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 ِىزجخ دوزٛس أعبِٗ طٍؼذ )سعبئً ِبعغزيش(

 

 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف اٌشلُ َ

أسامة طمعت عبد  363 1
 المنعم

أسوار صالح الدين وأثرها فى امتداد 
 القاهرة حتى عصر المماليك

 ِزٓ+وزبٌٛط

النقود المتداولة فى مصر زمن الحممة  إيمان محمود عرفه 359 2
 ةالفرنسي

 ِزٓ+وزبٌٛط

ر مصر اإلسالمية فى كتابات الرحالة ااث جيالن محمد عباس 355 3
ِٕز اٌفزؼ األعالِٝ ٚؽزٝ  العرب واألجانب

 ٔٙبيخ ػقش اٌّّبٌيه اٌغشاوغخ

 ِغٍذ ٚاؽذ

المنشات التجارية فى مدينة طرابمس  حنان سالم عبداهلل 353 4
 فٝ اٌؼقشاٌؼضّبٔٝ )المدينة العتيقه(

 ِزٓ+وزبٌٛط

صالح  سامي 361 5
 كعبدالمال

التحصينات الحربية الباقية بشبة جزيرة 
 سيناء من العصر االيوبى

 متن فقط

األعزؾىبِبد اٌؾشثيخ ثّذيٕخ األعىٕذسيخ  عّش ِؾّذ اٌمطشٜ 363 6

 فٝ اٌؼقش اٌٍّّٛوٝ

 ِغٍذ ٚاؽذ

دراسة معمارية تحميمية لقمعة الجبل صالح  صادق محمد طه 356 7
 الدين بالقاهرة

 اؽذِغٍذ ٚ

كريمة صالح عمى  354 8
 الموجى

ِٓ اٌمشْ اٌضبٔٝ  كتابات مساجد صنعاء

 اٌؼقش اٌؼضّبٌٍٔٝٙغشح ؽزٝ ٔٙبيخ 

ِزٓ+وزبٌٛط 

 فٝ ِغٍذ ٚاؽذ

متنزهات القاهرة فى العصرين الممموكى  محمد الششتاوى 357 9
 والعثمانى

 ِغٍذ ٚاؽذ

لمساحة  والمعماريالتطور العمرانى  متولي حمديمحمد  358 13
الجنوبية الغربية لقمعة صالح الدين 

 االيوبى

 ِزٓ+وزبٌٛط

 رعبدالقادهيفاء  362 11
 مكاوي

لمدينة عدن فى التحصينات العسكرية 
 العصر االسالمى

 متن + كتالوج
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 ِىزجخ دوزٛس أعبِٗ طٍؼذ )سعبئً دوزٛساٖ(

 

 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ َ

 العمارة اإلسالمية فى مدينة اكرا بالهند احمد رجب محمد عمى 224 1

 فٝ ػقش أثبطشح اٌّغٛي

 ِغٍذ ٚاؽذ

االستحكامات الحربية اإلسالمية فى  أسامة طمعت 219 2
ؽزٝ عمٛط دٌٚخ  اشبيمية وضواحيها

 اٌّٛؽذيٓ

 ِغٍذ ٚاؽذ

حسين مصطفى  217 3
 حسين

 طوائف الحرفين ودرهم االقتصادي

 ٚاألعزّبػٝ ٚاٌضمبفٝ فٝ ِقش األعالِيخ

 ِزٓ

عّبػ ػجذ اٌشؽّٓ  225 4

 ِؾّٛد

دساعبد فٝ اٌّغّٛػخ األصشيخ األعالِيخ 

 اٌطشاص ثبٌّزؾف اٌمجطٝ
 متن + كتالوج

نعم الم سمير عبد 221 5
 خضري

الزوايا واألربطة الميبية فى العصر 
 العثماني

 كتالوج 2متن +

ضياء محمد جاد  223 6
 الكريم

فٝ  المنشات التجارية بمدينة القاهرة

 اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش اٌّيالدٜ

 ِغٍذ ٚاؽذ

التحصينات الحربية فى شمال سورية  طارق محمد جالل 233 7
 خالل العصر الممموكى

 كتالوج4متن + 

العصر  منطقة الطور بجنوب سيناء فى عبدالرحيم ريحان 215 8
 االسالمى

 متن + كتالوج

عمى احمد إبراهيم  216 9
 الطايش

العمائر الجركسية الباقية بشارعي 
 الخيامية والسروجية

 متن + كتالوج

صميم العمائر السكنية فى أسس ت عمى ماهر متولي 226 13
 القاهرة في العصرين الممموكي والعثماني

 ِزٓ+وزبٌٛط

محمد احمد  218 11
 عبدالرحمن

 ِغٍذ ٚاؽذ ثمانية الباية بمدينة صنعاءالمساجد الع

محمد عبداهلل بن  227 12
 هارون

اليمن القديم فى القران والشعر الجاهمي 
وكتب المؤرخين والجغرافيين العرب 

 القدامى

 متن فقط

محمود احمد محمود  228 13
 درويش

االستحكامات الحربية بمدينة رشيد فى 
 لعصر الممموكى حتى عصر محمد عمىا

 متن فقط
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 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ َ

النقوش الكتابية عمى اآلثار المنقولة فى  جالل فتحي قنيرة رفي 222 14
األلقٝ خالي ػقش األؽشف  المغرب

 اٌغؼذييٓ

 فقط كتالوج

٘يفبء ػجذ اٌمبدس  229 15

 ِىبٜٚ

ِذاسط أِيشاد اٌذٌٚخ اٌشعٌٛيخ دساعخ 

 أصشيخ ؽضبسيخ

ِزٓ +وىزبٌٛط فٝ 

 ِغٍذ ٚاؽذ

 ياسر إسماعيل عبد 223 16
 السالم

ِغ ِمبسٔزٙب  المساجد الضريحية بالعراق

 رٙب ثّذيٕخ اٌمب٘شحثّضيال

 فقط كتالوج
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 ِىزجخ دوزٛس أعبِٗ طٍؼذ )وزت ٚدٚسيبد (

 

 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ

  أثؾبس إٌذٚح اٌؼٍّيخ ؽٛي اٌؼّبسح اٌيّٕيخ  1

االثؾبس اٌّذِخ إٌٝ إٌذٚح اٌىجشٜ اٌّبِخ   2

ثّٕبعجخ اخزيبس ِىخ ػبفّخ اٌضمبفخ 

 اإلعالِيخ اٌّؾٛس اٌزبعغ /اٌغضء اٌضبٌش

 

  اٌّغبعذ فٝ اٌغضائش  3

  ظب٘شح اٌغبثبطبد فٝ ِذيٕخ رٛٔظ  4

  إٌّؾئبد اٌّبئيخ ثزٛٔظ  5

  ػّبسح اٌمقٛس االعالِيخ فٝ االٔذٌظ  6

  اٌّذسعخ االؽشفيخ ثزؼض االء اؽّذ ِؾّذ 7

  إٌمٛػ اٌؼشثيخ االعالِيخ فٝ ِزؾف لطش اثشا٘يُ عبثش 8

  وزبة اٌّؤٔظ فٝ اخجبس افشيميخ ٚرٛٔظ اثٓ اثٝ ديٕبس 9

  ففخ ثالد اٌيّٓ اثٓ اٌّغبٚس 13

 وٍيٍٗ ٚدِٕٗ اثٓ اٌّمفغ 11

 
 

  اٌّمزجظ فٝ أخجبس االٔذٌظ اثٓ ؽيبْ 12

  3اٌّمزجظ ق اثٓ ؽيبْ 13

  اٌّمزجظ اثٓ ؽيبْ اٌمشطجٝ 14

اٌض٘شاد إٌّؾٛسح فٝ ٔىذ األخجبس  اثٓ عّبن اٌؼبٌّٝ 15

 اٌّأصٛسح

 

اٌفضبئً اٌجب٘شح فٝ ِؾبعٓ ِقش  اثٓ ظٙيشح 16

 ٚاٌمب٘شح 

 

أثٝ اٌؾغٓ ثٓ ٔٛس  17

 اٌذيٓ اٌغخبٜٚ

رؾفخ االؽجبة ثغيخ اٌطال فٝ اٌخطظ 

 اٌّضساد ٚاٌزشاعُ ٚاٌجمبع اٌّجبسوبد

 

 اٌغضء اٌضبٌش فجؼ االػؾٝ اثٝ اٌؼجبط اٌمٍمؾٕذٜ 18

 اٌغضء اٌغبدط فجؼ االػؾٝ اثٝ اٌؼجبط اٌمٍمؾٕذٜ 19

 اٌغضء األٚي فجؼ االػؾٝ اثٝ اٌؼجبط اٌمٍمؾٕذٜ 23

 4ط فجؼ األػؾٝ اثٝ اٌؼجبط اٌمٍمؾٕذٜ 21

اثٝ اٌّؾبعٓ يٛعف  22

 االربثىٝ

 إٌغَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح

 

 اٌغضء اٌغبثغ

اثٝ اٌّؾبعٓ يٛعف  23

 االربثىٝ

 إٌغَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح

 

 اٌغضء اٌزبعغ

اثٝ اٌّؾبعٓ يٛعف  24

 االربثىٝ

 اٌغضء اٌؼبؽش إٌغَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح

اٌّؾبعٓ يٛعف اثٝ  25

 االربثىٝ

 اٌغضء اٌضبٔٝ ػؾش إٌغَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح

اثٝ اٌّؾبعٓ يٛعف  26

 االربثىٝ

 اٌغضء اٌضبٌش إٌغَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح

اثٝ اٌّؾبعٓ يٛعف  27

 االربثىٝ

 اٌغضء اٌشاثغ إٌغَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح
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 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ

اثٝ اٌّؾبعٓ يٛعف  28

 االربثىٝ

 اٌغضء اٌغبدط غَٛ اٌضا٘شح ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شحإٌ

اثٝ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ  29

 ػجذ ػجذ هللا

  اػزبة اٌىزبة

اثٝ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ  33

 ػجذ ػجذ هللا

  2اٌؾٍخ اٌغيشاء ط

أثٝ ػجذ ػجذ هللا ثٓ أثٝ  31

 ثىش اٌض٘شٜ

  وزبة اٌغغشافيخ

ابى عبداهلل محمد بن  32
 فتوح الحميدى

  جذوة المقتبس فى ذكر والة االندلس

  رؾفخ اٌّغشة ثجالد اٌّغشة أؽّذ إثشا٘يُ األردٜ 33

  ٔقٛؿ ػٓ االٔذٌظ اؽّذ ثٓ ػّش ثٓ أظ 34

  اٌشؽٍخ ٚاٌشؽبٌخ اٌّغٍّْٛ اؽّذ سِضبْ 35

ٌؼقٛس رطٛس ػٍُ اٌزبسيخ فٝ ٔٙبيخ ا اؽّذ سِضبْ 36

 اٌٛعطٝ

 

  ِؼبٌُ ػذْ اٌزبسيخيخ اؽّذ فبٌؼ 37

  ربسيخ االٔذٌظ اؽّذ ِخزبس اٌؼجبدٜ 38 

  اٚصثىغزبْ  اعالَ وشيّٛف 39

  اٌّذاسط االعالِيخ فٝ اٌيّٓ اعّبػيً االوٛع 43

  ففخ ثالد اٌؾغبص االفٝ ثشٚفٕقبي 41

  ثؾٛس اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ ٌٍؾضبسح االٔذٌغيخ اِيٍيٛ عبسصيب عٛدد 42

اٌؾشفيْٛ ٚاٌزغبس فٝ اٌمب٘شح فٝ اٌمشْ  أٔذسيخ سيّْٛ 43

 اٌضبِٓ ػؾش 

 1ط

اٌؾشفيْٛ ٚاٌزغبس فٝ اٌمب٘شح فٝ اٌمشْ  أٔذسيخ سيّْٛ 44

 اٌضبِٓ ػؾش

 2ط

رؾيخ ربسيخيخ عبِؼخ االخجبس اٌّغشة  ايفٝ ثشٚفٕغبي 45

 قٝاالل

 

  ِقبدس ربسيخ اٌيّٓ فٝ اٌؼقش االعالِٝ ايّٓ فؤاد عيذ 46

ِزوشح االعزبريخ : ِيٕخ اٌمجبة ثّذيٕخ  ايٕبط عٍيّبْ   47

 عٛعخ

 

 ثذس اٌذيٓ اٌؼيٕٝ 48

 

اٌغيف إٌّٙذ فٝ عيشح اٌٍّه اٌّؤيذ ؽيخ 

 اٌّؾّٛدٜ

 

  ة والمغربقيالمغرب فى ذكر بالد افري البكري 49

  وزبة األػزجبس ثٓ ِٕمز 53

ُ ٔذٚح االصبسح اإلعالِيخ فٝ ؽشق اٌؼبٌ عبِؼخ اٌمب٘شح 51

 1998اإلعالِٝ 

 

  اٌّؼزمذاد اٌذيٕيخ ٌذٜ اٌؾؼٛة  عفشٜ ثبسرذس 52

اٌزٛافً اٌؾضبسٜ ثيٓ ألطبس اٌؼبٌُ  عّؼيخ األصبسييٓ اٌؼشة 53

 اٌؼشثٝ ِٓ خالي اٌؾٛا٘ذ األصشيخ 

 

 اٌّٛعُ اٌضمبفٝ : ِغّٛػخ اٌّؾبضشاد اٌغّؼيخ اٌّقشيخ  54
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 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ

 1977-1976اٌؼبِخ اٌزٝ أٌميذ ثبٌغّؼيخ ٌٍذساعبد اٌزبسيخيخ

  لشطبط فٝ اػقش االعالِٝ ؽبفع ػجذٌٚٝ 55

اٌؾغٓ ثٓ ػّش ثٓ  56

 اٌؾغٓ

  رزوشح إٌجيخ فٝ ايبَ إٌّقٛس ثٕيخ

اٌؾغٓ ثٓ ػّش ثٓ  57

 اٌؾغٓ

 1ط رزوشح إٌجيخ فٝ أيبَ إٌّقٛسٞ ٚثٕيٗ

اٌؾغٓ ثٓ ػّش ثٓ  58

 اٌؾغٓ

 2ط رزوشح إٌجيخ فٝ أيبَ إٌّقٛسٞ ٚثٕيٗ

  خالفخ ربسيخ رٛٔظ ؽغٓ ػجذ اٌٛ٘بة 59

  ادة اٌشؽبالد ؽغيٓ ِؾّذ 63

ٚسُ٘ االلزقبدٜ طٛائف اٌؾشفييٓ ٚد ؽغيٓ ِقطفٝ 61

 ٚاالعزّبػٝ ٚاٌضمبفٝ

 

  ِؼبٌُ ربسيخ اٌّغشة ٚاالٔذٌظ ؽغيٓ ِؤٔظ 62

  إٌمٛد اٌقٍيجيخ فٝ اٌؾبَ ِٚقش سافذ إٌجشاٜٚ 63

  ِذٚٔخ ِغبوٓ سيبك ِشاثظ 64

  وٕٛص اٌفبطّيٓ صوٝ ِؾّذ ؽغٓ 65

  خفٝ اٌفْٕٛ االعالِي صوٝ ِؾّذ ؽغٓ 66

  اٌقيٓ ٚفْٕٛ االعالَ صوٝ ِؾّذ ؽغٓ 67

  وٕٛص االعالَ صوٝ ِؾّذ ؽغٓ 68

  األعزؾشاق فٝ اٌفٓ اٌشِٚبٔٝ صيٕبد ثيطبس 69

اٌجبليخ ثؾجخ عضيشح اٌزؾقيٕبد اٌؾشثيخ  عبِٝ فبٌؼ 73

 عيٕبء فٝ اٌؼقش االيٛثٝ

 

  مبئؼ عذيذح ِٓ اٌميشٚاْ ٔ عٍيّبْ ِقطفٝ  71

  ؽّبِبد ِذيٕخ اٌميشٚاْ ّيخ ػجذ هللاع 72

ثؾٛس اعالِيخ فٝ اٌزبسيخ ٚاٌؾضبسح  اٌغيذ ػجذ اٌؼضيض 73

 2ٚاالصبس ق

 

 1ط دائشح اٌّؼبسف عيذ ػجذ اٌؼضيض عبٌُ 74

 2ط دائشح اٌّؼبسف بٌُعيذ ػجذ اٌؼضيض ع 75

السيد عزت العطار  76
 الحسينى

الصمة فى تاريخ ائمة االندلس وعممائهم 
 وتحديثهم وفقائهم وادبائهم

 1ط

السيد عزت العطار  77
 الحسينى

ة االندلس وعممائهم الصمة فى تاريخ ائم
 وتحديثهم وفقائهم وادبائهم

 2ط

  اٌفٓ اٌّشاثطٝ ٚاٌّٛؽذٜ عيذ غبصٜ 78

  1رشاس االعالَ ط ْؽبخذ يٛصٚس 79

  2رشاس االعالَ ط ؽبخذ يٛصٚسْ 83

ؽٙبة اٌذيٓ أؽّذ ثٓ  81

 يؾيٝ

  ِغبٌه األثقبس فٝ ِّبٌه األِقبس

 اٌّغشة فٝ ؽٍٝ اٌّغشة ؽٛلٝ ضيف 82
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 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ

رغبسح اٌّؾيظ إٌٙذٜ فٝ ػقش اٌغيبدح  ؽٛلٝ ػجذ اٌمٜٛ 83

 يخاالعالِ

 

إٌّؾئبد اٌّبئيخ ثجٕضسد ٚعبؽٍٙب  فبسح ثٓ يٛعف 84

 اٌؾّبٌٝ اٌؾشلٝ

 

  ػّبسح اٌؾضبساد اٌمذيّخ  فبٌؼ ٌّؼٝ 85

  ٔظشح ػٍٝ اٌؼّبسح االٚسثيخ  فبٌؼ ٌّؼٝ 86

  19َاعٛاق ِذيٕخ رٛٔظ اصٕبء اٌمشْ  فٍٛؽخ ايٕٛثٍٝ 87

  اصبس اٌّغشة ٚاالٔذٌغيخ  طب٘ش ِظفش 88

أػّبي اٌّؤرّش اٌؼبٌّٝ اٌخبِظ ٌٍذساعبد  ػجذ اٌغٍيً اٌزّيّٝ 89

 اٌّٛسيغٍيخ األٔذٌغيخ 

 2ط

 اٌغضء اٌضبٌش ػغبيت االصبس فٝ اٌزشاعُ ٚاالخجبس ػجذ اٌشؽّٓ اٌغجشرٝ 93

 اٌغضء األٚي ػغبيت االصبس فٝ اٌزشاعُ ٚاالخجبس شؽّٓ اٌغجشرٝػجذ اٌ 91

 اٌغضء اٌضبٔٝ ػغبيت االصبس فٝ اٌزشاعُ ٚاالخجبس ػجذ اٌشؽّٓ اٌغجشرٝ 92

 2ِظ تاريخ الجبرتى عبد الرحمن الجبرتى 93

 3ِظ تاريخ الجبرتى عبد الرحمن الجبرتى 94

  لٍؼخ فالػ اٌذيٓ ٚلالع اخشٜ ػجذ اٌشؽّٓ صوٝ 95

  صثيذ ِغبعذ٘ب ِٚذاسعٙب ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ هللا 96

ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌٛاؽذ  97

 اٌؾغبع

العالَ ؽزٝ ٔٙبيخ اٌمشْ ربسيخ اٌيّٓ فٝ ا

 ٘ـ4

 

اٌزبسيخ االٔذٌغٝ ِٓ اٌفزؼ االعالِٝ ؽزٝ  ػجذ اٌشؽّٓ ػٍٝ 98

 عمٛط غشٔبطخ 

 

ِزوشح االعزبريخ ِذٚٔخ صخبسف عبِغ  ػجذ اٌغالَ ؽبِذ 99

 ػمجخ ثبٌميشٚاْ

 

  ِذيٕخ رٛٔظ فٝ اٌؼٙذ اٌؾفقٝ ػجذ اٌؼضيض اٌذٚالرٍٝ 133

عبد الغنى بن اسماعيل  131
 النابمسى

الحقية والمجاز فى الرحمة الى بالد الشام 
 ومصر والحجاز

 

  فٙبسيظ ػذْ ػجذ هللا اؽّذ 132

  خاٌؼمج ػجذ هللا اؽّذ 133

اٌّذْ : ربسيخ ثالد اٌّغشة ٚاالٔذٌغفٝ  ػجذ اٌٍّه ػجذ اٌٙبدٜ 134

 ػٙذ اٌّٛؽذيٓ

 

 3ط يدة لمصرالخطط التوفيقية الجد عمى باشا مبارك 135

 4ط الخطط التوفيقية الجديدة لمصر عمى باشا مبارك 136

 5ط الخطط التوفيقية الجديدة لمصر عمى باشا مبارك 137

 7ط اٌخطظ اٌزٛفيميخ اٌغذيذح ػٍٝ ثبؽب ِجبسن 138

 6ط اٌزٛفيميخ اٌغذيذح اٌخطظ ػٍٝ ثبؽب ِجبسن 139

 1ط اٌخطظ اٌزٛفيميخ اٌغذيذح ػٍٝ ثبؽب ِجبسن 113

 2ط اٌخطظ اٌزٛفيميخ اٌغذيذح ػٍٝ ثبؽب ِجبسن 111

 شطبط فٝ االٔذٌظ اٌّطشة ثشٚك اٌ ػٍٝ ثٓ اثٝ صسع 112
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 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ

 أخجبس ٍِٛن اٌّغشة

  ؽفشيبد اٌفغطبط ػٍٝ ثٙغذ 113

 ػٍٝ سضٛاْ 114

 ؽغٓ اٌجبؽب

 ساعخ اٌؾبٍِخ ٌطشق اٌؾشيش اٌذ

اٌيٛٔغىٛ : إٌذٚح اٌؼٍّيخ اٌؼبٌّيخ 

 ثبٌمب٘شح

 

اٌطشاص اٌؼضّبٔٝ فٝ ػّبئش اٌمب٘شح  ػٍٝ ِؾّذ عٍيّبْ 115

 اٌؼضّبٔيخ

 

ػّش ثٓ ػٍٜٛ ثٕبثٝ  116

 ثىش اٌىبف

  اٌخجبيب فٝ اٌضٚايب

  إٌمبئؼ اٌّؼّبسيخ اٌؼضّبٔيخ ثّذيٕخ رٛٔظ اٜفزؾٝ اٌغش 117

  ِب٘يخ اٌؾشٚة اٌقٍيجيخ  لبعُ ػجذٖ 118

  اٌّمزجظ ِٓ أثٕبء أً٘ األٔذٌظ اٌمشطجٝ 119

  وزبثبد ِغبعذ ِذيٕخ فٕؼبء وشيّخ فبٌؼ 123

  ػّبسح اٌمقٛس االعالِيخ فٝ االٔذٌظ وّبي ػٕبٔٝ 121

ٌغبْ اٌذيٓ اٌخطيت  122

 اٌغٍّبٔٝ

  ربسيخ اعجبٔيب االعالِيخ

  اٌضخشفخ اٌّؼّبسيخ اٌؾفقيخ ٌّيبء ؽذح 123

  رطٛس اٌزقٛف فٝ ِقش  ِؾّذ اثٛ اٌؼّبيُ 124

اٌّقطٍؾبد اٌّؼّبسيخ فٝ اٌٛصبئك  ِؾّذ اِيٓ 125

 اٌٍّّٛويخ

 

 اٌغضء األٚي ثذائغ اٌض٘ٛس فٝ ٚلبئغ اٌذ٘ٛس ِؾّذ ثٓ اؽّذ ثٓ ايبط 126

  فٝ ٚلبئغ اٌذ٘ٛس ثذائغ اٌض٘ٛس ِؾّذ ثٓ اؽّذ ثٓ ايبط 127

  ثذائغ اٌض٘ٛس فٝ ٚلبئغ اٌذ٘ٛس ِؾّذ ثٓ اؽّذ ثٓ ايبط 128

  سيخ اٌؾؾش ٚأخجبس اٌمشْ اٌؼبؽشرب ِؾّذ ثٓ اٌطيت ثبفميٗ 129

ِؾّذ ثٓ ايبط اؽّذ  133

 اٌؾٕفٝ

 ثذائغ اٌض٘ٛس فٝ ٚلبئغ اٌذ٘ٛس

 

 3ط

ِؾّذ ثٓ ايبط اؽّذ  131

 اٌؾٕفٝ

 ٘ٛسثذائغ اٌض٘ٛس فٝ ٚلبئغ اٌذ

 

 4ط

ِؾّذ ثٓ ايبط اؽّذ  132

 اٌؾٕفٝ

 ثذائغ اٌض٘ٛس فٝ ٚلبئغ اٌذ٘ٛس

 

 5ط

  ربسيخ عجزخ ِؾّذ ثٓ ربٚيذ 133

 2ِظ اٌمبِٛط اٌغغشافٝ ٌٍجالد اٌّقشيخ  ِؾّذ سِضٜ 134

 3ِظ اٌمبِٛط اٌغغشافٝ ٌٍجالد اٌّقشيخ ِؾّذ سِضٜ 135

 4ِظ اٌمبِٛط اٌغغشافٝ ٌٍجالد اٌّقشيخ ِؾّذ سِضٜ 136

 5ِظ د اٌّقشيخاٌمبِٛط اٌغغشافٝ ٌٍجال ِؾّذ سِضٜ 137

 6ِظ اٌمبِٛط اٌغغشافٝ ٌٍجالد اٌّقشيخ ِؾّذ سِضٜ 138

ِٓ رشاس اٌّغشة اٌّؼغت فٝ رٍخيـ  ِؾّذ صيُٕٙ ِؾّذ 139

 أخجبس اٌّغشة 

 

ِؾّذ ػجذ اٌؼضيض  143

 ِشصٚق

خشفيخ االعالِيخ فٝ اٌّغشة اٌفْٕٛ اٌض

 ٚاالٔذٌظ
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 ِالؽظبد اٌؼٕٛاْ اٌّؤٌف سلُ

 2ِظ خبار غرناطةأحاطة فى ألا محمد عبد اهلل عنان 141

 1ِظ خبار غرناطةأحاطة فى ألا محمد عبد اهلل عنان 142

 3ِظ خبار غرناطةأاطة فى حألا محمد عبد اهلل عنان 143

 4ِظ خبار غرناطةأحاطة فى األ محمد عبد اهلل عنان 144

  االػالَ اٌغغشافيخ اٌزبسيخيخ االٔذٌغيخ هللا ػٕبْ ِؾّذ ػجذ 145

  اٌمالع ايبَ اٌؾشٚة اٌقٍيجيخ ِؾّذ ٌٚيذ اٌغالد 146

  اٌّبرْ اٌيّٕيخ  ِؾّٛد اثشا٘يُ 147

  فٕؼبء ِشوض اٌطب٘ش 148

  اٌؼيذ اٌّئٜٛ ٌٍّؼٙذ اٌفشٔغٝ اٌّؼٙذ اٌفشٔغٝ 149

 ارؼبظ اٌؾٕفب ثأخجبس االئّخ اٌفبطّييٓ اٌخٍفب  اٌّمشيضٜ 153

 

 2ط

 3ط ارؼبظ اٌؾٕفب ثأخجبس األئّخ اٌفبطّيٓ اٌخٍفب اٌّمشيضٜ 151

 1ط بس فٝ روش اٌخطظ ٚاألصبساٌّٛاػع ٚاألػزج المقريزي 152

 2ط اٌّٛاػع ٚاألػزجبس فٝ روش اٌخطظ ٚاألصبس المقريزي 153

فٝ اٌؼبٌُ  ٔذٚح اٌّشوض اٌضمبفيخ ٚاٌؼٍّيخ ِٕؾٛساد ارؾبد اٌمب٘شح 154

 اٌؼشثٝ ػجش اٌؼقٛس

 

ِٕؾٛساد ِشوض  155

 االعالِيخاٌذساعبد 

  اٌميشٚاْ

  اٌفٓ اٌؼشثٝ االعالِٝ إٌّظّخ اٌؼشثيخ 156

  اٌفٓ اٌؼشثٝ االعالِٝ إٌّظّخ اٌؼشثيخ 157

  سلبدح : ِذٚٔخ اٌّقبدس ٚاالصبس ِٕٝ وّْٛ 158

اٌشثبطبد اٌجؾشيخ ثبفشيميب فٝ اٌؼقش  ٔبعٝ ؽٍٛي 159

 اٌٛعيظ

 

  اٌفشٚعيخ ٚإٌّبفت اٌؾشثيخ ٔغُ اٌذيٓ ؽغٓ اٌشِبػ  163

  ِغبعذ اٌميشٚاْ ٔغٜٛ ػضّبْ 161

  االٚلبف ٚاالسؽبد فٝ ِٛوت اٌضٛسح ٚصاسح االٚلبف ٚاالصبس  162

  ِزوشاد االِيش ػجذ هللا  اٌيفٝ ثشفغزبي 163

  ربسيخ عالطيٓ اي ػضّبْ يٛعف افبف 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 


