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  والأندلسالأقصى فی المغرب  ۀالشرعی مولعماستر ال

  

  یبلیوغرافیاب
  
I – :المصادر   
  

نزهة  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحســني، ،الإدريســي - 1
ـــتــاق فـي اخـتـراق الــآفــاق، ــة،  ،أ ج 2 الـمش ــديني مـكتبــة الثقــافــة ال

                                                               بورسعيد.
إج، 2المسالك والممالك، م)، 1094هـ/487البكري، أبو عبيد (ت  - 2

                            .1992تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري، الدار العربية للكتاب، 
م)، جغرافية الأندلس وأوربا، 1094هـــــ/487البكري، أبو عبيد (ت  -3

  . ) I(الطبعة 1968بيروت،الحجي ،  دار الإرشاد،  تحقيق عبد الرحمن علي
، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، مكتبة المثنى، بغداد البكري، -4

  . 1857، نشر دوسلان
ـــي (ت  -5 ـــاعي البلنس ابن الابار ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله القض

ــــ/658 ــلة،1260هـ ــيد عزت العطار 2م)، التكملة لكتاب الص أ ج، تحقيق الس
  .1955الثقافة الإسلامية، القاهرة،  الحسيني، مكتب نشر

أ ج، تحقيق حسين مؤنس، الشركة العربية  2ابن الابار، الحلة السيراء، -6
  .1963للنشر، القاهرة،

 الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، علي الفاسي، ابن أبي زرع، -7
  .1972الرباط،  دار المنصور،

لقرطــاس في أخبــار ملوك ابن أبي زرع، الــأنيس المطرب بروض ا -8
  .1973المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 

  .1972ابن الأحمر وآخرون، بيوتات فاس، دار المنصور، الرباط،  -9
روضة النسرين في دولة بني مرين، المطبعة  إسـماعيل، ابن الأحمر، -10

  . 1962الملكية، الرباط،
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تحقيق محمد  ي نظم فحول الزمان،ابن الأحمر، نثير فرائد الجمان ف -11
  .1967بيروت، دار الثقافة، رضوان الداية،

م)، الذخيرة 1147هـ/542أبو الحسن علي الشنتريني (ت  ابن بسام، -12
  .1979أج، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 8في محاسن أهل الجزيرة،

م)، 1182هـ/578،  أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت ابن بشكوال -13  
أج، نشـر السـيد عزت العطار الحسـيني، مكتبة 2الصـلة في تاريخ أئمة الأندلس،

  .1955الخانجي، القاهرة،
ــه اللواتي الطنجي (ت  -14 ابـن بـطـوطــة، مـحـمــد بـن عـبــد الل

ـــ/778 ، 4م)، تحفة النظار في غرائب الأمصــار وعجائب الأســفار، ج1377هـ
  .1997ف الجديدة، الرباط، تحقيق عبد الهادي التازي، مطبعة المعار

ـــة قداح الأدب في الحركة ابن الحاج النميري -15 ، فيض العباب وإفاض
  .1994، الرباط، حقيق محمد بن شقرونت ،والزابدية إلى قسنطينة يالسع

 1983جمهرة أنســاب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن حزم، -16
  ).I (طبعة

ــيف،  تواريخ الخلفاء،ابن حزم، نقط العروس في  -17 ــوقي ض ــر ش نش
  .1951مطبعة جامعة فؤاد الأول،

مطبعة  نشر جويخ، الممالك، كتاب المسالك و أبو القاسم، ابن حوقل، -18
  1973ليدن،  بريل، بريل،

ابن حيان، أبو مروان بن خلف القرطبي، المقتبس من أنباء أهل  -19
  .2002سلامي، بيروت، ، تحقيق محمود علي مكي، دار الغرب الإ2الأندلس، ج
ابن حيــان، أبو مروان بن خلف القرطبي، المقتبس من أنبــاء أهــل  -20
  .1973، تحقيق محمود علي مكي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2الأندلس، ج
ـــمـاعيـل العربي ، دار الآفاق الجديدة ، 3ابن حيـان ، ج -21 ، تحقيق إس
  ). I(طبعة  1990  البيضاء ، 
نشــر شــالميتا وف . كورينطي، المعهد الإســباني ، 5ابن حيان، ج -22

  .1979العربي للثقافة، مدريد ، 
، تحقيق عبد الرحمن علي حجي ، دار الثقافة، بيروت، 6ابن حيان، ج -23

1983.  
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م)، مطمح 1135هـ/ 529ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد (ت  -24
ي شوابكه، مؤسسة تحقيق محمد عل الانفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس،

  ).I ، (طبعة1983الرسالة، بيروت،
ـــن الأعيان، مطبعة التقدم العلمية،  -25 ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاس
  .1902القاهرة، 

ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الســلماني لســان الدين  -26
د الله مد عبأج.تحقيق مح4م)، الإحاطة في أخبار غرناطة ،  1376هـ/776(ت 

  ) .II(طبعة 1973، القاهرة، عنان ،مكتبة الخانجي
، تحقيق 2ابن الخطيب، أعمال الأعلام أو تاريخ إســبانيا الإســلامية ،ج -27

  ) .II(طبعة 1956ال، دار المكشوف، بيروت، صليفي بروفن
، تحقيق 3ابن الخطيـب، أعمـال الـأعلام أو تاريخ المغرب العربي، ج -28

  .1964دار الكتاب، البيضاء،  ومحمد إبراهيم الكتاني،أحمد مختار العبادي 
ـــرية ، دار الآفاق  -29 ابن الخطيـب، اللمحـة البـدريـة في الدولة النص

  ).III،(طبعة 1978الجديدة، بيروت، 
ـــة الجراب في علالة الإغتراب،ج -30 تحقيق أحمد  ،2ابن الخطيب، نفاض

  دار الكتاب العربي، القاهرة. مختار العبادي،
، تحقيق الســعدية فاغية، مطبعة 3ابن الخطيب، نفاضــة الجراب، ج -31

  ).I ،(طبعة1989 النجاح الجديدة، البيضاء،
تحقيق محمد  معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، ابن الخطيب، -32

  .1977، الرباط، أكدال كمال شبانة، مطبعة
م)، 1406هـــ/808ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت  -33

ــرهم من ذوي  العبر وديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاص
  ) .II، (طبعة1988أج، نشر خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، 7السلطان الأكبر،

ابن خلـدون، أبو زكريـاء يحي بن أبي بكر، كتـاب بغية الرواد في  -34
، بيل ،مطبعة فونطانة ، نشـــر الفريدمجلدات 3ذكر الملوك من بني عبد الواد، 

  .1911الجزائر، 
ـــ/671ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين (ت  -35 م)، وفيات 1272هـ

  أج، تحقيق إحسان عباس ،دار الثقافة، بيروت.8الأعيان وأنباء أبناء الزمان،
أج، تحقيق المختار بن الطاهر التلـيلي،   3ابن رشد، فتاوي ابن رشد،  -36

  ).I، (طبعة1987يروت، دار الغرب الإسلامي، ب
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ابن الزبير،  أبو جعفر احمد بن إبراهيم الثقفي العاصــمي الغرناطي  -37
ـــ/708(ت تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب،  صـلة الصلة، م)،1309هـ

  .1993المحمدية،  مطبعة فضالة،
مطبعة  ابن الكردبوس،  تاريخ الأندلس، تحقيق أحمد مختار العبادي، -38

  .1971الدراسات الإسلامية ، مدريد، معهد 
ابن مرزوق، محمد التلمسـاني،  المســند الصــحيح الحسن في مآثر  -39

ومحاســن مولانا أبو الحســن، تحقيق ماريا خيســوس بيغيرا، الشــركة الوطنية 
  .1981للنشر، الجزائر، 

المن بالإمامة،  م)،1198هـ/594ابن صاحب الصلاة عبد الملك (ت  -40
  ).  III، (طبعة 1987هادي التازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق عبد ال

ـــي، الذيل  ابن عبـد الملك، -41 أبو عبد الله محمد بن محمد المراكش
) دار 6و5و 4و 2تحقيق إحسان عباس (أج  والتكملة لكتابي الموصول والصلة،

ـــريفة، مطبعة المعارف الجديدة،  8و 1وتحقيق ج، الثقافة، بيروت محمد بن ش
  .1984الرباط، 

 ،المجلة الأسيويةال،  صابن عبدون، كتاب الحسبة، نشر ليفي بروفن -42
  ).255-177،ص:(1934يونيو -أبريل

ابن عبدون، ثلاثة رسائل أندلسية في أدب الحسبة والمحتسب، تحقيق  -43
  .1955مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة،  ال،صليفي بروفن
، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، المراكشــي ابن عذاري، -44

  ).  III، (طبعة 1983ال، دار الثقافة، بيروت، صأج تحقيق كولان وليفي بروفن4
(قسم الموحدين)، تحقيق محمد  3ابن عذاري، المراكشـي، البيان، ج -45

  .           1985دار الثقافة، البيضاء،  بن تاويت وآخرين،
ـــ/857محمد الغرناطي (ت أبو يحي  ابن عاصم، -46 م)، جنة 1454هـ

أج ، تحقيق صلاح جرار، دار البشير، 3الرضـا في التسـليم لما قدر الله وقضى، 
  .1989عمان، 

 ،ابن خميس، أبو بكرابن عسـكر، محمد بن علي بن خضر الغساني و  -47
ـــلامي ، بيروت أعلـام مـالقة، تحقيق عبد الله المرابط الترغي ، دار الغرب الإس

1999  .  
الديباج  ابن فرحون، بهـاء الـدين إبراهيم بن علي اليعمري المدني، -48

  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت. 
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ـــي، -49 ــأزدي (ت  ابن الفرض أبو الوليــد عبــد اللــه بن محمــد ال
ـــ/403 م)، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، نشــر عزت العطار 1012هـ
  ).  II(طبعة 1988يني، مطبعة المدني، القاهرة، الحس

م)، جذوة الاقتباس 1616هـ/1025ابن القاضي ،أحمد المكناسي (ت  -50
  .  1973أج ، دار المنصور، الرباط، 2في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ، 

تحقيق محمد الأحمدي  ابن القاضـي، درة الحجال في أسماء الرجال، -51
  ). I، (طبعة1970التراث، القاهرة، أبو النور، دار 

ابن القطان، نظم الجمان، تحقيق محمود علي مكي، المطبعة المهدية،  -52
  تطوان.

اختصار الأخبار عما كان يثغر  ابن القاسم، محمد الأنصاري السبتي، -53
  ).  II، (طبعة1983تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط،  سبتة من سني الآثار،

تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق عبد الله أنيس  القوطية القرطبي،ابن  -54
  دار النشر للجامعيين. الطباع،

م)، بسط 1286هـ/685ابن سعيد، علي بن موسى الأندلسي (ت  -55
الأرض في الطول والعرض، تحقيق خوان فرنيط خينيس، مطبعة كريماديس، 

  .1958تطوان، 
أج ، تحقيق شوقي ضيف، دار 2ابن سـعيد، المغرب في حلى المغرب،  -56

  ).   II،(طبعة1964المعارف، القاهرة،   
م)، ديوانه، 1251هـــ/649(ت  إبراهيم بن سهل الاشبيلي، ابن سهل، -57

  .I)،(طبعة1988بيروت،  دار الكتب العلمية، تحقيق يسري عبد الغني عبد الله،
الاهواء ابن سهل، أبو الأصبع عيسى القاضي ،ثلاث وثائق في محاربة  -58

  ). 1981والبدع في الأندلس (
  ).1980وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس ( -
  ).1980وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس ( -
  )1982وثائق في الطب الإسلامي ( -
  ).1985وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس ( -
  ).1983وثائق في شؤون العمران في الأندلس ( -

كتـاب "الـأحكـام الكبرى" تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف، المطبعة  من
  العربية الحديثة، القاهرة.
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ابن الشباط، وصف الأندلس وصقلية من كتاب "صلة السمط وسمة  -59
مدريد،  مطبعة معهد الدراسـات الإسلامية، المرط" تحقيق احمد مختار العبادي،

1971.  
ــــانـي، أبـو الـعـبــاس أحــمــد بن ي -60 حي بن محمــد الـتـلـمس

م)،أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى 1508هـ/914(ت
مدريد، مجلد  مجلة معهد الدراسات الإسلامية، تحقيق حسين مؤنس، ولما يهاجر،

  ).191-129، ص: (1957، 1، عدد5
ـــ/899محمد بن عبد الله بن عبد الجليل (ت  التنسي، -61 م)، 1494هـ

"نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني  تلمسان من كتاب تاريخ بني زيان ملوك
  ، المؤسسة الوطنية للكتاب.1985الجزائر ، زيان" تحقيق محمود بوعياد،

جني زهرة الـآس في بنـاء مدينة فاس، تحقيق عبد  الجزنـائي علي، -62
  ).II،(طبعة1991الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، 

م)، 1095هـ/488الله محمد بن فتوح الأزدي(ت الحميدي، أبو عبد  -63
  .1966جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية ،

الروض المعطار في خبر الأقطار،  محمد بن عبد المنعم، الحميري، -64
  .1975بيروت،  مكتبة لبنان، تحقيق إحسان عباس،

ء م)، أخبار الفقها971هــــــ/361محمد بن حارث (ت  الخشــني، -65
مدريد،  والمحـدثين، تحقيق مـاريا لويس أبيلا، معهد التعاون مع العالم العربي،

1992.  
م)، قضاة قرطبة وعلماء 971هـ/361محمد بن حارث (ت  الخشني، -66

إفريقية، نشــر عزت العطار الحســيني، مكتب نشــر الثقافة الإســلامية، القاهرة، 
1952.  

ـــف الأندلس، أحمـد،  الرازي، -67 ، 1، مجلد18، عدد دلسمجلة الأنوص
  ).108-51، ص : (1953

ـــ/379الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحســن (ت  -68 طبقات  م)،988هـ
ــــل إبراهيم، مطبعــة  الـنـحـويـيـن والـلـغويين، تحقيق محمــد أبو الفض

  .I )،(طبعة 1954السعادة،القاهرة،
م)، أمثال العوام في الأندلس، 1295هـ/694أبو يحي (ت  الزجالي، -69

  تحقيق محمد بن شريفة، نشر وزارة الثقافة بالمغرب.أج، 2
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الزركشي، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي، تاريخ الدولتين  -70
  . I )،(طبعة 1869مطبعة الدولة التونسية،  الموحدية والحفصية،

 م)،12هـ/6أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (أواسط القرن  الزهري، -71
ذكرته الحكماء فيها من العمارة، تحقيق محمد حاج الجعرافية وما  كتاب
-Bulletin  d études orientales , N° 21 , 1968 , (113صادق،

310) . .                                     
أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ،اخبار وتراجم أندلسية  السلفي، -72

  .1979الثقافة، بيروت، دار  جمع وتحقيق إحسان عباس، من معجم السفر،
-أبو عبد الله محمد بن أبي محمد ،آداب الحسبة، نشر ليفي السقطي، -73

       .1931باريس،  المطبعة الدولية، ال،صبروفن
الطرطوشي، أبو بكر، كتاب الحوادث والبدع، تحقيق عبد المجيد  -74

  . I )،(طبعة1990دار الغرب الإسلامي،  تركي،
ــي، -75 ــاعد الأندلس ت الأمم، تحقيق حياة بوعلوان، دار الطليعة، طبقا ص

  ).II،(طبعة 1985بيروت، 
بغية الملتمس في تاريخ  أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة، الضــبي، -76

  .1884مطابع روخس، مدريد،  رجال أهل الأندلس،
مشــاهدات لســان الدين ابن الخطيب في بلاد  العبادي، أحمد مختار، -77

  .1983شباب الجامعة، الإسكندرية،  المغرب والأندلس، مؤسسة
ـــي، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات  -78 العباس بن إبراهيم المراكش

  ).I،(طبعة1936أج،المطبعة الجديدة، فاس، 8من الأعلام، 
التبيان عن الكائنة الحادثة بدولة بني زيري،  عبد الله الأمير الزيري، -79

  .1955، دار المعارف، القاهرة ال،صنشر ليفي بروفن
ــ/478أحمد بن عمر بن أنس ابن الدلائي (ت  العذري، -80  م)،1085هـ

ـــيع الـأخبـار وتنويع الـآثـار، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد  ترص
  .1965مدريد،  الدراسات الإسلامية،

م)، وصف 1348هـ/748العمري، أحمد بن يحي ابن فضل الله (ت  -81
  ني عبد الوهاب، مطبعة النهضة، تونس.إفريقية والأندلس، تحقيق حسن حس

ـــى بن عيــاض (ت  -82 ــــل ابن موس ـــي أبو الفض عيــاض، القــاض
أج، تحقيق محمد بن 8م)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 1149هـــ/544

  شريفة وسعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة ،المحمدية. 
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م)، آثار 1283هـ/682زكرياء بن محمد بن محمود (ت  القزويني، -83
  .1979دار بيروت، بيروت،  البلاد وأخبار العباد،

ـــتالي، أحمد ابن إبراهيم بن يحي الأزدي، تحفة المغترب ببلاد  -84 القش
ــلامية،  المغرب، تحقيق فرناندو دي لاجرانخا، ــات الإس ــري للدراس المعهد المص

  .1974مدريد، 
 أخبـار مجموعة في فتح الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، مجهول، -85

  .I)،(طبعة1981بيروت، دار الكتاب اللبناني،
مجهول، ترجمة أحمد بن موســى بن عطاء الله الصــنهاجي المريني،  -86

  د.1046مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم: 
مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل  -87

  .1979اء، زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، البيض
 -مجهول، مدونة تاريخية من عهد عبد الرحمن الناصر، نشر ليفي -88

  .1950مدريد، غرناطة،  ال وإميليو كارثيا،صبروفن
ــر ليفي مجهول، -89 ــبروفن -مفاخر البربر، نش ال، المطبعة الجديدة، ص
  .1934الرباط، 

مجهول، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة  -90
 ،بستاني، مطبعة الفنون المصورةتحقيق الفريد ال وح الأندلسيين إلى المغرب،ونز

  .1940بوسكا العرائش، 
مجهول، كتاب في تراجم الأولياء، مخطوط الخزانة العامة، الرباط،  -91

  ج.1271رقم: 
ـــيكودي  -92 مجهول، وثـائق عربية غرناطية، تحقيق وترجمة لويس س

  .1961الإسلامية، مدريد، لوثينا، مطبعة معهد الدراسات 
المراكشــي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق  -93

ـــاء،  ـــعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، البيض ، 1978محمـد س
  ). VII(الطبعة 

أحسـن التقاسيم في معرفة  ،قدسـي، أبو عبد الله محمد بن أحمدالم -94
  ، 1906مكتبة خياط، بيروت،  الأقاليم، نشر جويخ وبريل،

ــــاني (ت  -95 ـــهــاب الــدين أحمــد بن محمــد التلمس الـمقري، ش
ــــ/1041 ــالة، 5م)، أزهار الرياض في أخبار عياض، 1632هـ أج، مطبعة فض

  .  1978المحمدية،
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أج، تحقيق محمد 10المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  -96
  دار الكتاب العربي، بيروت. محي الدين عبد الحميد،

ــن المالقي، المرقبة  -97 ــن علي بن عبد الله بن الحس النباهي، أبو الحس
  العليا فيمن يستحق القضاء، المكتب التجاري للطباعة، بيروت.

م)، تاريخ الغرب 1332هـ/732أحمد بن عبد الوهاب، (ت  النويري، -98
 احمد، دار النشر المغربية، الإسلامي في العصر الوسيط، تحقيق مصطفى أبو ضيف

  .1985البيضاء، 
م)، خريدة 1349هـــ/749الوردي، ابو حفص عمر بن الوردي (ت  -99

  ).IIالعجائب وفريدة الغرائب، دار العلم للجميع، (طبعة
ـــ/914الونشـريسي، أبو العباس أحمد بن يحي (ت  -100 م)، 1508هـ

إفريقية والأندلس والمغرب، المعيـار المعرب والجـامع المغرب في فتـاوي أهل 
  .1981ج،تحقيق تحت إشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 13

ــ/626شهاب الدين أبو عبد الله (ت  ياقوت الحموي، -101  م)،1229هـ
الــأنــدلس والمغرب، جمع وتحقيق وتقــديم محمــد حقي، مطبعــة عين معجم 

  .2011أسردون، بني ملال، 
  م)، البلدان،.896هـ/284اليعقوبي (ت  -102

  
  المراجــع: -2

  
  المراجع باللغة العربية: -2-1
  

ـــر الميلادي:  خلاف، -1 محمد عبد الوهاب، قرطبة في القرن الحادي عش
  .1984الحياة الإقتصادية والاجتماعية، الدار التونسية للنشر، تونس، 

دندش عصـــمت عبد اللطيف، الأندلس في نهاية المرابطين ومســـتهل  -2
  ).I،(طبعة1988الموحدين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ــلامية، دار الثقافة، بيروت،  -3 ــالة الإس ــماعيل، تاريخ ش عثمان عثمان إس
1975.  
دار  المغرب والأندلس في عصر المرابطين، بوتشيش إبراهيم، القادري، -4

  ).I،(طبعة 1993الطليعة،بيروت،
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المعتصم بن صمادح، مكتبة  قاسـم طويل مريم، مملكة المرية في عهد -5
  ).I،(طبعة1994الوحدة العربية،البيضاء، 

، 1994قاسم طويل مريم، مملكة غرناطة، دار الكتب العلمية، بيروت،  -6
  ).I،(طبعة

الحضــارة العربية في إســبانيا، ترجمة  إيفارســت، ال،صــبروفن -ليفي -7
  ).II،(طبعة1985دار المعارف، القاهرة،  الطاهر أحمد المكي،

 مجلة المناهل،منشـآت مرينية بضاحية فاس الجديد،  محمد، المنوني، -8
  ).260-242،ص: (1976، 16عدد 

الناضوري، رشيد، المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني، دار  -9
  النهضة العربية ، بيروت.

  Editionsأبو ضيف أحمد مصطفى، القبائل العربية في إسبانيا،  -10
maghrebines ،.الدار البيضاء  

  .1983أرسلان شكيب، خلاصة تاريخ الأندلس، بيروت،  -11
بيضون إبراهيم، الدولة العربية في إسبانيا، دار النهضة العربية، بيروت،  -12

1986.  
الحجي عبد الرحمن، التاريخ الأندلسي، دار القلم والمنارة، دمشق وبيروت،  -13

1987.  
لأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن محمود منى، المسلمون في ا -14

1986.  
حقي محمد، البربر في الأندلس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -15

2001.  
  .2014حقي محمد، اليمنية في الأندلس، مطبعة عين أسردون، بني ملال،  -16
  .1994دويدار حسين يوسف، المجتمع الأندلسي، القاهرة،  -17
دوزي رينهارت، المسلمون في الأندلس، ترجمة حبشي حسن، الهيئة المصرية  -18

  . 1995و 1994العامة للكتاب، القاهرة، 
ذنون طه عبد الواحد، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا  -19

   .2004والأندلس، دار المدار الإسلامي، بيروت، 
المسلمين وآثارهم في الأندلس، مؤسسة شباب سالم السيد عبد العزيز، تاريخ  -20

  الجامعة، الإسكندرية. 
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سالم السيد عبد العزيز، تاريخ مدينة المرية الإسلامية، مؤسسة شباب  -21
  .1984الجامعة، الإسكندرية، 

أج، دار النهضة 2سالم السيد عبد العزيز، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، -22
  . 1971العربية، بيروت، 

  .2001الشطشاط علي حسين، تاريخ الإسلام في الأندلس، دار قباء، القاهرة،  -23
الطيبي أمين توفيق، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، الدار  -24

  .1984تونس،  -العربية للكتاب، ليبيا
العبادي أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية،  -25

 بيروت.
لعبادي عبد الحميد، المجمل في تاريخ الأندلس، مكتبة النهضة المصرية، ا -26

  .1958القاهرة، 
عبد الحميد عيسى محمد، تاريخ التعليم في الأندلس، مطبعة الاستقلال  -27

  .1982الكبرى، القاهرة، 
القسم الأول  –عنان محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس (العصر الأول  -28

  .1997مطبعة المدني، القاهرة،  والثاني)،
فكري أحمد، قرطبة في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  -29

1983.  
الفقي عصام الدين عبد الرؤوف، تاريخ المغرب والأندلس، المطبعة التجارية  -30

  .1990الحديثة، القاهرة، 
الحميد يونس وحسن كولان ج.س.، الأندلس، ترجمة إبراهيم خورشيد وعبد  -31

  .1980عثمان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
مونتغمري وات، في تاريخ إسبانيا الإسلامية، ترجمة محمد رضا المصري،  -32

  .1998شركة المطبوعات، بيروت، 
  .2002مؤنس حسين، فجر الأندلس، بيروت،  -33
هضة العربية، نصر الله سعدون، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، دار الن -34

  . 1998بيروت، 
نعنعي عبد المجيد، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، دار النهضة العربية،  -35

  بيروت.
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