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محاريببج اوامببب البا ببواد نببا مديببب) اسساببولردراسبب) م ارببب) مببب 
 بماذج مخسارة من محاريج ال اهرة نا الفسرة العثمابي)(

 مسن +كسالوج 
 نى مامد واحد

السحببف الخ بببي) نببى الذبببد مبذعذببد الدولبب) المهوليبب) وحسببى بذايبب)  اآلء عبدالعزيز محمد  3
 م19ه/13ال رن

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

إبرررررشإٌم إبرررررشإٌم  ظمرررررذ   4

 ػامش

دساعرة  -مذٔىة الفٕرُ  يرٓ الؼقرشٔه المملرُكٓ َالؼرمراوّ

 ظناسٔة َآذاسٔة .

 مصلذ َاظذ× 2

إبررررررشإٌم  ظمررررررذ معمررررررذ   5

 «ٔمىّ»المطاع     

رر  ه بررالٕمه  دساعررة  –المذسعررة المىقررُسٔة يررٓ مذٔىررة شي

  ذشٔة ظناسٔة 

 محه + كحالُز

بررررشإٌم عررررالم مىقرررررُس ا  6

 ؤُصٓ

 مصلذ َاظذ× 2 المغاشذ اإلعالمٕة يٓ المذٔىة القذٔمة بطشابلظ

إبررررشإٌم فرررر عّ الغررررٕذ   7

 غىذس ذابث

 مصلذ َاظذ× 2 مىؾآت األمٕش  صبك الُٕعفّ بالقاٌشة .

ابرررشإٌم َشرررذِ ابرررشإٌم   8

 ظغاوٕه 

اؽغال الشخرا  يرٓ الؼمراسة الذٔىٕرة يرٓ مذٔىرة القراٌشة يرٓ 

 دساعة  ذشٔة يىٕة . –لّ َخلفائً ػٍذ معمذ ػ

 محه + كحالُز

 بررُ العمررذ معمررُد معمررذ   9

 يشغلّ

 محه + كحالُز جقأَش المخطُهات يٓ ػقش األُٔبٕٕه .

مسااد  برا مبذ بذاي) ال رن الساسب عش حسى أوائل ال رن  احمد اسماعيل نسح اهلل  11
 الع رين

مسن و كسالوج نى 
 مامد واحد

 ظمررررررررذ الغررررررررٕذ معمررررررررذ   11

 َْالقا

صمره  -آذش المصاػات ػلرّ الىرُاظٓ المالٕرة َالعنراسٔة 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –الفاهمٕٕه 

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ× 2 دساعة  ذشٔة يىٕة . –الذساٌم األمُٔة األوذلغٕة   ظمذ جُوّ سعحم جُوّ   12

  ظمررذ سشررم معمررذ ػلررّ  13

 

سعررُ  المغررصذ العررشا  َالمغررصذ الى ررُِ َق ررة القررخشة 

 اس َالفىُن الؼرماوٕة .ػلّ االذ

 كحالُز 2محه +

 ظمذ سمنان  ظمذ معمذ   14

 ظغه

 محه  يقو ؽ ً شضٔشة عٕىاء يٓ القشوٕه الراوٓ ػؾش َالرالد ػؾش.

 ظمذ سٔاك ػ ذالشامرٓ   15

 وقش

الحعف الخؾ ٕة يٓ ػقش اعشة معمرذ ػلرٓ  ػلرّ مرُء 

مصمُػرررة الحعرررف الرابحرررة َالمىقُلرررة المعفُ رررة بمحعرررف 

 محه + كحالُز
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 ٌشة.ققش المىٕل بالقا

الحطررُس المؼمرراسِ َالؼمشاوررّ بالقرراٌشة مرره ػٍررذ معمررذ   ظمذ عؼٕذ ػرمان بذس   16

 ػلّ إلّ ػٍذ إعماػٕل .

 محه 

 ظمرررذ ػ رررذ القرررُِ معمرررذ   17

 ػ ذ هللا

 محه + كحالُز دساعة  ذشٔة ػمشاوٕة . –مذٔىة ال ٍىغا 

 ظمررررذ ػ ررررذالشاص  اظمررررذ   18

 مقطفّ

 محه + كحالُز المملُكٓ.الفخاس المقشْ المطلٓ يٓ الؼقش 

 مصلذ َاظذ× 2 دساعة آذاسٔة للؼمائش الق طٕة ال اقٕة بمعايظة عٌُاز   ظمذ ػٕغّ  ظمذ  19

  ظمذ قاعرم العراز ػ رذا ه  21

 «ػشاقٓ » الصمؼة

معاسٔررم المغرراشذ يررٓ المُفررل إلررّ وٍأررة ظ ررم األجاب ررة 

661.  ٌ 

 محه + كحالُز

ذ َاػمالٍمررا الفىٕررة يررٓ مذسعررة آقررامٕشو َعررلطان معمرر اظمذ كامل ظغه معمذ  21

 دساعة يىٕة مقاسوة.  –الحقُٔش القفُِ 

 محه + كحالُز

نببببابو مابببر العثمابيببب) وأعمبببالذم الفبيببب) عمبببى الم ببب د المعماريببب)  احمد كمال ممدوح  22
 (1815-1517ه/1221-923االسالمي) ر

 مسن + كسالوج

ل المىؾرررآت القرررىاػٕة يرررٓ الؼقرررش المملرررُكٓ مررره خرررال  ظمذ معمذ  ظمذ  23

 الُذائق

 محه

  ظمذ معمذ جُيٕق الضٔرات  24

 

األصٔرراء اإلٔشاوٕررة يررٓ مذسعررة الحقررُٔش القررفُٔة َػلررّ 

 الحعف الحط ٕقٕة .

 محه + كحالُز

  ظمذ معمذ جُيٕق الضٔرات  25

 

األصٔرراء اإلٔشاوٕررة يررٓ مذسعررة الحقررُٔش القررفُٔة َػلررّ 

 الحعف الحط ٕقٕة .

 محه + كحالُز

مسن و كسالوج نى  حمراديرة البحر اال احمد محمد حميد  26
 مامد واحد

 احمد محمد دسوقا ابو  27

 ح يش
ب بببود اابببببذان مبببببذ عاببببر الخالن)العباسببببي) وحسببببى سبببب و  دولبببب) 

 السالا ) العظام نى ايران
مسن وكسالوج نا 

 مامد واحد
اظمرررررررذ معمرررررررذ ُٔعرررررررف          28

 ػ ذالقادس 

دساعرة  –الىقُد يرٓ يحرشة ػلرّ برك ال  ٕرش َقٕمٍرا الىقذٔرة 

 .   ذشٔة يىٕة 

 محه + كحالُز

 احمد محمد يوسف سعمج   29
 

عمببببارة اشحببببراش نببببا ال بببباهرة مببببن العاببببر المممببببوكا إلببببى بذايبببب) 
 عار اشسرة العموي)

 مسن + كسالوج

اظمررذ معمررُد معمررذ امررٕه   31

 يحُض

الؼمائش الغ ىٕة ال اقٕة يٓ مذٔىرة دمؾرق يرٓ القرشن الرراوّ 

دساعررة  ذشٔررة  –ػؾررش الٍصررشِ / الرررامه ػؾررش المررٕالدْ 

 ماسٔة .مؼ

 محه 

 محه + كحالُزمغررراشذ األعررر ىذسٔة ال اقٕرررة يرررٓ القرررشوٕه الرررراوّ ػؾرررش   ظمذ معمُد معمذ دقما   31
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 َالرالد ػؾش بؼذ الٍصشة

 ظمررذ ٌررالل اظمررذ ظغررٕه   32

 معمذ

الغررٕف الؼشبررٓ يررٓ الؼررالم اإلعررالمٓ مىررز يصررش اإلعررال  

 َظحّ الغضَ المغُلٓ.

 محه + كحالُز

 احمد وايه محمد   33
 

لعباسيه ضرج مديب) السالم المحفوظه نى محموع) الدراهم ا
 االميرة موضى ببد عساف

مسن و كسالوج نى 
 مامد واحد

أسبببببوار ابببببالح البببببدين وأثرهبببببا نبببببى امسبببببداد ال ببببباهرة حسبببببى عابببببر  أسام)  معد عبد المبعم  34
 المماليك

 إهداء ا.د أسامه  معد

 مسن+كسالوج
مسن وكسالوج نى  مىالمدرس) السركمابي) نى الساوير االسال أسام) كمال  35

 مامد واحد

 محه + كحالُز المذسعة الحٕمُسٔة يٓ ٌشاة جعث سػأة األمٕش با عىقش  عامً ال غُٕوٓ ػ ذا ه  36

 عررامً هلؼررث ػ ررذ الىؼررٕم   37

 خلٕل

 عررُاس فرررالض الررذٔه َ ذشٌرررا يرررٓ إمحررذاد القررراٌشة ظحرررّ 

 ػقش الممالٕك .

 محه + كحالُز

مسن وكسالوج نى  ئق البزه) باالسكبدري)قار اب وبياس بحدا اسراء محمد مادى  38
 مامد واحد

اعماء ظغرٕه ػ رذ الرشظٕم   39

 معمُد 

 – 471مذسعة الحقرُٔش يرٓ ػٍرذ عرالشقة االوامرُل   

718     ٌ1177 – 1318  .   

 محه + كحالُز

دساعرررة مؼماسٔرررة  –شرررامغ معمرررذ ػلرررّ بمذٔىرررة القررراٌشة   عماء ؽُقّ اظمذ دوٕا   41

     1939 -1831َذائقٕة   

 محه 

اعررررماء معمررررذ اعررررماػٕل   41

 معمذ مُعّ 

اذش الح ذط الؼمشاوّ ػلّ ػماسة القاٌشة يٓ الؼقشٔه 

 االُٔبّ َالمملُكّ 

 محه 

 ؽررشس عررٕذ معمررذ ظغرره   42

 ال خؾُٔصٓ

دساعررة  ذشٔررة لل ىررائظ ال اقٕررة بمذٔىررة ملررُِ يررٓ الؼقررش 

 اإلعالمّ .

 محه + كحالُز

المغرررلمٕه مىرررز بذأرررة الؼقرررش يررره جصلٕرررذ ال حرررا  ػىرررذ  اػحماد ُٔعف القيقٕذْ  43

  .1971الٍصشْ / 11االعالمٓ الّ وٍأة القشن 

 محه 

 محه  يقو الؾماػذ المقشٔة يٓ الؼقش الؼشبٓ .  مال  ظمذ ظغه الؼمشِ  44

  مرررررال شرررررُسشّ ؽرررررعاجً   45

 

الحررأذٕشات الفىٕررة اإلعررالمٕة يررٓ الحعررف المؼذوٕررة ال ىٕغررٕة 

 يٓ مُء مصمُػة المحعف الق طٓ .

 محه + كحالُز

 صٔرراء الىغرراء يررٓ مقررش مىررز الفررحط الؼرمرراوٓ ظحررّ ػقررش  آمال ظامذ ػلّ المقشْ  46

 معمذ ػلّ .

 محه + كحالُز

دساعرة  ذشٔرة  –خضس كُجإٌة خالل القشن الررامه ػؾرش   مال مىقُس معمُد  47

 ظناسٔة .

 محه + كحالُز

 محه دساعررة  ذشٔرررة  –مىؾررات األمٕررش عررلٕمان  غرررا الغررلعذاس   ماوّ ػُٔظ  مٕه فالط  48
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 ماسٔة .مؼ

 مرررررراوٓ معمررررررذ هلؼررررررث   49

 ابشإٌم خلف

الىقررُػ ال حابٕررة اإلعررالمٕة ال اقٕررة يررٓ الغرراظل الؾررشقٓ 

 االيشٔقٓ

 كحالُز 2محه +

  مل  ظمرذ  مرٕه المقرشْ  51

 

 –ظرررّ العغرررٕىٕة يرررٓ الؼقرررشٔه المملرررُكٓ َالؼرمررراوّ 

 دساعة ظناسٔة  ذشٔة.

 محه + كحالُز

  مررررل ظغررررٕه ػلررررّ وررررايغ  51

 

الؼقرررش الفررراهمّ َظحرررّ وٍأرررة  الخلرررٕس المقرررشْ مىرررز

    1815-969ٌررررر /1221-358الؼقرررررش الؼرمررررراوٓ   

 دساعة ظناسٔة  ذشٔة .

 محه + كحالُز

 مرررررل ػ ذالغرررررال  الغرررررٕذ   52

 القطشْ

 محه + كحالُز ال عش يٓ الحقُٔش المغُلٓ الٍىذْ

  مررل معفررُ   ظمررذ شمؼررً  53

 

الؼمررائش العشبٕررة يررٓ ػقررش معمررذ ػلررّ بمذٔىررة القرراٌشة           

 «1221 – 1264 /  ٌ1815 – 1848  . » 

 محه + كحالُز

 امل مخحاس ػلّ الؾرٍاَِ  54

 

بؼل مظاٌش الحأذٕشات ال ٕضوطٕة ػلّ الفىرُن االعرالمٕة 

 يٓ القشَن الرالذة االَلّ للٍصشة .

 محه + كحالُز

أميرة عماد نسحا محمد   55
 السباعا 

 

خالل الباف الثابا من ال رن  لنا اسساببو  )الاامب الدراس
 العا ر الذاري السادس ع ر الميالدي 

 مسن ن   

 مٕه ػ ذ هللا سؽٕذْ ػ ذا   56

 ه

المىرررا ش الط ٕؼٕرررة يرررٓ الحقرررُٔش اإلٔشاورررٓ ظحرررّ وٍأرررة 

 دساعة  ذشٔة يىٕة مقاسوة . –الؼقش القفُْ 

 محه + كحالُز

 أميب) احمد مااهد مب اوى   57
 

يبسا الس ثيراد ال و ي) عمى العمائر اإلسالمي) وال ب ي) بمد
ال اهرة واإلسكبدري) خالل ال رن الساسب ع ر وحسى الع د اشول 

 من ال رن الع رين 

 مسن + كسالوج 

امٕىررة يرراسَ  ػ ررذ المررىؼم   58

 معمذ

قاػررات عرر ىٕة َققررُس مملُكٕررة  جعُلررث الررّ مىؾررآت 

 دٔىٕة بمذٔىة القاٌشة .

 محه + كحالُز

مي) نبببى العابببرين المممبببوكى المسبببارج الفخاريببب) والخزنيببب) االسبببال اميب) ما فى محمد  59
 والعثمابى

 مسن + كسالوج

جطرررررُس الضخشيرررررة اإلعرررررالمٕة المغرررررحمذة مررررره الطٕرررررُس   َدٔث  مٕه ػُك  61

َالعُٕاوات َمذِ ام اوٕة جطُٔشٌا الّ صخراسس مىاعر ة 

 لط ؼٍا ػلّ االقمؾة يٓ مقش.

 محه 

أمرران اظمررذ مرراٌش الغررٕذ   61

 مششان 

ة يٓ مقرش جطُس ػىقش الؾشيات ػلّ الؼمائش االعالمٕ

 مىز بذأة الؼقش االعالمّ ظحّ وٍأة الؼقش الؼرماوٓ .

 مصلذ َاظذ× 2

 مسن + كسالوجالسحف المعدبي) االسالمي) المحفوظ) بمسحف  ارق راج  ايمان زهدى محمد ع ل  62
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 بالكويد
مسن وكسالوج نى  الب ود الذهبي) الفا مي) المحفوظ) بمسحف ق ر الو با إيمان مادى محمد  63

 حدمامد وا
الحأذٕشات االَسبٕة ػلّ الفىُن االعالمٕة اإلٔشاوٕة خالل  إٔمان معمذ الؼأذ ٔاعٕه  64

 -ٌ  1343  ( )  1779ٌ  1193)  –الؼقش القاشاسِ 

1925. )   

 محه + كحالُز

 إهداء ا.د أسامه طمعت النقود المتداولة فى مصر زمن الحممة الفرنسية إيمان محمود عرفه  65

 متن+كتالوج
معمررررررُد ػشيررررررً أمرررررران   66

 معمُد 

 1213الىقُد المحذاَلة يرٓ مقرش صمره العملرة الفشوغرٕة 

 دساعة اذاسٔة يىٕة .  –  1811 -1798ٌ / 1216 –

 محه + كحالُز

 محه  مظاٌش االعحٕطان ال ٕضوطٓ يٓ لُاء المضاس ال ص    ُْ أمه معمذ الؾُإٌه  67

أمرره معمرررذ ػ ررذ الؼضٔرررض   68

 اظمذ

ة مقاسوررررة يررررٓ الؼقررررش المىضلررررة دساعررررة جاسٔخٕررررة  ذشٔرررر

 االعالمّ

 مصلذ َاظذ× 2

 ػمائش غاصِ خغشَ بك ال اقٕة بمذٔىة عشابٕفُ أً ػ ذ الؼضٔض ابشإٌم  69

 
 مسن + كسالوج

برذاس ال حرم « مشقمرة » دساعة يىٕة لحقأَش ال ُ  آذشْ  إٍٔا   ظمذ إبشإٌم  ظمذ  71

 المقشٔة جاسٔخ ياسعّ.

 محه + كحالُز

 مسن + كسالوج  ور السال ين واشمراء وراال الدول) نى المدرس) ال ااري) ا إيذاج احمد حسن محمود  71
برررذس ػ رررذ الؼضٔرررض معمرررذ   72

 بذس

 –وقرررُؿ ال رررشدة ػلرررّ الؼمرررائش الؼرماوٕرررة يرررٓ مقرررش 

 دساعة يىٕة 

 محه 

بٍٕصررة الغررٕذ ظغرره ظغرره   73

 قاعم

 مصلذ َاظذ× 2 دساعة  ذشٔة ػمشاوٕة لغُ  الغالض بالقاٌشة 

المالببس نببى سابباوير م امبباد الحريببرى مببن مخ و بب) يحيببى بببن  ساراس اسماعيل حضر  74
 م(1237ه/634محمود الواس ى نى بهدادر

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

 ساراس إسماعيل خضر   75
 

المالبببببس نببببى سابببباوير م امبببباد الحريببببري مخ و بببب) يحببببا بببببن 
 م (1237ه / 634محمود الواس ى نى بهداد ر

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

فى محمد سامر ما   76
 الحسيبى

 كسالوج 2مسن +  االسبم) الممموكي) الباقي) بمديب) ال اهرة دراس) اثريه نبي)

 جفٕرررذي معمرررذ ػ رررذ الصرررُاد  77

 

اٖذررراس المؼماسٔرررة اإلعرررالمٕة يرررٓ معايظرررة الغشبٕرررة يرررٓ 

 الؼقشٔه المملُكٓ َالؼرماوّ .

 محه + كحالُز

 محه  ث المقذط.ػمائش الغلطان قأح اِ ب ٕ» شرررررالل  عرررررؼذ وافرررررش   78
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 « سدوّ 

 شمررررررال اظمررررررذ ػ ررررررذا ه  79

 المُب ش

 محه  المذاسط الذٔىٕة بمذٔىة هشابلظ يٓ الؼقش الؼرماوٓ

 –الؼىافررررش المؼماسٔررررة َالضخشيٕررررة بمغرررراشذ الُعررررطّ  شمال ففُت عٕذ ظغه  81

 دساعة  ذشٔة يىٕة

 محه + كحالُز

شمال ػ ذ الشظٕم إبرشإٌم   81

 ظغه

ٔىٕرة ال اقٕرة يرٓ الضخاسس الصقٕة يرٓ ػمرائش القراٌشة الذ

 الؼقش المملُكٓ ال عشْ .

 محه + كحالُز

 شمررررررال ػ ررررررذ الررررررش َس   82

 ػ ذ الؼضٔض 

مغاشذ مقش الؼلٕرا ال اقٕرة مره الفرحط الؼشبرٓ ظحرّ وٍأرة 

 الؼقش الؼرماوٓ دساعة  ذشٔة مؼماسٔة .

 كحالُز 2محه +

شمررررال معمررررذ مقررررطفّ   83

 ػ ذي

الغرررُاقٓ الملعقرررة بررر ؼل المىؾرررآت المملُكٕرررة بمذٔىررررة 

 لقاٌشة يٓ مُء الم حؾفات االذشٔة العذٔرة.ا

 محه + كحالُز

شمرررررال معمرررررُد مشعرررررّ   84

 مُعّ

 محه  المىغُشات العشٔشٔة يٓ مقش المملُكٕة .

شمرررررال معمرررررُد مشعرررررّ   85

 مُعّ

 محه +كحالُز المىغُشات العشٔشٔة يٓ مقش المملُكٕة .

مبببذ  شاابببجاثببار ماببر اإلسببالمي) نببى كساببباد الرحالبب) العببرج وا ايالن محمد عباس  86
 الفسح اشسالمى وحسى بذاي) عار المماليك الاراكس)

 إهداء ا.د أسامه  معد

 مامد واحد 
االحوال الفبيه نى عار السم ان سميمان االول ال ابوبى ودوره  حسام سعد الدين السيد  87

 نى رعاي) الفبون
 مسن + كسالوج 2

-648لمملرُكٓ مطاس  األبُا  يرٓ مقرش يرٓ الؼقرش ا ظغا  ُٔوظ ػ ذالفحاض  88

923/ ٌ1251-1517  

 محه يقو

 محه + كحالُز دساعة  ذشٔة مؼماسٔة . –المذسعة القٕشغحمؾٕة  ظغه عٕذ شُدي الققاؿ  89

ظغرررره معمررررذ وررررُس ػ ررررذ   91

 الىُس

  مصلذ َاظذ×2 فُس المؼاسو العشبٕة يٓ المخطُهات الؼرماوٕة .

ظغرررررررررررىاء ػ ذالغرررررررررررال    91

 الؼُادلٓ

ىرُن الحط ٕقٕرة يرٓ إٔرشان مىا ش ال ائىات الخشايٕرة يرٓ الف

 يٓ الؼقش الغلصُقٓ َالالجٍا الشمضٔة.

 محه + كحالُز

ظغىّ ػ رذ الؾرايّ معمرذ   92

 ظغه 

جقرررأَش المرررش ة يرررٓ أرررشان يرررٓ الؼقرررشٔه الحٕمرررُسِ 

 –َالقررفُِ مرره خررالل المخطُهررات َالفىررُن الحط ٕقٕررة 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة مقاسوة .

 محه + كحالُز

ظغرررٕه مقرررطفّ ظغرررٕه   93

 سمنان

 –معاسٔرررم الشخامٕرررة يرررٓ قررراٌشة الممالٕرررك  ال عشٔرررة ال

 دساعة  ذشٔة يىٕة

 محه + كحالُز

الحماماد العام) نى مديب)  رابمس ال ام نا العارين  حمادة محمد محمد هارس   94
 الممموكا والعثمابا دراس) أثري) نبي) 

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 محه + كحالُز مذٔىة هشابلظ )المذٔىة الؼحٕقة(.المىؾآت الحصاسٔة يٓ  صسٔق ظىان عالم ػ ذا ه  95

فااى  المنشااات التراريااة فااى مدينااة طاارابمس لالمدينااة العتيقااه  حنان سالم عبداهلل  96
 العصرالعثمانى

 إهداء ا.د أسامه طمعت

 متن+كتالوج 

 –ال الهات الخضيٕة يٓ الؼمائش الؼرماوٕة بالُشً ال عشْ  خالذ ظشيّ خمٕظ لٕغّ  97

 ٕةدساعة  ذشٔة يى

 محه + كحالُز

الضخرراسس الصذاسٔررة يررٓ آذرراس بغررذاد مىررز جأعٕغررٍا ظحررّ  خالذ خلٕل األػظمٓ  98

  .1971وٍأة الؼقش الصالئشْ /

 محه 

 محه  شٍم به ففُان َم اوحً يٓ الف ش اإلعالمٓ خالذ فالط الؼغٕلٓ  99

خالرررررذ معمرررررذ مقرررررطفّ   111

 ػرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض 

 

دَس الفقرررً اإلعرررالمّ يرررٓ الؼمررراسة المذوٕرررة يرررٓ مرررذٔىحٓ 

 ٌشة َسؽٕذ يٓ الؼقشٔه المملُكٓ َالؼرماوّ القا

 محه 

 مصلذ َاظذ× 2 الىقُد الؼ اعٕة يٓ محعف اٖذاس األسدوٓ  خلف ياسط الطشاَوة  111

اعالٕم الحىفٕرز الضخشيرٓ يرٓ فرىاػة الىغرٕس يرٓ الؼقرش  خٕشٔة معمذ عالم  112

 المملُكٓ 

 محه 

اورررٓ مررره) القرررشن الغرررصاد اإلعرررالمٓ يرررٓ الحقرررُٔش االٔش دالٕا عٕذ جُيٕق الغٕذ  113

الررامه الٍصررشْ  /الشابرغ ػؾررش المرٕالدْ (ن َظحررّ وٍأررة 

 )القشن العادْ ػؾش الٍصشْ / الغابغ ػؾش المٕالدْ(.

 محه + كحالُز

الب بببببوش الكسابيبببببب) نببببببى مب بببببب د مديببببببب) سببببببمرقبد نببببببى نسببببببرة حكببببببم  داليا عاام  114
 ه( دراس) أثري) نبي) م ارب)911-771السيموريين ر

مسن وكسالوج نى 
 احدمامد و 

فررُس ال ائىررات العٕررة ػلررّ الىقررُد االعررالمٕة َدالالجٍررا  دػاء الغٕذ ظامذ اظمذ   115

 ظحّ وٍأة القشن الغادط الٍصشِ دساعة   ذشٔة يىٕة .

 محه + كحالُز

عمارة االسبم) العثمابي) الباقي) بمديب) اسساببول من اواخر ال رن  دعاء االح سعد  116
 م21/ ه14م حسى الربب اشول من ال رن 16ه/11

 مسن + كسالوج

ادَات القحررررال المؼذوٕررررة اإلٔشاوٕررررة َالحشكٕررررة المعفُ ررررة  دػاء هً ظغه معمذ  117

دساعة مقاسورة  –بمصمُػة محعف ققش ػابذٔه بالقاٌشة 

 الدَات القحال االَسبٕة المؼافشة .

 محه + كحالُز

ابببري) خبببالل الب بببود الذهبيببب) االسببببابي) المسداولببب) نبببى االسبببواق الم راضي) محمد عبد السميب  118
 العار الممموكى

 مسن +كسالوج

س يرررررررث معمرررررررذ معمرررررررذ   119

 الى شاَِ

 5» المغرر ُكات القررلٕ ٕة يررٓ مقررش َالؾررا  مرره القررشن 

 دساعة  ذشٔة يىٕة .«   14 -11ٌ  /  8إلّ القشن  

 محه + كحالُز

سامرررررررض اسمٕرررررررا شىرررررررذِ   111

 شششظ

دساعة يىٕة  ذشٔة لالعقف الخؾ ٕة يرٓ الؼقرش المملرُكٓ 

 مه خالل الُذائق َالمىؾآت القائمة . بمذٔىة القاٌشة

 محه + كحالُز
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 2مسن +  2 عمارة المسااد نى عذد المولى إسماعيل العموي دراما ربيب عبدا لاوا  111
 كسالوج

المُمرررُػات الحقرررُٔشٔة رات الؼىافرررش العُٕاوٕرررة يرررٓ  ساوٕا ػمش ػلٓ ٌىذاَْ  112

 جقأَش مخطُهات المذسعة المغُلٕة الٍىذٔة.

 محه + كحالُز

سأَررً ػ ررذ المررىؼم معمررذ   113

 خلٕل

 مصلذ َاظذ× 2  دَات الضٔىة اٖذشٔة يٓ ػقش  عشة معمذ ػلّ 

دراس) اثري) نبي) لسااوير البوم اثرى مرقع) بدار الكسج الماري)  رباج نرحاد حسين  114
 ساريخ نارسى 42سال رقم 

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

 محه+ كحالُز  ئش القاٌشة الؼرماوٕة .ال الهات الخضيٕة يٓ ػما سبٕغ ظامذ خلٕفً ظغه  115

 محه+ كحالُز  ال الهات الخضيٕة يٓ ػمائش القاٌشة الؼرماوٕة . سبٕغ ظامذ خلٕفً ظغه  116

مذاسط الحقُٔش اإلعرالمّ يرٓ إٔرشان َالٍىرذ مىرز القرشن        سشم عٕذ  ظمذ المٍش  117

«   18ٌر  / 12َظحّ مىحقرف القرشن «   16ٌ  / 11» 

 شامؼة القاٌشة . –كلٕة اٖذاس  يٓ مُء مصمُػة محعف

 محه 

سشررم معمررذ ػ ررذ الغررال    118

 عٕذ

اٖذاس المؼماسٔة بمعايظة المىٕا يرٓ الؼقرشٔه المملرُكٓ 

 َالؼرماوّ .

 محه + كحالُز

العلٕرررات المؼماسٔرررة َالح غرررٕات الخضيٕرررة ػلرررّ الؼمرررائش  سظا  إبشإٌم اظمذ اظمذ  119

َل   الذٔىٕررة بمذٔىررة  فررفٍان يررٓ ػٍررذْ الؾرراي ػ رراط األ

    َالؾاي ػ اط الراوٓ   1588-1629ٌ /996-1138

     دساعة  ذشٔة يىٕة1642-1666ٌ /1152-1177

 كحالُز 2محه +  2

سظررا  بٕررُمٓ ػ ررذالعاي    121

 بُٕمٓ

 محه + كحالُز صخاسس  هش جقأَش المذسعة المغُلٕة الٍىذٔة.

موريبببببب) والاببببببفوي) سابببببباوير الحكببببببام نببببببى مدرسبببببب) الساببببببوير السي رضوى اسماعيل عبد المعبود  121
مبسابف -رمبساف ال رن الثامن الذارى /الثابى ع ر المبيالدى

 ال رن الرابب ع ر الذارى/الثامن ع ر الميالدى

مسن نى مامد 
 +كسالوج نى مامد

 مسن + كسالوج المسااد العثمابي) الباقي) بمديب) بورا) رضوى عبدالعزيز محمد  122
سيؼررررررث مُعررررررّ معمررررررذ   123

 مأشُس

دساعررة  ذشٔررة  –لررزٌ ّ المؼماسٔررة مىؾررآت شمررال الررذٔه ا

 َذائقٕة .

 مصلذ َاظذ× 2

مسن + كسالوج نى  قار اآلمير عمر  وسون الباقيان نى االسكبدري) رنيق االح محمد  124
 مامد واحد

سٌا  عؼٕذ الغٕذ   125

 اعماػٕل ب ش

دساعة  ذشٔة يىٕة  –  الٍالة   يٓ الحقُٔش االعالمّ 

 مقاسوة .

 محه + كحالُز

 محه جقأَش مخطُه خمغة وظرامّ يرٓ مرُء مصمُػرة داس ؼم ػ رررررذ سٔرررررم ػ رررررذ المرررررى  126
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 ال حم المقشٔة . القمذ با ً 

مسن وكسالوج نى  درج قرمز دراس) معماري) عمرابي) ريذام عبد الحميد  127
 مامد واحد

صٔىررررات  ظمررررذ مقررررطفّ   128

 هاظُن

 مصلذ َاظذ× 2 الىغٕس المطشص يٓ الؼقش المملُكٓ يٓ مقش.

صٔىرررم إعرررماػٕل مشعرررٓ   129

 ل ةه

االذرراس ال اقٕررة يررٓ ؽرراسع سمغررٕظ بالقرراٌشة مىررز اَاخررش 

 القشن الحاعغ ػؾش َظحّ مىحقف القشن الؼؾشٔه.

 مصلذ َاظذ× 2

 محه + كحالُز األعقف الخؾ ٕة يٓ الؼقش الؼرماوٓ . صٔىم عٕذ سمنان عٕذ  131

 محه + كحالُز سعُ  االهفال يٓ الحقُٔش اإلعالمٓ صٔىم معمذ ػ ذالعمٕذ  131

ساببببادير ادم . حببببواء نببببى عاببببر البذضببببه وعالقسذببببا بالساببببوير  ى عبدالرحمنسارة ما ف  132
 ال رقى

 مسن بداخم) كسالوج

 عامط ػ رذ الرشظمه يٍمرٓ  133

 

 الم إٔررل اإلعررالمٕة يررٓ مقررش يررٓ فررذس اإلعررال  ظحررّ 

 «.ٌ  14» القشن 

 محه 

 محه + كحالُز الم إٔل اإلعالمٕة يٓ مقش يٓ فذس اإلعال   عامط ػ ذ الشظمه يٍمٓ  134

عامط ي شِ هرً المشعرّ   135

 ال ىا 

ٌررر  /  912 – 771يررره الحصلٕرررذ يرررٓ الؼٍرررذ الحٕمرررُسِ   

    يرررررٓ مرررررُء مصمُػرررررات محررررراظف  1516 -1371

 القاٌشة َداس ال حم المقشٔة .

 محه + كحالُز

الزخببببارف البباسيبببب) والذبدسببببي) عمببببى الب ببببود اإلسببببالمي) مبببببذ بدايبببب)  سامح محمد  136
 م18ه/12م وحسى بذاي) 13ه/7

الوج نى مسن وكس
 مامد واحد

عررامّ فررالط ػ ررذ المالررك   137

 عالم

الحعقرررٕىات العشبٕرررة ال اقٕرررة بؾررر ً شضٔرررشة عرررٕىاء يرررٓ 

 دساعة  ذشٔة مؼماسٔة . –الؼقش االُٔبّ 

 محه + كحالُز

عررررامٓ  ظمررررذ ػ ررررذالعلٕم   138

 إما 

 محه + كحالُز األمٕش ٔؾ ك مه مٍذْ َ ػمالً المؼماسٔة.

حربيببببب) الباقيببببب) ب بببببب) ازيبببببرة سبببببيباء مبببببن العابببببر السحابببببيباد ال كعبدالمالاالح  ساما  139
 االيوبى

 إهداء ا.د أسامه  معد

 مسن ن  
عررررررامًٕ معمررررررذ ػطٕررررررً   141

 ال لحاشّ

 محه + كحالُز دساعة  ذشٔة يىٕة . –دٔش ماسمٕىا بمقش القذٔمة 

 ػمررررال األمٕررررش ؽررررٕخُ الؼمررررشِ الىافررررشِ المؼماسٔررررة  عؼاد معمذ ظغه ظغاوٕه  141

 بالقاٌشة .

 مصلذ َاظذ× 2

 ػمررررال األمٕررررش ؽررررٕخُ الؼمررررشِ الىافررررشِ المؼماسٔررررة  ؼاد معمذ ظغه ظغاوٕهع  142

 بالقاٌشة .

 محه + كحالُز

 مسن + كسالوجدراس) لمااحف لم سب ر من عذد السم ان ا مق نى ضوء  سعيد رمضان امين  143



 جامعت القاهرة – كليت اآلثار
                  إدارة املكتباث     

 مه قغم اٖذاس اإلعالمٕة الماشغحٕشكؾف بأعماء سعائل 

 11 

 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 ماموع) مسحف الفن االسالمى
عررؼٕذ ػ ررذ الفحرراض ػفٕفررّ   144

 ػطا هللا

ذلغٕة مىز الفرحط اإلعرالمّ الىقُد الىعاعٕة َال شَوضٔة األو

 َظحّ مىحقف القشن الخامظ الٍصشِ .

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ

عررررؼٕذ معمررررذ مقررررٕلعّ   145

 يشظات

 محه + كحالُز دساعة يىٕة  ذشٔة . –اإلعطشال  يٓ مقش اإلعالمٕة 

عرررررؼٕذ مغررررراَسِ معمرررررذ   146

 عفشَت

ال حابررة الؼشبٕررة يررٓ مقررش مىررز الفررحط الؼشبررٓ ظحررّ وٍأررة 

دساعرة  –ال شدٔرات َالىقرُد اإلعرالمٕة  ػقش الُالة ػلّ

 مقاسوة .

 محه + كحالُز

عرررررلطان معمرررررذ فرررررالط   147

 معمذ الضمضمٓ

ػمرراسة الؼررٕه الضسقرراء يررٓ المذٔىررة المىررُسة مىررز فررذس 

 اإلعال  َظحّ وٍأة الؼقش الؼرماوٓ

 محه 

مسكوكاد سر من رأى مبذ ساسيسبذا وحسبى بذايب) عابر الخميفب)  سموى م رن  حمد  148
 اهلل المعسمد عمى

 مسن +كسالوج

مشايق العس َالخرذمات المذوٕرة يرٓ االسامرٓ اإلعرالمٕة  علٕمان ػ ذالغىٓ مال ٓ  149

 المقذعة.

 محه + كحالُز

 محه  مغصذ المذٔىة َ ذشي يٓ مغاشذ الؼشا . علٕمة ػ ذالشعُل   151

 أسامه  معد إهداء ا.د اشسسحكاماد الحربي) بمديب) اشسكبدري) نى العار الممموكى سمر محمد ال  رى  151
 مامد واحد

الكساباد عمى العمائر وال واهد والب ود نى غرج العالم االسالمى  سمر باار محمد  152
نببى ال ببربين السببابب والثببامن الذاريين/الثالببا ع ببر والرابببب ع ببر 

 الميالديين

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

 مسن +كسالوج  لممموكي) بماراالخسام الم بوع) عمى المخ و اد والوثائق ا سمر وادى عبد ال وى  153
 نى مامد واحد

عمٕة ظغه معمذ إبرشإٌم   154

 األػشز

 محه + كحالُز المذسعة القاشاسٔة يٓ الحقُٔش .

 عررمٕش ػ ررذ خنررشِ غىررٕم   155

 

 648» األسبطة ال اقٕة بالقاٌشة خالل الؼقرش المملرُكٓ 

– 923  ٌ « »1251- 1517    » 

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ

الضخرررراسس َال حابررررات ػلررررّ العصررررش يررررٓ مذٔىررررة بلررررذ )    لىؼٕمٓعىان ػٕذ ُٔوظ ا  156

 مُفل(

 مصلذ َاظذ× 2

 عرررررررٍا  ػ ررررررررذ هللا شرررررررراد  157

 ػ ذ هللا 

الحعرررف المؼذوٕرررة القرررفُٔة برررأشان يرررٓ مرررُء الحعرررف 

 الحط ٕقٕة َفُس المخطُهات .

 محه + كحالُز

 محه  جصلٕذ ال حم يٓ مقش يٓ الؼقش المملُكٓ . عٍا  معمذ المٍذِ علٕم  158

 محه+ كحالُز  جصلٕذ ال حم يٓ مقش يٓ الؼقش المملُكٓ . ا  معمذ المٍذِ علٕمعٍ  159
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 مه قغم اٖذاس اإلعالمٕة الماشغحٕشكؾف بأعماء سعائل 

 11 

 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 محه  شامغ مغٕط باؽا المؼشَس ظالٕاً بصامغ المغ  ٕط عٍٕش اظمذ علطان  161

عٍٕش شمٕل إبشإٌم خلٕرل   161

 دٌؾان

 محه  اٖذاس ال اقٕة بالعطابة يٓ مذٔىة القاٌشة .

عُصان معمذ ػ رذاللطٕف   162

 اظمذ

 كحالُز 2محه +  َس الؼرماوٕة ال اقٕة بمذٔىة شذة.ػماسة الذ

دساعرة  ذشٔرة مؼماسٔرة لظراٌشة إلعرا  المرذاسط بالصررامغ  عُعه عؼذ ػلّ الؾامّ  163

 األصٌش يٓ الؼقش المملُكٓ.

 محه 

دساعرة  ذشٔرة مؼماسٔرة  –مىؾأة األمٕش قصماط االععاجّ  عُعه علٕم ٔعّٕ علٕمان  164

. 

 محه + كحالُز

إبرشإٌم  عُمً ػ رذ المرىؼم  165

 ؽعاجً

مىرررا ش القرررٕذ َالقرررىـ ػلرررّ الحعرررف الحط ٕقٕرررة َيرررّ 

جقررأَش المخطُهررات مرره الؼقررش الفرراهمّ ظحررّ وٍأررة 

 دساعة يىٕة  ذشٔة. –الؼقش المملُكٓ 

 محه + كحالُز

عمبارة المسباحف نبى مديبب) ال بباهرة دراسب) اثريب) معماريب) حضبباري)  سيد أحمد محمود البمر  166
 المسحف ال ب ى-االسالمىمسحف الفن -"المسحف المارى

مسن نى مامد 
 +كسالوج نى مامد

عرررٕذ ظغررره فرررذس الرررذٔه   167

 ظاز عٕذ شُادْ

شرامغ افرفٍان يرٓ الؼقررش الغرلصُقٓ ظحرّ وٍأرة القررشن 

16. 

 محه

ال حابررات ػلررّ الؼمرراسة َالفىررُن الضخشيٕررة يررٓ الؼقررش  الغٕذ عؼٕذ صكّ ابُ ؽىم   168

 دساعة  ذشٔة يىٕة مقاسوة . –االُٔبّ بمقش 

 مصلذ َاظذ× 2

جقأَش المؼاسو العشبٕة يٓ المخطُهات اإلٔشاوٕرة مره  الغٕذ معمُد معمذ ُٔوظ  169

 الؼقش المغُلٓ ظحّ وٍأة الؼقش القفُْ

 مصلذ َاظذ× 2

 عررررٕذة امررررا  ػلررررّ امررررٕه  171

 

 

دساعررة اؽررغال المؼررادن المشئٕررة يررٓ ػقررش  عررشة معمررذ 

  يررٓ مررُء مصمُػررات محرراظف 1952-1815ػلررّ مرره 

كلٕررة الطررم  –ققررش الصررٌُشة  –ذٔه ػابرر –ققررش المىٕررل 

 بالققش الؼٕىّ بالقاٌشة .

 محه + كحالُز

ؽررررررررررررررادٔة الذعررررررررررررررُقٓ   171

 ػ ذالؼضٔض كؾك

 ؽغال الخؾم يٓ الؼمائش الذٔىٕة الؼرماوٕة بمذٔىة القراٌشة 

 )دساعة  ذشٔة يىٕة(

 محه + كحالُز

ٍأرة دساعة لل حابات اٖذشٔة ػلّ الخضس اإلٔشاوّ ظحّ و ؽ ل إبشإٌم ؽ ل ػ ٕذ  172

 منمُوٍا . –جطُسٌا  –الع م اإلٔلخاوّ  وُاػٍا 

 محه + كحالُز

ؽررررررشَ  معمررررررذ  ظمررررررذ   173

 ػاؽُس

 –  18 ٔقُورات كىٕغررة  برّ الغررٕفٕه الميسخرة يررٓ القررشن 

 دساعة  ذشٔة يىٕة .

 محه + كحالُز

الىقررُد المنررشَبة بمذٔىررة دمؾررق مىررز يصررش االعررال  ظحررّ  ؽشٔف عٕذ اوُس معمذ  174

 وٍأة الؼقش الفاهمّ

 محه 

 مسن +كسالوج ب ود اشمير سيمور دراس) أثري) نبي)  ريف يحيى محمود  175

 مصلذ َاظذ× 2دساعررة  ذشٔررة ػمشاوٕررة لؾرراسع القررلٕ ٕة بالقرراٌشة ظحررّ ؽررررفٕقة قشوررررّ عررررٕذ  بررررُ   176
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 مه قغم اٖذاس اإلعالمٕة الماشغحٕشكؾف بأعماء سعائل 

 12 

 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 الؼقش الصشكغّ. وقٕش

ؽٕشٔه يُصْ ػ ذالشظمه   177

 يشغلٓ

 ُزكحال 2محه +  ققش األمٕش معمذ ػلٓ َملعقاجً بصضٔشة الشَمة

اسسمرار س ثير اآلساليج الفبي) لممدرس) العربي) نى الساوير عمبى   يماء ااسم البدرى  178
 المدرس) المهولي)

 مسن ن  

 مسن + كسالوج عمائر اسرة محمد عمى الباقيه بمب  )  رة وضواحيذا بال اهرة  يماء االح عبدالرحمن  179

اسه حسبببى اشول مبببن ال بببرن حببا اإلب ببباء والمبيبببرة بال ببباهرة مببببذ ب ببب ح يماء عبد الفسا  181
 الع رين

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

 مسن + كسالوج  العمارة الحربي) لمديب) اسساببول نا العار العثمابا   يماء ع ا محمد حمدان   181
اشسبم) والمواال العثمابي) نى مديبسى سوبس وببزرد دراس) اثري)   يماء محمود ما فى                     182

 ارب) مب بظيرسذا مديب) ال اهرةمعماري) م 
مسن وكسالوج نى 

 مامد واحد

 إهداء ا.د أسامه  معد دراس) معماري) سحميمي) ل مع) الابل االح الدين بال اهرة اادق محمد  ه  183
 مامد واحد

فرر شٔه ػ ررذ الصٕررذ ػلررّ   184

 الققاؿ

  1355 – 1253ٌرر  / 756 – 651»الغرر ة اإلٔلخاوٕررة 

  » 

 مصلذ َاظذ× 2

ال ٍىغرررررّ  فررررالض  ظمررررذ  185

 معمذ

مىررررا ش الطررررش  يررررٓ الحقررررُٔش االٔشاوررررٓ الؼقررررشٔه 

 دساعة  ذشٔة يىٕة . –الحٕمُسِ َالقفُِ 

 محه + كحالُز

    9ٌر     /3االمؾاه يٓ مقرش االعرالمٕة مره القرشن    فالض اظمذ معمذ عُٕس  186

    دساعة  ذشٔة يىٕرة يرٓ مرُء 18ٌ  /12ظحّ القشن   

 شة . مصمُػة محعف الفه االعالمّ بالقاٌ

 محه + كحالُز

 محه  يقو الحعف المؼذوٕة يٓ الؼقش الغلصُقّ . فالض ظغٕه الؼ ٕذِ   187

صخرررراسس المىغررررُشات الق طٕررررة َالررررّ  ْ مررررذِ ٔم رررره  فُيٓ جُيٕق ابشإٌم  188

 جطُٔشٌا لحالئم الؼقش العذٔد

 محه 

مررٕاء معمررذ شرراد ال ررشٔم   189

 صٌشان

ظحرّ اٖذاس اإلعرالمٕة بمذٔىرة  عرُٕه مره الفرحط الؼرمراوٓ 

  1911 – 1517» وٍأة القرشن الحاعرغ ػؾرش المرٕالدِ 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة.« 

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ

هرررراس  معمررررذ المشعررررّ   191

 ظغٕه

دساعرة  ذشٔرة  –الضَأا يٓ الؼقش المملُكٓ يرٓ القراٌشة 

 ظناسٔة .

 محه 

 محه  بغذاد مذٔىة المىقُس المذَسة. هاٌش مظفش الؼمٕذ  191

 محه + كحالُز األبُا  المقفعة يٓ ػٍذ الغلطان ظغه يٓ القاٌشة  عفهً ػ ذ القادس ُٔ  192

مىررز « الشك ٕررة   –األؽررشاس » ؽرراسع الخلٕفررً َإمحررذادي  ػادل ؽعاجً هأغ ؽعاجً  193

َآذراسي  –ػمشاورً » وؾأجً َظحّ وٍأرة الؼقرش الؼرمراوٓ 

 مصلذ َاظذ× 2



 جامعت القاهرة – كليت اآلثار
                  إدارة املكتباث     

 مه قغم اٖذاس اإلعالمٕة الماشغحٕشكؾف بأعماء سعائل 

 13 

 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

. » 

 ػررادل معمررذ صٔررادة ال ٍررّ  194

          

الذٔىٕرة الفاهمٕرة بالقراٌشة َجرُوظ  الضخاسس ػلّ الؼمائش

 دساعة مقاسوة . –

 محه 

 محه + كحالُز دساعة ل ؼل الؼمائش الؼرماوٕة بالمغش . ػادل معمذ وُس  195

الزخببارف البباسيبب) والذبدسببي) نببى المخ و بباد العربيبب) المحفوظبب)  عادل مذدى حسن العزج  196
 بدير سابد كاسرين

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

 محه  مغصذ  بُ ب ش مضٌش  بالقاٌشة. ص ػافم معمذ س  197

 كحالُز  مغصذ  بُ ب ش مضٌش  بالقاٌشة. ػافم معمذ سص   198

ػررراهف ػ رررذ الرررذأم ػ رررذ   199

 العّ ػ ذ الخالق

ؽاسع جعث الشبغ مىرز وؾرأجً َظحرّ وٍأرة القرشن الرالرد  

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . «   19 – 13» ػؾش الٍصشِ 

 مصلذ َاظذ× 2

ٕم ػرراهف ػلررّ ػ ررذ الررشظ  211

 مشصَ 

جقرررأَش المخطُهرررات الؼرماوٕرررة يرررٓ الفحرررشة الم  رررشة   

855 – 926  /  ٌ1451 – 1521 .   

 محه + كحالُز

ػرررراهف مىقررررُس معمررررذ   211

 سمنان

ال لمات َالؼ اسات غٕش الذٔىٕة ػلّ الغ ة اإلعالمٕة يرٓ 

 المغش  َاألوذلظ .

 محه + كحالُز

ػائؾررة ابررشإٌم الذعررُقٓ   212

 ُٔعف

 محه + كحالُز األمٕش معمذ ػلٓ بالمىٕل.  ؽغال الشخا  يٓ ققش

العمببببائر اإلسببببالمي) الديبيبببب) الباقيبببب) بمديببببب) حمببببص السببببوري) مببببن  عائ ) نسحى  213
 العار االيوبى حسى بذاي) العار العثمابى

نى  مسن وكسالوج
 مامد واحد

ػ ررذ العغررٕه ػ ررذ األمٕررش   214

ػشاقررٓ » معمررذ الؾررمشِ 

» 

 محه + كحالُز يىٕة . دساعة  ذشٔة –الحعف المؼذوٕة المغُلٕة 

ػ ررررذ الخررررالق ػلررررّ ػ ررررذ   215

 الخالق ال ُٕمّ

الحررأذٕشات المخحلفررة ػلررّ الخررضس االعررالمّ يررٓ الؼقررش 

 دساعة  ذشٔة يىٕة مقاسوة . –المملُكٓ 

 محه + كحالُز

ػ ررذ الررشظمه ظغرره شرراس   216

 «ٔمىّ » هللا 

ػمائش مذٔىرة ذرال الذٔىٕرة برالٕمه خرالل الؼقرش اإلعرالمّ 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –الؼرماوٓ ظحّ وٍأة الؼقش 

 محه + كحالُز

 ػ ررررررررذ الررررررررشظٕم خلررررررررف   217

 ػ ذ الشظٕم بخٕث

األدَات الصشاظٕة َاألَاوٓ الط ٕرة اإلعرالمٕة مره القرشن 

دساعررة  ذشٔررة  –األَل إلررّ القررشن الحاعررغ ػؾررش الٍصررشِ 

 ظناسٔة .

 محه + كحالُز

ػ ررررررذ الررررررشظٕم سٔعرررررران   218

 بشكات سٔعان 

 محه + كحالُز اس المغٕعٕة بغٕىاءدساعة  ذشٔة ظناسٔة لالذ

ػ ررذ الؼضٔررض فررالض ػ ررذ   219

 الؼضٔض عالم 

الشٔامررررة َ دَاجٍررررا يررررٓ مقررررش اإلعررررالمٕة يررررٓ مررررُء 

دساعرة  –مصمُػحّ المحعف اإلعالمّ َالق طّ بالقاٌشة 

  ذشٔة َيىٕة 

 محه + كحالُز
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ػ ررررررذ الؼضٔررررررض معمررررررُد   211

 األػررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررشز 

 «شضائشْ » 

ش يرررٓ الؼقرررش الرررضلٕس يرررٓ الؼمررراسة اإلعرررالمٕة برررالصضائ

 دساعة  ذشٔة يىٕة . –الحشكٓ 

 محه + كحالُز

ػ ذ هللا ػ ذ الغال  فرالط   211

 «ٔمىّ»العذاد 

مغرراشذ َمررذاسط مذٔىررة ظررٕظ الٕمىٕررة مىررز ػٍررذ الذَلررة 

 – 626» الشعررررُلٕة َظحررررّ وٍأررررة الذَلررررة الطاٌشٔررررة 

923 /  ٌ1229 – 1517    » 

 محه 

وة للؼمرائش الذٔىٕرة يرٓ ػقرش الذَلرة دساعة مؼماسٔة مقاس ػ ذ هللا كامل مُعّ ػ ذي  212

 القلٕعٕة يٓ الٕمه َالفاهمٕة يٓ مقش.

 محه 

ػ ذ المىقرف عرالم ظغره   213

 وصم

 مصلذ َاظذ× 2 دساعة مؼماسٔة يىٕة . –ققش الغ اكٕىّ 

» ػ رررررذ الُاظرررررذ عرررررؼذِ   214

 «ػشاقٓ

 محه  يقو مغ ُكات بىّ اسجق رات القُس .

ػ ررذ الٌُررا  ػ ررذ الفحرراض   215

 صازػ ذ الٌُا  معمذ ظ

الطرررشص المؼمررراسِ َالفىرررّ لمغررراشذ القررراٌشة يرررٓ القرررشن 

ٌرر     1318       -ٌرر   1215الرالررد ػؾررش الٍصررشِ   

      1899 –  1811الحاعغ ػؾش المٕالدِ   

 محه + كحالُز

المقشوقات يٓ الؼماسة اللغالمٕة يرٓ مقرش يرٓ الؼقرش  يٍذ الل ابذة ػ ذا ه  216

 المملُكٓ

 محه 

 محه + كحالُز الحعف المؼذوٕة المغُلٕة ػ ذالعغٕه ػ ذاالمٕش  217

ػ ذالعمٕرررذ ظغرررٕه ظلمرررٓ   218

 قىذٔل

الشعرررُ  األَسبٕرررة يرررٓ الفىرررُن اإلٔشاوٕرررة خرررالل الؼقرررش 

 القفُْ

 محه 

مسن + كسالوج نى  مباابادرمزاول(المسااد السوبسي) عبدالرحيم حبفى عبدالرحيم  219
 مامد واحد

وقى وحسببى بذايبب) العاببر مبب ذن حمببج الباقيبب) مببن العاببر السببما عبدالرزاق امع)  221
 العثمابى

 مسن + كسالوج

ػ ذالغرررررررررررحاس معمرررررررررررُد   221

 ػ ذالعمٕذ ػلٓ الىؼٕشْ

مٕررث غمررش ) دساعررة جاسٔخٕررة  ذشٔررة مقاسوررة  مرره الفررحط 

 اإلعالمٓ ظحّ وٍأة الؼقش الؼرماوٓ(.

 محه 

 محه + كحالُز كغُة ال ؼ ة َهشصٌا الفىٕة مىز الؼقش الؼرماوٓ . ػ ذالؼضٔض ػٕذ ميمه  222

ذاللطٕف ػ ررررررذالفحاض ػ رررررر  223

 معمذ صٔه

 عظ الحقمٕم يٓ الحقُٔش الققرـ اإلعرالمٓ َجطرُٔش 

 ٌزي االعظ بعٕد جالئم المصحمغ الؼشبٓ الصذٔذ.

 محه

مغررر ُكات المرررشابطٕه َالمُظرررذٔه يرررٓ ؽرررمال ايشٔقٕرررا  ػ ذالى ٓ به معمذ   224

 َاالوذلظ

 محه

 مرررذ ػلرررّ الىقرررُد المحذاَلرررة يرررٓ مقرررش يرررٓ ػقرررش مع ػ ذي إبشإٌم معمذ  با ً  225

 «1221 – 1264 /  ٌ1815 – 1848  . » 

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ
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ػرررررررذوان معمرررررررذ يررررررررأض   226

 العاسذٓ

 ذرررش فرررالض الرررذٔه االٔرررُبٓ ػلرررّ الحطرررُس العنررراسْ 

 َالؼمشاوٓ لمذٔىة القاٌشة

 محه + كحالُز

دساعة  ذشٔة ظنراسٔة مىرز وؾرأجً ظحرّ  –ؽاسع القادسٔة  الؼشبٓ  ظمذ سشم ػلّ  227

 لؼرماوٓ .وٍأة الؼقش ا

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ

الؼشبٓ ف شِ ػ ذ الغىّ   228

 ػماسة 

الحررأذٕشات الغاعرراوٕة ػلرررّ الفىررُن اإلعرررالمٕة مرره الفرررحط 

دساعرة  –اإلعالمّ َظحّ وٍأة القشن الخرامظ الٍصرشِ 

  ذشٔة يىٕة مقاسوة .

 مصلذ َاظذ× 2

 ػشبٓ معمذ  ظمذ ظغرىٕه  229

 

ّ الفىُن اإلعالمٕة جأذٕش االجصاٌات الف شٔة َالؼقائذٔة ػل

 . هيٓ مقش يٓ ػقش الُالة الؼ اعٕٕه َالطُلُوٕٕ

 محه + كحالُز

 ػررضي ػ ررذ المؼطررّ معمررذ  231

 

» دساعة ألل ُ  معفُ  بذاس ال حرم المقرشٔة جعرث سقرم 

 دساعة  ذشٔة يىٕة -« جاسٔخ ياسعّ  –  41

 محه + كحالُز

ػقرررررا  ػرررررادل مشعرررررّ   231

 الفشماَِ

» ٓ الفحرشة مره القرشن بُٕت القاٌشة َ دَاجٍا يٓ مقش ير

«   19 –ٌررر  13» ظحرررّ وٍأرررة القرررشن «   16–ٌررر  11

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة .

 محه + كحالُز

ػقرررررا  ػشيرررررً معمرررررُد   232

 ػشيً

 محه + كحالُز مغصذ الطى غا الماسداوّ بالقاٌشة .

دساعررة المخحرراسات مرره الضخرراسس الى اجٕررة اإلعررالمٕة يررٓ  ػقمث ػ ذالمصٕذ  233

عررحفادة مىٍررا يررٓ جقررمٕم ػقررش االوحقررال يررٓ مقررش َاال

 اقمؾة المؼلقات.

 محه 

عالء الدين محمود محمود   234
 محمد 

ال  ب الفبي) الس بي ي) لممرأة نا مار وبالد ال ام نا العار 
 الممموكا 

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

ػلرررررررّ  ظمرررررررذ إبرررررررشإٌم   235

 الطأؼ

 محه + كحالُز دساعة يىٕة  ذشٔة  . –المىغُشات يٓ مقش الؼرماوٕة 

 –1356ٌررر  / 764 – 757» مذسعرررة الغرررلطان ظغررره  ػلّ ظغه صغلُل قاعم  236

1362  » 

 محه + كحالُز

 –الىقرُد المقررشٔة يرٓ الؼقررشٔه الطُلرُوّ َاالخؾررٕذِ  ػلّ ظغه ػ ذ هللا ظغه  237

 دساعة  ذشٔة يىٕة 

 محه 

ػلررّ مرراٌش محررُلّ  ظمررذ   238

 كمال محُلّ

 عرررظ الحقرررمٕم للؼمرررائش الذٔىٕرررة يرررٓ الؼقرررش المملرررُكٓ 

 دساعة  ذشٔة مؼماسٔة . –عشْ بالقاٌشة ال 

 محه + كحالُز

ػلرررررّ معمرررررُد عرررررلٕمان   239

 الملٕصٓ

 محه + كحالُز ػمائش الىافش معمذ الذٔىٕة يٓ مقش .

ػلرررررّ معمرررررُد عرررررلٕمان   241

 الملٕصٓ

 محه + كحالُز ػمائش الىافش معمذ الذٔىٕة يٓ مقش .

مسن وكسالوج نى  ببرن العا ببر حسيبذايبب) ال ببرن خببزف مديببب) بخببارى نببى الفسببرة مببن ال عماد سميمان عبد السالم  241
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 مامد واحد الثالا ع ر الذاريين
دساعرة  ذشٔرة  –الُكاالت الؼرماوٕة ال اقٕة بمذٔىرة القراٌشة  معمذ سػماد ػ ذ الش َ  242

 مؼماسٔة

 محه + كحالُز

ػمرراد معمررذ معمررذ اظمررذ   243

 ػصُي

اذررش ال ٕ ررة الط ٕؼٕررة ػلررّ ػمرراسة القرراٌشة مىررز وؾررأجٍاظحّ 

 دساعة  ذشٔة ػمشاوٕة .   –الؼقش الؼرماوٓ وٍأة 

 محه + كحالُز

 مسن + كسالوج العمائر االسالمي) الباقي) بمديب) الخر وم  عمرو ل فى عبد الم مج  244
العٕاة الُٕمٕة َاوؼ اعاجٍا يٓ الفه الغر ىذسْ يرٓ ػقرش  ػىأات معمذ اظمذ ػلٓ  245

 ال طالمة.

 محه 

غررادة ػ ررذ المررىؼم ابررشإٌم   246

 الصمٕؼٓ

غاشذ اففٍان يٓ الؼقش القفُِ ػٍذِ الؾراي ػ راط م

     1629 – 1588ٌرررررررررررررررر  /  1138 – 996االَل   

 – 1642ٌرر  /  1177 – 1152َالؾرراي ػ رراط الررراوّ   

1666 .    

 كحالُز 2محه + 

الررررذَس المؼمرررراسِ َالفىررررّ للمقشوقررررات يررررٓ الؼمرررراسة  غذٔش دسدٔش ػفٕفّ خلٕفً  247

 شٔة يىٕة مقاسوة .دساعة  ذ –المملُكٕة يٓ مقش َالؾا  

 مصلذ َاظذ× 2

 غرررضَان مقرررطفّ ٔررراغّ  248

   عُسِ  

المقاػررررذ يررررٓ ػمررررائش القرررراٌشة الغرررر ىٕة يررررٓ الؼقررررشٔه 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –المملُكٓ َالؼرماوّ 

 محه 

يادٔرررررة ػطٕرررررة مقرررررطفّ   249

 ػطٕة 

«    19 -ٌ   13» ػمائش القاٌشة الصىائضٔة خالل القشن 

 دساعة  ذشٔة مؼماسٔة . 

 كحالُزمحه + 

العمائر الس ميدي) الباقي) نى امارة  دبا " البيود السكبي) " من  نا مه محمد عمر  251
 م21حسى  18ال رن 

 

مسن و كسالوج نى 
 مامد واحد

يرأضة معمرُد ػ رذ الخررالق   251

 الُكٕل 

 محه + كحالُز  ذاخ المقعف يٓ مقش يٓ ػقش الممالٕك 

يحعررررٓ ػرمرررران إعررررماػٕل   252

 ػٕذ

نرراسٔة  ذشٔررة مىررز وؾررأجً ظحررّ دساعررة ظ –دس  عررؼادة 

 وٍأة الؼقش الؼرماوٓ .

 كحالُز

وقررُد الخرراسشٕه ػلررّ الخاليررة الؼ اعررٕة يررٓ ؽررش  الؼررالم  يشز هللا  ظمذ ُٔعف  253

 اإلعالمّ .

 محه 

 محه + كحالُز بعد آذشْ مؼماسْ . –شامغ الغلطان المئذ ؽٕخ  يٍمٓ ػ ذ الؼلٕم سمنان  254

 محه    الم ٓ الؾشٔف .جاسٔخ ػماسة العش يُصٔة ظغٕه مطش  255

مسن وكسالوج نى  المسااد العثمابي) الباقي) بمديب) ببهازى المميبي) نوزي)  ربان اابر  256
 مامد واحد

 محه + كحالُز دساعة  ذشٔة . –كىائظ الذلحا يٓ الؼقش الؼرماوٓ  قذسٔة جُكل الغٕذ إبشإٌم  257
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كامرررل خٕرررش ظررراز فرررالط   258

 الح شٔحٓ 

إلّ وٍأة القشن الغرابغ ػؾرش  الغصاد اإلعالمّ يٓ إٔشان

 المٕالدِ

 محه 

 كش  ال ذسْ اظمرذ مغرؼُد  259

 

 ذش الضخشية اإلعالمٕة ػلٓ الؼمراسة َالىعرث َالحقرُٔش 

 دساعة  ذشٔة يىٕة . –يٓ ػقش الىٍنة 

 مصلذ َاظذ× 2

مببببن ال ببببرن الثببببابى لمذاببببرة حسببببى بذايبببب)  كساببببباد مسببببااد ابببببعاء كريم) االح عمى المواى  261
 العار العثمابى

 إهداء ا.د أسامه  معد
مسن+كسالوج نى 

 مامد واحد
كرررُذش  برررُ الفحرررُض الغرررٕذ   261

 اللٕرّ

دساعررات لغررصاشٕذ شررُسدٔض يررٓ مررُء مصمُػررة محعررف 

 ققش المىٕل .

 محه + كحالُز

لٕلرررّ كامرررل معمرررذ ػلرررّ   262

 الؾايؼٓ

دساعرة  ذشٔرة  –ٌر  833مذسعة األمٕش شٌُش الالال عرىة 

 مؼماسٔة .

 محه + كحالُز

معمرررذ ػلرررّ لٕلرررّ كامرررل   263

 الؾايؼٓ

دساعرة  ذشٔرة  –ٌر  833مذسعة األمٕش شٌُش الالال عرىة 

 مؼماسٔة .

 كحالُز

 محه الؼماسة يٓ العنش : َفف َجعلٕل.  ماشذ ػ ذا ه  264

مسن كسالوج نى  سااوير المعارك الحربي) لمايش المهولى الذبدى ماادة عمى عبدالخالق  265
 مامد واحد

 ماشذة ُٔعرف معمرذ ػلرّ  266

 

لزٌ ٕررة َالفنررٕة الؼرماوٕررة ب ىررض دس  القررضاصٔه الىقررُد ا

-1143المعفرررُ  بمحعرررف الفررره اإلعرررالمّ بالقررراٌشة   

1222/ ٌ1731-1817.   

 محه 

ماٌش عؼٕذ ٌرالل ػرُك    267

 هللا

 محه + كحالُز دساعة آذاسٔة ظناسٔة –الح ٕة المُلُٔة 

 كحالُز محه + المؾ اَات الضشاشٕة يٓ الؼقش المملُكٓ مأغة معمُد معمذ داَد  268

 محه  يقو المؾ اَات الضشاشٕة يٓ الؼقش المملُكٓ . مأغً معمُد معمذ داَد  269

مصررذْ ػ ررذالصُاد ػلررُان   271

 ػرمان

 مصلذ َاظذ× 2 المآصن ال اقٕة بالذلحا ظحّ وٍأة الؼقش الؼرماوٓ

 السكسبببباد الخزنيببب) عمبببى العمبببائر المدبيببب) يمبيببب) خيبببوة نبببى الفسبببرة محمد ابراهيم كريم الخوالدة  271
 14م وحسى الربب االول من ال برن 19ه / 13الممسدة من ال رن 

 م21ه / 

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

معمذ ابرُ الؼمرأم ابرشإٌم   272

 ػ ذي 

ظّ ؽ شا مىز بذأة القشن الحاعغ ػؾش  الرّ اَائرل القرشن 

 دساعة  ذشٔة ػمشاوٕة . –الؼؾشٔه 

 مصلذ َاظذ× 2

معمذ  ظمذ الحٍامٓ معمرذ   273

 الغٕذ ؽ اوً

ال ائىرررات الخشايٕرررة يرررٓ الحقرررُٔش اإلعرررالمٓ مررره بذأرررة 

 الؼقش المغُلٓ ظحّ وٍأة الؼقش القفُْ 

 محه + كحالُز
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المب ببئاد السااريبب) العثمابيبب) بمديببب) اسببساببول حسببى أواخببر ال ببرن  محمد أحمد بذاء الدين ممك)  274
 م18ه/12

 مسن + كسالوج

محمد احمد عبدالرحمن   275
 إبراهيم 

مسن وكسالوج نى  ه كار الباقي) بمديب) ال اهرة عمائر اشميرة  يو 
 مامد واحد

معمررذ الغررٕذ ال غطأَغررٓ   276

 الؾشملّ

ال حابات الؼشبٕة ػلّ الىقُد َالحعف الفاهمٕرة يرٓ مقرش 

 دساعة مقاسوة . –

 مصلذ َاظذ× 2

 إهداء ا.د أسامه  معد مسبزهاد ال اهرة نى العارين الممموكى والعثمابى محمد ال  ساوى  277
 واحدمامد 

معمرررررذ الؾؾرررررحاَِ عرررررىذ   278

 الشياػّ

 محه + كحالُز محىضٌات القاٌشة يٓ الؼقشٔه المملُكٓ َالؼرماوّ .

محمد ال ع اعى عبد السالم   279
 بدران

مسن + كسالوج نى  مامب ركميد( قميج عمى با ا باسساببول
 مامد واحد

» معمررررررذ برررررراقش كررررررا م   281

 «ػشاقٓ 

 قومحه  ي الؼملة اإلعالمٕة يٓ ػقش األجاب ة.

معمررذ ظمررذِ محررُلّ عررٕذ   281

 اظمذ خلٕل 

الحطررُس الؼمشاوررّ َالمؼمرراسِ للغرراظة الصىُبٕررة الغشبٕررة 

لقلؼة فالض الذٔه االُٔبّ بالقراٌشة مىرز الؼقرش االٔرُبّ 

 ظحّ وٍأة الؼقش الؼرماوٓ .

 محه + كحالُز

 لمساح) الابوبي) الهربي) ل مع) االح والمعماريالس ور العمرابى  مسولا حمديمحمد   282
 الدين االيوبى

 إهداء ا.د أسامه  معد
 مسن+كسالوج

معمررررذ ظمررررضة إعررررماػٕل   283

 العذاد

دساعررة  –قشايررة القرراٌشة يررٓ ػقررش عررالهٕه الممالٕررك 

 ظناسٔة  ذشٔة

 محه 

مسن نى مامد  قار الخديوى اسماعيل رالذرم(المعروف بفبدق ميبا هاوس محمد حمودة عبدالعظيم  284
 +كسالوج نى مامد

محمد زين محمد زين الدين   285
 الدين

مسن + كسالوج نى  أببي) السك) الحديد نى مار خالل عار اآلسرة العموي)
 مامد واحد

معمرررذ عرررٕذ ػ رررذ الؼضٔرررض   286

 مىذَس 

الىقُد المحذَلة يٓ الغُدان يرٓ ػقرش اعرشة معمرذ ػلرّ 

الشابرغ  ػؾرش  -ظحّ وٍأة القرشن الحاعرغ ػؾرش المرٕالدِ 

 الٍصشِ .

 محه 

معمرررذ عرررٕف الىقرررش  برررُ   287

 حُضالف

مررذاخل الؼمررائش المملُكٕررة بالقرراٌشة الذٔىٕررة َالمذوٕررة مرره 

 « . 1382إلّ  –  1251عىة 

 محه + كحالُز

 كحالُز 2محه +   ػمال األمٕش ُٔعف كمال ال اقٕة بمقش.معمررررررذ فررررررالض معمررررررذ   288
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 ػ ذالؼاهٓ

 معمررذ ػ رراط معمررذ عررلٕم  289

 

مىغررُشات الطررشاص يررٓ الؼقررش الؼ اعررٓ األَل َالررراوٓ 

غ مرره خررالل مصمُػررة محعررف الفرره ظحررّ ػقررش المطٕرر

 اإلعالمٓ بالقاٌشة .

 محه + كحالُز

معمررذ ػ ررذ العمٕررذ معمررذ   291

 سؽاد ابشإٌم 

 –ققرررشِ ظٕررراة الىفرررُط َعرررٕف الىقرررش بمذٔىرررة ملرررُِ 

 دساعة  ذشٔة يىٕة . –معايظة المىٕا 

 محه + كحالُز

معمرررررررذ ػ رررررررذ الرررررررشاص            291

 ػ ذالشاص  ػطا 

المملررُكٓ َظحررّ وٍأررة مذٔىررة دمٕرراه مىررز بذأررة الؼقررش 

 دساعة آذاسٔة ػمشاوٕة . –الؼقش الؼرماوٓ 

 محه 

معمذ ػ رذ الرشظمه يٍمرٓ   292

 معمذ

 محه + كحالُز دساعة  ذشٔة . – ػمال شاوّ بك المؼماسٔة 

اٖذررراس المؼماسٔرررة للغرررلطان األؽرررشس بشعررر اِ بمذٔىرررة  معمذ ػ ذ الغحاس ػرمان  293

 القاٌشة .

 محه 

ٖذررراس المؼماسٔرررة للغرررلطان األؽرررشس بشعررر اِ بمذٔىرررة ا معمذ ػ ذ الغحاس ػرمان  294

 القاٌشة .

 محه + كحالُز

عمبببببارة السبببببرج الباقيببببب) بمديبببببب) اسبببببساببول خبببببالل ال بببببربين العا بببببر  محمد عبد ال كور ابوزيد  295
 والحادى ع ر الذاريين

 مسن +كسالوج

معمررذ ػ ررذ الؼضٔررض الغررٕذ   296

 ظغٕه

شضٔرررشة الشَمرررة َآذاسٌرررا ال اقٕرررة إلرررّ وٍأرررة الؼقرررش 

 المملُكٓ 

 محه + كحالُز

معمررذ ػ ررذ الؼضٔررض الغررٕذ   297

 ظغٕه

شضٔرررشة الشَمرررة َآذاسٌرررا ال اقٕرررة إلرررّ وٍأرررة الؼقرررش 

 المملُكٓ 

 كحالُز

 مسن ن   الب ود الفضي) الممموكي) من قمع) الكرك محمد عبد الفساح محمود  298
دساعرررة  –وقرررُد مذٔىرررة المُفرررل يرررٓ الؼقرررش اإلعرررالمٓ  معمذ ػ ذ هللا الغٕذ ُٔوظ  299

 ذشٔة يىٕة 

 مصلذ َاظذ× 2

معمرررذ ػ رررذ الرررُدَد ػ رررذ   311

 الؼظٕم ػ ذ الٌُا 

دساعة مقاسوة لل حابرات َالضخراسس ػلرّ الىقرُد َالحعرف 

المؼذوٕررررة يررررٓ الؼقررررش المملررررُكٓ ال عررررشْ يررررٓ مررررُء 

 مصمُػة محعف الفه االعالمّ .

 محه + كحالُز

دساعرررة  -  المررذاسط الؼرماوٕرررة ال اقٕرررة يرررٓ مذٔىرررة دمؾرررق معمذ ػ ذالقادس مىقُس  311

  ذشٔة مؼماسٔة.

 محه  + 2

 كحالُز 2 

 محه + كحالُز فُس الطغشاء الؼرماوٕة معمذ ػلّ ظامذ بُٕمٓ  312

معمرررذ ػلرررّ ػ رررذ العفرررٕ    313

 معمذ

 ؽغال المؼادن يٓ القاٌشة الؼرماوٕة يٓ مُء مصمُػرات 

 محاظف القاٌشة َػمائشٌا اٖذشٔة . 

 محه + كحالُز

 –ُن يررٓ المخطُهررات الط ٕررة اإلعررالمٕة  جقررأَش الؼٕرر معمذ ػُاد ظغه ظغه  314

 دساعة  ذشٔة يىٕة .

 محه + كحالُز
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

ماموعببببببب) الماببببببباحف السركيببببببب) والمهربيببببببب) المحفوظببببببب) بالمكسبببببببب)  محمد نراج محمد  315
 والمركزي) باامع) أم ال رى بمك) المكرم)

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

 + كحالُزمحه  مذسعة الغلطان قاوقُي الغُسْ . معمذ يٍٕم معمذ يٍٕم  316

دساعرررة لمصمُػرررة الغررر ة الؼشبٕرررة اإلعرررالمٕة الم حؾرررفة  معمذ يُصِ ػ ذ اللطٕف   317

 بالص ل الغشبّ بلٕ ٕا .

 محه 

 معمرررررررذ لطفرررررررّ معمرررررررذ  318

 ػ ذ العمٕذ 

مىؾرررآت األمٕرررش إبرررشإٌم  غرررا مغرررحعفظان بؾررراسع برررا  

دساعة  ذشٔة يىٕة يٓ مُء مصمُػة شذٔذة مه  –الُصٔش 

 الُذائق .

 مصلذ َاظذ× 2

عمررررررذ معمررررررذ مشعررررررّ م  319

 ال عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالَِ

 

« شرررامغ ال ىرررات » مىؾرررأة األمٕرررش ػ رررذ الغىرررّ الفخرررشْ 

 دساعة مؼماسٔة يىٕة . –بؾاسع بُسعؼٕذ 

 محه + كحالُز

» معمررررذ معمررررُد الررررذٔم   311

 «ػشاقٓ

 محه  المذٔىة المىُسة . –المغاشذ الحزكاسٔة 

معمرررررررذ معمرررررررُد ػلرررررررّ   311

 الصٍٕىّ

الؼرمراوٓ  ؽاسع با  ال عش مىز وؾأجً ظحرّ وٍأرة الؼقرش

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –

 محه + كحالُز

الحىظٕمات الذٔىٕة اإلعالمٕة َالمغٕعٕة يٓ بالد الؾا  يرٓ  معمذ ميوظ  ظمذ ػُك  312

 ػقش العشَ  القلٕ ٕة.

 محه 

 مصلذ َاظذ× 2 دساعة آذاسٔة مؼماسٔة . –الق ا  اإلعالمٕة ال اقٕة بالذلحا  معمذ وافش معمذ ػفٕفّ  313

الىقرررُػ ال حابٕرررة الؼشبٕرررة ػلرررّ الؼمرررائش اإلعرررالمٕة يرررٓ  ٔقمعمذ ُٔعف فذ  314

-1215ٌرر / 945 -611ال ىصررال ق ررل الؼقررش المغررُلٓ )

1538)  

 محه 

معمررررُد إبررررشإٌم ظغررررٕه   315

 ؽعاجً

الحقررُٔش يررٓ الؼقررش الفرراهمّ ػلررّ األَسا  َالصررذسان 

 َالخضس َالؼاز

 محه 

معمرررررُد  ظمرررررذ معمرررررُد   316

 دسَٔؼ

عررف الخؾرر ٕة يرررٓ ػمررائش مذٔىررة سؽررٕذ َمررا بٍررا مرره الح

 الؼقش الؼرماوٓ

 محه + كحالُز

معمرررررررُد ظامرررررررذ  ظمرررررررذ   317

 العغٕىٓ

دساعرة مؼماسٔرة  –األع لة الؼرماوٕة ال اقٕة بمذٔىة القاٌشة 

  ذشٔة

 محه + كحالُز

سحف أسبيا الوسب ى الخ ببي) خبالل ال بربين الثبابا ع بر والثالبا  محمود ر دي سالم ابيل  318
ع بببببببر الميالديبببببببين  ع ببببببر الذابببببببريين / الثبببببببامن ع ببببببر والساسبببببببب

 المحفوظ) بمساحف مديب)    بد

مسن وكسالوج نا 
 مامد واحد

معمرررررررررررررُد سمنررررررررررررران   319

 ػ ذالؼضٔض خنشاَْ

 ػمال سمُان  غا َ ظمذ كحخرذا الرشصاص بمذٔىرة القراٌشة 

 يٓ الؼقش الؼرماوٓ : دساعة  ذشٔة مؼماسٔة.

 محه + كحالُز

 محه + كحالُزمىاصل َمغاشذ القاٌشة مىز الفرحط الىايُسات َالفغاقّ يٓ معمُد ػ ذ ال اعو  معمذ   321
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

دساعررة  ذشٔررة  –االعررالمّ ظحررّ وٍأررة الؼقررش الؼرمرراوٓ  ػلّ 

     1848 -ٌ  1365   641 -ٌ  21يىٕة   

معمرررررُد ػشيرررررً معمرررررُد   321

 ػشيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررً

 

المغ ُكات الىعاعٕة َال شَوضٔة بمقش اإلعالمٕة خرالل 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –ػقش الُالة 

 مصلذ َاظذ× 2

مررررُد ػٕررررذ ػ ذالغررررحاس مع  322

 عٕذ

الضخرراسس ػلررّ الصررذسان َالحعررف المىقُلررة برر قلٕم الفٕررُ  

 مه القشن الشابغ ظحّ القشن الراوٓ ػؾش الٍصشْ.

 محه + كحالُز

العمائر الديبي) نى محانظ) ابوج سيباء حسى بذاي) العار  محمود محمد محمد إدريس   323
 م 1251-641هاري / 648-21االيوبى 

مسن وكسالوج نى 
 امد واحدم

معمررررُد مشعررررّ مشعررررّ   324

 ُٔعف

جقرررأَش ققرررة ُٔعرررف َصلٕخرررة يرررٓ مرررذاسط الحقرررُٔش 

دساعررة مقاسوررة  –اإلٔشاوٕررة َالحشكٕررة َالمغُلٕررة الٍىذٔررة 

 لالعالٕم الفىٕة َالح ُٔىات .

 مصلذ َاظذ× 2

معمرررُد مغرررؼُد إبرررشإٌم   325

 ػ ذ المىؼم 

وقررُد القررفُٕٔه الزٌ ٕررة َالفنرررٕة يررٓ مررُء مصمُػرررة 

 عالمّ بالقاٌشة .محعف الفه اإل

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ

 محه + كحالُز دساعة  ذشٔة مؼماسٔة. –شامغ األمٕش جمشاص األظمذِ  مخحاس ظغٕه  ظمذ  326

مذظث مغؼذ معمرذ الغرٕذ   327

 الصمال

 مصلذ َاظذ× 2 دساعة مؼماسٔة . –مذسعة َمغصذ الصاِ الُٕعفّ 

 مذٔعررررررة سؽرررررراد ظغررررررىّ  328

 

الطُلرُوّ الرّ ػقرش قىاهش المٕاي يٓ مقش مه الؼقرش 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة .  –معمذ ػلّ باؽا 

 محه + كحالُز

 مشيرررررررث ػ رررررررذ الٍرررررررادِ   329

 ػ ذ اللطٕف

المغاسز الخضيٕة َالفخاسٔة مره بذأرة الؼقرش اإلعرالمّ 

ظحرّ وٍأرة الؼقرش الفرراهمّ مره خرالل مصمُػرة محعررف 

 الفه اإلعالمّ .

 محه + كحالُز

 مشيث ػرمران ظغره ػلرّ   331

 

عشبٕررة َادَات القحررال يررٓ الؼقررش االٔررُبّ الحعقررٕىات ال

 دساعة ظناسٔة  ذشٔة .  –يٓ مقش َالؾا  

 محه + كحالُز

مشيرررررث معمرررررُد ػٕغرررررّ   331

 ظغاوٕه

دساعررة  ذشٔررة  –مذسعررة    خُوررذ بشكررة الغررلطان ؽررؼ ان 

 يىٕة .

 محه + كحالُز

مشيرررررث معمرررررُد ػٕغرررررّ   332

 ظغاوٕه

دساعررة  ذشٔررة  –مذسعررة    خُوررذ بشكررة الغررلطان ؽررؼ ان 

 . يىٕة

 محه + كحالُز

الساببببباوير االداميببببب) والحيوابيببببب) عمبببببى الخبببببزف والمعبببببادن والب بببببود  مروة عمر محمد حسن  333
 ال اااري) نى ضوء ماموع) اديدة دراس) اثري) نبي) م ارب)

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

ه / 12العمارة المدبي) الباقي) بابوج محانظ) المبيا من ال رن  دمروه عادل إبراهيم عبدا لاوا  334
 م 21ه / 14م حسى الربب اشول من ال رن 18

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

 مصلذ َاظذ× 2االعحع امات العشبٕة يٓ مذٔىة القىاهش الخٕشٔة يٓ ػٍرذ مقررررررررررررطفّ ابررررررررررررشإٌم   335
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

ٌررررر  ( )  1279  -ٌررررر   1271)  –معمرررررذ عرررررؼٕذ باؽرررررا  مقطفّ خلف 

1855  – 1864. )   

مقررطفّ بشكررات معغرره   336

 ػلّ

َاأللقررا  َالُ ررائف مرره خررالل الىقررُؿ دساعررة للخررو 

 الحأعٕغٕة ال اقٕة للؼمائش الؼرماوٕة بمذٔىة القاٌشة .

 محه + كحالُز

مقرررررطفّ شرررررابش معمرررررذ   337

 مقطفّ

مذسعرررة بخررراسِ يرررٓ الحقرررُٔش االعرررالمّ خرررالل القرررشن 

   .16الؼاؽش الٍصشْ / 

 محه + كحالُز

مقرررطفّ ػ رررذ هللا معمرررذ   338

 ؽٕعً

ل ىرررائظ اٖذشٔرررة يرررٓ الضخررراسس اإلعرررالمٕة يرررٓ ػمررراسة ا

 مقش القذٔمة َما بٍا مه الحعف َاٖذاس .

 محه 

مقرررطفّ ػ رررذ هللا معمرررذ   339

 ؽٕعً

الضخررراسس اإلعرررالمٕة يرررٓ ػمررراسة ال ىرررائظ األذشٔرررة يرررٓ 

 مقش القذٔمة َما بٍا مه الحعف َاٖذاس .

 محه 

مقرررررررررطفّ ػ رررررررررذالفحاض   341

 مقطفّ

محطل ررررات الحقررررمٕم يررررٓ الحقررررُٔش الصررررذاسْ بررررالماله 

 المققُل.

 حه م

االسببواق السااريبب) الم ببيدة بمديببب) ال بباهرة خببالل الربببب اشول مببن  ما فى نوزى  341
 ال رن الع رين

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

ممررذَض سمنرران معمررُد   342

  ظمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذ

 

 ػمررال الؼرراز َالؼظررم يررٓ مقررش مىررز الؼقررش اإلعررالمّ 

 الم  ش َظحّ وٍأة الؼقش المملُكٓ 

 مصلذ َاظذ× 2

ممررررررذَض معمررررررذ الغررررررٕذ   343

 ٕهظغى

 محه  المؾاٌذ ال اقٕة بالقاٌشة يٓ الؼقش الفاهمّ

مىرررال إبرررشإٌم ػ رررذالمىؼم   344

 الصؼاس

 محه + كحالُز مغ ُكات القغطىطٕىٕة يٓ الؼقش الؼرماوٓ

مىقررررررُس معمررررررذ ػ ررررررذ   345

 الشاص  مؼُك

ال ُابٕل يٓ الؼمائش االعالمٕة بالقاٌشة مىز بذأرة الؼقرش 

ة دساعررر –المملرررُكٓ َظحرررّ وٍأرررة ػقرررش معمرررذ ػلرررّ 

 مؼماسٔة    يىٕة . 

 مصلذ َاظذ× 2

 إضاناد اديدة لمب ود الفضي) اشموي) وسزيفذا مبه اهلل محمد عبد العزيز  346
 

مسن و كسالوج نى 
 مامد واحد

سعرررُ  ػمرررائش اعرررحىائُٕل المذوٕرررة مررره خرررالل جقرررأَش  مىّ الغٕذ ػرمان مشػّ   347

 المخطُهات الؼرماوٕة

 محه + كحالُز

 محه + كحالُز الؾخقٕة يٓ المذسعة المغُلٕة الٍىذٔة .القُس  مىّ عٕذ ػلّ ظغه  348

مىررررّ معمررررذ بررررذس معمررررذ   349

 بٍصث

 محه + كحالُز  ذش الفه الق طٓ ػلّ الفه اإلعالمٓ يٓ الحعف المىقُلة .

مىررررّ معمررررذ بررررذس معمررررذ   351

 بٍصث

 محه + كحالُز  ذش الفه الق طٓ ػلّ الفه اإلعالمٓ يٓ الحعف المىقُلة .
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 مىرررّ معمرررذ ػ رررذ العمٕرررذ  351

 فالط الغضاَِ

خطررو القرراٌشة ؽررمال ؽررش  المؾررٍذ العغررٕىٓ ؽرراسع    

دساعة  ذشٔة ظناسٔة  –الغال  َالقضاصٔه َققش الؾُو 

. 

 مصلذ َاظذ× 2

مٍررررررا معمررررررذ مقررررررطفّ          352

 ػ ذالُاسخ

سكائررم الخررذُِٔ اعررماػٕل َاعررشاجً مرره خررالل الشكائررم 

دساعرررة  ذشٔرررة  –المعفُ رررة بمحعرررف الشكائرررم بالقررراٌشة 

 .َظناسٔة 

 محه 

مى االل عبد الباقى عبد   353
 السالم

ميالدى  18هارى / 12ادواد الكساب) نى مار من ال رن ال 
 ميالدى 21هارة /  14حسى مبساف ال رن ال 

مسن وبداخمه 
 كسالوج

مسن + كسالوج نى  إحكام الباوم ورموزها الفبي) نا الساوير االسالمى ميادة إبراهيم  354
 مامد واحد

  ورررررررادس معمرررررررُد معمرررررررذ  355

 ػ ذ الذأم

 الحررررررررررأذٕشات الؼقائذٔررررررررررة يررررررررررٓ الفرررررررررره الؼرمرررررررررراوٓ .

 

 مصلذ َاظذ× 2

 محه + كحالُز دساعة ظناسٔة َ ذشٔة . –الم خشة يٓ مقش اإلعالمٕة  وادٔة ظغه ػلّ  بُ ؽال  356

وافش  مىقُس ابشإٌم   357

 ال الَِ

يىرررُن جصلٕرررذ ال حرررم يرررٓ الؼقرررش الؼرمررراوٓ يرررٓ مرررُء 

  دساعة يىٕة  ذشٔرة  – المصمُػات االذشٔة بمذٔىة القاٌشة

.   

 محه + كحالُز

ش ٍررة الحعشٔررش الررُهىٓ الصضائررشْ َدَسٌررا يررٓ ظررش   و ٕل  ظمذ بالط ػلٓ  358

 االعحقالل.

 محه

 مسن + كسالوج اش هال الخ بي) المحفوظ) نى مسحف بيد الكريدلي) بااح مذدى محمد  359
 مسن + كسالوج عار العثماباالساوير الادارى نا مبازل ال اهرة نا ال برنين محمد محمد حانظ  361
السحببببببف المعدبيبببببب) اآليرابيبببببب) نببببببى العاببببببر ال اابببببباري نببببببى ضببببببوء  بسرين عمى أحمد  361

 ماموعاد اديدة
 مسن + كسالوج

الخابببباد الممموكيببب) الباقيببب) بحمبببج دراسببب) أثريببب) معماريببب) وثائ يببب)  ب وى محمد ما فى  362
 م ارب) مب  رابمس ال ام

 مسن +كسالوج

 محه  اك ش علطان الذَلة المغُلٕة اإلعالمٕة يٓ الٍىذ ػقش وقٕش  ظمذ وُس اظمذ  363

مدرس) الساوير بارميبيا خالل الحكم االسالمى نا ضوء العذد  بفرسارى ياسين محمد احمد  364
 الاديد

 مسن + كسالوج

الخشس األوذلغٓ رَ ال شٔق المؼذوٓ َ ذرشي ػلرّ الخرضس  وفٕه معمذ ياسَ  ساجم  365

  ع اوٕا َإٔطالٕا . –األَسبٓ 

 حه + كحالُزم

دساعة  –الذَِ َالمعابش يٓ مقش مىز ػقش المالٕك  وٍا ابُ ب ش اظمذ يشغلّ   366

  ذشٔة يىٕة 

 محه + كحالُز

 زمحه + كحالُ 2دساعرررة لررر ؼل آذررراس مذٔىرررة القررراٌشة مررره خرررالل  ػمرررال وٍلررة يخرررش معمررذ مشعرررّ   367
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 وررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذا

 

الشظالة األَسبٕٕه خالل القشَن الغابغ ػؾرش ظحرّ وٍأرة 

 الحاعغ ػؾش .

الس ثيراد المسبادل) بين الماوريين المسممين واشورببين مببذ ال برن  بذى إسماعيل اادق  368
 الرابب ع ر الميالدى حسى ال رن السادس ع ر الميالدى

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

 بذى اميل محمد غالى   369
 

البال اد والفسيفساء الخزني) نا عمائر بخارى خالل ال ربين 
الذاريين السادس ع ر والسابب ع ر  العا ر والحادي ع ر

 دراس) اثاري) نبي)  نالميالديي

مسن وكسالوج نا 
 مامد واحد

دراس) اثري) نبي) لبسخ مخ و  ديوان حانظ الماورة المحفوظ)  بيرة حامد محمد بخيد  371
 بدار الكسج الماري)

 مسن + كسالوج

وٕرررشة سيٕرررق شرررالل يحعرررٓ   371

 ظغه شالل الذٔه

 محه + كحالُز االعالمّ . وقُد عصلماعً يٓ الؼقش

ٌالررررة يررررياد ػ ررررذ الفحرررراض   372

 معمُد ُٔعف

دساعررة  ذشٔررة للؼىافررش الضخشيٕررة َاألعررالٕم القررىاػٕة 

ػلررّ المىعُجررات العصشٔررة َالشخامٕررة بررالمحعف الق طررٓ 

بالقررراٌشة مررره القرررشن الخرررامظ المرررٕالدِ ظحرررّ مىحقرررف 

 القشن الراوّ ػؾش المٕالدِ.

 محه + كحالُز

مسن وكسالوج نى   اه قمى وولى اان السبريزى دراس) اثري) نبي) م ارب) ىهال) محمد المحمد  373
 مامد واحد

هب) سيد عبدالهزيز محمد   374
 مؤمن

 االحوال الفبي) اوخر العار االيمخابى 
 

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

عمبببارة البببببوك بمب  ببب) وسببب  ال ببباهرة مبببن البابببف الثبببابى لم بببرن  هب) عبد الحميد محمد  375
 م21ه/14لى مبساف ال رن م إ19ه/12

 مسن +كسالوج

االثار االسالمي) بمديب) ببى سويف خالل ال رن الساسب ع ر  هب) عدلى عبدالعظيم احمد  376
 الميالدى والباف االول من ال رن الع رين 

 مسن + كسالوج

 مسن وكسالوج نى المرآة نى ضوء إبساج الماور العثمابى نى السااوير المدبي) هب) ببيل ر وان  377
 مامد واحد

–الاببببج الزااايببب) االسبببالمي) المحفوظببب) بمسحبببف كميببب) االثبببار  هبه أحمد  ه  378
 اامع) ال اهرة

مسن + كسالوج نى 
 مامد واحد

 محه + كحالُز الفىُن الؾؼ ٕة يٓ مقش اإلعالمٕة . ٌ ً هللا معمذ يحعٓ ظغه  379

مسن + كسالوج نى  الب ود الم مدة السامابي) هبه اابر عمى  381
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

 مامد واحد
ٌ ررً مغررؼذ ابررشإٌم ػ ررذا   381

 ه

 محه + كحالُز ققش االمٕشة عمٕعة كامل

دساعررة  ذشٔررة لصررامغ المل ررة فررفٕة بالقرراٌشة يررٓ الؼقررش  ٌذأث ػلّ ػلُْ جٕمُس  382

 الؼرماوٓ .

 كحالُز 2محه +

دساعررة  ذشٔررة لصررامغ المل ررة فررفٕة بالقرراٌشة يررٓ الؼقررش  ٌذأث ػلّ ػلُْ جٕمُس  383

 الؼرماوٓ .

 محه 

ح الدين عمر هدى اال  384
 محمد 

 

المبسبببوااد الم بببرزة ر السبببوزابا ( بمديبببب) بخبببارى خبببالل ال بببربين 
 نالثببابا ع ببر الذاببريين / الثببامن ع ببر والساسببب ع ببر الميالديببي

 نا ضوء الماموعاد المحفوظ) نى مساحف أوزبكسسان

مسن وكسالوج نى 
 مامد واحد

را ببور اذببابكير نببى ضببوء رسببوم السببااد المهببولى مببن عذببد االمب هدير عمى عبد العزيز  385
 سااوير المخ و 

 مسن + كسالوج

ٌىرراء معمررذ ػررذلّ ظغرره   386

 معمذ

الحماذٕل يٓ الفه اإلعالمّ مه فذس اإلعال  َظحّ وٍأة 

 الخامظ ػؾش المٕالدِ . –القشن الحاعغ الٍصشِ 

 محه 

 ٌىررذ ػلررّ ظغرره مىقررُس   387

 

مىؾأت الحقُس بمذٔىة القاٌشة مره الفرحط الؼرمراوٓ ظحرّ 

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –أة القشن الحاعغ ػؾش وٍأة وٍ

 محه 

الزخبارف البباسيب) عمبى الفببون الس بي يب) نبى اسبيا الابهرى خبالل  هبد عمى عمى محمد  388
 العار العثمابى

 مسن + كسالوج

الحقُٔش القققرٓ ػلرّ الحعرف الحط ٕقٕرة اإلٔشاوٕرة مره  ٌٕا   ظمذ معمذ  ظمذ  389

 لقفُْالؼقش الغلصُقٓ ظحّ وٍأة الؼقش ا

 محه + كحالُز

الحقررأَش الؼلمٕررة يررٓ المخطُهررات الؼرماوٕررة يررٓ مررُء  ٌٕا  صكشٔا الغؼٕذ قؾطً  391

 مصمُػة داس ال حم المقشٔة . 

 محه 

ٌٕرررررررررم معمررررررررذ كمررررررررال   391

 ػ ذالؼلٕم ؽؼٕم

 مصلذ َاظذ× 2 يه اإلبشَ يٓ الؼقش الؼرماوٓ

 إهداء ا.د أسامه  معد عار االسالمىالسحايباد العسكري) لمديب) عدن نى ال مكاوي رعبدال ادهيفاء   392

 مسن + كسالوج
َائررل اظمررذ الغررؼٕذ معمررذ   393

 خطا 

الؼمائش اإلعالمٕة ال اقٕة يٓ مذٔىة المىقُسة َمرُاظٍٕا 

 ظحّ وٍأة القشن الحاعغ ػؾش . 

 محه + كحالُز

الىقررُد اإلعررالمٕة يررٓ بررالد الؾررا  َيلغررطٕه َفررقلٕة يررٓ  َشٕذة ٔعّٕ ػض  سص   394

 دساعة  ذشٔة ظناسٔة . –الؼقش الفاهمّ 

 محه + كحالُز

 َلٕررذ ػلررّ معمررذ معمررُد  395

 

ي ررررات القررررىاع َالؼمررررال يررررٓ جقررررأَش المخطُهررررات 

اإلعالمٕة مه القشن الغابغ الٍصرشْ َظحرّ القرشن الرراوّ 

 محه + كحالُز
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 مالحظات عنوان الرسالة  صاحب الرسالة م

    دساعرررة  ذشٔرررة ظنررراسٔة 18-13ػؾرررش الٍصرررشْ   

 مقاسوة . 

ٔاعش اعماػٕل ػ ذ الغال    396

 فالط 

ميذشة ػلّ مخططات الؼمائش الذٔىٕرة الؼرماوٕرة الؼُامل ال

 يٓ القاٌشة َالُشً ال عشْ .

 محه + كحالُز

 مصلذ َاظذ× 2 صخشية المقعف الؾشٔف يٓ ػقش الممالٕك . ٔمىّ معمذ مشجنّ  ظمذ  397

» ُٔعرررررف عرررررؼٕذ الىحؾرررررً  398

 «   سدوّ

 محه + كحالُز ع ة يلغطٕه اإلعالمٕة مه الفحط ظحّ قذَ  القلٕ ٕه .

 


