بيبليوغراػيا األمساء باللغة العربية :
 ممداعلماظعاغل،مإمتامماظقصاءميفمععفؿمأظؼابماظشعراء،ماظطؾعةماظـاظـة،معؽؿؾةمظؾـان،م،1999مبريوت،مظؾـان .م
 مبـقـة ماظعراضل ،مأذيؾ ماألمساء ،ماظطؾعة ماألودي ،مدار مرقؼؼ ،م،1998ماظرؼاض ماظلعقدؼة .م م -مسؿاد مذرف ،ماحلـ ماألمساء :مأطـر معـ م 2500مادؿم
خمؿارمظطػؾؽ،ماظطؾعةماألودي،مدارماظطالئع،1994،ماظؼاػرة،معصر .م
 مصؤادمذؽري،ماخؿقارمأمساءماألبـاء،ماظطؾعةماألودي ،عؽؿؾةماظدارماظعربقةمظؾؽؿاب،1998،اظؼاػرة،معصر .م
 محمؿدمإبراػقؿمدؾقؿ،مأمساءماظؾـاتموععاغقفا،اظطؾعةماألودي،عؽؿؾةمابـمدقـا،1990،ماظؼاػرة،معصر .م
م -محمؿد مإبراػقؿ مدؾقؿ ،مأمساء ماظؾـني موععاغقفا :مدظقؾ مؼضؿ مذيقعم
األمساء،ماظطؾعةماألودي،معؽؿؾةمابـمدقـام،1992ماظؼاػرة،معصر .م
م-صارؿة مريد ،ماألمساء ماىؿقؾة مظؾؾـني مواظؾـات ،ماظطؾعة ماظـاغقة ،مدارم
رقؼؼ،2002 ،ماظرؼاض،ماظلعقدؼة .م
 محمؿد مسزت مسارف ،ماألمساء ماظعربقة مو ماإلدالعقة موععاغقفا ،ماظطؾعةماألودي،مدارماالسؿصام،م،1998ماظؼاػرة،معصر .م
 مسؿرو مؼقدػ ،مأمساء ماٌقاظقد موععاغقفا ،ماظطؾعة ماألودي ،ماٌرطز ماظعربلمظؾـشرمواظؿقزؼع،م،1995ماإلدؽـدرؼة،معصر .م
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 مسؾدماظرريانماظشعؾان،مأمساءموععان،ماظطؾعةماألودي،مدارمساملماظؽؿبمظؾـشرمواظؿقزؼع،م،1996ماظرؼاض،ماظلعقدؼة.م
 موظقدمغاصقػ،ماألمساءموععاغقفا،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؽؿابماظعربل،،1988مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مسؾقدمأريد ماًزرجك،مأمساؤغا:مأدرارػاموععاغقفا،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدرادات،م،1990مبريوت،مظؾـان.م
 مإبراػقؿماألعري،ماألذرافميفمععرصةماٌعؿـنيمبؿدوؼـمأغلابماألذراف،ماظطؾعةماألوديمعؤدلةماظرؼانمظؾطؾاسةمواظـشر،م،2000ممبريوت،مظؾـان.م
 مسؾدماظرريـمريقدة،مأسالمماىغراصقنيماظعربموعؼؿطػاتمعـمآثارػؿ،ماظطؾعةماألودي،مدارماظػؽر،م،1984مدعشؼ،مدقرؼا.م
مبشارمبؽقر،مأظؼابماظشعراء،ماظطؾعةماألودي،مدارماظػؽر،م،1999مدعشؼ،مدقرؼا.م
 محيقك محربف ،مأظؼاب موأسالم مألذفر ماظرجال مواظـلاء ،ماظطؾعة ماألودي،معؽؿؾةماظػارابل،م،1999مدعشؼ،مدقرؼا.م
 معصطػك مبرطات ،ماألظؼاب مواظقزائػ ماظعـؿاغقة ،ماظطؾعة ماألودي ،مدارمشرؼب،2000 ،ماظؼاػرة،معصر.م
 مصرحانماٌصؾط،مأغلابماظؼؾائؾماظعربقةموصؼماٌصادرماظؿارخيقة،ماظطؾعةماألودي،مدارماظشفرة،2002 ،مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مأريد مسؾد ماظرضا مطرؼؿ ،ماألغلاب ماٌـؼطعة :مدرادة معقثؼة ،ماظطؾعةماألودي،معؽؿؾةمعدبقظل،م،1999ماظؼاػرة،معصر.م
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مػؾةمساصلموآخرون،مأوالدغامطقػمخنؿارمأمسائفؿ،ماظطؾعةماألودي،مدارماظػؽرماظعربل،م،1995مبريوت،مظؾـان.م
محمؿدمغؾقؾماظؼقتؾل،محبث مخمؿصرميفماظشفرةماظـؾقؼةمسؾكمررؼؼةمسؾؿماألغلاب مايدؼث ،ماظطؾعة ماألودي ،مدار ماظؾشائر مظؾطؾاسة مواظـشر،1999،م
دعشؼ،مدقرؼا.م
م حمؿدمغؾقؾماظؼقتؾل،محبثمخمؿصرميفمأغلابماألدرماٌؾؽقةماألوروبقة،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؾشائرمظؾطؾاسةمواظـشر،م،2001مدعشؼمدقرؼا.م
 محمؿدمغؾقؾماظؼقتؾل،محبثمخمؿصرميفمأغلابماظعرب،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؾشائرمظؾطؾاسةمواظـشر،م،1997مدعشؼ،مدقرؼا.م
 معاردقؾ مطقربرذقك ،ماظؾدوي ماألخري :ماظؼؾائؾ ماظعربقة ،مترذية :مسؾدماإلظفماظـعقؿل،ماظطؾعةماألودي،مدارماظلاضل،م،2002مبريوت،مظؾـان.
مابـمضداعة،ماظؿؾقنيميفماغلابماظؼرذقني،ماظطؾعةماظـاغقة،مساملماظؽؿب،م،1988مبريوت،مظؾـان.م
 مبؽرمأبقمزؼد،متغرؼبماألظؼابماظعؾؿقة،ماظطؾعةماظرابعة،مدارماظعاصؿة،م،1996ماظرؼاض،ماظلعقدؼة.م
مابـمحزمماألغدظلل،مذيفرةمأغلابماظعرب،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،م،1983بريوت،مظؾـان.م
 مأريد ماظعالوغة ،مريد ماىادر ،مجغرايف ماىزؼرة ماظعربقة موعؤرخفاموغلابؿفاماظطؾعةماألودي،مدارماظؼؾؿ،م،2001مدعشؼ،مدقرؼا.م
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 معرشقظققث ،مدرادات مسـ ماٌؤرخني ماظعرب ،مترذية :محلني مغصار،ماظطؾعةماألودي،معؽؿؾةماظـؼاصةماظدؼـقة،مدارماظؽؿابماظعربل،م،2001مدعشؼ،م
دقرؼا.م
م-عؼؾؾماىؿعات،ماظزغػرؼةمأرضموسشرية،ماظطؾعةماألودي،مدارماظشفرة،م
،1999مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مغزارماألدقد،ماظشرؼػماألدرؼللماظعاظلمباهلل:مأسظؿمجغرايفميفماظعصقرماظقدطك،اظطؾعةماألودي،مدارماألميان،م،1987مدعشؼمدقرؼا.م
 مأريد متقؿقر مباذا ،مضؾط ماألسالم ،ماظطؾعة ماألودي ،معؤدلة ماظؽؿبماظـؼاصقة،1995 ،مبريوت،مظؾـان.م
 مابـ مردقل ،مررصة ماألصقاب ميف مععرصة ماألغلاب :مهؼقؼ مك،مدلرتدؿني،ماظطؾعةماألودي،مدارمصادر،م،1992مبريوت،مظؾـان.م
 مغلقؿمحمؿدماظعؽش،ماظعشائرماألردغقة،مبنيماٌاضلمواياضر،ماظطؾعةماألودي،مدارمايؽؿةمظؾطؾاسةمواظـشر،م،1997مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مدؾؿانمألمرعؿة،مسشائرمطربالءموأدرػا،ماظطؾعةماألودي،مدارماجحمفةماظؾقضاء،م،1998ماىزءمأألولم،مبريوت،مظؾـان.م
 مأبق مسـؾة ماألصػر ،مسؿدة ماظطاظب ميف مأغلاب مأل مأبك مراظب ،ماظطؾعةماألودي،معؽؿؾةماظـؼاصةماظدؼـقة،م،2001ماظؼاػرة،معصر.م
 مذػقؼ ماألرغاؤوط ،مضاعقس ماألمساء ماظعربقة ،ماظطؾعة ماظرابعة ،مدار ماظعؾؿمظؾؿالؼني،1994 ،مبريوت،مظؾـان.م
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 مذػقؼ ماألرغاؤوط ،مضاعقس ماألمساء ماظعربقة ماٌقدع ،ماظطؾعة ماألودي ،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،1999 ،مبريوتمظؾـان.م
 محـاماييت،مضاعقسماألمساءماظعربقةمواٌعربةموتػلريمععاغقفا،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،م،1992مبريوت،مظؾـان.م
مسؾدماهلل ماظ،يي،ماظؼؾائؾماظعربقةميفمعصر،ماظطؾعةماألودي،مائيقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،1992 ،ماظؼاػرةمعصر.م
 مسؾد مايؿقد ماظشعري ،مضؾقؾة ماظؾؽارة ماظؽ،يى ،ماظطؾعة ماألودي ،مدارماٌعارف،م،1996مريصمدقرؼا.م
مسؾدماظؼادرمحرصقش،مضؾقؾةمتغؾبميفماىاػؾقةمواإلدالم،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؾشائرمظؾطؾاسةمواظـشر،م،1999مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مسؾدماظؼادرمحرصقش،مضؾقؾةممتقؿميفماىاػؾقةمواإلدالم،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؾشائرمظؾطؾاسةمواظـشر،م،2002مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مسؾد ماظؼادر محرصقش ،مضؾقؾة مخزاسة ميف ماىاػؾقة مواإلدالم ،ماظطؾعةماألودي،مدارماظؾشائرمظؾطؾاسةمواظـشر،م،1996مدعشؼ،مدقرؼا.م
 مػشال ماًرؼصل ،مضؾقؾة ممشر :معؿابعة موهؾقؾ،دار ماظلاضل،1998،مبريوت،مظؾـان.م
 مأغقرمسؾدمايؿقدماظعلؽر،مضؾقؾةممشر،ماظطؾعةماألودي،مدارمععدمظؾـشرمواإلذفار،1996 ،مدعشؼ،مدقرؼا.م
 معرتاض مسؾد ماٌاظؽ م ،مععاىة متػؽقؽقة مدقؿقائقة مظرواؼة م"زضاق ماٌدق"ماظطؾعةماألودي،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م.1995م
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 م ذاطرماظـابؾلل،مذياظقاتماٌؽانميفماظرواؼةماظعربقةم،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمواظـشر،مبريوت،مظؾـان.م
 مرفموادي،مذياظقاتماظؼصقدةماٌعاصرة،ماظطؾعةماظـاظـة،مدارماٌعارف،م،1994ماظؼاػرة،معصر.م
مذقادةماًقري،مدراداتميفماظرتذيةمواٌصطؾحمواظؿعرؼب،متؼدؼؿ/مسؾدماظؽرؼؿماظقايف،ماظطؾعةماظـاغقة،مدارمرالس،م،1992مبريوت،مظؾـان.م
مسؾدمعلؾؿمراػر،مسؾؼرؼةماظصقرةمواٌؽان/ماظؿعؾري-ماظؿأوؼؾم-ماظـؼد.مدارماظشروقمظؾـشرمواظؿقزؼع،م،2002مسؿان،ماألردن.م
 مدؾط مابـ ماظعفؿل ،ماظؿؾقني مألمساء ماٌدظلني ،مدار ماظؽؿب ماظعؾؿقة،م،1986مهؼقؼ:محيقكمذػقؼ،مبريوتمظؾـان.م
حمؿد مصؤاد مسؾد ماظؾاضل ،ماٌعفؿ ماٌػفرس مألظػاز ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ،مطؿابماظشعب،م1378ه.م
ماظصادقمعازؼغ،ماظؼرآن،مترذيةمصرغلقة،اظدارماظؿقغلقةمظؾـشر،متقغس.م
بـماألريرمإمساسقؾ،مروضةماظـلرؼـميفمدوظةمبينمعرؼـ،مهؼقؼ،م
سؾدماظقػابماٌـصقرمعؤرخماٌؿؾؽة،ماظطؾعةماٌاظؽقة،م،1991ماظرباط.م
بـ مطـري ماظؼرذل ماظدعشؼل ،متػلري ماظؼرآن ماظعظقؿ ،مرؾعة معصققةم
وعـؼقة،معأخقذةمسـمخمطقرةمدارماظؽؿب،ماىزءم 6:مدارماظـؼاصة،م،1990م
اىزائر.
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ابـماظلائبماظؽؾيب،مذيفرةماظـلبمالبـماظؽؾيب،مهؼقؼ،محمؿقدم
صردوس ماظعظؿ ،متصققح موتـؼقح ،محمؿقد مصاخقري ،ماىزء م ،2مدار ماظقؼضةم
اظعربقة،م،1939مدعشؼ.
اظلؿعاغل مأبق مدعد ،ماألغلاب ،متؼدؼؿ موهؼقؼ ،مسؾد ماهلل مسؿرم
اظؾارواي،ماظطؾعةماألودي،1988 ،مدارماىـان،مبريوت.
اظؼؾؼشـدي مذفاب ،مصؾح ماألسشك ميف مصـاسة ماإلغشاء ،ماىزء م،14

(،)1919-1913ماظؼاػرة.م
 مماظغزاظل،ماٌؼصدماألدينميفمذرحمععاغلمأمساءماهللمايلـك:مهؼقؼ:مصضؾةمذقادة،ماظطؾعةماظـاغقة،دارماٌشرق،م،1982/1971مبريوت،مظؾـان.م
اظزخمشري،ابـ مؼعقش ،ماٌػصؾ مواظشرح ،ماظطؾعة ماظـاغقة ،ماىزءم
األول1967 ،م،بريوت،مظؾـان.مم
دؾلؾة مأدرتل ،مععفؿ ماألمساء ماظعربقة مواظعاٌقة ،1989 ،ماظشرطةم
اظشرضقةمظؾؿطؾقسات.م
 مابـمخؾدون،معؼدعةماظعالعةمابـمخؾدون،مدارموعؽؿؾةمائيالل،1988 ،مبريوت،مظؾـان.م
 ماىابري ،محمؿد مسابد ،مصؽر مابـ مخؾدون ،ماظعصؾقة مواظدوظة ،مععاملمغظرؼةمخؾدوغقةميفماظؿارؼخماإلدالعل،ماظطؾعةماظلاددة،معرطزمدراداتماظقحدةم
اظعربقة،م،1994بريوت،مظؾـان.م
 م غصار مغاصقػ ،ماظػؽر ماظقاضعل مسـد مابـ مخؾدون ،ماظطؾعة ماظـاغقة ،مدارماظطؾقعة،1985 ،مبريوت،مظؾـان.م
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 ماظؾلؿاغل ،مبطرس ،محمقطماجحمقط مضاعقسمعطقلمظؾغةماظعربقة،مإسادةماظطؾع ،1998معؽؿؾةمبريوتمظؾـان.م
 ماًػين ،مسؾد ماٌـعؿ ،معقدقسة مسؾؿ ماظـػس مواظؿقؾقؾ ماظـػلل ،ماظطؾعةماظرابعة،معؽؿؾةمعدبقظل،م،1994ماظؼاػرة،معصر.مم
 مابـ معـظقر ،مظلان ماظعرب ،ماىزء ماظـاظث ،مرؾعة مجدؼدة محمؼؼةموعشؽقظة ،مهؼقؼ مخنؾة معـ ماظعاعؾني مبدار ماٌعارف ،مدار ماٌعارف ،ماظؼاػرة،م
عصر.مم
 م ابـ مػادؼة مسؾل ،مواخرون ،ماظؼاعقس ماىدؼد مظؾطالب ،مععفؿ مسربلمعدردلمأظػؾائل،م
 ماظطؾعة ماظرابعة ،مدؼلؿ،ي م ،1983ماظشرطة ماظؿقغلقة مظؾؿقزؼع ،متقغسمواظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر.م
ماٌـفدميفماظؾغةمواإلسالم،مرؾعةمجدؼدةمعـؼقة،ماظطؾعةم،36،1997مدارماٌشرق،مبريوت،مظؾـان.م
 مأبق مزؼد مأريد ،مغقابغ ماظػؽر ماظعربل ،متقؾقر ،مدار ماٌعارف مظؾطؾاسةمواظـشر،ماظؼاػرة،معصر.م
 ماألذرف معصطػك ،ماىزائر ماألعة مواجملؿؿع ،ماظرتذية معـ ماظػرغلقة،ماظدطؿقرمحـػلمبـمسقلك،ماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،م،1983ماىزائر.م
 ماألصػفاغلمأبقماظػرج،ماألشاغل،مهؼقؼممسريمجابر،ماظطؾعةماظـاغقة،مبريوت،مظؾـان.م
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 ماألظؾاغل،محمؿدمغاصرماظدؼـ،مدؾلؾةماألحادؼثماظصقققةموذلءمعـمصؼففا مو مصقائدػا ،ماجملؾد ماظلادس ،ماظؼلؿ ماظـاغل ،معؽؿؾة ماٌعارف مظؾـشرم
واظؿقزؼع،ماظطؾعةماألودي،م1417ه-م1996م،ماظرؼاض،ماظلعقدؼة.م
 م اظ،يػانمصقري،مسالءماظدؼـمسؾلماٌؿؼلمبـمحلامماظدؼـمائيـدي،مطـزماظعؿال ميف مدــ ماألضقال مواألصعال ،مصققف مووضع مصفاردف موعػؿاحف ماظشقخم
صػقة ماظلؼا ،معؤدلة ماظرداظة ،م1413ه1993-م .ماىزء ماظلادس مسشر،م
بريوت،مظؾـان.م
 مبؼققة مسؿار ،ماظؿشرؼع ماىزائري ماياظة ماٌدغقة ،م-وثائؼ ماظلػر-ماألدرة-اىـلقة.م
 ماظؾفلماظلقد،مصؤاد،ماىداولماإلحصائقةمظعؾؿماظـػسمواظعؾقمماإلغلاغقةماألخرى،م1398م1978م،مدارماظػؽرماظعربل،م
بقتػـقذـت معصطػك ،ماظعائؾة ماىزائرؼة ،ماظؿطقر مواًصائصم
ايدؼـة،مترذيةمأريدمدعري،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م،1984ماىزائر.م
اىقالظل مسؾد ماظرريـ ،متارؼخ ماىزائر ماظعام ،ماظطؾعة ماظـاغقة،م
عزؼدة،م،1965ماىزائر.
اىقالظلمسؾدماظرريـ،متارؼخماىزائرماظعام،ماىزءماظرابع،ماظطؾعةم
اظلاددة،م1403ه1983-م.
اياصظمبـماىقزي،مذيالماظدؼـمأبلماظػرج،مسؾدماظرريـمبـمسؾلم
بـمأريد،مطشػماظـؼابمسـماألمساءمواألظؼاب،مهؼقؼ،مد.مسؾدماظعزؼز،مبـم
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راجل ،ماظصاسدي ،ماظطؾعة ماألودي م1413ه1993-م ،معؽؿؾة مدار ماظلالم،م
اظرؼاض،ماظلعقدؼة.
ايلـ،ماحلانمحمؿد،ماألدسماظعؾؿقةمٌـاػجماظؾقثماالجؿؿاسل،م
اظطؾعةماألودي،م1982م،مدارماظطؾقعةمظؾطؾاسةمواظـشر،مبريوتـمظؾـان.
خرؼقش ،محلني مؼقدػ ،ماظؿلؿقة معاػقؿفا موصؾلػؿفا موخصائصفام
اظدالظقة،مسؿادةماظؾقثماظعؾؿل،مواظدراداتماظعؾقا،مجاععةماظريعقك،م.1991
اًطقب مأريد ،مذيعقة ماظعؾؿاء ماٌلؾؿني ماىزائرؼني موأثرػام
اإلصالحلميفماىزائر،ماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿاب،م1985م،ماىزائر.
دؼاب مصقزؼة ،ماظؼقؿ مواظعادات ماالجؿؿاسقة معع محبث معقداغل مظؾعضم
اظعاداتماالجؿؿاسقة،مدارماظـفضةماظعربقةمظؾطؾاسةمواظـشر ،م،1980مبريوت،م
ظؾـان.
اظدؼـقري ،مأبل مأريد مسؾد ماهلل مبـ معلؾؿ مبـ مضؿقؾة مأدب ماظؽاتب،م
ذرحفقطؿب مػقاعشف موضدم مظف ماألدؿاذ مصاسقر مسؾل ،مدار ماظؽؿب ماظعؾؿقة،م
اظطؾعةماألودي،م1408ه1988-م.مبريوت،مظؾـان.
اظلرحاغل،مدؾطانمررخيؿماٌذػـ،مجاععمأغلبمضؾائؾماظعرب،مدارم
اظـؼاصة،ماظدوحة،مضطر.
دعد،مسؾدماظعزؼز،مغظامماياظةماٌدغقةميفماىزائر،معطؾعةماظؾعث،م
1401ه1980-مضلـطقـة،ماىزائر.مم
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دعدماهلل،مأبقماظؼادؿ،متارؼخماىزائرماظـؼايف،معـماظؼرنماظعاذرمإديم
اظؼرنماظرابعمسشرمائيفريم(20-16م)ماىزءماألول،ماظطؾعةماظـاغقة،م1985م،م
اٌؤدلةماظقرـقةمظؾؽؿابماىزائر.م
دعد ماهلل ،مأبق ماظؼادؿ ،متارؼخ ماىزائر ماظـؼايف ،ماىزء ماظلابع،م
1830م1954-م ،مدار ماظغرب ماإلدالعل ،ماظطؾعة ماألودي ،م ،1988مبريوت،م
ظؾـان.
دعدماهلل،مأبقماظؼادؿ،متارؼخماىزائرماظـؼايف،ماىزءماظـاعـم(-1830

،)1954مدارماظغربماإلدالعل،ماظطؾعةماألودي،م،1998مبريوت،مظؾـان.م
اظلعقد مؼقدػ ،مدقزان ،ماٌعؿؼدات ماظشعؾقة محقل ماألضرحةم
اظقفقدؼة،مدرادةمسـمؼعؼقبمأبلمحصريةممبقاصظةماظؾقرية،ماظطؾعةم1997م
سنيمظؾدراداتمواظؾققثماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقة.
اظلؿعاغل ،مدعد مسؾد ماظؽرؼؿ مبـ محمؿد مابـ ماٌـصقر ماظؿؿقؿل،م
األغلاب،متؼدؼؿموتعؾقؼ:مسؾدماهللمسؿرماظؾارودي،معرطزماًدعاتمواألحباثم
اظـؼاصقة،ماىزءماألول،ماألجبل-اظـالج،معؤدلةماظؽؿاب.
اظلقؼدي محمؿد ،معؼدعة ميف مدرادة ماجملؿؿع ماىزائري ،مهؾقؾم
دقدققظقجل مألػؿ معظاػر ماظؿغقري ميف ماجملؿؿع ماىزائري ماٌعاصر ،مدؼقانم
اٌطؾقساتماىاععقة،م1990ماىزائر.
اظشقخ مسقؼضة ،مطاعؾ محمؿد محمؿد ،مدرادة مسؾؿقة مبني مسؾؿ ماظـػسم
االجؿؿاسل مواظعؾقم ماألخرى ،ماظطؾعة ماألودي ،م1416ه1996-م ،مدار ماظؽؿبم
اظعؾؿقة،مبريوت،مظؾـان.
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صاحل ماظلقد ،مصؤاد ،مععفؿ ماألمساء ماألظؼاب ماٌلؿعارة ميف ماظؿارؼخم
اظعربلمواإلدالعل،ماظطؾعةماألودي،مآذار/عارس،1990 ،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،م
بريوتمظؾـان.
سؿر،مأريدمخمؿار،مأمساءماهللمايلـك،مدرادةميف ماظؾـقةمواظدالظة،م
اظطؾعةماألودي،م1417ه1997-م،مساملماظؽؿب.
بـماظعـرتي،محمؿدماظصاحل،مصرؼدةمعـقلةميفمحالمدخقلماظرتكمبؾدم
ضلـطقـة موادؿقالم مسؾك مأوراغفا مأو متارؼخ مضلـطقـة ،معراجعة موتعؾقؼ مد،م
بقسزؼزمحيقك،م،1991مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،ماىزائر.م
ابـ مصارس ،ماريد ،ماظصاحيب ميف مصؼف ماظؾغة ،مهؼقؼ معصطػكم
اظشقميل،معؤدلةمبدرانمظؾطؾاسةمواظـشر،م1383ه1964-م،مبريوت،مظؾـان.م
صرطقس مصاحل ،ماياج مأريد مباي ،م( ،)1885-1826مدؼقانم
اٌطؾقساتماىاععقة،م،1993مبـمسؽـقنماىزائر.
صقالظلمسؾدماظعزؼز،معدؼـةمضلـطقـة،مدرادةماظؿطقرماظؿارخيلمواظؾقؽةم
اظطؾقعقة ،ماظطؾعة ماألودي ،م1404ه1984-م ،مدار ماظؾعث مظؾطؾاسة مواظـشر،م
ضلـطقـةماىزائر.
اظؼرريب،مابلمسؿرمؼقدػمسؾدماهللمبـمسؾدماظ،يماظـؿري،ماظؿؿفقدمٌام
يف ماٌقرأ معـ ماظععاغل مواألداغقد ،مرؾعة ،م ،1401م ،1981ماىزء ماظؿادع،م
هؼقؼ،مدعقدمأريدمأسراب.م
اظؾؾدي ،محمؿد ممسري منقب ،مععاغل ماألمساء ،مرؾعة 1998م ،مدارم
اظػالحمظؾـشرمواظؿقزؼع،مسؿان،ماألردن.م
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اجحمؾل،مجاللماظدؼـمحمؿدمبـمأريد،ماظلققرل،مجاللماظدؼـمسؾدم
اظرريـ مبـ مأبل مبؽر ،متػلري ماىالظني ،ماظؼران ماظؽرؼؿ مباظردؿ ماظعـؿاغل،م
وبفاعشف ،محؼؼف موػذبف ،موغؼقف معقدك مص،يي محمؿد مطاعؾ ،محمؿد مصاؼز،م
بأذراف مأبق ماًري مسؾل ،معع معؾقؼ مطؿاب ماٌـؿكب معـ مأدؾاب ماظـزول،م
ظؾقاحدي مواظلققرل ،ماظطؾعة ماألودي ،م1422ه2001م ،مدار ماًري ،مبريوت،م
ظؾـان.م
بـمغيب،معاظؽ،معشؽالتمايضارة:متأعالت،مبإذراف،مغدوةمعاظؽم
بـمغيب،ماظطؾعة ماًاعلة،م1412ه1991-م،مدارماظػؽرماىزائر.م
أبلماظػقزمحمؿدمأعنيماظؾغدادي،ماظشفريمباظلقؼد،مدؾائؽماظذػبميفم
ععرصةمضؾائؾماظعرب،مدارمإحقاءماظعؾقم،مبريوت،مظؾـان.م
اظؾاذامحلـ،ماألظؼابماإلدالعقةميفماظؿارؼخمواظقثائؼمواآلثارم،1978م
دارماظـفضةماظعربقة.م
برطات معصطػك ،ماألظؼاب مواظقزائػ ماظعـؿاغقة ،مدرادة ميف متطقرم
األظؼاب مواظقزائػ معـذ ماظػؿح ماظعـؿاغل ،مٌصر محؿك مإظغاء ماًالصة ماظعـؿاغقةم
(عـ مخالل ماآلثار مواظقثائؼ مواٌكطقرات ،م.1924-1517دار مشرؼب مظؾطؾاسةم
واظـشرمواظؿقزؼع،ماظؼاػرة.
بقتشقش،مابراػقؿماظؼادري،معؾاحثميفماظؿارؼخماالجؿؿاسلمظؾؿغربم
واألغدظسمخاللمسصرماٌرابطني،ماظطؾعةماألودي،م،1998مدارماظطؾقعةمظؾطؾاسةم
واظـشر،مبريوت.ممممم
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بقخؾكال،مسؾدماهلل،ماألمساءمواألظؼابميفماىزائرمدسقةمإديمدرادؿفام
درادة مظغقؼة ،مدالظقة موحضارؼة ،ميف م" مأسؿال ماٌقدؿ ماظـؼايف ،معدوغةم
اجحماضرات ماٌؾؼاة مسام م ،2000معـشقرات ماجملؾس ماألسؾك مظؾغة ماظعربقة،م
،2000ماىزائر.
بقطاري،مأريد،ماألسالمماىغراصقة مطؿصدرمعـماٌصادرمايضارؼة،م
يف ماالدؿ ماىغرايف :متراث موتقاصؾ ،مأسؿال ماظـدوة ماظقرـقة ماألودي مظألسالمم
اىغراصقة م(أؼام م،15

 16مو 17مأبرؼؾ م ،).1992معطؾعة مصضاظة -ماجحمؿدؼة،م

اٌغرب،مأطؿقبرم.1994
بقظؽعقؾات،مإدرؼس،موربةماىزائرميفماظؿـؿقةمضراءةميفماالغؿؼالمعـم
منقذجمإديممنقذجمعضاد،ملجؾةماظعؾقمماإلغلاغقة،مسددم -17مجقان،2002 ،م
جاععةمعـؿقري،مضلـطقـة.
غؾقة،مدادوةمحضرؼة،مدالظةماألمساءمس،يماىقال،مدرادةمعؼارغةمبنيم
عـطؼيت مبين مدـقس(تؾؿلان) موتؾقالت ،م ،1954م ،1962ميف :مأمساء موأمساءم
اياظة ماٌدغقة مواألغـروبقغقؿقة ميف ماىزائر ،مأؼام مدرادقة ،مهت ماظطؾع،م
18و19معارسم.2003
ػدى مجؾاس ،ماألمساء ميف مضلـطقـة ،مبني مدـيت م،2001-1901م
ععاىةمدالظقة،ميف:مأمساءموأمساءماياظةماٌدغقةمواألغـروبقغقؿقةميفماىزائر،م
أؼاممدرادقة،مهتماظطؾع،م18و19معارس.2003
دعقدي ،محمؿد ،ماالدؿ مدالظؿف موعرجعقؿف ،معؼارغة مأغـروبقظقجقة،م
يف:موضائعماٌؾؿؼكمأيمعلؿؼؾؾمظألغـروبقظقجقاميفماىزائر؟،معـلؼمعـمررف:م
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غذؼر مععروف موخدجية مسادل ،متقؿقؿقن ،م،23 ،22

 ،24مغقصؿ،ي م،1999م

عـشقراتمCRASCم
دعقدي ،محمؿد ،معـ ماجؾ مهدؼد ماإلرار ماٌعريف مواالجؿؿاسلم
ظؾؿعؿؼدات مواًراصات ماظشعؾقة ،مزاػرة مزؼارة ماألوظقاء مواألضرحة ممنقذجا،م
عطؾقسات عرطز ماألحباث ميف ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ،مجقانم
.1995معـشقراتمCRASC

خقظة،مراظبماإلبراػقؿل،مأحـامأوالدمدزاؼرماغؿاعماظصح،معالحظاتم
حقلمظغةمذؾابماظقادي،مترذيفمسـماظؾغةماظػرغلقة:مسؿرمبؾكري،ميفمظغاتم
ولجؿؿع ،ماغلاغقات ،مسدد

،17

 ،18معاي-دؼلؿ،ي ،م(لجؾد

م،VI

)3-2م

.2002 ،CRASC

سفاظل ،مطؿال ،معلاػؿة مذيعقة ماظعؾؿاء ماٌلؾؿني ماىزائرؼني ميفم
ايػاز مسؾك مائيقؼة ماظقرـقة ،ملجؾة ماظعؾقم ماإلغلاغقة ،مسدد  ،16مدؼلؿ،ي،م
جاععةمعـؿقريمضلـطقـة-2001-اىزائر.
سروس ،ماظزوبري ،ماظذات ماٌؿزضة مبني م"األغا" مو"األخر" محقل مرؾقعةم
اظصراع ماظـؼايف ميف ماىزائر ميف :مثؼاصة موغظام متربقي ،مغؼد ماظعدد ،ماًاعس،م
ذرطةماظـشرمواظؿـشقطماظعؾؿلمواظـؼايف،مدارل،مبابماظزوار-اىزائر،مأصرؼؾ-
أوت.1993
سؼقن ،محملـ ،متغقري مبـاء ماظعائؾة ماىزائرؼة ،ملجؾة ماظعؾقمم
االغلاغقة،مسددم-17جقان،مجاععةمعـؿقري-ضلـطقـة-م،2002ماىزائر.
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سقاد ،معصطػك ،ماظعام مواًاص ميف ماظؿلؿقة ماٌقاضعقة ،ميف ماالدؿم
اىغرايفمتراثموتقاصؾ،مأسؿالماظـدوةماظقرـقةماألوديمظألسالمماىغراصقة(،15ممم
 16مو م 17مأبرؼؾ م ،)1992معطؾعة مصضاظة -ماجحمؿدؼة -م(اٌغرب) ،مأطؿقبر،م
.1994

صارؿة ماظزػراء مضشل ،مععامل مضلـطقـة موأسالعفا ،ميف ماألدطقشراصقام
اٌغاربقة،محؼقلمومماردات،ماغلاغقات،مسددان،م(20-19لجؾد،)2-1 ،VIIم
جاغػل-جقان.2003 ،CRASC ،

بـمعاظؽمرذقد،مهؾقؾ،مدقؿقائلمظؼصةم"سائشة"مظؾؽاتبمأريدمرضام
حقحق ،ملجؾة ماظعؾقم ماإلغلاغقة ،مسدد م 16م–دؼلؿ،ي -م ،2001مجاععةم
عـؿقري،مضلـطقـة.مممممممممممممممم
صارؿةماظزػراء،مضشل،مضلـطقـةماٌدؼـةمواجملؿؿعميفماظـصػماألولم
عـماظؼرنماظـاظثمسشرمظؾففرةمعـمأواخرماظؼرنماظـاعـمإديمعـؿصػماظؼرن .19م
رداظة مدطؿقراه ماظدوظة ميف ماظؿارؼخ ،مهت مإذراف ماظدطؿقر محمؿد مائياديم
اظشرؼػ،مطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقة،1998 ،مجاععةمتقغسماألودي.
غؾقة،مدادوةمحضرؼة،مدالظةماألمساءمس،يماألجقال،مدرادةمعؼارغةمبنيم
عـطؼيت متؾؿلان م( مبين مدـقس) مو متؾقالت،

-1954

 .2000م معذطرة مظـقؾم

ذفادةماٌاجلؿري،مهتماذرف:ماظدطؿقرمسؾدماهللمبـمحؾل،م،2002مجاععةم
تؾؿلان.
ؼامسقـة ،مزعقظل ،ماألظؼاب ماظعائؾقة ميف ماىزائر معـ مخالل مضاغقنم
اياظةماٌدغقةمأواخرماظؼرنماظؿادعمسشرم(،)1900-1870مضلـطقـةممنقذجا،م
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عذطرةمظـقؾماٌاجلؿريميفماظؿارؼخماالجؿؿاسل،مهتمإذراف:ماظدطؿقرةمصارؿةم
اظزػراءمضشل،م،2003مجاععةمعـؿقري،مضلـطقـة.
ػدى مجؾاس ،ماالدؿ مػقؼة موتراث ،معؼاربة مأغـروبقظقجقة مظدالظةم
األمساءميفمضلـطقـة،معذطرةمعؼدعةمظـقؾمذفادةماٌاجلؿريميفماألغـروبقظقجقام
االجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،مهتماذرف:ماظدطؿقرةمصارؿةماظزػراءمضشل،م،2004م
جاععةمعـؿقري،مضلـطقـة.م
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