعقوب لربيع جابر
 فئران أمي حصة لسعود السنعوسي

Diversité culturelle et variétés linguistiques : comment sortir des 

visions binaires réductrices et défendre un modèle inclusif ?  
Plurilinguisme et multilinguisme au sein du monde arabe pourront être abordés à travers la 

question des liens entre dialectes et langue standard, mais aussi à travers celle de la 

reconnaissance de la langue amasighe et du statut et de l’influence de langues comme le 

français, l’espagnol ou l’anglais.  

Iconographie 

 الكاريكاتير:
 2019مارس  4قاوي لغة التدريس، الصحراء، كاريكاتير عبد اهلل الدر 

Musique 

 شربل روحانا، هاي كيفيك سافا
Émissions, reportages, vidéos 

 : حلقة لهجات، مناسبات وأعياد، سلطة اللهجات+ AJ برنامج معنى وزيادة كبريت 
 + AJبرنامج معنا معنى كبريت 

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 ، صحيفة الغدثالث قرى سورية تتحدث اآلرامية وتكافح للحفاظ عليها
 بي بي سي بعد أن أصبحت األمازيغية لغة رسمية في المغرب، ماذا تعرف عن األمازيغ؟

 على دروب العربية : دفاتر السفير العربي
… 

Littérature 

 :قصة مصورة
 سيناريو ورسوم ضياء أنورفاعل خير عن يوميات سرحان التائه 
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Maîtres et esclaves  

Quelles formes l’esclavage a-t-il pris ? Quand a-t-il été aboli ?  

Iconographie 

Atlas catalan, datée de 1375 : http://expositions.bnf.fr/marine/albums/catalan/index.htm 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 أبو الفوارس عنتر، أبو صبحي التيناوي
Antar et Abla, peinture sous verre, Tunis, auteur inconnu. 

Miniatures de Mohamed Racim : flotte de Barberousse, le corsaire Khair-El-Din, corsaires 

barbaresques, galère barbaresque devant Alger. 

… 

Émissions, reportages, vidéos 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

   24 ، فرانسحفاد العتقاء في تونس يريدون القطع مع تاريخ عبودية أجدادهمأ
 عام 200إفريقي باللغة العربية عمرها  مذكرات عبد

Articles 

 متوسط، الرياضدراسة عن ثالثة قرون من تاريخ الرقيق األبيض في البحر األبيض ال
 ، العربي الجديد1670فرنسي في قبضة قراصنة سال عام  …األسير مويط 

 انتفاضة الزنج أول ثورة عمالية مسلحة في التاريخ اإلسالمي، ميدان الجزيرة 
 22، رصيف العربي الفتح بعد مصر في الرق تاريخ …وسالطين ومتمردون جنود منهم
 تونس في العبودّية إلغاء قّصة

 ثورة الزنج في العراق الديمقراطي، السفير العربي
 موسيقى كناوة بالمغرب من زمن العبيد إلى العالمية، أصوات مغاربية 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 كافور اإلخشيدي
 السلطان المملوكي سيف الدين قطز

  …القرصان حسن قورصو، أحمد اإلنجليزي 
 Jan Janssoon van Haarlemمراد رايس األصغر 

 (1980، موريتانيا 1970، عمان 1962السعودية واليمن  …إلغاء العبودية في الدول العربية )
Littérature 

 سيرة عنتر بن شداد العبسي
 ديوان عنترة بن شداد
 معلقة عنترة بن شداد

 (…مما وراء النهرفي القدس مدرسة لمملوك أتى )، تميم البرغوثي في القدس
 (وصف مالي وبالط مانسى موسى) رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار

http://expositions.bnf.fr/marine/albums/catalan/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HwKOfPruNVU
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 قصص مصورة:
رسوم: نبيل تاج،  –لماذا أنا أسود، عن رحلة السندباد الثامنة وقصص مصورة أخرى، سيناريو: صنع اهلل إبراهيم 

 دار الفتى العربي
 روايات:

 عبد الكريم غالبدفنا الماضي ل 
 عرس الزين للطيب صالح

 البشر لبدرية والعسكر هند
 سيدات القمر لجوخة الحارثي 

 زيادة  الدرويش لحمور شوق
 قنديل  المنسي لمحمد سوداء كتيبة
 خريس  عبيد لسميحة فستق

 خريس لسميحةبنوس با
 البسام الملح لخالد ثمن
… 

Discriminations et racisme dans le monde arabe : entre tabous et 

prises de conscience 

Musique 

 شحال قالوا فيا وفيك يا السمرة، تيوسي
 كفيل، الجسر عبد الخالق

 سمرة يا سمرة، كارم محمود
 يا اسمراني اللون، شادية

 الليلة يا سمرة، محمد منير
Al Leila ya iamra الليلة يا سمرة Code itudio بالعربي 

… 
Émissions, reportages, vidéos 

 24 ، فرانسالعتقاء في تونس يريدون القطع مع تاريخ عبودية أجدادهم أحفاد
  !" الجزء األول| شباب توك…"فقط ألنني أسود البشرة

 !" الجزء الثاني | شباب توك…فقط ألنني أسود البشرة"
 + AJحملة مغاربية ضد العنصرية، كبريت 

 + AJلماذا يشكل لون البشرة عقدة اللون عند المجتمع السوداني؟ 
تطرح مسألة العنصرية في البلدان العربية تجاه ذوي البشرة السوداء وكيف يتم التصدي لها؟ مونت كارلو  كيف

 الدولية
 كاريكاتير صحيفة الغد يثير ضجة في األردن حول العمالة الوافدة، بي بي سي 

https://www.youtube.com/watch?v=HwKOfPruNVU
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Articles 

ودية في المخيال الجمعي التونسي، من العبودية إلى الوالء، الشهادات، العنصرية والعب –أحفاد العتقاء في تونس 
 24هل يخلصهم القضاء من تبعية هذه األلقاب، فرانس 
 22رصيف  هل يصالح متحف العبودية القطريين مع ماضيهم؟

 ، درجأدرى بشعابها "بنت مكة"
 24، فرانس تونس تقر قانونا يّجرم العنصرية في سابقة هي األولى بالعالم العربي

 ( منظمة العفو الدولية…انب عن موقع منظمة العفو الدولية )نظام الكفالة أوضاع حقوق العمال األج
Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 تعديل نظام الكفالة –إلغاء نظام الكفالة 
Littérature 

 أنا زنجي لمحمد الفيتوني
 سالم عليكم ألنيس شوشان

 ديوان عنترة بن شداد
 روايات:

 ساق البامبو لسعود السنعوسي 
  مبارك ربيعلغرب المتوسط 

 المقري  لعلي رائحة سوداء … طعم أسود
Les "bidoun" : sans-papiers du monde arabe ?  

Émissions, reportages, vidéos 

من برنامج خرائط الالمكان عن فاقدي الجنسية في الوطن العربي: الحلقة التاسعة " إلى متى بدون؟ صوت 
 الكويت "

 الروائي الكويتي ناصر الظفيري، قرأنا لكم، راديو مونت كارلو الدولية
 +JAمن هم البدون أو عديمو الجنسية؟ كبريت 

 +JAكيف يعيش البدون؟ 
 عربي BBBيطلقون علي بدون البدون 

 عربي BBB ،يريدون وطن، دنيانا
 عربية WD ،إنسان بال جنسية، أين حقي؟ جعفر توك

Articles 

 البدون في الكويت، الجزيرة
 ماذا تعرف عن البدون في الدول العربية؟ ساسا بوست …البدون ليسوا في الكويت فقط 

Littérature 

 روايات:
 المسطر والصهد لناصر الظفيري 

 حمدي أبو جليل ل الصاد شين
22 
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Axe 8 : Territoire et mémoire  

Mémoires des conquêtes  

Iconographie 

La prise de Bagdad par les Mongols en 1258, miniature extraite de l’Histoire Universelle 

Rachid Ad din  

 نيرشيد الدين الهمذال التواريخجامع كتاب 
… 

Musique 

 هوالكو، األلف 
 األغنية المغربية تكشبيلة 

 مين بدو يركبنا، جوان صفدي
Émissions, reportages, vidéos 

 من هي الكاهنة ديهيا التي قاتلت جيوش العرب؟ بي بي سي
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 طارق بن زياد فاتح األندلس
 هنةالكا

 (2003وسنة  1258سقوط بغداد )سنة 
 حملة نابليون في مصر

… 
Littérature 

 :شعر
 ، سركون بولص(مسلسل جديد)هوالكو 
 :مؤرخون

 فتوح البلدان للبالذري
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 

 البن خلدون
 الهمذاني  الدين فضل اهلل شيدر  ،جامع التواريخ، اإليلخانيون، تاريخ هوالكو

 البداية والنهاية البن الكثير
 كتاب االعتبار ألسامة بن المنقذ

 تاريخ الجبرتي
 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر البن خلدون

 خطبة طارق بن زياد: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 قصيدة الفتح المبين للسامري الذي يحب المسلمين، لمحمد ابن عبد العزيز الكاليكوتي
 (aevue africaine volume 71, 1ve0) من كالم الشيخ عبد القادر دخول الفرانصيص للجزاير

 :دراسات
 الفتوحات العربية في روايات المغلوبين، حسام عيتاني

 روايات:
 النبطي ليوسف زيدان

 الديوان اإلسبرطي لعبد الوهاب عيساوي 
 حمد خيري العمريأل كريسماس في مكة

 وحدها شجرة الرمان لسنان أنطون

1492: reconquête de l’Andalousie ? Chute d’Al Andalus ?  
Comment les histoires officielles, les mémoires collectives et individuelles se sont-elles 

emparées de cet événement ?  

Iconographie 

  ( Puerto del iuspiro del Moro) صورة لمنفذ زفرة المسلم األخيرة
… 

Musique 

 أغنية تكشبيلة المغربية 
 موشح جادك الغيث

 أندلسيات فيروز
Films, séries, documentaires 

 المصير إخراج يوسف شاهين
 حاتم عليخراج مسلسل ربيع قرطبة إ

 ثالثية األندلس حكاية الشاطئين، الجزيرة الوثائقية
Émissions, reportages, vidéos 

 + AJلماذا يعارض بعض اإلسبان االحتفال باستقالل بالدهم؟  …في ذكرى سقوط األندلس 
 ملف سقوط األندلس، الجزيرة

 والقاضي ابن رشدوثائقيات: يقال إن بداية سقوط األندلس لحظة حرق كتب العالم والطبيب والفقيه 
 ، الجزيرةتحت المهجر: المورسكيون

… 

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 معاهدة تسليم غرناطة
 اإلسبان يحتفلون والعرب يتأسفون، القدس العربي …عاما على سقوط األندلس  525

 جديدحقائق التاريخ واألسطورة، العربي ال …سقوط األندلس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 آخر ملوك األندلس المظلوم تاريخيا، الجزيرة …أبو عبد اهلل الصغير 
 ذكرى سقوط األندلس تثير جدال على مواقع التواصل االجتماعي، بي بي سي

 سقوط األندلس أم استرداد غرناطة؟ ذكرى تثير الجدل في إسبانيا، الجزيرة مباشر 
 عربية  WDغرناطة، لماذا يعارض بعض اإلسبان االحتفال بيوم استعادة 

ماذا تعرف عن جامع إشبيلية الكبير؟ عربي  …حّوله اإلسبان إلى كنيسة ودفنوا داخله كريستوفر كولومبوس
 بوست

 نهارت فيه مفاهيم الفلسفة الجغرافية القديمة، القدس العربيف القارة األمريكية: اليوم الذي افي الذكرى الكتشا
 غرناطة وسقوطها، موقع صحيفة االتحاد اإلماراتيةمتحف قصر الحمراء شاهد على ازدهار 

 بداية طرد مسلمي األندلس إلى المغرب، أصوات مغاربية …سقوط غرناطة 
 حكاية أسرة موريسكية مهجرة من األندلس إلى الرباط، الجزيرة …ذكرى سقوط غرناطة 

 22العربية؟ رصيف من هم الموريسكيون؟ وما هي قصة المخطوطة التي كتبتها العذراء باللغة 
Littérature 

 المقتبس من أنباء األندلس، ابن حيان القرطبي
 اإلحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب

 خالصة تاريخ األندلس، شكيب أرسالن
 شعر:

 سان الدين بن الخطيب، لجادك الغيثقصيدة 
 ابن زمرك، أبلغ لغرناطة السالم

 في رثاء األندلس، أبو البقاء الرندي
 العربي األخيرة، محمود درويش أنا زفرة
 روايات:

 ثالثية غرناطة لرضوى عاشور
 حصن التراب ألحمد عبد اللطيف

Gibraltar, au carrefour des frontières et des mémoires  

Iconographie 

 جبل طارقب صور تمثال ألعمدة هرقل
 صورة طارق بن زياد على عملة حكومة جبل طارق البريطانية 

Émissions, reportages, vidéos 

 + AJكبريت ماذا تعرفون عن جبل طارق؟ وما عالقته ببريطانيا؟ 
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 البحث عن الذهب األحمر في مضيق جبل طارق يعود إلى العهد الفينيقي، مونت كارلو الدولية
 يتنفسون عبق التاريخ، صحيفة العربالسياح العرب في مضيق جبل طارق 

 قردة جبل طارق "قليلة األدب"، جريدة المدن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%AB_(%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD)
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Mémoires arabes des première et seconde guerres mondiales 

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 إعالن الدولة العثمانية النفير العام ملصق
La partie de loto. Soldats nord-africains au repos, 1915. L’histoire par l’image : album les 

troupes coloniales 

 األولى العالمية الحرب مؤتمر مئوية: المصدر األولى العالمية الحرب أثناء الحلفاء قوات في عرب ندونُمج
… 

Musique 

 لماريكان، الحسين السالوي 
Films, séries, documentaires 

 سفر برلك إخراج هنري بركات
 فيلم خان الخليلي إخراج عماد حمدي

 مسلسل ال أحد ينام في اإلسكندرية إخراج حسن عيسى 
Émissions, reportages, vidéos 

 24ما هي اتفاقية سايكس بيكو وما هو تأثيرها على واقعنا اليوم؟  فرانس 
Articles  

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

  rient rrI  األولى، العالِميَّة الحربِ  في الجزائرّيون
 ، العربي الجديدالجنود المغاربة في الحرب العالمية األولى: أبطال بال مجد

  :اتدراس
 المكني الواحد عبد األولى العالمية الحرب خالل األوروبية الجبهات في المغاربة للجنود اليومية الحياة

 مئة عام على الحرب العالمية األولى مقاربات عربية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
Littérature 

 روايات:
 الرغيف لتوفيق يوسف عواد

  عبد المجيد ال أحد ينام في اإلسكندرية إلبراهيم
 ثالثية القاهرة )بين القصرين، قصر الشوق والسكرية( لنجيب محفوظ

 خان الخليلي لنجيب محفوظ
 زقاق المدق لنجيب محفوظ

 روايات حنا مينا )الشراع والعاصفة، المصابيح الزرق(
 لسمير نقاش شلومو الكردي وأنا والزمن

 أميركا لربيع جابر

… 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
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Beyrouth : entre devoir de mémoire et tentation de l’oubli  

Iconographie 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

Walid Zbib postcard :  

Beirut VS Beirut 1990 

Beirut have a nice day 1987 

Helen Zughaib : Generations Lost 

Films, séries, documentaires 

 نهلة، إخراج فاروق بلوفة
Il était une fois Beyrouth, histoire d'une star, Jocelyn Saab 

 بيروت الغربية إخراج زياد دويري
 إخراج وليد مؤنس 1982

Monumentum, Fadi Yeni Turk 

Émissions, reportages, vidéos  

 لماذا بقي متحف ذاكرة بيروت فارغا؟ العربية
 المفقودين، الصليب األحمر اللبناني اآلالف مفقودون ويفتقدون: مّرروا قانون

Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

 الحرب انتهت لكن حرب المفقودين لم تنته، درج
 ، الشرق األوسطمباني بيروت التراثية مهددة بالتدمير

Littérature 

 ذاكرة للنسيان، محمود درويش
 روايات:

  بيروت مدينة العالم، اعترافات، ربيع جابر
 روايات إلياس خوري
 روايات حنان الشيخ

… 
 قصة مصورة:

 من بيروت، محترف جاد 
 للينا مرهج( أو كيف أصبحت أمي لبنانية)مربي ولبن 

 جنى طرابلسي هذا الجرح من حيث أتيت
Jana Traboulsi, Cette blessure d’où je viens 
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Palestine : une mémoire contre l’oubli 

Iconographie 

 (…لوحات سليمان منصور )جمل المحامل، ذاكرة األماكن 
 لوحات نبيل عناني

Jack Persekian 

Smama SaSamaS: Harvest Break, Hungry for home 

 كاريكاتير:
 شخصية حنظلة 

Musique 

 لفيروز المدائن زهرة القدس
Films, séries, documentaires 

 سليمان إيليا أفالم
 يبق السردين إخراج عمر أميرالط

 ي للمخرج ماتس جروردرسوم متحركةالبرج فيلم 
Émissions, reportages, vidéos 

على هذه األرض ما يستحق الحياة، محمود درويش والثالثي جبران    
Articles 

 ، القدس العربي«ال بد أنها الجنة»فلسطين في إيليا سليمان يواصل البحث عن 
Littérature 

 أعمال محمود درويش
 تميم البرغوثيلفي القدس 

 روايات:
 المتشائل إلميل حبيبي 

 عائد إلى حيفا لغسان كنفاني –أم سعد  –رجال في الشمس 
 الميراث لسحر خليفة
 روايات إلياس خوري

… 

Ici le Caire : chroniques urbaines à travers la littérature et le cinéma  

Iconographie 

 ملصق فيلم كيت كات

https://www.youtube.com/watch?v=xJU81Y2Y7pU
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Films, séries, documentaires 

 عام )عن رواية مالك الحزين( داوود عبد السيدالكيت كات إخراج 
 عمارة يعقوبيان إخراج مروان حامد
 القاهرة السرية إخراج طارق صالح

 علي حاتمإخراج  صار اللي ده أهومسلسل 
Articles 

Entrer dans un moteur de recherche les mots suivants : 

  تراثيات ،مسجد أنقاضه على بني بار صاحبة اسم على سميت كات كيت
 ، دنيا الوطنحي في القاهرة يسمونه الصين الشعبية … ابةإمب

  ، صحيفة العرب عن موقع اللغة والثقافة العربيةأماكن روايات نجيب محفوظ اختفت اليوم

Littérature 

 روايات:
 محفوظ لنجيب والسكرية( الشوق قصر القصرين، )بين القاهرة ثالثية
 أصالن إلبراهيم الحزين مالك
 األسواني لعالء يعقوبيان عمارة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF

