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 كشف بأسماء كتب مهداه من ا. د / اسامة طلعت عبد النعيم  

 ُكتب خاصة بـ المتاحف      

   المؤلف  العنوان 

 9 احمد محمد سعيد  متحف روائع النماذج االثرية 

 8 جمال عبد الرحيم / مختار الكسبانى  متحف روائع النماذج االثرية 

 6 رفعت موسى محمد  مدخل الى فن المتاحف 

 15 رفعت موسى محمد  مدخل الى فن المتاحف 

 10 سمية حسن محمد ابراهيم  فن المتاحف 

 13 صالح احمد البهنسى  المتاحف المصرية 

 7 عصمت داوستاشى  عالم المتاحف 

 5 عياد موسى العوامى  مقدمة فى علم المتاحف 

 12 الخليف محمد جاسم  المواقع االثرية . التراث المعمارى المتاحف فى قطر 

 14 محمود الحريرى  متحف بيت الكريدلية 

 4 مصطفى لطفى  متحف الفن االسالمى 

 3 هولجر هتجن  المحافظة على الماضى اثناء بناء المستقبل 

 1 وزارة الثقافة  متاحف قصر عابدين 

 2 وزارة الثقافة  دليل المتحف القبطى 

 11 وزارة الثقافة  متحف كوم اوشيم الفيوم 

 ُكتب خاصة بـ المسكوكات  

 16 االب انستاس الكرملى  النقود العربية واالسالمية 

 24 احمد الصاوى  النقود المتداولة فى مصر العثمانية 

 20 رأفت محمد النبراوى  النقود االسالمية 

 21 رأفت محمد النبراوى  السكة االسالمية فى مصر 

 22 طاهر راغب حسين  الول ( النقود االسالمية االولى ) الكتاب ا

 18 عبد الرحمن فهمى  النقود العربية ماضيها وحاضرها 

 النقود المغربية فى القرن الثامن عشر 
كلية اآلداب والعلوم االنسانية 

 17 بالرباط 

 23 محمد ابو الفرج العش  النقود العمانية من خالل التاريخ االسالمى 

 19 ناصر السيد محمود النقشبندى  (  الدرهم االسالمى ) الجزء االول
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 ُكتب خاصة بـ الفنون 

 34 ابو الحمد محمود فرغلى  الفنون الزخرفية االسالمية  

 56 ابو صالح االلفى  الموجز فى تاريخ الفن العام 

 45 احمد عبد الرازق احمد  الفنون االسالمية فى العصرين االيوبى والمملوكى 

 25 إعداد لجنة الفنون التشكيلية  الُمعاصرة  الطابع القومى لفنوننا

 29 اوقطاى آصالن آبا  فنون الترك وعمائرهم 

 48 باسيليو بابون مالدونادو  الفن االسالمى فى االندلس ) الزخرفة النباتية ( 

 81 باسيليو بابون مالدونادو  الفن الطليطلى 

 35 باسيليو مارونادو  الفن االسالمى فى االندلس 

 37 جمال عبد الرحيم  الفنون الزخرفية االسالمية فى العصرين 

 40 جمال عبد الكريم   التراث العربى االسالمى ) الجزء االول ( 

 85 جيمس توموس ت/عبد الرحمن زكى  حضارة عصر النهضة 

 46 حسن الباشا  الفنون االسالمية والوظائف على اآلثار العربية 

 55 حسن الباشا  ائف على اآلثار العربية الفنون االسالمية والوظ

 77 حسن الباشا  االلقاب االسالمية 

الفنون االسالمية والوظائف على اآلثار العربية ) الجزء 
 82 حسن الباشا  االول (

 31 ربيع حامد خليفة  الفنون الزخرفية  اليمنية فى العصر االسالمى 

 50 ربيع حامد خليفة  مى الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر االسال

 52 ربيع حامد خليفة  الفنون االسالمية فى العصر العثمانى 

 78 ربيع حامد خليفة  فنون القاهرة فى العهد العثمانى 

 80 ربيع حامد خليفة  فنون القاهرة فى العهد العثمانى 

 72 رشدى صالح  الفنون الشعبية 

 74 زاهى حواس  دراسات لسجاجيد جورديز 

 30 زكى محمد حسن  فنون االسالم 

 47 سامى احمد عبد الحليم  االوانى الخزفية االيرانية ذات البريق المعدنى 

 54 سعاد ماهر محمد  الحصير فى الفن االسالمى 

 76 سعاد ماهر محمد  النسيج االسالمى 

 68 سعد الخادم  األزياء الشعبية 

 70 سعد الخادم  فن الخزف 

 63 شادية الدسوقى عبد العزيز  العثمانى  فن التذهيب

 51 صالح الدين البحيرى  عالمية الحضارة االسالمية 

 79 طارق جالل عبد الحميد  الحرب فى العصر المملوكى 
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 60 عاصم محمد رزق  مراكز الصناعة فى مصر االسالمية 

 69 عبد الرحمن زكى  الحلى فى التاريخ والفن 

 73 الرحمن زكى عبد  الفن االسالمى 

 86 عبد الرحمن زكى  االحجار الكريمة فى الفن والتاريخ 

 59 عبد العزيز حميد  الفنون الزخرفية العربية االسالمية 

 42 عبد العزيز صالح سالم  الفنون االسالمية فى العصر االيوبى ) الجزء االول ( 

 64 بد العزيز صالح سالم ع الفنون االسالمية فى العصر االيوبى ) الجزء الثانى ( 

 27 عبد الناصر ياسين  الفنون الزخرفية االسالمية بمصرفى العصر االيوبى 

الفنون الزخرفية االسالمية فى مصر منذ الفتح االسالمى 
 43 عبد الناصر ياسين  حتى نهاية العصر الفاطمى ) الجزء االول ( 

سالمى الفنون الزخرفية االسالمية فى مصر منذ الفتح اال
 44 عبد الناصر ياسين  حتى نهاية العصر الفاطمى ) الجزء االثانى ( 

 41 عفيف بهنسى  الشام ) لمحات آثارية وفنية ( 

 39 على الطايش  الفنون الزخرفية االسالمية المبكرة 

 53 على زين العابدين  المصاخ الشعبى فى مصر 

 84 ل . م . ماير  المالبس المملوكية 

 33 م . س . ديماند  االسالمية النقود 

 62 محمد ابراهيم الصيحنى  الفن والعمارة عند العرب 

 65 محمد ابراهيم حسين  الفنون االسالمية فى العصر الفاطمى 

 36 محمد زينهم  التواصل الحضارى للفن االسالمى 

 32 محمد عبد الرحمن فهمى  محاضرات فى النقود االسالمية عبر العصور 

 49 محمد عبد العزيز مرزوق  نون الزخرفية االسالمية فى العصر العثمانى الف

 61 محمد عبد العزيز مرزوق  الفنون الزخرفية االسالمية 

 71 محمد عبد العزيز مرزوق  الفن االسالمى فى العصر االيوبى 

 83 محمد عبد العزيز مرزوق  الفنون الزخرفية االسالمية فى العصر العثمانى 

 57 محمد عوض منصور  مالبس فى اليمن القديم ال

 58 محمد عوض منصور  المالبس فى اليمن القديم 

 38 محمود ابراهيم حسين  الخزف االسالمى فى مصر 

 67 مركز ابن خلدون  ابن خلدون ) البحر المتوسط فى القرن الرابع عشر ( 

 66 المركز الفرنسى  فن الزخرفة الخشبية فى صنعاء 

 75 نبيل عبد العزيز  نة السالح خزا

 28 نعمت اسماعيل عالم  فنون الشرق االوسط 

 26 وزارة الدفاع  الجيش المصرى عبر التاريخ 



ٗ 
 

 ُكتب خاصة بـ العمارة  

 93 أبى عبد هللا بن شهاب السيوطى  المسجد االقصى ) القسم االول ( 

 94 هاب السيوطى أبى عبد هللا بن ش المسجد االقصى ) القسم الثانى ( 

 134 احمد ابراهيم حنشور  الخصائص المعمارية للمدينة اليمنية القيمة واستمراريتها 

 172 احمد تيمور باشا  المهندسون فى العصر االسالمى 

 151 احمد رجب  تاريخ وعمارة المساجد االثرية فى الهند 

تاريخ وعمارة المزارات واالضرحة االثرية االسالمية فى 
 152 احمد رجب  هند ال

قالع وحصون واسوار وبوابات المدينة االثرية االسالمية 
 160 احمد رجب  فى الهند 

 98 احمد فكرى  مساجد القاهرة ومدارسها العصر الفاطمى )الجزء االول (

 99 احمد فكرى  مساجد القاهرة ومدارسها العصر الفاطمى )الجزء الثانى (

 168 فإاد ايمن  وصف كدينة القاهرة 

) المجلد  -العمارة االندلسية ) عمارة الُمدن والحصون ( 
 االول (

باسيليو مارونادو ت/على ابراهيم 
 117 منوفى 

) المجلد  -العمارة االندلسية ) عمارة الُمدن والحصون ( 
 الثانى (

باسيليو مارونادو ت/على ابراهيم 
 118 منوفى 

 138 وفا .ت/احمد دراج بول كازان تاريخ ووصف قلعة القاهرة 

 143 توفيق احمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون االسالمية 

 139 جاب هللا على جاب هللا  دليل اآلثار االسالمية بمدينة القاهرة 

 165 جمال الدين على بن عبد هللا  وصف صنعاء 

 122 جمال عبد الرحيم  اآلثار االسالمية 

اصمتان فى العهدين الفاطمى المهدية والمنصورية ) ع
 124 حامد العجابى  والصنهاجى 

 110 حسن الباشا  آثارها  -فنونها  -تاريخها  -القاهرة  

 126 حسن الباشا  اآلثار االسالمية 

 174 حسن عبد الوهاب  تاريخ المساجد االثرية 

 96 حسنى محمد نويصر  اآلثار االسالمية 

 141 حسنى محمد نويصر  د الجامعية مدرسة جركسية على نمط المساج

 146 حسنى محمد نويصر  العمارة االسالمية فى مصر عصر االيوبيين والمماليك 

 95 حسين ابو بكر العيدروس  مسجد المحضار 

 107 رفائيل لوبث جوثمان ت/على منوفى  العمارة المدجنة 

 129 محمد رفعت موسى  الوكاالت والبيوت االسالمية فى مصر العثمانية 

 158 سامى احمد عبد الحليم إمام  الحجر المشهر 
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 89 سامى محمد نوار  المنشآت المائية بمصر 

 115 سعاد ماهر محمد  مساجد مصر ) الجزء الرابع ( 

 116 سعاد ماهر محمد  مساجد مصر ) الجزء الخمس( 

 132 سعاد ماهر محمد  مساجد مصر ) الجزء االول ( 

 133 سعاد ماهر محمد  لجزء الثانى ( مساجد مصر ) ا

 167 سعاد ماهر محمد  مساجد فى السيرة النبوية 

 173 سعاد ماهر محمد  مشهد االمام على فى النجف وما بة من الهدايا 

 97 سنية قراعة  مساجد ودول 

منشآت السيف والقلم فى الجهاد االسالمى ) العمارة االُيبية 
 104 سوسن سليمان  (

 128 سوسن سليمان  نا االسالمية آثار

 101 السيد عبد العزيز سالم  المآذن المصرية 

 147 السيد عبد العزيز سالم  قرطبة حاضرة الخالفة فى االندلس ) الجزء االول ( 

 148 السيد عبد العزيز سالم  قرطبة حاضرة الخالفة فى االندلس ) الجزء الثانى ( 

 108  شحاتة عيسى ابراهيم القاهرة 

 112 عاصم محمد رزق  دراسات فى العمارة االسالمية 

 123 عاطف غنيم  قصر االمير محمد على 

 91 عبد الرحمن حسن جار هللا  ذى السفال ) مدينة اآلثار االسالمية (

 106 عبد الرحمن زكى  موسوعة مدينة القاهرة فى الف عام 

 121 عبد العزيز الدوالتلى  سى الزيتونة . عشرة قرون من الفن المعمارى التون

 88 عبد هللا عبد السالم صالح  االستحكامات الحربية 

 169 عبد هللا عطية عبد الحافظ  االثار والفنون االسالمية 

 162 عفيف البهنسى  الجامع الكبير بصنعاء 

 90 على احمد ابراهيم  عمارة المغرب واالندلس فى العصر االسالمى 

 87 على سعيد سيف  عاء مآذن مدينة صن

 144 ُغوستاف لوبون  حضارة العرب 

 114 فريد شافعى  العمارة العربية 

 113 فهمى عبد العليم  جامع المإيد شيخ 

 166 ك. كريزويل  اآلثار االسالمية االولى 

 127 كمال الدين سامح  العمارة االسالمية فى مصر 

 140 الدين سامح كمال  لمحات فى تاريخ العمارة المصرية 

 150 كمال الدين سامح  العمارة فى صدر االسالم 

 156 كمال سوكيتش  فن العمارة االسالمية فى منطقة البلقان والبوسنة والهرسك 

 198 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٕٙٔ - 2ٕ٘ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 199 نة حفظ اآلثار ) غير مترجمة ( لج (  2ٗ٘ٔ - 2ٗٔٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 
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 200 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٔٓٔ - 88ٕٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 201 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٗٓٔ - 2ٖٙٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 202 ة ( لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجم (  2ٔ2ٔ - 2ٔ٘ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 203 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٔ2ٔ - 2ٔ٘ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 204 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٕٔٔ - 2ٕٓٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 205 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٕ2ٔ - 2ٕ1ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 206 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٖٕٔ - 2ٖٓٔاآلثار )  كراسات لجنة حفظ

 207 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٖ٘ٔ - 2ٖٖٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 208 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٖ٘ٔ - 2ٗٙٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 209 ظ اآلثار ) غير مترجمة ( لجنة حف (  2ٕٔٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 210 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (  2ٖٔٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 211 لجنة حفظ اآلثار ) غير مترجمة (  (   2ٔٗٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 175 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  88ٗٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 176 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  88٘ٔثار ) كراسات لجنة حفظ اآل

 177 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  88ٙٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 178 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  888ٔ -881ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 179 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  882ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 180 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  82ٓٔت لجنة حفظ اآلثار ) كراسا

 181 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  82ٕٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 182 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  82ٖٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 183 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  82ٗٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 184 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  82٘ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 185 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  82ٙٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 186 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  828ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 187 مة ( لجنة حفظ اآلثار ) مترج (  2ٓٔٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 188 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٕٓٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 189 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٕٓٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 190 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٓٗٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 191 ر ) مترجمة ( لجنة حفظ اآلثا (  2ٓ٘ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 192 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٓٙٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 193 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٓ1ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 194 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٓ8ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 195 فظ اآلثار ) مترجمة ( لجنة ح (  2ٓ2ٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 196 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  22ٔٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 
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 197 لجنة حفظ اآلثار ) مترجمة (  (  2ٙٔٔ - 2٘ٗٔكراسات لجنة حفظ اآلثار ) 

 131 المجلس االعلى لآلثار  القاهرة التاريخية 

 153 محمد بن احمد الحجرى  مساجد صنعاء 

 170 محمد حسام الدين اسماعيل  البحث فى اآلثار االسالمية منهج 

 125 محمد حمزة الحداد  العمارة والفنون فى الحضارة االسالمية 

 142 محمد حمزة الحداد  المدخل الى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة االسالمية 

 92 محمد زكريا  خصائصها (  -تطورها  -مساجد اليمن ) نشؤتها 

 102 محمد عبد العزيز مرزوق  اآلثار االسالمية فى العالم  بين

 164 محمد عبد هللا بن عبد القادر  المختصر القويم فى التعريف بمدينة ترميم 

 136 محمد عبد هللا عينان  اآلثار االندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال 

 154 الجمل  محمد عبد المنعم دراسات فى حضارة وآثار مصر االسالمية 

 161 محمد على عبد الحفيظ  المصطلحات المعمارية فى وثائق عصر محمد على وخلفائة 

بحوث فى اآلثار االسالمية فى المغرب واالندلس ) الجزء 
 119 محمد محمد الكحالوى  االول ( 

 120 محمد محمد الكحالوى  مساجد المغرب واالندلس فى عصر الموحدين 

 163 محمد محمد الكحالوى  ية آثار مصر االسالم

 171 محمد مرسى مرسى  العمارة االسالمية السورية ) الجزء االول ( 

 137 محمود احمد درويش  المساجد اآلثرية برشيد 

 149 محمود احمد درويش  آثار المنيا عبر العصور 

 159 محمود حامد الحسينى  االسبلة العثمانية بمدينة القاهرة 

 155 محمود رمضان  كبار امراء طائفة الرزاز  آثار وعمائر

 157 مختار الكسبانى  العمارة االسالمية فى القاهرة ودمشق 

 145 مروان ابو خلف  من معالم الحضارة االسالمية فى فلسطين 

 109 مشارى عبد هللا  احاديث الحمراء )رحلة إلى التراث العمرانى االندلسى 

 103 مصطفى عبد هللا شيحة  االسالمية فى الجمهرية اليمنية مدخل الى العمارة والفنون 

 111 مصطفى عبد هللا شيحة  دراسات فى العمارة والفنون القبطية 

 دراسات فى اآلثار االسالمية 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 100 والعلوم )القاهرة(

 130 العواصم والمدن االسالمية منظمة  اسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى ) صنعاء ( 

 135 الهيئة العامة للسياحة واآلثار  مدائن صالح دليل موقع الِحجر ) موقع تراث عالمى ( 

 105 ولفرد جوزيف دللى ت/محمود احمد  العمارة العربية بمصر 

 ُكتب خاصة بـ التاريخ  

 290 ا.ب.كلوبك ت/محمد مسعود  لمحة عامة الى مصر ) الجزء االول ( 
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 291 ا.ب.كلوبك ت/محمد مسعود  لمحة عامة الى مصر ) الجزء الثانى ( 

هـ 18ٗ -هـ 2ٕتاريخ مدينة طليطلة فى العصر االسالمى ) 
 ) 

ابراهيم بن عطية هللا بن هالل 
 337 الُسلمى 

 307 ابراهيم بن محمد العالئى  صار االنتصاُر لواسطة عقد االم

 385 ابن زمبل الشيخ احمد الرمال  واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى 

 216 ابن سعيد االندلسى  االول (  الُمغرب فى ُحلى المغرب ) الجزء

 261 ابى القاسم عبد الرحمن القرشى  فتوح مصر واخبارها 

الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان حكم شوارع القاهرة فى 
 306 ابى حامد المقدسى الشافعى  مذاهب االئمة االربعة الزاهرة 

 248 ابى عبد هللا الطيب ابى مخرمة  تاريخ َثْغر عدن 

 375 احمد السعيد سليمان   تؤصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الًدخيل

 244 احمد السيد الصاوى  مجاعات مصر الفاطمية أسباب ونتائج 

 333 احمد السيد دراج  دراسات فى التاريخ المصرى 

 212 طايع احمد بن با مقدمة فى تاريخ القاهرة وتوثيق معالمها التارخية 

 363 احمد دراج  م (  ٘هـ ( ، ) 2لفرنج فى القرن )المماليك وا

وسط " العصر تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المت
 379 احمد رمضان احمد  الوسيط " 

 260 احمد سعيد التميمى  حضرموت مدن وقصور وحصون 

ين المماليك ) دراسة عن الرشوة البذل والبرطلة زمن سالط
 343 احمد عبد الرازق احمد  ( 

 308 احمد عيسى بك  تاريخ البيمارستانات فى االسالم 

دراسات تاريخية فى تاريخ مضر االسالمية ) الجزء االول 
 267 احمد مجاهد مصباح  ( 

 309 احمد محمود الساداتى  تاريخ الدول االسالمية بآسيا وحضارتها 

 335 احمد مختار العبادى  تاريخ المغرب واالندلس 

 336 احمد مختار العبادى  تاريخ المغرب واالندلس 

 378 احمد مختار العبادى  مشاهدات لسان الدين الخطيب فى بالد المغرب واالندلس 

 346 إسمت غنيم  االمبراطورية البيزنطية وكريت االسالمية 

اوضاع المرأة اليمنية فى ظل االدارة البريطانية لعدن 
 338 اسمهان عقالن العلس  م (  2ٙ1ٔ - 2ٖ1ٔ)

 386 اعده/احمد بن عبد الرحمن الذمارى  االفكار فى تراجم المشاهير من اعالم ذمار دوحة 

 384 اندرية ريمون ت/زهير الشايب  فصول من التاريخ اإلجتماعى للقاهرة العثمانية 

 380 اولج فولكف ت/احمد صليحة  (  2ٙ2ٔ - 2ٙ2القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ) 

 233 بدر الدين حى الصينى  العالقات بين العرب والصين 

 353 برناردلويس ت/محمد العزب موسى  الحشاشون فرقة ثورية فى تاريخ االسالم 

 221 بالل غالم حسين  عدن ..وعبق الماضى الجميل 
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المسلمون فى الهند من الفتح العربى إلى االستعمار 
 241 ت/احمد عبد القادر الشاذلى  البريطانى ) الجزء االول ( 

المسلمون فى الهند من الفتح العربى إلى االستعمار 
 242 ت/احمد عبد القادر الشاذلى  البريطانى ) الجزء الثانى ( 

ستعمار المسلمون فى الهند من الفتح العربى إلى اال
 243 ت/احمد عبد القادر الشاذلى  البريطانى ) الجزء الثالث ( 

 223 ت/عبد الفتاح عوض  فصول فى تاريخ االندلس 

 373 تحقيق/عبد العزيز جمال الدين  اخبار اهل القرن الثانى عشر 

 305 تحقيق/على محمد عمر  فضائل مصر واخبارها وخواصها البن زوالق 

 313 تحقيق/محمد محمود صبح  الفتح القّسى فى الفتح القدسى 

 351 ترجمة/ حسن جبشى  من مذكرات فلهاردوان فتح القسطنطينية 

 264 توفيق الطويل  التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى 

 293 جاسون فييت ت/مصطفى العبادى  لفن والتجارة القاهرة مدينة ا

 269 جرجى زيدان  العرب قبل االسالم 

 246 ن الشيال جمال الدي مجموعة الوثائق الفاطمية 

 275 جودة هالل ، محمد محمود صبح  قرطبة فى التاريخ االسالمى 

 رحلة الى الشرق ) الجزء الثالث ( 
جيراروى نرفال ت/كوثر عبد 

 277 السالم البحيرى 

 369 حامد زيان غانم  تاريخ الحضارة فى صقلية وأثرها على أوربا 

 268 حسن ابراهيم / طه احمد شرف  المعز لدين هللا 

الحضارة االسالمية فى المغرب واالندلس " عصر 
 381 حسن ابراهيم حسن  الُمرابطين والُموحدين " 

( ٖتاريخ االسالم السياسى والدينى والثقافى واالجتماعى )ج
 314 حسن ابراهيم حسين  فى العصر العباسى الثانى 

( ٗاسى والدينى والثقافى واالجتماعى )جتاريخ االسالم السي
 315 حسن ابراهيم حسين  فى العصر العباسى الثانى 

الكندى المإرخ ابو عمر محمد بن يوسف المصرى وكتابة 
 286 حسن احمد محمود  الوالة والقضاة 

 238 حسن الباشا  قاعة بحث فى العمارة والفنون االسالمية 

 367 اشا حسن الب دراسات فى الحضارة االسالمية 

 347 حسين محمد ربيع  دراسة فى تاريخ الدولة البيزنطية 

 239 حسين مإنس  معالم تاريخ المغرب واالندلس 

 297 حسين مإنس  تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى االندلس 

 217 حققه . شوقى ضيف  (ٕالُمغرب فى ُحلى المغرب البن سعيد المغربى )

 283 حققه.سهيل زكار،عبد القادر زمامة  الحلل الموشية فى ذكر االخبار المركشية 

 224 حمدى عبد المنعم محمد حسين  صر االموى التاريخ السياسى لمدينة أشبيلية فى الع
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 254 خالد سعيد محمد باغوث  الدرر فى تاريخ مساجد تريم ومعالمها القديمة 

 356 رينهرت دوزى ت/ حسن حبشى  لمسلمون فى االندلس ا

 213 رينهرت دوزى ت/حسن حبشى  المسلمون فى االندلس ) الجزء االول ( 

المسلمون فى االندلس ) الجزء الثانى ( المسيحيون 
 214 رينهرت دوزى ت/حسن حبشى  والمولدون 

 236 سحر السيد عبد العزيز سالم  االسالمى مدينة الرباط فى التاريخ 

تاريخ بطليوس االسالمية وغرب االندلس فى العصر 
 257 سحر السيد عبد العزيز سالم  االسالمى ) الجزء االول ( التاريخ السياسى 

تاريخ بطليوس االسالمية وغرب االندلس فى العصر 
 258 سحر السيد عبد العزيز سالم  الجزء الثانى ( التاريخ السياسى  االسالمى )

 276 سعيد عبد الفتاح عاشور  اضواء جديدة على الحروب الصليبية 

 330 سعيد عبد الفتاح عاشور  ( ٔالحركة الصليبية ) ج

 331 سعيد عبد الفتاح عاشور  ( ٕالحركة الصليبية ) ج

 332 سعيد عبد الفتاح عاشور  (  ٕالوسطى ) ج اوربا العصور 

 364 سعيد عبد الفتاح عاشور  المجتمع المصرى فى عصر سالطين المماليك 

 219 سنية قراعة  تاريخ االزهر فى الف عام 

 299 السيد عبد العزيز سالم  تاريخ المغرب فى العصر االسالمى 

 302 السيد عبد العزيز سالم  تاريخ وحضارة االسالم فى االندلس 

تاريخ المسلمين وآثارهم فى االندلس"من الفتح العربى حتى 
 303 السيد عبد العزيز سالم  سقوط الخالفة بقرطبة " 

 360 السيد عبد العزيز سالم  ( ٕٔريخ العرب تاريخ الدولة العربية )دراسات فى تا

 357 سيد مصطفى سالم  (  ٖ٘ٙٔ - 8ٖ٘ٔالفتح العثمانى االول لليمن ) 

مصر فى عصر االوالة من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
 259 سيدة إسماعيل كاشف  الطولونية 

 اثر العرب واالسالم فى النهضة االوروبية 
الشعبة القومية للتربية والعلوم 

 334 والثقافة"يونسكو"

دراسات فى تاريخ مصر االسالمية وحضارتها "من الفتح 
 296 صابر محمد دياب  هجرى" االسالمى حتى منتصف القرن الثالث ال

 348 صالح احمد العلى  خطط البصرة ومنطقتها 

مختصر تاريخ حلب وشمال سورية فى عصر المماليك ) 
 218 طارق جالل عبد الحميد  م ( ٙٔ٘ٔ-ٕٓٙٔهـ/8-2ٕٕ٘ٙ

 358 الظاهر احمد الرازى  تاريخ الفتح العربى فى ليبيا 

االندلسيون المواركة ) دراسة فى تاريخ االندلسيين بعد 
 247 عادل سعيد بشتاوى  سقوط غرناطة ( 

 2ٗ٘ - 8٘8الحياو العلمية فى عهد الدولة الطاهرة )
 383 عاشور عبود سالم فييح  م (  8ٖ٘ٔ - ٗ٘ٗٔهـ/

 237 ُعبادة ُكحيلة  القطوف الدوانى فى التاريخ االسبانى 
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 341 عباس الطرابيلى  شوارع لها تاريخ " سياحة فى عقل االمة " 

 266 عبد الحفيظ فرغلى على القرنى  ب / عبد الوهاب الشعرانى إمام القرن العاشر اعالم العر

ل على ختام الكالم عن عصر عصر إسماعيل يشتم
 328 عبد الرحمن الرافعى  إسماعيل 

مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو 
 329 عبد الرحمن الرافعى  العثمانى 

 342 عبد الرحمن الرافعى  (  ٕتاريخ الحركة القومية وتطورنظام الحكم فى مصر ) ج 

 251 عبد الرحمن الرفاعى  عصر محمد على ) الجزء الثالث ( 

د واوائل عهد عصر إسماعيل يشتمل على عهد عباس وسعي
 252 عبد الرحمن الرفاعى  إسماعيل ) الجزء االول ( 

 300  عبد الرحمن حسن جار هللا ُثال إحدى حواضر اليمن فى العصر االسالمى 

 318 عبد الرحمن عبد التواب  ئية عبر التاريخ منشآتنا الما

 285 د عبد التواب عبد الرحمن محمو قايتباوى المحمودى 

فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى فى العصر 
 288 الرحيم عبد الرحيم عبد الرحمن عبد  العثمانى 

 273 عبد العزيز محمود عبد الدايم  تاريخ الدولة العربية 

 292 عبد العظيم رمضان  تاريخ االسكندرية فى العصر الحديث 

 312 عبد العظيم رمضان  تاريخ المدارس فى مصر االسالمية 

تاريخ الشحر الُمسمى العقد الثمين الفاخر فى تاريخ القرن 
 372 عبد هللا بن محمد بن احمد باسنجلة  العاشر 

 274 عبد المجيد ابو الفتوح بدوى  يخ السياسى والفكرى التار

دور الحضارة العربية االسالمية فى النهضة االوربية 
 245 عبد المنعم الجميعى  كنموذج لحوار الحضارات 

 272 عبد المنعم ماجد  التاريخ السياسى للدولة العربية عصر الخلفاء االمويين 

التاريخ السياسى للدولة العربية عصور الجاهلية والنبوة 
 281 عبد المنعم ماجد   والخلفاء الراشدين

 289 عبد المنعم ماجد  صالح الدين االيوبى 

 294 عبد المنعم ماجد  الحاكم بؤمر هللا الخليفة المفترى علية 

 310 عبد المنعم ماجد  نظم دولة سالطين المماليك ورسومهم فى مصر 

 352 عبد النعيم محمد حسنين  العراق سالجقة إيران و

الدولة العثمانية ومصر فى النصف الثانى من القرن الثامن 
 345 عبد الوهاب بكر  عشر 

 368 عصام الدين عبد الرإف الفقى  اليمن فى ظالل االسالم 

وصف مصر مدينة القاهرة الخطوط العربية على عمائر 
 316 علماء الحملة الفرنسية  القاهرة سيرة احمد بن طولون 

 317 علماء الحملة الفرنسية  وصف مصر " قاهرة المماليك " 

 319 علماء الحملة الفرنسية  ( ٖٔوصف مصر لوحات الدولة الحديثة ) ج 
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 320 علماء الحملة الفرنسية  ( ٗٔوصف مصر لوحات الدولة الحديثة ) ج 

 321 علماء الحملة الفرنسية  وصف مصر دراسات عن المدن واالقاليم المصرية 

 326 على عبد الفتاح على جبريل  حركة تقنين أحكام الوقف فى تاريخ مصر المعاصر 

التواريخ المحلية القليم الجزيرة الفراتية حتى نهاية القرن 
 361 على محمد فريد مفتاح  الثامن الهجرى 

 377 على محمود راضى  االندلس .. والناصر 

 فى المغرب  الموريسكيون
غييرموغوثالبيس ت/مروة محمد 

 304 ابراهيم 

 270 فاطمة مصطفى عامر  لجاهلى وفى عصر النبوة نجران فى العصر ا

 265 الفتح بن على البندارى  سنا البرق الشامى 

 العرب لمصر ) الجزء االول (  فتح
الفريد.ج.بتلر ت/ محمد فريد ابو 

 262 حديد 

 فتح العرب لمصر ) الجزء الثانى ( 
الفريد.ج.بتلر ت/ محمد فريد ابو 

 263 حديد 

 366 فيولين ت/فإاد اسكندر  النيل شريان الحياة فى مصر 

 256 قاسم عبده قاسم  اهل الذمة فى مصر العصور الوسطى .دراسة وثائقية . 

ى تاريخ مصر االجتماعى " عصر سالطين دراسات ف
 322 قاسم عبده قاسم  المماليك " 

 323 قاسم عبده قاسم  النيل والمجتمع المصرى فى " عصر سالطين المماليك " 

 278 كرستوفر هيرولد ت/فإاد اندراوس  ابرت فى مصر بون

 235 لطفى عبد البديع  االسالم فى اسبانيا 

 االسالم فى المغرب واالندلس 
ليفى بروفنسال ت/السيد عبد العزيز 

 301 سالم 

 311 /الطاهر احمد مكى ليفى بروفنسال ت الحضارة العربية فى اسبانيا 

تاريخ اسبانيا االسالمى من الفتح إلى سقوط الخالفة 
 (  ٖٔٓٔ - 1ٔٔالقرطبية ) 

لرءوف ليفى بروفنسال ت/على عبد ا
 249 البمبى 

 344 ليلى عبد اللطيف احمد  المجتمع المصرى فى العصر العثماى 

دراسات فى تاريخ ومإرخى مصر والسام إبان العصر 
 362 ليلى عبد اللطيف احمد  العثمانى 

تاريخ اسبانيا االسالمى من الفتح إلى سقوط الخالفة 
) المجلد الثانى . الجزء الثانى -( ٖٔٓٔ - 1ٔٔالقرطبية ) 

 ) 
ليوبولدو ت/على عبد الرءوف 

 250 البمبى 

 222 مجموعة من االساتذة  دراسات فى المجتمع العربى 

 295 محمد احمد حسونة  اثر العوامل الجغرافية فى الفتوح االسالمية 

 253 محمد آدم المرزوقى  زبيد فى التاريخ 

 349 محمد رضوان  طرائف العرب ونوادرهم 

الحروب الصليبية وأثرها فى االدب العربى فى مصر   376 محمد سيد كيالنى 



ٖٔ 
 

 والشام 

 298 محمد عبد الستار ُعثمان  المدينة االسالمية 

 339 محمد عبد القادر بافقية  مير وحضرموت توحيد اليمن القديم " الصراع بين سبؤ وح

 225 محمد عبد هللا عنان  مصر االسالمية وتاريخ اخطط المصرية 

 226 محمد عبد هللا عنان  مإرخون مصر االسالمية ومصادر التاريخ المصرى 

دولة االسالم فى االندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر . 
 227 حمد عبد هللا عنان م القسم االول  -العصر االول 

دولة االسالم فى االندلس عصرالمرابطين والموحدين فى 
 228 محمد عبد هللا عنان  القسم الثانى (  -المغرب واالندلس ) العصر الثالث 

دولة االسالم فى االندلس عصر المرابطين فى المغرب 
 229 محمد عبد هللا عنان  القسم االول (  -واالندلس ) العصر الثالث 

دولة االسالم فى االندلس . الخالفة االموية والدولة العامرية 
 230 محمد عبد هللا عنان  القسم الثانى  -. العصر االول 

دولة االسالم فى االندلس دول الطوائف منذ قيامها حتى 
 231 محمد عبد هللا عنان  الفتح المرابطى . العصر الثانى 

ية االندلس وتاريخ العرب دولة االسالم فى االندلس . نها
 232 محمد عبد هللا عنان  المنتصر . العصر الرابع 

 354 محمد عبد هللا عنان  تراجم إسالمية شرقية وأندلسية 

 327 محمد عبد المنعم الجمل  الدول االسالمية المستقلة فى المشرق التاريخ والحضارة 

 350 محمد فإاد كوبريلى  قيام الدولة العثمانية 

-8ٗٙاالوقاف والحياة االجتماعية فى مصر ) 
 282 محمد محمد آمين  م ( 1ٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔهـ/2ٕٖ

الحياة العلمية فى تريم فى القرن العاشر الهجرى السادس 
 255 النور محمد يسلم عبد  عشر الميالدى 

 359 محمود اسماعيل عبد الرازق  هـ (  2ٕٙ - 8ٗٔاالغالبة سياستهم الخارجية ) 

 284 مصطفى الشكعة  سيف الدولة الحمدانى 

 280 مكسمليان شتريك ت/خالد على  خطط بغداد وانهار العراق القديمة 

 374 المكين جرجس بن العميد  أخبار االيوبيين 

قاف فى المجتمعات االسالمية التطور المإسسى لقطاع االو
 325 مليحة محمد رزق  ) دراسة حالة جمهورية مصر العربية (

 340 ناصر االنصارى  المجمل فى تاريخ القانون المصرى 

 365 ناصر خسرو ت/يحيى الخشاب  سفرنامـــــــــــة 

 234 نخبة من الباحثين العراقيين  حضارة العراق ) الجزء التاسع ( 

 370 نظير حسان سعداوى  تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى 

 382 نظير حسان ِسعداوى  ُصور ومظالم من عصر المماليك 

 371  نعمت إسماعيل عالم من الغزو االغريقى حتى الفتح االسالمى 



ٔٗ 
 

 240 نعيم بك شقير  تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيها 

لية ومحطاتها بين الشرق والغرب ) طرق التجارة الدو
 220 نعيم زكى فهمى  اواخر العصور الوسطى ( 

تطور الصناعة المصرية منذ عهد محمد على حتى عهد 
 271 نوال قاسم  عبد الناصر 

 المجتمع االسالمى والغرب 
هاملتون ِجب ت/احمد عبد الرحيم 

 287 مصطفى 

المجتمع فى مصر االسالمية "من الفتح العربى إلى العصر 
 324 هويدا عبد العظيم رمضان  الفاطمى " 

 االقتصاد واالدارة فى مصر فى مستهل الفرن التاسع عشر 
هيلين آن ت/احمد عبد الرحيم 

 355 مصطفى 

 215 وليم الصورى ت/حسن حبشى  الحروب الصليبية ) الجزء االول ( 

 279 يعقوب ليسنر ت/صالح احمد العلى  خطط بغداد فى العهود العباسية االلى 

 ُكتب خاصة بـ الفن القبطى  

 391 ابو صالح االلفى  الموجز فى تاريخ الفن العام 

 392 حسن الباشا  دراسات فى فن النهضة وتؤثره بالفنون االسالمية 

 387 رإف حبيب  الموجز التاريخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة 

 393 سعاد ماهر محمد  طى الفن القب

 388 سومرزكالرك ت/ابراهيم سالمة  اآلثار القبطية فى وادى النيل 

 389 الفريد.ج.بتلر ت/ابراهيم سالمة  (  ٔقديمة فى مصر ) ج الكنائس القبطية ال

 390 الفريد.ج.بتلر ت/ابراهيم سالمة  (  ٕالكنائس القبطية القديمة فى مصر ) ج 

 394 لوسيت فالنى ت/هدى خزام  الهروب إلى مصر " رحلة العائلة الُمقدسة " 

 ُكتب خاصة بـ التصوير  

 397 ابو الحمد محمود فرغلى  التصوير االسالمى 

 395 حسن الباسا  فنون التصوير االسالمى فى مصر 

 399 حسن الباسا  التصوير االسالمى فى العصور الوسطى 

فن التصوير عند االتراك االويغور وأثره على التصوير 
 398 ربيع حامد خليفة  االسالمى 

 400 د خليفة ربيع حام فن الصور الشخصية فى مدرسة التصوير العثمانى 

 396 حمود ابراهيم حسين م أعالم المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية 

 ُكتب خاصة بـ الكتابات  



ٔ٘ 
 

 404 ابراهيم جمعة  الكتابات الكوفية دراسة فى تطور 

 408 الرباكى  احمد بن صالح حصن الُعر فى النقوش والمدونات التاريخية 

 405 احمد رمضان احمد  االيجازات والتوقيعات المخطوطة 

 407 زكى صالح  الخط العربى 

 403 سامى احمد عبد الحليم  الخط الكوفى الهندى المربع  

 401 شبل ابراهيم عبيد  الكتابات االثرية على المعادن 

 410 عالء الدين عبد العال عبد الحميد  شواهد القبور االيوبية والمملوكية 

 409 فرج هللا احمد يوسف  اآليات القرآنية على المسكوكات االسالمية 

 406 محمد حمزة الحداد  (  النقوش الكتابية االسالمية وقيمتها التاريخية )المبحث االول

 402 مصطفى عبد هللا شيحة  شواهد قبور اسالمية من جبانة صعدة باليمن 

 ُكتب خاصة بـ الندوات   

هـ ٕٓٗٔ)-(1العرب وأوربا عبر عصور التاريخ حصاد )
 412 اتحاد المإرخين العرب /القاهرة  م (222ٔ -

ندوة طرق التجارة العالمية عبر العالم العربى على مر 
 413 اتحاد المإرخين العرب /القاهرة  م (  ٕٓٓٓ -هـ  ٕٔٗٔ)  -( 8عصور التاريخ حصاد )

ضارة العربية االسالمية فى العصور الوسطى حصاد الح
 414 اتحاد المإرخين العرب /القاهرة  م ( ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔ( )ٓٔ)

هـ ٕٗٗٔ( )ٔٔالبحر االحمر عبر عصور التاريخ حصاد )
 415 اتحاد المإرخين العرب /القاهرة  (  ٖٕٓٓ -

هـ ٕ٘ٗٔ( )ٕٔالعالم العربى فى الكتابات التاريخية حص )
 416 اتحاد المإرخين العرب /القاهرة  م(ٕٗٓٓ -

 417 تحت رعاية / فاروق اسماعيل احمد  ندوة اآلثار االسالمية فى شرق العالم االسالمى 

 411 ربيع حامد خليفة   ٕٓٓٓنوفمبر  2ٔ - 8ٔندوة آثار سيناء عبر العصور 

 418 ندوة المجلس االعلى للفنون واآلداب  جالل الدين السيوطى 
 


