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Abstract 

Zawia Amoura which is known as a small place dedicated to praying and memorizing the Quran in the city 

of Janzour-Libya is one of those places dating back to the Ottoman era. This place is distinguished by the 

presence of a founding board above the entrance, as it contained many architectural and artistic elements. 

Such panels have a distinctive character, in terms of the type of fonts, and the content of the subject 

implemented on it. This study aims to explain the foundational paintings as an Islamic element required by 

that stage of the Islamic era, and analyzing the foundational painting in terms of the type of calligraphy and 

the content of the writing 

Because the foundational paintings are one of the significant characteristics of Islamic architecture, hence 

this study aims to show one of the most prominent elements of Islamic architecture to the scientific research 

area of interest besides enriching it for Arab and international libraries. We believe that the foundational 

painting of Zawia Amoura has great historical features. Therefore in this study, we will mainly rely on the 

descriptive and the analytical methodology together with the historical approach and field visit to describe 

and highlight the artistic elements contained in the foundational painting of Zawia Amoura. Due to the 

importance of such a painting board, we believe that conducting this study will contribute significantly to 

attract more attention to the department of antiquities and the historic cities protection authority. 

Keywords: Zawia , Amoura , foundational painting 
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 امللخص

وجود لوحة للعصر العثماين، و تتميز بتُعد زاوية عمورة مبدينة جنزور الليبية إحدى الزوااي اليت ترجع    
أتسيسية تعلوا املدخل، حيث احتوت على العديد من العناصر املعمارية والفنية، وللوحات التأسيس طابعها املميز، 
وذلك من حيث نوع اخلط، ومضمون املوضوع املنفذ عليها، وهتدف هذه الدراسة إىل بيان اللوحات التأسيسية 

تطلبته تلك املرحلة من العصر اإلسالمي، وحتليل اللوحة التأسيسية من حيث نوع اخلط،  لكوهنا عنصرا إسالميا  
 ومضمون الكتابة.

  

 مقدمة

تعترب اللوحات التأسيسية والنقوش الكتابية عامة من أهم املصادر املادية امللموسة للتاريخ اإلسالمي، واليت             
الميكن الطعن فيها وال تزويرها، وهي واثئق أصلية يعتمد عليها الُبحاث واملؤرخني لألحداث التارخيية، وتعد اللوحات 

ديدة،  من األحيان للوصول إىل حقائق رارخيية مهمة، أو ملعرفة حقيقة رارخيية جالتأسيسية هي األساس املتني يف كثري
أو لتصحيح الكثري من األخطاء التارخيية اليت وقع فيها من ينقل األخبار خالل فرتة العصور اإلسالمية، ومن املمكن 

ية، والسياسية، تعلقة ابجلوانب التارخيأن يستنتج الُبحاث من اللوحات التأسيسية إشارات وإحياءات لكثري من األمور امل
 واألجتماعية، واألقتصادية، وهي جمال خصب للبحث، والتوثيق، والتحليل، والرتجيح.

وقد أفادتنا اللوحة التأسيسية لزاوية عمورة لتصحيح وحسم بعض األراء التارخيية املتعلقة بتاريخ بناء الزاوية 
وصول حلقائق رارخيية متعلقة ابملؤسس، وسبب البناء، وظهور بعض إبستخدام طريقة حساب اجلُمل، وكذلك يف ال

األمساء، واأللقاب، ولكي يتكامل املوضوع بشكل أوسع، وأمشل كان الزاما من ذكر أمثلة أخري للوحات التأسيسية 
ي، وحساب ممن املشرق، واملغرب اإلسالمي، ليتضح الفرق بني طريقة حساب اجلمل الكبري املستعملة يف املغرب اإلسال

اجلمل الصغري املستعمل يف منطقة املشرق اإلسالمي، وجاء األختيار على كل من : جامع يف مدينة طرابلس الغرب، 
 وجامع يف بالد األانضول وكلها ترجع لفرتة العصر االعثماين. 
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ارف احمليطة ط والزخهلا طابع معماري وفين مميز، من حيث نوع اخل اللوحة التأسيسية لزاوية عمورةمشكلة الدراسة: 
 وتتعرض هذه اللوحات خلطر التشويه والطمس، السيما يف ظل النزاعات املسلحة داخل ليبيا. ابللوحة التأسيسية،

: هتدف هذه الدراسة إىل بيان اللوحات التأسيسية لكوهنا عنصرا إسالميا  تطلبته تلك املرحلة من  الدراسةأهداف 
 .تأسيسية من حيث نوع اخلط، ومضمون الكتابةالعصر اإلسالمي، وحتليل اللوحة ال

تتميز زاوية عمورة بطابع معماري مميز،واحتوت على العديد من العناصر املعمارية والفنية وأبرزها اللوحة  أمهية الدراسة:
 .التأسيسية مثل نوع الكتابة، ونوع املادة اليت نفدت عليها

 .م1835-1711قرمانليالعهد ال /مدينة جنزور الليبية، واحلد الزماين /احلد املكاينحدود الدراسة: 

 .ةالوصفي التحليلي، والتارخيي ابإلضافة إيل االعتماد على الزايرة امليداني يسيتم أتباع املنهجمنهجية الدراسة: 

ا معجم البلدان راجع منه: ابلنسبة لزاوية عمورة، وشخصية القائد عمورة فقد تناولتها عدة مصادر ومالدراسات السابقة
الليبية للطاهر الزاوي، وطرابلس الغرب حتت حكم أسرة القرمانلي لروف لفوميكايل، وأتسيس احلكم القرمانلي لسمري 
عبد الرسول العبيدي، وغريهم كثري، أما اللوحة التأسيسية للزاوية عمورة  فقليل جدا من تناولوها ابلبحث والدراسة ومن 

ريخ معمار املسجد راى زاوية عمورة أمنوذج من الفن املعماري يف ليبيا، وعلي البلوش يف دراسته بينهم نوري أبوعيس
   يف ليبيا يف العهد العثماين والقرمانلي.

 هيكلية الدراسة:

.لزاوية عمورة واملعمارية الدراسة التارخييةاملبحث األول:   -  

.والفين( لزاوية عمورةالدراسة التحليلية )للنقش الكتايب املبحث الثاين:  -  
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لزاوية عمورة واملعمارية الدراسة التارخيية المبحث األول:  

 أوال: الدراسة التارخيية

لقد شهدت والية طرابلس الغرب منذ العقد الثاين للقرن الثامن عشر مرحلة جديدة من مراحل أترخيها وذلك بعد           
أمحد ابشا القرمانلي زمام األمور يف طرابلس وأصبح واليا عليها، حيث متتعت والية انتهاء احلكم العثماين املباشر، وتويل 

 )1( .طرابلس يف عهده إبستقاللية رامة عن الدولة العثمانية

يذكر أن زاوية عمورة تقع شرقي زنزور، وقد امتد عمران زنزور حىت وصلها، وأصبحت يف طرفها الشرقي، ويذكر أبن   
كم، وهي بزاي مفتوحة، قال صاحب الرحلة الناصرية: وعلى ابب البلد قرب   12زنزور هي بلد غريب مدينة طرابلس بنحو 

 )2(بر.ة بربربة أطلقها العرب على ما كانت تطلق عليه يف زمن الرب رجل من الصاحلني يعرف ابلعريفي، وكلمة " زنزور" كلم

واسم جنزور  ن، ومبناخ معتدل،و كيلومرت، وتتمتع أبشجار النخيل والزيت  20ميتد ساحلها على البحر املتوسط  حبوايل  
ة متيل األلسن إىل اللهجة الليبي وهو النطق اللييب الدارج ويرد ذلك إىل كون« َزنْ ُزور»معروف للمنطقة منذ القدم وتنطق أيضا  

   )3(تتحول  يف األلسن الليبية إىل "زوز" « زوج»نطق احلرف األقوى مثل 

وكانت  ،كانت يف عهد علي ابشا القرمانلي حتت قيادة ابنه األصغر يوسف إذ عينه قائدا  عليهاجنزور   أبنكما يذكر 
معت القوات جتوابلتايل انطلقت منها احلروب يف مجيع مراحلها التارخيية وقد  ،جنزور نقطة حرب أو نقطة جتمع حلرب

العسكرية يف كثري من املواقع قصد اهلجوم على الغزاة كاألسبان والرتك والطليان وقد قامت فيها معارك كثرية على 
 .)4(تسلسلها التارخيي

 يف منطقة قامارة، أسسها عمورة بن فلمنكتقع  (1)شكل  مدرسة ومسجد، كانت زاوية عمورة عبارة عن       
م( وقد ُعني يف 1754 -1711، وكنيته أبو حفص، عاش يف الفرتة ما بني ))5(قائد عثماين زمن االسرة القرمانلية وهو

 .)6(ور العهد القرمانلي متصرفا  للمقاطعة الغربية، واختذ مقر حكمه يف مدينة جنز 
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 املنظر العام لزاوية عمورة (1)شكل 

 اثنيا: الدراسة املعمارية

مرتا ، ويسند اجلدار دعائم مائلة،  31×  29املخطط العام لزاوية عمورة عبارة عن شكل شبه مربع أبعاده حوايل 
اب أمتار، ويتوسط احملر  7.40وتتكون الزاوية من بيت الصالة، وهو مسقوف بقبة مركزية يبلغ قطرها حوايل ، (2)شكل 

جدار القبلة، الذي يكون حمفوفا  من اجلانبني بعمودين أُسطوانيني، ويعلو احملراب زخارف نباتية على بالطات خزفية، 
وهلذه الزاوية صحن مربع الشكل، وحماط ابألروقة، وتفتح فيه مجيع اخللوات، وقد احتوت الزاوية على حجرة الضريح 

 .(3)ة وامليضأة، واملطبخ...إخل شكل املسقوفة بقبة أصغر حجما  من قبة بيت الصال
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التكوين املعماري لزاوية عمورة ) تصوير الباحث( (2)شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحن الداخلي لزاوية عمورة (3)شكل   
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الدراسة التحليلية )للنقش الكتايب والفين( لزاوية عمورةاملبحث الثاين:   

وتتألف  ،لزاوية عمورة املدخل الرئيسي، وهي على شكل مستطيل الشكلتعلوا اللوحة التأسيسية                
، وهي عبارة عن زخارف هندسية (4)شكل  من سبعة أبيات شعرية، وحتيط هبا زخارف من ألواح القاشاين

صممت  بشكل متقن، وهي عبارة عن زخارف كثرية األضالع جبوار بعضها البعض عرفت بزخرفة األطباق 
، تشبه كثريا للزخارف اليت ظهرت على واجهات املساجد (5)النجمية، وهي من مميزات الفن اإلسالمي شكل 

-1737ه  (، وجامع أمحد ابشا )1110م /1699العني )، كجامع شائب )7(العثمانية خالل العهد القرمانلي

 .(6)شكل  )8(( يف مدينة طرابلس الغربه  1150 -ه  1149م/ 1738

أما عن راريخ بناء زاوية عمورة، فقد تضارت األراء من قبل املؤرخني، والُبحاث حول التاريخ احملدد لبناء             
 (.م1835-1711) )9(بنيت يف العهد القرمانليالزاوية إال أهنم أتفقوا مجيعهم على إهنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواجهة العلوية ملدخل زاوية عمورة ) تصوير الباحث( (4)شكل   
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 الزخارف اليت تعلوا واجهة زاوية عمورة ) تصوير الباحث( (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 زخارف من جامع شائب العني (6)شكل 
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بنيت  زاوية عمورة إن )10(ميساان يف كتابه ) املعمار اإلسالمي يف ليبيا (فقد ذكر الباحث اإليطايل غاسربي 
م، وتبعه يف ذلك املؤرخ الليبىي على مسعود البلوشي يف كتابه ) راريخ معم ار املسجد يف ليبيا يف العهد 1721سنة 

 )زاوية عمورة أمنوذج من الفن، ولكن الباحث نوري عبد الدائم أبوعيسى يذكر يف كتابه )11(العثم اين والقرمانل ي(
وقد ظهرت أبيات شعرية يف أعلى ، م(1751ه / 1164)،أبن راريخ بناء زاوية عمورة يرجع لسنة )12(املعماري يف ليبيا(

 :)13(ونصها كالتايل (7)واجهة زاوية عمورة شكل 
 -النص:

 ملدرسة بنيت هنا للسائل ... ولطالب العلم الشريف العامل
 وملن تلى القرآن حق تالوته ... برتتيل طوىب له من فاضل                              

 أبو حفص ايرمحان يدعوكم ... للعفو والغفران ايخري فاضل
 ابملصطفى ابلرسل مث االنبياء ... وللصاحلني وابلويل الشاذىل

 متت حبمد هللا عن حسن حالة ...جيري هبا يف اخللد خري منازل
 د إمتام البناء أرختها ... ايمن صحى الدنيا كظل زايلمن بع

 

 

 

 

 

 

 اللوحة التأسيسية لزاوية عمورة (7)شكل 
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ملعرفة التاريخ الصحيح لبناء زاوية عمورة البد لنا من استعمال )حساب اجلُمل( للوصول للتاريخ             
 ، ترتيب اجبدييف العربية مقابل األرقامحساب اجلمل هو طريقٌة حسابية تُوَضع فيها األحرف الصحيح، و 

قسم حساب اجلمل وين ،مبعىن أن أيخذ احلرف اهلجائي القيمة احلسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم
 :)14(إىل نوعني

حساب اجلُمل الصغري، وهو املتبع يف دول املشرق العريب، ويكون ترتيب احلروف فيها كالتايل: -1   

كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغأجبد، هوز، حطي،    

 

 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف
 400 ت 60 س 8 ح 1 ا

 500 ث 70 ع 9 ط 2 ب
 600 خ 80 ف 10 ي 3 ج
 700 ذ 90 ص 20 ك 4 د
 800 ض 100 ق 30 ل 5 هـ
 900 ظ 200 ر 40 م 6 و

 1000 غ 300 ش 50 ن 7 ز

حساب اجلمل الصغري (1)جدول   

حساب اجلمل الكبري، وهو املتبع يف دول املغرب العريب ويكون فيها ترتيب احلروف كالتايل:-2  

، صعفض،قرست، ثخذ، ظفشأجبد، هوز، حطي، كلمن  
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حساب اجلمل الكبري (2)جدول   

 

وقد أستخدم حساب اجلمل الصغري يف املشرق العريب، أما حساب اجلمل الكبري فقد أستخدم يف 
صعفض،قرست، ا: )فيجعلوهن مناطق املغرب العريب، وخيتلفون املغاربة يف ترتيب الكلمات اليت بعد: كلمن،

   )15((.ثخذ، ظفش

وقد استخدم الشُّعراء هذه الطريقة لتأريخ األحداث، كالوالدة أو الوفاة، أواحلرب، أوالنصر 
أو بناء املساجد أو القصور وغريها، وهذه الطريقة ميكن تطبيقها على اللوحة التأسيسية لزاوية عمورة، 

يف أعلى مدخل جامع أمحد ابشا القرمانلي ابملدينة القدمية وكذلك على اللوحة الرخامية املثبتة 
لشطر ا وميكن حساب راريخ بناء زاوية عمورة من خالل، بطرابلس، وغريها من اللوحات التأسيسية

 و:البيت األخري وه الثاين من

"من بعد إمتام البناء أرختها  ***  "اي من صحى الدنيا كظل زايل  

راريخ زاوية عمورة عدداي هو كالتايل:وبطريقة حساب اجلمل يكون   

م (1751هـــ / 1164، يعين بنيت يف سنة ) 1164=170+96+898  

 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف

 1 أ 3 ج 50 ن 700 ذ
 10 ي 30 ل 500 ث 8 ح
 100 ق 300 س 6 و 80 ف
 1000 ش 4 د 60 ص 800 ظ
 2 ب 40 م 600 خ 9 ط
 20 ك 400 ت 7 ز 90 ض

 200 ر 5 هـ 70 ع 900 غ
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نوري عبد الدائم أبو عيسى يف أترخيه للزاوية، وذلك اعتمادا  على األبيات الشعرية اليت نقشت  معمن هنا أتفق 
  الكبري(. على لوح رخامي يف أعلى واجه  ة املبىن، وذلك ابستخدام طريقة )حساب اجلمل

دراسة علوم و ب العلم، لطال كانت مبثابة مدرسة  أيضا أبن هذه الزاوية ول، والثاينيتضح لنا من خالل البيت األكما     
، ملا هلما من فضل عظيم.القرآن الكرمي  

ملولطالب العلم الشريف العا  للسائل   ***  هنا ملدرسة بنيت  
 وملن تلى القرآن حق تالوته  ***  برتتيل طوىب لــــه من فـاض      

 
األسم الذي لقب به القائد عمورة وهو " أبوحفص"  هذه اللوحة التأسيسية من  البيت الثالث والرابع كما ذُكر يف

الثناء على رسول هللا صلى هللا كذلك و ومنها العفو، والصفح، فضائل وخصال القائد أبو حفص، وكذلك ذكرت 
.عليه وسلم، وعلى األنبياء الصاحلني  

 
 أبو حفص ايرمحان يدعوكم   ***   للعفو والغفران ايخري فاضل   

 االنبياء *** وللصاحلني وابلويل الشاذىل ابملصطفى ابلرسل مث

 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف
 20 ك 1 ا 10 ي
 800 ظ 30 ل 1 ا
 30 ل 4 د 40 م
 7 ز 50 ن 50 ن
 1 ا 10 ي 60 ص
 10 ي 1 ا 8 ح
 30 ل  1 أ

170 96 898 
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كما   )17(، وطرابلس الشام،)16(وظهرت اللوحات التأسيسية يف عدد من مناطق العامل اإلسالمي، ومنها القاهرة
ظهرت األبيات الشعرية يف عدد من املباين الدينية، واملدنية ابملدينة القدمية بطرابلس كاملساجد، والزوااي، واألسواق والفنادق 

 ونصها كالتايل:( 8)واحلمامات، ومنها هذه اللوحة اليت ظهرت أعلى واجهة جامع أمحد ابشا شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة التأسيسية جلامع أمحد ابشا القرمانلي (8)شكل 

 -النص:

 بسم هللا الرمحن الرحيم ... وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه

 ايرب أكرم من بىن هذا السبيـــل  ... وامتم له األنعـــــــام واخلري اجلزيل

 هو أمحد الباشا له منك الرضى ... واجعل له يف اجلنة املأوى مقيل

 له ولوالديــــــــــه وبنوه ... وأدم وأثـــره احلميدة ايجـــليلوأغفر 

 يـــــا وارد أدع لـــــــه وقــــــل ... تـــــارخيه يسقيه طيب السلسبيل
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كما ميكن حساب أتريخ جامع أمحد ابشا القرمانلي بطرابلس أيضا  من خالل الشطر الثاين من البيت األخري للوحة 
امللحق ابجلامع بنفس طريقة حساب اجلمل الكبري ويكون كالتايل:التأسيسية للسبيل   

 يـــــــا وارد  أدع  له وقل  ****  "اترخيه "يسقيه طيب السلسبيل"
 

 احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته

 ي 30 ه 30 ا 2 س 10

 س 10 ط 300 ل 10 ب 100

 ق 2 ي 30 س 9 ي 300

 ي 300 ب 1 ل 5 ل 10

420 26 361 342 

 

 وبطريقة حساب اجلُمل يكون راريخ جامع أمحد ابشا عدداي كالتايل:

م(1737ه /1149، يعين بين يف سنة )1149= 342+361+26+420   

ليس من الضروري أن يتم حساب اجلُمل من خالل الشطر الثاين من البيت الشعري األخري ولكن              
من املمكن أحتساب راريخ املبين األثري من خالل الشطر الثاين من البيت ماقبل األخري أو من خالل بعض 

كار خاتون مبدينة ماغنيسا، حيث الكلمات من شطر البيت الشعري، ومثال ذلك اللوحة التأسيسية جلامع دلش
 عرفت يف العصر العثماين مبدينة شاهزاد(18)ظهرت نص الكتابة كالتايل:

 حاجي خاتون قد بنت للصاحلني *** ابلعون رب املسجد العاملني

 قال هللا يف عدد اترخيه *** هو جامع للمتقني السالكني

 كنت ارجو منك ربنا الرضا *** اينيب املصطفى واملرسلني

 )19(يبدأ أحتساب راريخ بناء املسجد بطريقة حساب اجلمل الصغري من الشطر الثاين من البيت الشعري الثاين وهو:

"هو جامع للمتقني السالكني"  
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 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف

 30 ل 30 ل 5 ه

 60 س 40 م 6 و

 1 ا 400 ت 3 ج

 30 ل 100 ق 1 ا

 20 ك 10 ي 40 م

 10 ي 50 ن 70 ع

 50 ن 1 ا 30 ل
155 631 201 

 

عدداي كالتايل:دلشكار خاتون وبطريقة حساب اجلُمل الصغري يكون راريخ جامع   

م(.1579هــ / 987، يعين بين يف سنة )987=155+631+201  

تعترب طريقة حساب اجلُمل الصغري، أو الكبري هي الطريقة املوثوق هبا لتأريخ أي مبىن أثري يف حال حصل           
اختالف بني الباحثني، أو املؤرخني، يف نسبة املبين لعهد أو عصر معني، فإن اللوحات التأسيسية مصدر موثوق به وال 

 ميكن الطعن فيه، وهو مصدر مادي هام. 

  :لنتائجا

اثبتت الدراسة أبن اللوحات التأسيسية تعترب مصدر هام لتوثيق الكثري من املعلومات التارخيية. -1  

املكتوب على اللوحة  مت حتديد راريخ زاوية عمورة من خالل الشطر الثاين من البيت األخري من الشعر -2 
.التأسيسية  

.لواح القاشاينأالزخارف اهلندسية على اللوحة التأسيسية بظهور  تتميز -3  

  .كان لطالب العلم وتعلم علوم القرأن  سبب بناء الزاوية -4
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ظهر لقب أبو حفص للقائد عمورة بن فلمنك. -5  

أو  نسخ،الاللوحة ابخلط النسخ، ومعظم النقوش الكتابية يف ليبيا كانت تكتب  إما ابخلط الكويف، أو  هتبت هذكُ -6
 الثلث.

غائر، حيث كانت حتفر احلروف آبلة حادة تشبه املسمار.كتبت هذه اللوحة التأسيسية خبط -7  

 التوصيات:

.األهتمام ابللوحة التأسيسة واحملافظة عليها -1  

عقد املؤمترات والندوات اخلاصة ابلوحات التأسيسية للمباين اإلسالمية سواء كانت املباين الدينية أو املدنية أو  -2
.احلربية  

.بتلك اللوحات التأيسيسةالعمل على إعداد دليل خاص  -3  

.العمل على صيانة وترميم تلك اللوحات خوفا من ضياع أجزاء منها -4  
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Footnotes: 

 

(1)Ywsf,wlyd khald.(2012). "Hkm alasra alqrmanlya fy wlyt trabls alghrb (1711-1835) " mjlt jamzt 

tkryt. almjald:12. Alzdd:6.S 284 

(2) Alzawy,Altahr ahmd.(1986).mzjm albldan allybya.Trabls. lybya:mktbt  alnwr.Ss 171-172 

(3)Alghtmy,mhmwd almhdy.(2008)."jnzwr fy ywmyat alfqyh hsn" mjlt alwthayq w almkhtwtat. 

almjald:23. Alzdd:24. Ss 137-140 

(4)Fyrw,sharl.(1994).alhwlyat alybya mndh alfth alzraby  hta alghzw alytaly.trjmt:mhmd zbd alkrym 

alwafy.bnghazy:jamzt qarywns.Ss 309-310 

(5) Ywsf   ، "Hkm alasra alqrmanlya fy wlyt trabls alghrb (1711-1835) " .Ibid .ss  284-286  

 (6)  Alghtmy   ، "jnzwr fy ywmyat alfqyh hsn" .Ibid . ss  177-180  

(7) Alshzafy,skyna zly almhdy.(2017). Alznasr alzkhrwfya fy almsajd  alqramanlya w mwqarntha 

bmsajd alzhd alzthmany alawl fy almdyna alqdyma bytrabls.rsalt majastyr,jamzt alzlwm alaslamya 

alzalmya.s 28 

(8) Alsdyq,fthya slyman.(2007-2008). Fnwn alqshane blmsajd alzthmanya fy trabls alghrb. rsalt 

majastyr.jamzt almrqb.ss87-92 

 

(9)  Alzbydy,smyr zbd alrswl.(2019). Tasys alkhkm alqrmanle drasa fy tarykh trabls algharb athna 

alzhd alzthmany.mjlt adaf almstnsrya.almjald:-. Alzdd:86.ss 440-462 

(10) - Mysana,ghasbry.(1998). Almzmar alaslamy fy lybya. tzryb:zaly alsadq hasanyn.byrwt: dar 

aljyl.ss 232-234 

(11)Albalwsh,zly mszwd.(2007). tarykh mzmar almsjd fy lybya fy alzhdyn alzthmany w 

alqramanly.Trabls:jmzyt aldzwa alaslamya alzalamya.s141 

(12)Abw zysa,nwry abd aldaqm.(2008). zawyt  zmwra anmwdj mn alfn almzmary fy lybya. 

Trabls:alljna alshzbya alzama llthqafa w alazlam.s106 

 

(13)  Abw zysa   ، zawyt  zmwra anmwdj mn alfn almzmary fy lybya. .Ibid. s105 

(14) Alqhtany,tarq bn szyd.(2009)." Asrar alhrwf w hsab aljml".rsalt majstyr, jamzt am alqra.ss25-

26 

(15)  Alqhtany   ، Asrar alhrwf w hsab aljml .Ibid. s25 

(16) Abrahym,fahym fthy.(2010). "nsws alensha altrab w almqabr w almshahd " mwtmer alataryyn 

alarab.libya:alfndq alkbyr. 

(17) Zly,mhmd mrsy.(2017)."nsws alansha w altjdyd balzmayr aldynya bmdynt trabls alcham fy alzsr 

alzthmany".mjlt abjadyat.almjald:12. Alzdd:12. Ss 44-71.s49 

(18) Madynt maghnysa hy aqdm almdn altarykhya fy ghrb alanadwl,w zrft fy alzsr alzthmany 

bymdynt alshahzad 

(19) Mkhtar,zamr(2019)."drash lmzmwn mjmwzt mn nsws alansha w altjdyd bmsajd w jwamz mdynt 

maghnysa fy alzsryn alsarwkhy w alzthmany".mjlt abjadyat.almjald:14. Alzdd:14. S196  
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