
 

 

 

 

 -السنة الثانية-تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط عنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 

 التواصل الثقافي بين المشرق االسالمي والغرباسم المقياس: 

د . سالم عطية أمالأستاذ المقياس:   

1محاضرة   

 مقياس التواصل الثقافي بين المشرق والغرب االسالمي أهم مصادر ومراجع 

 المصادر-أ

 ، سكردان السلطانم(1375ه/776التلمساني) ابن أبي حجلة-

، النجوم الزاهرة في ملوك م( 1470هـ/874أبو المحاسن )ت  غري برديابن ت-

 مصر والقاهرة، تحقيق إبراهيم طرخان

)..............(، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيق محمد األمين، نبيل -

 يزمحمد عبد العز

 رحلة ابن جبير، م1217ه/614) تابن جبير أبو الحسن

 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (1449ه/852)تابن حجر العسقالني -

، العبر و ديوان المبتدأ والخبر في م(1405هـ/808)تابن خلدون عبد الرحمن-

 أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، م(1282هـ/681)ت ابن خلكان شمس الدين -

 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

 م العلماء، سير أعالم(1348ه/748)تالذهبي شمس الدين -

 لضوء الالمع ألهل القرن التاسع)ت....(ا السخاوي شمس الدين-



أنساب األخبار  م(،15)توفي في أوائل القرن التاسع الهجري/ ابن الصباح،  -

 وتذكرة األخيار، رحلة المدجن الحاج عبد هللا بن الصباح، تعليق محمد بن شريفة

 ، صبح األعشى في صناعة اإلنشام(1418ه/821أبو العباس أحمد)ت القلقشندي -

لدولتين، ، كتاب الروضتين في أخبار ا م(999ه/539)تأبو شامة المقدسي -

 تحقيق  إبراهيم شمس الدين

، نفح الطيب م(1631ه/1014)تحمد بن محمد التلمسانيأبو العباس أالمقري  -

 من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب

، المواعظ واالعتبار بذكر م( 1441ه/845أبو العباس تقي الدين) المقريزي -

 تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي  الخطط واآلثار،

 )..............(، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور-

الذهب المسبوك في ذكر من حج من  الخلفاء والملوك ، تحقيق  )..............(، -

 جمال

مفرج الكروب في أخبار بني م(، 1297هـ/697 )ت ،جمال الدين ابن واصل -

 أيوب

 المراجع-ب

 مكة في مائة رحلة مغربية ورحلةعبد الهادي، رحلة الرحالت  التازي-

 من حديث الركب المغربي حمد،م المنوني -

   الرسائل الجامعية-ج

صادق قاسم، العالقات الثقافية بين األندلس والمشرق االسالمي مابين القرنين -

 من خالل كتب التراجم" م(11-9الثالث والخامس الهجريين)

طاهر منصور خديجة، العلماء المشارقة ببالد المغارب ودورهم في الحركة  -

 م(1269-757ه/668-140الفكرية )

 المجالت -ه



- بوداعة نجادي، إسهامات علماء المغرب اإلسالمي في بالد المشرق على عهد .

، 10المجلد ، مجلة عصور الجديدة،م1269 – 1146هـ / 668 – 541الموحدين )

 العدد األول

إسهامات علماء مملكة غرناطة في النهضة العلمية في  ،عمر سي عبد القادر-

1المشرق اإلسالمي، المجلة الجزائرية للدراسات اإلنسانية، المجلد  

الرحلة العلمية األندلسية إلى حواضر المشرق وأثرها على ، عمارة مختار-

م، 1030 -755هـ/ 422 -138النهضة العلمية في األندلس خالل العهد األموي )

 (، العدد الثاني7مجلة قرطاس الدراسات الحضارية والفكرية، المجلد
 
 

 


	.- بوداعة نجادي، إسهامات علماء المغرب الإسلامي في بلاد المشرق على عهد الموحدين (541 – 668هـ / 1146 – 1269م، مجلة عصور الجديدة، المجلد10، العدد الأول
	-عمر سي عبد القادر، إسهامات علماء مملكة غرناطة في النهضة العلمية في المشرق الإسلامي، المجلة الجزائرية للدراسات الإنسانية، المجلد1
	-عمارة مختار، الرحلة العلمية الأندلسية إلى حواضر المشرق وأثرها على النهضة العلمية في الأندلس خلال العهد الأموي (138- 422هـ/ 755- 1030م، مجلة قرطاس الدراسات الحضارية والفكرية، المجلد7، العدد الثاني)

