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  المقترحة  البیبلیوغرافیا

 المصادر  -1
  
ابن عبد الحكم عبد الرحمن، فتوح إفریقیة واألندلس، تحقیق عبد هللا أنیس   -1

  .1964الطباع، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 

الرقیق إبراھیم بن القاسم القیرواني، تاریخ إفریقیة والمغرب، دار العرب   -2
 .1990اإلسالمي، بیروت، 

، 2المراكشي، البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ج  عذاري، ابن  -3
 .1983تحقیق كوالن ولیفي بروفنسال، دار الثقافة، بیروت، 

 .1973ابن أبي زرع علي الفاسي، األنیس المطربدار المنصور، الرباط،   -4
الجزنائي، جنى زھرة اآلس في بناء مدینة فاس، المطبعة الملكیة، الرباط،   -5

1991.  
م)، العبر 1406ھـ/808ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن بن محمد (ت   -6

ودیوان المبتدإ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي 
 .1988أج، نشر خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، 7السلطان األكبر،

تحقیق ، 2وج 1ابن الخطیب، أعمال األعالم أو تاریخ إسبانیا اإلسالمیة،ج  -7
 .2003، بیروت، الكتب العلمیة، دار ید كسروي حسنس

البكري، المغرب في ذكر بالد إفریقیة والمغرب، مكتبة المثنى، بغداد،   -8
1857. 

 . 1967م، دار المعارف، مصر، 11الطبري، تاریخ الرسل والملوك،   -9
ابن األثیر محمد بن علي عز الدین، الكامل في التاریخ، مراجعة محمد  -10

 .1987ار الكتب العلمیة، بیروت، یوسف الدقاق، د
م)، تاریخ الغرب 1332ھـ/732أحمد بن عبد الوھاب، (ت  النویري،  -11

اإلسالمي في العصر الوسیط، تحقیق مصطفى أبو ضیف احمد، دار النشر 
 .1985البیضاء،  المغربیة،

 المراجع  -2
أج، الدار البیضاء، 2العروي، مجمل تاریخ المغرب، المركز الثقافي العربي  -1

19996.  
قبلي محمد(إشراف)، كرونولوجیا تاریخ المغرب، نشر المعھد الملكي   -2

 للبحث في تاریخ المغرب.
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قبلي محمد(إشراف)، تاریخ المغرب: تحیین وتركیب، مطبعة عكاظ،   -3
 .2011الرباط، 

 زغلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي، منشأة المعارف، اإلسكندریة.  -4
 .1983سالمي، بیروت، ، دار الغرب اإلدارسةإسماعیل العربي، دولة األ -5
 محمود إسماعیل، األدارسة، مكتبة مدبولي، القاھرة.  -6
سعدون عباس نصر هللا، دولة األدارسة في المغرب،  دار النھضة   -7

 .1987العربیة، بیروت، 
 .1989لوتورنو روجي، فاس قبل الحمایة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،   -8
ي تاریخ المغرب واألندلس، دار النھضة العربیة، العبادي أحمد مختار، ف -9

 بیروت.
 مؤنس حسین، فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة.  -10
عبد الحلیم رجب محمد، دولة بني صالح في تامسنا، دار الثقافة،  -11

 الفجالة.
ركات إبراھیم، المعرب عبر التاریخ، دار الرشاد، الدار البیضاء، ح -12

1978. 
حر عبد العزیز، من جدید حول برغواطة ھراطقة المغرب في سالم س -13

 .1993العصر اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، 
، مؤسسة النشر، إبراھیم خلف العبیدي، البرغواطیون في المغرب -14

 .1983الدار البیضاء، 
 .1985محمود إسماعیل، الخوارج في بالد المغرب، دار الثقافة،   -15
فرق اإلسالمیة في الشمال اإلفریقي، ترجمة عبد الرحمن بل ألفرد، ال  -16

 .1981بدوي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 
1- Brignon et autres, histoire du Maroc, Hatier, Paris,1968. 
2- Terrasse H. , histoire du Maroc, 2t, éd. Atlantides, Casablanca, 

1949 et 1950. 
3- Julien Ch. A. , hitoire de l’Afrique du Nord, 3t, éd. Payot, 

Paris,1931. 
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