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  عناصر البرنامج

  

د          :تمه

ل الفتح اإلسالمي  المغرب قب
ة واستقالله - 1  المحور األول: انضمام المغرب للدولة اإلسالم

  اإلسالمي الفتح-1-1

ين: عصر الوالة المغرب-1-2   في ظل األم

  المغرب: ثورة المغارة استقالل-1-3

 المحور الثاني: اإلمارات المستقلة - 2

  برغواطة إمارة-2-1

  األدارسة إمارة-2-2

  خاتمة

حوث   :المقترحة العروض وال

ة بن نافع الفهري -1  عق
 إمارة بني صالح بنكور -2
سجلماسة -3  إمارة بني مدرار 
 م)10ه 4المغرب (قالصراع الفاطمي األموي حول  -4
عد األدارسة (فاس وسجلماسة  -5 المغرب  إمارات مغراوة 

  وأغمات). 
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ا ليوغراف   المقترحة الب

  المصادر 
  
ة واألندلس، تحقيق   - 1 ق ح إف د الرحمن، فت م ع د الح ابن ع

تاب اللبناني، بيروت،  اع، دار ال س الط د الله أن   .1964ع

ة والمغرب،   - 2 ق ــــخ إف م بن القاسم القيرواني، تار الرقيق إبراه
 .1990دار العرب اإلسالمي، بيروت، 

ار األندلس   - 3 ان المغرب في أخ شي، الب ابن عذاري، المرا
في بروفن، 2والمغرب، ج  ال، دار الثقافة، صتحقيق كوالن ول

 .1983بيروت، 
س المطرب  - 4 ر المنصور، دا، ابن أبي زرع علي الفاسي، األن

اط،   .1973ال
عة   - 5 الجزنائي، جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس، المط

اط،  ة، ال  . 1991المل
د الرحمن بن محمد (ت   - 6 ابن خلدون، أبو زد ع

ــــخ العرب 1406ه 808 م)، العبر وديوان المبتدإ والخبر في تار
بر، ل 7والبرر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األ شر خل أج، 

 .1988حادة، دار الفكر، بيروت، ش
ا   - 7 ان ــــخ إس ب، أعمال األعالم أو تار ة، ابن الخط  1جاإلسالم

ة، بيروت، 2وج تب العلم د كسروي حسن، دار ال ، تحقيق س
2003. 

ة المثنى،   - 8 ة والمغرب، مكت ق الد إف كري، المغرب في ذكر  ال
 .1857غداد، 
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ــــخ الرسل والملوك،   - 9 م، دار المعارف، مصر، 11الطبري، تار
1967 . 

ــــخ،  - 10 امل في التار ابن األثير محمد بن علي عز الدين، ال
ة، بيروت،  تب العلم مراجعة محمد يوسف الدقاق، دار ال

1987. 
ري،  - 11 د الوهاب، (ت  الن م)، 1332ه 732أحمد بن ع

ط، تح ــــخ الغرب اإلسالمي في العصر الوس قيق مصطفى أبو تار
ضاء،  ة، الب شر المغ ف احمد، دار ال  .1985ض

  المراجع 
ــــخ المغرب، المركز الثقافي العربي  - 1 أج، 2العروي، مجمل تار

ضاء،    .19996الدار الب
شر المعهد   - 2 ــــخ المغرب،  ا تار لي محمد(إشراف)، كرونولوج ق

ــــخ المغرب.  حث في تار  الملكي لل
عة   - 3 ب، مط ــــخ المغرب: تحيين وترك لي محمد(إشراف)، تار ق

اط،  اظ، ال  .2011ع
شأة المعارف،   - 4 ــــخ المغرب العربي، م د، تار د الحم زغلول ع

 اإلسكندرة. 
ل العربي، دولة األدارسة - 5 سالمي، بيروت، ، دار الغرب اإل إسماع

1983. 
ة مدبولي، القاهرة.   - 6 ل، األدارسة، مكت  محمود إسماع
اس نصر الله، دولة األدارسة في سع  - 7  المغرب، دار دون ع

ة، بيروت،   .1987النهضة الع
ة، دار الغرب اإلسالمي،   - 8 ل الحما لوتورنو روجي، فاس ق

 .1989بيروت، 
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ــــخ المغرب واألندلس، دار  - 9 ادي أحمد مختار، في تار الع
ة، بيروت.   النهضة الع

ة الثقافة   - 10 س حسين، فتح العرب للمغرب، مكت مؤ
ة، القاهرة.   الدي

م رجب محمد، دولة بني صالح في تامسنا، دار  - 11 د الحل ع
 الثقافة، الفجالة. 

ــــخ، دار الرشاد، الدار ح - 12 م، المعرب عبر التار رات إبراه
ضاء،   .1978الب

د حول برغواطة هراطقة  - 13 ز، من جد د الع سالم سحر ع
اب الجامعة، المغرب في  العصر اإلسالمي، مؤسسة ش

 .1993اإلسكندرة، 
دي، البرغواطيون في المغرب،  - 14 م خلف العب إبراه

ضاء،  شر، الدار الب  .1983مؤسسة ال
الد المغرب، دار الثقافة،   - 15 ل، الخوارج في  محمود إسماع

1985. 
قي، ترجمة   - 16 ة في الشمال اإلف ل ألفرد، الفرق اإلسالم

د الرحمن   .1981دوي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ع
ــــخ المغرب - 17 ا تار ــــخ، كرونولوج  المعهد الملكي للتار
ة  - 18 مقاالت معلمة المغرب ودائرة المعارف اإلسالم

ة ( الفتح - برغواطة- أدارسةوموسوعة اإلسالم والموسوعة البر
 )...اإلسالمي

19 -  
1- Brignon et autres, histoire du Maroc, Hatier, Paris, 

1968. 
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2- Terrasse H., histoire du Maroc, 2t, éd. Atlantide, 
Casablanca, 1949 et 1950. 

3- Julien Ch. A., histoire de l’Afrique du Nord, 3t, éd. 
Payot, Paris, 1931. 
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