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الخرٌطة السٌاسٌة للمارة األوروبٌةابانوب امٌر اٌوب ذكى مستجد ١١٠٩٥٤١

الخرٌطة السٌاسٌة للمارة األوروبٌةاحمد رشدى دمحم ابوالمعاطى ربٌع مستجد ٢١٠٩٥٤٢

الخرٌطة السٌاسٌة للمارة األوروبٌةاحمد عبد الكرٌم احمد عبد العال مستجد ٣١٠٩٥٤٣

الخرٌطة السٌاسٌة للمارة األوروبٌةاحمد محسن دمحم صادق مستجد ٤١٠٩٥٤٤

الخرٌطة السٌاسٌة للمارة األوروبٌةاسراء رزق رزق رزق حسن مستجد ٥١٠٩٥٤٥

الوحدة اإلٌطالٌةاسماء محسن ابراهٌم توكل سعود مستجد ٦١٠٩٥٤٦

الوحدة اإلٌطالٌةامنٌه ولٌد سالمه فهمى دمحم مستجد ٧١٠٩٥٤٧

الوحدة اإلٌطالٌةانهار على على عبد العال واصل مستجد ٨١٠٩٥٤٨

الوحدة اإلٌطالٌةاٌه احمد رزق عبد الرحمن ابو النجا مستجد ٩١٠٩٥٤٩

الوحدة اإلٌطالٌةاٌه حمدى الششتاوى دمحم مستجد ١٠١٠٩٥٥٠

العمل المنظم لتحمٌك الوحدة اإلٌطالٌةاٌه مصطفى دمحم عبد هللا عبد الفتاح مستجد ١١١٠٩٥٥١

العمل المنظم لتحمٌك الوحدة اإلٌطالٌةتسنٌم فرج ابراهٌم عبد الهادى عبد الهادى مستجد ١٢١٠٩٥٥٢

العمل المنظم لتحمٌك الوحدة اإلٌطالٌةحسن دمحم عبد الرحمن دمحم البرعى مستجد ١٣١٠٩٥٥٣

العمل المنظم لتحمٌك الوحدة اإلٌطالٌةحنان مصطفى دمحم مصطفى لمٌحة مستجد ١٤١٠٩٥٥٤

العمل المنظم لتحمٌك الوحدة اإلٌطالٌةخالد اشرف بهجت دمحم صالح مستجد ١٥١٠٩٥٥٥

كافوردالٌا عماد حمدان المتولى مستجد ١٦١٠٩٥٥٦

كافورراندا رضا ابراهٌم دمحم مستجد ١٧١٠٩٥٥٧

كافوررحمه احمد عباس دمحم المتولى مستجد ١٨١٠٩٥٥٨

كافوررنا احمد دمحم عبد الفتاح نور مستجد ١٩١٠٩٥٥٩

كافوررٌهام هانً السٌد العرٌان مستجد ٢٠١٠٩٥٦٠
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مازٌنً وغارٌبالديساره حسام احمد عبد الفتاح مستجد ٢١١٠٩٥٦١

مازٌنً وغارٌبالديساره خالد عبد هللا على السٌد مستجد ٢٢١٠٩٥٦٢

مازٌنً وغارٌبالديسلوى السٌد وهبه حبٌب هالل مستجد ٢٣١٠٩٥٦٣

مازٌنً وغارٌبالديعائشه السعٌد السٌد منصور شهاب مستجد ٢٤١٠٩٥٦٤

مازٌنً وغارٌبالديعلى اٌهاب على المتولى الحسٌنى مستجد ٢٥١٠٩٥٦٥

بسمارنعلى بٌومى عبدهللا عبٌد مستجد ٢٦١٠٩٥٦٦

بسمارنعمر حسٌن مسعود دمحم مسعود مستجد ٢٧١٠٩٥٦٧

بسمارنفوزٌه ٌوسف صادق ابراهٌم الفرخ مستجد ٢٨١٠٩٥٦٨

بسمارنكرٌم احمد مسعد احمد عبد الفتاح مستجد ٢٩١٠٩٥٦٩

بسمارندمحم محمود دمحم دروٌش رجب مستجد ٣٠١٠٩٥٧٠

الجهود السابمة لبسمارندمحم ٌاسر وفٌك دمحم ابراهٌم مستجد ٣١١٠٩٥٧١

الجهود السابمة لبسمارنمرام احمد دمحم دمحمستٌت مستجد ٣٢١٠٩٥٧٢

الجهود السابمة لبسمارنمرٌم دمحم دمحم الدمٌاطً مستجد ٣٣١٠٩٥٧٣

الجهود السابمة لبسمارنمنار اشرف فرج دبور مستجد ٣٤١٠٩٥٧٤

الجهود السابمة لبسمارنمها فٌصل عبد الحلٌم متولى مستجد ٣٥١٠٩٥٧٥

معاهدات جاشتٌن وبراغ وفرانكفورتمى جمعه عبد الرسول المتولى عمل مستجد ٣٦١٠٩٥٧٦

معاهدات جاشتٌن وبراغ وفرانكفورتمٌاده فتحى عبد العزٌز عبد العزٌز عبٌد مستجد ٣٧١٠٩٥٧٧

معاهدات جاشتٌن وبراغ وفرانكفورتنادر السٌد على عبدهللا حرمى مستجد ٣٨١٠٩٥٧٨

معاهدات جاشتٌن وبراغ وفرانكفورتندا السٌد دمحم سلٌمان مستجد ٣٩١٠٩٥٧٩

معاهدات جاشتٌن وبراغ وفرانكفورتندا ٌوسف السٌد ٌوسف عبود مستجد ٤٠١٠٩٥٨٠
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م1870الحرب السبعٌنٌة ندي دمحم عوض خمٌس مستجد ٤١١٠٩٥٨١

م1870الحرب السبعٌنٌة نرمٌن ناصر علوان متولى على مستجد ٤٢١٠٩٥٨٢

م1870الحرب السبعٌنٌة نوران الدمحمى سلٌمان الدمحمي مستجد ٤٣١٠٩٥٨٣

م1870الحرب السبعٌنٌة نوران دمحم عبد العزٌز الهوارى مستجد ٤٤١٠٩٥٨٤

م1870الحرب السبعٌنٌة هاجر احمد عبد التواب احمد المتولى مستجد ٤٥١٠٩٥٨٥

تكوٌن معسكر الوسط هاجر جمال محمود ٌوسف عوٌضه مستجد ٤٦١٠٩٥٨٦

تكوٌن معسكر الوسط هاجر حسن كمال السٌد رمضان مستجد ٤٧١٠٩٥٨٧

تكوٌن معسكر الوسط هاجر عبد العزٌز عبد العزٌز اسماعٌل احمد مستجد ٤٨١٠٩٥٨٨

تكوٌن معسكر الوسط هند دمحم عوض توفٌك السٌد مستجد ٤٩١٠٩٥٨٩

تكوٌن معسكر الوسط ٌارا السٌد السٌد االدٌب مستجد ٥٠١٠٩٥٩٠

(الحلفاء  )تكوٌن معسكر الوفاق ٌارا اٌمن السٌد االصٌل مستجد ٥١١٠٩٥٩١

(الحلفاء  )تكوٌن معسكر الوفاق ٌاسمٌن حسن عبد الرازق عبد الرحٌم مستجد ٥٢١٠٩٥٩٢

(الحلفاء  )تكوٌن معسكر الوفاق ٌاسمٌن دمحم عبدهللا محمود شعبان مستجد ٥٣١٠٩٥٩٣

(الحلفاء  )تكوٌن معسكر الوفاق ٌاسمٌن محمود السٌد دمحم على سالم مستجد ٥٤١٠٩٥٩٤

(الحلفاء  )تكوٌن معسكر الوفاق امجد مصطفى عبد المجٌد سالم مستجد ٥٥١٠٩٥٩٥

األحالف واألحالف المضادةعال عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٦١٠٩٥٩٦
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األحالف واألحالف المضادةابراهٌم مصطفى عبد الجلٌل المناوي مستجد ١١٠٩٧٦١

األحالف واألحالف المضادةاحمد ابو الفرح رمضان على زٌدان مستجد ٢١٠٩٧٦٢

األحالف واألحالف المضادةاحمد اٌهاب دمحم زكرٌا السخاوى مستجد ٣١٠٩٧٦٣

األحالف واألحالف المضادةاحمد ذكى جبره عبدربه مستجد ٤١٠٩٧٦٤

م1872عصبة األباطرة الثالثة احمد رامى دمحم نصر موسى مستجد ٥١٠٩٧٦٥

م1872عصبة األباطرة الثالثة احمد زٌن العابدٌن السٌد حسن ابراهٌم مستجد ٦١٠٩٧٦٦

م1872عصبة األباطرة الثالثة احمد زٌن منصور شطا مستجد ٧١٠٩٧٦٧

م1872عصبة األباطرة الثالثة احمد سعد لمر الزمان دمحم اسماعٌل مستجد ٨١٠٩٧٦٨

م1872عصبة األباطرة الثالثة احمد دمحم احمد صبحى سلطان مستجد ٩١٠٩٧٦٩

م1881 والثالثً 1879التحالف الثنائً احمد دمحم احمد عبد الخالك المكرومً مستجد ١٠١٠٩٧٧٠

م1881 والثالثً 1879التحالف الثنائً احمد دمحم زكى الشربٌنى مستجد ١١١٠٩٧٧١

م1881 والثالثً 1879التحالف الثنائً احمد ناجى رشاد ابراهٌم مشالى مستجد ١٢١٠٩٧٧٢

م1881 والثالثً 1879التحالف الثنائً ادهم احمد عبد المنعم زكى مستجد ١٣١٠٩٧٧٣

م1881 والثالثً 1879التحالف الثنائً اسامه دمحم مصطفى دمحم جاد شلبى مستجد ١٤١٠٩٧٧٤

م1891الوفاق الروسً الفرنسً اسراء ابراهٌم السباعى على البسٌونً مستجد ١٥١٠٩٧٧٥

م1891الوفاق الروسً الفرنسً اسراء ابراهٌم محمود ابو زٌد مستجد ١٦١٠٩٧٧٦

م1891الوفاق الروسً الفرنسً اسراء احمد احمد عبده مستجد ١٧١٠٩٧٧٧

م1891الوفاق الروسً الفرنسً اسراء السعٌد سعد حلمى ابو المجد مستجد ١٨١٠٩٧٧٨

م1891الوفاق الروسً الفرنسً اسراء العباسى توكل دمحم السٌد مستجد ١٩١٠٩٧٧٩

م1904 (انجلترا وفرنسا  )الوفاق الودي اسراء حمدنا هللا احمد ٌوسف شداد مستجد ٢٠١٠٩٧٨٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 2016 الئحة 

الوثائق والمكتبات والمعلومات- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة األولى 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

م1904 (انجلترا وفرنسا  )الوفاق الودي اسراء عبد المؤمن رجب رجب شهاوى مستجد ٢١١٠٩٧٨١

م1904 (انجلترا وفرنسا  )الوفاق الودي اسراء عوض حامد حجازى مستجد ٢٢١٠٩٧٨٢

م1904 (انجلترا وفرنسا  )الوفاق الودي اسراء محمود السٌد الطنطاوى النبوى مستجد ٢٣١٠٩٧٨٣

م1904 (انجلترا وفرنسا  )الوفاق الودي اسراء محمود دمحم على خضر مستجد ٢٤١٠٩٧٨٤

م1907الوفاق اإلنجلٌزي الروسً اسالم ابو زٌد العدل ابو زٌد كسبه مستجد ٢٥١٠٩٧٨٥

م1907الوفاق اإلنجلٌزي الروسً اسالم دمحم الشبراوى ابراهٌم مصطفى مستجد ٢٦١٠٩٧٨٦

م1907الوفاق اإلنجلٌزي الروسً اسالم هانى صالح دمحم البحمٌري مستجد ٢٧١٠٩٧٨٧

م1907الوفاق اإلنجلٌزي الروسً اسماء احمد عبد الفتاح دمحم سلٌمان مستجد ٢٨١٠٩٧٨٨

م1907الوفاق اإلنجلٌزي الروسً اسماء اسماعٌل صبرى عبد الحمٌد مستجد ٢٩١٠٩٧٨٩

األزمات المراكشٌةاسماء السٌد المتولى المتولى الشربٌنى مستجد ٣٠١٠٩٧٩٠

األزمات المراكشٌةاسماء عادل السٌد البدوى احمد كٌوان مستجد ٣١١٠٩٧٩١

األزمات المراكشٌةاسماء عبد الستار احمد البدوى عبد المجٌد مستجد ٣٢١٠٩٧٩٢

األزمات المراكشٌةاسماء نجٌب حجى حجاج حسن زرع مستجد ٣٣١٠٩٧٩٣

األزمات المراكشٌةاعتماد عبد الفتاح السٌد دمحم خضر مستجد ٣٤١٠٩٧٩٤

األزمات البلمانٌةاالء السٌد ابراهٌم ذكى توفٌك مستجد ٣٥١٠٩٧٩٥

األزمات البلمانٌةاالء حسانٌن صالح الدٌن جابر مستجد ٣٦١٠٩٧٩٦

األزمات البلمانٌةاالء حماده السٌد طه الشربٌنى الشهاوى مستجد ٣٧١٠٩٧٩٧

األزمات البلمانٌةاالء عادل حلمى السٌد عطٌه مستجد ٣٨١٠٩٧٩٨

األزمات البلمانٌةاالء دمحم السٌد الموجى دمحم مستجد ٣٩١٠٩٧٩٩

أزمة طنجةالسٌد عطٌة السٌد عطٌة مستجد ٤٠١٠٩٨٠٠
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م1905أزمة طنجة الشٌماء ممدوح احمد توفٌك الهنداوي مستجد ٤١١٠٩٨٠١

م1905أزمة طنجة امال مجدى محمود عبد هللا ٌوسف مستجد ٤٢١٠٩٨٠٢

م1905أزمة طنجة امانى تامر عبد الحى فرج عبد الحً مستجد ٤٣١٠٩٨٠٣

م1905أزمة طنجة امل رزق شعبان حسٌن الرحل مستجد ٤٤١٠٩٨٠٤

م1906مؤتمر الجزٌرة امنٌه اشرف ابراهٌم دمحم رومٌه مستجد ٤٥١٠٩٨٠٥

م1906مؤتمر الجزٌرة امنٌه الصاوى دمحم الصاوى حسانٌن مستجد ٤٦١٠٩٨٠٦

م1906مؤتمر الجزٌرة امنٌه تامر رزق دمحم ابوشوشه مستجد ٤٧١٠٩٨٠٧

م1906مؤتمر الجزٌرة امنٌه فهٌم البهى دمحم عبد المطلب مستجد ٤٨١٠٩٨٠٨

م1906مؤتمر الجزٌرة امنٌه دمحم الراعى ابو العطا المغل مستجد ٤٩١٠٩٨٠٩

م1911أزمة أغادٌر امٌرة عبد الحمٌد الوصٌفى الملفاط مستجد ٥٠١٠٩٨١٠

م1911أزمة أغادٌر امٌره احمد حسن دمحم مستجد ٥١١٠٩٨١١

م1911أزمة أغادٌر امٌره اشرف احمد ابراهٌم طافور مستجد ٥٢١٠٩٨١٢

م1911أزمة أغادٌر امٌره رضا ابراهٌم دمحم سالم مستجد ٥٣١٠٩٨١٣

م1911أزمة أغادٌر امٌره عادل شولى رجب على مستجد ٥٤١٠٩٨١٤

م1908أزمة ضم النمسا للبوسنة والهرسن امٌره دمحم حسن دمحم حسٌن مستجد ٥٥١٠٩٨١٥

م1908أزمة ضم النمسا للبوسنة والهرسن امٌره دمحم عبد الفتاح دمحم علً مستجد ٥٦١٠٩٨١٦

م1908أزمة ضم النمسا للبوسنة والهرسن اٌات عشٌش دمحم عبدالهادى عشٌش مستجد ٥٧١٠٩٨١٧

م1908أزمة ضم النمسا للبوسنة والهرسن اٌمان االمام دمحم ابو حلبٌة مستجد ٥٨١٠٩٨١٨

م1908أزمة ضم النمسا للبوسنة والهرسن اٌمان الحسٌن عبد الفتاح عبد الجواد مستجد ٥٩١٠٩٨١٩

م1912الحرب البلمانٌة األولى اٌمان صالح احمد عبد الرازق احمد مستجد ٦٠١٠٩٨٢٠
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م1912الحرب البلمانٌة األولى اٌمان مادح دمحم طه الرٌس مستجد ٦١١٠٩٨٢١

م1912الحرب البلمانٌة األولى اٌمان دمحم وحٌد احمد ابراهٌم شوٌمة مستجد ٦٢١٠٩٨٢٢

م1912الحرب البلمانٌة األولى اٌمان وجدى ابراهٌم على وجدى مستجد ٦٣١٠٩٨٢٣

م1912الحرب البلمانٌة األولى اٌناس بشٌر فاروق عطٌة حمزة مستجد ٦٤١٠٩٨٢٤

م1913الحرب البلمانٌة الثانٌة اٌناس عماد الدٌن عباس معاطى مستجد ٦٥١٠٩٨٢٥

م1913الحرب البلمانٌة الثانٌة اٌه احمد دمحم عبد الفتاح تاج مستجد ٦٦١٠٩٨٢٦

م1913الحرب البلمانٌة الثانٌة اٌه اكرم عنتر فرهود مستجد ٦٧١٠٩٨٢٧

م1913الحرب البلمانٌة الثانٌة اٌه رأفت عبدالشافى شرف الدٌن مستجد ٦٨١٠٩٨٢٨

م1913الحرب البلمانٌة الثانٌة اٌه ربٌع على الحسانٌن عبد العاطً مستجد ٦٩١٠٩٨٢٩

م1914أزمة سٌراٌٌفو اٌه عبد الحمٌد سٌد دمحمعلى مستجد ٧٠١٠٩٨٣٠

م1914أزمة سٌراٌٌفو اٌه على دمحم على مصطفى مستجد ٧١١٠٩٨٣١

م1914أزمة سٌراٌٌفو اٌه فتحى ابو المعاطى الطنطاوى كٌوان مستجد ٧٢١٠٩٨٣٢

م1914أزمة سٌراٌٌفو اٌه دمحم ابراهٌم احمد دمحم مستجد ٧٣١٠٩٨٣٣

م1914أزمة سٌراٌٌفو اٌه دمحم رضا السٌد موسى عباس مستجد ٧٤١٠٩٨٣٤

التسابك على التسلح والحرب البلمانٌة الثانٌةاٌه دمحم على شاهٌن مستجد ٧٥١٠٩٨٣٥

التسابك على التسلح والحرب البلمانٌة الثانٌةاٌه هشام السٌد عباس متولى مستجد ٧٦١٠٩٨٣٦

التسابك على التسلح والحرب البلمانٌة الثانٌةاٌه هشام دمحم فخرى خالد مستجد ٧٧١٠٩٨٣٧

التسابك على التسلح والحرب البلمانٌة الثانٌةبثٌنه ابراهٌم دمحم دمحم الشرٌفة مستجد ٧٨١٠٩٨٣٨

التسابك على التسلح والحرب البلمانٌة الثانٌةبسمه شرٌف فوزى بسٌونى دومه مستجد ٧٩١٠٩٨٣٩

م1919مؤتمر الصلح ببارٌس بشرى دمحم دمحم النبوى هجرس مستجد ٨٠١٠٩٨٤٠
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م1919مؤتمر الصلح ببارٌس بالل عماد دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٨١١٠٩٨٤١

م1919مؤتمر الصلح ببارٌس جهاد كمال الٌمانى الٌمانى الشحات مستجد ٨٢١٠٩٨٤٢

م1919مؤتمر الصلح ببارٌس جٌهان دمحم دمحم امٌن ابو الفتوح مستجد ٨٣١٠٩٨٤٣

م1919مؤتمر الصلح ببارٌس حاتم عماد حمدى المدنى السالمونى مستجد ٨٤١٠٩٨٤٤

معاهدة فٌرساي مع ألمانٌاحسٌن محمود حسن ابراهٌم مستجد ٨٥١٠٩٨٤٥

معاهدة فٌرساي مع ألمانٌاحمدى اكرم السٌد الحفناوى مستجد ٨٦١٠٩٨٤٦

معاهدة فٌرساي مع ألمانٌاحمدى دمحم احمد توفٌك مستجد ٨٧١٠٩٨٤٧

معاهدة فٌرساي مع ألمانٌاحنان دمحم دمحم محمود دمحم الشٌخ مستجد ٨٨١٠٩٨٤٨

معاهدة فٌرساي مع ألمانٌاخلود حسام عبد الحمٌد عوض مستجد ٨٩١٠٩٨٤٩

معاهدة سان جٌرمان مع النمساخلود خالد ابراهٌم عبد السالم الحنفى مستجد ٩٠١٠٩٨٥٠

معاهدة سان جٌرمان مع النمساخٌرى دمحم حسن السٌد مستجد ٩١١٠٩٨٥١

معاهدة سان جٌرمان مع النمسادعاء دمحم دمحم عبدهللا البٌعه مستجد ٩٢١٠٩٨٥٢

معاهدة سان جٌرمان مع النمسادنٌا سمٌر محب عبد الهادى مستجد ٩٣١٠٩٨٥٣

معاهدة سان جٌرمان مع النمسادٌنا دمحم على ابراهٌم حسن مستجد ٩٤١٠٩٨٥٤

معاهدات تاٌبً وتٌرٌانون وسٌفردٌنا دمحم مصطفى الشحات مستجد ٩٥١٠٩٨٥٥

معاهدات تاٌبً وتٌرٌانون وسٌفردٌنا ٌاسر مصطفى الدسولى مستجد ٩٦١٠٩٨٥٦

معاهدات تاٌبً وتٌرٌانون وسٌفررانٌا حسن دمحم ابراهٌم منصور مستجد ٩٧١٠٩٨٥٧

معاهدات تاٌبً وتٌرٌانون وسٌفررانٌا رمضان شعبان حامد مستجد ٩٨١٠٩٨٥٨

معاهدات تاٌبً وتٌرٌانون وسٌفررحمه اشرف الجوهرى دمحم خفاجه مستجد ٩٩١٠٩٨٥٩

معاهدتً سٌفر ولوزانرحمه دمحم عبد اللطٌف مصطفى فاٌد مستجد ١٠٠١٠٩٨٦٠
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معاهدتً سٌفر ولوزانرضوى جهاد عبدالغنى سالم جبل مستجد ١٠١١٠٩٨٦١

معاهدتً سٌفر ولوزانرمضان احمد رمضان احمد مستجد ١٠٢١٠٩٨٦٢

معاهدتً سٌفر ولوزانرنا السٌد عبد الرازق دمحم دٌاب مستجد ١٠٣١٠٩٨٦٣

معاهدتً سٌفر ولوزانرنا سعد الششتاوى دمحم أبو لمر مستجد ١٠٤١٠٩٨٦٤

تمٌٌم معاهدات الصلحرنا صابر السٌد عبد الرحمن دمحم هاشم مستجد ١٠٥١٠٩٨٦٥

تمٌٌم معاهدات الصلحروان احمد دمحمى عبد العال سٌد احمد مستجد ١٠٦١٠٩٨٦٦

تمٌٌم معاهدات الصلحروان ثروت رفعت عطا مستجد ١٠٧١٠٩٨٦٧

تمٌٌم معاهدات الصلحروان رضا ابو الحمد جاد الكرٌم اسماعٌل مستجد ١٠٨١٠٩٨٦٨

تمٌٌم معاهدات الصلحروان شفٌك المغاورى دمحم عبد هللا مستجد ١٠٩١٠٩٨٦٩

عصبة األممروضه دمحم سعد مجاهد سبع مستجد ١١٠١٠٩٨٧٠

عصبة األممزبٌده على هارون عوضٌن المحالوى مستجد ١١١١٠٩٨٧٢

عصبة األممزهور حمدٌنو دمحم ابراهٌم عٌسى مستجد ١١٢١٠٩٨٧٣

عصبة األممزٌاد دمحم ابو العطا السٌد مستجد ١١٣١٠٩٨٧٤

عصبة األممزٌنب رضا دمحم احسان شوشه مستجد ١١٤١٠٩٨٧٥

األزمات التً أدت لندالع الحرب العالمٌة الثانٌةزٌنب دمحم ابراهٌم صالح الخضرى مستجد ١١٥١٠٩٨٧٦

األزمات التً أدت لندالع الحرب العالمٌة الثانٌةساره أحمد الغرٌب الشربٌنى مستجد ١١٦١٠٩٨٧٧

األزمات التً أدت لندالع الحرب العالمٌة الثانٌةساره حسٌن عبد الحمٌد متولً الفرارجً مستجد ١١٧١٠٩٨٧٨

األزمات التً أدت لندالع الحرب العالمٌة الثانٌةساره زكرٌا مجاهد سعد مستجد ١١٨١٠٩٨٧٩

األزمات التً أدت لندالع الحرب العالمٌة الثانٌةساره سالم عبد المغنى حسن السما مستجد ١١٩١٠٩٨٨٠

العدوان الٌابانً على منشورٌاساره صالح صالح دمحم عبد الخالك مستجد ١٢٠١٠٩٨٨١
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العدوان الٌابانً على منشورٌاساره عصام شرٌف شرٌف الشربٌنى مستجد ١٢١١٠٩٨٨٢

العدوان الٌابانً على منشورٌاساره عصام فتحى شلبى شلبى مستجد ١٢٢١٠٩٨٨٣

العدوان الٌابانً على منشورٌاساره على حسن حسن احمد الصعٌدى مستجد ١٢٣١٠٩٨٨٤

العدوان الٌابانً على منشورٌاساره عماد دمحم عبد الوهاب مستجد ١٢٤١٠٩٨٨٥

الحرب اإلٌطالٌة الحبشٌةساره دمحم مصطفى دمحم مستجد ١٢٥١٠٩٨٨٦

الحرب اإلٌطالٌة الحبشٌةساره منصور ابراهٌم عبدالحمٌد العسوى امنه مستجد ١٢٦١٠٩٨٨٧

الحرب اإلٌطالٌة الحبشٌةساره نصر دمحم سلٌمان عمٌش مستجد ١٢٧١٠٩٨٨٨

الحرب اإلٌطالٌة الحبشٌةسالى شرٌف دمحم كامل محمود خلٌل مستجد ١٢٨١٠٩٨٨٩

الحرب اإلٌطالٌة الحبشٌةسالى عالء سالمه خالد عبده جمعة مستجد ١٢٩١٠٩٨٩٠

الحرب األهلٌة األسبانٌةسامى محمود احمد عبدالخالك الرزى مستجد ١٣٠١٠٩٨٩١

الحرب األهلٌة األسبانٌةسعاد سعد ابراهٌم سعد علً مستجد ١٣١١٠٩٨٩٢

الحرب األهلٌة األسبانٌةسعد سامح سعد على عوض مستجد ١٣٢١٠٩٨٩٣

الحرب األهلٌة األسبانٌةسلمى حمدى عوض حسن على الوكٌل مستجد ١٣٣١٠٩٨٩٤

الحرب األهلٌة األسبانٌةسلمى طارق جمال الدٌن عبد الفتاح عبد العزٌز مستجد ١٣٤١٠٩٨٩٥

االٌجتٌاح األلمانً للنمساسلمى دمحم جمال محمود حسن عوف مستجد ١٣٥١٠٩٨٩٦

االٌجتٌاح األلمانً للنمساسلوى عاطف انور عبد الوهاب دمحم مستجد ١٣٦١٠٩٨٩٧

االٌجتٌاح األلمانً للنمساسمٌه حبٌب دمحم حبٌب مستجد ١٣٧١٠٩٨٩٨

االٌجتٌاح األلمانً للنمساسهٌله رضا حسٌن ابو ضفر مستجد ١٣٨١٠٩٨٩٩

االٌجتٌاح األلمانً للنمساسهٌله وحٌد ٌحٌى علفه مستجد ١٣٩١٠٩٩٠٠

ضم ألمانٌا لتشٌكوسولوفاكٌاشروق عبد هللا دمحم احمد مستجد ١٤٠١٠٩٩٠١
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ضم ألمانٌا لتشٌكوسولوفاكٌاشهد احمد عبد الغفار دمحم سماحه مستجد ١٤١١٠٩٩٠٢

ضم ألمانٌا لتشٌكوسولوفاكٌاشٌماء عطٌه واعر عبدالسالم الملٌجى مستجد ١٤٢١٠٩٩٠٣

ضم ألمانٌا لتشٌكوسولوفاكٌاصفاء دمحم جابر السٌد عبود مستجد ١٤٣١٠٩٩٠٤

ضم ألمانٌا لتشٌكوسولوفاكٌاصالح الدٌن ربٌع عبده على البناوى مستجد ١٤٤١٠٩٩٠٥

العدوان األلمانً على بولنداضحى عبده مؤمن عبد الحلٌم سالم مستجد ١٤٥١٠٩٩٠٦

العدوان األلمانً على بولنداطارق محمود مطاوع على ابو السعود مستجد ١٤٦١٠٩٩٠٧

العدوان األلمانً على بولنداعائشه ٌسرى عبد المادر مصطفى عبد الوهاب مستجد ١٤٧١٠٩٩٠٨

العدوان األلمانً على بولنداعادل ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو هانى مستجد ١٤٨١٠٩٩٠٩

العدوان األلمانً على بولنداعاطف الشحات ٌوسف دمحم مستجد ١٤٩١٠٩٩١٠

م1938مؤتمر مٌونخ عبد هللا احمد عبد الحمٌد السٌد المكاوى مستجد ١٥٠١٠٩٩١١

م1938مؤتمر مٌونخ عبد هللا عادل رجب الشرلاوى كشن مستجد ١٥١١٠٩٩١٢

م1938مؤتمر مٌونخ عبد هللا دمحم شكرى السٌد ٌوسف الدٌب مستجد ١٥٢١٠٩٩١٣

م1938مؤتمر مٌونخ عبدالحمٌد حمدٌنو حامد الصباغ مستجد ١٥٣١٠٩٩١٤

م1938مؤتمر مٌونخ عبدالرحمن احمد السٌد النجار مستجد ١٥٤١٠٩٩١٥

ردود أفعال االحتالل اإلٌطالً للحبشةعبدالرحمن فاروق عبدالرؤف الدرٌنى عامود مستجد ١٥٥١٠٩٩١٦

ردود أفعال االحتالل اإلٌطالً للحبشةعبدالرحمن دمحم سلطان السعداوى مستجد ١٥٦١٠٩٩١٧

ردود أفعال االحتالل اإلٌطالً للحبشةعبدالهادى عادل دمحم عبدالهادى مستجد ١٥٧١٠٩٩١٨

ردود أفعال االحتالل اإلٌطالً للحبشةعبٌر عٌد جمعه احمد الدٌب مستجد ١٥٨١٠٩٩١٩

ردود أفعال االحتالل اإلٌطالً للحبشةعفاف حازم عبد الوهاب السٌد الدسولى مستجد ١٥٩١٠٩٩٢٠

التدخل األوروبً فً الحرب األهلٌة اإلسبانٌةعال دمحم عبد العزٌز الشحات زاٌد مستجد ١٦٠١٠٩٩٢١
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التدخل األوروبً فً الحرب األهلٌة اإلسبانٌةعالء نفادى احمد سالم المنسى مستجد ١٦١١٠٩٩٢٢

التدخل األوروبً فً الحرب األهلٌة اإلسبانٌةعلى رجب دمحم المهدى علٌوه مستجد ١٦٢١٠٩٩٢٣

التدخل األوروبً فً الحرب األهلٌة اإلسبانٌةعلى دمحم على ناصف مستجد ١٦٣١٠٩٩٢٤

التدخل األوروبً فً الحرب األهلٌة اإلسبانٌةعلٌاء حمدى فتحى حسٌن صابر مستجد ١٦٤١٠٩٩٢٥

تطور الحرب األهلٌة اإلسبانٌة ونتائجهاعلٌاء على عاشور غالى مستجد ١٦٥١٠٩٩٢٦

تطور الحرب األهلٌة اإلسبانٌة ونتائجهاعلٌاء كرم دمحم فتحى المتولى احمد النجار مستجد ١٦٦١٠٩٩٢٧

تطور الحرب األهلٌة اإلسبانٌة ونتائجهاعماد السٌد عماد على عوض مستجد ١٦٧١٠٩٩٢٨

تطور الحرب األهلٌة اإلسبانٌة ونتائجهاعمار ضٌاء الطنطاوى ابو المعاطى مستجد ١٦٨١٠٩٩٢٩

تطور الحرب األهلٌة اإلسبانٌة ونتائجهاعمرو اسامه عبدالعزٌز ابراهٌم غازى عابدٌن مستجد ١٦٩١٠٩٩٣١

مسألة السودت عمرو جالل على ابراهٌم مستجد ١٧٠١٠٩٩٣٢

مسألة السودت فادى عاطف الممص ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٩٩٣٣

مسألة السودت فارس على عبد الحافظ اسماعٌل مستجد ١٧٢١٠٩٩٣٤

مسألة السودت فاطمة عابد ابراهٌم طه ابراهٌم مستجد ١٧٣١٠٩٩٣٥

مسألة السودت فاطمه احمد رمزى احمد دمحم مستجد ١٧٤١٠٩٩٣٦

كلٌمنمصو ولوٌد جورجفاطمه عباس كمال طه جوهر مستجد ١٧٥١٠٩٩٣٧

كلٌمنمصو ولوٌد جورجفاطمه عبد هللا المتولى ابو الوفا عثمان مستجد ١٧٦١٠٩٩٣٨

كلٌمنمصو ولوٌد جورجفاٌزه حسن الدسولى دمحم النجار مستجد ١٧٧١٠٩٩٣٩

كلٌمنمصو ولوٌد جورجلمٌاء صالح منٌر مصطفى زٌنب مستجد ١٧٨١٠٩٩٤٠

كلٌمنمصو ولوٌد جورجلٌنا عبد الخالك عبد الخالك حسن المهدى مستجد ١٧٩١٠٩٩٤١

كلٌمانصو ووٌلسونمارٌهان فؤاد احمد عبدالرحمن النبراوى مستجد ١٨٠١٠٩٩٤٢
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كلٌمانصو ووٌلسوندمحم احمد العجمى عبدالصمد سكرانه مستجد ١٨١١٠٩٩٤٣

كلٌمانصو ووٌلسوندمحم احمد محمود حسن ٌوسف مستجد ١٨٢١٠٩٩٤٤

كلٌمانصو ووٌلسوندمحم السٌد عوض على جبر مستجد ١٨٣١٠٩٩٤٥

كلٌمانصو ووٌلسوندمحم انور دمحم خلٌل الشافعى مستجد ١٨٤١٠٩٩٤٦

كافور وبٌسمارندمحم خمٌس عبد الحلٌم سالم مستجد ١٨٥١٠٩٩٤٧

كافور وبٌسمارندمحم سمٌر عبد العزٌز كامل مستجد ١٨٦١٠٩٩٤٨

كافور وبٌسمارندمحم شرٌف عبد البارى على منصور مستجد ١٨٧١٠٩٩٤٩

كافور وبٌسمارندمحم عبد الحمٌد احمد درغم مستجد ١٨٨١٠٩٩٥٠

كافور وبٌسمارندمحم عطٌه مراد عطٌه على فرج مستجد ١٨٩١٠٩٩٥١

بسمارن وهتلردمحم عماد الدٌن الشحات على الهجرسى مستجد ١٩٠١٠٩٩٥٢

بسمارن وهتلردمحم فرج زكى النبراوى مستجد ١٩١١٠٩٩٥٣

بسمارن وهتلردمحم محرم دمحم عبدالحمٌد دمحم مستجد ١٩٢١٠٩٩٥٤

بسمارن وهتلردمحم محمود حمدى ابراهٌم المنسى مستجد ١٩٣١٠٩٩٥٥

بسمارن وهتلردمحم محمود محمود احمد رمضان مستجد ١٩٤١٠٩٩٥٦

أزمة طنجة والحرب البلمانٌة األولىدمحم منتصر عبد الفتاح اسماعٌل مستجد ١٩٥١٠٩٩٥٧

أزمة طنجة والحرب البلمانٌة األولىدمحم هانى لطفى عبد الرازق سلٌمان مستجد ١٩٦١٠٩٩٥٨

أزمة طنجة والحرب البلمانٌة األولىمحمود على عبدالسالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ١٩٧١٠٩٩٥٩

أزمة طنجة والحرب البلمانٌة األولىمحمود وجدى احمد الدسولى الردٌنى مستجد ١٩٨١٠٩٩٦٠

أزمة طنجة والحرب البلمانٌة األولىمحمود وفٌك احمد حماد المشد مستجد ١٩٩١٠٩٩٦١

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة الثانٌةمروه احمد السٌد رزق عنتر مستجد ٢٠٠١٠٩٩٦٢
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أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة الثانٌةمروه عبد الحفٌظ دمحم المصٌر مستجد ٢٠١١٠٩٩٦٣

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة الثانٌةمروه دمحم عبد الخالك عبد العاطى المهدى مستجد ٢٠٢١٠٩٩٦٤

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة الثانٌةمرٌم اسعد السعٌد دمحم مصطفى مستجد ٢٠٣١٠٩٩٦٥

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة الثانٌةمرٌم رزق دمحم دمحمعبد الداٌم مستجد ٢٠٤١٠٩٩٦٦

أزمة طنجة وأزمة سٌراٌٌفومرٌم رشاد محمود بكر منصور مستجد ٢٠٥١٠٩٩٦٧

أزمة طنجة وأزمة سٌراٌٌفومرٌم سعد السٌد دمحم بلده مستجد ٢٠٦١٠٩٩٦٨

أزمة طنجة وأزمة سٌراٌٌفومرٌم طارق على دمحم مستجد ٢٠٧١٠٩٩٦٩

أزمة طنجة وأزمة سٌراٌٌفومرٌم على حامد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٠٨١٠٩٩٧٠

أزمة طنجة وأزمة سٌراٌٌفومرٌم دمحم امٌن احمد السكرى مستجد ٢٠٩١٠٩٩٧١

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة األولىمرٌم نبٌل صالح مطاوع الضوٌنى مستجد ٢١٠١٠٩٩٧٢

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة األولىمصطفى ابراهٌم دمحم ذكى صمر مستجد ٢١١١٠٩٩٧٣

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة األولىمصطفى حسن ابراهٌم حسن البحٌرى مستجد ٢١٢١٠٩٩٧٤

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة األولىمصطفى حماده رمضان ابراهٌم مستجد ٢١٣١٠٩٩٧٥

أزمة أغادٌر والحرب البلمانٌة األولىمصطفى محسن عبد النبى مصطفى البدراوى مستجد ٢١٤١٠٩٩٧٦

مؤتمر الجزٌرة وأزمة سٌراٌٌفومعتز ٌسرى دمحم عٌد مصطفى مستجد ٢١٥١٠٩٩٧٧

مؤتمر الجزٌرة وأزمة سٌراٌٌفومعتصم باهلل عصام عبدالهادى مشعل مستجد ٢١٦١٠٩٩٧٨

مؤتمر الجزٌرة وأزمة سٌراٌٌفوممدوح اشرف عبدالرحمن عبدهللا السٌد بٌبرس مستجد ٢١٧١٠٩٩٧٩

مؤتمر الجزٌرة وأزمة سٌراٌٌفومنار ابراهٌم رجب طه ٌس مستجد ٢١٨١٠٩٩٨٠

مؤتمر الجزٌرة وأزمة سٌراٌٌفومنار عاطف دمحم عوض عبد العاطى مستجد ٢١٩١٠٩٩٨١

مؤتمر الجزٌرة والحرب البلمانٌة الثانٌةمنة هللا االسمى االسمى سبع مستجد ٢٢٠١٠٩٩٨٢
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مؤتمر الجزٌرة والحرب البلمانٌة الثانٌةمنه هللا العزازى عبد النعٌم العزازى مستجد ٢٢١١٠٩٩٨٣

مؤتمر الجزٌرة والحرب البلمانٌة الثانٌةمنه هللا عٌسى عٌسى دمحم غربه مستجد ٢٢٢١٠٩٩٨٤

مؤتمر الجزٌرة والحرب البلمانٌة الثانٌةمنه هللا دمحم محمود دمحم الحدٌدى مستجد ٢٢٣١٠٩٩٨٥

مؤتمر الجزٌرة والحرب البلمانٌة الثانٌةمنى ابراهٌم محمود حسٌن الغزالى مستجد ٢٢٤١٠٩٩٨٦

م1904عصبة األباطرة والوفاق الودي منى وائل السٌد اسماعٌل عبد اللطٌف مستجد ٢٢٥١٠٩٩٨٧

م1904عصبة األباطرة والوفاق الودي مها اشرف حمزه شحاته دمحم مستجد ٢٢٦١٠٩٩٨٨

م1904عصبة األباطرة والوفاق الودي مى موسى مصطفى محمود مستجد ٢٢٧١٠٩٩٨٩

م1904عصبة األباطرة والوفاق الودي مٌار محى شكرى ٌاسٌن دمحم مستجد ٢٢٨١٠٩٩٩٠

م1904عصبة األباطرة والوفاق الودي مٌرنا ماهر دمحم المتولى ابراهٌم مستجد ٢٢٩١٠٩٩٩١

م1907عصبة األباطرة والوفاق اإلنجلٌزي الروسً مٌرنا مجدى عبد السالم على المصبى مستجد ٢٣٠١٠٩٩٩٢

م1907عصبة األباطرة والوفاق اإلنجلٌزي الروسً نادٌه اشرف محمود ابراهٌم عزالدٌن مستجد ٢٣١١٠٩٩٩٣

م1907عصبة األباطرة والوفاق اإلنجلٌزي الروسً ندى أشرف دمحم ابراهٌم االمام مستجد ٢٣٢١٠٩٩٩٤

م1907عصبة األباطرة والوفاق اإلنجلٌزي الروسً ندى المتولى السٌد عربان الوصٌف مستجد ٢٣٣١٠٩٩٩٥

م1907عصبة األباطرة والوفاق اإلنجلٌزي الروسً ندى حسٌن شولى حسٌن مستجد ٢٣٤١٠٩٩٩٦

م1891أزمة طنجة والمحالفة الفرنسٌة الروسٌة ندى سامى السٌد بكرى مستجد ٢٣٥١٠٩٩٩٧

م1891أزمة طنجة والمحالفة الفرنسٌة الروسٌة ندى شعبان ابراهٌم شعبان الباز مستجد ٢٣٦١٠٩٩٩٨

م1891أزمة طنجة والمحالفة الفرنسٌة الروسٌة نسرٌن صبحى دمحم احمد شعٌب مستجد ٢٣٧١٠٩٩٩٩

م1891أزمة طنجة والمحالفة الفرنسٌة الروسٌة نسٌم احمد حسن دمحم ابو زٌد مستجد ٢٣٨١١٠٠٠٠

م1891أزمة طنجة والمحالفة الفرنسٌة الروسٌة نهى ثروت السٌد دمحم اسماعٌل مستجد ٢٣٩١١٠٠٠١

معاهدتً فرساي وسان جٌرماننورا اشرف السٌد محمود جاروف مستجد ٢٤٠١١٠٠٠٢
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معاهدتً فرساي وسان جٌرماننورا الشحات احمد اسماعٌل احمد مستجد ٢٤١١١٠٠٠٣

معاهدتً فرساي وسان جٌرماننوران اٌمن السٌد طه ابورٌه مستجد ٢٤٢١١٠٠٠٤

معاهدتً فرساي وسان جٌرماننوران محسن عبد الرحٌم عبد الحلٌم مستجد ٢٤٣١١٠٠٠٥

معاهدتً فرساي وسان جٌرماننوره بسٌونى عبدالوكٌل ٌوسف مستجد ٢٤٤١١٠٠٠٦

م وأزمة سٌراٌٌفو1848مؤتر فرانن فورت نورهان احمد المرسى ابراهٌم المرسى مستجد ٢٤٥١١٠٠٠٧

م وأزمة سٌراٌٌفو1848مؤتر فرانن فورت نورهان احمد حسب النبى حسن الجعفرى مستجد ٢٤٦١١٠٠٠٨

م وأزمة سٌراٌٌفو1848مؤتر فرانن فورت نورهان احمد سعد احمد والى مستجد ٢٤٧١١٠٠٠٩

م وأزمة سٌراٌٌفو1848مؤتر فرانن فورت نورهان اٌمن المغاورى ابو المعاطى خلٌل شرف مستجد ٢٤٨١١٠٠١٠

م وأزمة سٌراٌٌفو1848مؤتر فرانن فورت نورهان عطاهللا زٌدان عبد هللا مستجد ٢٤٩١١٠٠١١

م وعصبة األباطرة1948مؤتمر فرانكفورت نٌره محمود دمحم رشاد بدوى مستجد ٢٥٠١١٠٠١٢

م وعصبة األباطرة1948مؤتمر فرانكفورت هاجر السٌد خالد عبد الحلٌم عبده مستجد ٢٥١١١٠٠١٣

م وعصبة األباطرة1948مؤتمر فرانكفورت هاجر السٌد منصور دمحم سالمه مستجد ٢٥٢١١٠٠١٤

م وعصبة األباطرة1948مؤتمر فرانكفورت هاجر رشوان صالح رشوان مستجد ٢٥٣١١٠٠١٥

م وعصبة األباطرة1948مؤتمر فرانكفورت هاجر على عطٌه سلٌمان على مستجد ٢٥٤١١٠٠١٦

م وأزمة أغادٌر1948مؤتمر فرانكفورت هاجر عماد عبد الهادى حسن هاللً مستجد ٢٥٥١١٠٠١٧

م وأزمة أغادٌر1948مؤتمر فرانكفورت هاٌدى اسامه السٌد محمود السٌد مستجد ٢٥٦١١٠٠١٨

م وأزمة أغادٌر1948مؤتمر فرانكفورت هبه مصطفى محمود كمال عباس غربٌه مستجد ٢٥٧١١٠٠١٩

م وأزمة أغادٌر1948مؤتمر فرانكفورت هدى حامد احمد حسن عبده مستجد ٢٥٨١١٠٠٢٠

م وأزمة أغادٌر1948مؤتمر فرانكفورت هدى محمود عوض جاد زغالٌه مستجد ٢٥٩١١٠٠٢١

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة األولىهدٌر السٌد دمحم المرسى الشرخه مستجد ٢٦٠١١٠٠٢٢
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الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة األولىهدٌر رمضان الشربٌنى المتولى السحرٌت مستجد ٢٦١١١٠٠٢٣

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة األولىهمسه فرج الشحات حسنٌن خلٌل مستجد ٢٦٢١١٠٠٢٤

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة األولىهند احمد عبد المادر ابو زٌد مستجد ٢٦٣١١٠٠٢٥

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة األولىهند طارق السٌد شحاته رمضان عطٌه مستجد ٢٦٤١١٠٠٢٦

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة الثانٌةوفاء متولى نصر ابو المعاطى عبد العال مستجد ٢٦٥١١٠٠٢٧

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة الثانٌةوالء على ٌوسف عبد السالم لدر مستجد ٢٦٦١١٠٠٢٨

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة الثانٌةٌارا عبد الغنى احمد عبد الغنى محموداحمد مستجد ٢٦٧١١٠٠٢٩

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة الثانٌةٌارا ٌاسر صالح ابراهٌم ابو الخٌر مستجد ٢٦٨١١٠٠٣٠

الحرب السبعٌنٌة والحرب البلمانٌة الثانٌةٌاسمٌن احمد عبد الرازق عبد الممصود دمحم مستجد ٢٦٩١١٠٠٣١

م1919الحرب السبعٌنٌة ومؤتمر فرساي ٌاسمٌن السٌد احمد على زنون مستجد ٢٧٠١١٠٠٣٢

م1919الحرب السبعٌنٌة ومؤتمر فرساي ٌاسمٌن حسٌن عبد الغنى ابو المعاطى مستجد ٢٧١١١٠٠٣٣

م1919الحرب السبعٌنٌة ومؤتمر فرساي ٌاسمٌن سمٌر احمد حسٌب مستجد ٢٧٢١١٠٠٣٤

م1919الحرب السبعٌنٌة ومؤتمر فرساي ٌاسمٌن فتحى فتحى لاسم مستجد ٢٧٣١١٠٠٣٥

م1919الحرب السبعٌنٌة ومؤتمر فرساي ٌاسمٌن دمحم حسنٌن البحٌرى مستجد ٢٧٤١١٠٠٣٦

الحرب البلمانٌة واألولى والثانٌةٌاسمٌن دمحم عادل سعد حسنٌن العرالى مستجد ٢٧٥١١٠٠٣٧

الحرب البلمانٌة واألولى والثانٌةٌاسمٌن دمحم محمود السامولى مستجد ٢٧٦١١٠٠٣٨

الحرب البلمانٌة واألولى والثانٌةٌمنى محسن طه ابوزٌد حسن مستجد ٢٧٧١١٠٠٣٩

الحرب البلمانٌة واألولى والثانٌةٌوستٌنا نصر سٌداروس نصر سٌداروس مستجد ٢٧٨١١٠٠٤٠

الحرب البلمانٌة واألولى والثانٌةدمحم خالد عباس دمحم الدٌسطى مستجد ٢٧٩١١٠٠٤١

الحب البلمانٌة الثانٌة وأزمة سراٌٌفواحمد عابد زغلى عبد المنعم مستجد ٢٨٠١١٠٠٤٢
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الحب البلمانٌة الثانٌة وأزمة سراٌٌفودمحم منتصر عبد العظٌم البدوى خلٌفه مستجد ٢٨١١١٠٠٤٣

الحب البلمانٌة الثانٌة وأزمة سراٌٌفوكرٌم محمود رمضان عبد البالى فوده مستجد ٢٨٢١١٠٠٤٤

الحب البلمانٌة الثانٌة وأزمة سراٌٌفواحمد جمال على دمحم مستجد ٢٨٣١١٠٠٤٥

الحب البلمانٌة الثانٌة وأزمة سراٌٌفودمحم سعد السعٌد منصور مستجد ٢٨٤١١٠٠٤٦

كافور وعصبة األباطرة الثالثةمحمود احمد دمحم عبدالكرٌم مستجد ٢٨٥١١٠٠٤٧

كافور وعصبة األباطرة الثالثةمرٌم احمد عبدالفتاح على مستجد ٢٨٦١١٠٠٤٨

كافور وعصبة األباطرة الثالثةمعاذ دمحم دمحم عبد الحكم مستجد ٢٨٧١١٠٠٤٩

كافور وعصبة األباطرة الثالثةولٌد احمد مكرم عبٌد مستجد ٢٨٨١١٠٠٥٠

كافور وعصبة األباطرة الثالثةدنٌا دمحم السٌد السعٌد مستجد ٢٨٩١١٠٠٥١

مؤتمر فٌٌنا والوحدة اإلٌطالٌةمحمود دمحم السٌد العوضى مستجد ٢٩٠١١٠٠٥٢

مؤتمر فٌٌنا والوحدة اإلٌطالٌةٌوسف محسن رزق سالم دمحم مستجد ٢٩١١١٠٠٥٣
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