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 /فتوح الشام (1
الواقدى ، محمد 

 .بن عمر بن واقد
 .[ 19 - ] :االسكندريه  دار بن خلدون ،

 /فتوح الشام (2
الواقدى ، محمد 

 .بن عمر بن واقد
 .[ 19 - ] :االسكندريه  دار بن خلدون ،

3)

تاريخ مصر من عهد 

المماليك إلى نهاية حكم 

 /إسماعيل 

 .1990 :القاهرة  مكتبة مدبولي، .جورج، يانج

 .أمين ، أحمد :ضحى اإلسالم(4
مكتبة النهضة 

 المصرية،
 [ 19- ] :القاهرة

 .أمين ، أحمد :ضحى اإلسالم(5
مكتبة النهضة 

 المصرية،
 [ 19- ] :القاهرة

 .أمين ، أحمد :ضحى اإلسالم(6
مكتبة النهضة 

 المصرية،
 [ 19- ] :القاهرة

 .سليم، أحمد أمين /ظهر اإلسالم (7
مكتبة النهضة 

 العربية،
 .1999 :القاهره 

 .سليم، أحمد أمين /ظهر اإلسالم (8
مكتبة النهضة 

 العربية،
 .1999 :القاهره 

 :كتاب الخطط المقريزية (9

المقريزى، تقى 

الدين أحمد بن 

على بن عبد القادر 

 بن محمد

 :القاهرة  مكتبة اآلداب،
[ 1996 

]. 

 :كتاب الخطط المقريزية (10

المقريزى، تقى 

الدين أحمد بن 

على بن عبد القادر 

 بن محمد

 :القاهرة  مكتبة اآلداب،
[ 1996 

]. 

 .مؤنس، حسين =أطلس تاريخ االسالم (11
بيان للنشر 

 والتوزيع،
 [ 199 -] :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (12
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (13
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (14
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (15
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (16
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (17
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (18
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (19
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (20
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (21
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (22
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 



 :تاريخ العالمة ابن خلدون (23
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (24
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (25
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (26
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

27)
اعداد اتعاظ الحنفا بأخبار 

 /األئمة الفاطميين الخلفا 

المقريزى، تقي 

الدين أحمد بن 

 .على

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمية،
 .1996 :القاهرة 

28)
اعداد اتعاظ الحنفا بأخبار 

 /األئمة الفاطميين الخلفا 

المقريزى، تقي 

الدين أحمد بن 

 .على

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمية،
 .1996 :القاهرة 

29)
اعداد اتعاظ الحنفا بأخبار 

 /األئمة الفاطميين الخلفا 

المقريزى، تقي 

الدين أحمد بن 

 .على

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمية،
 .1996 :القاهرة 

30)
مساجد مصر واولياؤها 

 /الصالحون 

محمد، سعاد 

 .ماهر

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمية،
 .1971 :القاهرة 

31)
المقتبس من انباء اهل 

  /االندلس 

ابن حيان، حيان 

  بن خلف،

المجلس االعلى 

  للشئون االسالمية،
  .1994  :القاهرة 

 /تاريخ مصر والمزورون (32
رمضان، 

 .عبدالعظيم

الزهراء لإلعالم 

، العربى
 .1993 :القاهرة 

33)
الموازنة بين اللغة العبرانية 

 /والعربية 

إبراهيم ، بن بارون

 .إسحاق
 .1999 :القاهرة ، [. ن. د ]

34)
تاريخ مصر ليوحنا 

 :النقيوسى 
 .يوحنا، النقيوسى

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 :القاهرة 
2000 ، 

2003.  

35)
تاريخ مصر ليوحنا 

 :النقيوسى 
 .يوحنا، النقيوسى

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 :القاهرة 
2000 ، 

2003.  

 برودل ، فرنان /هوية فرنسا (36
المجلس االعلى 

 للثاقفة ،
  .2000 :القاهرة 

 برودل ، فرنان /هوية فرنسا (37
المجلس االعلى 

 للثاقفة ،
  .2000 :القاهرة 

 .ت. هـ، نوريس :االسالم فى البلقان (38
المجلس االعلى 

، لالثار
 .1998 :القاهرة 

 .ت. هـ، نوريس :االسالم فى البلقان (39
المجلس االعلى 

، لالثار
 .1998 :القاهرة 

40)
االمبراطورية العثمانية 

 :وعالقاتها الدولية 

نينل ، دولينا 

 الكسندروفنا

المجلس االعلى 

، للثقافة 
  ز1999 :القاهرة 

 .دينا، روبرت ج :التراث المغدور (41
المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .1998 :القاهرة 

42)
ثقافة وحضارة أمريكا 

 /الالتينية 

رودريجث، 

 .أوخينيو تشانج

المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .1998 :القاهرة 

43)
مصادر دراسة التاريخ 

 /اإلسالمى 
 .سوفاجيه، جان

المجلس األعلى 

 للثقافة،
 :القاهرة 

1997 ،

1998. 

 .كيمب، بارى ج /تشريح حضارة(44
الهيئة العامة لشئون 

 المطابع االميرية،
  .2000 :القاهرة

45)
عقد الجمان فى تاريخ اهل 

 :الزمان 

العينى، بدر الدين 

ابو محمد محمود 

بن احمد بن 

 موسى بن احمد،

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 



46)
عقد الجمان فى تاريخ اهل 

 :الزمان 

العينى، بدر الدين 

ابو محمد محمود 

بن احمد بن 

 موسى بن احمد،

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

47)
عقد الجمان فى تاريخ اهل 

 :الزمان 

العينى، بدر الدين 

ابو محمد محمود 

بن احمد بن 

 موسى بن احمد،

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

48)
عقد الجمان فى تاريخ اهل 

 :الزمان 

العينى، بدر الدين 

ابو محمد محمود 

بن احمد بن 

 موسى بن احمد،

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

49)
صالح الدين والمماليك فى 

 /مصر 
 .أ. ل، سيمينوفا

المجلس األعلى 

، للثقافة
  .1998 :القاهرة 

50)
صالح أم تحديث ؟ مصر 

 /فى عصر محمد على 
 .عباس، رءوف

المجلس االعلى 

 للثقافة،
  .2000 :القاهرة 

51)
التاريخ االقتصادى الفريقيا 

 =الغربية 
 .ج. ا، هوبكنز

المجلس األعلى 

، للثقافة
 .1998 :القاهره 

 .م.فورستر ، ا /االسكندرية تاريخ ودليل (52
المجلس االعلى 

 للثقافة،
 .2000 :القاهرة 

53)
االمبراطورية العثمانية 

 :وعالقاتها الدولية 

نينل ، دولينا 

 الكسندروفنا

المجلس االعلى 

، للثقافة 
  ز1999 :القاهرة 

54)
مدينة أسوان وآثارها فى 

 /العصر اإلسالمى 

محمد، سعاد 

  .ماهر
 .1977 :القاهرة  مطابع دار الشعب،

 .ج. ويلز، هـ /موجز تاريخ العالم (55
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

56)
ميالد العصور الوسطى 

(395-814)/  

سانت . موس، ه

 .ب. ل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

57)
تطور الحركة الوطنية فى 

  /1936 - 1918مصر 

رمضان، 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

58)
تطور الحركة الوطنية فى 

  /1936 - 1918مصر 

رمضان، 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

 :من نصوص كتاب المتين (59
بن حيان، أبى 

 .مروان

المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .1997 :القاهره 

60)
مذكرات ضابط فى الحملة 

 /الفرنسية على مصر 

جوزيف ، مواريه

 .مارى

المجلس االعلى 

، للثقافة
  .2000 :القاهره 

61)

كتاب المواعظ واإلعتبار 

بذكر الخطط واألثار 

المعروف بالخطط 

 /المقريزية

المقريزى، تقى 

الدين أبي العباس 

 أحمد بن علي

مكتبة الثقافة الدينية 

، 
 :القاهره 

[ -1980 

].  

62)

كتاب المواعظ واإلعتبار 

بذكر الخطط واألثار 

المعروف بالخطط 

 /المقريزية

المقريزى، تقى 

الدين أبي العباس 

 أحمد بن علي

مكتبة الثقافة الدينية 

، 
 :القاهره 

[ -1980 

].  

63)

رؤيه عربيه فى تاريخ 

الشرق االدنى القديم 

 /وحضارته 

احمد، محمد خليفه 

 .حسن

مطبعه الوادى 

، الجديد
 .1995 :القاهره 

 .انيتا، شابيرا :الصهيونيه الدينيه (64
مركز الدراسات 

، الشرقيه
 .1998 :القاهرة 

65)
الجنيزا والمعابد اليهودية فى 

 /مصر 

حسن، محمد 

 .خليفة

مركز الدراسات 

 الشرقية،
 .1999 :القاهرة 

66)
الجمهوريا االسالميه فى 

 :اسيا الوسطى والقوقاز 
 متولى ، احمد فؤاد

مركز الدراسات 

 الشرقيه ،
  .2000 :القاهرة 



 :ظاهرة النبوة اإلسرائيلية (67
محمد، محمد 

 .خليفة حسن

مركز الدراسات 

 الشرقية،
 .1991 :القاهرة 

 /المشكلة الكردية (68
بور، حميد رضا 

 .جالئى

مركز الدراسات 

 الشرقية،
  .2000 :القاهرة 

 :الرموز الدينية فى اليهودية (69
الشامى، رشاد عبد 

 .هللا

مركز الدراسات 

 الشرقية،
  .2000 :القاهرة 

70)
الصراع الدينى العلمانى 

 /داخل الجيش اإلسرائيلى 

أبوغدير، محمد 

 .محمود

مركز الدراسات 

 الشرقية،
 .2000 :القاهرة 

 .أفيفا، أفيف /المجتمع اإلسرائيلى (71
مطبعة العمرانية 

، لالوفست
 .1998 :القاهرة 

 :حكايات أيسوبوس (72
محجوب، صالح 

 .عبدالعزيز

مركز الدراسات 

 الشرقية،
 .1999 :القاهرة 

 :الطرد الهادئ مستمر (73
مطبعة العمرانية 

 لألوفست،
 .1999 :القاهرة 

74)
البعد الدينى للصراع العربى 

 /االسرائيلى 

حسن، محمد 

 .خليفة

مركز الدراسات 

 الشرقية،
 .1999 :القاهرة 

 :الشخصية االسرائيلية (75
محمد ، حسن

 .خليفة

مركز الدراسات 

، الشرقيه
 .[ 19 --] :القاهره 

76)
الحركة الصهيونية وعالقتها 

 /بالتراث الدينى اليهودى 

حسن، محمد 

 .خليفة

مركز الدراسات 

 الشرقية،
 [19--] :القاهرة 

77)
أزمة األمة العربية وثورة 

 /اليمن

البيضانى، عبد 

 .الرحمن

المكتب المصري 

 الحديث،
  .1984 :القاهرة 

78)
ثمانون عاما على ثورة 

1919:  

رزق، يونان 

 .لبيب

دار الكتب والوثائق 

 القومية،
 .2000 :القاهرة 

79)
الحيل فى الحروب وفتح 

 /المدائن وحفظ الدروب 

الناصرى، محمد 

 .بن منكلى

دار الكتب والوثائق 

 القومية،
  .2000 :القاهرة 

80)
النجوم الزاهرة فى حلى 

 حضرة القاهرة

مطبعة دار الكتب 

 المصرية بالقاهرة
 2000 القاهرة

 .1971  :[القاهرة]، مطبعة دار الكتب .بن الهيثم، للحسن /الشكوك على بطلميوس (81

82)
مورد اللطافة في من ولي 

 /السلطنة و الخالفة 

، ابو المحاسن

 .جمال الدين

مظبعة دار الكتب 

، المصرية
  .1997 :القاهرة 

83)
مورد اللطافة في من ولي 

 /السلطنة و الخالفة 

، ابو المحاسن

 .جمال الدين

مظبعة دار الكتب 

، المصرية
  .1997 :القاهرة 

84)

الخطط التوفيقية الجديدة 

لمصر و القاهرة و مدنها 

 /وبالدها القديمة و الشهرة 

 .على، مبارك
دار الكتب و 

، الوثائق القومية
 .2005 :القاهرة 

85)
عجائب االثار فى التراجم 

 /واالخبار 

الجبرتى،عبدالرحم

 ن بن حسن

دار الكتب المصرية 

، 
  .1998 :القاهرة 

86)

السيف المهند فى سيرة 

الملك المؤيد شيخ المحمودى 

/ 

 .العينى، بدر الدين
دار الكتب 

 المصرية،
  .1998 :القاهرة 

87)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

88)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

89)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

90)
الكافى فى تاريخ مصر 

 /القديم و الحديث 
 .1998 :القاهرة  دار الكتب، .مخائيل، شاروييم

91)
الكافى فى تاريخ مصر 

 /القديم و الحديث 
 .1998 :القاهرة  دار الكتب، .مخائيل، شاروييم



92)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

93)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

94)
الكافى فى تاريخ مصر 

 /القديم و الحديث 
 .1998 :القاهرة  دار الكتب، .مخائيل، شاروييم

95)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

96)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

97)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

98)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

99)
المفصل فى تاريخ العرب 

 /قبل االسالم 
 .1993 :بغداد  جامعة بغداد، .على، جواد

100)
حسن المحاضرة فى تاريخ 

 /مصر والقاهرة 

السيوطى، جالل 

الدين عبد 
 :القاهرة  دار الفكر العربى،

1968 – 

2007. 

101)
حسن المحاضرة فى تاريخ 

 /مصر والقاهرة 

السيوطى، جالل 

الدين عبد 
 :القاهرة  دار الفكر العربى،

1968 – 

2007. 

102)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

103)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

104)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

105)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

106)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

107)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

108)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

109)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

110)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

111)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

 /تاريخ الخلفاء (112
السيوطي، جالل 

الدين عبد 
 :دمشق  مكتبة مصر ؛

1959 – 

2010. 

 /المختصر فى أخبار البشر (113

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 

 /المختصر فى أخبار البشر (114

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 

 /المختصر فى أخبار البشر (115

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 



116)

كشافات كتاب الروضتين فى 

اخبار الدولتين النوريه 

 /والصالحيه 

 ادريس،صابر
دار الكتب المصرية 

، 
  .1999 :القاهرة 

117)

كتاب الروضتين فى اخبار 

الدولتين النوريه والصالحيه 

/ 

المقدسى، شهاب 

الدين عبدالرحمن 

 .بن اسماعيل 

الهيئة العامة لدار 

الكتب و الوثائق 

 القومية،

 1998 :القاهره

118)

كتاب الروضتين فى اخبار 

الدولتين النوريه والصالحيه 

/ 

المقدسى، شهاب 

الدين عبدالرحمن 

 .بن اسماعيل 

الهيئة العامة لدار 

الكتب و الوثائق 

 القومية،

 1998 :القاهره

119)

كتاب الروضتين فى اخبار 

الدولتين النوريه والصالحيه 

/ 

المقدسى، شهاب 

الدين عبدالرحمن 

 .بن اسماعيل 

الهيئة العامة لدار 

الكتب و الوثائق 

 القومية،

 1998 :القاهره

120)
مظهر التقديس بزوال دولة 

 /الفرنسيس 

الجبرتي، عبد 

 .الرحمن بن حسن

دار الكتب 

 المصرية،
 .1998 :القاهرة 

121)
عجائب االثار فى التراجم 

 /واالخبار 

الجبرتى،عبدالرحم

 ن بن حسن

دار الكتب المصرية 

، 
  .1998 :القاهرة 

122)
عجائب االثار فى التراجم 

 /واالخبار 

الجبرتى،عبدالرحم

 ن بن حسن

دار الكتب المصرية 

، 
  .1998 :القاهرة 

 :دولة اإلسماعيلية فى إيران (123
الدين، محمد 

 .السعيد جمال
 .1999 :القاهرة  الدار الثقافية للنشر،

124)
تحفة الناظرين فيمن ولى 

 /مصر من الملوك والحكام 

الشرقاوى، عبد 

 .هللا
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

125)

مصر فى عصرى المماليك 

-648)والعثمانين 

( ه1213-932)(ه923

-1517) (ه1250-1517)

 /(ه1798

عبد الدايم، عبد 

 .العزيز محمود
 :القاهرة ،  [ت.د]

[ 1995 

]. 

126)

جوانب من الحياة فى مصر 

فى العصرين البطلمى 

والرومانى فى ضوء الوثائق 

 /البردية 

عبد الغنى، محمد 

 .السيد محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث،
  .2001 :اإلسكندرية 

 /اإلسالم فى شرق أفريقيا (127
ترمنجهام، 

 .سبنسر

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1973 :القاهرة 

128)
االسالم والثقافة العربية في 

 /أفريقيا 

محمود، حسن 

 .أحمد
 .1998 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 :قيام دولة المرابطين (129
محمود، حسن 

 .أحمد
 .1996 :القاهرة  دار الفكر العربى،

130)
دراسات في تاريخ الدولة 

 العباسية

الفقي، عصام 

الدين عبد 
 1999 القاهرة دار الفكر العربي

 /تاريخ الدولة الفاطمية (131
سرور،محمد 

 .جمال الدين
  .1995 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 /تاريخ مصر البيزنطية (132
الشيخ، محمد 

 .محمد مرسى
 .1999 . :م.د] ،[.ن.د

133)
تاريخ دول المغرب العربى 

: 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 :االسكندرية 

<2000 ،

2004 ،

2006 ،

2010>. 

134)

التاريخ السياسى و 

االقتصادى ألفريقيا فيما 

وراء الصحراء من نهاية 

القرن الخامس عشر إلى 

 /بداية القرن الثامن عشر 

الدالى، الهادى 

 .المبروك

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1999 :القاهرة 



135)
الفتح العربى للعراق 

 /وفارس

العربى محمد فرح 

 .الفتح 
  .1966 :القاهرة دار الفكر العربى،

136)
االقتضاب فى شرح أدب 

 الكتاب

البطليوسى ،أبى 

محمد عبد هللا بن 

 محمد بن السيد

 1996 القاهرة دار الكتب المصرية

 :اليونان (137
لطفي ، يحيى

 .عبدالوهاب

دار المعرفة 

، الجامعية
 .1993 :االسكندرية 

138)
المدخل إلى تاريخ وحضارة 

 /اإلغريق 

حسين، عاصم 

 .أحمد

مكتبة نهضة 

 الشرق،
  .1991 :القاهرة 

 /المدن الفينيقية (139
عصفور، محمد 

 .أبوالمحاسن

دار النهضة 

، العربية
 .1981 :القاهرة 

140)

إمارة الحج في مصر 

هـ 1213 - 923العثمانية 

 / م 1798 - 1517

عمر، سميرة 

 .فهمي علي

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 /مذكرات عبدالرحمن فهمى (141
رزق، يونان 

 .لبيب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1988 :القاهرة 

142)
التاريخ الرومانى عصر 

 .الثورة 

عبداللطيف ، على

 احمد

دار النهضة العربية 

 للطباعة والنشر
 1973 بيروت-لبنان

143)
دراسات في الشرق األدني 

 /القديم 

مهران، محمد 

 .بيومي

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1997 :االسكندرية 

144)
دراسات فى تاريخ مصر 

 :والشرق االدنى القديم
 أمين ، أحمد سليم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .1995 :االسكندرية 

 :[القاهرة]، [مكتبة الشروق] .ستيفن ،رانسيمان /تاريخ الحمالت الصليبية(145

146)
عجائب االثار فى التراجم 

 /واالخبار 

الجبرتى،عبدالرحم

 ن بن حسن

دار الكتب المصرية 

، 
  .1998 :القاهرة 

 /تاريخ االسالم وحضارته (147
الفقى ،عصام 

 الدين عبد الروؤف
  .1995 :القاهرة  دار الفكر العربى ،

148)
الحضارة اإلسالمية في 

 القرن الرابع الهجري،
 .1999 :القاهرة  دار الفكر العربي، .متز، آدم

 .2000 :القاهرة ، دار الفكر العربىحافظ ، حمدى :الشرق اإلسالمى (149

150)
نشأة الدولة اإلسالمية على 

 /عهد رسول هللا 

قاسم، عون 

 .الشريف
 .1991 :بيروت  دار الجيل،

151)
اإلسالم فى حوض البحر 

 :المتوسط 

محمود، حسن 

 .أحمد
 .1995 :القاهرة  دار الفكر العربي،

152)
ظهور الخالفة الفاطمية 

 :وسقوطها فى مصر
  .1994 :القاهرة  دار الفكر العربى، ماجد،عبد المنعم

153)
حضارة مصر اإلسالمية فى 

 /العصر الطولونى 

محمود ، حسن 

 .أحمد
 .[ 19-- ] :القاهرة دار الفكر العربى،

 /سياسة الفاطميين الخارجية (154
سرور، محمد 

 .جمال الدين
 . م1967 :القاهرة دار الفكر العربى،

155)
الحضارة اإلسالمية فى 

 /العصور الوسطى 

أحمد، أحمد 

 .عبدالرازق
 .1990 :القاهرة ، دار الفكر العربى

156)
الحضارة اإلسالمية فى 

 :العصور الوسطى 

أحمد، أحمد 

 .عبدالرازق
 .1997 :القاهرة  دار الفكر العربى،

157)
اإلسالم والحضارة العربية 

 :فى آسيا الوسطي 

محمود، حسن 

 .أحمد
 .1998 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 /الحضارة العربية القديمة (158
مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1988 :االسكندرية 

 /معالم التاريخ اإلسالمى (159
الفقى، عصام 

 .الدين عبد الرؤف
 :القاهرة  دار الفكر العربى،

[ 1900 

]. 

 /تاريخ أوربا الحديث (160
راشد،زينب 

 عصمت
  .[ 19 - ] :القاهرة  دار الفكر العربى ،



 /تاريخ أوربا الحديث (161
راشد،زينب 

 عصمت
  .[ 19 - ] :القاهرة  دار الفكر العربى ،

162)
تاريخ الشعوب االسالمية فى 

 /العصر الحديث 

نوار، عبد العزيز 

 .سليمان
 .1998 :القاهرة  دار الفكر العربى،

163)
تاريخ الواليات المتحدة 

 :األمريكية 

نوار، عبد العزيز 

 .سليمان
 .2005 :القاهرة  دار الفكر العربي،

164)

اليمن فى ظل االسالم منذ 

فجره حتى قيام دولة بنى 

 /رسول 

الفقى، عصام 

الدين عبد 

 .الرءوف

  .1994 :القاهرة  دار الفكر العربى ،

 :تاريخ مصر االجتماعى (165
نوار، عبدالعزيز 

 .سليمان
 .1988 :القاهرة  دار الفكر العربى،

166)

معالم تاريخ وحضارة 

اإلسالم من البعثة النبوية 

حتى سقوط الدولة العثمانية 

  /(م1924- م 609)

الفقي، عصام 

 .الدين عبد الزوف
 .1998 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 /مصر في اإلسالم (167
شاهين، عبد 

 .الصبور

دار قباء للطباعة 

 والنشر والتوزيع،
 .2000 :القاهرة 

 عمر، على محمد /فتوح مصر والمغرب (168
مكتبة الثقافة الدينية 

، 
  .1995 :القاهرة 

169)
تاريخ مصر في عهد 

 :الخديوي اسماعيل 
 .1990 :القاهرة ، مكتبة مدبولي .األيوبي، الياس

170)
دراسات فى الحضارة 

 /االسالمية
 نخبة من، االساتذة

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع ،
  .1997 :القاهرة 

 على إبراهيم.حسن :التاريخ اإلسالمى العام (171
مكتبة النهضة 

 المصرية ،
  .1987 :القاهرة 

172)
محاضرات فى تاريخ 

 /الحضارة اإلسالمية 

سالم، السيد عبد 

 .العزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1997 :اإلسكندرية 

173)
دراسات فى تاريخ المغرب 

 /واألندلس 

الفقى، عصام 

 .الدين عبدالرؤوف
 .1999 :القاهرة  دار الفكر العربى،

174)
المسلمون فى األندلس 

 /وعالقتهم بالفرنجة 

منى ، محمود

 .حسن
 .1986 :القاهرة  دار الفكر العربي،

175)

تاريخ األوروبى الحديث من 

عصر النهضة الى أواخر 

 /القرن الثامن عشر 

البطريق، عبد 

 .الحميد
 .1995 :القاهرة  دار الفكر العربى،

176)

تاريخ الحضارة اإلسالمية 

في الشرق من عهد نفوذ 

األتراك إلى منتصف القرن 

 /الخامس الهجري 

سرور، محمد 

 .جمال الدين
 .1973 :القاهرة  دار الفكر العربى،

177)
الترك في العصور الوسطي 

: 
 .1986 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عطا، زبيدة

178)
الحضارة اإلسالمية فى 

 /العصور الوسطى 

محمد ، الشاعر

 .فتحى
  .1992 :القاهرة ، دار المعارف

179)
نظم العقيان فى اعيان 

 :االعيان 

السيوطى،جالل 

الدين عبدالرحمن 

 بن ابى بكر

مكتبة الثقافة العربية 

، 
  .2000 :القاهرة 

180)
محاضرات تاريخ األمم 

 /اإلسالمية 
 [ 199 -] :القاهرة  دار الفكر العربى، .محمد، الخضرى

181)
معارك العرب فى الشرق و 

 /الغرب 
  .1979 :بيروت  دار مارون عبود، .البستانى، بطرس

182)

تاريخ غزوات العرب فى 

فرنسا وسويسرا وايطاليا 

 /وجزائر البحر المتوسط 

ارسالن، األمير 

 .شكيب
 .[ 19 --] :بيروت ، دار الكتب العلمية



 .1993 :القاهره  دار الشروق، .حزين، سليمان :أرض العروبة (183

184)
الخالفة من السقيفة إلي 

 /كربالء 
 .رائف، أحمد

الزهراء لإلعالم 

، العربي
 .1999 :القاهرة 

185)
دراسات فى تاريخ العرب 

 /الحديث 

صالح أحمد ، على

 .هريدى

دار الوفاء لدنيا 

، الطباعة والنشر
  .2000 :اإلسكندرية 

 .ج. ويلز، هـ /موجز تاريخ العالم (186
مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1958 :القاهرة 

187)
آسيا فى التاريخ الحديث 

 /والمعاصر 

رأفت ، الشيخ

 .غنيمى

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .1997 :القاهره 

 .1998 :القاهرة  دار اآلفاق الجديدة، .عزب، خالد /الفسطاط (188

189)
دراسات فى تاريخ الشرق 

 /القديم 
 .فخرى، احمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1984 :القاهرة 

190)
صفحات من تاريخ مصر 

 :المالي المعاصر 
 .1985 :القاهرة  دار الفكر العربى، .خالف، حسين

 :التبر المسبوك (191
الغزالى، ابو حامد 

 .محمد بن محمد
  .1988 :بيروت  دار الكتب العلميه،

192)
الدولة واإلمبراطورية فى 

 /العصور الوسطى 
 .م. هارتمان، ل

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 .1984 :االسكندريه 

193)
نصوص مختارة من النقد 

 /العربى القديم 

راضى ، 

 عبدالحكيم
  .1999  :[القاهره  ] ، [. د ]

 .السيد، محمود /تاريخ الدولة البيزنطية (194
مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 :القاهرة 

2000 ، 

2007. 

 .ر. جرني، أ /الحيثيون (195
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

196)
الفكر التاريخى عند 

 /اإلغريق
 .توينبى، أرنولد

مطابع الهيئة 

المصرية العامة 

 للكتاب ،

  .1990 :القاهرة 

197)
دراسات فى التاريخ 

 /اإلسالمى 

صابر ، دياب

 .محمد

دار النهضة 

، العربية
 .1977 :القاهرة 

198)
امتداد العرب فى صدر 

 /االسالم 
 1983 :بيروت  مؤسسة الرسالة ، العلى ،صالح احمد

199)
اضواء على العصر 

 :الحجرى الحديث 
 .هاوكس، ج

مكتبة الجامعة 

 العربية،
 .1986 :بيروت 

 :تاريخ وحضارة اليونان (200
محمود ، السعدنى

 .إبراهيم

محمود إبراهيم 

، السعدني
 .2000 :القاهرة 

 /نظام الحكم فى االسالم (201
موسى ،محمد 

 يوسف

دار الكاتب العربى 

 ،
 .[ 19- ] :القاهرة 

 .لبيب، على محمد :القوة الثالثه (202

الهيئه المصريه 

الجويه العامه 

 للكتاب،

  .1977 :القاهره 

 :رسوم السالجقة (203
محمد ، ادريس 

 .محمود

دار الثقافة للطباعة 

، والنشر 
  .1983 :القاهرة 

 :النظم السياسية فى إفريقيا (204
ميخائيل، نزيه 

 .نصيف

دار الكاتب العربى 

 للطباعة والنشر،
 . م1967 :القاهرة 

205)
الحكم العثمانى فى اليمن 

1872 - 1918/  

اباظة، فاروق 

 .عثمان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1986 :القاهرة 

206)

قضية روديسيا بين األمم 

المتحدة ومنظمة األمم 

 /األفريقية 

الجمل، شوقى 

 .عطاهللا

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1977 :القاهرة 

207)
البحر االحمر والصراع 

 :العربى االسرائيلى 

السلطان، عبدهللا 

 .عبدالمحسن

مركز دراسات 

، الوحدة العربية
 .1984 :بيروت 



208)

المؤرخ االيرانى الكبير 

غياث الدين خواتدمير كما 

يبدو فى كتابه دستور 

 /الوزراء 

سليمان، حربى 

 امين

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1980 :القاهرة 

209)

دراسات فى تاريخ و 

مؤرخى مصر والشام أبان 

 /العصر العثمانى 

أحمد، ليلى 

 .عبداللطيف
 .1980 :القاهرة  مكتبة الخانجى،

210)
تاريخ العرب وحضارتهم 

 /قبل االسالم 
 [ 19- ] :القاهرة ، دار الثقافة العربية  عطية، القوصى 

211)
تاريخ العرب وحضارتهم 

 /قبل االسالم 
 [ 19- ] :القاهرة ، دار الثقافة العربية  عطية، القوصى 

212)
تاريخ العرب وحضارتهم 

 /قبل االسالم 
 [ 19- ] :القاهرة ، دار الثقافة العربية  عطية، القوصى 

 :تاريخ وحضارة اليونان (213
محمود ، السعدنى

 .إبراهيم

محمود إبراهيم 

، السعدني
 .2000 :القاهرة 

 :تاريخ وحضارة اليونان (214
محمود ، السعدنى

 .إبراهيم

محمود إبراهيم 

، السعدني
 .2000 :القاهرة 

 :تاريخ وحضارة اليونان (215
محمود ، السعدنى

 .إبراهيم

محمود إبراهيم 

، السعدني
 .2000 :القاهرة 

216)
طقوس الحياه فى بالد النوبه 

: 
 كنيدى ، جون

مؤسسة بن خلدون 

، 
  .1999 :القاهرة 

217)
القدس مدينة واحدة عقائد 

 /ثالث 

أرمسترونج، 

 .كارين

دار الكتب 

 المصرية،
 .1998 :القاهرة 

218)
رؤية فى سقوط 

 /األمبراطورية الرومانية 

محمود ، الحويرى

 .محمد
 [19--] :القاهرة ، دار المعارف

 :ساحل شرق إفريقية (219
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1986 :القاهرة ، دار المعارف 

220)
مصر فى العصور الوسطى 

: 
 .الحويرى، محمود

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .1996 :القاهرة 

221)
العالقات المبكرة بين أوربا 

 :والمغول 

محمود ، الحويرى

 .محمد

مطبوعات القاهرة 

، الجديدة
  .1986 :القاهرة 

 :العادل األيوبى (222
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

223)

بناء الجبهة اإلسالمية 

المتحدة وآثرها فى التصدى 

 /للصليبيين 

الحويرى، محمود 

 .محمد
  .1992 :القاهرة  دار المعارف،

 /منهج البحث فى التاريخ (224
الحويرى ، محمد 

 محمود

المكتب المصرى 

لتوزيع المطبوعات 

، 

  .1999 :القاهرة 

225)

األوضاع الحضارية فى بالد 

الشام فى القرنين الثانى 

عشر والثالث عشر من 

 :الميالد 

محمود ، الحويرى

 .محمد
 .1979 :القاهرة ، دار المعارف

226)
اللومبارديون فى التاريخ 

 /م 774 - 568والحضارة 

محمود ، الحويرى

 .محمد 
  .1986 :القاهرة ، دار المعارف 

227)
تاريخ الدولة العربية 

 /اإلسالمية 
 .1994 :القاهرة ، دار الثقافة العربية .القوصى، عطيه

228)
تاريخ الدولة العربية 

 /اإلسالمية 
 .1994 :القاهرة ، دار الثقافة العربية .القوصى، عطيه

229)
المجلس االستشارى لشمال 

  /1948-1943السودان 

حسن ، حمدناهلل 

 مصطفى

مركز بحوث 

 الشرق االوسط ،
  .1993 :القاهرة 



230)
افريقيا فى كتابات واعمال 

 /االمير يوسف كمال 

حسن ،حمدناهلل 

 .مصطفى 

مركز بحوث 

 الشرق االوسط ،
  .1994 :القاهره 

231)

العبابدة تحت االدارة 

المصرية فى السودان 

1820-1897/  

حمدناهللا ، حسن

 .مصطفى

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1991 :القاهرة 

232)

العبابدة تحت االدارة 

المصرية فى السودان 

1820-1897/  

حمدناهللا ، حسن

 .مصطفى

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1991 :القاهرة 

 /دولة االسالم فى االندلس (233
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

234)

تاريخ والية الصعيد فى 

العصرين المملوكى 

 :والعثمانمى 

الجرجاوى، محمد 

بن محمد بن حامد 

 .المراغى

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1998 :القاهرة 

 /دولة االسالم فى االندلس (235
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

 /دولة االسالم فى االندلس (236
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

 /دولة االسالم فى االندلس (237
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

 :حضارة الرومان (238
السعدنى، محمود 

 .ابراهيم

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .1998 :القاهرة 

 :حضارة الرومان (239
السعدنى، محمود 

 .ابراهيم

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .1998 :القاهرة 

 /دولة االسالم فى االندلس (240
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

 /دولة االسالم فى االندلس (241
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

242)
األثار األندلسية الباقية فى 

 :اسبانيا والبرتغال 

عنان، محمد 

 .عبدهللا
 .1956 :القاهرة  مؤسسة الخانجى،

243)
وصف مدينة القاهرة وقلعة 

 :الجبل 
 .1988 :القاهرة  مكتبة الخانجى، .جومار

244)
تاريخ الدولة العربية 

 /اإلسالمية 
 .1994 :القاهرة ، دار الثقافة العربية .القوصى، عطيه

245)
تاريخ الدولة العربية 

 /اإلسالمية 
 .1994 :القاهرة ، دار الثقافة العربية .القوصى، عطيه

246)
الحاكم بأمر هللا وأسرار 

 /الدعوة الفاطمية 

عنان، محمد 

 .عبدهللا

مكتبة الخانجى 

للنشر والتوزيع 

 والتصدير،

 .1983 :القاهرة 

247)
تاريخ العرب وحضارتهم 

 /قبل االسالم 
 [ 19- ] :القاهرة ، دار الثقافة العربية  عطية، القوصى 

248)
فضائل مصر المحروسة 

 /البن الكندى 

ابن يوسف، عمر 

 بن محمد
 [ 19-- ] :القاهرة  مكتبة الخانجى،

249)
تاريخ العرب وحضارتهم 

 /قبل االسالم 
 [ 19- ] :القاهرة ، دار الثقافة العربية  عطية، القوصى 

250)
فضائل مصر و أخبارها و 

 /خواصها 

ابن زوالق ، الليثى

الحسن بن إبراهيم 

 .بن الحسين

 .2000 :القاهرة ، مكتبة الخانجى

251)
ريحانة الكتاب ونجعة 

 /المنتاب 

لسان ، بن الخطيب

 .الدين
 .1980 :القاهره ، مكتبة الخانجى

252)
طقوس الحياه فى بالد النوبه 

: 
 كنيدى ، جون

مؤسسة بن خلدون 

، 
  .1999 :القاهرة 



253)
حضاره مصر أرض الكنانة 

/ 
 .1991 :القاهرة  دار الشروق، .حزين، سليمان

 .محمد، عمارة /فجر اليقظة القومية (254
دار الكاتب العربى 

، للطباعة والنشر
 .[ 19- ] :القاهرة 

 :رسوم السالجقة (255
محمد ، ادريس 

 .محمود

دار الثقافة للطباعة 

، والنشر 
  .1983 :القاهرة 

256)
 23القرارات الكبرى لثورة 

 /يوليو 
 .1985 :القاهرة  وزارة االعالم،

257)
صفحات من تاريخ المغرب 

 /واالندلس 

البيلى ، محمد 

 بركات
  .[ 19- ]  :[القاهره  ] ، [ن. د ]

  .1993 :القاهرة  مكتبة الخانجى، .سيد، أحمد فؤاد :تاريخ الدعوة اإلسالمية (258

259)

ملخص بحوث مؤتمر 

-21مصادر تاريخ القدس 

  /1988مارس 23

قسم -كلية االداب 

 التاريخ ،
  .1998 :القاهره 

260)
مصر فى العصر الرومانى 

/ 

حسن،عبدالحليم 

 محمد
 [19-] :القاهره  دار الثقافه العربية ،

261)

الدوله البيزنطيه فى عصر 

االمبراطور هرقل وعالقتها 

 /بالمسلمين 

اسماعيل، ليلى 

 .عبد الجواد

دار النهضه 

 العربيه،
  .1985 :القاهره 

262)

الدولة البيزنطية فى عصر 

االمبراطور هرقل وعالقتها 

 /بالمسلمين 

إسماعيل، ليلى 

 .عبد الجواد

دار النهضة 

 العربية،
  .1985 :القاهرة 

263)
أوروبا فى العصور 

 /الوسطى

عاشور،سعيد عبد 

 .الفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1986 :القاهرة

 حسين، العزاوى /التاريخ والمؤرخون (264
دار الشئون الثقافة 

 العامة
 0 1993 بغداد

 .1986 :بيروت  دار العلم للماليين، .خليل، عماد الدين /التفسير االسالمى للتاريخ (265

266)

تاريخ اإلمبراطورية 

الرومانية السياسي 

 /والحضاري 

الناصري، سيد 

 .أحمد

مكتبة دار النهضة 

 العربية،
 .1975 :القاهرة 

267)
تاريخ مصر والشرق االدنى 

 /فى العصور القديمة

دار النهضة 

 العربية،
  .1999 :القاهرة

 :الناس والحياة فى مصر (268
سيد ، الناصرى

 احمد على

دار النهضة العربية 

، 
  .1997 :القاهرة 

 :الحركة الصليبية (269
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
 .1986 :القاهرة 

 :الحركة الصليبية (270
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1976 :القاهرة 

 :الحركة الصليبية (271
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1976 :القاهرة 

272)
بين . حضارة وادى الرافدين

 /الساميين والسومريين
  .1980 :بغداد  دار الرشيد للنشر ، سوسه، احمد

 :الدوله العباسيه (273
الفقى،عصام الدين 

 .عبد الرؤف

مكتبه نهضه مصر 

، 
  .1987 :القاهره 

 :الدوله العباسيه (274
الفقى،عصام الدين 

 .عبد الرؤف

مكتبه نهضه مصر 

، 
  .1987 :القاهره 

 /أوربا فى عصر الرأسمالية(275
رزق، يونان 

 .لبيب
  .1983 :القاهرة  دار الثقافه العربية،

 /أوربا فى عصر الرأسمالية(276
رزق، يونان 

 .لبيب
  .1983 :القاهرة  دار الثقافه العربية،

 :النظم المالية فى مصر (277
حسين ،ربيع 

 محمد

دار النهضة العربية 

 ،
  .1990 :القاهرة 



278)
فى التاريخ االسالمى مواقف 

 /ودراسات
 عماد الدين، خليل 

مطبعة الزهراء 

، الحديثة 
 [ 19- ] :بغداد 

 :النظم المالية فى مصر (279
حسين ،ربيع 

 محمد

دار النهضة العربية 

 ،
  .1990 :القاهرة 

280)
الترك في العصور الوسطي 

: 
 .1986 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عطا، زبيدة

281)
الحياة السياسية في الدول 

 /العربية االسالمية 

سرور،محمد 

 جمال الدين،
  .1964 :القاهرة دار الفكر العربي،

282)

تاريخ مصر اإلسالمية من 

الفتح العربى حتى الفتح 

-641/ه922-20)العثمانى

 /(م1517

  .1997 :القاهرة  دار الثقافة العربية ، .عطية ، القوصى

283)
فلسفة التاريخ و الحضارة 

 :فى الفكر العربى المعاصر

الجابرى ،على 

 حسين

دار الشؤون الثقافيه 

، 
  .1993 :بغداد 

284)
تاريخ الدولة العربية 

 /اإلسالمية 
 .1994 :القاهرة ، دار الثقافة العربية .القوصى، عطيه

285)

تاريخ مصر اإلسالمية من 

الفتح العربى حتى الفتح 

-641/ه922-20)العثمانى

 /(م1517

  .1997 :القاهرة  دار الثقافة العربية ، .عطية ، القوصى

286)
دراسات فى التاريخ 

 /االندلسى 
  .1987 :بغداد  جامعة الموصل ، ذنوطه،عبدالواحد

287)

تاريخ مصر اإلسالمية من 

الفتح العربى حتى الفتح 

-641/ه922-20)العثمانى

 /(م1517

  .1997 :القاهرة  دار الثقافة العربية ، .عطية ، القوصى

 .1995 :القاهرة  دار المعارف، .ضيف، شوقي :عصر الدول واإلمارات (288

 1986 :القاهرة  دار المعارف، .نامى، خليل يحيى :العرب قبل االسالم (289

290)

تاريخ المغول منذ حملة 

جنكيزخان حتى قيام الدولة 

 التيمورية

 2000 أبو ظبى المجمع الثقافى إقبال ، عباس

291)
مصادر دراسة التاريخ 

 /اإلسالمى 
 .سوفاجيه، جان

المجلس األعلى 

 للثقافة،
 :القاهرة 

1997 ،

1998. 

292)
اسفار العهد القديم فى 

 :التاريخ 
 .تومسن، توماس

المجلس االعلى 

 للثقافة،
 .2000 :القاهرة 

 .ت. هـ، نوريس :االسالم فى البلقان (293
المجلس االعلى 

، لالثار
 .1998 :القاهرة 

294)

نساء الخلفاء، المسمى، 

جهات األئمةالخلفاء من 

 /الحرائر واإلماء 

تاج ، بن أنجب

الدين أبى طالب 

 .على

 .1993 :القاهره ، دار المعارف

  .[ 19 - ] :القاهرة  مكتبة االداب ، وهر،حسن محمد :مصر الخالدة (295

 /رحلة األندلس (296
البتنونى، محمد 

 .لبيب
  .1970 :القاهرة  مطبعة مصر،

297)
السودان من التاريخ القديم 

 /إلى رحلة البعثة المصرية 
 .1935 . :م. د] ،[.ن. د .حسين، عبد هللا

  .[ 19 - ] :اسيوط  مطبعه الجهاد ، فيض هللا ،عثمان :مدينه اسيوط (298

299)
بين االسد االفريقيى والنمر 

 /االيطالى 

محمد ، جمعة 

 لطفى
 .[ 19- ] :القاهرة ، مطبعة المعارف 

  .1944 :مصر ، مطبعة االعتماد محمد، كمال  :بنى سويف (300

 1983 ] :القاهرة  دار المعارف، .عبد النور، جبور /اخوان الصفا(301

 . م1980 :القاهرة  دار المعارف ، بدوى،أحمد أحمد /القاضى الجرجانى (302



 جمال، عبدالناصر /فلسفة الثورة (303
شركة االعالنات 

 الشرقية ،
  .[ 19 - ] :القاهرة 

304)
تاريخ المواصالت فى 

 /سودان وادى النيل 

عبدالجليل 

 ،الشاطر بصيلى

مطبعه 

 كوستاتسوماس ،
  .1950 :عطبره 

 .1990 :القاهرة ، دار المعارف .شوقى، ضيف /ابن زيدون (305

 /المسعودى (306
الخربوطلى، على 

 .حسنى
  .1980 :القاهرة ، دار المعارف

 /جرير (307
جمعة، محمد 

 .ابراهيم
 .1986 :القاهرة  دار المعارف،

 /يعقوب صروف (308
سابا، عيسى 

 .ميخائيل
 .1980 :القاهرة  دار المعارف،

309)
الشيخ ابراهيم اليازجى 

1847-1906/  

عيسى ، سابا

 .ميخائيل
 .1980 :القاهرة ، دار المعارف

  /ضياء الدين بن األثير (310
سالم، محمد 

  .زغلول
 .1981 :القاهرة  دار المعارف،

 .1980 :القاهرة ، دار المعارفمحمود ، سليم /صفى الدين الحلى (311

312)
تاريخ المواصالت فى 

 /سودان وادى النيل 

عبدالجليل 

 ،الشاطر بصيلى

مطبعه 

 كوستاتسوماس ،
  .1950 :عطبره 

 .1984 :القاهرة ، دار المعارف .الدهان، سامى /عبدالرحمن الكواكبى (313

، الرشيد /تاريخ الكويت (314

 /الشيخ ناصيف اليازجى (315
سابا، عيسى 

 .ميخائيل
 .1980 :القاهرة  دار المعارف،

  .1947 :القاهره  المطبعه االميريه ، :خدمات مصر للحلفاء (316

 /ابن رشيق القيروانى (317
مخلوف، 

 .عبدالرءوف
 .1983 :القاهرة  دار المعارف،

  .1993 :القاهرة  دار المعارف ، عبد الغني، محمد /حسن العطار (318

 /فى صحراء ليبيا (319
حسانين، أحمد 

 .محمد
 .[ 19 --] :القاهرة  الجامعة المصرية،

 /تاريخ بخارى (320

النرشخى، أبى 

بكر محمد بن 

 جعفر،

 :القاهرة  دار المعارف،

 <1959 ،

1965 ،

1993 > 

 /تاريخ مصر اإلسالمية (321
الشيال، جمال 

 .الدين
 :القاهرة ، دار المعارف

 <1966- 

 2007 > 

 /تاريخ مصر اإلسالمية (322
الشيال، جمال 

 .الدين
 :القاهرة ، دار المعارف

 <1966- 

 2007 > 

 /المختصر فى أخبار البشر (323

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 

 /المختصر فى أخبار البشر (324

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 

 /المختصر فى أخبار البشر (325

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 

 /المختصر فى أخبار البشر (326

ابن على، 

عمادالدين 

 إسماعيل،

 :القاهرة  دار المعارف،
 <1998 ،

1999> . 

327)
االقباط فى مصر والمهجر 

 /حوارات مع البابا شنوده
  .1998 :القاهرة .دار المعارف .البنا، رجب

 :الوطنية في عالم بال هوية (328
بهاءالدين، حسين 

 .كامل
 .2000 :القاهرة  دار المعارف،

 /تاريخ القدس (329
العارف، عارف 

 .باشا

دار المعارف 

 المصرية،
 .1994 :القاهرة 



330)

التاريخ السرى لمصر من 

الوثائق البريطانية 

 /واألمريكية 

 .1979 :اإلسكندرية  دار المعارف، .محمد، محسن

331)
تاريخ العلم ودور العلماء 

 /العرب فى تقدمة 

منتصر، 

 .عبدالحليم
 .1990 :القاهره  دار المعارف،

  .2000 :القاهرة دار المعارف، .البنا، رجب /تاريخ ليس للبيع(332

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .جورج، سارتون :تاريخ العلم (333

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .جورج، سارتون :تاريخ العلم (334

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .جورج، سارتون :تاريخ العلم (335

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .جورج، سارتون :تاريخ العلم (336

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .جورج، سارتون :تاريخ العلم (337

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .جورج، سارتون :تاريخ العلم (338

 .[ت.د] :القاهرة  دار المعارف ، .ل.ا.فشر، هـ :تاريخ أوروبا (339

340)
فى اعقاب الثورة المصرية 

 /م 1919ثورة 

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

341)
فى اعقاب الثورة المصرية 

 /م 1919ثورة 

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

342)
المحاضرات العامة فى العام 

  /1961- 1960الجامعى 

مطبعة جامعة 

 القاهرة،
  .1962 :القاهرة 

343)
فى اعقاب الثورة المصرية 

 /م 1919ثورة 

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

344)
الغزوة اإلستعمارية للعالم 

 /العربى وحركات المقاومة 

رمضان، 

 .عبدالعظيم
 .1985 :القاهرة  دار المعارف،

 .1992 :القاهرة  دار المعارف،، شاروبيم :رقيب على احداث مصر (345

346)
تأصيل ماورد فى التاريخ 

 /الجبرتى من الدخيل 

سليمان، أحمد 

 .السعيد
 .1979 :القاهره ، دار المعارف

347)
قراءة جديدة للحرب الباردة 

/ 
 .1983 :القاهرة  دار المعارف، .شلبى، السيد أمين

348)
مذكرات فى السياسة 

 :المصرية 

هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1990 :القاهرة ، دار المعارف

349)
مذكرات فى السياسة 

 :المصرية 

هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1990 :القاهرة ، دار المعارف

350)
مذكرات فى السياسة 

 :المصرية 

هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1990 :القاهرة ، دار المعارف

 /الشرق الجديد (351
هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1990 :القاهرة  دارالمعارف،

352)
المواقف البريطانية تجاه 

 :وزارتى يحيى ونسيم

رمضان، طلعت 

 .اسماعيل

مكتبة األنجلو 

، المصرية
  .1988 :القاهرة

 /عصر إسماعيل (353
الرافعي، عبد 

 .الرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف ،

 /عصر إسماعيل (354
الرافعي، عبد 

 .الرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف ،

355)
محمد فريد رمز االخالص 

 :والتضحية 

الرافعي، 

 .عبدالرحمن
 .1984 :القاهرة  دار المعارف،

356)

التحوالت اإلقتصادية 

واإلجتماعية في الريف 

 :المصري 

عبدالفضيل، 

 .محمود

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1978 :القاهرة 

357)

تاريخ الحركة القومية في 

مصر من فجر التاريخ الي 

 /الفتح العربي 

الرافعي، 

 .عبدالرحمن
 .1998 :القاهرة  دار المعارف،



358)
 يوليو سنة 23مقدمات ثورة 

1952:  

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .2018 :القاهرة  دار المعارف،

 :نسيم الصبا (359
ادم عبد ، االنورى 

 هللا

ادم عبد هللا 

، االنورى 
  .1990 :نيجريا 

360)

تاريخ الحركة القومية 

وتطور نظام الحكم فى 

 /مصر 

، الرافعى

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة ، دار المعارف

361)

تاريخ الحركة القومية 

وتطور نظام الحكم فى 

 /مصر 

، الرافعى

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة ، دار المعارف

 .1991 :القاهرة  دار المعارف، .فائق، متى /إليوت (362

363)
سنوات الحسم فى إفريقيا 

1960-1969/ 
 .عوده، عبد الملك

المكتبة االنجلو 

، المصرية
  .1969 :القاهرة

 /كولردج (364
محمد ، بدوى

 .مصطفى
 .1988 :القاهرة ، دار المعارف

365)

جوانب من الحياة 

االجتماعية واالقتصادية 

والدينية والعلمية فى المغرب 

االسالمى من خالل نوازل 

وفتاوى المعيار المعرب 

 /للونشريسى 

ابو مصطفى ، 

 كمال
  .1991 :االسكندرية  دار نشر الثقافه ،

 .الجمل، شوقى :تاريخ سودان وادى النيل (366
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1969 :القاهره 

 /دولة االسالم فى االندلس (367
عنان، محمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  مكتبة الخانجى ؛

 <1952- 

 2001 > 

368)

أحاديث إذاعية تناقش 

أوضاع الشعب الفلسطينى 

فى االراضى الفلسطينية 

 /المحتلة 

 .الكترى، يونس
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1991 :القاهرة 

 /سياسة الفاطميين الخارجية (369
سرور، محمد 

 .جمال الدين
 . م1967 :القاهرة دار الفكر العربى،

370)
قناة السويس واأليام التى 

 /هزت الدنيا 

، أبوبكر

 .عبدالحميد
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

  كرد على، محمد،  /كتاب خطط الشام (371
المجمع العلمى 

 العربى،
 .[19--] :القاهرة 

 .[ 19 - ] :القاهرة  مطابع مدكور ،حسين،مجدى  :مصر الفتاه (372

 .[ 19 - ] :القاهرة  مطابع مدكور ،حسين،مجدى  :مصر الفتاه (373

374)
األباضية في موكب التاريخ 

/ 
 .1972 :القاهرة  مكتبة وهبة، .معمر، علي يحى

 /االسالم فى الصومال(375
النجار، عبد 

 .الرحمن
 1973 :القاهرة االهرام التجارية،

 .ت.د :القاهرة ن،.د :قناة السويس(376

  .1991 :القاهرة  دار الهالل ، سالم، حلمى /فاروق نهاية ملك (377

378)
الثورة العقائدية في الشرق 

 /األوسط 
 .1966 :القاهرة  دار القلم، .بايدرد، ليونارد

 :السموم الفطرية (379
مجدى محب ، سعد

 .الدين محمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1991 :القاهره 

380)
االوضاع السياسيةوالعالقات 

 :الخارجية لمنطقة جازان 

الزيلعى، احمد بن 

 عمر

مطابع الفرزدق 

 التجارية ،
  .1992 :الرياض 

 /معاهد التعليم االسالمى (381
على، سعيد 

 .اسماعيل

دار الثقافة للطباعة 

 والنشر،
  .1978 :القاهرة 



382)
مأساة اسماعيل صديق 

  /1876 (المفتش)
 حجاج،السعيدرزق

مطبعة الحسين 

 االسالمية ،
 . م 1990 :القاهرة 

 .دونالد، ولبر :إيران (383
دار الكتاب 

، المصرى
 :القاهرة 

<1950 ،

1971 ،

1982 ،

1985 >

384)

الغرب والشرق من الحروب 

الصليبية الى حرب السويس 

/ 

 .[19--] :القاهرة  الدار القومية، .محمد، على

385)

محاضرات فى معالم التاريخ 

االوربى الحديث والمعاصر 

/ 

عبدالرحيم،عبدالرح

 يم عبدالرحمن
  .1978 :القاهرة  مطبعة الجبالوى ،

 /موسوعة مصر الحديثة (386
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (387
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (388
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (389
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (390
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (391
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (392
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (393
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (394
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /البداية والنهاية (395

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 /البداية والنهاية (396

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 .عسه، احمد  /معجزة فوق الرمال (397
المطابع األهلية 

 اللبنانية،
  .1972 :بيروت 

 /البداية والنهاية (398

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 :االردن (399
احمد ، العبادى 

 عويدى
  .1986 :االردن ، دار النهضة لنشر 

 /البداية والنهاية (400

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،



401)
دراسات فى تاريخ المغرب 

 /واالندلس 

العبادى، احمد 

 .مختار
 :بيروت  مطبعة المصرى،

 <1968 ،

1983 ،

1985 ،

1990 ،

1991 ،

1997 ،

2005 ،

2001 ،

2008 ،

2000 ،

1960 ،

1956 ،

1998 > 

 /البداية والنهاية (402

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 .قاسم، قاسم عبده :األيوبيون والمماليك (403

عين للدراسات و 

البحوث االنسانية و 

  االجتماعية،

 .1996  :القاهرة 

 /البداية والنهاية (404

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 /البداية والنهاية (405

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 . م1968 :القاهرة  دار المعارف، طافور، :رحلة طافور (406

 /البداية والنهاية (407

الدمشقي ، ابي 

الفداء الحافظ ابن 

 كثير

  .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

408)
فى التاريخ العباسى 

 /والفاطمى 

العبادى، أحمد 

 .مختار

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1987 :االسكندرية

409)
مضمار الحقائق وسر 

 /الخالئق

األيوبي ، محمد 

بن تقي الدين عمر 

 .ابن شاهنشاه

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2007 :القاهرة

410)
تاريخ الدولة العلية العثمانية 

/ 

محمد ، المحامى

 .فريد بك
 .[--19] :بيروت  دار الجبل،

 :مملكة الخزر اليهودية (411
محمد ، المغربى 

 عبد الشافى

دار الوفاء لدنيا 

، الطباعة والنشر 
  .2002 :االسكندرية 

412)
تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 :فى مصر 

إدريس، محمد 

 .محمود

مكتبة نهضة 

 الشرق،
 :القاهرة 

[ 1986 ] 

. 

 .1968 :القاهرة  مطبعه الهالل، جرجى،، زيدان /تاريخ التمدن اإلسالمي (413

 .1968 :القاهرة  مطبعه الهالل، جرجى،، زيدان /تاريخ التمدن اإلسالمي (414

415)
الفنون االسالمية والوظائف 

 /على اآلثار العربية 
 .الباشا، حسن

دار النهضة 

، العربية
 .1966 :القاهرة 

416)
الفنون االسالمية والوظائف 

 /على اآلثار العربية 
 .الباشا، حسن

دار النهضة 

، العربية
 .1966 :القاهرة 

417)
الفنون االسالمية والوظائف 

 /على اآلثار العربية 
 .الباشا، حسن

دار النهضة 

، العربية
 .1966 :القاهرة 

 :الخطر اليهودى (418
محمد ، التونسى

 .خليفة
 .1961 :جدة ، مكتبة الجانخي



  .1990 :القاهرة  دار ثابت ، القصير،احمد :شرخ فى بنية الوهم (419

  .1961 :القاهرة  مكتبة المدنى ، /تاريخ نجد (420

  .1961 :القاهرة  مكتبة المدنى ، /تاريخ نجد (421

 :العروش والجيوش (422
هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1999 :القاهره  دار الشرق العربى،

  .1993 :القاهرة  دار الكاتب العربى، .صدقة، جان /الرحالة العرب (423

 /وصف أفريقيا (424
الزياتى، الحسن 

 بن محمد الوزان

جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالميه 

، 

 :الرياض 
[ - 19 } 

. 

425)
من الفكر السياسى 

 :واالشتراكى 
 .1962 :القاهرة  دار المعارف، .م. بانيكار، ك

 .1993 :بيروت  شعاع للنشر، .جاك، ناغلز :خريف القياصرة (426

 /قضايا إفريقية (427
سعودى، محمد 

 .عبدالغنى
 .1980 :الكويت  مطابع األنباء،

428)
قيام الدولة الزيدية فى اليمن 

 /م 911-893/ه280-298

احمد، حسن 

 .خضيرى
  .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 /أخبار األيوبيين (429
بن العميد، المكين 

 .جرجس
 .[19--] :القاهرة  مكتبة الثقافه الدينيه،

430)
الشرق االسالمى والدولة 

 :البيزنطية 
 .1994 :القاهره ، دار األمين للنشر .عطا، زبيدة محمد

 .بلي، لويس /رحلة إلى الرياض (431
عمادة شؤون 

 المكتبات،
 [199-] :الرياض 

432)
كتاب الشعب عواصم مصر 

 /االسالمية 
 :القاهرة  دار الشعب، .الرزاز، حسن

 <1995 ،

1999> . 

 /فتوح البلدان (433
البالذري، ابي 

 .الحسن
  .1983 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 :القاهرة  دار الفرجانى، .مراد، حسن /تاريخ العرب فى األندلس (434
 <1930 ،

1984 > 

435)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

 :األندلسيون المواركة (436
بشتاوى، عادل 

 .سعيد
 :القاهرة  دار المعارف ؛

 <1981 ،

1983 > 

437)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

438)
تاريخ النظم والحضارة 

 /اإلسالمية 
 .1981 :القاهره  دار المعارف، .النبراوى، فتحية

439)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

440)
المسلمون وجهادهم ضد 

 :الروم 

دياب،صابر 

 محمود

مكتبة السالم 

 العالميه ،
 . م 1984 :الثاهرة 

441)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

442)
الحضارة اإلسالمية 

 :والحضارة األوروبية 
 .توفيق، الطويل

مكتبة التراث 

، اإلسالمي
 .1990 :القاهرة 

443)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

444)
الدر المنتخب فى تاريخ 

 /مملكة حلب 

أبى ، بن الشحنه

 .الفضل محمد
 .1984 :القاهرة ، دار الكتاب العربي

445)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

 .1953 :القاهرة  مطبعة مصر، :العالم العربي (446



447)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

448)
موسوعة التاريخ اإلسالمى 

 /والحضارة اإلسالمية 
 .1970 :القاهره  مكتبة النهضة، .أحمد، شلبى

449)
الفتح العثمانى األول لليمن 

1538-1635/  

سالم، سيد 

 .مصطفى
  .1969 :القاهرة المطبعة العالمية

450)

دور الحجاز فى الحياة 

السياسية العامة فى القرنين 

 /األول والثانى للهجرة

الشريف، أحمد 

 .إبراهيم
 . م1984 :القاهرة دار الفكر العربى،

 /االسالم فى الصومال(451
النجار، عبد 

 .الرحمن
 1973 :القاهرة االهرام التجارية،

452)
االمير عضد الدولة البويهى 

: 

محمد ، ادريس 

 محمود

دار الثقافة للطباعة 

، والنشر 
  .1984 :القاهرة 

453)
السالجقة فى التاريخ 

 :والحضارة
 .كمال الدين، أحمد

دار البحوث العلمية 

، 
 1975 :الكويت 

454)
بحوث فى تاريخ الحضارة 

 :اإلسالمية 

سعد ، عبدالحميد

 .زغلول

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1983 :اإلسكندرية 

455)

العلماء بين الحرب و 

السياسة فى العصر اإليوبى 

/ 

 .1978 :القاهرة  دار الثقافة، .غانم، حامد زيان

 :رسوم السالجقة (456
محمد ، ادريس 

 .محمود

دار الثقافة للطباعة 

، والنشر 
  .1983 :القاهرة 

457)

بنو زيرى وعالقتهم 

السياسية بالقوى اإلسالمية 

فى حوض البحر 

  /(543-362)المتوسط

ابراهيم، عفيفى 

 .محمود

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1989 :القاهره 

458)
شمس العرب تسطع على 

 /الغرب 
  .1993 :بيروت ، دار الجيل هونكه ، زيغريد

 /األندلس والناصر (459
راضى، على 

 .محمد
 .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكاتب العربى،

460)
دراسات فى الحضارة 

 :االسالمية

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهره

 <1980 

 ،1985 

461)
اإلسالميون وتركيا العلمانية 

: 
 درويش،هدى

دار األفاق العربية 

 ،
  .1998 :القاهرة

462)
حول القيادة والسلطة فى 

 /التاريخ االسالمى 
  .1985 :القاهرة ، مكتبة النور  خليل ، عماد الدين

463)
االستشراق فى التاريخ 

 /االسالمى 

الخربوطلى،على 

 حسنى

معهد الدراسات 

 االسالمية ،
 .[ 19 - ] :القاهرة 

 سهيل،زكار  /امارة حلب (464
دار الكتاب العربى 

 ،
  .[ 19- ] :سوريا 

465)
النفوذ الفاطمى فى بالد الشام 

 :والعراق 

محمد ، سرور 

 جمال الدين
  .1964 :القاهرة  .دار الفكر العربى 

466)
الحروب الصليبية الجزء 

 /الثانى
 .الصورى، وليم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1992 :القاهرة 

 .وليم، الصورى /الحروب الصليبية (467
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1994 :القاهرة 

 :بيروت  دار الثقافه، .رنسيمان، ستيفن .تاريخ الحروب الصليبية(468

 .زيد، اسامة زكى :الصليبيون (469
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1980 :االسكندريه 

470)
الجبهة االسالمية فى عصر 

 /الحروب الصليبية 

ابو سعيد، حامد 

 .غنيم
  .1971 :القاهرة  دار الثقافه،

 .1981 :اإلسكندرية ، دار نشر الثقافة .براور، يوشع /عالم الصليبيين (471

  .1966 :القاهرة ، دار المعارف عمر ، توفيق  /مقدمات العدوان الصليبى (472



 :الزالزل فى بالد الشام (473

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .1996 :القاهرة 

474)

الصراع السياسى 

والعسكرى بين القوى 

 :اإلسالمية 

زيان، حامد زيان 

 .غانم

دار الثقافة والنشر 

 والتوزيع،
 .1983 :القاهرة 

 :العرب والروم والالتين (475
يوسف، جوزيف 

 .نسيم
 .1967 :القاهرة  دار المعارف ،

476)
جهود المماليك الحربية ضد 

 الصليبين
 علي ، وفاء محمد

المكتب الجامعي :

، الحديث
 . م1991 :االسكندرية

 :الحركة الصليبية (477
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1976 :القاهرة 

 .بردج، أنتونى /تاريخ الحروب الصليبية (478
دار قتيبة للطباعة 

، والنشر والتوزيع
 .1985 :دمشق 

479)

العالقة بين إمارة انطاكية 

الصليبية والدولة البيزنطية 

والدولة البيزنطية فى عصر 

 /الحملة الصليبية األولى 

 .1968 :القاهرة ، مطبعة الصباح .فهمي، نعيم زكي

 سى.سميل،ر /الحروب الصليبيه (480
المؤسسه العربيه 

 للدراسات والنشر ،
  .1982 :القاهره 

481)
الجبهة االسالمية فى عصر 

 /الحروب الصليبية 

ابو سعيد، حامد 

 .غنيم
  .1971 :القاهرة  دار الثقافه،

482)

الدبلوماسية اإلسالمية 

والعالقات السلمية مع 

 :الصليبيين 

توفيق، عمر 

 .كمال

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1986 :االسكندريه 

483)

نشاة جماعتى الرهبان 

الفرسان االسبتاريه والداويه 

فى الممالك المسيحيه 

االسبانيه والبرتغاليه ودرهما 

فى الصراع الصليبى 

 :االسالمى 

النشار،محمد 

 محمود احمد
  .1995 :طنطا  التركى للكمبيوتر

484)

مدينة شلب بين البرتغاليين 

والصليبيين والموحدين 

-585/م1189-1191)

  /(ه587

النشار،محمد 

 .محمود احمد 
  .1994 :المنيا  دار حراء ،

485)
معرفة الماضى من 

 /هيرودوت إلى توينبى 
 .1981 :القاهرة  دار المعارف، .عبيد، اسحق

486)
محمد على مؤسس الدولة 

 /الحديثة 
 .[ 19 --] :القاهرة  مكتبة اآلداب، .دودويل، هنرى

487)

البابويه وفرنسا على مسرح 

الحروب الصليبيه فى 

القرن الخامس )االندلس 

الحادى عشر /الههجرى 

  /(الميالدى 

النشار ، محمد 

 محمود احمد

اتحاد المؤرخين 

 العرب ،
  .1996 :القاهره 

 .حسين، امين /مجلة المؤرخ العربى (488

االمانة العامة 

التحاد المؤرخين 

، العرب

  .1981 :بغداد 

 :الوثنية واالسالم (489
. بانيكار، ك

 .مادهو

المجلس االعلى 

 للثقافة،
 .1995 :القاهرة 

490)
دراسات فى الحضارة 

 :االسالمية

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهره

 <1980 

 ،1985 



 .1999 . :م. د] ،[. ن. د .بول، صوفيا لين /حريم محمد علي باشا (491

492)
العراق فى مواجهة التحديات 

/ 

دار الحريه للطباعه 

، 
  .1988 :بغداد 

 .نافع، إبراهيم :الفتنة الكبرى (493
مركز األهرام 

 للترجمة والنشر،
 .1992 :القاهرة 

 /قيام الدولة العثمانية (494
كويريلى، محمد 

 .فؤاد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

 احمد،دراج :وثائق دير صهيون(495
المكتبه 

 ااْلنجلوامريكيه،
  .1968 :القاهرة

496)
غرناطة فى ظل بنى االحمر 

: 

فرحات، يوسف 

 .شكرى

المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر 

 والتوزيع،

 .1982 :بيروت 

497)
النفوذ الفاطمى فى بالد الشام 

 :والعراق 

محمد ، سرور 

 جمال الدين
  .1964 :القاهرة  .دار الفكر العربى 

498)
مفرج الكروب في أخبار 

 /بني أيوب 

بن واصل، جمال 

الدين محمد بن 

 .سلم 

مطبعة جامعة فؤاد 

 األول ،
  .1953 :القاهرة 

499)
بحوث فى الفكر القومي 

 /العربي 
 .اليازجي، حليم

معهد االنماء 

 العربي،
  .1983 :بيروت 

500)
بحوث فى الفكر القومي 

 /العربي 
 .اليازجي، حليم

معهد االنماء 

 العربي،
  .1983 :بيروت 

501)
االسالم والمسلمون فى شرق 

 /افريقيا

زكى،عبد 

 .الرحمن
  .1965 :القاهرة  مطبعة يوسف،

502)
بحوث فى الفكر القومي 

 /العربي 
 .اليازجي، حليم

معهد االنماء 

 العربي،
  .1983 :بيروت 

 .حمدي، الطاهري :جيبوتي (503
المطبعة العربية 

، الحديثة
  .1978 :القاهرة 

 .1998 :القاهرة  دار غريب للنشر، .رشيد، فايز /تزوير التاريخ (504

 :طائفه الدروز (505
حسين، محمد 

 .كامل
 .1968 :القاهره  دار المعارف،

506)

رؤية عربية فى تاريخ 

الشرق األدنى القديم و 

  /حضارته 

حسن، محمد 

 .خليفة
  .1998  :القاهرة   دار قباء،

 /المدخل إلى علم التاريخ (507
الشيخ، عبد 

 .الرحمن عبد هللا
  .1984 :الرياض  دار المريخ،

 /أوراق فى تاريخ مصر (508
رمضان، عبد 

 .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

 .1991 :بيروت  دار العلم للماليين، .خليل، عماد الدين /التفسير اإلسالمى للتاريخ (509

 /القاهرة (510
ستيوارت، 

 .ديزموند
 1987 :القاهرة ، دار المعارف

 :التاريخ والمنهج التاريخي (511
عز الدين، محمد 

 .كمال الدين

دار إقرأ للنشر 

 والتوزيع ،
  .1984 :بيروت 

 .1994 :القاهرة ، المكتبة األكاديمية .رجب، البنا /البحث عن المستقبل (512

 .ر. بيريدج، ج :السياسة الدولية (513
مركز النشر 

 لجامعة،
 .1994 :القاهرة 

514)

حملة لويس التاسع على 

مصر وهزيمته فى 

 /المنصورة 

محمد ، زيادة

 .مصطفى

المجلس األعلى 

لرعاية الفنون 

واآلداب والعلوم 

، اإلجتماعية

 .[ 19- ] :القاهرة 

  .1995 :القاهرة، مكتبة نخرش .صالح، الوردانى :ايران- مصر (515

 .هارى، مربارتر /تاريخ الكتابة التاريخية (516
الهيئة المصرية 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 



 /تاريخ الكتابة التاريخية (517
بارنز، هارى 

 .إلمر

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1984 :القاهرة 

518)
الصراع المائى بين العرب 

 /وإسرائيل 
  .1993 :القاهرة  دار الهدى، .أحمد، رفعت سيد

 .الدسوقى، عاصم /البحث فى التاريخ (519

مكتبة القديسى 

للطبع والنشر 

 والتوزيع،

  .1986 :القاهرة 

520)
تاريخ الجزيرة العربية 

 /واالسالم 
 .فياض، على أكبر

مركز النشر لجامعة 

، القاهرة
 .1993 :القاهرة 

521)
تاريخ الجزيرة العربية 

 /واالسالم 
 .فياض، على أكبر

مركز النشر لجامعة 

، القاهرة
 .1993 :القاهرة 

 /في فلسفة التاريخ (522
صبحي، أحمد 

 .محمود

مؤسسة الثقافة 

 الجامعية،
 .[19--] :االسكندريه 

523)
دراسه التاريخ وعالقتها 

 /بالعلوم اإلجتماعيه
 .1963 :بيروت  دار العلم للماليين، .إتكن، هيوج

524)

تطور واتجاهات السياسة 

الخارجية األمريكية نحو 

 :مصر 

شحاته، أحمد 

 .رضا 
  .1993 :القاهرة  رضا أحمد شحاته،

525)
جزيرة العرب مهد الحضارة 

 :اإلنسانية 

الدواليبيي، 

 .معروف

دار الشواف للنشر 

 والتوزيع،
 .1995 :الرياض 

 /جغرافية مصر (526
أبوالحجاج، 

 .يوسف

المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .1994 :القاهرة 

 ارنست،كاسير  /فى المعرفة التاريخية (527
دار النهضة العربية 

 ،
 .[ 19- ] :القاهرة 

 لويس، جوتشلك :كيف نفهم التاريخ (528
دار الكاتب العربى 

 ،
  .1966 :القاهرة 

 /تاريخ مختصر الدول (529
، الملطى

، غريغوريوس
 :بيروت  دار المسيرة،

1958 ،

1974 ،

1983 ،

1986. 

  .1978 :القاهرة، دار المعارف اسحق عبيد /محاكم التفتيش(530

  .1985 :القاهره، دار الثقافة لوريمر، جون /تاريخ الكنيسة الجزء الثانى(531

 /المختار من تاريخ الجبرتى (532
محمد ، البقلى

 .قنديل
 .1993 :القاهرة  دار الشعب،

 /المختار من تاريخ الجبرتى (533
محمد ، البقلى

 .قنديل
 .1993 :القاهرة  دار الشعب،

534)
تجديد التاريخ فى تعليلة 

 :وتدوينة 
  .1980 :بيروت ، دار الباحث  عمر، فروخ 

535)

االمبراطور فردريك 

بربروسا والحملة الصليبية 

 /الثالثة 

حامد زيان ، زيان

 غانم

دار الثقافة للطباعة 

، والنشر والتوزيع 
  .1977 :القاهرة 

536)

االمبراطورية العثمانية 

وعالقاتها الدولية فى 

ثالثينيات واربعينيات القرن 

 /التاسع عشر 

دولينا، نينل 

 .الكسندروفنا

المجلس االعلى 

 لالثار،
 .1999 :القاهرة 

 .دى روزا،القس /التاريخ األسود للكنيسه (537
الدار المصريه 

 للنشر واألعالم ،
  .1994 :القاهره 

 .الجمل، شوقى :علم التاريخ (538
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

<1982،1

997،199

9،2010،

2000 ،

2002>. 



  .1985 :القاهره، دار الثقافة لوريمر، جون /تاريخ الكنيسة الجزء الثانى(539

  .1983 :القاهرة ، دار المعارف، عبد الحميد /الدولة والكنيسة (540

541)
المفاوضات السرية بين 

 :العرب واسرائيل 

هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1996 :القاهره  دار الشروق،

 .1982 :القاهرة  دار المعارف، .عبدالحميد، رأفت :الدولة والكنيسة (542

543)
المفاوضات السرية بين 

 /العرب واسرائيل 

هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1996 :القاهرة  دار الشروق،

544)
المفاوضات السرية بين 

 /العرب واسرائيل 

هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1996 :القاهرة  دار الشروق،

  .1983 :القاهرة  دار المعارف، .عبدالحميد، رأفت :الدولة والكنيسة (545

  .1985 :القاهره، دار الثقافة لوريمر، جون /تاريخ الكنيسة الجزء الثانى(546

 :سنوات الغليان (547
هيكل، محمد 

 .حسنين

مركز االهرام 

، للترجمة والنشر
 :القاهرة 

<1998-

1988>. 

  :1967االنفجار (548
هيكل، محمد 

 حسنين،

مركز األهرام 

 للترجمة والنشر،
 .1990 :القاهرة 

 هيكل،محمد حسين /مافات السويس(549
مركز االهرام :

، للترجمة والنشر
  .1996 :القاهرة

550)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

551)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

552)
 السالح والسياسة 73أكتوبر 

/ 

هيكل، محمد 

 .حسنين

مركز األهرام 

 للترجمة والنشر،
 .1993 :القاهرة 

553)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

554)
 سنوات فى بيت من زجاج 5

/ 

غالي، بطرس 

 .غالي

مركز األهرام 

 للترجمة و النشر،
  .1999 :القاهرة 

 :طريق مصر الى القدس (555
غالى، بطرس 

 .بطرس
 .1997 :القاهرة  مركز األهرام،

556)
بحوث ودراسات فى تاريخ 

 /العصور الوسطى 

عاشورذ، سعيد 

 عبدالفتاح

جامعة بيروت 

 العربية ،
  .1977 :بيروت 

 /سفر نامة (557
علوي، ناصر 

، خسرو

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1993  :[القاهرة]

558)
الصين معجزة نهاية القرن 

 /العشرين 
 .نافع، إبراهيم

مطابع األهرام 

 التجاريه،
 .1999 :القاهرة 

559)

نشاه جماعه الرهبان 

الفرسان االيبيريه النصف 

الثانى من القرن الثانى عشر 

 /السادس الهجرى /

النشار،محمد 

 محمود احمد
  .1994 :طنطا  التركى للكمبيوتر ،

560)
صعيد مصر فى عهد الحملة 

  /1801 -1798الفرنسية 

الطوخى، نبيل 

 .السيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

561)

طرق التجارة الدولية 

ومحطاتها بين الشرق 

 :والغرب 

 .فهمى، نعيم زكى
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1973 :القاهرة 

562)
دراسات فى تاريخ العصور 

 /الوسطى 
  .1978 :القاهره  مكتبة سعيد رأفت ، الغمراوى، على



563)

األمن القومى المصرى 

للمجتمع المصرى المعاصر 

/ 

رسالن، أحمد 

 .فؤاد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1989 :القاهره 

564)
السوق األوربية المشتركة 

 /وأزمة الشرق األوسط 

الشنوانى، أميرة 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

565)
المؤرخون في العصور 

 /الوسطي 
 .1979 :القاهرة  دار المعارف، .سمالي، بيريل

566)
االقتصاد المصرى فى القرن 

 :التاسع عشر 

الدماصى، أحمد 

 .محمد حسن

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1994 :القاهرة 

567)

النظم األقطاعية فى الشرق 

األوسط فى العصور 

 /الوسطى 

طرخان، إبراهيم 

 .على

دار الكتاب العربى 

 للطباعة والنشر،
  .1968 :القاهرة 

568)

تجربة اإلنفتاح االقتصادى 

والتنمية الصناعية فى مصر 

ومقارنتها بتجربة كوريا 

 /الجنوبية وسنغافورة 

الصاوى، 

 .عبدالدايم أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992 :القاهرة 

569)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

 .دغيم، أحمد علي :السوق األوربية المشتركة (570

الهيئة 

المصريةالعامة 

 للكتاب،

 .1986 :القاهرة 

571)

الحياة االجتماعية فى مدينة 

القاهرة خالل النصف االول 

 /من القرن التاسع عشر 

ابراهيم، سمير 

 .عمر

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992 :القاهرة 

572)
دراسات فى تاريخ مصر 

 :اإلسالمى وحضارتها 

صابر ، دياب

 .محمد

دار النهضة 

، العربية
  .1976 :القاهرة 

573)

عالقات الواليات المتحدة 

األمريكية بغرب أفريقيا فى 

 /القرن التاسع عشر 

رزق، صالح أبو 

 .زيد
1991. 

 :المسلمون فى الهند (574
الهروى، أحمد 

 .بخشى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

 :المسلمون فى الهند (575
الهروى، أحمد 

 .بخشى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

576)
سبع معارك فاصلة فى 

 /العصور الوسطى 

داهموس، 

 .جوزيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1987 :القاهرة 

 :المسلمون فى الهند (577
الهروى، أحمد 

 .بخشى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

 حبيب، سعيد  :تاريخ المسيحية (578
دار الجيل للطباعة 

. 
 .[ 19- ] :القاهرة 

 .عوض، لويس /الثورة الفرنسية (579
الهيئة المصرية 

 العامة،
 .1992 :القاهرة 

 /قيام الدولة العثمانية (580
كويريلى، محمد 

 .فؤاد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

 /قيام دولة المماليك الثانية (581
عبدالسيد، حكيم 

 .أمين
 .1967 :القاهرة ، دار الكتاب العربي

582)
الوطنيه المصريه فى 

 /العصر الحديث 
 .حجازي، أمنه

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2000 :القاهرة 

583)
األحداث السياسية في مصر 

 :اإلسالمية 

محمد، محمد 

 .أحمد
 .1995 :القاهرة  دار الفكر العربي،



584)

عالقات الفاطميين فى مصر 

 - 362)بدول المغرب 

 م 1171 - 973/ هـ 567

)/  

أحمد، حسن 

 .خضيرى
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

585)

أقاليم الدولة االسالمية بين 

الالمركزية السياسية 

 /والالمركزية اإلدارية 

مصطفي، مسعود 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1990 :القاهرة 

586)
المجتمع المصرى في عصر 

 /سالطين المماليك 

عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

دار النهضة 

 العربية،
 .1962 :القاهرة 

587)
جهود مصر الكشفية فى 

 /إفريقيا القرن التاسع عشر 

نصر، السيد 

 .يوسف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1979 :القاهرة 

 :النيل ومصر (588
محمد ، أبو زيد

 .محمود على

دار الهداية للطباعة 

، والنشر والتوزيع
 .1987 :القاهرة 

589)
قضايا فى تاريخ مصر 

 /المعاصر 

، رمضان

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

590)
محمد على رؤية لحادثة 

 /القلعة 
 كفافى، حسين

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

591)

عالقات مصر بشرق البحر 

المتوسط حتى نهاية عصر 

 /الدولة الحديثة 

، عبدالنعيم

 عبدالقادر خليل

الهيئة المصرية 

 العامه للكتاب ،
  .1993 :االسكندرية 

592)
اليهود فى مصر االسالمية 

 /حتى نهاية العصر األيوبى 

رمضان، هويدا 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

 .1978 :القاهرة ، دار المعارف .قاسم، قاسم عبده :النيل والمجتمع المصرى (593

594)
مؤرخو مصر اإلسالمية و 

 /مصادر التاريخ المصرى 

عنان، محمد عبد 

 .هللا

مطبعة لجنة 

 التاليف،
 .1969 :القاهرة 

595)

الحركة الفكرية فى مصر 

فى العصرين االيوبى 

 /والمملوكى االول 

، حمزة

 .عبداللطيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

596)

تاريخ المرأة فى الحياة 

النيابية فى مصر منذ دستور 

 وحتى سنة 1956سنة 

1995/  

قوره، ناديه حامد 

 .حلمى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /وحدة تاريخ مصر (597
موسى، محمد 

 .العزب

المركز العربى 

 لللصحافة،
  .1980 :القاهرة 

598)
الخلود فى حياة المصريين 

 :المعاصرين 
 .عويس، سيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1972 :القاهرة 

599)
قيام الدولة األيوبية فى مصر 

/ 
 .بيومى، على

دار الفكر الحديث 

 للطبع والنشر،
  .1952 :القاهرة 

600)
تاريخ الرهبنة والديرية فى 

 :مصر 
 .[ 19- ] :القاهرة ، مكتبة المحبة  رءوف، حبيب 

601)

الرأسمالية الصناعية 

ودورها فى مصر فى 

مرحلة المشروعات الحرة 

(1916-1957)/  

صبيح، عبدالسالم 

 .عبدالحليم عامر

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992 :القاهرة 

602)
سلطان السالجقة االعظم 

 :السلطان سنجر السلجوقى 

محمد ، ادريس

 .محمود

المطبعة التجارية 

 الحديثة،
 .1988 :القاهرة 

603)

تطوير المجلس االقتصادى 

واإلجتماعى لمنظمة األمم 

 /المتحدة 

شتا، أحمد 

 .عبدالونيس على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1989 :القاهره 

 .نيلسن، ديتلف /التاريخ العربي القديم (604
مكتبة النهضة 

، المصرية
 .1958 :القاهرة 



605)
هؤالء حكموا مصر من مينا 

 /الى مبارك 
 حمدى عثمان

الهيئة المصرية 

 العامة ؛
2000.  

606)
إمبراطورية غانة اإلسالمية 

/ 

طرخان، إبراهيم 

 .على

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 .1970 :القاهرة 

 .نور الدين، منال :الشهيد (607
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 /اإلسالم فى شرق أفريقيا (608
ترمنجهام، 

 .سبنسر

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1973 :القاهرة 

609)
مصر فى الحرب العالمية 

  /1918-1914األولى 

سالم، لطيفة 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1984 :القاهرة 

610)
الحياة السياسية في الدول 

 /العربية االسالمية 

سرور،محمد 

 جمال الدين،
  .1964 :القاهرة دار الفكر العربي،

 .1985 :القاهرة  دار المعارف، .قاسم، قاسم عبده :الرؤية الحضارية للتاريخ (611

612)
الخديوى إسماعيل 

 /ومعشوقته مصر 
 .كفافى، حسين

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 .بدوي، عبده /السود والحضارة العربية (613
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1976 :القاهرة 

614)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

615)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

616)
قصة الحضارة فى السودان 

: 

احمد ،حسب هللا 

 محمد

دار يوليو للترجمه 

 والنشر ،
  .[ 19 - ] :القاهره 

617)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

618)

معالم تاريخ سودان وادى 

من القرن العاشر الى )النيل 

 /القرن التاسع عشر الميالدى

، عبدالجليل

 الشاطر بصيلى
  .1955 :القاهرة ، مطبعه ابوالفضل 

619)
حركة المد اإلسالمى فى 

 /غربي أفريقيا 

الغنيمي، عبدالفتاح 

 .مقلد

مكتبة نهضة 

 الشرق،
 .1985 :القاهرة 

620)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

621)
اإلستعمار األلمانى فى غرب 

  /1918 - 1884أفريقيا 

صالح أبو ، رزق

 .زيد

دار محسن 

، للطباعة
 .1992 :القاهرة 

622)

العالقات المصرية السودانية 

فى ظل االتفاق الثنائى 

1899 - 1924/  

عبد ، منصور

 .الفتاح عبد الصمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1993 :القاهرة 

623)
اإلقتصاد السياسى لتوزيع 

 /الدخل فى مصر 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1993 :القاهرة 

 /نهضة افريقية (624
محمد ، اسحاق 

 عبد العزيز

الهيئة المصرية 

العامة للتاليف 

، والنشر 

  .1971 :القاهرة 

625)

النشاط اإلقتصادى لألجانب 

وأثره فى المجتمع المصرى 

 الى سنة 1922من سنة 

1952/  

أحمد، نبيل 

 .عبدالحميد سيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

 <1982 

 ،1985 

>. 



626)
تاريخ الدول اإلسالمية 

 /السودانية بإفريقيا الغربية 

، زكى

 .عبدالرحمن

دار القومية العربية 

 للطباعة،
 .1961 :القاهرة 

 /سالجقة إيران والعراق (627
حسنين، عبدالمنعم 

 .محمد

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1959 :القاهرة 

628)
تأمالت فى ثورات مصر 

 :م 1952 يوليو 23

أبو الفضل، محمد 

  عبد الفتاح،

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

629)
ساطع الحصرى من الفكرة 

 /العثمانية الى العروبة 
  .1983 :بيروت ، دار الوحدة  .وليام ل،كليفالند 

630)
تأمالت فى ثورات مصر 

1919/ 

ابوالفضل، محمد 

 .عبدالفتاح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 . م1996 :القاهره

631)

تأمالت فى ثورات مصر 

على ضوء قراءات تاريخية 

: 

أبوالفضل، محمد 

 .عبدالفتاح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992 :القاهرة 

 :كتاب اإلفادة واإلعتبار (632
البغدادى، 

 .عبداللطيف
 .1983 :دمشق ، دار قتيبة

633)
حملة اليونسكو وأضواء 

 /جديده على تاريخ النوبه 
 .غيطاس، محمد

دار المعرفة 

، الجامعية
 .1987 :االسكندريه 

 :االعالن باحكام البنيان (634
عثمان، محمد 

 .عبدالستار

دار المعرفه 

 الجامعيه،
 .1988 :االسكندريه 

635)
الشخصية الوطنية المصرية 

: 
 .عبدالحكيم، طاهر

دار الفكر 

 للدراسات،
 .1986 :القاهرة 

 .مؤنس، حسين :مصر ورسالتها (636
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1989 :القاهرة 

637)
الكنائس القبطية القديمة فى 

 =مصر 
 .ج.بتلر، الفريد 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهره 

638)

المجتمع فى مصر اإلسالمية 

من الفتح العربي إلي العصر 

 /الفاطمي 

رمضان، هويدا 

 .عبدالعظيم

مهرجان القراءة 

، للجميع
 :القاهرة 

 <1994 ،

1995 ،

1999 ،

2001> . 

639)
مصر واإلمبراطورية 

 :الرومانية 

على، عبداللطيف 

 .احمد

دار النهضة 

 العربية،
 .1965 :القاهره 

 .مجلى، نسيم :ابن سينا (640
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1988 :القاهرة 

641)
مظهر التقديس بذهاب دولة 

 /الفرنسيس 

الجبرتي، عبد 

 الرحمن،

الهيئة العامة لشئون 

 المطابع االميريه،
  .1961 :القاهرة 

642)
تحف إسالمية من بالد النوبة 

/ 
 .غيطاس، محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1990 :اإلسكندرية 

 :أحمد عرابى (643
النجار، حسين 

 .فوزى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1992 :القاهرة 

 /أوربا العصور الوسطى (644
سعيد ، عاشور

 .عبدالفتاح

مكتبة األنجلو 

، المصرية
  .1975 :القاهرة 

 /أوربا العصور الوسطى (645
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1978 :القاهرة 

 :السالجقة (646
ابو النصر، محمد 

 .عبد العظيم

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانيةواالجتماعية

، 

 .2001 :القاهرة 

647)
دراسات فى تاريخ العصور 

 /الوسطى 
  .1978 :القاهره  مكتبة سعيد رأفت ، الغمراوى، على

 .دوما، فرانسوا =حضارة مصر الفرعونية (648
المجلس األعلى 

 للثقافة،
  .1998 :القاهرة

 :1فى فلسفة الحضارة (649
احمد ، صبحى 

 محمود

مؤسسة الثقافة 

، الجامعية 
  .[ 19- ] :االسكندرية 



650)

دراسات فى التاريخ مصر 

/ ه 1213-329الحديث 

 /م 1798- 517

على، صالح احمد 

 .هريدى

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

  .2000 :االسكندرية 

651)
عجايب اآلثار فى التراجم 

 :واألخبار 

الجبرتى، 

 .عبدالرحمن
 .1997 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 /الدولة البيزنطية (652
العرينى، السيد 

 .الباز

دار النهضة 

 العربية،
 .1982 :القاهرة 

653)
عجايب اآلثار فى التراجم 

 :واألخبار 

الجبرتى، 

 .عبدالرحمن
 .1997 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

654)

بيزنطة والمدن اإليطالية 

-1081)العالقات التجارية

1204)/ 

 .الطحاوى، حاتم

دار عين للدراسات 

والبحوث األنسانية 

 واإلجتماعية،

  .1998 :القاهرة 

655)

تجارة مصر فى البحر 

األحمر منذ فجر اإلسالم 

حتى سقوط الخالفة العباسية 

/ 

 .القوصى،عطية
دار النهضة العربية 

، 
  .1976 :القاهرة 

656)
عجايب اآلثار فى التراجم 

 :واألخبار 

الجبرتى، 

 .عبدالرحمن
 .1997 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

657)
عجايب اآلثار فى التراجم 

 :واألخبار 

الجبرتى، 

 .عبدالرحمن
 .1997 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

  .1966 :القاهرة  دار المعارف، .ل . أ . هـ ، فشر :تاريخ أوربا (658

659)
االقتصادالصليبى فى بالد 

 /الشام 

الطحاوى، حاتم 

 .عبدالرحمن

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانيةواالجتماعية

، 

 .1999 :القاهرة 

 /أوربا فى العصور الحديثة (660
شكرى، محمد 

 .فؤاد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1961 :القاهره 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (661
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (662
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

663)

تاريخ جماعة الفرسان 

اليتوتون فى االراضى 

 :المقدسة 

حسين، حسن عبد 

 .الوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1989 :االسكندرية 

664)
تاريخ العصور الوسطى 

 /األوربية وحضارتها

يوسف، جوزيف 

 .نسيم

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1984 :اإلسكندرية

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (665
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (666
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

667)
كتاب السلوك لمعرفه دول 

 .الملوك

المقريزى، تقى 

الدين أحمد بن 

 .على

  .1972 :القاهره  مطبعه دار الكتب،

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (668
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (669
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

670)

مظاهر الحضارة فى مصر 

العليا فى عصر سالطين 

الدولتين األيوبية والمملوكيه 

/ 

محمد، محمد 

 .أحمد
 .1987 :القاهرة  مطبعة األمانة،

 .1965 :القاهرة  دار المعارف، .فكرى، أحمد :مساجد القاهرة ومدارسها (671



 :تاريخ العالمة ابن خلدون (672
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (673
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 نعمات احمد،فؤاد  /شخصية مصر (674
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .1982 :القاهرة 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (675
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :الكندي المؤرخ (676
محمود، حسن 

 أحمد

الدار المصرية 

 للتاليف والترجمه ،
  .[ 19 - ] :القاهرة 

  .ا. ماير، ل  /المالبس المملوكية (677
الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
 .1972  :القاهرة 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (678
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (679
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

680)
البذل والبرطلة زمن 

 :سالطين المماليك 

أحمد، أحمد عبد 

 .الرازق

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1979 :القاهرة 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (681
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

682)
قيام دولة المماليك األولي 

 /في الشام 

العبادي، أحمد 

 .مختار

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1982 :اإلسكندرية 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (683
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :تاريخ العالمة ابن خلدون (684
ابن خلدون، عبد 

 .الرحمن بن محمد

دار الكتاب 

 المصرى
  .1999 :بيروت 

 :القاهرة ، دار الشروق .عكاشة، ثروت :مصر فى عيون الغرباء (685
 <1984 ،

2003> . 

 :القاهرة ، دار الشروق .عكاشة، ثروت :مصر فى عيون الغرباء (686
 <1984 ،

2003> . 

 .ت.د :القاهره  دار نهضة مصر، .ه.بارو، ر /الرومان (687

 :تاريخ الدولة البيزنطية (688
يوسف، جوزيف 

 .نسيم

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1984 :اإلسكندرية 

 .دادلى، دونالد د /حضارة روما (689
دار نهضة مصر 

 للطبع والنشر ،
 1979 :القاهرة 

690)
موسوعة العمارة اإلسالمية 

 :فى مصر 

الحداد، محمد 

 .حمزة إسماعيل

مكتبة زهراء 

 الشرق،
 :القاهرة 

 <1998 ،

2000 > 

691)
موسوعة العمارة اإلسالمية 

 :فى مصر 

الحداد، محمد 

 .حمزة إسماعيل

مكتبة زهراء 

 الشرق،
 :القاهرة 

 <1998 ،

2000 > 

 . م1968 :القاهرة  دار المعارف، طافور، :رحلة طافور (692

693)

التاريخ والمؤرخون فى بالد 

الشام فى عصر الحروب 

  /(ه660- 521)الصليبيه 

عمار، جمال 

 .فوزى محمد

مكتبة القاهرة 

 للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

694)

الدولة البيزنطية فى عصر 

االمبراطور هرقل وعالقتها 

 /بالمسلمين 

إسماعيل، ليلى 

 .عبد الجواد

دار النهضة 

 العربية،
  .1985 :القاهرة 

695)

تاريخ وحضارة الرومان من 

ظهور القريه حتى سقوط 

 /الجمهوريه 

الناصرى، سيد 

 .أحمد على

مطبعة جامعة 

القاهرة والكتاب 

 الجامعى،

 .1982 :القاهرة 

 .الشاذلى، فاروق /خبايا حرب أكتوبر (696
مطبوعات أخبار 

 اليوم،
 .1998 :القاهرة 

 .1967 :القاهرة  دار نهضة مصر، .داونى، جالنقيل /أنطاكية القديمة (697



698)
المرجع في تاريخ العلوم عند 

 /العرب 

مرحبا،محمد عبد 

 الرحمن
  .1998 :بيروت  دار الجيل ،

699)
دراسات فى تاريخ الدولة 

 /البيزنطية 

ربيع، حسنين 

 محمد،

دار النهضة 

 العربية،
 .1983 :القاهره 

700)
الدولة اإلسالمية في عصر 

 /الخلفاء الراشدين 
 .2000 :القاهرة  دار القاهرة، .حمدي، شاهين

 /األمبراطورية البيزنطية (701
اليوسف، 

 .عبدالقادر أحمد
 .1966 :بيروت  المكتبة العصرية،

 /تاريخ اليمن (702
عزب ، محمد 

 زينهم محمد
  .1992 :بيروت  دار الجيل ،

 :أوربا العصور الوسطى (703
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1976 :القاهرة 

704)
تاريخ اليهود وآثارهم فى 

 :مصر 

المقريزى، تقى 

 .الدين
 .1997 :القاهرة  دار اإلعتصام،

 .1982 :القاهره  دار المعارف، .غنيم، أسمت /أمبراطورية جستنيان (705

 .دوسن، كرستوفر /تكوين أوروبا (706
مؤسسة سجل 

 العرب،
 .1967 :القاهرة 

 .2000 :القاهرة  دار الفضيلة، .سعفان، كامل :اليهود (707

708)

الفن الحربى للجيش 

المصرى فى العصر 

 /المملوكى البحرى 

فهيم، محمود نديم 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1983 :القاهرة 

 .ج. تريجر، ب :مصر القديمة (709
المجلس األعلى 

 للجامعات،
  .2000 :القاهرة 

 .شوقى، الجمل /تاريخ مصر المعاصر (710
دار الثقافة للطباعة 

 والنشر والتوزيع،
 .1997 :القاهرة 

711)
مؤرخو مصر اإلسالمية و 

 /مصادر التاريخ المصرى 

عنان ، محمد عبد 

 .هللا

مطبعة لجنة 

 التاليف،
 1969 :القاهرة

712)
دراسات فى تاريخ مصر 

 :اإلجتماعى 
 .1983 :القاهرة  دار المعارف، .قاسم، قاسم عبده

 .شوقى، الجمل /تاريخ مصر المعاصر (713
دار الثقافة للطباعة 

 والنشر والتوزيع،
 .1997 :القاهرة 

714)
 هـ 296-  هـ184)األغالبة 

):  
 .إسماعيل، محمود

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .2000 :القاهرة 

715)
الكنائس القبطية القديمة فى 

 =مصر 
 .ج.بتلر، الفريد 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهره 

716)
 - 1922األجانب في مصر 

1952:  

محمود ، سليمان

 .محمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .1996 :القاهرة 

 :الدولة اإلسالمية األولى (717
العيدروس، محمد 

 .حسن
 .2001 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

718)
مصر القديمة دراسات فى 

 /التاريخ واالثار 
 .السويفى، مختار

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .1997 :القاهره 

 :الهند القديمة (719
محمد ، الندوي

 .اسماعيل
 .1970 :القاهرة ، دار الشعب

720)
الحياة والحضارات على اهم 

 /انهار افريقيا 

محمد ،ابراهيم 

 عبد الفتاح
  .1967 :القاهره ، مطبعة التحرير 

 .مالكوم، نويل =البوسنة (721
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

 :رسالة ابن فضالن (722

بن حماد،احمد بن 

فضالن بن العباس 

 .بن راشد

مكتبة الثقافة 

 العالمية ،
  .1987 :بيروت 



 توينبى،ارنولد :من الشرق والغرب (723
الدار القوميه 

 للطباعه والنشر،
  .[ 19 - ] :القاهره 

 .1957 :القاهرة  مكتبة نهضة مصر، .ى.هاو، سونيا /فى طلب التوابل (724

  .1987 :القاهرة ، دار الهداية  شعبان، طرطور  /الدولة الجالئرية (725

 على، ابراهيم /تاريخ القرن العشرين (726
مكتبة الوحدة 

 العربية ،
  .[ 19 - ] :بيروت 

 :تاريخ دولة ال سلجوق (727

عماد ، األصفهاني

الدين محمد بن 

 محمد بن حامد

دار اآلفاق الجديدة 

، 
  .1978 :بيروت 

728)

تاريخ بخارى منذ أقدم 

العصور حتى العصر 

 /الحاضر 

فامبرى، 

 .أرمنيوس

مطابع شركة 

 االعالنات الشرقية،
 .[ 19--] :القاهرة 

729)
تاريخ الدولة المغولية فى 

 /إيران 

فهمى، عبدالسالم 

 .عبدالعزيز
 .1981 :القاهرة  دار المعارف،

730)
امبراطورية الخزر وميراثها 

 /القبيله الثالثة عشرة
 .كوستلر،ارثر

لجنة الدراسات 

 الفلسطينيه ،
  .1985 :دمشق 

731)
الترك في العصور الوسطي 

: 
 .1986 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عطا، زبيدة

 /عمان وشرقى افريقية (732
احمد ، المعمرى

 .حمود

وزارة التراث 

 القومى والثقافة،
  .1980  :[عمان]

 كاستيالن، جورج /تاريخ الجيوش (733
مكتبة النهضة 

 المصرية؛
  .1956 :القاهرة

734)
األقباط فى السياسة 

 :المصرية 
 .1985 :القاهرة  دار الشروق، .الفقى، مصطفى

  /التاريخ الفاطمى السياسى (735
أيوب، إبراهيم 

  .رزق هللا

الشركة العالمية 

  للكتاب ،
   .1997  :لبنان 

 /االسالم فى الصومال(736
النجار، عبد 

 .الرحمن
 1973 :القاهرة االهرام التجارية،

 .أوليفر، روالند /موجز تاريخ أفريقية (737
الدار المصرية 

 للتأليف والترجمة،
 .1965 :القاهرة 

738)
قضايا إفريقيا جنوبى 

 /الصحراء الكبرى 
 سافيدج، البراوى

دار النهضة العربية 

، 
  .1963 :القاهرة 

739)
االسالم فى المغرب 

 /واالندلس 
 .بروفنسال، ليفى

مؤسسة شباب 

 الجامعة ؛
 :القاهرة 

 <1950 ،

1990 > 

740)
مفرج الكروب في أخبار 

 :بني أيوب 

بن واصل، جمال 

الدين محمد بن 
  .1957 :القاهرة  المطبعة األميرية ،

 :صفحات من تاريخ مصر (741
عبد ، حموده

 .الوهاب

دار المصرية 

 للتأليف،
  .[ 19- ] :القاهرة 

742)
الجوارى فى مجتمع القاهرة 

 /المملوكية 

محمود، على 

 .السيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1988 :القاهره 

743)

رؤية الرحالة المسلمين 

لالحوال المالية و 

االقتصادية لمصر في 

 /العصر الفاطمي 

الشوربجي، امنية 

 .احمد امام

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1994 :القاهرة 

 جون، جنتر  /داخل افريقيا (744
مكتبة االنجلو 

، المصرية 
 .[ 19- ] :القاهرة 

745)

النشاط التجاري فى شبه 

الجزيرة العربية أواخر 

-1250العصور الوسطى 

 /م 1517

السليمان، علي 

 .حسين

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1981 :القاهرة 



746)

- المسيحيون والقومية 

المصرية فى العصر الحديث 

/ 

 زاهر، رياض 
دار الطباعة القومية 

، بالفجالة 
  .1979 :القاهرة 

  .1982 :سوريا  مؤسسة الرسالة، .خليل، عماد الدين /عماد الدين زنكى (747

748)
الحشاشون فرقة ثورية فى 

 /تاريخ االسالم 
 :بيروت  مكتبة مدبولى ، لويس،برنارد

 :هزيمة لويس التاسع (749
يوسف، جوزيف 

 .نسيم

مؤسسة المطبوعات 

 الحديثة،
 .[ 19-- ] :القاهرة 

 .كوماس، جومان /خرافات عن االجناس (750
مكتبة نهضة مصر 

 ومطبعتها،
 .[ 19-- ] :القاهرة 

751)
مقدمة لدراسة التاريخ 

 :اإلسالمى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1971 ،

1986> . 

752)
مقدمة لدراسات التاريخ 

 :اإلسالمى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهره 

 <1953 ،

1964 ،

1979 ،

1971> . 

 .هرنشو /علم التاريخ (753
لجنة التأليف 

 والنشر،
  .1944 :القاهرة 

754)
تاريخ اوربا فى العصور 

 :الوسطى 
 بيرين،هنرى

الهيئه المصريه 

، العامه
 .1996 :القاهره 

 [ 199 -] :لبنان  دار المعارف، .األلفى، أبوصالح :الفن اإلسالمى (755

756)

بالد المغرب وعالقاتها 

بالمشرق االسالمى فى 

 /العصور الوسطى 

  .1991 :االسكندرية ، مطبعة االنتصار  جورج، مارسية 

757)
جيش مصر فى أيام صالح 

 /الدين 

سعداوى، نظير 

 .حسان

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1959 :القاهرة 

 /الناصر محمد بن قالوون (758
مرزوق، محمد 

 عبدالعزيز،

المؤسسة المصرية 

العامة للتأليف 

 واألنباء للنشر،

 .[ 19 --] :القاهره 

 .2000 :الكويت  مطبعةالوطن، .تايلور، فيليب :قصف العقول (759

 :الناصر صالح الدين (760
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

المؤسسة المصرية 

العامة للتاًليف 

 واالًنباء والنشر؛

 .[ 19- ] :القاهرة 

 .خاكى، أحمد :رسائل من مصر (761
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1976 :القاهرة 

 /سالجقة إيران والعراق (762
حسنين، عبدالمنعم 

 .محمد

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1959 :القاهرة 

 /االفريقيون والعرب (763
العمري، أحمد 

 .سويلم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1967 :القاهرة 

 /تاريخ دمشق (764
حمزة ، التميمى 

بن اسد على بن 

دار حسان للطباعة 

، والنشر 
  .1983 :دمشق 

765)
تاريخ الدول االسالمية 

 /ومعجم األسر الحاكمة 

سليمان، أحمد 

 .السعيد
 .1972 :القاهرة  دار المعارف،

 .عمار، حامد :فى بناء البشر (766

مركز تنمية 

المجتمع فى العالم 

 العربى،

 .1964 :سرس الليان 

767)
شمال أفريقيا فى العصور 

 /الوسطى 
 رياض، زاهر

مكتبة األنجلو 

 المصرية ،
  .1981 :القاهره 

 .بيتر، نورمان /اإلمبراطورية البيزنطية(768
الدار القومية 

 .للطباعة والنشر 
 :القاهرة 

[ 1990 

]. 

 .مؤنس، حسين /نور الدين محمود (769
الشركة العربية 

 للطباعة والنشر،
  .1959 :القاهرة 



 حسين، مؤنس  /كتب وكتاب (770
دار الكاتب العربى 

، للطباعة والنشر 
 .[ 19- ] :القاهرة 

  .1983 :بيروت  ،[ن.د] .شرف، الدين تقى :النصيريه(771

772)

التاريخ اإلقتصادى 

واإلجتماعى للشرق األوسط 

 /فى العصور الوسطى 

 . .آشتور، آ
دار قتيبة للطباعة 

، والنشر والتوزيع
 .1985 :دمشق 

 :الحركه الصليبية (773
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1978 :القاهرة 

 سمير، عبده /صناعة تزييف التاريخ (774
دار الكتاب العربى 

، 
  .1989 :دمشق 

775)

السياسة الشرقية 

لالمبراطورية البيزنطية فى 

القرن السادس الميالدى 

 /” عصر جوستنيان”

محمد ، الشاعر

 .فتحى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1989 :القاهرة 

  .1990 :القاهرة ، دار المعارف  حسين، فوزى  :سندباد مصرى (776

777)
الصراع بين العرب وأوربا 

: 

رمضان، 

 .عبدالعظيم
 .1983 :القاهره ، دار المعارف

778)
الدولة واإلمبراطورية فى 

 /العصور الوسطى 
 .م.هارتمان، ل

دار المعارف 

 بمصر،
  .1966 :القاهرة 

 /ميالد العصور الوسطي (779
سانت . هـ، موس

 .ب. ل
 .1967 :القاهره ، عالم الكتب

780)
بلوغ األرب فى معرفة 

 /أحوال العرب 

البغدادى، السيد 

محمود شكرى 

 .االلوسى

 .[19--] بيروت ؛ دار الكتب الحديثة،

781)
بلوغ األرب فى معرفة 

 /أحوال العرب 

البغدادى، السيد 

محمود شكرى 

 .االلوسى

 .[19--] بيروت ؛ دار الكتب الحديثة،

782)
بلوغ األرب فى معرفة 

 /أحوال العرب 

البغدادى، السيد 

محمود شكرى 

 .االلوسى

 .[19--] بيروت ؛ دار الكتب الحديثة،

 .كوهن، هانز /عصر القومية (783
مؤسسة سجل 

 العرب،
 .1964 :القاهرة 

  .1980 :القاهرة  دار المعارف، .عثمان، حسن /منهج البحث التاريخى (784

785)
نزهة االساطين فيمن ولى 

 /مصر من السالطين 

الملطي، 

عبدالباسط بن 

 .خليل بن شاهين

 .1987 :القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية،

786)
الدعاية السياسية فى العصر 

 /االموى 

حجاب، محمد 

 .منير
  .1986 :االسكندرية  دار الكتب،

787)

التطور اإلقتصادي 

واإلجتماعي في السودان 

 /م 1881 - 1841

حسن، حمدنا هللا 

 .مصطفى
 .1985 :القاهرة  دار المعارف،

 .النخيلى، درويش /فتح الفاطمين للشام (788
مؤسسة الثقافة 

، الجامعية
 .1979 :اإلسكندريه 

 :مجاهد العمرى (789
تشركوا،كليليا 

 سارنللى

لجنة البيان العربى 

، 
  .1961 :القاهرة 

790)
قلعة صالح الدين االيوبي و 

 /ما حولها من اآلثار 

زكى، عبدالرحمن 

. 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1971 :القاهره 

791)
مواقف حاسمة فى تاريخ 

 /اإلسالم 

عنان، محمد 

 .عبدهللا

مكتبة الخانجى 

للنشر والتوزيع 

 والتصدير،

 .1962 :القاهرة 

 :العادل األيوبى (792
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء



793)
شمس العرب تسطع على 

 :الغرب 
 .1979 :بيروت  المكتب التجارى، .هونكة، زيغريد

  .1968 :بيروت  دار الثقافة ، رنسيمان، ستيفن /تاريخ الحروب الصليبية (794

  .1968 :بيروت  دار الثقافة ، رنسيمان، ستيفن /تاريخ الحروب الصليبية (795

796)

األدب المصرى من قيام 

الدولة األيوبية إلى مجيئ 

 /الحملة الفرنسية 

حمزة، 

 .عبداللطيف

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .[ 19-- ] :القاهره 

797)
المدينة الفاضلة عبر التاريخ 

/ 

برنيرى، ماريا 

 .لويزا

المجلس الوطنى 

للثقافة والفنون 

 واالداب،

 .1997 :الكويت 

798)
الجامعات االوربيه فى 

 /العصور الوسطى 

عاشور ، سعيد 

 عبدالفتاح

مكتبه النهضه 

 المصريه ،
  .[ 19 - ] :القاهره 

 توينبى،ارنولد /العالم والغرب (799

المكتب التجارى 

للطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1960 :بيروت 

800)

تاريخ العالقات المصرية 

المغربية منذ مطلع العصور 

  /1912الحديثة حتي عام 

يونان ، رزق

 .لبيب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1990 :القاهرة 

 .1983 :القاهرة  دار المعارف، .بارتولد، ف /تاريخ الحضارة اإلسالمية (801

802)
تاريخ القضاء المصرى 

 /الحديث 

سالم، لطيفة 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1991 :القاهرة 

803)
أهل الذمة فى مصر فى 

 /العصر الفاطمى األول 

محمود، سالم 

 .شافعى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهره 

804)

محاضرات فى تاريخ اليمين 

والجزيرة العربية قبل 

 /االسالم 

، غويدى 

 اغناطيوس
  .1986 :بيروت ، دار الحداثة 

805)
رؤية الجبرتي لبعض قضايا 

 /عصرة 
 .بركات، علي

الهيئة العامة للكتاب 

 ،
  .1997 :القاهرة 

  .1957 :القاهرة دار النشر المتحدة، .كويلرينج، ت :الشرق االدنى (806

807)

القرية المصرية فى عصر 

 - 648)سالطين المماليك 

 1517 - 1250/  هـ 923

  /(م

بحر، مجدي عبد 

 .الرشيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

808)
المرأة فى مصر فى العصر 

 /الفاطمى 

ناريمان ، أحمد

 .عبدالكريم

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

809)
مصر وقضايا الجنوب 

 :األفريقى 

الكومى، خالد 

 .محمود

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1989 :القاهرة 

 /مصر والحملة الفرنسية(810
محمد سعيد 

 العشماوي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة

 :االيوبين والمماليك(811
سعيد ، عاشور 

 عبد الفتاح

دار النهضة العربية 

 ،
 .[ 19- ] :القاهرة 

812)

نائب السلطنة المملوكية فى 

-648من )مصر 

  /(م1517-1250/ه923

األشقر، محمد عبد 

 .الغنى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 :فلسفة التاريخ (813
علم الدين، نيفين 

 .جمعة

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1991 :القاهرة 

814)

يوميات من التاريخ 

 -1775المصرى الحديث 

1952/  

 .جرجس، لويس
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 



815)
صراع العرب خالل 

 /العصور

حسن،محمد عبد 

 .الغنى

مؤسسة المطبوعات 

 الحديثة،
 .[ 19-- ] :القاهرة

816)

سياسة مصر فى البحر 

األحمر فى النصف األول 

من القرن التاسع عشر 

-1811/ه1226-1265

 /م 1848

بيومى، طارق 

 .عبد العطى غنيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

817)
مصادر التاريخ االسالمى 

 /ومناهج البحث 

الكاشف، سيدة 

 .اسماعيل
 .1976 :القاهره ، مكتبة الخانجى

818)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /االجتماعى 

احمد ، صالح

 رشدى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة

819)
- 1094)الحروب الصليبية

 /(م1184
 وليم، الصورى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .1991 :القاهرة 

 /علم التاريخ عند العرب (820
حسن ،محمد عبد 

 الغنى

مؤسسة المطبوعات 

 الحديثة ،
  .[ 19 - ] :القاهرة 

821)

دور الحامية العثمانية فى 

 1017-971تاريخ مصر 

 / م 1609 - 1564/هـ

عفاف مسعد ، العبد

 .السيد

دار المعرفة 

، الجامعية
 :االسكندرية 

 <2000 ،

2002> . 

822)
مؤرخون مصريون من 

 /عصر الموسوعات 

عبد الغني، 

 .يسرى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2000 :القاهرة 

823)
شاهد على العصر مذكرات 

 /محمد لطفى جمعه 

جمعة، رابح 

 .لطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 .شلبى، أحمد  :كيف تكتب بحث او رسالة (824
مكتبة النهضة 

 المصرية ،
  .1968 :القاهرة 

825)

نيابة حلب فى عصر 

-1250)سالطين المماليك 

  /(هـ923-648/ م 1517

حمزة، عادل 

 .عبدالحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

826)

نيابة حلب فى عصر 

-1250)سالطين المماليك 

  /(هـ923-648/ م 1517

حمزة، عادل 

 .عبدالحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 ج0ل 0، مايرز  /فجر التاريخ (827
مركز كتب الشرق 

، االوسط 
  .1962 :القاهرة 

828)

العالقات التجارية بين مصر 

وبالد الشام الكبرى في 

 /القرن الثامن عشر 

 .حنفي، سحر علي
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 .2016 :القاهرة  المحروسة، .بول، ستانلي لين /قصة العرب في أسبانيا (829

830)

غارات اوروبا علي 

شواطيء المصرية في 

 /العصور الوسطي 

الجنزوري، علية 

 .عبد السميع

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 1987 :القاهرة 

831)
الحدود المصرية السودانية 

 /عبر التاريخ 

رمضان، 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1999 :القاهرة 

 سافيدج ، كاثارين :قصه افريقيا (832
دار النهضه العربيه 

، 
  .1963 :القاهره 

833)

الحركة العلمية واالدبية في 

الفسطاط منذ الفتح العربي 

 /إلي نهاية الدولة االخشيدية 

محمد، صفي 

 .علي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 . م1958 :القاهرة دار الفكر العربى، .حبشى، حسن /الحرب الصليبية األولى (834



835)
محمد توفيق نسيم باشا 

 /ودوره فى الحياة السياسية 

الطويل،عادل 

 .إبراهيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2000 :القاهرة 

836)

دراسات فى تاريخ مصر 

السياسى منذ العصر 

 /المملوكى 

 جرجس ،فوزى
العربى للنشر 

 والتوزيع ،
 .[ 19 - ] :القاهرة 

 .باشا، أحمد شفيق /مذكراتى فى نصف قرن (837
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 .باشا، أحمد شفيق /مذكراتى فى نصف قرن (838
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

839)
الفكر العربى ومكانة في 

 /التاريخ 
 .1961 :القاهرة  عالم الكتب، .أوليري، ديالسي

840)
الفالح المصرى بين العصر 

 /القبطى والعصر اإلسالمى 
 .عطا، زبيدة

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1991 :القاهرة 

 /قايتباى المحمودى (841
عبدالتواب، 

عبدالرحمن 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1978 :القاهرة 

 :عبدالرحمن بن خلدون (842
وافى، على 

 .عبدالواحد
 .[ 19 --] :القاهرة  مكتبة مصر،

843)
المجتمع الريفى فى عصر 

 :محمد على 

شلبى، حلمى 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1992 :القاهرة 

 .بارتولد، ف /تاريخ الحضارة االسالمية (844
دار المعارف 

 المصرية،
 .1958 :القاهرة 

845)
العالقات السياسية بين مصر 

 :و العراق

شلبى، عبد الحميد 

 .عبد الجليل احمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2000 :القاهرة

846)
النظم المالية في مصر 

 :والشام 

إسماعيل، 

 .البيومي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

847)
االسالم والمسلمون في 

 /غرب افريقيا 

ذكي ،عبد 

 .الرحمن
 1970 :القاهرة  مطبعة يوسف،

848)

العالقات المصرية 

 1979 - 1948اإلسرائيلية 

/ 

رمضان، 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992 :القاهرة 

 صالح، دسوقى  /االستعمار المشترك (849
مطابع دار الكتاب 

، العربى 
  .1957 :القاهرة 

850)
سياسة مصر العسكرية ازاء 

 /حروب الشرق االوسط 
 .سالم، صالح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

851)
مدن مصر الصناعية فى 

 :العصر اإلسالمي 

عبد هللا، صفي 

 .على محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

852)

تاريخ القضاء في مصر 

 (1798 - 1517)العثمانية 

/ 

عيسى، عبد 

 .الرازق إبراهيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

853)

وسائل الترفيه في عصر 

سالطين المماليك في مصر 

/ 

نصار، لطفي 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

 .ج.شينى،ل /تاريخ العالم العربى(854
دار النهضة 

 العربية،
 .[ 19- ] :القاهرة

855)

قناة السويس والتنافس 

 1883االستعمارى االروبى 

 -1904/  

جالل، السيد 

 .حسين

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1995 :القاهرة 

 .كولز، بول /العثمانيون فى أوربا (856
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1993 :القاهرة 



 .الصوري، وليم /الحروب الصليبية (857
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1995 :القاهرة 

858)

Dawr al-taʻlīm al-

Miṣrī fī al-niḍāl al-

waṭanī zaman al-

iḥtilāl al-Barīṭānī/  

ʻAlī, Saʻīd 

Ismāʻīl. 

al-Hayʼah al-

Miṣrīyah al-

ʻAmmah lil-

Kitāb ،

[Cairo]:  1995.  

 :مظفر الدين كوكبوري (859
طليمات، عبد 

 .القادر اًحمد

وزارة الثقافة 

 واالًرشاد القومي،
  .1964 :القاهرة 

860)
تاريخ العمال الزراعيين فى 

 /مصر

، عبد الواحد

 .فاطمة علم الدين

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1997 :القاهرة 

 .أدهم، على /صور تاريخية (861

المؤسسة المصرية 

العامة للتأليف 

 واألنباء والنشر،

  .1965 :القاهرة 

862)
قضايا عربية فى البرلمان 

 /1958-1924المصرى 

عبد هللا، نبية 

 .بيومى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1996 :القاهرة

 :تاريخ مدينة الخرطوم (863
أحمد، أحمد أحمد 

 .سيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 :تاريخ الموسيقى المصرية (864
الجمال، سمير 

 .يحيى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

 والتر.رودنى، د /أوربا والتخلف فى أفريقيا (865

المجلس الوطنى 

للثقافة والفنون 

، واآلداب 

  .1988 :الكويت 

866)

التعليم والتغيير اإلجتماعى 

فى مصر فى القرن التاسع 

 /عشر 

السهم، سامى 

 .سليمان محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

[ 2000 

]. 

  .1970 :القاهرة ، وزارة الشباب :القضية الفلسطينية (867

 .الجاسر، احمد :بالد ينبع (868
منشورات دار 

 اليمامة،
  .1988 :الرياض 

869)

اليهود في مصر العثمانية 

حتي أوائل القرن التاسع 

 /عشر 

شومان، محسن 

 .علي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

870)
رساله سربال البال لذوى 

 /الحال 

ركن ، السمنانى

 .الدين عالء الدوله
 .1987 :القاهرة ، دار المعارف

 مصر وليبيا(871
دراز، احمد عبد 

 الحليم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب
 2000 القاهرة

 /ايام فى امريكا (872
زكى ، محمود 

 نجيب

دار الكتاب 

، المصرى 
 .[ 19- ] :القاهرة 

873)

الدين العام وأثره فى تطور 

 - 1876اإلقتصاد المصرى 

1943/  

محمود، يحيى 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

874)

القرية المصرية فى عصر 

 - 648)سالطين المماليك 

 1517 - 1250/  هـ 923

  /(م

بحر، مجدي عبد 

 .الرشيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

875)
جهود المسلمين فى 

 /الجغرافيا 
 .1960 :القاهرة  دار القلم، .نفيس، أحمد

876)
الحملة الفرنسية على مصر 

: 

عزت ، الدارندلى

 .حسن أفندى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1998 :القاهرة 

 :قوات البحرية العربية (877
العدوى، إبراهيم 

 .أحمد
 .[ 19 --] :القاهره ، مكتبة نهضة مصر

878)

اإلخوان المسلمون وجذور 

التطرف الدينى واإلرهاب 

 /فى مصر 

 .يوسف، السيد
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 



879)

تجارة المحيط الهندي في 

-41)عصر السيادة اإلسالمية

  /(م1498-661-هـ904

عثمان، شوقي عبد 

 .القوي

المجلس الوطني 

للثقافة والفنون 

 واالَداب،

  .1990 :الكويت 

880)
المدينة اإلسالمية وأثرها فى 

 /الحضارة األوربية 

عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح
 القاهرة ؛، مكتبة المتنبى

 <1963 ،

1972 ،

1982 ،

2009> . 

881)
السيد أحمد البدوى شيخ 

 /وطريقة 

عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

 .يوسف، السيد :مذكرات معتقل سياسى (882
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 /المجمل فى تاريخ األندلس (883
العبادى، 

 .عبدالحميد
  .1964 :القاهرة  دار القلم،

 .أبو عرجة، تيسير :المقطم (884
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

885)
صور ومظالم من عصر 

 /المماليك 

سعداوى، نظير 

 .حسان

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1966 :القاهرة 

 [lpl،عبد الفتاح  /افريقيا (886
مكتبة االنجلو 

، المصرية 
 .( 19- ) :القاهرة 

 .سرحان ، سمير  :مصر وافريقيا (887
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1996 :القاهرة 

888)
نشأة الجامعات فى العصور 

 /الوسطى 

جوزيف ، يوسف

 .نسيم
 :اإلسكندرية ، منشأة المعارف

 <1971 ،

1981 ،

1984> . 

889)
جمال الدين األفغانى والثورة 

 /الشاملة 
 .يوسف، السيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

890)
- 1936)حزب الوفد 

1952)/  

حشيش، محمد 

 .فريد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 .رياض، زاهر /مصر وأفريقيا (891
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1976 :القاهرة 

892)
- 1936)حزب الوفد 

1952)/  

حشيش، محمد 

 .فريد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 .ارنست، باركر /الحروب الصليبية (893
دار النهضة العربية 

، 
  .[ 19 - ] :بيروت 

894)
مصادرة االمالك فى الدولة 

 :االسالمية 

الشربينى، البيومى 

 .اسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

895)

إقليم المنيا فى العصر 

البيزنطى فى ضوء أوراق 

 /البردى 

 .عطا، زبيدة محمد
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1982 :القاهره 

896)
مصادرة االمالك فى الدولة 

 :االسالمية 

الشربينى، البيومى 

 .اسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

897)

الحروب الصليبية وتأثيرها 

على العالقات بين الشرق 

 /والغرب

عطية، عزيز 

 .سولاير
  .1990 :القاهرة  دار الثقافة،

  .1984  :القاهرة   دار المعارف، .م. هسى، ج  /العالم البيزنطى (898

899)
دار المندوب السامى فى 

 /( 1924 - 1914 )مصر 

حمود، ماجده 

 محمد

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

  .1999 :القاهره

900)
دار المندوب السامى فى 

 /( 1924 - 1914 )مصر 

حمود، ماجده 

 محمد

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

  .1999 :القاهره



901)

بالد المغرب وعالقتها 

بالمشرق حتى اواخر القرن 

الخامس عشر للميالد التاسع 

 /الهجرى 

عين للدراسات 

 والبحوث،
  .1997 :القاهرة 

902)
تجار التوابل في مصر في 

 /العصر المملوكى 

األشقر، محمد 

 .عبدالغني

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1999 :القاهرة 

903)
دراسات فى الحضارة 

 /اإلسالمية 

الشريف، أحمد 

 .ابراهيم
 .1981 عمان ؛، دار الفكر

 .الصورى، وليم /الحروب الصليبية (904
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1992 :القاهرة 

905)

الحياة العقلية فى عصر 

الحروب الصلبية بمصر 

 /والشام 

 .1972 :القاهرة  دار نهضة مصر،  .بدوي، أحمد أحمد

 .الصورى، وليم /الحروب الصليبية (906
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1992 :القاهرة 

907)
 - 834حوليات دمشقية 

 / هـ 839

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1968 :القاهرة 

908)
الوزارة والوزراء فى 

 /العصر الفاطمى 

المناوى، محمد 

 .حمدى
 .1970 :القاهرة ، دار المعارف

 :هجمات الروم البحرية (909
علية ، الجنزورى

 .عبد السميع

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1999 :القاهرة 

910)
الواليات المتحدة وثورة 

  /1958-1952يوليو 
 .ماير، جايل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 .كير، مالكولم :عبد الناصر (911
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

 /اصول التاريخ العثمانى(912
احمد ، مصطفى

 .عبدالرحيم
  .1998 :القاهرة، دار الشروق

 /روما وبيزنطة (913
عبيد، اسحاق 

 .تاوضروس
 .1970 :القاهرة  دار المعارف،

914)
العالقات المصرية 

 /الباكستانية فى نصف قرن 

محمد ،جالل 

 نعمان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1998 :القاهرة 

 /مصر للمصريين (915
النقاش، سليم 

 .خليل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

916)
سبعة مؤرخين فى العصور 

 /الوسطى 

داهموس، 

 .جوزيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1989 :القاهرة 

 /مصر للمصريين (917
النقاش، سليم 

 .خليل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

918)
دراسات فى تاريخ المغرب 

 /اإلسالمى 

عز الدين ، موسى

 .عمر أحمد
  .1983 :القاهرة ، دار الشروق

 :مصر للمصريين (919
النقاش، سليم 

 .خليل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

 /رحلة فى عقول مصرية (920
عبدالعزيز، 

 .إبراهيم

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1990 :القاهره 

 :التاريخ وكيف يفسرونه (921
ويدجرى، آلبان 

 .ج

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 :التاريخ وكيف يفسرونه (922
ويدجرى، آلبان 

 .ج

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

923)

عصر محمد علي و نهضة 

مصر فى القرن التاسع عشر 

1805-1883/ 

البطريق، عبد 

 .الحميد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة

 /مصر فى عصر االخشيدين(924
الكاشف، سيدة 

 اسماعيل

دار النهضة العربية 

 ،
  .1970 :القاهره 



 :دور مصر فى أفرقيا (925
الجمل، شوقى 

 عطا هللا

الهيئة المصرية 

 العامة ،
  .1984 :القاهرة 

926)
السودان فى البرلمان 

  /1936-1924المصرى

مرقص، يواقيم 

 .رزق

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1989 :القاهرة 

927)

العالقات التاريخية 

واالقتصادية بين الجمهورية 

العربية المتحدة وجمهورية 

 /السودان 

 .رفله، فيليب
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1965 :القاهرة 

928)
الطليعة الوفدية والحركة 

  /1952 - 1945الوطنية 

زين الدين، 

 .اسماعيل محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1991 :القاهرة 

 :األديره فى مصر (929
صليب، جورج 

 شوقى
  .1987 :القاهره  مكتبة مارجرجس ،

930)
حول الفكرة العربية فى 

 :مصر 

خاطر، فؤاد 

 .المرسى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1985 :القاهره 

931)
مصر وعالم البحر 

 /والمتوسط 

دار الفكر للدراسات 

، والنشر والتوزيع
 .1986 :القاهره 

932)
مصر والشرق االدنى القديم 

: 

محمد ، مهران

 .بيومى

دار المعرفة 

، الجامعية
  .2000 :االسكندرية 

933)
كيف سقطت الملكية فى 

 :مصر 
 .2000 :القاهرة ، دار الخيال .محمد، عودة

934)

دراسات تاريخ مصر 

االسالمية حتى نهاية العصر 

 /الفاطمي

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .2001 :االسكندرية 

935)
تاريخ المسلمين وآثارهم فى 

 :االندلس 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة ؛
 :بيروت 

 <1961 ،

1982 ،

1988 ،

1996 ،

2001 ،

2002 > 

936)

التاريخ اإلسالمى وأثره فى 

الفكر التاريخى األوروبى 

 /فى عصر النهضة

الشيال، جمال 

 الدين
  .1969 :بيروت  دار الثقافة ،

 /فصول فى تاريخ االندلس (937
عوض، عبد 

 .الفتاح

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

938)

االمارات العربية فى بالد 

الشام فى القرنين الحادى 

عشر و الثانى عشر 

  /الميالديين 

الشيخ، محمد 

  .محمد مرسي

دار المعرفة 

، الجامعية
  .1980 :اإلسكندرية 

939)
دراسات فى تاريخ العراق 

 /القديم 
 .سليم، أحمد أمين

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .[-199] :االسكندرية 

 .كارلس.و.ه،ديفز  /شارلمان(940
مكتبة النهضة 

، المصرية
 .[ 19- ] :القاهرة

 .قاسم، قاسم عبده :األيوبيون والمماليك (941

عين للدراسات و 

البحوث االنسانية و 

  االجتماعية،

 .1996  :القاهرة 

942)
دراسات فى العالقات الدولية 

 /الحديثة 

حسن، عصمت 

 .محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،

االسكندرية، 

 :مصر 
2001. 

943)
الجيش االيوبى فى عهد 

 :صالح الدين 

محسن ، حسين 

 محمد
  .1986 :بيروت ، مؤسسة الرسالة 

 :بالد الحجاز (944
عائشة ، باقاسى 

 بنت عبد هللا

دار مكة للطباعة 

، والنشر 
  .1980 :مكة 



945)
العرب فى العصور القديمة 

: 

لطفى ، يحيى

 .عبدالوهاب

دار المعرفة 

، الجامعية
 1988 :االسكندرية 

946)

دراسات فى تاريخ العالم 

العربى واإلسالمى الحديث 

 /والمعاصر 

أباظه، فاروق 

 .عثمان

دار المعرفة 

، الجامعية
 :االسكندرية 

 <1997 ،

1998> . 

 :حضارة مصر الفرعونية (947
عبد المنعم عبد 

 .الحليم سيد

دار المعرفة 

 الجامعية ؛
  .2000 :اإلسكندرية 

 /موجز تاريخ افريقيا (948
ى ، سافليف 

 ج، فاسلييف 

مؤسسة العصر 

، الحديث 
 .[ 19- ] :القاهرة 

949)
معالم التاريخ البيزنطى 

 /(السياسى و الحضارى)

حسين،حسن 

 عبدالوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2001 :االسكندرية 

950)
الحضارة العربية فى اسبانيا 

/ 
 :القاهرة  دار العالم العربى، .بروفنسال، ليفى

 <1979- 

 2010 > 

951)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /الحديث والمعاصر

أباظة ، فاروق 

 .عثمان

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2001 :االسكندريه

 .عثمان، حسن /سافوناروال الراهب الثائر(952
 hjf؛دار ال

hglwvn، 
  .1947 :القاهرة

953)
تاريخ المشرق العربى 

1516-1922/  

عمر، عمر عبد 

 .العزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2006 :االسكندرية 

954)
محاضرات تاريخ االمم 

 :السالمية 

الخضري، محمد 

 .بك
 :القاهرة  دار الفكر العربي ،

[ 1995 

]. 

955)
تاريخ الدراسات العربية فى 

 /فرنسا 
 المقداد، محمود

المجلس الوطنى 

للثقافة والفنون 

 واالداب ،

  .1992 :الكويت 

 /عمان عبر التاريخ (956
سالم بن ، السيبانى

 .حمود بن شامس

وزارة التراث 

 القومى والثقافة،
  .1980 :عمان 

957)
العالم االسالمى فى العصر 

 /المغولى 
  .1982 :القاهرة ، دار حسان  زتولد، شبور 

958)
مصر القديمة تاريخها 

 /وحضارتها 

عبدالحليم، نبيله 

 .محمد

مؤسسة الثقافة 

 الجامعية،
 .2000 :االسكندرية 

 الكسندر، شولش :مصر للمصريين (959

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

  .1999 :القاهرة

 احمد محمد،محمد  /اسالم االيلخانيين (960
شركة الصفا 

، للطباعة والترجمة 
  .1989 :القاهرة 

 :صوماليا (961
عبد الحليم، عبد 

 .المنعم

مكتبة الشرق 

 بالفجالة،
 .[ 19-- ] :القاهرة 

 .رافت، الشيخ /تاريخ العرب الحديث (962

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 :القاهرة 

 <1994 

 ،2000 

>. 

 السيد، محمود /تاريخ الدولة األموية (963
مؤسسة شباب 

 الجامعة
 [ 19 - ] :القاهرة

964)
تاريخ الخليج العربى الحديث 

 /والمعاصر 

العيدروس، محمد 

 .حسن

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .1998 :القاهرة 

965)
التاريخ األوربى واألمريكى 

 /الحديث 

عمر، عمر عبد 

 .العزيز

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2000  :[االسكندرية]

966)
تاريخ اوروبا الحديث و 

 /(1919-1815)المعاصر

عمر،عمر 

 عبدالعزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1999 :االسكندرية

967)
معالم تاريخ أوروبا في 

 /العصور الوسطى 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2005 :اإلسكندرية 



 .وولتر، إمري /مصر وبالد النوبة (968

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

، والنشر

 .1970 :القاهرة 

 /التاريخ األمريكى (969
دسوقى، 

 .ناهدإبراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :القاهرة 

970)
قراءات ودراسات عن 

 /مصر والمصريين 
  .1981 :القاهره  دار اخبار اليوم ، الكاتب،عبدالحميد

971)
حضارة اوربا العصور 

 /الوسطى 
 .كين، موريس

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1994 :القاهرة 

972)

دراسات فى تاريخ الحضارة 

األوروبية فى العصور 

المجتمع الصليبى )الوسطى 

  /(فى بالد الشام

حسن عبد ، حسين

 .الوهاب

دار المعرفة 

، الجامعية
  .2000 :اإلسكندرية 

973)
مدينة أسوان وآثارها فى 

 /العصر اإلسالمى 

محمد، سعاد 

  .ماهر
 .1977 :القاهرة  مطابع دار الشعب،

 :تاريخ الدول االسالمية (974
احمد ، سليمان 

 السعيد
  .[ 19- ] :القاهرة ، دار المعارف 

975)
دراسات فى تاريخ العرب 

 /القديم 

مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1996 :االسكندرية 

 /فكرة التاريخ (976
كولنجوود، روبين 

 .جورج

لجنة التأليف 

 والترجمة والنشر،
  .1968 :القاهرة 

977)
دراسات فى تاريخ العرب 

 /الحديث والمعاصر

عمر،عمر عبد 

 .العزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .[ 19-- ] :االسكندرية

978)
تاريخ الترك فى آسيا 

 /الوسطى 
 .بارتولد، ف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1996 :القاهرة 

979)
تاريخ أروبا فى العصر 

 /الحديث 
  .1984 :القاهرة  دار المعارف، .ل. ا. فشر، هـ

  .1987 :القاهرة  دار المعارف ، .عثمان، حسن /منهج البجث التاريخى (980

 /هردوت يتحدث عن مصر (981
خفاجة، محمد 

 .صقر

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

982)
السياسة الشرقية 

 :لإلمبراطورية البيزنطية 

عمران، محمود 

 .سعيد
 .1985 :القاهرة  دار المعارف،

 /تاريخ مصر اإلسالمية (983
الشيال، جمال 

 .الدين
 :القاهرة ، دار المعارف

 <1966- 

 2007 > 

 /تاريخ مصر اإلسالمية (984
الشيال، جمال 

 .الدين
 :القاهرة ، دار المعارف

 <1966- 

 2007 > 

 /المغول (985
العرينى، السيد 

 .الباز

دار النهضة 

 العربية،
  .1981 :بيروت 

 /المغول فى التاريخ (986
الصياد، فؤاد عبد 

 .المعطى

مكتب الشريف 

 وسعيد راًفت،
  .1975 :القاهرة 

987)

تاريخ الحركة القومية في 

مصر من فجر التاريخ الي 

 /الفتح العربي 

الرافعي، 

 .عبدالرحمن
 .1998 :القاهرة  دار المعارف،

 جون، جنتر  /داخل افريقيا (988
مكتبة االنجلو 

، المصرية 
 .[ 19- ] :القاهرة 

989)

تاريخ الحركة القومية 

وتطور نظام الحكم فى 

 /مصر 

، الرافعى

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة ، دار المعارف

990)

تاريخ الحركة القومية 

وتطور نظام الحكم فى 

 /مصر 

، الرافعى

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة ، دار المعارف



 باسيل، دافيدسون  :افريقيا القديمة (991
الدار القومية 

، للطباعة والنشر
 .[ 19- ] :القاهرة 

992)
سودان وادى النيل فى ظل 

 /اإلسالم 
  .1982 :القاهرة ، دار المعارف .أحمد، الحفناوى

993)

التاريخ السرى لمصر من 

الوثائق البريطانية 

 /واألمريكية 

 .1979 :اإلسكندرية  دار المعارف، .محمد، محسن

994)
جهود مصر الكشفية فى 

 /إفريقيا القرن التاسع عشر 

نصر، السيد 

 .يوسف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1979 :القاهرة 

  :1919ثورة (995
الرافعى، 

 .عبدالرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف،

996)
جهينة االخبار فى تاريخ 

 /زنجبار 

المغيرى، سعيد بن 

 .على

وزارة التراث 

 القومى،
  .1979 :عمان 

997)
فى اعقاب الثورة المصرية 

 /م 1919ثورة 

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

998)
فى اعقاب الثورة المصرية 

 /م 1919ثورة 

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

  .1966 :القاهرة  دار نهضة مصر ، كاسون،ليونيل /رواد البحار (999

  .1961 :القاهرة  دار المعارف ، .الدهان،سامي /قدماء ومعاصرون (1000

1001)
فى اعقاب الثورة المصرية 

 /م 1919ثورة 

الرافعى، 

 .عبدالرحمن
 .1987 :القاهرة  دار المعارف،

 /عصر إسماعيل (1002
الرافعي، عبد 

 .الرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف ،

1003)

االسالم فى اسيا الوسطى 

بين الفتحين العربى والتركى 

/ 

حسن ، محمود

 .احمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1972 :القاهرة 

 /عصر إسماعيل (1004
الرافعي، عبد 

 .الرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف ،

1005)
إضمحالل العصور الوسطى 

: 
 .هويزنجا، يوهان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1978 :القاهرة 

 .إبراهيم، مدكور /فى الفكر اإلسالمى (1006
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 1984 :القاهرة 

 /عصر محمد على (1007
الرافعى، 

 .عبدالرحمن

دار المعارف 

 المصرية،
 :القاهره 

1951 - 

2001. 

1008)
 1952 يوليو سنة 23ثورة 

: 

الرافعي، 

 .عبدالرحمن
 .1989 :القاهرة  دار المعارف،

1009)
اإلسالم والحضارة العربية 

 :فى آسيا الوسطى 

محمود، حسن 

 .أحمد

دار النهضة العربية 

؛ 
 .1968 :القاهرة 

 /تاريخ القدس (1010
العارف، عارف 

 .باشا

دار المعارف 

 المصرية،
 .1994 :القاهرة 

 .1978 :القاهرة  دار المعارف، .مباشر، عبده :سيناء (1011

 غريمال ،بيار /موسوعه تاريخ اوربا العام (1012
منشورات عويدات 

، 
  .1995 :لبنان 

 غريمال ،بيار /موسوعه تاريخ اوربا العام (1013
منشورات عويدات 

، 
  .1995 :لبنان 

1014)
الحضارة االسالمية فى 

 /صقلية وجنوب ايطاليا 

عبد ،رسالن 

 المنعم
  .1980 :الرياض ، تهامة

1015)
محاضرات فى فلسفة 

 :التاريخ 

. ف. هيجل، ج

 .ف

دار الثقافة 

 للنشروالتوزيع،
 .1980 :القاهرة 



 غريمال ،بيار /موسوعه تاريخ اوربا العام (1016
منشورات عويدات 

، 
  .1995 :لبنان 

  .1984 :القاهرة دار المعارف، .حسين، مؤنس :التاريخ والمؤرخون(1017

 .1959 :القاهرة  منشاة المعارف،  بوبر، كارل، :عقم المذهب التاريخى (1018

 رأفت، الشيخ /فى فلسفة التاريخ (1019

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

  .1996 :القاهرة 

1020)

دراسات فى العالقه بين 

الثقافه العربيه والثقافه 

 /االفريقيه 

المنظمه العربيه 

للتربيه والثقافه 

 والعلوم،

  .1979 :القاهره 

1021)
ورثة األمبراطورية 

 :الرومانية 

ساليفان، ريتشارد 

 .ا

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1985 :إسكندرية 

1022)

دراسات فى تاريخ العالقات 

بين الشرق والغرب فى 

 /العصور الوسطى 

يوسف، جوزيف 

 .نسيم

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1983 :اإلسكندرية 

1023)
ندوة التاريخ اإلسالمى 

 /والوسيط 
 :القاهرة ، دار المعارف

<1982-

1985>. 

1024)

التاريخ العسكرى والدور 

الحربى لجنوب مصر عبر 

 ابريل 18-17العصور 

1996/  

  .1996 :اسيوط جامعة أسيوط،

1025)

القوى البحرية والتجارية فى 

 )حوض البحر المتوسط 

  /( م 1100 - 500

. لويس، ارشيبالد

 .ر

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .[19--] :القاهرة 

 /قيام دولة المماليك الثانية (1026
عبدالسيد، حكيم 

 .أمين
 .1967 :القاهرة ، دار الكتاب العربي

1027)
دراسات فى تاريخ المغرب 

 /واالندلس 

العبادى، احمد 

 .مختار
 :بيروت  مطبعة المصرى،

 <1968 ،

1983 ،

1985 ،

1990 ،

1991 ،

1997 ،

2005 ،

2001 ،

2008 ،

2000 ،

1960 ،

1956 ،

1998 > 

1028)
مصـر الخالدة مقدمة فى 

 :تاريخ مصر الفرعونية 
 .زايد، عبدالحميد

دار النهضة 

 العربية،
 .1966 :القاهرة 

1029)

تاريخ العراق والمشرق 

اإلسالمي خالل العصر 

 /السلجوقي األول 

إدريس، محمد 

 .محمود

مكتبة نهضة 

 الشرق،
 .1985 :القاهرة 

 عبد المنعم، عامر :قصص واخبار (1030
مطابع سجل العرب 

 ،
 .[ 19- ] :القاهرة 

 :تاريخ مصر الفرعونية (1031
مهران، محمد 

 .بيومى

الهالل للطباعة 

 والتجارة،
 .1985 :القاهرة 

 :تاريخ مصر الفرعونية (1032
مهران، محمد 

 .بيومى

الهالل للطباعة 

 والتجارة،
 .1985 :القاهرة 



1033)
تاريخ العرب الحديث 

 /والمعاصر 

الشيخ، رأفت 

 .غنيمى

دار الثقافه للنشر 

 والتوزيع،
 .1986 :القاهرة 

1034)
تاريخ العرب الحديث 

 /والمعاصر 

الشيخ، رأفت 

 .غنيمى

دار الثقافه للنشر 

 والتوزيع،
 .1986 :القاهرة 

  .1982 :االسكندريه  المطبعه العصريه ، حجاب،منير /مبادئ االعالم االسالمى (1035

 .عبدالحميد، غنيم /التاريخ االسالمى (1036
الهالل للطباعة 

، والتجارة
  .1985 :القاهرة 

1037)
اإلستعمار األلمانى فى غرب 

  /1918 - 1884أفريقيا 

صالح أبو ، رزق

 .زيد

دار محسن 

، للطباعة
 .1992 :القاهرة 

1038)
تاريخ سوريا ولبنان 

 /وفلسطين
  .1959 :بيروت  دار الثقافة ، .حتى ، فيليب

1039)
الفتح العثمانى لالقطار 

  /1574 - 1516العربية 
  .1988 :بيروت  دار الفارابى، .ايفانوف، نيقوالى

1040)
رشيد ”مؤرخ المغول الكبير 

 /” الدين فضل هللا الهمزانى

الصياد، فؤاد عبد 

 .المعطى

دار الكاتب العربى 

 للطباعة والنشر،
  .1967 :القاهرة 

1041)
المؤرخون المعاصرون 

 /لصالح الدين األيوبى 

سعداوى، نظير 

 .حسان

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1962 :القاهرة 

1042)
دور القراءات الخارجية فى 

 /تدريس التاريخ 

سعادة، يوسف 

 .جعفر

مؤسسة الخليج 

 العربى،
 .1985 :القاهرة 

1043)
دراسات عن المؤرخين 

 /العرب 
  .[ 19- ] :بيروت  دار الثقافه ، مرغوليوس

 /التراجم والسير (1044
لجنة من ادباء 

 .االقطار العربيه 
  .1955 :القاهرة  دار المعارف ،

 سزكين، فؤاد :تاريخ التراث العربى (1045
جامعة الملك سعود 

، 
  .1983 :السعودية 

 .سزكين، فؤاد /تاريخ التراث العربى (1046
ادارة الثقافة و 

 النشر بالجامعة،
  .1983 :السعودية 

  .1900 :السعودية جامعة الملك سعود، .سزكين، فؤاد /تاريخ التراث العربى(1047

1048)
تاريخ الموارنه الدينى 

 :والسياسى والحضارى 
  .1977 :بيروت  المؤلف ، ضو،بطرس

1049)
تاريخ الموارنه الدينى 

 :والسياسى والحضارى 
  .1977 :بيروت  المؤلف ، ضو،بطرس

 :كنز الدرر وجامع الغرر (1050
الدوادارى، أبى 

بكر بن عبدهللا بن 

مطبعة لجنة التاليف 

، 
 :القاهرة

 :كنز الدرر وجامع الغرر (1051
الدوادارى،ابى 

بكر بن عبدهللا بن 

المعهد االلمانى 

 لالثار ،
 . م 1971 :القاهرة 

 /مختصر سياسة الحروب (1052
المأمون، هرثمى 

 .صاحب

المؤسسة العربية 

 العامة،
 .[ 19-- ] :القاهرة 

  .1978 :القاهرة  دار الشروق، .قطب، سيد /فى التاريخ فكرة ومنهاج (1053

1054)
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة 

/ 
، فولكف، أولج

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1986 :القاهره 

  .1957 :بيروت  دار الكتب ، فراير ، بير /المأساه المجريه (1055

1056)

كشف الظنون عن اسامى 

الكتب والفنون لحاجى خليفة 

/ 

سليمان ،عطية 

 اسحق محمد

مكتبة االنجلو 

، المصرية 
 .[ 19- ] :القاهرة 

 /قبرص والحروب الصليبية (1057
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1957 :القاهره 



1058)
دراسات فى المصادر 

 :المملوكية المبكرة 

أحمد، أحمد 

 .عبدالرازق
 .1974 :القاهرة  مكتبة سعيد رأفت،

1059)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمر

 .هللا

مطبعه دار الكتب 

 المصريه ،
  .1974 :القاهره 

1060)
النقطه الرابعه تعنى الحرب 

: 
 مؤمن ،مصطفى

دار النشر المصريه 

، 
  .[ 19 - ] :القاهره 

 :القريه والمدينه (1061
المنسى ،صالح 

 الدين

مكتبه نهضه 

 الشروق ،
  .1985 :القاهره 

1062)

الطائفية اللبنانية من النشأة 

 - 1860حتى األزمة 

1975/  

محمود ، الصراف

 .حسن عبدالعزيز

دار الهداية للطباعة 

، والنشر والتوزيع
  .1987 :القاهرة 

1063)

في منهج البحث التاريخي 

والمكتبة التاريحية االسالمى 

 /والوسيط 

 .اسماعيل، محمود
مكتبة الحرية 

 الحديثة ،
  .1986 :القاهرة 

1064)
دراسات فى تاريخ العصور 

 /الوسطى 
  .1978 :القاهره  مكتبة سعيد رأفت ، الغمراوى، على

1065)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

االسكندرانى 

 ،محمد بن قاسم

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية،

 0 1973 :الهند 

1066)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

االسكندرانى 

 ،محمد بن قاسم

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية،

 0 1973 :الهند 

1067)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

االسكندرانى 

 ،محمد بن قاسم

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية،

 0 1973 :الهند 

1068)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

محمد بن قاسم 

 االسكندرانى

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية

 1970 الهند

1069)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

االسكندرانى 

 ،محمد بن قاسم

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية،

 0 1973 :الهند 

1070)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

االسكندرانى 

 ،محمد بن قاسم

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية،

 0 1973 :الهند 

1071)

كتاب االلمام باالعالم فيما 

جرت به االحكام واالمور 

المقضية فى موقعة 

 .االسكندرية

محمد بن قاسم 

 االسكندرانى

وزارة المعارف 

للحكومة العالية 

 الهندية

 1970 الهند

1072)
اإلستيطان والكيان -إسرائيل

: 

جبة، عبد الخالق 

 .عبدهللا
  .1994 :سوهاج  كلية اآلداب،

 .السويفى، مختار :ام الحضارات (1073
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

 .السويفى، مختار :ام الحضارات (1074
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

 .السويفى، مختار :ام الحضارات (1075
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 



 :حضارات مفقودة (1076
موسى، محمد 

 .العزب

الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .1992 :القاهرة 

 .سيريل، الدريد :الحضارة المصرية (1077
الدار المصرية 

، اللبنانية
 .1996 :القاهرة 

1078)
مصر القديمة دراسات فى 

 /التاريخ واالثار 
 .السويفى، مختار

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .1997 :القاهره 

1079)
مصر والنيل فى أربعة كتب 

 /عالمية 
 .السويفى ، مختار

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

 :دراسات عن المقريزى (1080
محمد ، زيادة

 .مصطفى 

الهيئة المصرية 

العامة للكاليف 

 والنشر،

  .1971 :القاهرة 

1081)

نفرتيتي الجميلة التي حكمت 

مصر في ظل ديانة التوحيد 

/ 

  .سامسون، جوليا
الدار المصرية 

  اللبنانية،
  .1992  :القاهرة 

1082)

الدليل الموجز ألهم االثار 

االسالمية والقبطية فى 

 /القاهرة 

ابو الحمد ، فرغلى

 .محمود

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 :القاهرة 

 <1991- 

 2002 

>. 

 :مشاهير الكتاب العرب(1083
عبد الحليم، عبد 

 .اللطيف

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1998 :القاهرة

 :أبو القاسم الشابى (1084
النعمانى، عبد 

 .العزيز

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1997 :القاهرة 

1085)
المجلة التاريخية المصرية 

= 

الهيئة العامة 

 للكتاب،
  -1948 :القاهره 

1086)
المجلة التاريخية المصرية 

= 

الهيئة العامة 

 للكتاب،
  -1948 :القاهره 

 :الشريف الرضى (1087
النعمانى، عبد 

 .العزيز

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

 :مشاهير الشعراء العرب(1088
النعمانى، عبد 

 .العزيز

الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .1997 :القاهرة

1089)
المجلة التاريخية المصرية 

= 

الهيئة العامة 

 للكتاب،
  -1948 :القاهره 

 .نوفل، يوسف :مشاهير الشعراء العرب(1090
الدار المصرية 

، اللبنانية
  .1997 :القاهرة

1091)

وثائق وقف السلطان الملك 

الناصر حسن ابن محمد بن 

 :قالون 

 امين،محمد محمد
الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب ،
  .1986 :القاهره 

1092)
وثائق من عصر سالطين 

 :المماليك 

المعهد العلمى 

الفرنسى لآلثار 

 الشرقية،

 .[ 19-- ] :القاهرة 

 الشاروني، يوسف :أخبار الصين والهند (1093
الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2000 :القاهرة 

1094)

التاريخ السياسى و 

االقتصادى ألفريقيا فيما 

وراء الصحراء من نهاية 

القرن الخامس عشر إلى 

 /بداية القرن الثامن عشر 

الدالى، الهادى 

 .المبروك

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1999 :القاهرة 

1095)
تاريخ المسلمين فى البحر 

 :المتوسط 
 :القاهرة  مطبعة المدنى ؛ .مؤنس، حسين

 <1991 ،

1993 > 

 .سيد، ايمن فؤاد :الدولة الفاطمية فى مصر (1096
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

 .شوقى، عبدالحكيم :سيرة الملوك التباعنة (1097
الدار المصرية 

، اللبنانية
  .1997 :القاهرة 



1098)

القانون فى ديوان الرسائل 

واإلشارة إلى من نال 

 /الوزارة 

ابن منجب، علي 

بن منجب بن 

 سليمان،

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1990 :القاهرة 

1099)
القاهرة فى عصر إسماعيل 

/ 

عرفه ، عرفه

 .عبده

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .1997 :القاهرة 

1100)
معارك فاصلة فى التاريخ 

 /اإلسالمى 

خفاجى، عبد 

 .المنعم

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1992 :القاهرة 

1101)
 مدينة 1000موسوعة 

 /اسالمية 

العفيفي، 

 .عبدالحكيم

اوراق شرقية 

للطباعة والنشر 

 والتوزيع،

 .2000 :بيروت 

 .مارسدن، وليم  /رحالت ماركوبولو (1102
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1977 :القاهرة 

1103)

عالقات مصر بالدول 

األفريقية فى العصور 

 /الوسطى 

  .1996 :القاهرة  الدار العربية، .عمار ، حامد

 .1997 :القاهرة  دار الرشاد، .مؤنس، حسين /كيف نفهم اليهود ؟ (1104

1105)

كتاب السلوك لمعرفة دول 

/ الجزء الثالث/ الملوك 

 القسم االول

لتقى ، المقريزى

الدين احمد بن 

 .على

  .1970 :القاهرة ، مطبعة دار الكتب

 :القاهرة  دار القلم ؛ .مؤنس، حسين /شيوخ العصر فى األندلس (1106

 <1965 ،

1986 ،

1997 > 

1107)
كتاب السلوك لمعرفه دول 

 .الملوك

المقريزى، تقى 

الدين أحمد بن 

 .على

  .1972 :القاهره  مطبعه دار الكتب،

1108)
التاريخ والمؤرخون دراسة 

 :فى علم التاريخ 
 :القاهرة  دار الرشاد، .مؤنس، حسين

 <2001 

 ،2006 

1109)

كتاب الروضتين فى أخبار 

الدولتين النورية 

 /والصالحية

الدمشقى، شهاب 

الدين عبدالرحمن 

بن اسماعيل بن 

 .ابراهيم المقدسى

المؤسسة المصرية 

 العامة ،
  .1962 :القاهرة

 .1996 :القاهرة ، دار الرشاد .حسين، مؤنس /تاريخ موجز للفكر العربى (1110

1111)

مخطوطة كاتب الشونة فى 

تاريخ السلطنة السنارية 

 /واإلدارة المصرية 

أبوعلى، أحمد بن 

 .الحاج

وزارة الثقافة 

 واالرشاد،
 .[ 19 --] :القاهرة 

 .بن ماسويه، يحيى :كتاب الجواهر وصفاتها (1112
الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1977 :القاهره 

1113)
معالم تاريخ المغرب 

 /واألندلس 
 .مؤنس، حسين

دار ومطابع 

 المستقبل ؛
 :القاهرة 

 <1980 ،

1992 ،

1997 ،

2004 > 

1114)
نزهة النفوس واالبدان فى 

 :تواريخ الزمان

الصيرفى، 

الخطيب الجوهرى 

 على بن داواد

  .1973 :القاهره، مطبعة دار الكتب

1115)
الوعى بالتاريخ وصناعة 

 /التاريخ 
 .1997 :القاهرة  دار الرشاد، .عمارة، محمد

1116)
دراسات فى تاريخ مصر فى 

 /العصر البطلمى 

محمد . حسين 

 عواد
  .1967 :االسكندرية  مكتبة االسكندرية ،

1117)
مفرج الكروب فى أخبار 

 /بنى أيوب 

ابن واصل، جمال 

الدين محمد بن 

 سالم،

 :القاهرة  مطبعة دار الكتب،
1972 - 

1977.  



 :مختار األخبار (1118
، المنصورى

 .بيبرس

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .1993 :بيروت 

1119)
مفرج الكروب في أخبار 

 /بني أيوب 

بن واصل، جمال 

الدين محمد بن 

 .سلم 

مطبعة جامعة فؤاد 

 األول ،
  .1953 :القاهرة 

 .1994 :القاهرة  دار الشروق، .عثمان، أحمد /تاريخ اليهود (1120

 .1994 :القاهرة  دار الشروق، .عثمان، أحمد /تاريخ اليهود (1121

1122)
تذكرة النبيه فى ايام 

 /المنصور وبنيه

بن حبيب، الحسن 

بن عمر بن 

 .الحسن بن عمر

الهيئة المصرية 

 العامه للكتاب،
  .1986 :القاهرة

1123)
المدن العربية الكبرى فى 

 /العصر العثمانى 
 .ريمون، أندريه

دار الفكر للدراسات 

، والنشر والتوزيع
 .1991 :القاهرة 

1124)
تذكرة النبيه فى أيام 

 /المنصور وبنيه 

ابن حبيب الحلبي، 

  الحسن بن عمر،

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1982 :القاهرة 

 .مانتران، روبير =تاريخ الدولة العثمانية (1125
دار الفكر 

 .1993للدراسات، 
 :القاهرة 

1126)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغري بردي، 

يوسف بن تغري 

 بردي بن عبد هللا،

المؤسسة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1969 :القاهرة 

 .مانتران، روبير =تاريخ الدولة العثمانية (1127
دار الفكر 

 .1993للدراسات، 
 :القاهرة 

1128)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1129)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

 .فالبيل، دومينيك /علم المصريات (1130
دار الفكر للدراسات 

، والنشر والتوزيع
 .1994 :بيروت 

1131)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1132)

المعجم الوجيز فى اللغة 

المصرية بالخط 

 :الهيروغليفى 

 .مونى، برناديت
دار الفكر للدراسات 

 والنشر والتوزيع،
 .1999 :القاهرة 

1133)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

  .1993 :القاهرة  دار الفكر ، .ماكوالى، دافيد /كيف بنى الهرم (1134

 :عمارة سدوس التقليدية (1135
عثمان، محمد عبد 

 .الستار
 دار الوفاء،

اإلسكندرية، 

 :مصر 
1999. 

1136)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1137)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

 :مدينة ظفار بسلطنة عمان (1138
عثمان، محمد عبد 

 .الستار

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة 

 والنشروالتوزيع،

  .1999 :االسكندرية 



1139)
دراسات فى تاريخ العرب 

 /الحديث 

صالح أحمد ، على

 .هريدى

دار الوفاء لدنيا 

، الطباعة والنشر
  .2000 :اإلسكندرية 

1140)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1141)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1142)
العسكرية المصرية من طرد 

 /الهكسوس إلى طرد اليهود 

حجازى، محمد 

 .عبدالواحد

دار الوفاء لدنيا 

الطباعة و النشر و 

، التوزيع

 .2000 :اإلسكندرية 

 :العبودية فى مصر القديمة (1143
حسن، أحمد 

 .عبدالباسط

دار الوفاء للطباعة 

، و النشر و التوزيع
 .2000 :اإلسكندرية 

1144)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1145)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (1146

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (1147

1148)
كتاب أزهار األفكار في 

 /جواهر األحجار 

أحمد بن ، التيفاشى

 .يوسف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1977 :القاهرة 

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (1149

1150)
الذيل على رفع االصر او 

 /بغية العلماء و الرواة 

السخاوى، عبد 

 .الرحمن 

الدار المصرية 

 للكتاب،
 :القاهرة 

[ --19 ] 

. 

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (1151

1152)
مفاكهه الخالن في حوادث 

 /الزمان 

بن طولون، شمس 

 .الدين محمد

المؤسسة المصرية 

العامة للتأليف 

والترجمة والطباعة 

، والنشر

 .1964 :القاهرة 

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (1153

1154)

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 

أبريل - القاهرة مارس 

1969/  

  .1971 :القاهرة  دار الكتب ،

1155)

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 

أبريل - القاهرة مارس 

1969/  

  .1971 :القاهرة  دار الكتب ،

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (1156

1157)

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 

أبريل - القاهرة مارس 

1969/  

  .1971 :القاهرة  دار الكتب ،

1158)
وصف مصر لوحات الدولة 

 :القديمة 
  .1994 :القاهرة ، دار الشايب للنشر  زهير، الشايب

 :وصف مصر (1159
علماء الحملة 

 .الفرنسية
  .1997 :القاهرة ، دار الشايب للنشر



  .1992 :القاهرة  المؤلف ، .جولوا /مدينة رشيد(1160

1161)

السيف المهند فى سيرة 

الملك المؤيد شيخ المحمودى 

/ 

 .العينى، بدرالدين
دار الكاتب العربى 

، للطباعة والنشر
 .1967 :القاهره 

 /سيناء في مختلف العصور (1162
عوض ، محمود 

 .عبدالرزاق 
  .1999 :القاهرة  الجاسر للدعاية ،

1163)
أخبار مصر فى سنتين 

  /(هـ414-415)

المسبحى، محمد 

 .بن عبيد هللا

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1980 :القاهرة 

1164)

التاريخ السياسى والعنصرى 

لمستعمرة راس الرجاء 

 /(1910- 1853)الصالح 

فبيفل،السيد على 

 احمد

المكتب المصرى 

لتوزيع المطبوعات 

، 

  .1998 :القاهرة 

 :تاريخ الحضارة المصرية (1165
غربال، محمد 

 .شفيق

مكتبة النهضة 

، المصرية
 .[ 19 --] :القاهرة 

1166)
دراسات في تاريخ غرب 

 /أفريقيا الحديث والمعاصر 

إبراهيم، عبد هللا 

 .عبد الرازق

المجمع الثقافي 

 المصري ،
  .1998 :القاهرة 

1167)
معالم التاريخ اليونانى القديم 

/ 

جندى، إبراهيم 

 .عبد العزيز

المكتب المصرى 

لتوزيع المطبوعات 

، 

  .1999 :القاهرة 

1168)
الشرق االدنى فى العصرين 

 /الهلينستى والرومانى 
 .مكاوى، فوزى

الحضارة للطباعة 

 والنشر،
  .1993 :طنطا 

1169)
الجبهة االسالمية فى عصر 

 /الحروب الصليبية 

ابو سعيد، حامد 

 .غنيم
  .1971 :القاهرة  دار الثقافه،

1170)
مصر تحت الحكم الروماني 

/ 
  .1999 :القاهرة  المكتب المصري ، .نفتالي، لويس

 .الجمل، شوقى :علم التاريخ (1171
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

<1982،1

997،199

9،2010،

2000 ،

2002>. 

1172)

تاريخ إنجلترا وحضارتها 

فى العصور القديمة 

 /والوسطى 

سعداوى، نظير 

 .حسان

دار النهضة 

 العربية،
 .1968 :القاهرة 

 /الحضارة في مصر القديمة (1173
عوض، محمود 

 .عبد الرازق
  .1996 :القاهرة  ال جاسر،

 /بنو إسرائيل (1174
مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1999 :االسكندرية 

 /بنو إسرائيل (1175
مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1999 :االسكندرية 

 /بنو إسرائيل (1176
مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1999 :االسكندرية 

 /بنو إسرائيل (1177
مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1999 :االسكندرية 

 /بنو إسرائيل (1178
مهران، محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1999 :االسكندرية 

1179)
المدن الكبرى في مصر 

 :والشرق األدنى القديم 

مهران، محمد 

 .بيومي

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1999 :اإلسكندرية 

1180)
تاريخ الحروب الصليبية 

1095 - 1291/  

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1995 :اإلسكندرية 



1181)
محاضرات فى تاريخ الشرق 

 /االقصى 

أباظة ، فاروق 

 .عثمان 

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2000 :األسكندرية 

1182)
نصوص تاريخيه حديثه 

 :باللغة االنجليزية 

اباظه،فاروق 

 عثمان

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .1997 :االسكندرية 

1183)
دراسات فى تاريخ الدول 

 /اإلسالمية 

حسين ، حمدى 

 .عبدالمنعم محمد 

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .1997 :اإلسكندرية 

1184)

مقاالت وبحوث فى التاريخ 

االجتماعى للحروب 

 /الصليبية 

حسين، حسن عبد 

 الوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1997 :االسكندرية 

 /فى فلسفة التاريخ (1185
صبحى، أحمد 

 .محمود

دار المعرفة 

، الجامعية
 .1995 :األسكندرية 

1186)
دراسات فى تاريخ مصر فى 

 /العصر البطلمى 

فادية ، أبوبكر

 .محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1997 :االسكندرية 

1187)
دراسات فى العصر 

 /الهللينستى 

أبوبكر، فادية 

 .محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1998 :االسكندرية 

1188)
في تاريخ الشرق االدني 

 /القديم 

حسن ، السعدي

محمد محيي 

دار المعرفة 

، الجامعية
 .1995 :االسكندرية 

1189)
دراسات في التاريخ 

 /األمريكي 

دسوقي، ناهد 

 .إبراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1995 :اإلسكندرية 

 :دراسات فى اآلثار (1190
مركز البحوث بكلية 

 األداب،
 .1992 :الرياض 

1191)

تاريخ العالم اإلغريقى 

وحضارته من أقدم عصوره 

 . /م.  ق322حتى عام 

 .مكاوي، فوزى

المكتب المصرى 

لتوزيع 

 المطبوعات،

 .1999 :القاهرة 

1192)
أرض الميعاد بين الحقيقة 

 :واالسطورة 

محمد بيومي 

 .مهران
 .  1998  :[االسكندرية] الدار الجامعية ،

 الفتح القسي في الفتح القدسي(1193

االصبهاني، عماد 

الدين الكاتب ابو 

 عبدهللا محمد

مطبعة :

 الموسوعات
 1903،  القاهرة

1194)
تاريخ المسلمين وآثارهم فى 

 :االندلس 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة ؛
 :بيروت 

 <1961 ،

1982 ،

1988 ،

1996 ،

2001 ،

2002 > 

1195)
قرطبة حاضرة الخالفة فى 

 :االندلس 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1997 :االسكندرية 

1196)
قرطبة حاضرة الخالفة فى 

 :االندلس 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1997 :االسكندرية 

1197)
دراسة فى تاريخ األيوبين 

 /والمماليك 

سالم، السيد عبد 

 .العزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1992 :القاهرة 

1198)
محاضرات فى تاريخ 

 /الحضارة اإلسالمية 

سالم، السيد عبد 

 .العزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1997 :اإلسكندرية 

1199)

تاريخ البحرية اإلسالمية فى 

حوض البحر االبيض 

 /المتوسط 

السيد ، سالم

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 .1993 :االسكندريه

1200)
تاريخ مدينة صيدا فى 

 /العصر االسالمى 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 .1986 :االسكندريه 

1201)
تاريخ وحضارة االسالم فى 

 /االندلس 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 :االسكندرية 

 <1985 ،

1995 ،

1998 > 



1202)
تاريخ الدولة العثمانية 

 /وحضارتها 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .2006 :اإلسكندرية 

1203)
تاريخ عرب الشام فى 

 /العصر المملوكى 
 .السيد، محمد

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1997 :األسكندرية 

 السيد، محمود /تاريخ الدولة األموية (1204
مؤسسة شباب 

 الجامعة
 [ 19 - ] :القاهرة

1205)

تاريخ عمان فى العصر 

االسالمى حتى سقوط 

 /اإلمامة اإلباضية األولى 

عبد ، سلطان

، المنعم عبد الحميد

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 .1998 :االسكندرية 

1206)
دراسات فى تاريخ اليمن 

 /والخليج 

خالد بن ، القاسمى

 .محمد

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 :بيروت 

<1993 ،

1999 ،

2000 >

 .النبراوى، فتحية :الخليج العربى (1207
فرع منشأة 

 المعارف،
 .1988 :االسكندرية 

1208)
معالم العصر التاريخى فى 

 /العراق القديم 

عبدالحليم، نبيلة 

 .محمد

مؤسسة الثقافة 

 الجامعية،
 .1996 :اإلسكندرية 

1209)
دراسات فى تاريخ الشرق 

 :االدنى القديم
 سليم، احمد امين

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .1992 :القاهرة 

1210)
دراسات فى حضارة الشرق 

 :األدنى القديم 
 .سليم، أحمد أمين

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1992 :األسكندرية 

1211)
دراسة تحليلية للنقوش 

 :اآلرامية القديمة 

الذييب، سليمان بن 

 .عبد الرحمن

مكتبة الملك فهد 

 الوطنية،
  .1994 :الرياض 

 :الفكر اإلسالمى (1212
شريف، ميان 

 محمد،

مكتبة النهضة 

، المصرية
 :القاهرة 

<1971 ،

1978 ،

1986 ،

2000>. 

1213)
اإلقتصاد فى الفكر اإلسالمى 

/ 
 .شلبى، أحمد

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1993 :القاهرة 

1214)
الحياة االجتماعية في الفكر 

 :االسالمي 
 .شلبي، أحمد

مكتبة النهضة 

 المصرية،
  .1986 :القاهرة 

1215)

تاريخ التشريع اإلسالمى 

وتاريخ النظم اإلسالمية 

وتاريخ النظم القضائية فى 

 /اإلسالم 

 .شلبى، أحمد
مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1981 :القاهره 

1216)
العالقات الدولية فى الفكر 

 :االسالمى 
 .شلبى، احمد

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 .1987 :القاهرة 

 .احمد، شلبى :رحلة حياة (1217
مكتبة النهضة 

، المصرية
  .1995 :القاهرة 

 :مصر اإلسالمية (1218
محمود، حسن 

 .أحمد

دار النهضة 

 العربية،
 .1991 :القاهرة 

 :الشرق اإلسالمى (1219
، عبدالمنعم

 .صبحى
 .1995 :القاهرة  دار الفكر العربى،

1220)

دراسات فى تاريخ مصر 

السياسى منذ العصر 

 /المملوكى 

 جرجس ،فوزى
العربى للنشر 

 والتوزيع ،
 .[ 19 - ] :القاهرة 

 .كليرال، لويت =األدب المصرى القديم (1221
دار الفكر للدراسات 

، والنشر والتوزيع
 .1993 :القاهرة 

 .1993 :القاهرة  دار الهالل، .حمدان، جمال /القاهرة (1222

 :العادل األيوبى (1223
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

 :العادل األيوبى (1224
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء



 :العادل األيوبى (1225
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

 :العادل األيوبى (1226
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

 :العادل األيوبى (1227
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

 :العادل األيوبى (1228
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

 :العادل األيوبى (1229
محمود ، الحويرى

 .محمد
  .1980 :القاهرة ، دار حراء

1230)
اللومبارديون فى التاريخ و 

 774 - 568الحضارة 

محمود محمد 

 الحويرى
 1986 القاهرة دار المعارف

1231)
مصر فى العصور الوسطى 

: 
 .الحويرى، محمود

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .1996 :القاهرة 

 مصر فى العصور الوسطى(1232
محمود محمد 

 الحويرى

المكتب المصرى 

 لتوزيع المطبوعات
 2002 القاهرة

1233)
تاريخ الدولة العثمانية فى 

 /العصور الوسطى 

محمود ، الحويرى

 .محمد

المكتب المصرى 

، لتوزيع
  .2002 :القاهرة 

 /من وحى الشرق (1234
جمعه، بديع 

 .محمد

المكتب المصرى 

لتوزيع المطبوعات 

، 

  .1998 :القاهرة 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1235
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1236
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1237
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1238
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

1239)
القضية الفلسطنية فى االدب 

 :المعاصر 

مجموعة 

محاضرات نظمها 

 .النادى االدبى 

النادى االدبى 

، بالريض 
  .2002 :الرياض 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1240
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1241
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

  /1919شهداء ثورة (1242
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1984 :القاهره 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1243
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 :أوارة(1244
يعقوب ، الغنيم 

 يوسف
  .1995 :الكويت  .[دن]

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1245
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1246
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1247
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .البستانى، بطرس :كتاب دائرة المعارف (1248
دار المعرفة 

، للطباعة والنشر
 :بيروت 

[ -- 19 

]. 

 .[19-- ] :بيروت  دار الثقافة، .شبيكة، مكى :تاريخ شعوب وادى النيل (1249



 .نوار، عبدالعزيز :تاريخ العرب المعاصر (1250
دار النهضة 

 العربية،
 .1973 :القاهرة 

1251)

بغية الطالبين فى علوم 

وعوائد وصنائع وأحوال 

 /قدماء المصريين 

 .[ 19 --] :القاهرة  مكتبة مدبولى، .كمال، أحمد بك

 /تاريخ البيهقى (1252
البيهقى، ابو 

 .الفضل

دار النهضة 

 العربية،
  .1982 :بيروت 

1253)
دراسات فى حضارة الشرق 

 :األدنى القديم 
 .سليم، أحمد أمين

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1992 :األسكندرية 

  / حضارة العراق(1254
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1255
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1256
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1257
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1258
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1259
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1260
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

 /العرب وااللمان (1261
بدران، محمد 

 ابوالفضل

كلية العلوم 

االنسانيه 

 واالجتماعيه ،

  .2004 :االمارات 

  / حضارة العراق(1262
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1263
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1264
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1265
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1266
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

  / حضارة العراق(1267
دار الحرية 

 للطباعة،
 .1985 :بغداد 

1268)
الشرعية الدولية وازمة 

 :الخليج 

محمد ، درويش 

 فهيم

الزهراء لالعالم 

، العربى 
  .1991 :القاهرة 

 مصروعه،جورج /هنيبعل (1269
مطابع جوزف واكد 

، 
  .[ 19- ] :عين الرمانه 

 مصروعه،جورج /هنيبعل (1270
مطابع جوزف واكد 

، 
  .[ 19- ] :عين الرمانه 

 مصروعه،جورج /هنيبعل (1271
مطابع جوزف واكد 

، 
  .[ 19- ] :عين الرمانه 

 مصروعه،جورج /هنيبعل (1272
مطابع جوزف واكد 

، 
  .[ 19- ] :عين الرمانه 

 مصروعه،جورج /هنيبعل (1273
مطابع جوزف واكد 

، 
  .[ 19- ] :عين الرمانه 

1274)
دراسات وبحوث فى التاريخ 

 /واالسالم 

العاملى،السيد 

 .جعفر مرتضى 

مركز جواد للصف 

والطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1993 :بيروت 



1275)
دراسات وبحوث فى التاريخ 

 /واالسالم 

العاملى،السيد 

 .جعفر مرتضى 

مركز جواد للصف 

والطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1993 :بيروت 

1276)
دراسات وبحوث فى التاريخ 

 /واالسالم 

العاملى،السيد 

 .جعفر مرتضى 

مركز جواد للصف 

والطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1993 :بيروت 

1277)
دراسات وبحوث فى التاريخ 

 /واالسالم 

العاملى،السيد 

 .جعفر مرتضى 

مركز جواد للصف 

والطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1993 :بيروت 

1278)
عالم العصور الوسطي في 

 /النظم والحضارة
 .ج.كولتون، ج

دار النهضه 

 العربيه،
  .1981 :بيروت

1279)
الدولة واالمبراطورية فى 

 /العصور الوسطى 
 .م. هارتمان، ل

دار النهضة 

 العربية،
  .1981 :بيروت 

1280)
نشأة الجامعات فى العصور 

 /الوسطى 

جوزيف ، يوسف

 .نسيم
 :اإلسكندرية ، منشأة المعارف

 <1971 ،

1981 ،

1984> . 

1281)
العرب والروم والالتين فى 

 /الحرب الصليبيةاألولى

يوسف، جوزيف 

 نسيم

دار النهضة العربية 

، 
  .1981 :بيروت 

1282)
العرب والروم والالتين فى 

 /الحرب الصليبيةاألولى

يوسف، جوزيف 

 نسيم

دار النهضة العربية 

، 
  .1981 :بيروت 

1283)
العرب والروم والالتين فى 

 /الحرب الصليبيةاألولى

يوسف، جوزيف 

 نسيم

دار النهضة العربية 

، 
  .1981 :بيروت 

1284)
العرب والروم والالتين فى 

 /الحرب الصليبيةاألولى

يوسف، جوزيف 

 نسيم

دار النهضة العربية 

، 
  .1981 :بيروت 

 :جامع التواريخ (1285

الهمذاني، 

رشيدالدين فضل 

 .هللا

دار النهضة 

 العربية،
 .1983 :بيروت 

1286)
تاريخ اوربا فى العصور 

 :الوسطى 
 بيرين،هنرى

الهيئه المصريه 

، العامه
 .1996 :القاهره 

1287)
تاريخ المسلمين وآثارهم فى 

 :االندلس 

سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة ؛
 :بيروت 

 <1961 ،

1982 ،

1988 ،

1996 ،

2001 ،

2002 > 

 /تاريخ مختصر الدول (1288
، الملطى

، غريغوريوس
 :بيروت  دار المسيرة،

1958 ،

1974 ،

1983 ،

1986. 

 .نعنعى، عبدالمجيد /اإلسالم فى طليطلة (1289
دار النهضة العربية 

 للطباعة والنشر،
 .[ 19 --] :بيروت 

1290)
من دولة عمر الى دولة 

 :عبدالملك 
 ابراهيم، بيضون

دار النهضه العربيه 

: 
  .1991 :بيروت 

 /تاريخ الكويت (1291
الرشيد، عبد 

 .العزيز
  .1987 :بيروت  دار مكتبة الحياة ،

1292)

رواية رحلة الى مرمرة 

وقورينه وواحتى اوجله 

 :ومراده 

  .1999 :بيروت  دار الجيل ، باشو،جان ريمون

1293)
صناجة الطرب فى تقدمات 

 العرب

نوفل الطرابلسي، 

نوفل بن نعمة هللا 

 بن جرجس،

 .1982 :بيروت  دار الرائد العربي،



 :األمبراطورية الرومانية (1294
العبادى، 

 .مصطفى

دار النهضه 

 العربيه،
 .[ 19 - ] :بيروت 

1295)
عيون التواريخ وفيه من سنة 

 /ه250ه الى 219

محمد بن ، الكتبي

 .شاكر بن أحمد
  .1960 :بيروت، دار الثقافه 

1296)
دراسات فى تاريخ العرب 

 :الحديث والمعاصر 

عمر، عمر عبد 

 .العزيز

دار النهضة العربية 

، 
  .1990 :بيروت 

1297)
معالم تاريخ أوروبا في 

 /العصور الوسطى 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2005 :اإلسكندرية 

1298)
المدخل الى حضارة العصر 

 /العباسى 
 مكى ، محمد كاظم

دار الزهراء 

للطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1999 :بيروت 

1299)

موقف الدولة العثمانية من 

-1897الحركة الصهيونية 

1909/  

حالق، حسان 

 .على
 .1990 :القاهرة  دار الهدى،

 النظم السياسية عبر العصور(1300
عمران ، محمود 

 سعيد
 1999 بيروت دار النهضة العربية

1301)
تاريخ إفريقية فى العهد 

 :الحفصى 
 .برنشفيك، روبار

دار الغرب 

، اإلسالمى
 .1988 :بيروت 

1302)
تاريخ إفريقية فى العهد 

 :الحفصى 
 .برنشفيك، روبار

دار الغرب 

، اإلسالمى
 .1988 :بيروت 

 /فتوح البلدان (1303
البالذري، ابي 

 .الحسن
  .1983 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 :صنعاء ، دار الحكمة اليمانية .هبو، أحمد أرحيم /تاريخ الشرق القديم (1304
 <1993 ،

1999 > 

1305)
صرح ومهد الحضارة 

 /السورية 
  .1999 :دمشق  دار عالء الدين، .عرنوق، مفيد

1306)
محاضرات فى تاريخ 

 /الدويالت االسالمية 
 .1997 :غزة  مكتبة المنارة، .العاوور، صالح

 .كريستنس، آرثر /إيران فى عهد الساسانيين (1307
دار النهضة 

 العربية،
 .1957 :القاهرة 

1308)

القبائل والعشائر العربية فى 

خوزستان مع دراسة حول 

األعراف،الشعر،الفن 

 /والتاريخ 

يوسف عزيزى 

 بنى طرف
  .1996 :بيروت  دار الكنوز االدبية ،

1309)
تاريخ عمان فى العصور 

 :االسالمية االولى 

العانى، 

عبدالرحمن 

دار الحكمة للطباعة 

 والنشر ،
  .1999 :لندن 

1310)
دراسات فى العصر 

 :الهلنستي 

لطفى ، يحيى

 .عبدالوهاب

دار النهضه 

، العربيه
  .1988 :بيروت 

1311)
تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 /فى العصور الوسطى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1963 :القاهرة 

 .ذكى، ماهر أحمد :هكذا تكلم النوبيون (1312
األمل للطباعة 

 والنشر،
 .2001 :القاهرة 

1313)
المدخل الى حضارة العصر 

 /العباسى 
 مكى ، محمد كاظم

دار الزهراء 

للطباعه والنشر 

 والتوزيع ،

  .1999 :بيروت 

1314)

أوروبا في بعض األزمنة 

 -1453الحديثة والمعاصرة 

 1848/  

 .نعنعي، عبدالمجيد
دار النهضة 

 العربية،
 .1983 :بيروت 

1315)
التاريخ السياسى والحضارى 

 /للدولة العربية 

السيد ، سالم

 .عبدالعزيز 

دار النهضة 

 العربية،
 .[ 19- ] :بيروت 

1316)
المصادر التاريخية العربية 

 /فى االندلس 
  .1999 :دمشق ، دار عالء الدين  بويكا ، ك



 /المغول فى التاريخ (1317
الصياد، فؤاد عبد 

 .المعطى

مكتب الشريف 

 وسعيد راًفت،
  .1975 :القاهرة 

1318)
قصة محلكم التفتيش فى 

 /العالم 
  .2000 :دمشق ، دار هيا  بسام، اسخيطة 

 /التاريخ السياسى الفاطمى (1319
ايوب،ابراهيم 

 رزق هللا
  .1996 :ليبيا  جامعة سبها ،

1320)
تاريخ الدروز فى بيروت 

 /م 1975-م1017
  .1998 :بيروت  دار الفنون ، ابومصلح، حافظ

1321)

المسلمون والبيزنطيون 

واألرمن فى ضوء كتابات 

 :المؤرخ االرمنى المعاصر 

إسكندر، فايز 

 .نجيب
 .1993 :بيروت  دار الحكمة اليمنية،

1322)
معجم االعالم فى االساطير 

 /اليونانية والرومانية 
 .1988 :القاهرة  مؤسسة العروبة، .سالمة، امين

  .1995 :بيسان  ،[ن.د] .هنلر، ادولف /كفاحى (1323

 :التاريخ يكتب غدا (1324
القيسى،عبدالمجيد 

 حسيب
  .1991 :لندن  دار الحكمه ،

 :الثوره العراقيه الكبرى (1325
الحسنى ، السيد 

 عبدالرازق
  .[ 19 - ] :[العراق ] ، [ن. د]

 :التاريخ (1326
إبراهيم، 

عبدالعزيز 

الدار السودانية 

 للكتب،
 .1999 :الخرطوم 

1327)
ملحمة السويس فى حرب 

 :العاشر من رمضان 

سالمه،حافظ على 

 احمد

دار النصر للطباعة 

 االسالمية ،
  .2001 :القاهرة 

1328)
موسوعة رجاالت من بالد 

 /العرب 
 زهر الدين،صالح

المركز العربى لال 

 بحاث ،
  .2001 :بيروت 

 /فنون العرب قبل اإلسالم (1329
محمد ، جودى

 .حسين

دار المسيرة للنشر 

، والتوزيع والطباعة

عمان، األردن 

: 
1998. 

1330)
الفنون القديمة فى بالد 

 /الرافدين 
 .2000 :بيروت ، اوراق الشرقية الباشا، حسن

1331)
الفنون اإلسالمية فى العصر 

 /العثمانى 
 .خليفة، ربيع حامد

مكتبة زهراء 

 الشرق،
 .2001 :القاهرة 

1332)
تاريخ شرق االردن وقبائلها 

/ 
 .[199-] :بغداد  مكتبة النهضة، .بيك، فريدريك ج

 /موسوعة العشائر العراقية (1333
العامرى،ثامر 

 عبدالحسين

مكتبة الصفا 

 والمروى ،
 1991 :لندن 

 /موسوعة العشائر العراقية (1334
العامرى،ثامر 

 عبدالحسين

مكتبة الصفا 

 والمروى ،
 1991 :لندن 

 /موسوعة العشائر العراقية (1335
العامرى،ثامر 

 عبدالحسين

مكتبة الصفا 

 والمروى ،
 1991 :لندن 

 العزاوى،عباس /عشائر العراق (1336
مكتبة الصفا 

 والمروى ،
  .[ 19- ] :لندن 

 العزاوى،عباس /عشائر العراق (1337
مكتبة الصفا 

 والمروى ،
  .[ 19- ] :لندن 

1338)
موسوعة تاريخ القفاس 

 /والجركي 

محمد جمال ، زاو 

 صادق ابة

منشورات دار عالء 

، الدين 
  .1996 :دمشق 

1339)
بئر العائلة المقدسة في تل 

 /بسطة 

سليم ، محمود 

 عمر محمد
  .2000 :الزقازيق ، التجارية الحديثة 

1340)
بئر العائلة المقدسة في تل 

 /بسطة 

سليم ، محمود 

 عمر محمد
  .2000 :الزقازيق ، التجارية الحديثة 



 /تاريخ العرب الحديث (1341
العيدروسى، محمد 

 .حسن
  .2001 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

 الدره،محمود :معارك العرب الكبرى (1342
منشورات 

 الفاخورية،
 .[ 19- ] :بيروت 

 .1986 :القاهرة  ،[. م. د ] .البهنسى، عفيفى :الشام الحضارة (1343

1344)

تاريخ العالقات بين الشرق 

والغرب فى العصور 

 /الوسطى 

عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

دار النهضة 

 العربية،
 .1991 :القاهرة 

1345)
الجراحه فى الحضاره 

 :العربية االسالمية 

منصور، احمد 

 .مختار

المركز االكاديمى 

للدراسات والبحوث 

 والنشر ،

  .2000 :القاهرة 

1346)
دولة المرابطين فى المغرب 

 :واالندلس 

نصرهللا، سعدون 

 .عباس

دار النهضة 

، العربية
 .1985 :بيروت 

 :صنعاء ، دار الحكمة اليمانية .هبو، أحمد أرحيم /تاريخ الشرق القديم (1347
 <1993 ،

1999 > 

1348)
أوروبا فى التاريخ المعاصر 

/ 

مصيلحى، محيى 

 .الدين محمد

مركز عبادى 

 للدراشات والنشر،
 .1995 :صنعاء 

1349)
تاريخ العرب السياسى فى 

 /االندلس 
 .نصر هللا، سعدون

دار النهضة 

، العربية
 .1998 :بيروت 

 .سهيل، زكار :حطين مسيرة التحرر (1350
دار حسان للطباعة 

، والنشر
 .1984 :دمشق 

 .1990 . :م. د ]، [. ن. د .دانيل، كلين :موسوعة علم اآلثار (1351

 .1990 . :م. د ]، [. ن. د .دانيل، كلين :موسوعة علم اآلثار (1352

1353)
خراسان فى العصر 

 /الغزنوى

محمد ، العمادى

 .حسن عبد الكريم

مؤسسة حماده 

للخدمات 

والدراسات 

، الجامعية

  .1997 :األردن

 غودولييه،موريس /لغز الهبة (1354
دار المدى للثقافه 

 والنشر ،
  .1998 :دمشق 

1355)
حضارة ونظم أوربا فى 

 /العصور الوسطى 

عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

دار النهضة 

 العربية،
 .1976 :القاهرة 

1356)
معالم تاريخ اإلمبراطورية 

 :البيزنطية 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار النهضة 

 العربية،
 .1981 :القاهرة 

1357)
جنوب غربى آسيا وشمال 

 :أفريقيا 

، الناضورى

 .رشيد

دار النهضة العربية 

، للطباعة والنشر
  .1969 :بيروت 

1358)
الشرق االدنى فى العصور 

 /االيوبيون  (1)الوسطى 

العرينى ، السيد 

 الباز

دار النهضة العربية 

، 
 .[ 19- ] :بيروت 

1359)
معالم حضارة الشرق األدنى 

 /القديم 

عصفور، محمد 

 .أبوالمحاسن

دار النهضة 

 العربية،
 بيروت ؛

 <1969 ،

1979 ،

1981 ،

1987> . 

 /العصر الهلنيستى (1360
العبادى، 

 .مصطفى

دار النهضة 

، العربية
 .1988 :بيروت 

 محمد، الخطيب  /الحضارة االغريقية (1361
المنارة لالنتاج 

، االعالمى والفنى 
  .1998 :بيروت 

 :البيان المغرب (1362
المراكشى، بن 

 .عذارى
  .1998 :بيروت  دار الثقافة،

 :البيان المغرب (1363
المراكشى، بن 

 .عذارى
  .1998 :بيروت  دار الثقافة،



 :البيان المغرب (1364
المراكشى، بن 

 .عذارى
  .1998 :بيروت  دار الثقافة،

 :البيان المغرب (1365
المراكشى، بن 

 .عذارى
  .1998 :بيروت  دار الثقافة،

1366)
جدور الحضارة األسالمية 

 /في الغرب األفريقي

عثمان ،باري

 .برايما
  .2000 :القاهرة، دار األمين

1367)
تاريخ عصر الخالفة 

 /العباسية 
 :دمشق  دار الفكر، .العش، يوسف

<1982 ،

1996>. 

 .سيد، ايمن فؤاد :الدولة الفاطمية فى مصر (1368
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

  .1993 :القاهرة  مكتبة مدبولى ، .ابورحمه، محمد /هارون الرشيد(1369

1370)
ملوك المسلمين المعاصرون 

 :ودولهم 
 0 1999 :القاهرة  مكتبة مدبولى ، .أمين محمد، سعيد

  .1997 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .مظهر، سليمان :ملكات (1371

1372)
الحزب الهاشمى وتأسيس 

 :الدولة اإلسالمية 

القمنى، سيد 

 .محمود
 .1996 :القاهرة  مدبولى الصغير،

1373)

التاريخ السياسى للدولة 

اليمنية الحديثة من الشتات 

واالنغالق الى الوحدة 

  /(2001-1838)واالنفتاح

العشملى، محمد 

 أحمد
  .2002 مكتبة مدبولى ، :القاهرة 

 .[-199] :القاهرة  مكتبة مدبولى، .سعيد، امين :الثورة العربية الكبرى (1374

 .[-199] :القاهرة  مكتبة مدبولى، .سعيد، امين :الثورة العربية الكبرى (1375

 .[-199] :القاهرة  مكتبة مدبولى، .سعيد، امين :الثورة العربية الكبرى (1376

 /القضية الكردية فى تركيا (1377
عيسى، حامد 

 .محمود
 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1378)

المشكلة الكردية في الشرق 

األوسط منذ بدايتها حتى سنة 

1991/  

علي، حامد 

 .محمود عيسى
 .1992 :القاهرة  مكتبة مدبولي،

1379)
العالقات العثمانية األمريكية 

: 

الغالبى، سلوى 

 .سعد
  .2002 :القاهرة مكتبة مدبولى،

1380)
سياسة اليمن فى البحر 

 /األحمر

الهيصمى، 

 .خديجة
 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولي، .إرمان، أدولف :ديانة مصر القديمة (1381

1382)
رحلة الى بغداد فى عهد 

 /الوالى داود باشا 

ولستيد، جمس 

 .ريموند

مكتبة النهضة 

 المصرية،
  .1984 :بغداد 

1383)
المواد والصناعات عند 

 /قدماء المصريين 
  .1991 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .لوكاس، الفريد

1384)
النظافة فى الحياة اليومية 

 /عند المصريين القدماء 

ابو بكر، ايمان 

 .أحمد
 .1999 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .نونج، إريك هور :وادى الملوك أفق األبدية (1385

1386)
الطب و التحنيط فى عهد 

 /الفراعنة 
  .1996  :القاهرة   مكتبة مدبولى،  .جيار، يوليوس

1387)
معجم المعبودات والرموز 

 /فى مصر القديمة 
 .2000 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .لوركر، مانفرد



 .1991 :القاهرة مكتبه مدبولى، :تاريخ توت عنخ أمون (1388

1389)
كتاب األثر الجليل لقدماء 

 /وادى النيل 

نجيب، أحمد 

 .أفندى
 .1991 :القاهره ، مكتبة مدبولى

 .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .بدج، والس  /آلهة المصريين (1390

1391)
عادات المصريين المحدثين 

 :وتقاليدهم 
 .1999 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .الين، ادوارد وليم

1392)
خطوة الى االمام خطوتان 

 /الى الوراء 
  .1966 :موسكو  دار التقدم ، .لينين

  .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولى، هورنونج، إريك :ديانة مصر الفرعونية (1393

1394)
صفحات من تاريخ مصر 

 :الفرعونية 
  .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1395)
موسوعة مختصر التاريخ 

 /القديم 
 .1991 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .بورتر، هارفى

1396)
عجالة المبتدأ وفضالة 

 :المنتهى فى النسب 
  .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى ، الحازمى،

1397)

تاريخ الحروب العربية بين 

بكر وتغلب ابنى وائل بن 

قاسط وماكان من كليب 

 /وجساس وماجرى بينهما

  .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1398)

القصد واألمم يليه األنباه 

على قبائل الرواه البن عبد 

 /البر 

عزب، محمد 

 زينهم محمد
  .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى ،

1399)
تاريخ الفنون الجميلة عند 

 /قدماء المصريين 
 .2000 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .صادق، شكرى

 .1991 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .كمال، محرم /تاريخ الفن المصرى القديم (1400

 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .إم هرو، برت :كتاب الموتى الفرعونى (1401
 <1988 

 ،2000 

1402)
التداوى باالعشاب فى مصر 

 /القديمة 
 .2008 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .مانكة، ليز

 .1993 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .سعدهللا، حسن /من أسرار الفراعنة (1403

1404)
كتاب الطب المصرى القديم 

/  
  .كمال، حسن

الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
  .1998  :القاهرة 

1405)
فاروق وسقوط الملكية فى 

 /مصر 

سالم، لطيفة 

 .محمد
  .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1406)
الحكم المصري في الشام 

 /م 1841 - 1831

سالم، لطيفة 

 .محمد
  .1999 :القاهرة  مكتبة مدبولي،

1407)
تحفة الناظرين فيمن ولى 

 /مصر من الملوك والحكام 

الشرقاوى، عبد 

 .هللا
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1408)
من داخل معسكرات الجهاد 

 /فى لبيا 
 جورج، ريمون 

المنشاة العامة للنشر 

، والتوزيع 
  .1983 :طرابلس 

 /تاريخ عمرو بن العاص (1409
حسن، حسن 

 .إبراهيم
 .1996 :القاهرة ، مكتبة مدبولى

1410)

عالقات الفاطميين فى مصر 

 - 362)بدول المغرب 

 م 1171 - 973/ هـ 567

)/  

أحمد، حسن 

 .خضيرى
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،



1411)

دور القبائل العربية فى 

صعيد مصر منذ الفتح 

اإلسالمى حتى قيام الدولة 

الفاطمية وأثرهافى النواحى 

 /السياسية واإلقتصادية 

الريطى، ممدوح 

عبدالرحمن 

 .عبدالرحيم

 .[ 19 --] :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1412)
خانقاوات الصوفية فى 

 /مصر 

رزق، عاصم 

 .محمد
 .1997 :القاهرة ، مكتبة مدبولى

 عثمان، سعدى  :عروبة الجزائر (1413
الشركة الوطنية 

، للنشر والتوزيع 
  .1982 :الجزائر 

1414)
خانقاوات الصوفية فى 

 /مصر 

رزق، عاصم 

 .محمد
 .1997 :القاهرة ، مكتبة مدبولى

 .1991 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .إبن مماتى، أسعد /كتاب قوانين الدواوين (1415

 /مذكراتى (1416
صدقى باشا، 

 .اسماعيل
 .1996 :القاهره ، مكتبة مدبولى

1417)

العالقات السياسيه بين القوى 

االسالميه والمسيحيه فى 

 :الحبشه 

الطناشى،خديجه 

 احمد

مركز جهاد الليبيين 

للدراسات التاريخيه 

، 

  .1996 :ليبيا 

1418)
ذكري البطل الفاتح إبراهيم 

  :1948-1848باشا 
 .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1419)

تاريخ مصر من الفتح 

إلى قبيل الوقت )العثمانى 

  /(الحاضر

 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .اإلسكندرى، عمر

1420)

الجيش المصرى فى الحرب 

الروسية المعروفة بحرب 

  /1855-1853القرم 

 .1996 :القاهرة مكتبة مدبولى، .طوسون، عمر

 /التاريخ اليونانى (1421
على ، عبد 

 اللطيف أحمد

دار النهضة العربية 

 ،
  .1973 :القاهرة 

1422)

وادي النطرون ورهبانه و 

اديرته و مختصر تاريخ 

 :البطاركة 

  .1996 :القاهرة مكتبة مدبولي، عمر، طوسون

 :العمارة الحديثة فى العراق (1423
حويش، عقيل 

 .نورالمال

دار الشئون الثقافية 

 العامة،
 .1980 :بغداد 

  .1970 :القاهره  دار الثقافه الجديده ، مراد ،زكى :ذكريات معاصرين اجانب (1424

1425)

تاريخ مصر من عهد 

المماليك الى نهاية حكم 

  /اسماعيل 

  .1996 :القاهرة ، مكتبة مدبولى  .يانج، جورج

1426)

تاريخ مصر من أقدم 

العصور إلى الفتح الفارسى 

/ 

برستد، جيمس 

 .هنرى
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1427)
مصر فى العصر العثمانى 

 /فى القرن السادس عشر 
 .1997 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .السيد، سيد محمد

 :تاريخ افريقيا الشمالية (1428
جوليان، شارل 

 .اندرى

الدار التونسية 

 للنشر،
  .1985 :تونس 

 :اثار الزعيم سعد زغلول (1429
الحريري، محمد 

 .ابراهيم
 .1991 :القاهرة  مكتبة مدبولي،

1430)
حضارة العرب فى االندلس 

/ 
 :بيروت  دار مكتبة الحياة، .بروفنسال، ليفى

 <1980 ،

2000 > 



 .1991 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .زيدان، جرجى :تاريخ مصر الحديث (1431

 .1991 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .زيدان، جرجى :تاريخ مصر الحديث (1432

1433)
تاريخ مصر من محمد على 

 /إلى العصر الحديث 
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .صبرى، محمد

1434)
صليب باشا سامى ذكريات 

1891 - 1952/  
 .1999 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .سامى، أبو النور

1435)
الدليل فى موارد اعالى النيل 

/ 

جناب ، جارستن

 .السر وليم 
  .2000 :القاهرة، مكتبة مدبولى

1436)
النخبة المصرية الحاكمة 

1952 -2000/  
 .2002 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .محمد، الجوادى

 :الملحمة المصرية (1437
األشقر، محمد عبد 

 .الغنى
 .  2002 :القاهرة  مكتبة مدبولى ،

 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولي، .سيد، أحمد فؤاد :تاريخ مصر اإلسالمية (1438

1439)
مذكرات اللورد كيللرن 

(1934-1946 ):  
 .1993 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .إيفانز، تريفور أ

 .1999 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .الجوادى، محمد :سيد مرعى (1440

  .1974 :بيروت ، دار الثقافة  اتورى،روسى  :ليبيا (1441

 :سالر (1442
األشقر، محمد عبد 

 .الغني
 .2000 :القاهرة  0مكتبة مدبولي

 .عمر، طوسون  :كتاب مالية مصر(1443
مطبعة صالح 

 الدين،
  .1931 :االسكندرية

  .1995 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .أنور، زقلمه /المماليك فى مصر (1444

1445)
تاريخ دولة المماليك فى 

 /مصر 
 .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .موير، السير وليم

 :تاريخ سالطين بنى عثمان (1446
عزب، محمد 

 .زينهم محمد
 .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 :محمود فهمى النقراشى (1447
سعيد ، عبدهللا

عبدالرزاق 
 .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 :خرائط التوزيعات البشرية (1448
محمد ، الشرنوبى

 .عبدالرحمن

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1987 :القاهرة 

1449)

دور القصر فى الحياة 

-1922السياسية فى مصر 

1936 

 1966 القاهرة-مصر مكتبة مدبولي سامى، أبوالنور

1450)

دور القصر فى الحياة 

 -1922السياسية فى مصر 

1936/  

  .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى ، .أبوالنور، سامى

1451)

الجمعية األثرية المصرية 

في صحراء العرب و 

 /األديرة الشرقية

 0 1996 :القاهرة مكتبة مدبولي، لبيب، حبشي

1452)
الرحلة األولى للبحث عن 

 :ينابيع البحر األبيض 
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولي، .قبودان، سليم

1453)
صفحة من تاريخ مصر في 

 :عهد محمد علي 
 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .طوسون، عمر

1990 ،

1996. 

 :السلطان المنصور قالوون (1454
الحداد، محمد 

 .حمزة اسماعيل
  .1998 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 .1996 :القاهرة ، مكتبة مدبولي .الفرد ج، بتلر /فتح العرب لمصر (1455



1456)

تاريخ مصر من الفتح 

إلى قبيل الوقت )العثمانى 

  /(الحاضر

 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .اإلسكندرى، عمر

1457)
صفوة العصر فى تاريخ 

 /ومشاهير رجال مصر 
 .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .قهمى، زكى

 :األزمة اللبنانية (1458
معهد البحوث 

 والدراسات العربية،
  .1978 :القاهره 

  .1994 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .جمال، حمدان /وإسرائيليات - فلسطينيات (1459

 /تاريخ نجـــــد (1460
اآللوسى، السيد 

 محمود شكرى
 .[ 19- ] :القاهرة  مكتبة مدبولى ،

 /تاريخ نجد (1461
االلوسى،السيد 

 محمود شكرى
  .1998 :القاهره  مكتبة الثقافة الدينية،

 :مدينة صبراتة (1462
محمد ، عيسى 

 على

الدار العربية 

، للكتاب
  .1978 :القاهرة 

 :تاريخ الطبرى (1463

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1464

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1465

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1466

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1467

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1468

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1469

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1470

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1471

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1472

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

 :تاريخ الطبرى (1473

الطبرى ، أبى 

جعفر محمد بن 

 جرير

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارف ،

1474)
دراسات في التاريخ والثقافة 

 :العربية 

الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2001 :القاهرة 

1475)
جهينة االخبار فى تاريخ 

 /زنجبار 

المغيرى، سعيد بن 

 .على

وزارة التراث 

 القومى،
  .1979 :عمان 



1476)
في تاريخ المغرب و 

 /األندلس 

العبادى، احمد 

 .مختار

مؤسسة الثقافة 

 الجامعية ؛
 .2001 :بيروت 

1477)
رجال صاغوا القرن 

 /العشرين 
 .شاكر، فؤاد

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2001 :القاهرة 

 /تاريخ المغرب العربى (1478
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (1479
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (1480
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

1481)
أسوان في العصور الوسطى 

/ 

الحويري، محمود 

 .محمد

عين للدراسات 

 والبحوث اإلنسانية،
 .1996 :القاهرة 

1482)
أسوان في العصور الوسطى 

/ 

الحويري، محمود 

 .محمد

عين للدراسات 

 والبحوث اإلنسانية،
 .1996 :القاهرة 

1483)
تاريخ مصر في العصر 

 /البيزنطي 

سليم، صبري أبو 

 .الخير

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

1484)

المفهوم السياسى 

واإلجتماعى لليهود عبر 

 :التاريخ 

 .حسين ، شريف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1995 - 

1996.  

1485)

المفهوم السياسى 

واإلجتماعى لليهود عبر 

 :التاريخ 

 .حسين ، شريف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1995 - 

1996.  

 .1981 :القاهرة  دار المعارف، .القوصى، عطية :من تاريخ بالد النوبة (1486

1487)

المفهوم السياسى 

واإلجتماعى لليهود عبر 

 :التاريخ 

 .حسين ، شريف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1995 - 

1996.  

1488)

المفهوم السياسى 

واإلجتماعى لليهود عبر 

 :التاريخ 

 .حسين ، شريف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1995 - 

1996.  

1489)

المجتمع فى مصر اإلسالمية 

من الفتح العربي إلي العصر 

 /الفاطمي 

رمضان، هويدا 

 .عبدالعظيم

مهرجان القراءة 

، للجميع
 :القاهرة 

 <1994 ،

1995 ،

1999 ،

2001> . 

1490)
تاريخ الترك فى آسيا 

 /الوسطى 
 .بارتولد، ف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1996 :القاهرة 

1491)
الثقافة السياسية للفالحين 

 :المصريين 
 .1980 :بيروت  دار بن خلدون، .المنوفى، كمال

 .كريستنسن، أرثر /إيران فى عهد الساسانيين (1492
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

 .مباشر، عبده :البحرية المصرية (1493
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهره 

<1995 ،

2007>. 

 .ج. جيميز، ت  :الحياة أيام الفراعنة  (1494
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1997 :القاهرة 

1495)
كتابة التاريخ فى مصر فى 

 :القرن التاسع عشر 

جاك ، جونيور

 .كرابس

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1993 :القاهرة 

1496)

محنة اإلسالم الكبرى، أو، 

زوال الخالفة العباسية من 

 /بغداد على أيدى المغول 

مصطفى ، بدر

 .طه

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1999 :القاهرة 

1497)
األحزاب السياسية ودورها 

 /فى أنظمة الحكم المعاصر 
 .الخطيب، نعمات

دار الثقافة للنشر 

، والتوزيع
 .1983 :القاهرة 



 .حوراني، البرت /تاريخ الشعوب العربية (1498
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 .حوراني، البرت /تاريخ الشعوب العربية (1499
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 :التاريخ وكيف يفسرونه (1500
ويدجرى، آلبان 

 .ج

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 :التاريخ وكيف يفسرونه (1501
ويدجرى، آلبان 

 .ج

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1502)
الوثائق السرية لثورة يوليو 

 : م 1952

رمضان، عبد 

 .العظيم محمد 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

1503)
الوثائق السرية لثورة يوليو 

 : م 1952

رمضان، عبد 

 .العظيم محمد 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

 .كونو، كينيث :فالحو الباشا (1504
المجلس األعلى 

 لثقافة،
 .2000 :القاهرة 

1505)

القبائل العربية فى بالد الشام 

منذ ظهور اإلسالم إلى نهاية 

 /العصر األموى 

دسوقى، محمد 

 .عزب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

 :آلهة مصر العربية (1506
خشيم، علي 

 .فهمي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

 :آلهة مصر العربية (1507
خشيم، علي 

 .فهمي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

1508)
اضمحالل االمبراطورية 

 =الرومانية وسقوطها 
 .جيبون، ادورد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1997 :القاهرة 

1509)
اضمحالل االمبراطورية 

 =الرومانية وسقوطها 
 .جيبون، ادورد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1997 :القاهرة 

1510)
اضمحالل االمبراطورية 

 =الرومانية وسقوطها 
 .جيبون، ادورد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1997 :القاهرة 

 .كرومر، لورد /الثورة العرابية (1511
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1512)
فرعون المجد واإلنتصار 

 /رمسيس الثانى ملك مصر 
 .ا.كتشن، كنت 

الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 :القاهره ، دار المعارف .عكاشة، ثروت /الفن المصرى القديم (1513

 <1992 ،

1973 ،

1976 ، 

1990 ،

1991> . 

1514)
اضمحال العصور الوسطى 

: 
 .هويزنجا ، يوهان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1998 :القاهرة 

 .ديال. بورت، ل :بالد ما بين النهرين (1515
الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1516)
تاريخ أوربا فى العصور 

 :الوسطى 
 .بيرين، هنرى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

  .2000 :القاهرة  دار النشر، .كويلر. ينج، ت :الشرق اآلدنى (1517

 .كوتريل، ليونارد  /الموسوعة االثرية العالمية (1518
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997  :القاهرة 

1519)
كتاب الطب المصرى القديم 

/  
  .كمال، حسن

الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
  .1998  :القاهرة 

 .كاسترو، أميريكو :حضارة اإلسالم فى أسبانيا (1520
دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع،
  .1983 :القاهرة 

 .النمر، عبدالمنعم /تاريخ اإلسالم فى الهند (1521
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 بيروت ؛

<1981 ،

1990>. 



1522)
تاريخ أوروبا والعالم فى 

 :العصر الحديث 

رمضان، عبد 

  .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1523)
تاريخ أوروبا والعالم فى 

 :العصر الحديث 

رمضان، عبد 

  .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1524)
تاريخ أوروبا والعالم فى 

 :العصر الحديث 

رمضان، عبد 

  .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 .عكاشة، ثروت /الفن الروماني (1525
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1993 - 

1999.  

 .عكاشة، ثروت /الفن الرومانى (1526
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1993 :القاهرة 

 .عكاشه، ثروت /فنون عصر النهضة (1527
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 > 

 :القاهره ، دار المعارف .عكاشة، ثروت /الفن المصرى القديم (1528

 <1992 ،

1973 ،

1976 ، 

1990 ،

1991> . 

 :الفن المصرى القديم (1529
شكرى، محمد 

 .أنور

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

 .أبوالمجد، صبري :سنوات ما قبل الثورة (1530
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

 <1987- 

 1989 > 

 .أبوالمجد، صبري :سنوات ما قبل الثورة (1531
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

 <1987- 

 1989 > 

1532)
قناة السويس فى العالقات 

 /الدولية 

عمرو، 

 .عبدالرءوف أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1978 :القاهره 

 .أبوالمجد، صبري :سنوات ما قبل الثورة (1533
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

 <1987- 

 1989 > 

 .أبوالمجد، صبري :سنوات ما قبل الثورة (1534
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

 <1987- 

 1989 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1535
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1536
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1537
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1538
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1539
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1540
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 



 .روبين، فيدين /مصر ارض الوادى (1541
المجلس االعلى 

، للثقافة
 .2001 :القاهرة 

 /مذكرات سعد زغلول (1542
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 .أسعد، فوزية :حتشبسوت (1543
المجلس األعلى 

، للثقافة
 .2003 :القاهرة 

 /مذكرات سعد زغلول (1544
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1545
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

1546)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1547)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1548)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1549)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1550)
كتاب السلوك لمعرفه دول 

 .الملوك

المقريزى، تقى 

الدين أحمد بن 

 .على

  .1972 :القاهره  مطبعه دار الكتب،

1551)

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 

أبريل - القاهرة مارس 

1969/  

  .1971 :القاهرة  دار الكتب ،

1552)

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 

أبريل - القاهرة مارس 

1969/  

  .1971 :القاهرة  دار الكتب ،

 .الخترش، فتوح :الغزو العراقى للكويت (1553

المجلس الوطنى 

للثقافة والفنون 

 واآلداب،

 .1995 :الكويت 

1554)

أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 

أبريل - القاهرة مارس 

1969/  

  .1971 :القاهرة  دار الكتب ،

1555)
البحرية فى مصر االسالمية 

: 
 .1967 :الجيزة  دار الكاتب العربى، .ماهر، سعاد

1556)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1557)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1558)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1559)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  



1560)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1561)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1562)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1563)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1564)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1565)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1566)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1567)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1568
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1569
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1570
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1571
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1572
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1573
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1574
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1575
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1576
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1577
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1578
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1579
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1580
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1581
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 



 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1582
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1583
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1584
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1585
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1586
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1587
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1588
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (1589
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

1590)
السحر والسحرة عند 

  /الفراعنة 
 . كونج، ايفان

الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
 .1999  :القاهرة 

 .كريم، سيد /لغز الحضارة الفرعونية (1591
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1996 :القاهرة 

 .قاسم، قاسم عبدة :فكرة التاريخ عند المسلمين (1592

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

1593)
تقسيم االمبراطورية 

 /ه 1862-1856العثمانية 

القاسمى،سلطان 

 .بن محمد 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2005 :القاهرة 

1594)
الدولة األموية المفترى عليها 

: 
 .2001 :القاهرة  دار القاهرة، .شاهين، حمدى

 =المرأة فى زمن الفراعنة (1595
نوبلكور، كرستيان 

 .ديرونس
 .2000 :القاهرة  دار الفكر،

1596)
تاريخ إفريقيا الحديث 

 /والمعاصر 

إبراهيم، عبدهللا 

 .عبدالرازق

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع،
 .1997 :القاهرة 

1597)
موسوعة تاريخ المغرب 

 /العربى 

الغنيمى، عبدالفتاح 

 .مقلد
 .1994 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1598)
موسوعة تاريخ المغرب 

 /العربى 

الغنيمى، عبدالفتاح 

 .مقلد
 .1994 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1599)
موسوعة تاريخ المغرب 

 /العربى 

الغنيمى، عبدالفتاح 

 .مقلد
 .1994 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

1600)
الوجود العسكرى الغربى فى 

 /الشرق األوسط 
 .آغا، حسين

المؤسسة العربية 

 للدراسات والنشر،
  .1982 :بيروت 

1601)

تاريخ الشرق االدنى منذ 

فجر التاريخ حتى مجئ 

 :حملة االسكندر االكبر 

علي، رمضان 

 .عبده
 .2002 :القاهرة  دار نهضة الشرق،

1602)

تاريخ الشرق االدنى منذ 

فجر التاريخ حتى مجئ 

 :حملة االسكندر االكبر 

علي، رمضان 

 .عبده
 .2002 :القاهرة  دار نهضة الشرق،

1603)

تاريخ الشرق األدنى القديم 

وحضارته إلى مجئ حملة 

 /االسكندر األكبر 

رمضان ، على

 .عبده
  .2001 :القاهرة  دار نهضة الشرق،

1604)
األثار المصرية فى وادى 

 /النيل
 .بيكى ، جيمس

مطابع سجل العرب 

، 
  .1992 :القاهرة

1605)
األثار المصرية فى وادى 

 /النيل
 .بيكى ، جيمس

مطابع سجل العرب 

، 
  .1992 :القاهرة



1606)
األثار المصرية فى وادى 

 /النيل
 .بيكى ، جيمس

مطابع سجل العرب 

، 
  .1992 :القاهرة

1607)
األثار المصرية فى وادى 

 /النيل
 .بيكى ، جيمس

مطابع سجل العرب 

، 
  .1992 :القاهرة

1608)
األثار المصرية فى وادى 

 /النيل
 .بيكى ، جيمس

مطابع سجل العرب 

، 
  .1992 :القاهرة

 .حسن، سليم :أبوالهول (1609
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992 :القاهرة 

1610)
الطب و التحنيط فى عهد 

 /الفراعنة 
  .1996  :القاهرة   مكتبة مدبولى،  .جيار، يوليوس

 /الفن المصرى القديم (1611
ديرويش، 

 .كريستيان

دار الجامعة 

 المصرية،
 .1990 :االسكندرية 

1612)

فى موكب الشمس فى تاريخ 

مصر الفرعونية من فجره 

 /الصادق الى آخر الضحى

 .بدوى ، أ حمد
لجنة التأليف 

 والترجمة والنشر،
 . م1955 :القاهرة

1613)

فى موكب الشمس فى تاريخ 

مصر الفرعونية من فجره 

 /الصادق الى آخر الضحى

 .بدوى ، أ حمد
لجنة التأليف 

 والترجمة والنشر،
 . م1955 :القاهرة

1614)

al-°Abbهasهiyهun wa-

-aruhum alهathه

mi°mهarهiyah fهi al-

°Irهaq wa-Miٍsr wa-

Afrهiqهiyهa/  

°Abduh ،

°Abd Allهah 

Kهamil 

Mهusâa. 

Dهar al-هAfهaq 

al-°Arabهiyah ،

al-

Qهahirah:  
2002.  

1615)

الفاطميون وآثارهم 

المعمارية فى أفريقية 

 /ومصر واليمن 

موسى، عبدهللا 

 .كامل

دار األوقاف 

 العربية،
  .2001 :القاهرة 

1616)
تونا الجبل دره في الصحراء 

 /دروة
  .1999 :القاهرة  دار الثقافة، .سعد، ابراهيم

1617)
مدائن صالح من مملكة 

 /األنباط إلى قبيلة الفقراء 
 .2000 :القاهرة  دار البستانى، .السايح، إبراهيم

 1923 :القاهرة ، دار البستاني استيندرف، /ديانة قدماء المصريين (1618

1619)
االمومة والطفولة فى مصر 

 /القديمة 
 .2001 :القاهرة  دار البستانى، .فياض، محمد

1620)
آثار مصر فى العصرين 

 /اليونانى والرومانى 

قادوس، عزت 

  .زكي حامد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2001 :اإلسكندرية 

1621)
جذور السلبية الشعبية فى 

 :مصر 
 .2000 :القاهرة  دار البستانى للنشر، .السايح، إبراهيم

1622)
الشمال االفريقى والعثمانيون 

: 

مشعل ، محمد 

 شاكر
  .1985 :ليبيا  جامعة سبها ،

 /تاريخ فتوح الشام (1623
األزدى، محمد بن 

 .عبدهللا

مؤسسة سجل 

 العرب،
 .1970 :القاهرة 

1624)

معالم تاريخ سودان وادى 

من القرن العاشر الى )النيل 

القرن التاسع عشر 

 /(الميالدى

، عبدالجليل

 الشاطر بصيلى
  .1967 :القاهره  مكتبة العرب،

 1992،  القاهرة. -  ميداليت المحدودة:  .ألير، أبيل جنوب السودان(1625

 .فوزي، مكاوي /الناس في مصر القديمة (1626
المجلس األعلى 

 اآلثار،
 .1995 :القاهرة 



1627)
دور المرأة في المجتمع 

 /المصري القديم 

نورالدين، 

 .عبدالحليم

المجلس األعلى 

، لآلثار
 .1995  :[القاهرة  ]

 جيفري، سبنسر  :مصر في فجر التاريخ (1628
المجلس اآلعلى 

 لآلثار ؛
 2000 :القاهرة 

1629)
كنائس وأديرة محافظة الفيوم 

: 
 .فتحى، خورشيد

المجلس االعلى 

، لآلثار
 :القاهرة 

[ 1998 

]. 

1630)
الزواج والطالق فى مصر 

 /القديمة 

حندوسة، تحفة 

 .أحمد

مطابع المجلس 

 االعلى لالثار،
 .2003 :القاهرة 

1631)
مدخل الى علم اآلثار 

 :المصرية
 .انجلباخ، ر

هيئة اآلثار 

 المصرية،
  .1998 :القاهرة

 .محمد، غيطاس /التصوير فى بالد النوبة (1632
المجلس األعلى 

 اآلثار،
 .1995 :القاهرة 

1633)
دراسات فى العمارة 

 :اإلسالمية 

عاصم ، رزق

 .محمد

مجلس األعلى 

، لآلثار
 .1995 :القاهرة 

1634)
ترميم وصيانة المبانى 

 /اآلثرية والتاريخية 
 .عبدالمعز، شاهين

المجلس االعلى 

، لآلثار
 .1994 :القاهرة 

1635)
تاريخ العمارة المصرية 

 :القديمة 
 .بدوى، إسكندر

هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1988 :القاهرة 

 .السيد، رمضان .تاريخ مصر القديمة(1636
هيئة االثار 

 المصرية،
 .1993 :القاهرة 

 .السيد، رمضان .تاريخ مصر القديمة(1637
هيئة االثار 

 المصرية،
 .1993 :القاهرة 

 .السيد، رمضان .تاريخ مصر القديمة(1638
هيئة االثار 

 المصرية،
 .1993 :القاهرة 

 .السيد، رمضان .تاريخ مصر القديمة(1639
هيئة االثار 

 المصرية،
 .1993 :القاهرة 

1640)

مسالت مصر ناطحات 

السحاب فى الزمن الماضى 

/ 

 .لبيب، حبشى
المجلس االعلى 

، لآلثار
 .1994 :القاهرة 

 .عبد العليم، فهمى /جامع المؤيد شيخ (1641
هيئة األثار 

 المصرية،
 .1994 :القاهرة 

  .بيشار، بيير  :االثار و الزالزل (1642
هيئة ، وزارة الثقافة

  اآلثار المصرية،
 .1992  :القاهرة 

 .فخرى، احمد :واحات مصر(1643
الهيئة المصرية 

 االثار،
  .1993 :القاهرة

1644)
صفحات مشرقة من تاريخ 

 /مصر القديم 

محمد ، بكر

 .إبراهيم
  .1992 :القاهره ، وزارة الثقافة

 :مصر االسالمية (1645
العدوي، إبراهيم 

 .أحمد

هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1992 :القاهرة 

1646)

الصحراء المصرية جبانة 

البجوات فى الواحة الخارجة 

/ 

 .احمد، فخرى
مطابع هيئة االثار 

 المصرية،
 .1989 :القاهرة 

 .ألدريد، سيريل /الفن المصري القديم (1647
هيئة االثار 

 المصرية،
 :القاهرة 

<1965-

1990>. 

 هارى، ج إيمحتب إله الطب و الهندسة(1648
هيئة اآلثار :

 المصرية
 1988،  القاهرة.-

1649)
دراسات فى العمارة والفنون 

 /القبطية 

شيحه، مصطفى 

 عبدهللا،

هيئة اآلثار 

، المصرية
 .1988 :القاهرة 

 :الفوائد النفيسه الباهره (1650
ابي ، الشافعي

 .حامد المقدسي

هيئه االثار 

 المصريه،
  .1988 :القاهره 

1651)

نصوص الشرق األدنى 

القديمة المتعلقة بالعهد القديم 

: 

 .بريتشارد، جيمس
هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1987 :وزارة الثقافة 



1652)
فن الرسم عند قدماء 

 =المصريين 
 .بيك، وليم ه

هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1987 :القاهرة 

 /الديانة المصرية القديمة (1653
تشرنى، 

 .ياروسالف

هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1987 :القاهرة 

1654)
الشرطة واألمن الداخلى فى 

 /مصر القديمة 

إبراهيم، 

  .بهاءالدين
 .1986 :القاهرة   وزارة الثقافة،

1655)
تراثنا القومي بين التحدي 

 :واإلستجابة 

هيئة االثار 

 المصرية،
 .1985 :القاهرة 

 .فخري، احمد /الصحراوات المصرية (1656
المجلس األعلى 

 لآلثار المصرية،
 .1999 :القاهرة 

1657)
مسجد ومدرسة عبد الغنى 

  :(البنات)الفخرى 

امال ، االلفى

 .صفوت

مطابع المجلس 

، االعلى لالثار
  .1999 :القاهرة 

  .1999 :القاهرة ، الوزارة :مسجد يوسف أغا الحين (1658

 :زاوية عبدالرحمن كتندا(1659
آمال ، األلفى

 صفوت

المجلس االعلى 

 لآلثار ،
  .1999 :القاهرة 

1660)
دير وكنيسة السيدة العذراء 

 /بابليون الدرج 

. وزارة الثقافة

المجلس االعلى 

، لالثار

 :القاهرة 
[ 1990 

]. 

1661)
مشروع ترميم وكالة 

 :بازرعه 

المجلس األعلى 

، لآلثار
 .2001 :القاهرة 

 /مسجد الدشطوطى (1662
المجلس االعلى 

، لالثار
  .2001 :القاهرة

1663)
مدرسة األمير جمال الدين 

 :اإلستادار 

المجلس االعلى 

، لآلثار
 .2001 :القاهرة 

 :المومياوات الملكية (1664
المجلس األعلى 

 لآلثار،
  .1994 :القاهرة 

1665)

مقبرتا تحتمس الرابع 

ومنتوحر خبشف بوادي 

الملوك وانجازات ترميم 

 1992وصيانة آثار األقصر 

 -1993/  

االلفى، أمال 

 .صفوت

هيئة اآلثار 

 المصرية،
  .1993 :القاهرة 

 /دليل آثار محافظة الفيوم (1666
المجلس األعلى 

 لآلثار،
  .1994 :القاهرة 

 /متحف مركب خوفو (1667
المجلس األعلى 

 لآلثار،
  .1986 :القاهرة 

 /أمجاد الفراعنة (1668
طه، محمود 

 .ماهر

هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1989 :القاهرة 

 /المتحف الحربى القومى (1669
هيئة اآلثار 

 المصرية،
  .1998 :القاهرة 

 :وادى الملوك(1670

-وزارة الثقافة

المجلس االعلى 

 لالثار؛

 :القاهرة
( - - 19 

). 

 /منطقة آثار دهشور (1671
المجلس األعلى 

 لآلثار،
  .2000 :القاهرة 

1672)
قصة فك رموز اللغة 

 /المصرية القديمة

المجلس االعلى 

 لالثار؛
 :القاهرة

( - - 19 

). 

 :مقبرة الملكة نفرتارى (1673
المجلس األعلى 

، لآلثار
 .1992 :القاهرة 

 .فاروق، حسنى /متحف كوم اوشيم الفيوم (1674
المجلس االعلى 

، االثار
  .1994 :القاهرة 

 /متحف الوادى الجديد (1675
مطابع المجلس 

 االعلى لالثار،
 .1993 :القاهرة 



 /معبد الدر (1676
محمود ، طه

 .ماهر

المجلس األعلى 

 لآلثار،
 .1995 :القاهرة 

 :متحف التحنيط (1677
المجلس األعلى 

 لآلثار،
 .1997 :القاهرة 

 .1995 :القاهرة  وزارة الثفافة، /معرض اثار مدينة رشيد (1678

1679)
آثار سيناء العائدة من 

 /إسرائيل 

مطابع المجلس 

 االعلى لآلثار،
 .1995 :القاهرة 

 :متاحف قصر عابدين (1680
عاطف ، غنيم

 .عبدالحميد

المجلس األعلى 

 لآلثار،
 .1997 :القاهرة 

1681)
فنون صناعة الحلى فى 

 :مصر القديمة 

المجلس األعلى 

 لآلثار،
 .1999 :القاهرة 

 /ترميم آثار فوه (1682
المجلس األعلى 

، لآلثار
 .1997 :القاهرة 

 .عاطف، غنيم /قصر األمير محمد علي (1683
المجلس األعلى 

، لآلثار
 .1995 :القاهرة 

1684)
متحف األقصر للفن 

 .المصري القديم

هيئة اآلثار 

 المصرية،
 .1978 :القاهرة 

 .دليل المتحف القبطى(1685
المجلس االعلى 

 لالثار،
 .1995 :القاهرة 

1686)
دليل اآلثار اإلسالمية بمدينة 

 /القاهرة 

المجلس ألعلى 

، لآلثار
 .2000 :القاهرة 

 /المتحف المصرى (1687
على، محمد 

 .صالح

وزارة الثقافة، 

المجلس االعلى 

  لآلثار،

 . 1999  :القاهرة 

1688)
دراسات وبحوث فى االثار 

 /والحضارة االسالمية

عبد التواب، عبد 

 .الرحمن محمود
  .2001 :القاهرة وزارة الثقافة،

1689)
دراسات وبحوث فى االثار 

 /والحضارة االسالمية

عبد التواب، عبد 

 .الرحمن محمود
  .2001 :القاهرة وزارة الثقافة،

1690)
اطلس المواقع االثرية 

 /بمحافظة الشرقية 

المجلس األعلى 

، لآلثار
 .2001 :القاهرة 

 .1980 :القاهرة  عالم الكتب، .حمدان، جمال :شخصية مصر (1691

 .1980 :القاهرة  عالم الكتب، .حمدان، جمال :شخصية مصر (1692

 .1980 :القاهرة  عالم الكتب، .حمدان، جمال :شخصية مصر (1693

 .1980 :القاهرة  عالم الكتب، .حمدان، جمال :شخصية مصر (1694

 :حرب الخليج (1695
هيكل، محمد 

 .حسنين

مركز القاهرة 

 للترجمة و النشر،
 .1992 :القاهرة 

1696)
 سنوات القهر 67ناصر 

 :والهزيمة 
 .أحمد، رائف

الزهراء لالعالم 

 العربى ،
  .2001 :القاهرة 

1697)
مذكرات كريم ثابت فاروق 

 كما عرفته ملك النهاية

هيكل،محمد 

 حسنين
 2000،  القاهرة دار الشروق:

1698)
نظرات فى الواقع المصرى 

/ 
 .حجى، طارق

الدار الدوليه 

لالستثمارات 

 الثقافيه،

  .2001 :القاهره 

1699)
مذكرات كريم ثابت فاروق 

 كما عرفته ملك النهاية

هيكل،محمد 

 حسنين
 2000،  القاهرة دار الشروق:

 .1999 :القاهره  دار الخيال، .نصر، صالح /مذكرات صالح نصر (1700



 .1999 :القاهره  دار الخيال، .نصر، صالح /مذكرات صالح نصر (1701

 .1999 :القاهره  دار الخيال، .نصر، صالح /مذكرات صالح نصر (1702

 :القاهرة (1703
شحاتة ، إبراهيم

 .عيسى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 :فجر الضمير (1704
جيمس ، بريستيد

 .هنرى 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999  :[القاهره]

1705)
تاريخ أفريقيا الحديث 

 /والمعاصر 

إبراهيم، عبدهللا 

 .عبدالرازق
 .2002 :الرياض  دار الزهراء،

1706)
موسوعة احداث واعالم 

 /مصر والعالم 

موسى،رءوف 

 .سالمه 
  .2002 :بيروت  مكتبة المعارف ،

1707)
موسوعة احداث واعالم 

 /مصر والعالم 

موسى،رءوف 

 .سالمه 
  .2002 :بيروت  مكتبة المعارف ،

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (1708
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (1709
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (1710
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (1711
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (1712
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (1713
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

1714)

تاريخ اإلسالم السياسى 

والدينى والثقافى 

 /واالجتماعى 

حسن، حسن 

 .إبراهيم

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 دار الجيل ؛

1948 - 

1996. 

1715)

نفح الطيب من عصين 

االندلس الرطيب، وذكر 

وزيرها لسان الدين بن 

 /الخطيب

التلمسانى،احمد بن 

 .محمد المقرى

المكتبة التجارية 

 الكبرى،
  .1949 :القاهرة

1716)

نفح الطيب من عصين 

االندلس الرطيب، وذكر 

وزيرها لسان الدين بن 

 /الخطيب

التلمسانى،احمد بن 

 .محمد المقرى

المكتبة التجارية 

 الكبرى،
  .1949 :القاهرة

1717)

نفح الطيب من عصين 

االندلس الرطيب، وذكر 

وزيرها لسان الدين بن 

 /الخطيب

التلمسانى،احمد بن 

 .محمد المقرى

المكتبة التجارية 

 الكبرى،
  .1949 :القاهرة

1718)

نفح الطيب من عصين 

االندلس الرطيب، وذكر 

وزيرها لسان الدين بن 

 /الخطيب

التلمسانى،احمد بن 

 .محمد المقرى

المكتبة التجارية 

 الكبرى،
  .1949 :القاهرة

1719)

نفح الطيب من عصين 

االندلس الرطيب، وذكر 

وزيرها لسان الدين بن 

 /الخطيب

التلمسانى،احمد بن 

 .محمد المقرى

المكتبة التجارية 

 الكبرى،
  .1949 :القاهرة

1720)
الصراع الحضاري بين 

 /العرب وإسرائيل 

العشماوي، محمد 

 .سعيد
 .1997 :القاهرة ، دار المعارف

  .1997 :القاهره  مدبولي الصغير، امام،عبد هللا /حقيقة السادات (1721



  .1990 :القاهره، دار الفضلية الجوهرى على، /العرب وإسرائيل(1722

1723)
إمتاع السامر بتكملة متعة 

 /الناظر

شعيب ،الدوسرى

بن عبد الحميد بن 

 .سالم 

دار الملك عبد 

، العزيز
  .1998 :الرياض

1724)
اعالم المغرب واالندلس فى 

 :القرن الثامن

ابى .ابن االحمر

الوليد اسماعيل بن 

 يوسف

  .1976 :بيوت، مؤسسه الرساله

 :عبدالناصر (1725
مركز األهرام 

، للترجمة والنشر
  .1997 :القاهرة 

 /تاريخ فلسطين (1726
البرغوثى، عمر 

 .الصالح
 .2001 :القاهرة ، دار المعارف

1727)

جوانب من الحياة فى مصر 

فى العصرين البطلمى 

والرومانى فى ضوء الوثائق 

 /البردية 

عبد الغنى، محمد 

 .السيد محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث،
  .2001 :اإلسكندرية 

1728)

العالقات اليمنية الخليجية 

الكتاب االول االهمية 

 /التاريخية واالستراتيجية

القاسمى، خالد بن 

 محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث ،
 .[ 19 - ] :األسكندرية 

 :علم التاريخ(1729
النبراوى، فتحية 

 .عبد الفتاح
  .1993 :القاهرة ، دار اآلفاق العربية

1730)

آل المهلب العمانيون فى 

المشرق االسالمى حتى 

 .سقوط الدولة األموية

سلطان ، عبد 

 .المنعم عبد الحميد

المكتب الجامعى 

 الحديث،
  .2003 :االسكندرية

1731)
صفحات من تاريخ عمان 

 :فى العصر االسالمى 

سلطان، عبدالمنعم 

 .عبدالحميد

المكتب الجامعى 

 الحديث ؛
  .2002 :االسكندرية 

 :عمان (1732
القاسمى، خالد بن 

 .محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 .2001 :االسكندرية 

1733)
موجز تاريخ آسيا الحديث 

 /والمعاصر 
 .1997 :بنغازي  الجامعة المفتوحة، .المقرحي، ميالد

1734)
السياسة الخارجية لدولة 

 /االمارات العربية المتحدة 

ابن حارب، عبد 

 الرحمن يوسف

المكتب الجامعى 

 الحدبث ،
  .1999 :االسكندرية 

1735)
لمحات من تاريخ مصر 

 /تحت حكم الرومان 

عبد الغني،محمد 

 السيد محمد
 :االسكندرية 

المكتب 

الجامعى 
2001.  

1736)
موجز تاريخ آسيا الحديث 

 /والمعاصر 
 .1997 :بنغازي  الجامعة المفتوحة، .المقرحي، ميالد

1737)
احداث في تاريخ الخليج 

 /العربي 

السعدون ، خالد 

 حمود

المكتب الجحامعي 

 الحديث ،
  .2001 :االسكندرية 

1738)
بعض مالمح الفكر اليونانى 

 :القديم 

عبدالغنى، محمد 

 .السيد محمد

المكتبة الجامعي 

، الحديث
 .1999 :االسكندريه 

1739)
تاريخ افريقيا الحديث 

 /والمعاصر
 .جالل،يحيى

المكتب الجامعى 

 الحديث،
  .1900 :اإلسكندرية

  .1971 :بيروت  دار االداب ، 0كولن، ولسون /سقوط الحضارة(1740

1741)
العالم العربي الحديث 

 :والمعاصر 
 .يحيي، جالل

المكتب الجامعي 

 الحديث،
 .1998 :االسكندرية 

1742)
العالم العربي الحديث 

 :والمعاصر 
 .يحيي، جالل

المكتب الجامعي 

 الحديث،
 .1998 :االسكندرية 

1743)
العالم العربي الحديث 

 :والمعاصر 
 .يحيي، جالل

المكتب الجامعي 

 الحديث،
 .1998 :االسكندرية 

1744)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 



1745)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 

1746)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 

1747)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 

1748)

التاريخ الحديث والمعاصر 

لدولة اإلمارات العربية 

 /المتحدة

القاسمى، خالد بن 

 .محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث،
  .1999 :األسكندرية 

 :المملكة العربية السعوديه (1749
القاسمى ، خالد بن 

 محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث ،
  .1999 :االسكندريه 

 :عمان ومسيرة التحدى (1750
القاسمى ، خالد بن 

 محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث ،
  .1999 :االسكندرية 

 :البـحرين (1751
القاسمى، خالد بن 

 .محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 .1999 :األسكندرية 

 .مهنا، محمد نصر :قطر (1752
المكتب الجامعى 

 الحديث،
  .2001 :اإلسكندرية 

 مهنا ، محمد نصر :الكويت (1753
المكتب الجامعى 

 الحديث ،
  .2001 :االسكندرية 

 /تاريخ الهند الحديث (1754
غنيم، عادل 

 0حسن
 .1980 :القاهرة  مكتبة الخانجي،

 .إبراهيم، السايح /تاريخ اليونان (1755
المكتب الجامعى 

 الحديث،
 .1999 :اإلسكندرية 

1756)

التاريخ االقتصادي 

واالجتماعي للعصر البطلمي 

 :المبكر 

عبد الغني، محمد 

 .السيد

المكتب الجامعي 

 الحديث،

االسكندرية، 

 :مصر 
2002. 

1757)
الخالفة العباسية فى عهد 

 /تسلط البويهين 
 .على، وفاء محمد

المكتب الجامعى 

، الحديث
 .1991 :األسكندرية 

  .1984 :االسكندريه  المطبعه العصريه، يحيى، جالل /مصر الحديثة(1758

1759)
الجزر الثالث بين السيادة 

 /العربية واالحتالل االيرانى 

القاسمى، خالد بن 

 محمد

المكتب الجامعى 

 الحديث ،
  .1997 :االسكندرية 

1760)
معالم تاريخ المغرب 

 /واألندلس 
 .مؤنس، حسين

دار ومطابع 

 المستقبل ؛
 :القاهرة 

 <1980 ،

1992 ،

1997 ،

2004 > 

1761)
اليمن ودول مجلس التعاون 

 الخليجي

األغيري، أكرم 

 عبد الملك

المكتب الجامعي 

 الحديث
 1999 االسكندرية

 .مهنا، محمد نصر /إنتشار اإلسالم في آسيا (1762
المكتب الجامعي 

 الحديث،
  .1997 :االسكندرية 

 .مهنا، محمد نصر /إنتشار اإلسالم في آسيا (1763
المكتب الجامعي 

 الحديث،
  .1997 :االسكندرية 

 مبروك،احمد /رحلة الى بالد العرب (1764
دارة الملك 

 عبدالعزيز ،
 . ه1421 :الرياض 

 /المغول فى التاريخ (1765
الصياد، فؤاد عبد 

 .المعطى

مكتب الشريف 

 وسعيد راًفت،
  .1975 :القاهرة 

1766)

دراسة فى حركات التبشير 

و التنصير بمنطقة افريقيا 

 /فيما وراء الصحراء

 .الدالى،الهادى
الدار المصرية 

 اللبنانية ،
  .2002 :القاهرة 

1767)

المغالطات واإلفتراءات على 

تاريخ وحضارة مصر 

 :الفرعونية 

سيد، عبدالمنعم 

 .عبدالحليم

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2000 :اإلسكندرية 



1768)
العرب فى العصور القديمة 

: 

لطفى ، يحيى

 .عبدالوهاب

دار المعرفة 

، الجامعية
 1988 :االسكندرية 

1769)
فى تاريخ االيوبيين 

 /والمماليك 
 .قاسم، عبده قاسم

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

 /تاريخ العرب الحديث (1770
العيدروسى، محمد 

 .حسن
  .2001 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

1771)

دراسات فى تاريخ الشرق 

األقصى الحديث والمعاصر 

/ 

عبدالمطلب، 

 .عاصم محروس

مكتبة بستان 

 المعرفة،
 .2003 :القاهرة 

1772)

دراسات فى تاريخ الشرق 

األقصى الحديث والمعاصر 

/ 

عبدالمطلب، 

 .عاصم محروس

مكتبة بستان 

 المعرفة،
 .2003 :القاهرة 

1773)
المصريون والمسيحية حتى 

 /الفتح العربي 

السيد، محمد 

 .عبدالفتاح

الدار المصرية 

 الحديثة،
 .2000 :اإلسكندرية 

1774)
الحرف والصناعات فى عهد 

 /محمد على 

هريدى، صالح 

 .احمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .2003 :القاهرة 

1775)
التاريخ السياسى للدولة 

 /العربية 
 ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .1976 :القاهره

1776)

دراسات فى تاريخ العالم 

العربى واإلسالمى الحديث 

 /والمعاصر 

أباظه، فاروق 

 .عثمان

دار المعرفة 

، الجامعية
 :االسكندرية 

 <1997 ،

1998> . 

 .محمد، نبيلة حسن /في تاريخ الدولة العباسية (1777
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2002 :القاهرة 

1778)

الجاليات االوربية فى مدينة 

االسكندرية فى العصر 

/ هـ 1213-923 )العثمانى 

 :( م1517-1797

على، صالح احمد 

 .هريدى 

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .1989 :االسكندرية 

 .سيد، ايمن فؤاد :الدولة الفاطمية فى مصر (1779
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2000 :القاهرة 

 :التاريخ الوسيط (1780
كانتور، نورمان 

 .ف

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 :القاهرة 

 <1997 

 ،2001 

>. 

 :التاريخ الوسيط (1781
كانتور، نورمان 

 .ف

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 :القاهرة 

 <1997 

 ،2001 

>. 

 .بالكمان، وينيفريد :الناس في صعيد مصر (1782

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1995 :القاهرة 

1783)
دراسات في التاريخ 

 /األمريكي 

دسوقي، ناهد 

 .إبراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1995 :اإلسكندرية 

1784)
اهم احداث مصر في القرن 

 /العشرين 

حسنين، خالد 

 .حسن
 :االسكندرية  مكتبة معروف،

[ 2002 

]. 

 .سليم، أحمد أمين /حضاره العراق القديم (1785
دار المعرفة 

، الجامعية
 .2001 :االسكندرية 

 .عشماوى، سيد :اليونانيون فى مصر (1786

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .1997 :القاهرة 

 :تاريخ العرب الحديث (1787
التميمى، عبدالملك 

 .خلف

مجلس النشر 

 العلمى،
 .2006 :الكويت 



 :تاريخ العرب الحديث (1788
اسماعيل، حلمى 

 محروس

مؤسسة شباب 

 الجامعة ،
  .1997 :االسكندرية 

1789)
اسيا في التاريخ الحديث 

 /والمعاصر 

رأفت ، الشيخ

 .غنيمي

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

1790)
اسيا في التاريخ الحديث 

 /والمعاصر 

رأفت ، الشيخ

 .غنيمي

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

1791)
تاريخ أفريقيا الحديث 

 /المعاصر 

إبراهيم، عبد هللا 

 .عبد الرازق

دار الثقافه للنشر 

 والتوزيع،
 .2001 :القاهره 

1792)
تاريخ أفريقيا الحديث 

 /والمعاصر 

إبراهيم، عبدهللا 

 .عبدالرازق
 .2002 :الرياض  دار الزهراء،

1793)
تأصيل ماورد فى التاريخ 

 /الجبرتى من الدخيل 

سليمان، أحمد 

 .السعيد
 .1979 :القاهره ، دار المعارف

 /تاريخ القدس (1794
العارف، عارف 

 .باشا

دار المعارف 

 المصرية،
 .1994 :القاهرة 

 .[ت.د] :القاهرة  دار المعارف ، .ل.ا.فشر، هـ :تاريخ أوروبا (1795

  :1919ثورة (1796
الرافعى، 

 .عبدالرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف،

 /عصر إسماعيل (1797
الرافعي، عبد 

 .الرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف ،

 /عصر إسماعيل (1798
الرافعي، عبد 

 .الرحمن
  .1987 :القاهرة  دار المعارف ،

 .الشيخ، رأفت /تاريخ العرب المعاصر(1799

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 :القاهرة

 <1995- 

 2002 

>. 

1800)
أهل الذمة فى مصر فى 

 /العصر الفاطمى األول 

محمود، سالم 

 .شافعى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهره 

 .يوسف، السيد :مذكرات معتقل سياسى (1801
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

1802)
الدور المصري و العربي 

 /في حرب تحرير الكويت 

كمال ، عامر 

 أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
 2001 :القاهرة 

1803)
أحمد عرابى ودوره فى 

 /الحياه السياسية المصرية 
 .طه، سمير محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1986 :القاهرة 

1804)
 فى ضوء 1919ثورة 

 /مذكرات سعد زغلول 

رمضان، 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

1805)
-1882اليهود فى مصر من 

1948/  

حسنى، سعيدة 

 محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1993 :القاهره 

 .ديال. بورت، ل :بالد ما بين النهرين (1806
الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 كرومر، لورد /الثورة العرابية(1807
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1997 :القاهرة 

1808)
المجتمع المصرى تحت 

 /الحكم العثمانى 
 .ميكل، ونتر

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .هورنونج، إريك :فكرة فى صورة (1809
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2002 :القاهرة 

1810)

سياسة الواليات المتحدة 

األمريكية إزاء مصر 

1830-1914/  

رايت، لينوار 

 .تشامبرز

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1987 :القاهرة 

 /تاريخ اوربا الشرقية (1811
تيسمانيانو، 

 .فالديمير

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1996 :القاهره 



1812)

السياسة الخارجية األمريكية 

فى السبعينات والثمانينيات 

من خالل رؤى وتحركات 

 /كيسنجر - نيكسون 

 .حسين، شريف
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهرة 

1813)

الواليات المتحدة من 

االستقالل والعزلة إلى سيادة 

 /العالم 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

1814)

الواليات المتحدة من 

االستقالل والعزلة إلى سيادة 

 /العالم 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

1815)

الواليات المتحدة من 

االستقالل والعزلة إلى سيادة 

 /العالم 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

1816)

الواليات المتحدة من 

االستقالل والعزلة إلى سيادة 

 /العالم 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

1817)

الواليات المتحدة من 

االستقالل والعزلة إلى سيادة 

 /العالم 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

1818)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1819)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1820)
النظارات والوزارات 

 /المصرية 

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

1821)
صعيد مصر فى عهد الحملة 

  /1801 -1798الفرنسية 

الطوخى، نبيل 

 .السيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1822)

العالقات المصرية العثمانية 

على عهد االحتالل 

 1914 - 1882البريطاني 

/ 

 .فهمي، أمل
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 .الجوادي، محمد /التنمية الممكنة (1823
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2002 :القاهرة 

1824)
تاريخ الجيش المصرى فى 

 /عصور ما قبل التاريخ 

أحمد، عز الدين 

 .إسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامه للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

 /خواطر مؤرخ(1825
رمضان،عبدالعظيم

. 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2001 :القاهرة

 /خواطر مؤرخ(1826
رمضان،عبدالعظيم

. 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2001 :القاهرة

 /خواطر مؤرخ(1827
رمضان،عبدالعظيم

. 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2001 :القاهرة

1828)
دور مصر فى منظمة 

 :الوحدة اإلفريقية 

عبدالرازق، 

 .عادل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

1829)

روسيا ومصر فى ضوء 

أواسط )االرشيفات الروسية

بداية القرن -19القرن ال

  /(20ال

تشكين، غينادى 

 .غوريا

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 شهيب،عبدالقادر /الموساد سقوط االسطورة (1830
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  م2002 :القاهرة



1831)

القضية الفلسطينية بين 

مصطفى النحاس وعبد 

 /الناصر

رمضان ،عبد 

 .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة

1832)
الحقيقة التاريخية حول 

  /1973حرب أكتوبر 

رمضان، عبد 

 .العظيم محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2002 :القاهرة 

 .أبوالمجد، صبري :مذكراتى فى السجن (1833
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1989 :القاهرة 

1834)
الوطنيه المصريه فى 

 /العصر الحديث 
 .حجازي، أمنه

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2000 :القاهرة 

1835)
قضايا فى تاريخ مصر 

 /المعاصر 

، رمضان

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

1836)
قضايا فى تاريخ مصر 

 /المعاصر 

، رمضان

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

 .بيرك، جاك :مصر االمبريالية والثورة (1837
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

 .فراج، عبد المجيد :مصر فى نصف قرن (1838
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

 :جماعات التفكير فى مصر (1839
رمضان، 

 .عبدالعظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهره 

 /أوراق فى تاريخ مصر (1840
رمضان، عبد 

 .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

1841)
تاريخ أوروبا والعالم فى 

 :العصر الحديث 

رمضان، عبد 

  .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1842)
تاريخ أوروبا والعالم فى 

 :العصر الحديث 

رمضان، عبد 

  .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1843)
تاريخ أوروبا والعالم فى 

 :العصر الحديث 

رمضان، عبد 

  .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 /مذكرات سعد زغلول (1844
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1845
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1846
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1847
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1848
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

 /مذكرات سعد زغلول (1849
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 



 /مذكرات سعد زغلول (1850
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

 <1987 ،

1988 ،

1990 ،

1991 > 

1851)
نهب آثار وادى النيل ودور 

 /لصوص المقابر 
 .فاجان، بريان م

مطابع الهيئة 

المصرية العامة 

 للكتاب،

 .2003 :القاهرة 

 .فريد، محمد :أوراق محمد فريد (1852
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

 .أمين، أحمد  .ضحى االسالم(1853
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

 /جذور الحضارة المصرية (1854
الشتلة، إبراهيم 

 .يوسف
 .1998 :القاهرة ، مطبعة بركات

1855)

دراسات فى تاريخ مصر 

الحديث 

- م1805/ه1220والمعاصر

 ./م1882/ه1300

هريدى، صالح 

 أحمد
  .2000 :القاهرة عين للدراسات،

 .كين، موريس :حضارة اوروبا (1856

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

  .2000 :القاهرة 

1857)
حقيقة يهود الدونمة فى تركيا 

: 
 .درويش، هدى

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2003 :القاهرة 

1858)
تاريخ مصر فى 

 /عصرالبطالمة والرومان 
 .فرح، أبواليسر

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانيةواإلجتماعية

، 

 .2002 :القاهرة 

 .كين، موريس :حضارة اوروبا (1859

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

  .2000 :القاهرة 

1860)
اهم احداث مصر في القرن 

 /العشرين 

حسنين، خالد 

 .حسن
 :االسكندرية  مكتبة معروف،

[ 2002 

]. 

 /زبدة الحلب من تاريخ حلب(1861

ابى القاسم، كمال 

الدين عمر بن 

 .احمد بن هبة هللا

  .1996 :بيروت دار الكتب العلمية،

 :تاريخ أوربا (1862
الجمل، شوقى 

 عطا هللا

المكتب المصرى 

لتوزيع المطبوعات 

، 

  .2000 :القاهره 

1863)
مصر تحت الحكم الروماني 

/ 
  .1999 :القاهرة  المكتب المصري ، .نفتالي، لويس

1864)

العرب والدولة العثمانية من 

الخضوع إلى المواجهة 

1516 - 1916/  

الشلق، أحمد 

 .زكريا

مصر العربية للنشر 

 والتوزيع،
 .2002 :القاهرة 

 /تاريخ العرب الحديث (1865
العيدروسى، محمد 

 .حسن
  .2001 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

1866)

البحر األحمر في الحرب 

-1914)العالمية األولى 

  /(م1918

حسن، إبراهيم 

 .محمد

عين للدراسات 

 والبحوث،
 .1998 :القاهرة 

 :الوثائق التاريخية(1867
عبد 

 الرازق،عبدهللا

المكتب المصري 

لتوزيع 

 المطبوعات،

 2001.  :القاهرة

1868)
بروتوكوالت حكماء 

 /صهيون المؤامره 
  .2002 :القاهرة  دار اخبار اليوم ، عبدالواحد ، حسين



1869)
تاريخ مصر والسودان 

 /الحديث والمعاصر 

ابراهيم ،عبد اللة 

 .عبد الرازق

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع،
 .1997 :القاهرة 

1870)
الجيش المصرى وحروب 

 :الشام األولى 

عبد العزيز، محمد 

  .رفعت

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1999 :القاهرة 

 .الحويرى، محمود /منهج البحث فى التاريخ(1871

المكتب المصرى 

لتوزيع 

 المطبوعات،

  .2001 :القاهرة

1872)
مصر فى العصر البيزنطى 

 / م 641 - 284

رأفت عبد ، محمد

 .الحميد

دار مصر العربية 

 للنشر والتوزيع،
 .2001 :القاهرة 

 /تاريخ االقباط (1873
تقي ، المقريزي

 .الدين
 .1998 :القاهرة ، دار الفضيلة

 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولي، .شرف الدين، نبيل :بن الدن (1874

 .  1982 :القاهرة  دار المعارف ، .محمد، محسن :سنة من عصر مصر (1875

1876)

الحمله العثمانيه على 

-ه1288االحساء عام

م من خالل الوثائق 1871

 /العثمانيه 

الكندرى،فيصل 

 عبدهللا

مركز دراسات 

الخليج والجزيره 

 العربيه ،

  .2003 :الكويت 

1877)
معجم مصطلحات التاريخ 

 /العربى الحديت والمعاصر 

عبدالغنى، 

 .مصطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

1878)

القبائل العربية فى بالد الشام 

منذ ظهور اإلسالم إلى نهاية 

 /العصر األموى 

دسوقى، محمد 

 .عزب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

1879)
الحضارة االسالمية فى 

 القرن الرابع الهجرى،
 .متز، آدم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

1880)

تاريخ المرأة فى الحياة 

النيابية فى مصر منذ دستور 

 وحتى سنة 1956سنة 

1995/  

قوره، ناديه حامد 

 .حلمى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1881)

نيابة حلب فى عصر 

-1250)سالطين المماليك 

  /(هـ923-648/ م 1517

حمزة، عادل 

 .عبدالحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

1882)

نيابة حلب فى عصر 

-1250)سالطين المماليك 

  /(هـ923-648/ م 1517

حمزة، عادل 

 .عبدالحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

1883)
تاريخ أهل الذمة فى مصر 

 :اإلسالمية 

عامر، فاطمة 

 .مصطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

1884)
تاريخ أهل الذمة فى مصر 

 :اإلسالمية 

عامر، فاطمة 

 .مصطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

1885)
مصادرة االمالك فى الدولة 

 :االسالمية 

الشربينى، البيومى 

 .اسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

1886)
مصادرة االمالك فى الدولة 

 :االسالمية 

الشربينى، البيومى 

 .اسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 /قبرس والحروب الصليبية (1887
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 /الديانة المصرية القديمة (1888
نور الدين، عبد 

 .الحليم

األقصي للطباعة 

 والنشر،
  .2009 :القاهرة 



 /الديانة المصرية القديمة (1889
نور الدين، عبد 

 .الحليم

األقصي للطباعة 

 والنشر،
  .2009 :القاهرة 

 /الظاهر بيبرس (1890
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

 .حبش، حسن /ذيل وليم الصورى (1891
الهيئة المصرية 

 العامة،
 .2002 :القاهرة 

1892)
آثار و حضارة مصر القديمة 

/  

نور الدين، عبد 

  .الحليم

الخليج العربي 

 للطباعة والنشر،
 .2008   :[سوريا]

1893)
آثار و حضارة مصر القديمة 

/  

نور الدين، عبد 

  .الحليم

الخليج العربي 

 للطباعة والنشر،
 .2008   :[سوريا]

1894)

العقائد الدينية في مصر 

المملوكية بين اإلسالم 

 /والتصوف 

منصور، احمد 

 .صبحي

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

، والنشر

 .2000 :القاهرة 

 /المرأة فى مصر القديمة (1895
عبد ، نور الدين

 .الحليم

المجلس االعلى 

، لآلثار
 .2008 :القاهرة 

1896)

الثغور البرية االسالمية علد 

حدود الدولة البيزنطية فى 

 /العصور الوسطى

الجنزورى ، علية 

 .عبد السميع

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2003 :القاهرة

 .الصورى، وليم /الحروب الصليبية (1897
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1992 :القاهرة 

1898)
مواقع اآلثار اليونانية 

 /الرومانيه فى مصر 

، نورالدين

 .عبدالحليم

الخليج العربى 

، للطباعة والنشر
  .2007 :القاهرة 

1899)
معاملة غير المسلمين فى 

 /الدولة االسالمية 

احمد، ناريمان 

 .عبدالكريم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1996 :القاهره 

1900)
متاحف اآلثار فى مصر 

 :والوطن العربى 

، نورالدين

 .عبدالحليم
 .2009 :القاهرة  االقصي،

1901)
مواقع اآلثار المصرية 

 :القديمة 

نور الدين، 

 .عبدالحليم

الخليج العربى 

 للطباعة والنشر،
 .2007 :القاهرة 

1902)
أقليم الغربية في عصر 

 :االيوبيين والمماليك 

عطا، السيد محمد 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2002 :القاهرة 

1903)
مواقع اآلثار المصرية 

 :القديمة 

نور الدين، 

 .عبدالحليم
  .2008 :القاهرة  دار األقصي،

1904)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1905)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1906)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  

1907)

تفسير بيولوجى لبعض 

الكائنات بالرسومات 

والنقوش الجدارية فى مصر 

 /الفرعونية 

إبراهيم ، الشتلة

 .يوسف
  .2008 :القاهرة ، إبراهيم يوسف

1908)

تفسير بيولوجى لبعض 

الكائنات بالرسومات 

والنقوش الجدارية فى مصر 

 /الفرعونية 

إبراهيم ، الشتلة

 .يوسف
  .2008 :القاهرة ، إبراهيم يوسف

1909)
النجوم الزاهرة فى ملوك 

 /مصر والقاهرة 

ابن تغرى بردى، 

جمال الدين ابو 

 .المحاسن يوسف

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

 والنشر،

 :القاهرة 
1970 - 

1972.  



1910)

تفسير بيولوجى لبعض 

الكائنات بالرسومات 

والنقوش الجدارية فى مصر 

 /الفرعونية 

إبراهيم ، الشتلة

 .يوسف
  .2008 :القاهرة ، إبراهيم يوسف

1911)

تفسير بيولوجى لبعض 

الكائنات بالرسومات 

والنقوش الجدارية فى مصر 

 /الفرعونية 

إبراهيم ، الشتلة

 .يوسف
  .2008 :القاهرة ، إبراهيم يوسف

1912)
مفرج الكروب فى أخبار 

 /بنى أيوب 

ابن واصل، جمال 

الدين محمد بن 

 سالم،

 :القاهرة  مطبعة دار الكتب،
1972 - 

1977.  

1913)
مدينة أسوان وآثارها فى 

 /العصر اإلسالمى 

محمد، سعاد 

  .ماهر
 .1977 :القاهرة  مطابع دار الشعب،

1914)
المرأة فى مصر فى العصر 

 /الفاطمى 

ناريمان ، أحمد

 .عبدالكريم

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

1915)
المقدمات )الحروب الصليبية 

 /(السياسية

الجنزورى، علية 

 عبدالسميع

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1999 :القاهرة 

1916)
مدينة الفسطاط وعبقرية 

 /المكان 

عوف، أحمد 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003  :[القاهرة  ]

1917)

أقاليم الدولة االسالمية بين 

الالمركزية السياسية 

 /والالمركزية اإلدارية 

مصطفي، مسعود 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1990 :القاهرة 

1918)
دراسات فى الحضارة 

 .االسالمية
 نخبة من، االساتذة

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع
 1997 القاهرة-مصر

 : عام 800(1919
دار الشروق للنشر 

 والتوزيع،
 .1989 :القاهرة 

1920)
التاريخ والمؤرخون دراسة 

 :فى علم التاريخ 
 :القاهرة  دار الرشاد، .مؤنس، حسين

 <2001 

 ،2006 

1921)
مجلة كلية اآلداب جامعة 

 :سوهاج 
  - .1978 :سوهاج ، كلية اآلداب

1922)
حكام مصر من مينا الى 

 :مبارك 
  .2005 :القاهره  مجلة الهالل ،

 /حاضر العالم االسالمى(1923
فرغلى ، الهريدى

 .على

العلم وااليمان للنشر 

، والتوزيع
  .2008 :القاهرة

1924)
اآلثار الباقية عن القرون 

 /الخالية 

الخوارزمى، ابى 

الريحان محمد بن 

 احمد البيرونى

 .[ 19 - ] :القاهرة  مكتبة المتنبى ،

 /الكامل فى التاريخ (1925

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1926

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1927

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1928

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1929

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 



 /الكامل فى التاريخ (1930

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1931

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1932

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1933

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1934

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1935

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1936

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

 /الكامل فى التاريخ (1937

ابن األثير، علي 

بن محمد بن عبد 

 الكريم،

دار بيروت للطباعة 

، والنشر
 .1982 :بيروت 

1938)
عجائب المقدور فى نوائب 

 /تيمور 

الدمشقى، ابن 

عريشاة أبى 

العباس شهاب 

، الدين بن محمد

 .1986 :بيروت ، مؤسسة الرسالة

1939)
زبدة كشف الممالك وبيان 

 الطرق والمسالك

الظاهرى،غرس 

الدين خليل بن 

متوفى )شاهين 

 (هـ893

  .1977 :بيروت دار الكتب العلمية،

 /األخبار الطوال (1940

الدينورى، أبى 

حنيفة أحمد بن 

 .داود

 .2001 :بيروت  دار الكتب العلمية،

 /كتاب البدء والتاريخ(1941
المقدسى، مطعم 

 .بن طاهر
  .1899 :بيروت  مكتبة الثقافة الدينية،

 /كتاب البدء والتاريخ(1942
المقدسى، مطعم 

 .بن طاهر
  .1899 :بيروت  مكتبة الثقافة الدينية،

 /كتاب البدء والتاريخ(1943
المقدسى، مطعم 

 .بن طاهر
  .1899 :بيروت  مكتبة الثقافة الدينية،

 /تاريخ ابن الوردى (1944
مظفر ،زين الدين 

 عمرو
  .1996 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 /تاريخ ابن الوردى (1945
مظفر ،زين الدين 

 عمرو
  .1996 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

1946)
المغرب فى ذكر بالد 

 :افريقية والمغرب 
 .[ 19 --] :بغداد  مكتبة المثنى، البكرى، أبى عبيد،

 لبنان.- دار صادر: ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة(1947
،[ 1990 

] 

 :بيروت  دار صادر ، .ابن جبير /رحلة ابن جبير (1948
[ 1990 

 .م[



 /تاريخ اليعقوبى (1949

العباسى، أحمد بن 

أبى يعقوب بن 

جعفر بن وهب 

ابن واضح 

 .[ 19 --] :بيروت ، دار صادر

 /تاريخ اليعقوبى (1950

العباسى، أحمد بن 

أبى يعقوب بن 

جعفر بن وهب 

ابن واضح 

 .[ 19 --] :بيروت ، دار صادر

1951)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1952)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1953)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1954)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1955)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1956)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1957)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1958)
السلوك لمعرفة دول الملوك 

/ 

المقريزى، تقى 

الدين ابى العباس 

احمد بن على بن 

 .عبدالقادر العبيدى

 .1997 :بيروت  دار الكتب العلمية،

1959)

تلفيق االخبار وتلقيح االثار 

في وقائع قزان وبلغار 

 /وملوك التتار

 02002 :بيروت دار الكتب العلمية، .م.الرمزي،م

1960)

تلفيق االخبار وتلقيح االثار 

في وقائع قزان وبلغار 

 /وملوك التتار

 02002 :بيروت دار الكتب العلمية، .م.الرمزي،م

1961)
المنح الرحمانية فى الدولة 

 :العثمانية 

الصديقى،محمد بن 

ابى السرور 

 .البكرى

  .1995 :دمشق  دار البشائر ،

 /المسالك والممالك (1962

البكرى،أبى عبيد 

عبدهللا بن 

عبدالعزيز بن 

  .2003 :بيروت  دار الكتب العلمية ،



 /المسالك والممالك (1963

البكرى،أبى عبيد 

عبدهللا بن 

عبدالعزيز بن 

  .2003 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 .مؤنس، حسين =أطلس تاريخ االسالم (1964
بيان للنشر 

 والتوزيع،
 [ 199 -] :بيروت 

1965)

الخليل والحرم االبراهيمى 

فى عصر الحروب الصليبية 

 -492/  م 1187 - 1099)

  /( هـ583 

السيد، على أحمد 

 .محمد
 .1998 :القاهرة  دار الفكر العربى،

1966)
موسوعة تاريخ اإلعدام 

 /السياسي في مصر 

محمود، عبدالحكيم 

 .العفيفي
 1997 :القاهرة  مدبولي الصغير،

 /ليالى ونزوات فاروق (1967
عبدالفتاح، سيد 

 .صديق

مكتبة مدبولى 

، الصغير
 .1992 :القاهرة 

1968)
الصراع بين العرب وأوربا 

: 

رمضان، 

 .عبدالعظيم
 .1983 :القاهره ، دار المعارف

 /موسوعة مصر الحديثة (1969
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1970)
تاريخ مدينة االسكندرية في 

 /العصر اإلسالمي 

الشيال، جمال 

 .الدين
 .2000 :القاهرة  دار المعارف،

 /موسوعة مصر الحديثة (1971
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 .شلش، على :اليهود والماسون فى مصر (1972
الزهراء لإلعالم 

 العربى،
 .1986 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (1973
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /صور من حياة عبد العزيز (1974
عبد العزيز، بن 

 .طالل

دار الشواف للنشر 

 والتوزيع،
  .1990 :الرياض 

 /موسوعة مصر الحديثة (1975
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1976)

قصة الحدود )امراء وغزاة

والسيادة االقليمية فى 

 :(الخليج

ابراهيم، 

عيدالعزيز عبد 

 الغنى

مؤسسة بحسون 

 للنشر والتوزيع ،
  .[ 19 - ] :بيروت 

 /موسوعة مصر الحديثة (1977
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 :أسرار الهرم األكبر (1978
محمد ، موسي

 .العزب
 1992 :القاهرة ، دار المعارف

 /موسوعة مصر الحديثة (1979
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1980)

دراسات فى تاريخ العالم 

العربي الحديث و المعاصر 

/ 

إبراهيم، عبد 

 .المنعم
 .1991 :القاهرة ، [ن. د]

 /موسوعة مصر الحديثة (1981
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 :ارض الميعاد(1982
حسين ،النجار

 فوزى
  .1985 :القاهرة ، دار المعارف 

1983)
الزعامات السياسية 

 /المصرية 
 .2003 :القاهرة  دار أخبار اليوم، .السعيد، رفعت

 /موسوعة مصر الحديثة (1984
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (1985
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 



1986)
فى تاريخ الطب فى الدول 

 /االسالمية 
 .1994 :القاهرة  دار المعارف، .النجار، عامر

 /موسوعة مصر الحديثة (1987
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /الدروز فى اسرائيل (1988
، عبد العال 

 محفوظ

الدار المصرية 

، للنشر واالعالم 
 .[ 19- ] :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (1989
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1990)
الشرق االسالمى والدولة 

 :البيزنطية 
 .1994 :القاهره ، دار األمين للنشر .عطا، زبيدة محمد

 /موسوعة مصر الحديثة (1991
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 :الدولة الفاطمية (1992
جمال 

الدين،عبداللة 

دار الثقافة والنشر 

 والتوزيع،
  .1991 :القاهرة

 /موسوعة مصر الحديثة (1993
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (1994
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1995)
الحضارة العربية فى اسبانيا 

/ 
 :القاهرة  دار العالم العربى، .بروفنسال، ليفى

 <1979- 

 2010 > 

1996)
الحضارة العربية فى اسبانيا 

/ 
 :القاهرة  دار العالم العربى، .بروفنسال، ليفى

 <1979- 

 2010 > 

 /موسوعة مصر الحديثة (1997
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (1998
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

1999)
القيروان ودورها فى 

 /الحضارة اإلسالمية 

زيتون، محمد 

 .محمد
 .1988 :القاهرة  دار المنار،

 /موسوعة مصر الحديثة (2000
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2001
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2002
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2003
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2004
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2005
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2006
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2007
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2008
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2009
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2010
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2011
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 



  .1993 :القاهرة  دار المعارف ، .الدسوقي ، عمر  /محمود سامي البارودي (2012

 /موسوعة مصر الحديثة (2013
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 /موسوعة مصر الحديثة (2014
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

2015)
تاريخ عجائب اآلثار في 

 /التراجم واألخبار 

الجبرتي، عبد 

الرحمن بن حسن 

 الجبرتي،

 .1980 :بيروت  دار الجيل،

2016)
تاريخ عجائب اآلثار في 

 /التراجم واألخبار 

الجبرتي، عبد 

الرحمن بن حسن 

 الجبرتي،

 .1980 :بيروت  دار الجيل،

2017)
تاريخ عجائب اآلثار في 

 /التراجم واألخبار 

الجبرتي، عبد 

الرحمن بن حسن 

 الجبرتي،

 .1980 :بيروت  دار الجيل،

2018)
فرق الرهبان الفرسان فى 

 :بالد الشام

مقامى،نبيلة 

 .ابراهيم

مطبعة جامعة 

القاهرة و الكتاب 

 الجامعى،

 .1994 :القاهرة

2019)
فرق الرهبان الفرسان فى 

 :بالد الشام

مقامى،نبيلة 

 .ابراهيم

مطبعة جامعة 

القاهرة و الكتاب 

 الجامعى،

 .1994 :القاهرة

2020)
فرق الرهبان الفرسان فى 

 :بالد الشام

مقامى،نبيلة 

 .ابراهيم

مطبعة جامعة 

القاهرة و الكتاب 

 الجامعى،

 .1994 :القاهرة

2021)
الموشحات بين االغانى 

 /وااللحان 

شمس 

 الدين،مجدى
  .2009 :القاهره  مكتبة االمل ،

 :الحروب الصليبية (2022
الجنزوري ، علية 

 .عبدالسميع 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1999 :القاهرة 

2023)
تجار التوابل في مصر في 

 /العصر المملوكى 

األشقر، محمد 

 .عبدالغني

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1999 :القاهرة 

2024)

العقائد الدينية في مصر 

المملوكية بين اإلسالم 

 /والتصوف 

منصور، احمد 

 .صبحي

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

، والنشر

 .2000 :القاهرة 

2025)
الفتح اإلسالمى لمدينة كابول 

 /هـ 31-651

ريحان، إصالح 

 .عبد الحميد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

2026)
الدور الوطنى للكنيسة 

 :المصرية عبر العصور 

رمضان، 

 .عبدالعظيم محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

2027)
تارخ الجالية األرمنية في 

 مصر

اإلمام، محمد 

 رفعت

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب
 1999 القاهرة

2028)

الثغور البرية االسالمية علد 

حدود الدولة البيزنطية فى 

 /العصور الوسطى

الجنزورى ، علية 

 .عبد السميع

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2003 :القاهرة

2029)
معجم مصطلحات التاريخ 

 /واآلثار 

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2011 :القاهرة 

2030)

نائب السلطنة المملوكية فى 

-648من )مصر 

  /(م1517-1250/ه923

األشقر، محمد عبد 

 .الغنى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

 .حبشى، حسن /تاريخ العالم االسالمى (2031
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2006 :القاهرة 

2032)
عبقرية الحضارة المصرية 

 /القديمة 

عوف، أحمد 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997  :[القاهرة]

2033)
مدن مصر الصناعية فى 

 :العصر اإلسالمي 

عبد هللا، صفي 

 .على محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 



2034)

المالحة النيلية في مصر 

 م 1798 - 1517العثمانية 

/ 

سليمان، عبدالحميد 

 .حامد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 :تاريخ مصر (2035
عبدالرحمن، 

محمود عباس 

مكتبة بستان 

 المعرفة،
  .2011 :اإلسكندرية 

 .حبشى، حسن :الحروب الصليبية الثالثة (2036
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 .حبشى، حسن :الحروب الصليبية الثالثة (2037
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2038)

تاريخ الغربية واعمالها فى 

-21)العصر االسالمى

 (م1171-642/ه567

السيد محمد ،عطا

 احمد

الهيئة المصرية :

 للكتاب
 2002،  القاهرة.-

2039)

العربان ودورهم فى 

المجتمع المصرى فى 

النصف االول من القرن 

 /التاسع عشر 

عامر، إيمان محمد 

 .عبد المنعم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

 /قبرس والحروب الصليبية (2040
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 .حبش، حسن /ذيل وليم الصورى (2041
الهيئة المصرية 

 العامة،
 .2002 :القاهرة 

2042)
تاريخ أهل الذمة فى مصر 

 :اإلسالمية 

عامر، فاطمة 

 .مصطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 .رياض، محمد :رحلة في زمان النوبة (2043
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2044)
صعيد مصر فى عهد الحملة 

  /1801 -1798الفرنسية 

الطوخى، نبيل 

 .السيد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

2045)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

2046)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

2047)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

2048)

تاريخ التجارة في الشرق 

األدني في العصور الوسطي 

/ 

 .هايد، ف
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1985 :القاهرة 

2049)

مصر وحركة الجامعة 

 - 1882االسالمية من عام 

 /م 1914

نصر، نصر الدين 

 .عبد الحميد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1984 :القاهرة 

2050)

أقاليم الدولة االسالمية بين 

الالمركزية السياسية 

 /والالمركزية اإلدارية 

مصطفي، مسعود 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1990 :القاهرة 

2051)

المجتمع فى مصر اإلسالمية 

من الفتح العربي إلي العصر 

 /الفاطمي 

رمضان، هويدا 

 .عبدالعظيم

مهرجان القراءة 

، للجميع
 :القاهرة 

 <1994 ،

1995 ،

1999 ،

2001> . 

2052)

الحسبة فى مصر اإلسالمية 

من الفتح العربى إلى نهاية 

 /العصر المملوكى 

أبو زيد، سهام 

 .مصطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1986 :القاهرة 



2053)

فلسطين من عصر ماقبل 

التاريخ حتى انتفاضة 

 / م 2002االقصى وتوابعها 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2054)

فلسطين من عصر ماقبل 

التاريخ حتى انتفاضة 

 / م 2002االقصى وتوابعها 

 .شريف، حسين
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2055)

القضية الفلسطينية بين 

مصطفى النحاس وعبد 

 /الناصر

رمضان ،عبد 

 .العظيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة

 .الحكيم، سليمان /مصر الفرعونية (2056
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

 .بروديل، فرناند /تاريخ وقواعد الحضارات (2057
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

2058)

نيابة حلب فى عصر 

-1250)سالطين المماليك 

  /(هـ923-648/ م 1517

حمزة، عادل 

 .عبدالحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2059)

نيابة حلب فى عصر 

-1250)سالطين المماليك 

  /(هـ923-648/ م 1517

حمزة، عادل 

 .عبدالحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2060)
مصادرة االمالك فى الدولة 

 :االسالمية 

الشربينى، البيومى 

 .اسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

2061)
مصادرة االمالك فى الدولة 

 :االسالمية 

الشربينى، البيومى 

 .اسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

  .كريم، سيد  /اخناتون (2062
الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
  .1997  :القاهرة 

2063)
عمران القاهرة وخططها فى 

 :عهد صالح الدين األيوبى 

عدنان ، الحارثى

 .محمد فايز
 .1999 :القاهرة ، دار القاهرة

 :المدن التاريخية(2064
البنا، السيد 

 .محمود

مكتبة زهراء 

 الشرق،
  .2002 :القاهرة

 :الشرق اإلسالمى (2065
حافظ ، حمدى

 .أحمد
 .2000 :القاهرة ، دار الفكر العربى

 :المغرب العربى الكبير (2066
الجمل، شوقى 

 .عطاهلل

المكتب المصرى 

لتوزيع 

 المطبوعات،

 .1997 :القاهرة 

2067)

حياة العامة فى مصر فى 

 - 358)العصر الفاطمي 

  /(م1171 - 969/ هـ 567

 .كيرة، نجوى
مكتبة زهراء 

 الشرق،
 .2004 :القاهرة 

2068)

مصر اإلسالمية منذ الفتح 

العري حتى قيام الدولة 

 /الفاطمية 

محمود، حسن 

 .أحمد
 .2001 :القاهرة ، دار الفكر العربي

2069)
الحضارة اإلسالمية فى 

 /العصور الوسطى 

الشاعر، محمد 

 .فتحى
 .1993 :القاهرة  دار المعارف،

2070)

عالقة مملكتى قشتاله 

وأراجوان بسلطنة المماليك 

= 

النشار، محمد 

 .محمود أحمد

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .1997 :القاهره 



2071)
العالقات االقليمية و 

 :الحروب الصليبية 
 .مارس، كمال

عين للدراسات 

والبحوث االنسانيه 

 واالجتماعيه ،

  .2004 :القاهره 

 :التاريخ الوسيط (2072
كانتور، نورمان 

 .ف

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 :القاهرة 

 <1997 

 ،2001 

>. 

 :التاريخ الوسيط (2073
كانتور، نورمان 

 .ف

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 :القاهرة 

 <1997 

 ،2001 

>. 

2074)

التكوين العنصري للشعب 

األندلسي وأثره على سقوط 

 /األندلس اإلسالمية 

مسعد، ساميه 

 .مصطفى محمد

عين للدراسات و 

البحوث االنسانيه 

 واإلجتماعيه،

  .2004 :القاهرة 

 /رحلة العبدرى (2075

العبدرىن ابى 

عبدهللا محمد بن 

محمد بن على بن 

 احمد بن سعود

دار سعد الدين 

 للطباعه والنشر ،
  .1999 :دمشق 

 /والة مصر (2076
الكندى، محمد بن 

 .يوسف
 .[19-- ] :بيروت  دار صادر،

 /آثار البالد واخبار العباد (2077
القزونى، زكريا 

بن محمد بن 
  .1979 :بيروت دار بيروت،

 /العبر في خبر من غبر (2078

الحافظ، محمد بن 

أحمد بن عثمان بن 

قايماز الذهبي 

شمس الدين أبو 

 .1985 :بيروت  دارالكتب العلمية،

 /العبر في خبر من غبر (2079

الحافظ، محمد بن 

أحمد بن عثمان بن 

قايماز الذهبي 

شمس الدين أبو 

 .1985 :بيروت  دارالكتب العلمية،

 /العبر في خبر من غبر (2080

الحافظ، محمد بن 

أحمد بن عثمان بن 

قايماز الذهبي 

شمس الدين أبو 

 .1985 :بيروت  دارالكتب العلمية،

 /العبر في خبر من غبر (2081

الحافظ، محمد بن 

أحمد بن عثمان بن 

قايماز الذهبي 

شمس الدين أبو 

 .1985 :بيروت  دارالكتب العلمية،

 :رسالة ابن فضالن (2082

بن حماد،احمد بن 

فضالن بن العباس 

 .بن راشد

مكتبة الثقافة 

 العالمية ،
  .1987 :بيروت 

 :مجتمع صعيد مصر (2083
القصبى،على 

 .الدين عبدالبديع
  .2009 :القاهرة  المؤلف ،

 :أخبار القرامطة (2084

العلوي، علي بن 

محمد بن عبيد هللا 

 .العباسي

دار حسان للطباعة 

 والنشر،
 .1982 :دمشق 

2085)
الصعيد فى عهد شيخ العرب 

 /همام 

أحمد، ليلى 

 .عبداللطيف

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1987 :القاهرة 

 /تاريخ مدينة دمشق (2086

الزهرى ،ابو بكر 

محمد بن مسلم بن 

عبد هللا بن عبد هللا 

 .بن شهاب 

  .[ 19 - ] :بيروت  مؤسسة الرسالة ،

 لينبول،ستانلى /سيرة القاهرة (2087
الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .1997 :القاهرة



2088)
نزهة الخاطر وبهجة الناظر 

/ 

األنصارى ، 

شرف الدين 

موسى بن يوسف 

منشورات وزارة 

 الثقافة ،
  .1990 :سوريا 

2089)

تحفة ذوى األلباب فيمن حكم 

دمشق من الخلفاء والملوك 

 /والنواب 

الصفدى ، صالح 

الدين خليل بن 

 ايبك

 01992 :دمشق وزارة الثقافة،

2090)
كتاب عجائب الهند برة 

 /وبحرة وجرايرة

برزك بن ،هرمزى

شهريار الناخداه 

 الرام

 :بيروت، دار صادر

2091)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2092)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2093)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2094)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2095)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2096)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

 الغزو العراقى للكويت(2097

المجلس الوطنى 

للثقافة و الفنون و 

 االداب

 1995 الكويت

2098)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

 .حماد، مجدى :جامعة الدول العربية (2099

المجلس الوطنى 

للثقافة والفنون 

 واالداب،

  .2007 :الكويت 

2100)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2101)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2102)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2103)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2104)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 



2105)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2106)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2107)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2108)
المنتظم فى تاريخ الملوك 

 /واألمم 

ابن الجوزى، أبى 

الفرج عبدالرحمن 

 بن على،

دار المعارف 

 العثمانية،
 .1992 :نيو ديليهى 

2109)
مفاكهة الخالن فى حوادث 

 /الزمان 

الصالحى، شمس 

الدين محمد بن 

على بن احمد بن 

 .طولون

  .1998 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

2110)
الدارس فى تاريخ المدارس 

/ 

الدمشقى، عبد 

القادر بن محمد 

 .النعيمى

  .1990 :بيروت  دار الكتب العلمية،

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2111
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .ول، ديورانت /قصة الحصارة (2112
الهيئة العامة 

، المصرية للكتاب
 2001 :الفاهرة 

 :تاريخ الطبرى(2113
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 :تاريخ الطبرى(2114
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 :تاريخ الطبرى(2115
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 :تاريخ الطبرى(2116
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 :تاريخ الطبرى(2117
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 :تاريخ الطبرى(2118
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 :تاريخ الطبرى(2119
الطبرى، ابى 

جعفر محمد بن 
  .1979 :القاهرة  دار المعارف،

 .طاهر، أحمد /إفريقية فى مفترق الطرق (2120
الدار المصرية 

 للتأليف والترجمة،
 .1965 :القاهرة 

2121)
حكومة مصر عبر العصور 

: 

رمضان، عبد 

 .العظيم محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2003 :القاهرة 

2122)

رؤية الرحالة المسلمين 

لالحوال المالية و 

االقتصادية لمصر في 

 /العصر الفاطمي 

الشوربجي، امنية 

 .احمد امام

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1994 :القاهرة 

2123)

الرأسمالية االجنبية فى 

 م 1957 - 1937 )مصر 

)/  

هريدى، فرغلى 

 .على تسن

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2124)

العالقات المصرية العثمانية 

على عهد االحتالل 

 1914 - 1882البريطاني 

/ 

 .فهمي، أمل
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 



2125)
مؤرخون مصريون من 

 /عصر الموسوعات 

عبد الغني، 

 .يسرى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2000 :القاهرة 

2126)
السياسة المصرية تجاه 

  /1953 - 1936السودان 
 .تمام، تمام همام

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

2127)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /االجتماعى 

احمد ، صالح

 رشدى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة

2128)
الصراع الدولى على عدن 

 /والدور المصرى 
 ابوطالب ،فتحى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2002 :القاهرة 

2129)
النظم المالية في مصر 

 :والشام 

إسماعيل، 

 .البيومي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

2130)
الحملة الفرنسية على مصر 

: 

عزت ، الدارندلى

 .حسن أفندى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1998 :القاهرة 

2131)

العربان ودورهم فى 

المجتمع المصرى فى 

النصف االول من القرن 

 /التاسع عشر 

عامر، إيمان محمد 

 .عبد المنعم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

2132)

إمارة الحج في مصر 

هـ 1213 - 923العثمانية 

 / م 1798 - 1517

عمر، سميرة 

 .فهمي علي

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

2133)
المغاربة واألندلسيون فى 

 :مصر اإلسالمية 

حنفى، أحمد 

 .عبداللطيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2134)
تارخ الجالية األرمنية في 

 مصر

اإلمام، محمد 

 رفعت

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب
 1999 القاهرة

2135)
مصـر الخالدة مقدمة فى 

 :تاريخ مصر الفرعونية 
 .زايد، عبدالحميد

دار النهضة 

 العربية،
 .1966 :القاهرة 

2136)
مصـر الخالدة مقدمة فى 

 :تاريخ مصر الفرعونية 
 .زايد، عبدالحميد

دار النهضة 

 العربية،
 .1966 :القاهرة 

2137)
الفكر العربى ومكانه فى 

 /التاريخ 
 .أوليرى، ديالسي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 .بروديل، فرناند /تاريخ وقواعد الحضارات (2138
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

2139)

المجتمع فى مصر اإلسالمية 

من الفتح العربي إلي العصر 

 /الفاطمي 

رمضان، هويدا 

 .عبدالعظيم

مهرجان القراءة 

، للجميع
 :القاهرة 

 <1994 ،

1995 ،

1999 ،

2001> . 

2140)
تاريخ البحرية التجارية 

 :المصرية 

الميرى، خلف 

 .عبدالعظيم سيد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1992 :القاهره 

2141)
 ألف سنة 50القاهرة عمرها 

/ 
 .كريم، سيد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1999 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2142
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 :العالقات السياسية (2143
حمزه، عادل عبد 

 .الحافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2001 :القاهرة

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2144
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حوراني، البرت /تاريخ الشعوب العربية (2145
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2146
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

2147)
الحضارة االسالمية فى 

 القرن الرابع الهجرى،
 .متز، آدم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 



 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2148
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .بلوطرخوس :العظماء- بلوطرخوس(2149
الهيئه المصريه 

 العامه ،
  .2002 :القاهره 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2150
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 :تاريخ فن القتال البحرى (2151
أحمد، أحمد 

 .رمضان

هيئة األثار 

 المصرية
 :القاهرة 

 <1967- 

 1990 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2152
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2153
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2154
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2155
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2156
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2157
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

 .حسن، سليم /موسوعة مصر القديمة (2158
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2001 :القاهرة 

  :مصر اصل الشجرة (2159
نايوفتس، 

 .سيمسون

المجلس االعلى 

 للثقافة،
 .2006 :القاهرة 

 .1987 :القاهرة  دار المعارف، .عثمان، حسن /منهج البحث التاريخى (2160

 .عطيةهللا، أحمد :حدث فى باريس(2161
المجلس األعلى 

 للثقافة ،
 .2010 :القاهرة

 .عطيةهللا، أحمد :حدث فى باريس(2162
المجلس األعلى 

 للثقافة ،
 .2010 :القاهرة

 :ارض الميعاد(2163
حسين ،النجار

 فوزى
  .1985 :القاهرة ، دار المعارف 

2164)
الدروس المستفادة من الثورة 

 :الروسية 
 .الصباغ، أشرف

المجلس األعلى 

 للثقافة ،
 .2012 :القاهرة 

2165)
الدروس المستفادة من الثورة 

 :الروسية 
 .الصباغ، أشرف

المجلس األعلى 

 للثقافة ،
 .2012 :القاهرة 

 .روبير، سوليه /قاموس عاشق لمصر (2166
المركز القومى 

، للترجمة
 .2011 :القاهرة 

 .روبير، سوليه /قاموس عاشق لمصر (2167
المركز القومى 

، للترجمة
 .2011 :القاهرة 

 كامل ، جيل :لبيب حبشى (2168
المركز القومى 

 للترجمة ،
 .2011 :القاهرة 

 كامل ، جيل :لبيب حبشى (2169
المركز القومى 

 للترجمة ،
 .2011 :القاهرة 

2170)

وادى النطرون فى القرن 

دراسة تاريخية :التاسع عشر

 /وثائقية

 .عزت،ماجد
المجلس األعلى 

 للثقافة،
  .2009 :القاهرة

2171)

وادى النطرون فى القرن 

دراسة تاريخية :التاسع عشر

 /وثائقية

 .عزت،ماجد
المجلس األعلى 

 للثقافة،
  .2009 :القاهرة

2172)
فرسان االسالم وحروب 

 المماليك،
 .واترسون، جيمس

المركز القومي 

 للترجمة،
 .2011 :القاهرة



 .مارلو، جون /العصر الذهبى لإلسكندرية (2173
المجلس األعلى 

، للثقافة
 .2002 :القاهرة 

2174)
القيروان ودورها فى 

 /الحضارة اإلسالمية 

زيتون، محمد 

 .محمد
 .1988 :القاهرة  دار المنار،

 .هوتشيلد، آدم :شبح الملك ليوبولد (2175
المركزالقومى 

 للترجمة،
  .2009 :القاهرة 

 .هوتشيلد، آدم :شبح الملك ليوبولد (2176
المركزالقومى 

 للترجمة،
  .2009 :القاهرة 

2177)
دراسات فى تاريخ العالم 

 /العربى الحديث والمعاصر 

، الجميعى

عبدالمنعم ابراهيم 

 .الدسوقى

 .1991 :القاهرة  مطبعة الجبالوى،

2178)

الجاليات فى مدينة 

االسكندرية فى العصر 

 /العثمانى 

هريدى، صالح 

 .أحمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .2004 :القاهرة 

2179)
االسالم والمسلمون فى شرق 

 /وجنوب شرق اسيا 
 .قمر، محمود

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .2003 :القاهرة 

2180)
الرحالة األوربيون فى 

 /العصور الوسطى 
 .2004 :القاهرة  عين، .مؤنس، محمد

2181)
التكوين العنصرى للشعب 

 االندلسى

مسعد ، سامية 

 مصطفى محمد

 :االيجابيه وصناعة التفاؤل (2182
ابراهيم، عبد 

 .الستار

المجلس االعلى 

 للثقافه،
 .2012 :القاهره 

2183)
جبانة األسرة السادسة و 

 /العشرين بالجيزة
 .الصديق، وفاء

المركز القومي 

 للترجمة ،
  .2007 :القاهرة 

2184)
رؤية فى سقوط 

 /األمبراطورية الرومانية 

محمود ، الحويرى

 .محمد
 [19--] :القاهرة ، دار المعارف

2185)
جبانة األسرة السادسة و 

 /العشرين بالجيزة
 .الصديق، وفاء

المركز القومي 

 للترجمة ،
  .2007 :القاهرة 

2186)
التربية والتعليم عند 

 /المصريين القدماء
 .برونر،هيملوت

المركز القومي 

 للترجمة،
 2011 :القاهرة

  .1982 :القاهرة ، دار المعارف .عبد الفتاح، مها :خطوة على طريق السالم (2187

2188)
التربية والتعليم عند 

 /المصريين القدماء
 .برونر،هيملوت

المركز القومي 

 للترجمة،
 2011 :القاهرة

2189)
نشأت الروح القومية 

 :المصرية

السوربونى ، 

 .محمد صبرى

المجلس األعلى 

 للثقافة ،
 .2006 :القاهرة 

2190)
العالقات السياسية بين مصر 

 :ولبنان
 .السيد، حسين

المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .2011 :القاهرة

2191)
نظم الفاطميين ورسومهم فى 

 =مصر 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1985 :القاهره 

2192)
نظم الفاطميين ورسومهم فى 

 =مصر 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1985 :القاهره 

 .ماجد، عبدالمنعم :الحاكم بأمر هللا (2193
مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1982 :القاهرة 

2194)
التاريخ السياسى للدولة 

 :العربية 
 ماجد، عبد المنعم

مكتبة األنجلو 

، المصرية 
  .1998 :القاهرة

2195)
التاريخ السياسي للدولة 

 =العربية 
 .ماجد، عبد المنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1982 :القاهرة 

2196)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

2197)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 



2198)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

2199)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

2200)
اإلمام المستنصر باهلل 

 /الفاطمى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1960 ،

1961 > 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2201
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2202
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

2203)
الطرب وآالته فى عصر 

 /األيوبيين والمماليك 

أحمد، نبيل محمد 

 .عبد العزيز

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1980 :القاهرة 

 :المرأة في التراث المصري(2204
جمعية المحافظة 

 علي التراث،
  .2010 :القاهرة

2205)
صور وبحوث من التاريخ 

 /اإلسالمى 

عبد ، القبارى

 .الحميد

مكتبة األنجلو 

، المصرية
  .1993 :القاهرة 

2206)
 - 834حوليات دمشقية 

 / هـ 839

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1968 :القاهرة 

 :المرأة في التراث المصري(2207
جمعية المحافظة 

 علي التراث،
  .2010 :القاهرة

2208)
الجيش المصري في العصر 

 :اإلسالمي 

زكي، عبد 

 . الرحمن

مكتبة االنجلو 

  المصرية،
  .1970 :القاهرة 

2209)
الجيش المصري في العصر 

 :اإلسالمي 

زكي، عبد 

 . الرحمن

مكتبة االنجلو 

  المصرية،
  .1970 :القاهرة 

2210)
العرب انتصاراتهم وامجاد 

 /اإلسالم
 .نسيج ،انتونى

مكتبة اإلنجلو :

 المصرية،
  .1980 :القاهرة

 .الجمل، شوقى :علم التاريخ (2211
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

<1982،1

997،199

9،2010،

2000 ،

2002>. 

 :خزانة السالح (2212
مكتبة االنجلو 

 المصرية،
 .1978 :القاهرة 

 .لورنس ،هنرى /مسألة فلسطين (2213
المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .2006 :القاهرة

2214)
العصر المماليكى فى مصر 

 و الشام

عاشور،سعيد عبد 

 الفتاح

مكتبة اآلنجلو :

 مصرية
 1994،  :القاهرة

 :رسوم الغزنويين (2215
محمد، بدر 

 .عبدالرحمن

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1987 :القاهره 

2216)
رياضة الصيد فى عصر 

 /سالطين المماليك 

احمد، نبيل محمد 

 .عبد العزيز

مكتبة االنجلو 

  المصرية،
  .1999  : القاهرة

2217)
نظم دولة سالطين المماليك 

 =ورسومهم فى مصر 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1967 ،

1979 ،

1982> . 

2218)
نظم دولة سالطين المماليك 

 =ورسومهم فى مصر 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1967 ،

1979 ،

1982> . 

 /دولة السالجقة (2219
حسنين، عبدالنعيم 

 .محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1975 :القاهرة 



2220)
أوروبا فى مطلع العصور 

 /الحديثة 

، الشناوى

 .عبدالعزيز محمد

مكتبة االنجلو 

 المصرية ؛
 :القاهرة 

<1985 ،

1982 ،

1980 ،

1977 

،1975 ،

1969 >

2221)
صفحات مشرقة من تاريخ 

 /مصر القديم 

بكر، محمد 

 .إبراهيم

هيئة االثار 

 المصرية،
 .1994 :القاهرة 

 :االنيق فى المناجيق (2222
مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1981 :القاهرة 

2223)
المالعيب في عصر 

 .سالطين المماليك

أحمد، نبيل محمد 

 .عبدالعزيز

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2002 :القاهرة 

 .شهيد، عرفان :روما والعرب (2224
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .[ 19 --] :القاهرة 

 .فخرى، أحمد :مصر الفراعنة (2225
نجلو }مكتبة األ

 األمريكية،
 :القاهرة 

 <2004- 

 2006 - 

2007> . 

2226)

االستيطان الصليبي في 

-492)فلسطين 

  /(م1291-1099/هـ690

جمعة ، الجندي

 .محمد مصطفي 

مكتبة االنجلو 

، المصرية
  .2006 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2227
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2228
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2229
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2230
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

2231)
الناصر صالح الدين يوسف 

 /االيوبى 
 .ماجد، عبد المنعم

دارمكتبة الجامعة 

 العربية،
  .1967 :بيروت 

2232)
مصر من األسكندر األكبر 

 /إلى الفتح العربى 

، العبادى

 .مصطفى

مكتبة األإنجلو 

، المصرية
 .1999 :القاهرة 

2233)

العالقات البيزنطية الروسية 

فى عهد االسرة المقدونية 

 /م 867-1056

الجنزورى، علية 

 .عبدالسميع

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1989  :[القاهرة]

 .عامر، عطية /خرافة الحضارة األوربية (2234
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1990 :القاهرة 

2235)
اإلقطاع فى العصور 

 /الوسطى 
 [ --19 ] :القاهرة  دار المعارف، .ستيفنسن، كارل

 :إيران ومصر عبر التاريخ (2236
المصرى، حسين 

 .مجيب

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1972 :القاهرة 

 :العرب واإلسالم (2237
محمد ، صالح

 .أمين

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1992 :القاهرة 

2238)
الحضارة االسالمية بمفهوم 

 /االسالم 

زهيرى، مريم 

 محمد

مكتبة االنجلو 

 المصرية ،
  .1992 :القاهرة 

 .فخرى، أحمد /األهرامات المصرية (2239
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2003 :القاهرة 

2240)
طومان باى آخر سالطين 

 :المماليك فى مصر 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1978 :القاهره 

2241)

العصر العباسى االول أو 

القرن الذهبى فى تاريخ 

 :الخلفاء العباسيين 

 .ماجد، عبد المنعم
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .1984 :القاهرة 



2242)

التاريخ السياسى لدولة 

سالطين المماليك فى مصر 

: 

 .ماجد، عبدالمنعم
مكتبة النهضة 

، المصرية
 .1988 :القاهره 

2243)

الصالت الحضارية بين 

بيزنطية والمشرق 

فى القرنين الثامن .االسالمى

 /والتاسع للميالد 

الشاعر، محمد 

 فتحى
  .1990 :مصر  ، [.ن.د

2244)
الحياة االجتماعية فى بالد 

 /الهند فى العصر الغزنوى

بدر عبد ، محمد 

 الرحمن
  .1995 :القاهرة ، دار الفكر العربى 

2245)
جريجورى التورى وقيام 

 /دولة الفرنجة 

الجنزورى، علية 

 .عبدالسميع

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1988 :القاهرة 

 /تاريخ العالم اإلسالمى (2246
العدوى، إبراهيم 

 .أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1986 :القاهرة 

 /تاريخ العالم اإلسالمى (2247
العدوى، إبراهيم 

 .أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1986 :القاهرة 

2248)
المغرب العربى الكبير فى 

 :العصر الحديث 

الجمل، شوقى 

 .عطاهللا

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1977 :القاهرة 

2249)
تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 /فى العصور الوسطى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1963 :القاهرة 

2250)
أوربا فى العصور الوسطى 

/ 
 .ورن. هلستر، س

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1988 :القاهره 

2251)

جدول السنين الهجرية 

بلياليها وشهورها بما يوافقها 

من السنين الميالدية بأيامها 

 /وشهورها 

 .ويستنفلد، ف
مكتبة االنجلو 

 المصرية،
 .1980 :القاهرة 

2252)

بنو زيرى وعالقتهم 

السياسية بالقوى اإلسالمية 

فى حوض البحر 

  /(543-362)المتوسط

ابراهيم، عفيفى 

 .محمود

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1989 :القاهره 

 احمد،دراج :وثائق دير صهيون(2253
المكتبه 

 ااْلنجلوامريكيه،
  .1968 :القاهرة

2254)

تاريخ مصر اإلجتماعى و 

اإلقتصادى فى عصر 

 /الرومان 

 .2004 :الفيوم  دار العلم، .حسن، اإلبيارى

2255)
مكة في أواخر القرن التاسع 

 =عشر

هيرونجي، سي 

 .سنوك

المركز القومي 

 للترجمة،
  .2007 :القاهرة 

 .لورنس ،هنرى /مسألة فلسطين (2256
المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .2006 :القاهرة

 .لورنس ،هنرى /مسألة فلسطين (2257
المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .2006 :القاهرة

 .لورنس ،هنرى /مسألة فلسطين (2258
المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .2006 :القاهرة

 .لورنس ،هنرى /مسألة فلسطين (2259
المجلس األعلى 

 للثقافة،
 .2006 :القاهرة

2260)
محنة العبث ورحلة البحث 

 :عن خالص
 .حماد ، حسن

طبعة خاصة 

بالمجلس األعلى 

 للثقافة،

 .2011 :القاهرة 

2261)
محنة العبث ورحلة البحث 

 :عن خالص
 .حماد ، حسن

طبعة خاصة 

بالمجلس األعلى 

 للثقافة،

 .2011 :القاهرة 

 .محمد، الشافعى :راس العش (2262
المجلس االعلى 

، للثقافة
 .2012 :القاهرة 



 .محمد، الشافعى :راس العش (2263
المجلس االعلى 

، للثقافة
 .2012 :القاهرة 

2264)
الذين غيروا القرن العشرين 

/ 
 .صالح، منتصر

مركز األهرام 

، للترجمة والنشر
  .2000 :القاهرة 

2265)
العمامة العثمانية فى تركيا 

 /ومصر 

أهداب محمد 

 .حسنى مصطفى 
 .م2016 القاهرة، دار اآلفاق العربية،

2266)
لبنان فى عهد الرئيس كميل 

 /نمر شمعون

األنصارى، نهلة 

 .يسن حسن

المؤسسة الحديثة 

 للكتاب،
 .م2017 :لبنان

2267)
بدائع الزهور فى وقائع 

 /الدهور 

ابن اياس، محمد 

 .بن احمد،الحنفى

الهيئة العامة 

 لقصور الثقافة،
 :القاهرة 

[1974-

1998] 

2268)
بدائع الزهور فى وقائع 

 /الدهور 

ابن اياس، محمد 

 .بن احمد،الحنفى

الهيئة العامة 

 لقصور الثقافة،
 :القاهرة 

[1974-

1998] 

2269)
بدائع الزهور فى وقائع 

 /الدهور 

ابن اياس، محمد 

 .بن احمد،الحنفى

الهيئة العامة 

 لقصور الثقافة،
 :القاهرة 

[1974-

1998] 

2270)
بدائع الزهور فى وقائع 

 /الدهور 

ابن اياس، محمد 

 .بن احمد،الحنفى

الهيئة العامة 

 لقصور الثقافة،
 :القاهرة 

[1974-

1998] 

2271)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2272)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2273)
تأثيرات .. الهند ومصر 

 /وتفاعالت 

المجلس الهندى 

، للعالقات الثقافية
 .1993 :القاهرة 

2274)
تأثيرات .. الهند ومصر 

 /وتفاعالت 

المجلس الهندى 

، للعالقات الثقافية
 .1993 :القاهرة 

2275)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2276)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2277)
تأثيرات .. الهند ومصر 

 /وتفاعالت 

المجلس الهندى 

، للعالقات الثقافية
 .1993 :القاهرة 

2278)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2279)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2280)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

2281)
نفح الطيب من غصن 

 /االندلس الرطيب 

التلمساني، احمد 

 .بن محمد المقري
  .1988 :بيروت  دار صادر،

 /الوالة والقضاة(2282

ابى عمر ،الكندى 

محمد بن يوسف 

 بن يعقوب

  .2003 :بيروت ، دار الكتب العلمية 

2283)
كتاب أيام العرب قبل 

 /االسالم 

التيمى،ابى عبيدة 

 .معمر بن المثنى

مكتبة النهضة 

 العربية،
  .1987 :بيروت 

2284)
التجليات الروحية فى 

 :اإلسالم 

سكاتولين، 

 .جوزيبى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2008 :القاهرة 

 /الشرق الجديد (2285
هيكل، محمد 

 .حسنين
 .1990 :القاهرة  دارالمعارف،

2286)
السلع السودانية فى التجارة 

 /(م1840-1824)المصرية

جادالمولى، صفاء 

 .يوسف حامد

دار الكتب والوثائق 

 القومية،
 .2017 :القاهرة 

2287)
السلع السودانية فى التجارة 

 /(م1840-1824)المصرية

جادالمولى، صفاء 

 .يوسف حامد

دار الكتب والوثائق 

 القومية،
 .2017 :القاهرة 



2288)
االعالن بالتوبيخ لمن ذم 

 /التاريخ

السخاوى، شمس 

الدين محمد بن 

 .عبدالرحمن

 .[19--] :بيروت دار الكتب العلمية،

2289)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2290)

التطور التاريخى لقضية 

-1956)سبتة ومليلية 

  /(م1985

أمين، محمود 

 .محارب

دار الكتب والوثائق 

 القومية،
 .م2017 :القاهرة 

2291)

التطور التاريخى لقضية 

-1956)سبتة ومليلية 

  /(م1985

أمين، محمود 

 .محارب

دار الكتب والوثائق 

 القومية،
 .م2017 :القاهرة 

2292)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2293)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2294)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2295)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2296)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2297)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2298)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2299)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2300)
مسالك األبصار فى ممالك 

 /األمصار 

ابن فضل ،العمرى

 .هللا

مركز زايد للتراث 

، 
  .2001 :االمارات 

2301)
سقوط االندلس تاريخه 

 :واسبابه 
  .2001 :دمشق ، شراع الباشا، مهجه امين

2302)
دراسات وبحوث فى تاريخ 

 /اليمن اإلسالمى 

الحريرى، محمد 

 .عيسى

عالم الكتب للطباعة 

، والنشر والتوزيع
 .1998 :بيروت 

2303)
تاريخ صدر اإلسالم والدولة 

 /األموية 
 .1986 :بيروت  دار العلم للماليين، .فروخ، عمر

2304)
حركة الفتح االسالمى فى 

 :القرن األول 
 .1952 :القاهرة  دار الكتاب العربى، .فيصل، شكرى

  .1983 :بيروت، دار العلم للماليين عبد القديم،زلوم /االموال فى دولة الخالفة(2305

 /كتاب المغازى للواقد (2306
محمد بن ، بن واقد

 .عمر
 0 2004 :بيروت ، دار الكتب العلمية

 /كتاب المغازى للواقد (2307
محمد بن ، بن واقد

 .عمر
 0 2004 :بيروت ، دار الكتب العلمية

2308)

مدينة مارد بن من الفتح 

/ م1515العربى الى السنة 

 /ه 921

  .1987 :القاهره  عالم الكتب ، شيبانى، حسن

2309)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 



2310)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 

2311)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 

2312)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 

2313)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 

2314)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 

2315)
عصر سالطين المماليك 

 /ونتاجه العلمى واألدبى 

سليم، محمود 

 .رزق

ملتزم الطبع 

، والنشر
 :القاهرة 

 <1947 ،

1949 ،

1955 ،

1962 ،

1965> . 

2316)
حوادث الدهور فى مدى 

 /االيام والشهور

بردى، جمال 

الدين ابى المحاسن 

 بن تغرى

 .[ 19- ] :بيروت  عالم الكتب ،

2317)
حوادث الدهور فى مدى 

 /االيام والشهور

بردى، جمال 

الدين ابى المحاسن 

 بن تغرى

 .[ 19- ] :بيروت  عالم الكتب ،

 /تاريخ دولة آل سلجوق(2318

األصفهانى، عماد 

الدين محمد بن 

 .حامد

 . م2004 :بيروت دار الكتب العلميه،

 :تاريخ جرجان(2319
السهمى ، حمزه 

 بن يوسف
  .2004 :بيروت  دار الكتب العلمية ،

 :جزر األندلس المنسية (2320
عصام ، سيسالم

، سالم
 .1984 :بيروت ، دار العلم للماليين

 :الدولة الصنهاجية (2321
إدريس، الهادى 

 .روجى

دار الغرب 

 اإلسالمى،
 .1992 :بيروت 

 :الدولة الصنهاجية (2322
إدريس، الهادى 

 .روجى

دار الغرب 

 اإلسالمى،
 .1992 :بيروت 

 .ماستناك، توماش :السالم الصليبى (2323
مطابع المجلس 

 األعلى لآلثار،
 .2003 :القاهرة 

 /روح الحضارة االسالمية(2324
بن عاشور، محمد 

 .الفاضل

الدار العالمية 

 للكتاب االسالمى،
 .1992 :الرياض 

2325)
مدائن صالح من مملكة 

 /األنباط إلى قبيلة الفقراء 
 .2000 :القاهرة  دار البستانى، .السايح، إبراهيم



  .2003 :القاهرة  دار الفضيله ، ه. كالين  :اخبار اهل عمان (2326

2327)

تاريخ العالم اإلغريقى 

وحضارته من أقدم عصوره 

 . /م.  ق322حتى عام 

 .مكاوي، فوزى

المكتب المصرى 

لتوزيع 

 المطبوعات،

 .1999 :القاهرة 

2328)
العالقات االقليمية و 

 :الحروب الصليبية 
 .مارس، كمال

عين للدراسات 

والبحوث االنسانيه 

 واالجتماعيه ،

  .2004 :القاهره 

2329)
مبلغ األدب في فخر العرب 

/ 

الهيتيمي، الحافظ 

 .ابن حجر
 .1990 :بيروت  دار الكتب العلمية،

2330)
التكوين العنصرى للشعب 

 االندلسى

مسعد ، سامية 

 مصطفى محمد

2331)

فى تاريخ مصر الفرعونية 

الصحراء الغربية فى عصر 

 /الدولة الحديثة 

ابوالنصر، وفدى 

 .السيد

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .2005 :القاهرة 

2332)
الحالة السياسية واإلجتماعية 

 :فى مصر الفرعونية 

عز سعد ، سلطان

 .محمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

  .2005 :القاهرة 

2333)
حياة المصريين القدماء فى 

  /عصر الفراعنة 
  .عبيد، نبيل

دار البستانى للنشر 

  والتوزيع،
 .2003 :القاهرة 

 .الجمل، شوقى :علم التاريخ (2334
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

<1982،1

997،199

9،2010،

2000 ،

2002>. 

 /قيد الشريد من أخبار يزيد (2335
ابن طولون، محمد 

، بن على

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .2005 :القاهرة 

 .الشيخ، رأفت :تفسير مسار التاريخ (2336

عين للدراسات 

والبحوث األنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2000 :القاهرة

2337)

الجاليات فى مدينة 

االسكندرية فى العصر 

 /العثمانى 

هريدى، صالح 

 .أحمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .2004 :القاهرة 

2338)
حياة واوقات اخناتون 

 /فرعون مصر 

weigall,arthur

 
  .1999 :القاهرة  دار الهالل ،

  .1997 :القاهرة ، [.ن. د] .عتمان، أحمد :تاريخ قبرص (2339

 /رحلة فى أرض سبأ (2340
مصطفى ، سليمان

 .محمود

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2002 :القاهرة 

 .كريستنسن، أرثر /إيران فى عهد الساسانيين (2341
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2342)

روسيا ومصر فى ضوء 

أواسط )االرشيفات الروسية

بداية القرن -19القرن ال

  /(20ال

تشكين، غينادى 

 .غوريا

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 .راتييه، سوزان /حتشبسوت الملكة الفرعون (2343
الهيئة العامة 

 المصرية للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2344)

محنة اإلسالم الكبرى، أو، 

زوال الخالفة العباسية من 

 /بغداد على أيدى المغول 

مصطفى ، بدر

 .طه

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1999 :القاهرة 



 .روزاليندا /الطفل المصرى القديم (2345
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 /بانوراما فرعونية (2346
بسيونى، محمد 

 .عبد الحميد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

 .الحكيم، سليمان /مصر الفرعونية (2347
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2348)
اضمحال العصور الوسطى 

: 
 .هويزنجا ، يوهان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1998 :القاهرة 

2349)

أخرة المماليك أو واقعة 

السلطان الغورى مع سليم 

 /العثماني 

 .إبن زنبل
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2350)
تاريخ أوربا فى العصور 

 :الوسطى 
 .بيرين، هنرى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1996 :القاهرة 

 .ماركو، بولو /رحالت ماركو بولو (2351
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1995 :القاهرة 

 .ماركو، بولو /رحالت ماركو بولو (2352
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1995 :القاهرة 

 .ماركو، بولو /رحالت ماركو بولو (2353
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1995 :القاهرة 

 :الفن المصرى القديم (2354
شكرى، محمد 

 .أنور

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

 .مرى، مرجريت /مصر ومجدها الغابر (2355
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

 /اللغة المصرية القديمة (2356
عبد ، نور الدين 

 الحليم
  .2008  :[القاهره ] ، [ن . د ]

2357)
الحكم واألمثال والنصائح 

 /عند المصريين القدماء 
 .كمال، محرم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2358)
الشخصية المصرية في 

 /مصر القديمة 
 .حنا، عريان لبيب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

 /عصر المأمون (2359
رفاعي، أحمد 

 .فريد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 /عصر المأمون (2360
رفاعي، أحمد 

 .فريد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

2361)
ميالد العصور الوسطى 

(395-814)/  

سانت . موس، ه

 .ب. ل

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2362)
اضمحالل االمبراطورية 

 =الرومانية وسقوطها 
 .جيبون، ادورد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1997 :القاهرة 

2363)
اضمحالل االمبراطورية 

 =الرومانية وسقوطها 
 .جيبون، ادورد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1997 :القاهرة 

2364)
اضمحالل االمبراطورية 

 =الرومانية وسقوطها 
 .جيبون، ادورد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1997 :القاهرة 

 خوس، بلوطر :العظماء (2365
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2002 :القاهرة 

 .الليثي، عمرو :القدس (2366
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2004 :القاهرة 

 .حوراني، البرت /تاريخ الشعوب العربية (2367
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 .حوراني، البرت /تاريخ الشعوب العربية (2368
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 :التاريخ من شتى جوانبه (2369
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

<1993 ،

1994>. 

 :التاريخ من شتى جوانبه (2370
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهرة 

<1993 ،

1994>. 



2371)
تاريخ الجيش المصرى فى 

 /عصور ما قبل التاريخ 

أحمد، عز الدين 

 .إسماعيل

الهيئة المصرية 

 العامه للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2372)
الدور الوطنى للكنيسة 

 :المصرية عبر العصور 

رمضان، 

 .عبدالعظيم محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 .حبشى، حسن /تاريخ العالم االسالمى (2373
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2006 :القاهرة 

 /امارة الرها الصليبية (2374
الجنزورى، علية 

 .عبد السميع

الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

2375)
تارخ الجالية األرمنية في 

 مصر

اإلمام، محمد 

 رفعت

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب
 1999 القاهرة

2376)

وسائل الترفيه في عصر 

سالطين المماليك في مصر 

/ 

نصار، لطفي 

 .أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

2377)
األزمات اإلقتصادية فى 

 :مصر 

عطا، عثمان على 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

2378)
الحملة الفرنسية على مصر 

: 

عزت ، الدارندلى

 .حسن أفندى

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1998 :القاهرة 

2379)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /االجتماعى 

احمد ، صالح

 رشدى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة

2380)
العالقات المصرية الحجازية 

 /فى القرن الثامن عشر 

عبد المعطى، 

 .حسام محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

2381)

كشوف مصر االفريقية فى 

عهد الخديوى اسماعيل 

(1863-1879)/  

خالف، عبد 

 .العليم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

2382)
الفتح اإلسالمى لمدينة كابول 

 /هـ 31-651

ريحان، إصالح 

 .عبد الحميد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

2383)
طبقة العامة في مصر في 

 /العصر األيوبي 

الجعيدي، شلبي 

 .إبراهيم

الهيئة المصرية 

 العامة،
 .2003 :القاهرة 

 .عبدالرازق، أحمد /المرأة في مصر المملوكية (2384
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 

2385)
تجار التوابل في مصر في 

 /العصر المملوكى 

األشقر، محمد 

 .عبدالغني

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1999 :القاهرة 

 :عصر محمد علي (2386
الجميعي، عبد 

 .المنعم ابراهيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2387)

اليهود في مصر العثمانية 

حتي أوائل القرن التاسع 

 /عشر 

شومان، محسن 

 .علي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2388)

اليهود في مصر العثمانية 

حتي أوائل القرن التاسع 

 /عشر 

شومان، محسن 

 .علي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

 .عمار، أشرف /محنة العراق (2389
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2390)
الهجوم االمريكى البريطانى 

 :على العراق
 .جاد، محسن على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2005 :القاهرة

2391)
المغاربة واألندلسيون فى 

 :مصر اإلسالمية 

حنفى، أحمد 

 .عبداللطيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

 /عبد العزيز بن مروان (2392
كاشف، سيدة 

 .اسماعيل

الهيئة العامة 

، للكتاب
 .2005 :القاهرة 

2393)

الحسبة فى مصر اإلسالمية 

من الفتح العربى إلى نهاية 

 /العصر المملوكى 

أبو زيد، سهام 

 .مصطفى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1986 :القاهرة 



2394)

خصخصة الحروب ودور 

المرتزقه وتطبيقاتها فى 

 /العراق 

سويلم ، حسام 

 الديم محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2005 :القاهرة 

2395)
العرب والنزعة 

 /االمبراطورية االمريكية
 .ثابت ، احمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2005 :القاهرة

 :الوليد بن عبد الملك(2396
سيدة ، كاشف

 إسماعيل

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .2005 :القاهرة

2397)
الفكر التاريخى عند 

 /اإلغريق
 .توينبى، أرنولد

مطابع الهيئة 

المصرية العامة 

 للكتاب ،

  .1990 :القاهرة 

2398)
فقة الخالفة وتطورها 

 /لتصبح عصبة امم شرقية 

السنهوري، عبد 

 .الرزاق احمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1993 :القاهرة 

 :آثار وفنون مدين البهنسا (2399
محمد، أحمد عبد 

 .القوي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2400)
عقد الجمان فى تاريخ اهل 

 :الزمان 

العينى، بدر الدين 

ابو محمد محمود 

بن احمد بن 

 موسى بن احمد،

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

2401)
عقد الجمان فى تاريخ اهل 

 :الزمان 

العينى، بدر الدين 

ابو محمد محمود 

بن احمد بن 

 موسى بن احمد،

الهيئة العامة 

 للكتاب،
 .1987 :القاهرة 

2402)
الخطط التوفيقية الجديدة 

 :لمصر القاهرة 
 .مبارك، على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1983 - 

1994. 

2403)
الخطط التوفيقية الجديدة 

 :لمصر القاهرة 
 .مبارك، على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1983 - 

1994. 

2404)
الخطط التوفيقية الجديدة 

 :لمصر القاهرة 
 .مبارك، على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1983 - 

1994. 

2405)
الخطط التوفيقية الجديدة 

 :لمصر القاهرة 
 .مبارك، على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 :القاهرة 

1983 - 

1994. 

2406)
مصـر الخالدة مقدمة فى 

 :تاريخ مصر الفرعونية 
 .زايد، عبدالحميد

دار النهضة 

 العربية،
 .1966 :القاهرة 

2407)
مصـر الخالدة مقدمة فى 

 :تاريخ مصر الفرعونية 
 .زايد، عبدالحميد

دار النهضة 

 العربية،
 .1966 :القاهرة 

 /قبرس والحروب الصليبية (2408
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

2409)

اليهود في مصر العثمانية 

حتي أوائل القرن التاسع 

 /عشر 

شومان، محسن 

 .علي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2410)
مؤرخون مصريون من 

 /عصر الموسوعات 

عبد الغني، 

 .يسرى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2000 :القاهرة 

2411)
المغاربة واألندلسيون فى 

 :مصر اإلسالمية 

حنفى، أحمد 

 .عبداللطيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2412)
مصر فى كتابات الرحالة 

 :والقناصل الفرنسيين 

ذهنى، إلهام محمد 

 .على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1992  :[القاهرة]

 خوس، بلوطر :العظماء (2413
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2002 :القاهرة 

2414)
اضمحال العصور الوسطى 

: 
 .هويزنجا ، يوهان

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1998 :القاهرة 

 .مالكوم، نويل =البوسنة (2415
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 



2416)
رحلة االمير رودولف الى 

 :الشرق 
 .رودولف

الهيئةالمصريةالعامة

  للكتاب،
 :القاهرة 

 <1995 ،

1996 > 

2417)
رحلة االمير رودولف الى 

 :الشرق 
 .رودولف

الهيئةالمصريةالعامة

  للكتاب،
 :القاهرة 

 <1995 ،

1996 > 

2418)
رحلة االمير رودولف الى 

 :الشرق 
 .رودولف

الهيئةالمصريةالعامة

  للكتاب،
 :القاهرة 

 <1995 ،

1996 > 

2419)
الحضارة االسالمية فى 

 القرن الرابع الهجرى،
 .متز، آدم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2420)
الحكم واألمثال والنصائح 

 /عند المصريين القدماء 
 .كمال، محرم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2421)
كتابة التاريخ فى مصر فى 

 :القرن التاسع عشر 

جاك ، جونيور

 .كرابس

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .1993 :القاهرة 

 رمسيس، عوض :أبرز ضحايا محاكم التفتيش(2422
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2004 :القاهرة

 /عصر المأمون (2423
رفاعي، أحمد 

 .فريد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 /عصر المأمون (2424
رفاعي، أحمد 

 .فريد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

2425)
المؤرخون والعلماء فى 

 :مصر 

عزباوى،عبدهللا 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .1997 :اقاهرة 

 .حجى، طارق /كتابات فى العقل المصرى (2426
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة 

 .ر. جرني، أ /الحيثيون (2427
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

2428)
موجز تاريخ العلم 

 /والحضارة فى الصين 
 .نيدهام، جوزيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

 .كريستنسن، أرثر /إيران فى عهد الساسانيين (2429
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2430)
أشهر الرحالت الى غرب 

 /أفريقيا
 هوارد.س

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب
  .1996 :القاهرة

2431)
البرنامج النووى االيرانى 

 /والمتغيرات في أمن الخليج 

عطية، ممدوح 

 .حامد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

 .مقار، سامح :اصل االلفاظ العامية (2432
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

 .مقار، سامح :اصل االلفاظ العامية (2433
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

 .مقار، سامح :اصل االلفاظ العامية (2434
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2435)
-1805)مصر الخديوية 

1879):  
 .روبرت.هنتر، ف

المجلس االعلى 

 للثقافة،
 . م2005  :[القاهرة]

2436)

المغالطات واإلفتراءات 

الصهيونية على تاريخ 

وحضارة مصر الفرعونية 

والرد عليها وتفنيدها من 

 /واقع األدلة األدلة االثرية 

سيد، عبد المنعم 

 .عبد الحليم
 .2000 :القاهرة  دار غريب،

2437)
اآللقاب و الوظائف 

 :العثمانية
  .2000 :القاهرة دار غريب، بركات،مصطفى

2438)
تاريخ وحضارة المغرب 

 /واالندلس 

حسين ، حمدى 

 .عبدالمنعم

دار المعرفه 

 الجامعيه ،
  .2009 :االسكندريه 



2439)

المغالطات واإلفتراءات 

الصهيونية على تاريخ 

وحضارة مصر الفرعونية 

والرد عليها وتفنيدها من 

 /واقع األدلة األدلة االثرية 

سيد، عبد المنعم 

 .عبد الحليم
 .2000 :القاهرة  دار غريب،

2440)
تاريخ الحروب الصليبية 

1095 - 1291/  

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1995 :اإلسكندرية 

 .الشيخ،حسين /اليونان والرومان(2441
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2006 :االسكندرية

2442)
امريكا والعالم فى التاريخ 

 /الحديث والمعاصر 

الشيخ، رأفت 

 .غنيمى

عين للدراسات 

والبحوث االنسانيه 

 واالجتماعية،

  .2006 :القاهرة 

 العبادى، مصطفى :األمبراطورية الرومانية(2443
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :االسكندرية

 .السيد، محمود /تاريخ أوروبا واألمريكيتين(2444
مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .2006 :القاهرة 

 .الشيخ،حسين /الرومان (2445
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2005 :االسكندرية 

2446)
تاريخ العصور الوسطى 

 /االوربية وحضارتها

يوسف، جوزيف 

 .نسيم

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1984 :االسكندريه

2447)
تاريخ الدولة العثمانية 

 /وحضارتها 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .2006 :اإلسكندرية 

2448)
دراسات فى تاريخ العالقات 

 /بين الشرق والغرب 

ابراهيم ، محمود 

 سعيد فهيم

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2007 :االسكندرية 

2449)
دراسات فى تاريخ األيوبيين 

 /والمماليك 

حسين، حمدى 

 .عبدالمنعم

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1996 :اإلسكندرية 

2450)
معالم من حضارة مصر فى 

 /العصر الفرعونى 

حسن ، السعدى

 .محمد محى الدين

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2006 :االسكندرية 

2451)
معالم تاريخ مصر 

 :االسالمية

الجمل،محمد عبد 

 .المنعم

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2004 :االسكندرية 

2452)
الدول االسالمية المستقلة فى 

 :المشرق 

محمد ، الجمل

 .عبدالمنعم

دار المعرفة 

، الجامعية
 :االسكندرية 

 <2002 ،

2003 ،

2004 > 

 /تاريخ الدولة البيزنطية (2453
توفيق، عمر 

 .كمال

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1977 :االسكندريه 

2454)
الفن العربى فى أسبانيا 

 /وصقلية 
 .1985 :القاهرة  دار المعارف، .شاك، فون

2455)
االمبراطورية الرومانية من 

 /النشأة الى االنهيار 
 .حافظ، أحمد غانم

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2007 :االسكندرية 

2456)
التاريخ والمؤرخون دراسة 

 :فى علم التاريخ 
 :القاهرة  دار الرشاد، .مؤنس، حسين

 <2001 

 ،2006 

2457)
المصريون والفرنسيون فى 

  /1801 - 1798القاهرة 
 .ريمون، أندريه

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

2458)

العصور الحجرية وما قبل 

االسرات فى مصر والشرق 

 /االدنى القديم

 .سليم، احمد امين
دار المعرفة 

، الجامعية
  .2007 :االسكندرية

2459)
دراسات فى العصر 

 /الهلنسي

يحيى، لطفى عبد 

 .الوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :القاهرة

2460)
امريكا والعالم فى التاريخ 

 /الحديث والمعاصر 

الشيخ، رأفت 

 .غنيمى

عين للدراسات 

والبحوث االنسانيه 

 واالجتماعية،

  .2006 :القاهرة 



2461)
الطب فى مصادر اإلغريق 

 /القديمة 
 .2002 :اإلسكندرية ، الحضري للطباعة .سرور، صالح

 :التاريخ والتأريخ(2462
مهران،محمد 

 .بيومي

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1992 :اسكندرية

2463)
مدخل الى علم االثار 

  /اليونانية و الرومانية 

قادوس، عزت 

 .زكي حام
  .2007 :القاهرة  مطبعة الحضري،

2464)
العمالت اليونانية 

 /والهللينستية 

قادوس، عزت 

 .زكى حامد
 .2001 :االسكندريه  منشأة المعارف،

2465)
االسالم والمسلمون فى وسط 

 /افريقيا 

نوال عبد ،راضى 

 العزيز مهدى
  .2006 :القاهرة ، دار الفكر العربى 

2466)
انتشار االسالم فى غرب 

 /افريقيا

عبد هللا ،ابراهيم 

 عبد الرازق
  .2006 :القاهرة ، دار الفكر العربى 

 =الدولة العثمانية (2467
، عبدالرحمن

 .عبدالرحيم
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى،

2468)
اإلسالم والمسلمون فى وسط 

 /أفريقيا

راضى، نوال 

 .عبدالعزيز مهدى
  .2006 :القاهرة ، دار الفكر العربى 

2469)
الجزيره العربيه فى مفترق 

  /(م1840-1800)الطرق

البطريق،عبدالحميد

 
  .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى ،

2470)

منذ . التاريخ الحديث اوربا

الثوره الفرنسيه حتى الحرب 

 - 1789الفرنسيه البروسيه 

1871/  

نوار، عبدالعزيز 

 .سليمان
  .2002 :القاهرة  دار الفكر العربى،

2471)
دراسات في تاريخ الدولة 

 /العباسية 

الفقي، عصام 

 .الدين عبدالرؤوف
 .2004 :القاهرة  دار الفكر العربي،

2472)
وثائق تاريخ مصر والعرب 

 /الحديث 

زين العابدين ، نجم

 .شمس الدين 
  .2003 :القاهرة  دار الفكر العربي ،

 .رنسيمان، ستيفن /الحضارة البيزنطية (2473
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997 :القاهرة 

 /تاريخ الدولة العباسية (2474
الشيال، جمال 

 .الدين العربى
 .1992 :القاهرة  دار الفكر العربى،

2475)

تاريخ مصر وآثارها 

اإلسالمية منذ الفتح العربى 

 /نهاية العصر الفاطمى 

أحمد، أحمد عبد 

 .الرازق
 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 <1993- 

 2006 

>. 

2476)
الحياة السياسية فى الدول 

 /العربية اإلسالمية 

مسرور، محمد 

 .جمال الدين
 .1973 :القاهرة ، دار الفكر العربى

 /تاريخ أوربا الحديث (2477
راشد، زينب 

 .عصمت
 .2005 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 /تاريخ أوربا الحديث (2478
راشد، زينب 

 .عصمت
 .[19uu] :القاهرة  دار الفكر العربى،

2479)
الواليات المتحدة االمريكية 

 :والخليج العربي 

الطناحي، محمد 

 .محمود
  .2005 :القاهرة  مطبعة المدني،

2480)
االسالم والثقافة العربية فى 

 /افريقيا 

محمود، حسن 

 .احمد
 .2009 :القاهره  دار الفكر العربى،

2481)
األصول التاريخية للعالقات 

 /العربية اإلفريقية
  .1999 :القاهرة دار الفكر العربى ، قاسم، جمال زكريا

 .شاكر، فؤاد /مطلع الفجر (2482
الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2001 :القاهرة 

 .شاكر، فؤاد /مطلع الفجر (2483
الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2001 :القاهرة 

 .شاكر، فؤاد /مطلع الفجر (2484
الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2001 :القاهرة 



2485)

ثقافة الطبقة الوسطى فى 

ق -م16ق )مصر العثمانية 

  /(م18

 .حنا، نيللي
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2004 :القاهرة 

2486)
الوكاالت والبيوت اإلسالمية 

 /فى مصر العثمانية 

محمد، رفعت 

 .موسى

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1993 :القاهرة 

 /ذيل خطط المقريزي (2487
نافع، عبد الحميد 

 بك،

مكتبة الدار العربية 

، للكتاب
 .2006 :القاهرة 

2488)
الفنون فى عصور ماقبل 

 /التاريخ 
 .الباشا، حسن

الدار العربية 

 للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2489)
القاهرة فى عصر إسماعيل 

/ 

عرفه ، عرفه

 .عبده

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .1997 :القاهرة 

2490)

مجموعة الوثائق السياسية 

فى العهد النبوى والخالفة 

 /الراشدة

  .2000 :القاهرة مكتبة مدبولى،

  .1995 :القاهرة ، مكتبة مدبولى .أنور، زقلمه /المماليك فى مصر (2491

2492)

عالقات الفاطميين فى مصر 

 - 362)بدول المغرب 
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)/  

أحمد، حسن 

 .خضيرى
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 :تاريخ سالطين بنى عثمان (2493
عزب، محمد 

 .زينهم محمد
 .1995 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

2494)
دراسات فى تاريخ مصر 

 :االجتماعى 
 .1994 القاهرة ؛، دار الشروق .قاسم، قاسم عبده

 :أتابك العساكر في القاهرة (2495
األشقر، محمد عبد 

 .الغنى
  .2003 :القاهرة  مكتبة مدبولى ،

2496)
معجم المعبودات والرموز 

 /فى مصر القديمة 
 .2000 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .لوركر، مانفرد

  .1999 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .ي، ق :تاريخ توت عنخ آمون (2497

2498)

تحريم البغاء عند قدماء 

المصريين وحض الحكومة 

 /على إلغائه 

 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى، .زكرى، انطون

2499)
الثورة الفرنسية والحملة 

 :الفرنسية على مصر 
  .2006 :القاهرة ، مكتبة مدبولى  وجدا،سندسنى 

 :الحركة الصليبية (2500
عبد اللطيف ، السيد

 .عبد الهادى

المكتب الجامعى 

، الحدبث
 .2006 :القاهرة 

 :الحروب الصليبية (2501
عبد اللطيف ، السيد

 .عبد الهادى

المكتب الجامعى 

، الحديث
 .2006 :القاهرة 

2502)
التاريخ السياسي للجمهورية 

 :الرومانية 

عبد الغني، محمد 

 .السيد

دار المعرفه 

 الجامعيه ،
  .2009 :اإلسكندريه 

2503)
رسائل جاك دى فيترى 

 :نقالعن لعتها الالتنية 

عبد ، السيد 

 الطيف عبد الهادى

المكتب الجامعى 

، الحديث 
  .2005 :االسكندرية 

2504)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 

2505)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 

2506)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 

2507)
التاريخ األوربى الحديث 

 /والمعاصر 
 .يحيى، جالل

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 :القاهرة 

 <1983- 

 2006 > 



2508)

التاريخ االقتصادي 

واالجتماعي للعصر البطلمي 

 :المبكر 

عبد الغني، محمد 

 .السيد

المكتب الجامعي 

 الحديث،

االسكندرية، 

 :مصر 
2002. 

 على، وفاء محمد :الخالفة العباسية (2509
المكتب الجامعى 

 الحديث ،
  .[ 19- ] :االسكندريه 

2510)
لمحات من تاريخ مصر 

 /تحت حكم الرومان 

عبد الغني،محمد 

 السيد محمد
 :االسكندرية 

المكتب 

الجامعى 
2001.  

  .1984 :االسكندريه  المطبعه العصريه، يحيى، جالل /مصر الحديثة(2511

 .إبراهيم، السايح /تاريخ اليونان (2512
المكتب الجامعى 

 الحديث،
 .1999 :اإلسكندرية 

2513)
جهود المماليك الحربية ضد 

 الصليبين
 علي ، وفاء محمد

المكتب الجامعي :

، الحديث
 . م1991 :االسكندرية

2514)
المسلمون واالقباطفى اطار 

 الجماعة الوطنية
 القاهرة دار الشروق البشرى،طارق

-  م1988

  ه1408

2515)
الصهيونية والنازية ونهاية 

 :التاريخ 

المسيرى، 

 .عبدالوهاب
 .1997 :القاهرة  دار الشروق،

2516)
األقباط فى السياسة 

 :المصرية 
 .1985 :القاهرة  دار الشروق، .الفقى، مصطفى

2517)
فى اصول التاريخ العثمانى 

/ 

مصطفى، احمد 

 .عبد الرحيم
  .2003 :القاهرة  دار الشروق ،

2518)

رؤساء الوزارات بالوثائق 

السرية البريطانية 

 /واالمريكية 

  .2005 :القاهرة  دار الشروق ، محمد ،محسن

2519)
فاروق االول وعرش مصر 

: 

سالم، لطيفة 

 .محمد
 .2005 :القاهرة ، دار الشروق

 .1993 :القاهرة  دار الشروق، .قاسم، قاسم عبده /اليهود فى مصر (2520

2521)
االستيطان الصليبي في 

 :فلسطين 

الشارتري، 

 .فوشية
  .2001 :القاهرة  دار الشروق،

 .2003 :القاهرة  دار الشروق، .منتصر، صالح :من عرابي إلي عبدالناصر (2522

2523)

تاريخ الثورة المهدية 

واالحتالل البريطانى 

 /للسودان 

تشرشل،سيرونستو

 ن
  .2006 :القاهرة  دار الشروق ،

 :فؤاد األول (2524
رزق، يونان 

 .لبيب
 :القاهرة ، دار الشروق

 <2005 ،

2008> . 

 .1993 :القاهره ، دار الشروق :عهدى (2525

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (2526

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (2527

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (2528

 .1992 :القاهرة  دار الشايب للنشر، /وصف مصر (2529

2530)
نصوص تاريخيه 

  :(مشرقيه،ومغربيه)

شافع،راويه 

 عبدالحميد حسانين
  .2004 :القاهرة  دار الجامعيين،

2531)

تاريخ العالم اإلغريقى 

وحضارته من أقدم عصوره 

 . /م.  ق322حتى عام 

 .مكاوي، فوزى

المكتب المصرى 

لتوزيع 

 المطبوعات،

 .1999 :القاهرة 



2532)

االسهامات االيطالية فى 

دراسة مصر الحديثة فى 

 عصر محمد على باشا

المجلس االعلى 

 للثقافة
 2005 القاهرة

 .عبد العزيز، نوار :النهضة العربية الحديثة(2533

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

  .2002 :القاهرة 

 :عصر الحروب الصليبية (2534
عوض، محمد 

 .مؤنس 

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .2006 :القاهرة 

2535)
دراسات في تاريخ غرب 

 /أفريقيا الحديث والمعاصر 

إبراهيم، عبد هللا 

 .عبد الرازق

المجمع الثقافي 

 المصري ،
  .1998 :القاهرة 

2536)
العالقات بين مصر ولبنان 

 /فى عهد محمد على

عطاهللا ، مرفت 

 .أسعد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2006 :القاهرة

2537)
المنوفية فى القرن الثامن 

 /عشر 

محاريق، ياسر 

 .عبد المنعم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2538)
المغاربة واألندلسيون فى 

 :مصر اإلسالمية 

حنفى، أحمد 

 .عبداللطيف

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

2539)

مصر فى كتابات الرحالة 

الفرنسيين فى القرن التاسع 

  /1879 - 1805عشر 

ذهنى، إلهام محمد 

 .على

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1995 :القاهرة 

2540)
المعتدلون في السياسة 

 :المصرية 

محمود، ماجدة 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1992 :القاهرة 

2541)

القطن فى العالقات 

المصرية البريطانيةمن واقع 

أوراق الهيئة النيابية السابعة 

1938-1942/ 

عبد المطلب، 

 .عاصم محروس

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهره 

 /تاريخ الوزارات المصرية(2542
رزق، يونان 

 .لبيب

الهيئة العامة 

 للكتاب،
  .1999 :القاهرة

2543)
الحياة اليومية فى مصر 

 /القديمة 
 .شورتر، الن

الهيئة المصرية 

  العامة للكتاب،
   .1997  :القاهرة 

 .رينهرت، دوزى /المسلمون فى االندلس (2544
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 :القاهره 

 <1994 ،

1995 ،

1998 > 

2545)
وصف مصر في نهاية 

 :االلفية الثانية
 .نوار ، محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2006 :القاهرة

 .محمود، مراد :حرب السويس (2546
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .2006 :القاهرة 

2547)

االستيطان الصليبي في 

-492)فلسطين 

  /(م1291-1099/هـ690

جمعة ، الجندي

 .محمد مصطفي 

مكتبة االنجلو 

، المصرية
  .2006 :القاهرة 

 :روما وأفريقيا (2548
، حجازى

عبدالعزيز 

مكتبة االنجلو 

، المصرية
 .2007 :القاهرة 

2549)
الفكر التاريخى عند األغريق 

= 
 .توتيبى، أرنولد

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1966  :[القاهرة]

 .توينبى، أرنولد /تاريخ الحضارة الهلينية (2550
مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1963 :القاهرة 

2551)
دراسات فى التاريخ الشرق 

 :القديم 
 .فخرى، أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1980 :القاهرة 

2552)

التاريخ السياسى لدولة 

سالطين المماليك فى مصر 

: 

 .ماجد، عبدالمنعم
مكتبة النهضة 

، المصرية
 .1988 :القاهره 



2553)
التاريخ السياسي للدولة 

 =العربية 
 .ماجد، عبد المنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1982 :القاهرة 

2554)

العصر العباسى االول أو 

القرن الذهبى فى تاريخ 

 :الخلفاء العباسيين 

 .ماجد، عبد المنعم
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .1984 :القاهرة 

2555)
الحروب الصليبية فى 

 :االندلس 

، رمضان

 .عبدالمحسن طه

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
 .2001 :القاهرة 

 /دولة السالجقة (2556
حسنين، عبدالنعيم 

 .محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1975 :القاهرة 

2557)

العالقات البيزنطية الروسية 

فى عهد االسرة المقدونية 

 /م 867-1056

الجنزورى، علية 

 .عبدالسميع

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .1989  :[القاهرة]

2558)
نظم دولة سالطين المماليك 

 =ورسومهم فى مصر 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1967 ،

1979 ،

1982> . 

2559)

الجيش المصري في العصر 

اإلسالمي من الفتح العربي 

 /إلى معركة المنصورة 

زكي، عبد 

 .الرحمن

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1970 :القاهرة 

2560)
مقدمة لدراسة التاريخ 

 :اإلسالمى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1971 ،

1986> . 

2561)
معسكر االعتقال النازى 

 /برجن بلسن 
 عوض، رمسيس

مكتبة االنجلو 

 المصرية ،
  .2007 :القاهرة 

2562)
معسكر االعتقال النازى 

 /بوخنوالد 
 عوض، رمسيس

مكتبة االنجلو 

 المصرية ،
  .2008 :القاهرة 

2563)
اشهر معسكر اعتقال نازى 

 :للنساء 
 عوض،رمسيس

مكتبة االنجلو 

 المصرية ،
  .2007 :القاهرة 

 .عوض، رمسيس :محرقه اليهود (2564
مكتبه االنجلو 

 مصريه،
 .2006 :القاهره 

2565)

صالح الدين األيوبي و 

جهوده في القضاء على 

الدولة الفاطمية و تحرير 

 /بيت المقدس 

الصالبي، علي 

 محمد

مؤسسة اقرأ الجديدة 

للنشر و التوزيع 

 والترجمة،

 0 2007 :القاهرة 

 .1996 :القاهرة  دار المعارف، .حسين، طه /مستقبل الثقافة في مصر (2566

2567)
فى فقه الحضارة االسالمية 

/ 
 عمارة، محمد

مكتبة الشروق 

 الدولية،
 0 2007 :القاهرة

2568)
المدخل الي مناهج البحث 

 /العلمي 

محمد ، قاسم

 .محمد

دار النهضة 

 العربية،
 .2003 :القاهرة 

 :قارة أفريقيا(2569
جودة، جودة 

 .حسنين

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :القاهرة 

 :شاهد على حكم فاروق (2570
المراغى،احمد 

 .مرتضى
  .2007 :القاهره  دار المعارف ،

2571)
دراسات فى عصور ما قبل 

 /التاريخ 

مهران، محمد 

 .بيومي

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :األسكندرية 

2572)
دراسات فى تاريخ الشرق 

 /األقصى 

عفاف ، العبد

 .مسعد

دار المعرفة 

، الجامعية
 .1999 :االسكندرية 

2573)
تاريخ مصر فى 

 /عصرالبطالمة والرومان 
 .فرح، أبواليسر

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانيةواإلجتماعية

، 

 .2002 :القاهرة 

2574)
فى تاريخ الشرق األدنى 

 :القديم 
 .سليم، أحمد أمين

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2008 :اإلسكندرية 



2575)

مصر منذ عصر التاسيس 

وحتى بداية عصر الدولة 

 /الحديثة

 سليم،احمدامين
دارالمعرفة 

 الجامعية ،
  .2007 :االسكندرية 

2576)
كتاب وكتابات من مكتبة 

 /الدولة الكارولنجية 

محمود،ابراهيم 

 .سعيد فهيم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2007 :االسكندرية 

2577)
حكايات من المانيا خبرات 

 /وتجارب 
 خليل،معاويه مكى

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع ،
  .2007 :القاهرة 

 /التاريخ األمريكى (2578
دسوقى، 

 .ناهدإبراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :القاهرة 

2579)
عالم العصور الوسطى فى 

 /النظم والحضارة 
 .1967 :االسكندرية دار المعارف، .ج.كولستون، ج

 العبادى، مصطفى :األمبراطورية الرومانية(2580
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :االسكندرية

2581)
تاريخ الجزيرة العربية 

 /الحديث والمعاصر 

محمد ، العيدروس

 .حسن

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية ؛

 .1996 :القاهرة 

2582)
تاريخ المشرق العربى 

(1516- 1922)/  

عمر، عمر 

 عبدالعزيز

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2006 :االسكندريه 

 .سليم، أحمد أمين /حضاره العراق القديم (2583
دار المعرفة 

، الجامعية
 .2001 :االسكندرية 

 :إشراقات أندلسية (2584
عوض، عبد 

 .الفتاح

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .2007 :القاهرة 

 /حكومة العالم الخفية (2585
فيتش، شيريب 

 .سبيريدو
 1990 :بيروت  دار النفائس،

  .1995 :بيسان  ،[ن.د] .هنلر، ادولف /كفاحى (2586

2587)
بحوث في العالقات بين 

 /الشرق والغرب 

عمران، محمد 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :اإلسكندرية 

 :ادولف هتلر (2588
فراويله،يوسف 

 .الرفاعى 
  .[ 19 - ] :االسكندرية  مكتبة معروف ،

2589)
امريكا والعالم فى التاريخ 

 /الحديث والمعاصر 

الشيخ، رأفت 

 .غنيمى

عين للدراسات 

والبحوث االنسانيه 

 واالجتماعية،

  .2006 :القاهرة 

2590)
فى تاريخ أفريقية االسالمية 

: 
 .محمد، نبيلة حسن

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2008 :القاهرة 

2591)
دراسات في تاريخ العالقات 

 /بين الشرق والغرب 
 .عبيد، اسحق

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 والجتماعية،

  .2003 :القاهرة 

 :من قضايا التاريخ االوربى(2592
جمال ،حجر 

 محمود

دار المعرفة 

، الجامعية 
 .[ 19- ] :االسكندرية 

  :اليونان (2593
يحيى، لطفى 

  .عبدالوهاب

دار المعرفة 

  الجامعية،
  :االسكندرية 

 <1991 ،

1999> . 

 :بيزنطة (2594
فرج، وسام عبد 

 .العزيز

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .2003 :القاهرة 

 :اإلمبراطورية البيزنطية (2595
عوض، محمد 

 .مؤنس

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2007 :القاهرة 

 .حسين، الشيخ /اليونان (2596
دار المعرفة 

، الجامعية
  .2006 :االسكندرية 

2597)
بحوث فى مصادر العصور 

 /الوسطى 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار 

 المعرفةالجامعية،
 .2008 :القاهرة 



2598)
الشرق األدنى فى العصرين 

 /الهللينيستى والرومانى 
 .فرح ، أبو اليسر

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2005 :القاهرة 

 .حسين،الشيخ /(مصر)العصر الهللينستى(2599
دار المعرفه 

، الجامعيه
  .2005 :االسكندرية 

2600)

نصوص التدمير والهالك 

ألعداء مصر نصوص 

 /اللعنة

السعيد، عصام 

 .محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :االسكندرية 

 .عزب، خالد :األهرامات المصرية (2601

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .2000 :القاهرة 

2602)
معالم التاريخ اإلسالمي 

 /الوسيط 

محمود ، عمران

 .سعيد

دار المعرفة 

، الجامعية
 .2004 :االسكندرية 

2603)
في تاريخ الحضارة 

 /اإلسالمية 
  .محمد، نبيلة حسن

دار المعرفة 

 ‘الجامعية
 .[19--] :اإلسكندرية 

2604)
مصر والقرن االفريقى فى 

 /القرن التاسع عشر 

العقيد،سيد احمد 

 على عثمان

الدار العربية للنشر 

 والتوزيع ،
  .2005 :القاهرة 

2605)
التطور التاريخى لمشكالت 

 :الحدود السودانية االثيوبية

نفين ،عبد الخالق 

 فؤاد

الدار العربية للنشر 

، والتوزيع 
  .2006 :القاهرة 

 .حسونة، عصام :وعبد الناصر.. يوليو23(2606
مركز االهرام 

 للترجمة والنشر،
  .1990 :القاهرة 

 :النقود العثمانية (2607
محمود، سيد محمد 

 .السيد
 .[2003] :القاهرة  مكتبة األداب،

2608)
الجزيرة العربية فى الوثائق 

 :البريطانية 

نوار، عبد العزيز 

 .سليمان

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .2001 :القاهرة 

2609)

عالقة مملكتى قشتاله 

وأراجوان بسلطنة المماليك 

= 

النشار، محمد 

 .محمود أحمد

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .1997 :القاهره 

 /التاريخ والتأريخ (2610
مهران، محمد 

 بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2010 :اإلسكندرية 

 .بالكمان، وينيفريد :الناس في صعيد مصر (2611

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1995 :القاهرة 

 /الحضارة المصرية القديمة (2612
مهران، محمد 

 .بيومي

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1988 :القاهرة 

2613)
حكام األقاليم فى مصر 

 :الفرعونية 

السعدى، حسن 

 محى الدين

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2007 :األسكندريه 

 .عشماوى، سيد :اليونانيون فى مصر (2614

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .1997 :القاهرة 

2615)
دراسات فى التاريخ 

 /األمريكى 

حجر، جمال 

 .محمود

دار المعرفة 

 الجامعية،
 :اإلسكندرية 

1995 - 

2006. 

2616)
حركة الحج االوربى الى 

 :االماكن المقدسة

ابراهيم ، محمود 

 سعيد فهيم

دالر المعرفة 

، الجامعية 
  .2008 :االسكندرية 

2617)
قراءة جديدة للحرب الباردة 

/ 
 .1983 :القاهرة  دار المعارف، .شلبى، السيد أمين

2618)
دراسات فى العصر 

 /الهلنسي

يحيى، لطفى عبد 

 .الوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :القاهرة

 :المصريون والرومان (2619
الشيخ، حسين 

 .أحمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2002 :اإلسكندرية 

2620)
اإلمبراطورية الرومانية من 

 /النشأة إلى اإلنهيار 
 حافظ، أحمد غانم

دارالمعرفة 

 الجامعية،
  .2009 :القاهرة 



 /أدولف هتلر (2621
أحمد، أيمن 

 .عيسى
  .2008 :القاهرة  دار الفاروق،

 خالد، خالد أحمد /إيروين رومل (2622

دار الفاروق 

لالستثمارات الثقافية 

، 

  .2007 :القاهرة 

 /ونستون تشرشل (2623
عبدالرشيد،شريف 

 عبده
  .2006 :القاهرة  دار الفاروق ،

2624)

دراسات في تاريخ أسبانيا 

والبرتغال في العصور 

 /الوسطي 

محمد ، النشار

 .محمود

عين للدراسات 

، والبحوث
 .2007 :القاهرة 

2625)
المغول واألوربيون 

 /والصليبيون وقضيه القدس 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2005 :اإلسكندرية 

2626)
معالم تاريخ االمبراطورية 

 :البيزنطية

عمران،محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :اسكندرية

 .الشيخ،حسين /اليونان والرومان(2627
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2006 :االسكندرية

 :تاريخ الدولة البيزنطية (2628
يوسف، جوزيف 

 .نسيم

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .1984 :اإلسكندرية 

2629)
حضارة أوربا فى العصور 

 /الوسطى 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2005 :األسكندرية 

 .الشيخ،حسين /الرومان (2630
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2005 :االسكندرية 

2631)
معالم التاريخ البيزنطى 

 /(السياسى والحضارى )

حسن ، إبراهيم 

 خميس إبراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2005 :اإلسكندرية 

2632)
تاريخ الحروب الصليبية 

1095 - 1291/  

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .1995 :اإلسكندرية 

2633)
تاريخ أكسفورد للحروب 

 :الصليبية 

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .2007 :القاهرة 

2634)
الصليبيون فى شمال أفريقيا 

: 
 .عامر، سامية

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2002 :القاهرة 

2635)
فصول ببليوغرافية فى 

 /تاريخ الحروب الصليبية 

عين للدراسات 

 والبحوث اإلنسانية،
 .1996 :القاهرة 

2636)
يافا ودورها فى الصراع 

 /الصلبيى االسالمى

ابراهيم ، محمود

 سعيد فهيم

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2007 :االسكندرية 

2637)

اليهود في فلسطين في 

العصرين البطلمي 

 :والسلجوقي 

جوهر، هاني 

 .عبدالعزيز السيد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية ،

 .2005 :القاهرة 

2638)

البحر األحمر في الحرب 

-1914)العالمية األولى 

  /(م1918

حسن، إبراهيم 

 .محمد

عين للدراسات 

 والبحوث،
 .1998 :القاهرة 

2639)
دراسات فى تاريخ األيوبيين 

 /والمماليك 

حسين، حمدى 

 .عبدالمنعم

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .1996 :اإلسكندرية 

 :تطور الحيازة الزراعية (2640
أبوغازى، عماد 

 .بدر الدين

عين للدراسات 

 والبحوث اإلنسانية،
 .2000 :القاهرة 

2641)

دور البحرين فى المالحة 

والتجارة االسالمية من 

صدر االسالم حتى سقوط 

 /الخالفة العباسية 

قمر، محمود أحمد 

 .محمد

عين للدراسات 

، والبحوث
 .1997 :القاهره 

 /تاريخ العرب الحديث (2642
الشيخ ،رأفت 

 غنيمى

دار الثقافة للطباعة 

 والنشر ،
  .2004 :القاهرة 



2643)
اشهر مجرمى الحرب عبر 

 /التاريخ 
 فؤاد ، احمد

مركز الريه للنشر 

 واالعالم ،
  .2003 :القاهره 

 محمد،نبيله حسن /في الوثائق و المخطوطات(2644
دار المعرفه 

 الجامعيه،
  .2008 :االسكندرية

2645)
مذكرات رجال القانون 

 :والقضاء 
 .1999 :القاهرة  دار الخيال، .الجوادى، محمد

 :حركات الردة (2646
كرير ، زينب عبد 

 هللا أحمد

عين للدراسات 

والبحوث 

االنسانيةواالجتماعية

،  

  .2006 :الجيزة 

 محمد، الجوادى  :عبد اللطيف البغدادى(2647
عربية للطباعة 

، والنشر 
  .2006 :القاهرة 

 .السعداوي، حمدي /الفرس (2648
c.d. للنشر

 والتوزيع،
 .[19--] :االسكندرية 

 .السعداوي، حمدي :الرومان (2649
c.d. للنشر

 .والتوزيع
 .[19--] :االسكندرية 

2650)
النقابات في مصر الرومانية 

: 

يوسف، حسين 

 .محمد أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1998 :القاهرة 

2651)

تاريخ القضاء في مصر 

 (1798 - 1517)العثمانية 

/ 

عيسى، عبد 

 .الرازق إبراهيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1998 :القاهرة 

2652)

النظام اإلداري في مصر في 

 - 284)عهد دقلديانوس 

 (م305

الهمشري، منيرة 

 محمد

الهيئة المصرية : 

 العامة للكتاب
 1999،  القاهرة. - 

2653)
المرأة فى مصر فى العصر 

 /الفاطمى 

ناريمان ، أحمد

 .عبدالكريم

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 

2654)
االسطورة  )هنرى كورييل 

  /(والوجه االخر 
 .كفافى، حسين 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

2655)
دور التعليم المصري في 

 :النضال الوطني 

علي، سعيد 

 .اسماعيل 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

2656)
الدور المصري و العربي 

 /في حرب تحرير الكويت 

كمال ، عامر 

 أحمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
 2001 :القاهرة 

2657)
تاريخ الطب والصيدلة 

 :المصرية 

الجمال، سمير 

 .يحيى

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

2658)

الحركة العلمية واالدبية في 

الفسطاط منذ الفتح العربي 

 /إلي نهاية الدولة االخشيدية 

محمد، صفي 

 .علي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2659)
العالقات المصرية الليبية 

1945-1969/  

عبدالغنى، مجدى 

 .رشاد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2007 :القاهرة 

2660)
المشكلة الفلسطينية وموقف 

 :مصر حكومة وشعبا منها 

سعد، زكريا أحمد 

 .محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2007 :القاهرة 

2661)
رواد تاريخ العصور 

 /الوسطى فى مصر 

محمد ، عوض 

 مؤنس

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2007 :القاهرة

 :الشوام فى مصر (2662
السيد، سمير عبد 

 .المقصود

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2003 :القاهرة 

2663)
مصر وقضايا الجنوب 

 :األفريقى 

الكومى، خالد 

 .محمود

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1989 :القاهرة 

 .أبو عرجة، تيسير :المقطم (2664
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 



 .عشماوي، سيد :العيب فى الذات الملكية (2665
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2002 :القاهرة 

2666)

العربان ودورهم فى 

المجتمع المصرى فى 

النصف االول من القرن 

 /التاسع عشر 

عامر، إيمان محمد 

 .عبد المنعم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1997 :القاهرة 

2667)
المعبد فى الدولة الحديثة فى 

 /مصر الفرعونية 

محمود، بهاء الدين 

 .إبراهيم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

2668)

االًوقاف و الحياة االًقتصادية 

في مصر في العصر 

 /العثماني 

 .عفيفي، محمد
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1991 :القاهرة 

2669)

المالحة النيلية في مصر 

 م 1798 - 1517العثمانية 

/ 

سليمان، عبدالحميد 

 .حامد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2000 :القاهرة 

2670)

تاريخ العالقات المصرية 

المغربية منذ مطلع العصور 

  /1912الحديثة حتي عام 

يونان ، رزق

 .لبيب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1990 :القاهرة 

 :هرات(2671
ريحان، اصالح 

 .عبدالحميد

الهيئة المصرية 

 للكتاب،
  .2007 :القاهرة

2672)

العقائد الدينية في مصر 

المملوكية بين اإلسالم 

 /والتصوف 

منصور، احمد 

 .صبحي

الهيئة المصرية 

العامة للتأليف 

، والنشر

 .2000 :القاهرة 

2673)
العالقات بين مصر ولبنان 

 /فى عهد محمد على

عطاهللا ، مرفت 

 .أسعد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2006 :القاهرة

2674)
التنظيمات السياسية لثورة 

 :1952 يوليو 23

محمد، حمادة 

 .حسنى أحمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2002 :القاهرة

2675)
الفتح اإلسالمى لمدينة كابول 

 /هـ 31-651

ريحان، إصالح 

 .عبد الحميد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2001 :القاهرة 

2676)

مصر و فلسطين فيما بين 

القرنين الحادي عشر 

 /م .والثامن ق

دراز، أحمد محمد 

 .عبد الحليم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2003 :القاهرة 

 :انشاء جامعة الدول العربية (2677
أحمد ، جمعة

 .محمود

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .2006 :القاهرة 

 :انشاء جامعة الدول العربية (2678
أحمد ، جمعة

 .محمود

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .2006 :القاهرة 

 :انشاء جامعة الدول العربية (2679
أحمد ، جمعة

 .محمود

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .2006 :القاهرة 

2680)

كشوف مصر االفريقية فى 

عهد الخديوى اسماعيل 

(1863-1879)/  

خالف، عبد 

 .العليم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .1999 :القاهرة 

2681)
أصول الحرب العالمية 

 /الثانية 
 .ب. ج. تايلور، أ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1990 :القاهره 

2682)
الحياة اليومية لآللهة 

 /الفرعونية 
 .ديمترى، ميكس

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .2000 :القاهرة 

 .عبدالملك ، انور :نهضة مصر (2683
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2001 :القاهرة 

 :اإلزدواج البرلمانى (2684
محمد، محمد 

 .أبوزيد محمد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1995 :القاهرة 

2685)
مختصر كتاب تاريخ الخلفاء 

/ 

السيوطى،ابى بكر 

 .عبدالرحمن

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
  .2007 :القاهرة 

 :الحركة الصليبية (2686
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2009 :القاهرة 



 :الحركة الصليبية (2687
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2009 :القاهرة 

 /الشرق األدنى القديم (2688
عبد ، صالح

 .العزيز

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .2004 :القاهرة 

 :روما وأفريقيا (2689
، حجازى

عبدالعزيز 

مكتبة االنجلو 

، المصرية
 .2007 :القاهرة 

، فخرى، أحمد :مصر الفرعونية (2690
مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .1960 :القاهرة 

 /أوربا العصور الوسطى (2691
سعيد ، عاشور

 .عبدالفتاح

مكتبة األنجلو 

، المصرية
  .2007 :القاهرة 

 :أوربا العصور الوسطى (2692
عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح

دار الطباعة 

 الحديثة،
  .2009 :القاهرة 

2693)
تاريخ وحضارة مصر 

 /القديمة 

، نورالدين

 .عبدالحليم
  .2009 :القاهرة ، [.ن.د]

 /اللغة المصرية القديمة (2694
عبد ، نور الدين 

 الحليم
  .2008  :[القاهره ] ، [ن . د ]

 :الشرق االدني القديم(2695
صالح، عبد 

 العزيز

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2696
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2697
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

2698)
تاريخ افريقيا فى العصر 

 /الحديث 
 مور، اوليفر 

دار الكتاب الحديث 

 ،
  .2009 :القاهرة 

2699)
تاريخ الواليات المتحدة 

 :األمريكية 

نوار، عبد العزيز 

 .سليمان
 .2005 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 :الدولة العثمانية (2700
الصالبى، على 

 .محمد محمد
 .2008 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

 :قبائل الهوسا (2701
الدالى،الهادى 

 المبروك

اكاديمية الفكر 

 الجماهيرى ،
  .2009 :ليبيا 

 :مصر فى عصر الرومان (2702
عبد هللا، الحسين 

 .أحمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2007 :القاهرة 

2703)
دراسات في تاريخ عصر 

 /سالطين المماليك 
 رزق، عالء طه،

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 2008 :القاهرة 

 :المصريون والرومان (2704
الشيخ، حسين 

 .أحمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2002 :اإلسكندرية 

 /الدولة العثمانية فى الميزان (2705
الزين، حمزة 

 .احمد

دار الفاروق 

لالستثمارات الثقافية 

، 

  .2006 :الجيزة 

2706)
تاريخ النظم والحضارة 

 /االسالمية 

النبراوى، فتحية 

 .عبدالفتاح
 .2008 :القاهرة  دار المعارف،

2707)
اإلمبراطورية الرومانية من 

 /النشأة إلى اإلنهيار 
 حافظ، أحمد غانم

دارالمعرفة 

 الجامعية،
  .2009 :القاهرة 

2708)
كتاب وكتابات من مكتبة 

 /الدولة الكارولنجية 

محمود،ابراهيم 

 .سعيد فهيم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2007 :االسكندرية 

 :عصر الحروب الصليبية (2709
عوض، محمد 

 .مؤنس 

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .2006 :القاهرة 

2710)
حركة الحج االوربى الى 

 :االماكن المقدسة

ابراهيم ، محمود 

 سعيد فهيم

دالر المعرفة 

، الجامعية 
  .2008 :االسكندرية 



2711)
رمسيس الثانى وفرعون 

 /موسى 
 .حامد، اسماعيل

دار مشارق للنشر 

 والتوزيع،
 .2008 :الجيزة 

 /العالقات الدولية (2712
على، صالح احمد 

 .هريدى

مكتبة بستان 

 المعرفة،
  .2009 :االسكندرية 

 :معالم تاريخ اوربا الحديث (2713
صالح ، على 

 احمد هريدى

مكتبة بستان 

 .المعرفة 
  .2008 :االسكندرية 

 /تاريخ مصر الحديث (2714
هريدى، صالح 

 .احمد

مكتبة بستان 

 المعرفة،
 .2009 :االسكندرية 

2715)
إنجلترا تحت حكم النورمان 

  /( م1066-1154)

حسيب، أسامة 

 .إبراهيم

المكتب العربى 

 للمعارف،
 .2008 :القاهرة 

2716)

التاريخ السياسي و 

الحضاري للمغرب و 

االندلس فى عصر 

 /المرابطين 

حسين، حمدي عبد 

 .المنعم محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :االسكندرية 

 :عالم الحروب الصليبية (2717
عوض، محمد 

 .مؤنس

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .2005 :القاهرة 

 :النهضة العربية الحديثة (2718
نوار، عبدالعزيز 

 .سليمان

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .2004 :القاهرة 

 /تاريخ الدولة العباسية (2719
الشيال، جمال 

 .الدين العربى
 .1992 :القاهرة  دار الفكر العربى،

2720)
الجيش المصرى وحروب 

 :الشام األولى 

عبد العزيز، محمد 

  .رفعت

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1999 :القاهرة 

2721)
مصر فى العصور الوسطى 

: 
 .الحويرى، محمود

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .1996 :القاهرة 

2722)
دراسات في تاريخ الدول 

 /االسالمية 

حسين، حمدي 

 .عبدالمنعم محمد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2006 :االسكندرية 

2723)
تاريخ دولتى المرابطين 

 /والموحدين 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

، الجامعة
 :االسكندرية 

<1999 ،

2004 ،

2007>. 

2724)
تاريخ وحضارة المغرب 

 /واالندلس 

حسين ، حمدى 

 .عبدالمنعم

دار المعرفه 

 الجامعيه ،
  .2009 :االسكندريه 

2725)
محاضرات في تاريخ مصر 

 /االسالمية

حمدي عبد ،حسين

 .المنعم

دار المعرفة 

، الجامعية
  .2009 :االسكندرية

2726)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /الحديث والمعاصر

عمر، عمر عبد 

 .العزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2005 :االسكندرية

2727)

اليهود في فلسطين في 

العصرين البطلمي 

 :والسلجوقي 

جوهر، هاني 

 .عبدالعزيز السيد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية ،

 .2005 :القاهرة 

 /أدولف هتلر (2728
أحمد، أيمن 

 .عيسى
  .2008 :القاهرة  دار الفاروق،

  .2007 :القاهرة  :دار الفاروق  عبدالكريم ،الفت /شارلى شابلن (2729

2730)
الحالة السياسية واإلجتماعية 

 :فى مصر الفرعونية 

عز سعد ، سلطان

 .محمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

  .2005 :القاهرة 

2731)
بحوث في العالقات بين 

 /الشرق والغرب 

عمران، محمد 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :اإلسكندرية 



2732)
دراسات فى حضارة ونظم 

 /اوربا فى العصور الوسطى

محمود ،عمران 

 سعيد

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2004 :االسكندرية 

2733)
حضارة أوربا فى العصور 

 /الوسطى 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2005 :األسكندرية 

2734)
مخازن الغالل في مصر 

 /القديمة 

خالد أحمد ، عوض

 حمزة،

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 2007 :القاهرة 

 :مختصر تاريخ الجبرتى (2735
الجبرتى،عبدالرحم

 ن
  .2007 :القاهرة  دار الكتب العلمية ،

2736)
المصريون والفرنسيون فى 

  /1801 - 1798القاهرة 
 .ريمون، أندريه

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

2737)
هتلر -ظهور وانهيار ادولف

/ 
  .2008 :القاهرة  دار مشارق ، ل0وليم0شيرار

2738)
حضارة اإلمبراطورية 

 /البيزنطية 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 . م2008 :اإلسكندرية 

 /فالديمير لينين (2739
صالح الدين ، 

 محمد
  .2007 :القاهرة  دار الفاروق ،

2740)
دراسات فى تاريخ افريقيا 

 /الحديث والمعاصر 

دسوقى ،ناهد 

 ابراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية الجامعية ،
  .2008 :االسكندرية 

2741)

صفحات من تاريخ الحروب 

الصليبية امارة طرابلس 

 :الصليبية 

الجوهرى، نهى 

 فتحى
  .2008 :القاهرة  دار العالم العربى ،

2742)
فى التاريخ العباسى 

 /والفاطمى 

العبادى، أحمد 

 .مختار

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
  .1982 :األسكندرية 

2743)
سبع معارك فاصله غيرت 

 :وجه التاريخ معركة شالون 

حسيب،اسامه 

 ابراهيم

المكتب العربى 

 للمعارف ،
  .2009 :القاهرة 

2744)

تاريخ مصر من العصر 

الفرعونى حتى العصر 

 /الحديث

عثمان ، عبد 

 .المنعم ضيفى
  .2008 :القاهرة دار الرشاد،

2745)
العالقات االقليمية و 

 :الحروب الصليبية 
 .مارس، كمال

عين للدراسات 

والبحوث االنسانيه 

 واالجتماعيه ،

  .2004 :القاهره 

2746)
في تاريخ الحضارة 

 /اإلسالمية 
  .محمد، نبيلة حسن

دار المعرفة 

 ‘الجامعية
 .[19--] :اإلسكندرية 

 /المغرب القديم (2747
مهران، محمد 

 .بيومى

دا المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :األسكندرية 

 /بالد الشام (2748
مهران،محمد 

 .بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :االسكندرية 

2749)
دراسات في تاريخ العالقات 

 /بين الشرق والغرب 
 .عبيد، اسحق

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 والجتماعية،

  .2003 :القاهرة 

 :الحروب الصليبيه (2750
عوض، محمد 

 .مؤنس

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واالجتماعية،

 .2001 :القاهرة 

2751)

الحركات المعارضة للخالفة 

العباسية فى بالد الحجاز 

خالل العصر العباسى االول 

 846-749/ هـ 132-232

 /م 

حورية ، سالم

 عبده
  .2008 :القاهرة  دار العالم العربى ،



2752)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /البطلمى والرومانى 
 حافظ،احمد غانم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2009 :االسكندرية 

  :اليونان (2753
يحيى، لطفى 

  .عبدالوهاب

دار المعرفة 

  الجامعية،
  :االسكندرية 

 <1991 ،

1999> . 

2754)
دراسات فى العصر الهلنسي 

/ 

يحيى، لطفى عبد 

 .الوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2005 :القاهرة 

2755)

دراسات في تاريخ أسبانيا 

والبرتغال في العصور 

 /الوسطي 

محمد ، النشار

 .محمود

عين للدراسات 

، والبحوث
 .2007 :القاهرة 

 /تاريخ السودان القديم(2756
مهران، محمد 

 .بيومي

دار المعرفة 

 الجامعة،
  .2008 :األسكندرية 

2757)
مصر فى العصر البيزنطى 

/ 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2007 :األسكندرية 

2758)
المعالم الرئيسية لتاريخ 

 /مصر الفرعونية 

السعدى، حسن 

 .محمد محى الدين
  .2008 :االسكندرية المعرفة الجامعية،

 :اإلمبراطورية البيزنطية (2759
عوض، محمد 

 .مؤنس

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2007 :القاهرة 

2760)
الدويالت اإلسالمية فى 

 :المغرب 

شبانة، محمد 

 .كمال
 .2008 :القاهرة  دار العالم العربى،

 .حسين،الشيخ /(مصر)العصر الهللينستى(2761
دار المعرفه 

، الجامعيه
  .2005 :االسكندرية 

2762)
في عصور ما قبل التاريخ 

 /فى العالم القديم

زكريا عبد ، رجب

 .المجيد

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :اإلسكندرية 

 /تاريخ الدولة البيزنطية (2763
توفيق، عمر 

 .كمال

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .1977 :االسكندريه 

 .السعيد، عصام :تاريخ مصر القديم (2764
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2009 :اإلسكندرية 

2765)
العادات و التقاليد في دلتا 

 /مصر 

محمد احمد ، غنيم

. 

عين للدراسات و 

البحوث االنسانية و 

، االجتماعية

  .2005 :القاهرة 

2766)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /الفرعونية
 .سليم، أحمد أمين

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2009 :االسكندرية 

 /فى التاريخ المصرى القديم (2767
عبدالمجيد، زكريا 

 .رجب

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2009 :اإلسكندرية 

 /فى التاريخ المصرى القديم (2768
عبد المجيد، زكريا 

 .رجب

دار المعرفة 

 الجامعية،

االسكندرية، 

 :مصر 
2009. 

 .عادل حسن، غنيم /في منهج البحث التاريخي (2769
دار المعرفة 

، الجامعية
  .2007 :االسكندرية 

2770)
التاريخ السياسي للجمهورية 

 :الرومانية 

عبد الغني، محمد 

 .السيد

دار المعرفه 

 الجامعيه ،
  .2009 :اإلسكندريه 

2771)

فى تاريخ مصر الفرعونية 

الصحراء الغربية فى عصر 

 /الدولة الحديثة 

ابوالنصر، وفدى 

 .السيد

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .2005 :القاهرة 

 :فتاوىالحاخامات(2772
عبد الوهاب 

 منصور،

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .2010 :القاهرة 

 :فتاوىالحاخامات(2773
عبد الوهاب 

 منصور،

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب 
  .2010 :القاهرة 

 .كوتريل، ليونارد  /الموسوعة االثرية العالمية (2774
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1997  :القاهرة 

 .مقار ، سامح :المعجم الوجيز (2775
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2007 :القاهرة 



 .مقار، سامح :اصل االلفاظ العامية (2776
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2005 :القاهرة 

 مسيحة ،داود /من أسرار الفراعنة(2777
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 0 2006 :القاهرة

 .توس، ماريو /معجم ألهة مصر القديمة (2778
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2008 :القاهرة 

 .مانسيني، أنا :ماعت (2779
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2009 :القاهرة 

 :دير سانت كاترين (2780
ناصف، عبد 

 .الحميد صبحي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

 /الخبز فى مصر القديمة (2781
المهدى، ايمان 

 .محمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .2009 :القاهرة 

 /الخبز فى مصر القديمة (2782
المهدى، ايمان 

 .محمد

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .2009 :القاهرة 

2783)
الشخصية المصرية في 

 /مصر القديمة 
 .حنا، عريان لبيب

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2003 :القاهرة 

 :الحضارة االسالمية(2784
عبد ، عويس 

 الحليم

مكتبة الشروق 

 .الدولية 
  .2009 :القاهرة 

2785)
رؤية استراتجية اللصالح 

 /فى مصر
 0 2009 :القاهرة  امام زكريا امام،زكريا 

2786)
الحضارة العربية فى اسبانيا 

/ 
 :القاهرة  دار العالم العربى، .بروفنسال، ليفى

 <1979- 

 2010 > 

2787)

الجيش فى مصر فى 

العصرين الطولونى 

 /واالخشيدى

الشيخ، فاتن محمد 

 .البندارى
  .2010 :القاهرة دار العالم العربى،

2788)

مملكة بيت المقدس الصليبية 

فى عهدالملك بلدوين 

 1118-1100)االول

 /(512-494/م

محمود ،هنادى 

 0السيد 
  .2008 :القاهرة دارالعالم العربى،

2789)

مملكة بيت المقدس الصليبية 

فى عهدالملك بلدوين 

 / 1131 - 1118)الثانى

512 - 525)/ 

ابراهيم، 

صفاءعثمان 

 .محمد

  .2008 :القاهرة دارالعالم العربى،

2790)
حضارة اإلسالم في دار 

 /السالم 

المدور، جميل 

 .نخلة
 .2008 :القاهرة  دار العالم العربي،

 :إليانور دوقة أكوتين (2791
عبد القوى، زينب 

 .عبد المجيد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2009 :القاهرة 

2792)
الحياةاالجتماعية فى العراق 

: 

حورية ، سالم

 عبده
 0 2008 :القاهرة ، دار العالم العربى 

2793)
اقليم الموصل فى العصر 

 /االموى دراسة حضارية 

حورية ، سالم

 عبدة
 0 2008 :القاهرة ، دار العالم العربى 

2794)
تاريخ الخليج العربى الحديث 

 /والمعاصر 

العيدروس، محمد 

 .حسن

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية ،

  .1993 :القاهرة 

2795)
المرأة المصرية في عهد 

 :محمد علي 

عين للبحوث 

والدراسات 

اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .2009 :القاهرة 

2796)
الدويالت اإلسالمية فى 

 :المغرب 

شبانة، محمد 

 .كمال
 .2008 :القاهرة  دار العالم العربى،

2797)
فضائل البيت المقدس 

 /للواسطى 

عزب ، محمد 

 زينهم محمد
  .2002 :القاهرة  دار المعارف ،



 نبيلة حسن، محمد /فى تاريخ الدولة العباسية(2798
دار المعرفة 

 الجامعية
 [ 19- ] االسكندريه

2799)
المقتبس من تاريخ االيوبين 

 /والمماليك
 نبيلة حسن، محمد 

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2009 :االسكندرية 

2800)
الجذور الشرقية للحضارة 

 /الغربية

جون ، هوبسون

 .إم

مكتبة الشروق 

، الدولية 
  .2006 :القاهرة 

2801)

منذ . التاريخ الحديث اوربا

الثوره الفرنسيه حتى الحرب 

 - 1789الفرنسيه البروسيه 

1871/  

نوار، عبدالعزيز 

 .سليمان
  .2002 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 .عطا، زبيدة محمد :يهود مصر (2802

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 :الجيزة 
 <2009 ،

2010> . 

 :منهج البحث التاريخى(2803
محمود ، عمران 

 سعيد

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2006 :االسكندرية 

2804)
السياسة الشرقية 

 :لالمبراطورية البزنطية

محمود ،عمران 

 سعيد

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2010 :االسكندرية 

2805)
التأثير العربى فى أوربا 

 =العصور الوسطى 

آجيوس، 

 .ديونيسيوس

عين للدراسات و 

البحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2000 :القاهرة 

 :نهاية الصليبيين (2806
محمد ، رحيل

 .فوزي

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

  .2009 :الجيزة 

2807)
الصعيد فى العصر العثمانى 

: 

على، صالح أحمد 

 .هريدى

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .2006 :القاهرة 

2808)
حكام األقاليم فى مصر 

 :الفرعونية 

السعدى، حسن 

 محى الدين

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2007 :األسكندريه 

 :تاريخ اليونان والرومان (2809
يحيى، لطفى 

 .عبدالوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2010 :اإلسكندرية 

2810)
معالم التاريخ اإلسالمي 

 /الوسيط 

محمود ، عمران

 .سعيد

دار المعرفة 

، الجامعية
 .2004 :االسكندرية 

2811)

أسواق الشام فى عصر 

الحروب الصليبية فى الفترة 

-1099-  هـ 595-687

 /م 1291

البنا، عبد الحافظ 

عبد الخالق يوسف 

. 

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2007 :القاهرة 

2812)
تاريخ أكسفورد للحروب 

 :الصليبية 

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .2007 :القاهرة 

2813)
الحرف والصناعات فى عهد 

 /محمد على 

هريدى، صالح 

 .احمد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واالجتماعية

 .2003 :القاهرة 

2814)
األرض والمجتمع في مصر 

 :في العصر العثماني 

محمود، أيمن 

 أحمد،

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 2008 :القاهرة 

2815)
فقهاء الشام فى مواجهة 

 :الغزو الصليبى 

عريكيز، جمال 

 .محمد سالم خليفة

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2006 :القاهرة 

 :من قضايا التاريخ االوربى(2816
جمال ،حجر 

 محمود

دار المعرفة 

، الجامعية 
 .[ 19- ] :االسكندرية 

2817)
دراسات فى تاريخ اريقيا 

 /الحديث والمعاصر 

دسوقى،ناهد 

 ابراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2009 :االسكندرية 



2818)
مصر فى العصر البيزنطى 

 / م 641 - 284

رأفت عبد ، محمد

 .الحميد

دار مصر العربية 

 للنشر والتوزيع،
 .2001 :القاهرة 

 احمد امين،سليم  :مصر (2819
دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2007 :االسكندرية 

2820)
وثائق من تاريخ مصر فى 

 /القرن العشرين

زين ، نجم 

العابدين شمس 
  .2009 :القاهرة ، مكتبة االداب 

2821)

أهل الذمة فى مصر من 

الفتح اإلسالمى حتى نهاية 

 :دولة المماليك 

 .قاسم، قاسم عبده

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2003 :القاهرة 

 .قاسم، قاسم عبده :قراءة التاريخ (2822

عين للدراسات و 

البحوث 

اإلنسانيةواإلجتماعية

، 

  .2009 :القاهرة 

2823)
الجيش المصرى وحروب 

 :الشام األولى 

عبد العزيز، محمد 

  .رفعت

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1999 :القاهرة 

 السيد، محمود /التتار والمغول (2824
مؤسسة شباب 

، الجامعة 
  .2006 :االسكندرية 

 .فالنسي، لويست :الهروب إلى مصر (2825

عين للدراسات و 

البحوث األنسانيه و 

 األجتماعيه،

  .2007 :القاهره 

2826)
المغول واالوربيون 

 /والصليبيون وقضيه القدس

عمران، محمود 

 سعيد

دار المعرفة :

، الجامعية
  .2009 :االسكندريه 

2827)
العرب فى العصور القديمة 

: 

لطفى ، يحيى

 .عبدالوهاب

دار المعرفة 

، الجامعية
 1988 :االسكندرية 

 محمد،نبيله حسن /في الوثائق و المخطوطات(2828
دار المعرفه 

 الجامعيه،
  .2008 :االسكندرية

2829)
معالم تاريخ أوربا فى 

 /العصور الوسطى 
 كميل، عزيز

دار المعرفه : 

 .الجامعيه 
  .2010 :االسكندريه 

2830)
التاريخ االوربى واالمريكى 

 /الحديث 

عمر، عمر 

 .عبدالعزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2010 :القاهرة 

2831)
دراسات فى تاريخ مصر 

 :والشرق االدنى القديم
 أمين ، أحمد سليم

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .1995 :االسكندرية 

2832)
العرب فى التاريخ المعاصر 

/ 
 .الشيخ، رأفت

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

  .2008 :القاهرة 

 .بالكمان، وينيفريد :الناس في صعيد مصر (2833

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .1995 :القاهرة 

  :(1939 - 1815)أوربا (2834
على، صالح أحمد 

 .هريدى

مكتبة بستان 

 المعرفة،
 .2009 :اإلسكندرية 

 /العالقات الدولية (2835
على، صالح احمد 

 .هريدى

مكتبة بستان 

 المعرفة،
  .2009 :االسكندرية 

2836)
تاريخ العالقات الدولية فى 

 /العصر الحديث 

عمر، عمر عبد 

 .العزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2010 :االسكندرية 

2837)
الرحالة الغربيون فى 

 /المشرق االسالمى

جمال ، حجر

 محمود

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2008 :االسكندرية 

2838)
تاريخ المشرق العربى 

1516-1922/  

عمر، عمر عبد 

 .العزيز

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2006 :االسكندرية 



 :أهل العمامة فى مصر (2839
البطاوى، حسن 

 .احمد عبد الجليل

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

  واإلجتماعية،

  .2007 :القاهرة 

2840)
عالقات دولة الفونج ببالد 

 /العرب 

غابيوس، جوليت 

 .على

الدار العربية للنشر 

 والتوزيع،
  .2009 :القاهرة 

2841)
المرأة في المجتمع األندلسي 

: 

شافع، راوية 

 .عبدالحميد

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2006 :الجيزة 

 /التاريخ والتأريخ (2842
مهران، محمد 

 بيومى

دار المعرفة 

 الجامعية ،
  .2010 :اإلسكندرية 

2843)
اليهود فى شرق البحر 

 /المتوسط

السيد، على أحمد 

 .محمد

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

  .2006 :القاهرة 

 حسين،الشيخ :الومان(2844
دار المعرفة 

، الجامعية 
 .[ 19- ] :االسكندرية 

 حسين، الشيخ :اليونان (2845
دار المعرفة 

، الجامعية 
 .[ 19- ] :االسكندرية 

2846)

جوانب من تاريخ وحضارة 

الجزيرة العربية فى 

 /العصور القديمة

 .سليم، أحمد أمين
دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2009 :االسكندريه 

2847)
دراسات فى تاريخ مصر 

 /الفرعونية
 .سليم، أحمد أمين

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2009 :االسكندرية 

 /التاريخ األمريكى (2848
دسوقى، 

 .ناهدإبراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :القاهرة 

2849)

الذقية الشام ودورها فى 

 - 1095)العصر اإلسالمى 

  /(ه690 - 488/م1291

 .عزيز، كميل
دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2008 :اإلسكندرية 

2850)
دراسات في العصر 

 :الهلنيستي 

يحيي، لطفي عبد 

 .الوهاب

دار المعرفة 

 الجامعية،
  .2010 :االسكندرية 

 /المغرب القديم (2851
مهران، محمد 

 .بيومى

دا المعرفة 

 الجامعية،
  .2007 :األسكندرية 

2852)
يافا ودورها فى الصراع 

 /الصلبيى االسالمى

ابراهيم ، محمود

 سعيد فهيم

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2007 :االسكندرية 

2853)
حركة الحج االوربى الى 

 :االماكن المقدسة

ابراهيم ، محمود 

 سعيد فهيم

دالر المعرفة 

، الجامعية 
  .2008 :االسكندرية 

2854)
فى تاريخ الحضارة والثقافة 

 /العربية االسالمية

محمد ، ابراهيم

 عبد السالم عباس

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2010 :االسكندرية 

2855)
تاريخ الدولة الفرعونية 

 /العصر المتاخر

السيد ،محفوظ

 احمد

دار المعرفة 

، الجامعية 
  .2010 :االسكندرية 

2856)
الفاطميون والزنكيون 

 :وااليوبين والمماليك
 سوزى، حمود

دار النهضة العربية 

 ،
 .[ 19- ] :بيروت 

  .1987 :القاهرة  دار المعارف ، .عثمان، حسن /منهج البجث التاريخى (2857

2858)

تاريخ اإلسالم السياسى 

والدينى والثقافى 

 /واالجتماعى 

حسن، حسن 

 .إبراهيم

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 دار الجيل ؛

1948 - 

1996. 

2859)

تاريخ اإلسالم السياسى 

والدينى والثقافى 

 /واالجتماعى 

حسن، حسن 

 .إبراهيم

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 دار الجيل ؛

1948 - 

1996. 

2860)

تاريخ اإلسالم السياسى 

والدينى والثقافى 

 /واالجتماعى 

حسن، حسن 

 .إبراهيم

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 دار الجيل ؛

1948 - 

1996. 



2861)

تاريخ اإلسالم السياسى 

والدينى والثقافى 

 /واالجتماعى 

حسن، حسن 

 .إبراهيم

مكتبة النهضة 

 المصرية،
 دار الجيل ؛

1948 - 

1996. 

2862)

الدول المستقلة في المشرق 

اإلسالمي منذ مستهل 

العصر العباسي حتى الغزو 

 /الغولي 

الفقى، عصام 

 .الدين عبد الرؤف
 .1999 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 :الريف المصرى(2863
عبد ، عبد الرحيم 

الرحيم عبد 

دار الكتاب الجامعى 

 ،
  .2004 :القاهرة 

2864)

تاريخ مصر وآثارها 

اإلسالمية منذ الفتح العربى 

 /نهاية العصر الفاطمى 

أحمد، أحمد عبد 

 .الرازق
 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 <1993- 

 2006 

>. 

2865)
العالم االسالمي في العصر 

 /العباسي 

محمود، حسن 

 .احمد
 .1995 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 :الدولة العربية اإلسالمية (2866
محمد ، سرور

 جمال الدين،
 2005 :القاهرة ، دار الفكر العربي

2867)
دراسات في تاريخ الدولة 

 /العباسية 

الفقي، عصام 

 .الدين عبدالرؤوف
 .2004 :القاهرة  دار الفكر العربي،

2868)
اإلسالم والحضارة العربية 

 :فى آسيا الوسطي 

محمود، حسن 

 .أحمد
 .1998 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 :الدولة الفاطمية فى مصر (2869
سرور، محمد 

 .جمال الدين
 .2005 :القاهرة ، دار الفكر العربى

 .فيرنوس، باسكال :موسوعة الفراعنة (2870
دار الفكر للدراسات 

 والنشر والتوزيع ،
 .1990 :القاهرة 

 .فرانسواز، دونان :اآللهة و الناس في مصر (2871
دار الفكر 

، للدراسات
 .1997 :القاهرة 

2872)
األصول التاريخية للعالقات 

 /التاريخية العربية اإلفريقية 

قاسم، جمال 

 .زكريا
 .1996 :القاهرة  دار الفكر العربى،

2873)
الحضارة اإلسالمية فى بالد 

 /المغرب

إبراهيم، عفيفى 

 .محمد
  .2001 :القاهرة، دار الفكر العربي

2874)
العالم االسالمى فى العصر 

 /العباسى 

محمود ، حسن 

 احمد
  .2009 :الدمام  مكتبة المتنبى ،

 :تاريخ الخلفاء الراشدين (2875
عليان، محمد عبد 

 .الفتاح
 .2002 :الدمام  مكتبة المتنبي،

2876)

االسالم والحضارة العربية 

فى اسيا الوسطى بين 

 /الفتحين العربى والتركى 

  .2009 :الدمام  مكتبة المتنبى ، محمود،حسن احمد

2877)
صفحات من تاريخ االندلس 

 /االسالمى 

احمد، حسن 

 خضيرى
  .2006 :السعودية  مكتبة المتنبى ،

2878)
العالم االسالمى فى العصر 

 /العباسى 

محمود ، حسن 

 احمد
  .2009 :الدمام  مكتبة المتنبى ،

2879)
االغريق تاريخهم 

 :وحضارتهم 

الناصرى،سيد 

 احمد على
 [19-] :الدمام  مكتبة المتنبى ،

2880)
الشرق األدنى فى العصرين 

 /الهللينيستى والرومانى
  .2007 :الدمام مكتبة المتنبى؛ فرح؛أبو اليسر

2881)
دراسات وبحوث فىالتاريخ 

 /السياسى والعالقات الدولية

آل عمر ، سعيد 

 .بن عمر
 .م2006 :الدمام  .مكتبة المتنبى 

 /انتشار االسالم فى اوربا(2882
عبد الحميد ،سليمان

 حامد
 :القاهره، مكتبه المتنبى



2883)
صفحات من تاريخ المغرب 

 /االسالمى

احمدو حسن 

 خضيرى
 2005 :القاهره مكتبه المتنبى

2884)
تاريخ وحضارة شمال 

 /افريقيا 

دراز، احمد عبد 

 .الحليم

دار التعليم الجامعى 

، 

اإلسكندرية، 

 :مصر 
2010. 

2885)
التاريخ العربى الحديث 

 /والمعاصر 

برج، محمد عبد 

 .الرحمن 

دار التعليم الجامعى 

، 
  .2010 :االسكندرية 

2886)
تاريخ وحضارة الشرق 

 /االدني القديم 

دراز، أحمد 

 .عبدالحليم

دار التعليم 

 الجامعي،
 .2010 :االسكندرية 

 :الصراع الصفوى العثمانى (2887
العوفى،محمد 

 عبدالرازق

اكاديمية الفكر 

 الجماهيرى ،
  .2011 :بنغازى 

 :فن المقال (2888
السيوفى، 

 .مصطفى

الدار الدولية 

لإلستمارات 

 الدولية،

  .2010 :القاهرة 

 /تاريخ األدب األندلسي (2889
السيوفي، 

 .مصطفى

الدار الدولية 

لإلستثمارات 

 الثقافية،

 .2008 :القاهرة 

2890)
رحلة الدراما عبر العصور 

: 

إبراهيم، محمد 

 .حمدي

الدار الدولية 

لإلستثمارات 

 الثقافية،

  .2007 :القاهرة 

 /تاريخ وحضارة اليونان (2891
السعدنى، محمود 

 .إبراهيم

الدار الدولية 

لالستثمارات 

 الثقافية،

  .2008 :القاهرة 

 :تاريخ وحضارة الرومان (2892
السعدنى، محمود 

 .إبراهيم

الدار الدولية 

لالستثمارات 

 الثقافية،

  .2007 :القاهرة 

2893)
الحكم القبلى فى العصر 

 /الجاهلى 
 .عكاشة، محمود

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2002 :القاهرة 

2894)
الحكم القبلى فى العصر 

 /الجاهلى 
 .عكاشة، محمود

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2002 :القاهرة 

2895)
منف مدينة األرباب في 

 :مصر القديمة 

الشرقاوي، باسم 

 .سمير

باسم سمير 

 الشرقاوي،
  .2007 :القاهرة 

2896)
تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 /فى العصور الوسطى 
 .ماجد، عبدالمنعم

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .1963 :القاهرة 

2897)

اثار وحضارة الدولة الحديثة 

فى العصور المصرية 

 /القديمة 

عبدالحميد، نور 

 .جالل

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .2010 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2898
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2899
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2900
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /الدولة العثمانية (2901
الشناوى، عبد 

 العزيز محمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2004 :القاهرة 

 /مدخل الي علم االثار (2902
الدماطي، ممدوح 

 .محمد
 .2010 :القاهرة  دار غريب،

2903)
مواقع اآلثار اليونانية 

 /الرومانيه فى مصر 

، نورالدين

 .عبدالحليم

الخليج العربى 

، للطباعة والنشر
  .2007 :القاهرة 

 .فخرى، أحمد /األهرامات المصرية (2904
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2003 :القاهرة 

2905)
األثار المصرية في وادي 

 :النيل 
  .2007 :القاهره  ،[.ن. د] .جيمس، بيكي



2906)
األثار المصرية في وادي 

 :النيل 
  .2007 :القاهره  ،[.ن. د] .جيمس، بيكي

2907)
األثار المصرية في وادي 

 :النيل 
  .2007 :القاهره  ،[.ن. د] .جيمس، بيكي

2908)
األثار المصرية في وادي 

 :النيل 
  .2007 :القاهره  ،[.ن. د] .جيمس، بيكي

2909)
األثار المصرية في وادي 

 :النيل 
  .2007 :القاهره  ،[.ن. د] .جيمس، بيكي

 :الحركة الصليبية (2910
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2009 :القاهرة 

 :الحركة الصليبية (2911
عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2009 :القاهرة 

2912)
تاريخ المسلمين في 

 /ومشكالتهم ... أفريقيا

الجمل، شوقى 

  .عطا هللا

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2006 :القاهرة 

2913)
تاريخ شبه الجزيرة العربية 

 /فى عصورها القديمة 

صالح، عبد 

 .العزيز

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2010 :القاهرة 

 /الشرق األدنى القديم (2914
عبد ، صالح

 .العزيز

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .2004 :القاهرة 

 /الشرق األدنى القديم (2915
عبد ، صالح

 .العزيز

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 .2004 :القاهرة 

2916)
حضارة مصر القديمة 

 /وآثارها 

صالح، 

 .عبدالعزيز

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 :القاهرة 

 <1992- 

 2006 > 

2917)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

2918)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

2919)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

2920)
تاريخ مصر فى عصر 

 /البطالمة 
 .نصحى، إبراهيم

مكتبة األنجلو 

، المصرية
 :القاهرة 

 <1959- 

 2007 

 /الديانة المصرية القديمة (2921
، نورالدين

 .عبدالحليم

المؤسسة المصرية 

، للتسويق والتوزيع
 .2010 :المنصورة 

 /الديانة المصرية القديمة (2922
، نورالدين

 .عبدالحليم

المؤسسة المصرية 

، للتسويق والتوزيع
 .2010 :المنصورة 

 /الديانة المصرية القديمة (2923
، نورالدين

 .عبدالحليم

المؤسسة المصرية 

، للتسويق والتوزيع
 .2010 :المنصورة 

2924)
متاحف اآلثار فى مصر 

 :والوطن العربى 

نور الدين، 

 .عبدالحليم
 .2010 :القاهرة 

2925)
منهج البحث فى اآلثار 

 /المصرية القديمة 

الدماطى، ممدوح 

 .محمد

المؤسسة المصرية 

 للتسويق والتوزيع،
  .2009 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2926
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2927
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2928
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

 .نصحي، إبراهيم :تاريخ الرومان (2929
مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2004 :القاهرة 

2930)
تاريخ وحضارة مصر 

 /القديمة 

، نورالدين

 .عبدالحليم
  .2008 :القاهرة ،  [.ن.د]

2931)
مواقع اآلثار المصرية 

 :القديمة 

نور الدين، 

 .عبدالحليم

الخليج العربى 

 للطباعة والنشر،
 .2007 :القاهرة 



2932)

الطريق الى صدام 

مع دراسة  )الحضارات

 /(لتاريخ الصراع فى العالم

زناتى، أنور 

 .محمود

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .2006 :القاهرة 

 :البردى (2933
حسن، عبد 

 .اللطيف

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
 .2008 :القاهرة 

2934)
بحوث ودراسات وثائقية فى 

 /تاريخ افريقيا الحديث 

ذهنى، الهام محمد 

  .على

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
 .2009 :القاهرة 

2935)
مصر والنوبة فى عصر 

 :الوالة 
 باز، كرم الصاوى

مكتبة االنجلو 

 المصرية ؛
 . :القاهرة 

2936)
ممالك النوبة فى العصر 

 :المملوكى 

كرم ، باز

 .الصاوى

مكتبة األنجلو 

، المصرية
  .2006 :القاهرة 

 .الجمل، شوقي  :تاريخ السودان وادي النيل (2937
مكتبة األنجلو 

 مصرية،
  .2008 :القاهرة 

2938)

االستيطان الصليبي في 

-492)فلسطين 

  /(م1291-1099/هـ690

جمعة ، الجندي

 .محمد مصطفي 

مكتبة االنجلو 

، المصرية
  .2006 :القاهرة 

 /تدريس التاريخ الفعال (2939
برقى، ناصر على 

 .محمد أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرية،
  .2008 :القاهرة 

2940)

مستهل القرن الحادى 

والعشرين حضارات 

 /متداخلة 

عبد العال، عبد 

 .الحليم رضا

مكتبة االنجلو 

 المصرية،
  .2008 :القاهرة 

 .مانسيني، أنا :ماعت (2941
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2009 :القاهرة 

 .مانسيني، أنا :ماعت (2942
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2009 :القاهرة 

 .سوليه، روبرت /الرحلة الكبري للمسلة (2943
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

 .سوليه، روبرت /الرحلة الكبري للمسلة (2944
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

2945)
التاريخ المصور لمصر 

 /القديمة 
 .ريوردا، كارلو

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

2946)
التاريخ المصور لمصر 

 /القديمة 
 .ريوردا، كارلو

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

2947)
تاريخ اإلسالم فى شبه القارة 

 :الهندية

أبو سديدة،السيد 

 .طه

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
 .م2009 :القاهرة 

 .على، عرفه عبده :القاهره (2948
الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .2009 :القاهره 

 .بيتر، فرانس /أوربا واآلثار المصرية (2949
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2009 :القاهرة 

 .بيتر، فرانس /أوربا واآلثار المصرية (2950
الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
 .2009 :القاهرة 

2951)

أسرار وحقائق الحروب 

-1948المصرية اإلسرائيلية

1973/ 

 .مباشر ، عبده
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2007 :القاهرة

2952)

أسرار وحقائق الحروب 

-1948المصرية اإلسرائيلية

1973/ 

 .مباشر ، عبده
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2007 :القاهرة

 :دير سانت كاترين (2953
ناصف، عبد 

 .الحميد صبحي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

 :دير سانت كاترين (2954
ناصف، عبد 

 .الحميد صبحي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 



2955)
اإلدارة المالية في عهد محمد 

  /1848-1805علي 

محمد ، قطب

 .مبروك

الهيئة المصرية 

، العامة للكتاب
  .2009 :القاهرة 

2956)
تعددية التعليم األبتدائي في 

  /1993-1923مصر 

محمود، باسنت 

 .فتحي

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

2957)

طوائف الحرف فى مدينة 

القاهرة فى النصف الثانى 

من القرن التاسع عشر 

(1841 - 1890)/  

الطوخى، نبيل 

 .السيد
2001. 

2958)

طوائف الحرف فى مدينة 

القاهرة فى النصف الثانى 

من القرن التاسع عشر 

(1841 - 1890)/  

الطوخى، نبيل 

 .السيد
2001. 

 :الموانى والثغور المصرية (2959
عبد الفتاح، صفاء 

 .حافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2010 :القاهرة 

 :الموانى والثغور المصرية (2960
عبد الفتاح، صفاء 

 .حافظ

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2010 :القاهرة 

2961)
أعيان الريف المصرى فى 

 /العصر العثمانى 

شريف،رضا 

 .اسعد

الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .2010 :القاهره 

2962)
أعيان الريف المصرى فى 

 /العصر العثمانى 

شريف،رضا 

 .اسعد

الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .2010 :القاهره 

2963)
قطوف من الذاكرة التاريخية 

/ 

، الشعراوي

 .صالح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

2964)
قطوف من الذاكرة التاريخية 

/ 

، الشعراوي

 .صالح

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

 :سعد زغلول (2965
الشين، عبدالخالق 

 .محمد
 بيروت ؛ دار المعارف،

 <1970 ،

1971 ،

1975 ،

2010 ،

2009> . 

 :سعد زغلول (2966
الشين، عبدالخالق 

 .محمد
 بيروت ؛ دار المعارف،

 <1970 ،

1971 ،

1975 ،

2010 ،

2009> . 

 /حكايات شعبية فرعونية (2967
ماسبيرو، 

 .جاستون

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2008 :القاهرة 

 /حكايات شعبية فرعونية (2968
ماسبيرو، 

 .جاستون

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2008 :القاهرة 

2969)

المسك األذفر في نشر مزايا 

القرنين الثاني عشر والثالث 

 /عشر 

اآللوسي، محمود 

  شكري،

الدار العربية 

 للموسوعات،
  .2007 :بيروت 

2970)

المسك األذفر في نشر مزايا 

القرنين الثاني عشر والثالث 

 /عشر 

اآللوسي، محمود 

  شكري،

الدار العربية 

 للموسوعات،
  .2007 :بيروت 

2971)
موسوعة تاريخ ايران 

 /السياسى 

الجاف، حسن 

 .كريم

الدار العربية 

 للموسوعات،
  .2008 :لبنان

2972)
موسوعة تاريخ ايران 

 /السياسى 

الجاف، حسن 

 .كريم

الدار العربية 

 للموسوعات،
  .2008 :لبنان

2973)
موسوعة تاريخ ايران 

 /السياسى 

الجاف، حسن 

 .كريم

الدار العربية 

 للموسوعات،
  .2008 :لبنان

 .مهدي، شفيق :مماليك مصر والشام (2974
الدار العربية 

 للموسوعات،
 .2008 :بيروت 



 /خواطر افريقية (2975
الجعرانى،حيدر 

 الزروق

اللجنة الشعبية 

العامة للثقافه 

 .واالعالم 

  .2006 :ليبيا 

 /تحفة الوزراء(2976

الثعالبى، 

أبومنصور عبد 

الملك بن 

الدار العربيه 

 للموسوعات،
  .2006 :القاهرة 

  .2007 :سوريا دار عالء الدين ، الخطيب ، محمد مصر ايام الفراعنة(2977

2978)
مدخل الي نصوص الشرق 

 /القديم 
 .السواح، فراس

دار عالء الدين 

للنشر والتوزيع 

 والنشر،

 .2006 :دمشق 

 /رحله فى قلب نجد والحجاز(2979
محمد ،مصطفى

 شفيق افندى

الدار العربيه 

، للموسوعات
 .2010 :بيروت

2980)

كرد العراق منذ الحرب 

حتى 1914العالميه االولى 

سقوط الملكيه فى العراق 

1958/ 

محسن ،المتولى

 محمد

الدار العربيه 

، للموسوعات
 2001 :بيروت

 /مقدمة ابن خلدون(2981

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(2982

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(2983

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(2984

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(2985

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(2986

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

2987)
معالم تاريخ المغرب 

 /واألندلس 
 .مؤنس، حسين

دار ومطابع 

 المستقبل ؛
 :القاهرة 

 <1980 ،

1992 ،

1997 ،

2004 > 

 .الطرابيلى، عباس :أحياء القاهرة المحروسة (2988
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2003 :القاهرة 

 .الطرابيلى، عباس :أحياء القاهرة المحروسة (2989
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2003 :القاهرة 

2990)

عباقره علماء الحضاره 

العربيه واإلسالميه فى 

 /العلوم الطبيعيه والطب 

محمد ، جوده

 .غريب
 .2004 :القاهره  مكتبة االسرة،

2991)

عباقره علماء الحضاره 

العربيه واإلسالميه فى 

 /العلوم الطبيعيه والطب 

محمد ، جوده

 .غريب
 .2004 :القاهره  مكتبة االسرة،

 /دليل الفن المصرى القديم(2992
ولكنسون 

 .،ريتشارد

الهيئة المصرية 

 العامة ،
 .م2010 :القاهرة

 /دليل الفن المصرى القديم(2993
ولكنسون 

 .،ريتشارد

الهيئة المصرية 

 العامة ،
 .م2010 :القاهرة



 .ابوالوفا، محمود :محمود ابوالوفا (2994
الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .2009 :القاهره 

2995)
تطوير الفكر العلمى عند 

 /المسلمين

عفيفى، محمد 

 .الصادق
  .1977 :القاهرة  الخانكى،

 :تاريخ فالسفة اإلسالم (2996
جمعة، محمد 

 .لطفى
 .1999 :القاهرة  عالم الكتب،

 :تاريخ فالسفة اإلسالم (2997
جمعة، محمد 

 .لطفى
 .1999 :القاهرة  عالم الكتب،

 /مقدمة ابن خلدون(2998

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(2999

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 /مقدمة ابن خلدون(3000

ابن خلدون، 

عبدالرحمن بن 

 .محمد

دار نهضة مصر 

 للطباعة والنشر،
  .2006 :القاهرة

 .2000 :القاهرة  عالم الكتب، .حسان، تمام :البيان فى روائع القرآن (3001

 .2000 :القاهرة  عالم الكتب، .حسان، تمام :البيان فى روائع القرآن (3002

 .الراجحى، عبده /فقه اللغة فى الكتب العربية(3003
دار 

 الصحابةللتراث،
  .2009 :طنطا

 .الراجحى، عبده /فقه اللغة فى الكتب العربية(3004
دار 

 الصحابةللتراث،
  .2009 :طنطا

3005)
فلسطين في الشعر 

 /المصري
 .سالمان، محمد

الهيئة المصريةالعام 

 للكتاب،
  .2009 :القاهرة

  .2010 :القاهرة دار الشروق، .القعيد،يوسف /قطار الصعيد(3006

3007)
توفيق الحكيم بين عودة 

 /الروح وعودة الوعى 

أبو عوف، عبد 

 .الرحمن

الهيئة العامة 

 لقصور الثقافة،
 .1998 :القاهرة 

 .الطرابيلى، عباس :أحياء القاهرة المحروسة (3008
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2003 :القاهرة 

3009)
الفكر السياسي واإلجتماعي 

 /في أفريقيا
  .2010 :القاهرة، مركز المحروسة .حلمي، شعراوي

3010)
الفكر السياسي واإلجتماعي 

 /في أفريقيا
  .2010 :القاهرة، مركز المحروسة .حلمي، شعراوي

3011)
بدائع السلك فى طبائع الملك 

/ 

إبن األزرق، عبد 

 .هللا

الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .2007 :القاهره 

3012)
حروب مصر في الوثائق 

 /اإلسرائيلية 
 .محمد، البحيري

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2011 :القاهرة 

3013)
الصراع القبلى والسياسى 

 :فى مجتمعات حوض النيل 

شاهين ، 

عبدالعزيز راغب 

. 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
 .م2011 :القاهرة 

3014)
الدبلوماسية المصرية 

 :وقضية فلسطين 
 .عبدالخالق ،إسالم

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
 .م2009 :القاهرة 

3015)
مختصر كتاب الوافى 

 /بالوفيات

الصفدى ، صالح 

 .الدين

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب ،
 .م2009 :القاهرة 

 /يوميات حرب أكتوبر (3016
عادل ، فلسطين

 .وديع

الهيئة العامة 

 المصرية للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

3017)
اآلثار القبطية فى وادى النيل 

: 
 .كالرك، سومرز

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1999 :القاهرة 



 /حكايات شعبية فرعونية (3018
ماسبيرو، 

 .جاستون

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2008 :القاهرة 

3019)
التاريخ المصور لمصر 

 /القديمة 
 .ريوردا، كارلو

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

 .سولية،روبير علماء بونابرت فى مصر(3020
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب؛
 .2010 :القاهرة

3021)

حادثة دنشواى وصدها فى 

األدب العربى الحديث 

 /والصحافة العربية

شريف، محمد 

 .حامد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2006 :القاهرة

 .كالوس، مانفريد :اإلسكندرية (3022
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

 .زيجلر،كريستيان /الفن المصرى(3023
الهيئة المصرية 

 للكتاب ،
 .م2008 :القاهرة 

 :هليوبوليس (3024
دوبروفولسكا، 

 .أجنيسكا

الهيئه المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2008 :القاهرة 

3025)
مختارات من أعمال الشاعر 

 /عبد الرحمن األبنودي 

األبنودي، عبد 

 .الرحمن

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2007 :القاهرة 

3026)
مختارات من أعمال الشاعر 

 /عبد الرحمن األبنودي 

األبنودي، عبد 

 .الرحمن

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2007 :القاهرة 

 :يحيى الطاهر عبد هللا (3027
عبد هللا، يحيى 

 .الطاهر

الهيئة االمصرية 

 العامة للكتاب،
  .2010 :القاهرة 

 :الدولة العباسية (3028
محمد ، ابو النصر

 .عبد العظيم
 .2009 :القاهرة ، شركة نوابغ الفكر

 .2002 :القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية، .عمر، على :تاريخ مصر وفضائلها (3029

 :فلسفة التاريخ (3030
النجار، جميل 

 .موسى
 .2011 :القاهرة  مكتبة مدبولى،

 /تاريخ الخلفاء(3031
السيوطى،الحافظ 

 جالل الدين

مكتبه الثقافه الدينيه 

، 
  .2005 :القاهره 

 .2011 :الجيزة مكتبة النافذة، .الجارم، على :1أندلسيات (3032

3033)

فى رحاب الحضارة 

االسالمية فى العصور 

 /الوسطى 

عوض، محمد 

 .مؤنس
 :القاهرة  دار العالم العربى،

 <2010 ،

2011> . 

3034)

فى رحاب الحضارة 

االسالمية فى العصور 

 /الوسطى 

عوض، محمد 

 .مؤنس
 :القاهرة  دار العالم العربى،

 <2010 ،

2011> . 

3035)
األنبياءوالرسل فى 

 :مصرالفرعونية
 .2011 :الجيزة  مكتبةالنافذة ، .حامد، إسماعيل

3036)
االنبياء والرسل فى مصر 

 :الفرعونيه
  .2011 :القاهرة  مكتبة النافذه ، حامد،اسماعيل

 /تاريخ الكتاب المقدس (3037
أرمسترونج، 

 .كارين

مكتبة الشروق 

 الدولية ،
  .2010 :القاهرة 

 /تاريخ و حضارة الفينيقيين (3038
ابو السعود، 

 صالح
 .2011 :القاهرة  مكتبة النافذة،

3039)

اضواء على اثار وحضارة 

مصر في العصر االسالمى 

/ 

محمد، سعيد 

 .مغاوري
 .2010 :القاهرة  دار العلم العربي،

  .2010 :القاهرة  دار العالم العربى ، .لوبون، غوستاف /حضارات الهند (3040



 :الجيش فى مصر (3041
الشيخ،فاتن محمد 

 .البندارى
 .م2009 :القاهرة  دار العالم العربى ،

3042)

اضواء على اثار وحضارة 

مصر في العصر االسالمى 

/ 

محمد، سعيد 

 .مغاوري
 .2010 :القاهرة  دار العلم العربي،

  .2002 :القاهرة  دار الطالئع ، ابوالروس،ايمن :لعنة الفراعنة (3043

3044)
نشأة دولة تركيا الحديثة 

(1918-1938)/  

عبد الرحمن، 

 .تهانى شوقى
 .2011 :القاهرة  دار العالم العربى،

3045)
اشهر المحاكمات في التاريخ 

/ 
 .2004 :القاهرة ، مكتبة ابن سينا .ايمن، ابو الروس

 :تاريخ مساجد (3046
السامرائى، يونس 

 الشيخ ابراهيم

الدار العربية 

 للموسوعات،
 .2006 :بيروت 

3047)

الرحالون المسلمون 

واالوربيون الى الشرق 

العربى فى العصور 

 /الوسطى 

 زياده،نقوال
الدار العربية 

 للموسوعات ،
  .2010 :بيروت 

3048)

أنساب القبائل والبيوتات 

الهاشميةولعباسيون خارج 

 /العراق

السامرائي، يونس 

 .الشيخ إبراهيم

الدار العربية 

 للموسوعات،
  .2008 :بيروت

  .2009 :دمشق دار عالء الدين، .بروكوبيوس /التاريخ السرى(3049

  .2008 :دمشق  دار عالء الدين ، الخطيب،محمد /تاريخ الحضارة العربية (3050

 :العالقات المصرية الصينية(3051
عبدالرحمن،زينب 

 .عيسى 

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب؛
 .2011 :القاهرة

 .سوليه، روبرت /الرحلة الكبري للمسلة (3052
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2009 :القاهرة 

 .راغب، نبيل :عصر االسكندرية الذهبى (3053
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1993 :القاهرة 

 .رنسيمان، ستيفن /الحضارة البيزنطية (3054
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .2010 :القاهره 

3055)
المعارضة في البرلمان 

 :المصري 

النبوي، عبد 

 .الواحد

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2008 :القاهرة 

 .كالوس، مانفريد :اإلسكندرية (3056
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
  .2009 :القاهرة 

 .أمين، أحمد /ضحى األسالم (3057
الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
 .2002 :القاهره 

  .1998 :القاهره  دار المعارف، .أمين، احمد .ضحى األسالم(3058

 .أمين، أحمد .ضحى األسالم(3059
الهيئه المصريه 

 العامه للكتاب،
  .1999 :القاهره 

3060)
اإلغريق بين األسطورة 

 /واإلبداع 
 .عكاشه، ثروت

الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب،
 .1994 :القاهرة 

 :الصراع الصفوى العثمانى (3061
العوفى،محمد 

 عبدالرازق

اكاديمية الفكر 

 الجماهيرى ،
  .2011 :بنغازى 

3062)
بروتوكوالت حكماء 

 :صهيون 
 عبدالفتاح،عصام

مكتبة الشريف ماس 

 للنشر والتوزيع ،
  .2012 :القاهرة 

3063)

تاريخ العرب القديم من 

غبراهيم عليه السالم إلى 

 /ظهور اإلسالم 

السقا، أحمد 

 .حجازي
  .2008 :القاهرة  مكتبة النافذة،



 محمد،هشام /االسكندر االكبر (3064
دار مشارق للنشر 

 والتوزيع ،
  .2011 :القاهره 

3065)

العالقات بين بالد المغرب 

-7)ودولة الكانم والبرنو 

 /(م16-13-/ه10

مفتاح ، الرباطى

 .يونس

 7منشورات جامعة 

، اكتوبر

 7جامعة 

 :اكتوبر
2009. 

 :صور تحكى تاريخا (3066
حافظ، أحمد 

 .حسين

مكتبة الشريف ماس 

 للنشر والتوزيع،
 .2010 :القاهرة 

3067)
طارق بن زياد فاتح 

 /االندلس
 .زيدان، جرجى

دار مشارق للنشر 

 والتوزيع،
  .2009 :الجيزة

 /تاريخ وحضارة اليونان (3068
السعدنى، محمود 

 .إبراهيم

الدار الدولية 

لالستثمارات 

 الثقافية،

  .2008 :القاهرة 

 :تاريخ وحضارة الرومان (3069
السعدنى، محمود 

 .إبراهيم

الدار الدولية 

لالستثمارات 

 الثقافية،

  .2007 :القاهرة 

 :اإلبداع الشعرى (3070
السيوفى، 

 .مصطفى

الدار الدولية 

لألستثمارات 

 ،.م.م.الثقافيةش

 .2011 :القاهرة 

3071)
طارق بن زياد فاتح 

 /االندلس
 .زيدان، جرجى

دار مشارق للنشر 

 والتوزيع،
  .2009 :الجيزة

 :تاريخ وحضارة الرومان (3072
السعدنى، محمود 

 .إبراهيم

الدار الدولية 

لالستثمارات 

 الثقافية،

  .2007 :القاهرة 

 /تاريخ وحضارة اليونان (3073
السعدنى، محمود 

 .إبراهيم

الدار الدولية 

لالستثمارات 

 الثقافية،

  .2008 :القاهرة 

3074)
بروتوكوالت حكماء 

 :صهيون 
 عبدالفتاح،عصام

مكتبة الشريف ماس 

 للنشر والتوزيع ،
  .2012 :القاهرة 

 :العالقات الدولية (3075
على، صالح احمد 

 .هريدى
  .2008 :االسكندرية  دار الوفاء،

3076)

دراسات في التاريخ 

االقتصادي واالجتماعي 

 /للغرب االسالمي 

 .طه، جمال احمد
دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر،
 .2008 :االسكندرية 

3077)

الفتوحات االسالمية من 

عصر النبوة الي الغزو 

 :الصليبي 

، محمد نصر، مهنا
دار الوفاء لدنيا 

، الطباعة والنشر
 .2011 :االسكندرية 

 :تاريخ الشرق االقصي (3078
هريدي،صالح 

 .احمد

مكتبة بستان 

 المعرفة،
  .2011 :االسكندرية 

 :أوروبا (3079
هريدي، صالح 

 .أحمد
  .2010 :اإلسكندرية  مكتبة البستان،

3080)
آثار مصر الفرعونية فى 

 /مدينتى األقصر وأسوان 

سعدهللا، 

 .محمدعلى

مكتبة بستان 

 المعرفة،
 .2011 :كفر الدوار 

 /اثارسيتى األول(3081
السعدى، حسن 

 .محمدمحى الدين

مكتبةبستان المعرفة 

، 
  .2011 :كفرالدوار 

 /أوروبا (3082
صالح أحمد 

 .هريدى على 

مكتبة بستان 

 .المعرفة
 2010 .االسكندرية 

 /تاريخ أوروبا الحديث (3083
هريدي، صالح 

 .أحمد
 .2011 :اإلسكندرية  مكتبة البستان،

3084)
دراسات فى التاريخ 

 /االمريكى 

هريدى ، صالح 

 احمد

مكتبة بستان 

 المعرفه ،
 2009 :كفر الدوار 



3085)
تاريخ مصر القديم ومواقعها 

 /االثرية 
 فوزى،منال السيد

مكتبة بستان 

 المعرفه ،
  .2010 :كفر الدوار 

 تاريخ الشعوب االسالميه(3086
هريدى،صالح 

 احمد

مكتبة بستان 

 المعرفه ،
  .2010 :كفر الدوار 

3087)
تاريخ العالم الحديث 

 /والمعاصر 
 .طهبوب، فائق

الشركة العربية 

المتحدة للتسويق 

 والتوريدات،

  .2010 :القاهرة 

 /تاريخ الحروب الصليبية (3088
عطية، علي 

 .سعود

الشركة العربية 

المتحدة للتسويق 

 والتوريدات،

 .2010 :القاهرة 

 .العمد، إحسان /تاريخ الدولة العباسية (3089

الشركة العربية 

للتسويق 

 والتوريدات،

 .2010 :القاهرة 

3090)
صفحات من تاريخ االندلس 

 /االسالمى 

احمد، حسن 

 خضيرى
  .2006 :السعودية  مكتبة المتنبى ،

 /تاريخ آسيا الحديث (3091

عبدالعزيز ، 

ابراهيم فؤاد 

 .عبدالعزيز

 .2005 :الدمام مكتبة المتنبى،

 :الخليج العربى (3092
سعيد بن عمر آل 

 .عمر
 .م2008 .الدمام .مكتبة المتنبى 

 :اإلغريق (3093
الناصرى، سيد 

 .أحمد على

دار النهضة 

 العربية،
 .1998 :القاهرة 

 .2010 :الدمام  مكتبة المتنبىء، .الشكعة، مصطفى :الحضارة اإلسالمية (3094

3095)
منهج البحث التاريخى 

 /واستخدام التقنيه الحديثه 

ادريس،محمد 

 محمود
  .2008 :القاهره  مكتبة المتنبى ،

3096)

دراسات وبحوث تاريخيه 

فى التاريخ الحديث 

 /والمعاصر 

العمر،سعيد بن 

 عمر
 .2003 :الدمام  مكتبة المتنبى ،

 :الحركة الصليبية (3097
سعيد عبد ، عاشور

 .الفتاح
 مكتبة المتنبى،

الدمام، 

 :السعودية 
2009. 

 :الحركة الصليبية (3098
سعيد عبد ، عاشور

 .الفتاح
 مكتبة المتنبى،

الدمام، 

 :السعودية 
2009. 

3099)
الشرق األدنى فى العصرين 

 /الهللينيستى والرومانى
  .2007 :الدمام مكتبة المتنبى؛ فرح؛أبو اليسر

 /اوربا العصور الوسطى (3100
عاشور،سعيد 

 عبدالفتاح
  .2009 :الدمام  مكتبة المتنبى ،

 /اوربا العصور الوسطى (3101
عاشور،سعيد 

 عبدالفتاح
  .2009 :الدمام  مكتبة المتنبى ،

3102)
مصر و الشام في عصر 

 /األيوبيين و المماليك 

عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح
 .2009 :الدمام  مككتبة المتنبي،

3103)
مصر و الشام في عصر 

 /األيوبيين و المماليك 

عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح
 .2009 :الدمام  مككتبة المتنبي،

 السيد،محمود /التاريخ اليونانى والرومانى (3104
مؤسسة شباب 

 الجامعه ،
  .2011 :االسكندريه 

3105)
تاريخ الدولة العثمانية 

 /وحضارتها 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .2006 :اإلسكندرية 

3106)
تاريخ المسلمين فى أفريقيا 

 ومشكالتهم

الصاوى،كامل 

 محمد

مؤسسة شباب :

 الجامعة
 2008،  القاهرة.-



3107)
تاريخ العرب في بالد 

 /األندلس 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 :اإلسكندرية 

 <1988 ،

1999 ،

2005 ،

2011 > 

 السيد،محمود /تاريخ الدولة البيزنطية (3108
مؤسسة شباب 

 الجامعه ،
  .2011 :االسكندريه 

 /تاريخ األيوبيين والمماليك (3109
سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 2011 :االسكندرية 

 /اللغة المصرية القديمة (3110
سعد هللا ، تامر 

 محمد
  .2010 :القاهره  بستان المعرفه ،

 .2009 :الجيزة ، مكتبة النافذة .هشام، البطل /الحرب العالمية األولى (3111

 .خضر، هشام /الحرب العالمية الثانية (3112
العالمية للكتب و 

 النشر،
 .2010 :الجيزة 

3113)
تاريخ اوربا فى العصور 

 /القديمه والوسطى والحديثه 
 يوسف،عصام

الدار العالميه للكتب 

 والنشر،
  .2011 :القاهره 

 /تاريخ العرب الحديث (3114
نخلة، محمد 

 .عرابي

الشركة العربية 

المتحدة للتسويق 

 والتوريدات،

 .2010 :القاهرة 

 :دولة المغول والتتار (3115
الصالبى ، على 

 .محمد

الدار العالمية للكتب 

 .والنشر 
 .م2010 :الجيزة 

 .يوسف ، عصام :تاريخ العالم (3116
الدار العالمية للكتب 

 .والنشر 
 .م2010 :الجيزة 

3117)
موسوعة القادة العسكريين 

 /فى التاريخ 
 .م2009 :الجيزة  مكتبة النافذة حام ،إسماعيل

3118)
الحضارة الفرعونية أم 

 /الحضارات 
 .2011 :الجيزة، مصر  مكتبة النافذة، .حامد، إسماعيل

3119)
تاريخ العالم الحديث 

 /والمعاصر
 .طهبوب، فائق

الشركة العربية 

للتسويق 

 والتوريدات،

  .2008 :القاهرة 

 غفراني ، محمد :فرهنك إصطالحات روز (3120
مكتبة لبنان ناشرون 

 ؛
 1995 :بيروت 

3121)
البابوية واإلمبراطورية 

 :الرومانية 

الجنزورى، علية 

 .عبدالسميع
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 /الثورة االمريكية(3122
حجر، جمال 

 .محمود
 :القاهرة

دار الفكر 

 العربى،

3123)
الجامعات األوربية في 

 /العصور الوسطى 

عاشور، سعيد عبد 

 .الفتاح
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3124)

الجذور التاريخية و 

التطورات السياسية و 

العسكرية للحربين العالميتين 

= 

قاسم، جمال 

 .زكريا
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3125)
الحركة الصليبية فى 

 :العصور الوسطى 

عاشور، سعيد 

 .عبدالفتاح
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى،

3126)
الحضارة المصرية بين 

 :الهلينية والرومانية 
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عبيد، اسحق

3127)
الحملة الفرنسية على مصر 

  /180-1798والشام 

نجم، زين العابدين 

 .شمس الدين
  .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عطا، زبيدة :الدولة البيزنطية (3128



3129)

الدولة التيمورية 

االسالمية فى الهند (المغولية)

  =(م1526-1857)

 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى، .غنيم، عادل حسن

 =الدولة العثمانية (3130
، عبدالرحمن

 .عبدالرحيم
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى،

 :الدولة الفاطمية (3131
حسين، صابر 

 .محمد دياب
  .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى،

3132)
موسوعة الثقافة التاريخية 

 :واألثرية والحضارية 
  .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى، .القوصى، عطية

3133)
العرب و الحرب العالمية 

 =األولى 

عرب، محمد 

 .صابر
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3134)
العرب و الحرب العالمية 

  / الثانية
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي، .الدسوقي، عاصم

3135)
العالقات المصرية اإليرانية 

 =بين الصعود و الهبوط 
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي، .الصباغ، سعيد

3136)
موسوعة الثقافة التاريخية 

 :واألثرية والحضارية
  .2008 :القاهرة دار الفكر العربى،

 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى، .زيان، حامد /الفتح اإلسالمى لمصر (3137

3138)
الفتح اإلسالمى لبالد 

 /المغرب واألندس 

الحريرى ، محمد 

 .عيسى 
 .م2008 :القاهرة  دار الفكر العربى ،

3139)
القرن األفريقي بين الماضي 

 =و الحاضر 

حسن، حمدنا هللا 

 .مصطفى
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 =اللغة المصرية القديمة (3140
نور الدين، عبد 

 .الحليم
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

  / المجتمع المصري القديم(3141
العابدين، عادل 

 .زين
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

 :المرأة فى الشرق القديم (3142
، عبداللطيف

 .سوزان عباس
  .2007 :القاهرة ، دارالفكرالعربى

 /المسلمون فى األندلس (3143
حسين، صابر 

 .محمد دياب
 .2008 :القاهرة  دار الفكر العربى،

3144)
المعالم الرئيسية لتاريخ 

 /إيران القديم وحضارتها 
 .م2007 :القاهرة  دار الفكر العربى ، 935.2

3145)
موسوعة الثقافة التاريخية 

 :واألثرية والحضارية
  .2008 :القاهرة دار الفكر العربى،

3146)
- المغول و عالم اإلسالم 

  /10- التاريخ اإلسالمى 

سليم، صبرى عبد 

 .اللطيف
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى،

3147)

أوروبا فى العصور 

الوسطى المفهوم والحضارة 

: 

 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عبيد، اسحاق

3148)
بيزنطة و الحروب الصليبية 

  /(م1204 - 1081)

رمضان، عبد 

 .العزيز
 .2008 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3149)
حضارات بالد الشام و 

 =العراق القديم 

شاهين، عالء 

الدين عبد 
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3150)
حضارة أوروبا فى العصور 

 :الوسطى 
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى، .عاشور، سعيد

 :دراسات وبحوث فى (3151
أحمد ، حسن 

 .خضيرى
 :القاهرة  دار الفكر العربى ،

= هـ1431

 .م2010

3152)
دور العرب فى كشف 

 /أفريقيا

قاسم ،جمال زكريا 

. 
 .م2007 :القاهرة  دار الفكر العربى ،



 .2008 :القاهرة  دار الفكر العربي، .منصور، طارق /المسلمون و دولة الروم (3153

 =سيرة اإلسكندر األكبر (3154
السعدني، محمود 

 .إبراهيم
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3155)
الحياة السياسية والحضارية 

/ 
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى، .القوصى، عطية

3156)

= عصر النهضة األوروبية 

The Renaissance 

of Europe 

 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربي، .عبيد، إسحق

 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي، .القوصي، عطية  / عصر سالطين المماليك(3157

3158)
كفاح شعب مصر ضد 

 :الهكسوس وعودة الروح 

نورالدين، 

 .عبدالحليم
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى،

3159)

مصر اإلسالمية منذ الفتح 

العربى حتى قيام الدولة 

 :الفاطمية 

الفقى، عصام 

 .الدين عبدالرؤوف
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى،

3160)
مصر في العصرين اليوناني 

 :والروماني 

إبراهيم، محمد 

 .حمد
  .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3161)
موسوعة الثقافه التاريخيه 

 :واالثريه والحضاريه 

السعدى،حسن 

 محمد محىالدين
  .2007 :القاهره  دار الفكر العربى ،

 /هارون الرشيد و شارلمان (3162
إسماعيل، ليلي 

 .عبد الجواد
 .2006 :القاهرة  دار الفكر العربي،

3163)
اقوى معارك الحرب 

 :العالمية الثانية 

العدروس، محمد 

 .حسن
  .2010 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

 :األتراك والعثمانيون (3164
معوض، محمد 

 .مؤنس
  .2009 :القاهرة  دار العالم العربى،

 :االندلس (3165
شبانة، محمد 

 .كمال
 :القاهرة  دار العالم العربى،

 <1996 ،

2008 > 

 :البوسعيديون (3166
مركز الحضارة 

 العربية ،
  .2004 :القاهرة 

3167)
الجذور التاريخية لسقوط 

 :بغداد

الصالبى ، على 

 .محمد محمد

دار الكتاب الحديث 

، 
 .م2010 :القاهرة 

3168)

الحركات المعارضة للخالفة 

العباسية فى بالد الحجاز 

خالل العصر العباسى االول 

 846-749/ هـ 132-232

 /م 

حورية ، سالم

 عبده
  .2008 :القاهرة  دار العالم العربى ،

 :الحروب الصليبية (3169
عوض، محمد 

 .مؤنس
  .2009 :القاهرة  دار العالم العربي،

3170)

الحياة اإلقتصادية والمظاهر 

اإلجتماعية للمغاربة فى 

القاهرة فى العصر الفاطمى 

 /هـ 567 - 358

فاتن محمد ، الشيخ

 .البدراوى
  .2008 :القاهرة ، شركة نوابغ الفكر

3171)

الحياة السياسية ومظاهر 

الحضارة في العراق 

والمشرق االسالمي من 

اوائل القرن الرابع الهجري 

 /حتي ظهور السالجقة 

بدر ، محمد

 .عبدالرحمن
 .2010 :القاهرة ، دار العالم العربي



3172)

الحياة الفكرية فى اقليم 

خوارزم فى العصرين 

 /السلجوقى والخوارزمى 

عزب، محمد سعد 

 .السيد احمد
  .2009 :القاهرة  شركة نوابغ الفكر ،

3173)

تاريخ إنجلترا وفرنسا الدول 

األول من حروب المائة عام 

  /(م1380 - 1337)

إبراهيم، أسامة 

 .إبراهيم حسيب

المكتب العربى 

 للمعارف،
  .2007 :القاهرة 

 :العراق أرض الحضارات (3174
الشهرى ،حمزة 

 .سالم احمدأل دبج
 .2012 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

3175)
العرب بين الشرق والغرب 

/ 
 .2006 :القاهرة ، الدار الثقافية للنشر .المسلم، ابراهيم

3176)
المرأة المصرية في عهد 

 :محمد علي 

عين للبحوث 

والدراسات 

اإلنسانية 

، واإلجتماعية

 .2009 :القاهرة 

3177)
المصالح البريطانية فى 

 /موانىء مصر البحرية

ملوك ، فايزة 

 .محمد 

مكتبة بستتان 

 المعرفة ،
 .م2009 :كفر الدوار 

3178)
المغرب العربى فى العصر 

 /االسالمى 

العيدروس، محمد 

 .حسن
 .2009 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

3179)
المغول والحضارة اإلسالمية 

: 

مرجونة، إبراهيم 

 .محمد على

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .2010 :اإلسكندرية 

3180)
إنجلترا تحت حكم النورمان 

  /( م1066-1154)

حسيب، أسامة 

 .إبراهيم

المكتب العربى 

 للمعارف،
 .2008 :القاهرة 

3181)
بحوث فى مصادر العصور 

 /الوسطى 

عمران، محمود 

 .سعيد

دار 

 المعرفةالجامعية،
 .2008 :القاهرة 

3182)
بغية الملتمس قى تاريخ 

 :رجال اهل االندلس

الضبى،ابى جعفر 

احمد بن يحيى بن 

 عميره

  .2005 :بيروت  المكتبة العصرية ،

 /تاريخ األيوبيين والمماليك (3183
سالم، السيد 

 .عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 2011 :االسكندرية 

 .2008 :القاهرة دار الكتاب الحديث، بلحاج،صالح /تاريخ الثورة الجزائرية(3184

3185)
الخليج العربى الحديث و 

 :المعاصر 
 .مهنا، محمد نصر

المكتب الجامعى 

 الحديث،
 .2008 :القاهرة 

3186)

تاريخ الدول االسالمية 

المستقلة فى المشرق منذ 

قيام الدولة الطاهرية وحتى 

 /قيام الدولة الغزنوية 

حمودة، عبد 

 .الحميد حسين
 .2010 :القاهرة  الدار الثقافية للنشر،

 .السيد، محمود /تاريخ الدولة البيزنطية (3187
مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 :القاهرة 

2000 ، 

2007. 

3188)
تاريخ الدولة العثمانية 

 /وحضارتها 
 .السيد، محمود

مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .2011 :األسكندرية 

3189)
تاريخ الشرق األقصى 

 /الحديث والمعاصر 

على، صالح أحمد 

 .هريدى

مكتبة بستان 

 المعرفة،
  .2008 :كفر الدوار 

 .السيد، محمود /تاريخ الشعوب اإلسالمية (3190
مؤسسة شباب 

 الجامعة،
 .2004 :اإلسكندرية 

  .2009 :القاهرة  دار العالم العربى ، .أ.سيديو، ل  :تاريخ العرب العام (3191

3192)
تاريخ المسلمين فى افريقيا 

 /ومشكالتهم 

الصاوى،كامل 

 محمد

مؤسسة شباب 

 /الجامعه
  .2011 :االسكندريه 

 /تاريخ المغرب العربى (3193
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،



 /تاريخ المغرب العربى (3194
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (3195
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (3196
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (3197
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (3198
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 /تاريخ المغرب العربى (3199
عبد الحميد، سعد 

 .زغلول
 .1999 :اإلسكندرية  منشأة المعارف،

 .الشماع، بسام :حكام مصر القديمة (3200
مكتبة الشروق 

 الدولية،
  .2009 :القاهرة 

3201)
خروج المصريين علي 

 /الخلفاء والسالطين 

مصطفي ، نجيب

 .بن محمد

صرح للنشر 

 والتوزيع،
 .2010 :القاهرة 

3202)

دراسات فى التاريخ 

االسالمى والعصور 

 /الوسطى 

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

، واالجتماعية

 .2008 :القاهرة 

3203)
دراسات فى تاريخ افريقيا 

 /الحديث والمعاصر 

دسوقى ،ناهد 

 ابراهيم

دار المعرفة 

 الجامعية الجامعية ،
  .2008 :االسكندرية 

3204)
دراسات فى تاريخ االندلس 

 :االقتصادى 

الناقه،ابراهيم 

 السيد

مؤسسة شباب 

 الجامعه ،
 2010 :االسكندريه 

 :دراسات فى تاربيخ العرب (3205
سالم،السيد 

 عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعه ،
  .2010 :االسكندريه 

3206)
تاريخ مصر فى العصرين 

 /االيوبى والمملوكى 

سالم،سحر السيد 

 عبدالعزيز

مؤسسة شباب 

 الجامعه ،
  .2010 :االسكندريه 

3207)
دراسات وبحوث في تاريخ 

 /حضارة المغرب واالندلس
 البارودي،رضوان

مركزاالسكندرية 

 للكتابك،
  .2007 :االسكندرية

3208)
صالح الدين األيوبى بين 

 /التاريخ واألسطورة 

عوض، محمد 

 .مؤنس

عين للدراسات 

والبحوث اإلنسانية 

 واإلجتماعية،

 .2008 :القاهرة 

3209)
طبقات مجتمع بغداد فى 

 /العصر العباسى االول 

الكروى،ابراهيم 

 سلمان

مركز االسكندريه 

 للكتاب ،
 .2008 :االسكندرية 

3210)
فلسطين والقضية الفلسطينية 

/ 

الشركة العربية 

المتحدة للتسويق 

 والتوريدات،

 .2009 :القاهرة 

3211)

تاريخ الدولة األسالمية 

المشرقية المستقلة عن 

 /الخالفة العباسية 

ابوالعال، إبراهيم 

 .عبدالمنعم سالمة
  .2005 :القاهره  مركز األسكندرية،

 :قناة السويس(3212
السيد، حازم 

 .اسماعيل
  .2006 :القاهرة دار التقوى،

3213)
مصر فى العصر المملوكى 

: 

الوقاد ، محاسن 

 .محمد

مصر العربية للنشر 

 والتوزيع ،
 .م2006 :القاهرة 

 .بريور، دوجالس /مصر والمصريون (3214
مكتبة الشرق 

 الدولية،
  .2009 :القاهرة 

3215)

معالم تاريخ مصر الفرعونية 

منذ عصر األسرة الواحد و 

العشرين حتى عصر األسرة 

 /الثالثين 

 .أسامة، خالد
دار الوفاء لدنيا 

، الطباعة و النشر
 .2008 :اإلسكندرية 



3216)

نصوص ووثائق تاريخيه 

من العصر االسالمى 

 :الوسيط 

االزهرى،طائف 

 كمال
  .2010 :الرياض  دار الرياض ،

 :نهاية الصليبين (3217
رحيل، محمد 

 .فوزى مصرى

عين للدراسات 

والبحوث االنسانية 

 واالجتماعية ،

  .2009 :القاهرة 

 .رياض، محمد :النوبة القديمة في صور (3218

عين للدرسات و 

البحوث االنسانية 

 واالجتماعية،

 .2007 :الجيزة 

3219)

العلماء في مصر في العصر 

/  هـ923-648 )المملوكي 

  /( م 1250-1517

محمد ، الخولي

 .عبدالعظيم
 .2014 :القاهرة ، دار الفكر العربي

 :المماليك البحرية في مصر (3220
خالد ، عبدالقادر

 .علي
 .2014 :القاهرة ، دار الفكر العربى


