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 رتعلا ضاير  د .أ ةبتكمب ةدو جو ملا ةيبر علا بكتالب مةئاق
 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 
 

 65 65 دمياط ميد الصناعات

بيانات صاحب الدولو محمود فيمى  
 النقراشى باشا 

127 127 

 ابراىيم احمد العدوى 
 

 24 24 ابن بطوطة فى العالم االسالمى 

 ابراىيم احمد العدوى 
 

 26 26 (2112العرب والتتار ) سقط جرد 

 احمد تيمور باشا 
 

 27 27 االثار النوبية 

شلبًاحوذ   

 

 1 1 هىسىعت الٌظن والحضارة االسالهُت

 المراة فى مصر الممموكية  احمد عبدالرازق 
 

72 72 

الحضارة االسالمية فى العصور  احمد عبدالرازق 
 الوسطى

78 
 

78 

 احمد عبدالرازق احمد 
 

البذل والبرطمة : زمن سالطين 
 المماليك 

35 35 

 احمد عبدالرازق احمد 
 

 44 44 دراسات فى المصادر الممموكية المبكرة

 41 41تاريخ المسممين فى شبو القارة اليند  احمد محمود الساداتى 



 

2 

 

 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 وباكستانية وحضارتيم  
 احمد محمود الساداتى

 
 73 73 تاريخ المسممين فى شبو القارة اليندية 

تاريخ المسممين فى شبو القارة اليندية  احمد محمود الساداتى
 )الدولة المغولية (

74 74 

 دولة سالطين المماليك فى اليند  احمد مختار العبادى 
 

131 131 

بعض اعضاء ىيئة التدريس 
 نشرة حسن ابراىيم 

 المجمل فى التاريخ المصرى 
 

124 124 

 ترجوت ابراهُن احوذ العذوي

 

 

 2 االدارة العربُت
 

2 
 

 جرجى زيدان
 

 36 36 احمد بن طوالن 

 جرجى زيدان 
 

 68 68 العرب قبل االسالم 

 جمال الدين الرمادى 
 

 16 16 صالح الدين االيوبى 

 اوربا منذ اقدم العصور )دولة الروم( جمال عبداليادى 
 

82 82 

 جمال عبداليادى
 وفاء محمد رفعت

 87 87 اوربا منذ اقدم العصور )اليونان(

 111 111تاريخ حضارة مصر والعراق وبالد  جمال عبداليادى 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

  الشام وايران وتركيا منذ اقدم العصور  وفاء محمد رفعت 
الجمعية المكمية لمدراسات 

 التاريخة 
الذكرى المئوية لوفاة المغفور لو محمد 

 عمى الكبير
56 56 

الجمعيو الممكية لمدراسات 
 (2111التاريخيو ) ساقط جرد 

ذكرى البطل الفاتح ابراىيم باشا 
(1848- 1948) 

81 81 

 جودة ىالل / محمد محمود صبح 
 

 22 22 قرطبة فى التاريخ االسالمى 

 تاريخ العمم ) جزء اول ( جورج سارتون
 

86 86 

 جىرج ضُى 

 

 

 تارَد علن االثار 

 

5 
 

5 

 64 64 المؤسسات االداريو فى الدولو العباسية  حسام الدين السمائرى 
 حسي ابراهُن حسي 

 

 9 اًتشار االسالم والعروبت 
 

9 

 حسن ابراىيم حسن 
 

 31 31 تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب 

تاريخ االسالم السياسى والدينى  حسن ابراىيم حسن 
 والثقافى واالجتماعى 

61 61 

 النظم االسالمية  حسن ابراىيم حسن 
 

69 69 

 حسن الباشا 
 

 29 29 دراسات فى الحضارة االسالمية 

 51 51 دراسات فى الحضارة االسالمية  حسن الباشا
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 
 االلقاب االسالميو فى التاريخ  حسن الباشا 

 
119 119 

 الحسي السائح 

 

 8 الحضارة الوغربُت عبر التارَد 
 

8 

 حسين امين 
 

 34 34 تاريخ العراق فى العصر السمجوكى 

 مقة البريد حسين شيرازى
 

61 61 

 حسين عبدالوىاب 
 

 55 55 (8رمضان ) المكتبة الثقافية 

 حسين مؤنس 
 

 54 54 شيوخ العصر فى االندلس 

 العمم عند المسممين  حصة الصباح
 

63 63 

 خميل شيبوب 
 ) متيالك(

 عبدالرحمن الجبرتى 
 

75 75 

 الخورى افرام عبدال
 

كتاب المؤلؤ النفيد فى تاريخ دير 
 ماربيام الشييد 

21 21 

 روم الندو)ترجمة تقوال زيادة ( 
 

 39 39 تاريخ المغرب فى القرن العشرين 

 زكى محمد حسن 
 

دراسات فى مناىج البحث فى التاريخ 
 االسالمى 

116 116 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

دراسات مناىج البحث فى تاريخ  زكى محمد حسن 
 االسالمى 

129 129 

زيجريد ىونكو ترجمة فواد 
 حسنين عمى 

 123 123 العرب فى اوربا 

 زيغريد ىونكة 
 

 15 15 شمس العرب تسطع عمى الغرب 

زيغريد ىونكو)ترجمة فاروق 
 بيضون/كمال الدسوقى 

شمس العرب تسطع عمى الغرب :اثر 
 الحضارة العربية فى اوربة

51 51 

 ستين لوبد 
 

 121 121 الرافدان : موجز تاريخ العراق 

 السيد عبدالمقصود السيد اكرم 
 

 43 43 اضواء عمى تاريخ توارن : تركستان

 السيد عثمان حافظ 
 

 59 59 صور وزكريات عن المدينة المنورة 

االثر السياسى والحضارى لمماكمية فى  السيد محمد ابوالعزم 
 قيام دولة المرابطين شمال افرقيا حتى

67 
 

67 

 السيد محمود عبدالعزيز سالم 
 

 33 33 المغرب االسالمى 

 سيف مرزوق الشالل 
 

 62 62 فن التاريخ الكويت 

 االعداد المعنوى لمحرب الصمبيو  صالح الدين البحيرى 
 

118 118 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

المعتمدين عباد االشبيمى : دراسة ادبيو  صالح خالص 
 تاريخية 

122 
 

122 

 ضيف اهلل يحى 
 

ضوابط جودة المواد الغذائية فى مصر 
 خالل العصر االيوبى 

88 88 

 موارد بيت المال فى الدولو العباسيو  ضيف اهلل يحى 
 

94 94 

 بغداد مدينة السالم  طو الراوى 
 

116 116 

 طو باقر 
 

 95 95 مقدمو فى تاريخ الحضارة القديمة 

 عباس كرارة
 

 52 52 الشريفين الدين وتاريخ الحرمين

سعُذ هحوذ  عبذا هلل  

 

 13 13 جهاد الووالُك ضذ الوغىل والصلبُه

رسالى  نعبذا لوٌع  

 

 

الحضارة اإلسالهُت فٍ صقلُت وجٌىب 

 اَطالُا 

 

7 
 

7 

 عبدالحميم منتصر 
 

تاريخ العمم ودور العمماء العرب فى 
 تقدمو 

125 125 

 عبدالرحمن البنا 
 

 76 76 صالح الدين االيوبى 

 عبذالرحوي زكً 

 

 

الجُش الوصرٌ فً العصر االسالهً 

 هي الفتح العربً الً هعركت الوٌصىرة

 

6 
 

6 

 14 14معركة المنصورة واثارىا فى الحروب  عبدالرحمن زكى 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 الصمبيو  
 عبدالرحمن زكى 

 
الفسطاط وضواحييا : العسكر 

 والقطائع 
21 21 

االسالمى الجيش المصرى فى العصر  عبدالرحمن زكى 
 من عين جالوت الى رشيد

89 
 

89 

 مصر الظافرة : صفحو فى تاريخنا  عبدالرحمن زكى 
 

96 96 

 عبدالرحمن زكى 
 

المسممون فى العالم اليوم )افريقا 
 االسالمية (

99 99 

المسممون فى العالم اليوم )اسيا  عبدالرحمن زكى
 االسالمية

111 
 

111 

 ابراىيم باشا عبدالرحمن زكى 
 

114 114 

 القاىرة فى ايام عمى باشا مبارك  عبدالرحمن زكى 
 

117 117 

 عبدالرحمن صدقى 
 

 128 128 الشرق واالسالم فى ادب جوده

 عبدالرحمن فيمى محمد
 

وثائق لمتعاقد منذ فجر االسالم فى 
 مصر 

53 53 

المدينة المنورة فى التاريخ : دراسة  عبدالسالم ىاشم حافظ 
 شاممة

58 58 

 81 81 مقدمة فى تاريخ صدر االسالم  عبدالعزيز الدورى 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 
 عبدالعزيز عبداهلل 

 
ديوان الجند : نشاتيم وتطورىم فى 
 الدولة االسالميو حتى عصر المامون

42 42 

 عبدالفادر محمود عبداهلل
 واخرون

الندوة العالمية االولى لدراسات تاريخ 
 الجزيرو العربية

114 114 

 عبداهللعبدالقادر محمود 
 واخرون

الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ 
 الجزيرو العربية 

113 113 

 عبدالمنعم النمر 
 

 84 84 تاريخ االسالم فى اليند

 عبدالمنعم ماجد
 

العالقات بين الشرق والغرب فى 
 العصور الوسطى

49 49 

تاريخ الحضارة االسالمية فى العصور  عبدالمنعم ماجد
 االسالمية 

91 91 

 فى فمسفة الحضارة االسالمية  عفت الشرقاوى 
 

71 71 

 عمى حسنى الخربوطمى 
 

 25 25 العرب فى اوربا 

 عمى حسنى الخربوطمى  
 

 37 37 الحضارة العربية االسالمية

 عمر فروخ 
 

 41 41 تاريخ العموم عند العرب 

 126 126 تاريخ العمم عند العرب  عمر فروخ 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 
 غى لسترانج 

 
 31 31 بغداد فى عيد الخالفة العباسية 

الدول  4تاريخ الشعوب االسالميو كارل بروكممان 
 االسالم فى القرن التاسع عشر 

97 97 

 كارل بروكممان
 

الدول  5تاريخ الشعوب االسالميو
 االسالمية بعد الحرب العالمية 

98 98 

 (2تاريخ الشعوب االسالمية ) كارل بروكممان 
 

115 115 

كى ليسترنج) ساقط جرد 
2118 ) 

 بمدن الخالفو الشرقية 
 

83 83 

 1تراث االسالم ج لجنة الجامعين لنشر العمم 
 

115 115 

 11 االسالم فً اسباًُا   علطفٍ عبذا لبذَ
 

11 

 ليفى بروفنسال 
 

 19 19 االسالم فى المغرب واالندلس 

 مادلين ىورس ميادانى 
 )ترجمة ابراىيم بالشى(

 77 77 تاريخ قرطاج 

 العالقاث الذولُت فٍ اإلسالم  هحوذ أبى زهرة 

 

11 
 

11 

 محمد اسماعيل 
 

 111 111 اليند القديمة : حضارتيا وديناتيا 

 71 71محاضرات تاريخ االمم االسالمية  محمد الحصرى 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 )الدول العباسية ( 
 محمد جمال الدين سرور 

 
قيام الدولو العربية االسالمية فى حياة 

 محمد اصمى 
66 66 

 محمد رزق سميم 
 

 111 111 النيل فى عصر المماليك 

 هحوذ رضا الشبًُ 

 

 12 12 هؤرخ العراق ابي الغىاص 

 محمد رضا الشبيى 
 

 28 28 مؤرخ العراق ابن الفوطى 

 محمد سعيد الشافعى واخرون
 

 46 46 تاريخ الحضارة االسالمية

 محمد صالح البمييشى 
 

المدينة المنورة فى بدايو القرن الخامس 
 عشر 

57 57 

 هحوذ ضُاء الذَي الرَس 

 

 

 الخراج والٌظن الوالُت للذولت االسالهُت 

 

4 
 

4 

 محمد عبدالستار عثمان 
 (2118)ساقط جرد 

 117 117 المدينة االسالمية 

 هحوذ عبذالعال احوذ 

 

 

 3 األَىبُُي فً الُوي 
 

3 

 محمد عبدالقادر محمد 
 

ايران : منذ فجر التاريخ حتى الفتح 
 االسالمى 

38 38 

 محمد عبدالمجيد العبد
 

 48 48 االسالم والدول االسالمية فى اليند
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

 محمد قنديل 
 

 المختار من تاريخ الجبرتى 
 (27) كتاب الشعب 

17 17 

 محمد قنديل
 

 المختار من تاريخ الجبرتى 
 (27) كتاب الشعب 

18 18 

 محمد كرد عمى 
 

 23 23 دمشق مدينة السحر والشعراء )اقرأ(

 الصين والعرب عبر التاريخ  محمد محمود زيتون 
 

112 112 

 محمد مصطفى زيادة 
 

 113 113 المؤرخون فى مصر فى القرن 

 محمد منصور احمد 
 

 92 92 الشرق االوسط فى مركب الحضارة 

 محمود جالل العالمات 
 

 119 119 التئينون : وسد مارد 

 مصطفى جواد 
 

 121 121 دليل خارطة بغداد المفصل 

 تاريج الموصل الجزء الثالث  المطرانى سميمان الصايغ 
 

118 118 

الحضارة العربية فى حوض البحر  معيد الدراسات العربية العالمية 
 المتوسط

85 85 

 منشورات اتحاد 
 

 79 79 الحضارة االسالمية وعالم البحار 
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 رقم الكتاب رقم السجل  عنوان الكتاب اسم المؤلف 

ىاممتون جب ترجمة احسان 
 عباس 

 دراسات حضارة االسالمية 
 

93 93 

 وزارة المعارف العمومية 
 

اسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاما 
 عمى وفاتو 

112 112 

وفاء محمد رفعت/جمال 
 عبداليادى 

 47 47 جزيرة العرب منذ اقدم العصور

ديورانت)ترجمة زكى نجيب ول 
 محمود(

 32 32 قصة الحضارة : اليند وجيرانيا 

 ويتمف نيمس وفرتزىرمل 
 ترجمة فؤاد حسين 

 91 91 التاريخ العربى القديم 

يوسف ىوروفقس)ترجمة حسين 
 نصار ( 

 45 45 المغازى االولى ومؤلفوىا

 


