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المكتبات فى التارٌخ اإلسالمىابانوب امٌر اٌوب ذكى مستجد ١١٠٩٥٤١

مكتبات الخلفاء والسالطٌناحمد رشدى دمحم ابوالمعاطى ربٌع مستجد ٢١٠٩٥٤٢

مكتبات العلماء فى العصر اإلسالمىاحمد عبد الكرٌم احمد عبد العال مستجد ٣١٠٩٥٤٣

مكتبات المدارس والمعاهد فى التارٌخ اإلسالمىاحمد محسن دمحم صادق مستجد ٤١٠٩٥٤٤

مكتبات العلماء والفمهاء فى العصر االسالمىاسراء رزق رزق رزق حسن مستجد ٥١٠٩٥٤٥

اهتمام الخلفاء والسالطٌن بالتألٌف العلمىاسماء محسن ابراهٌم توكل سعود مستجد ٦١٠٩٥٤٦

مظاهر حركة الترجمة فى العصر اإلسالمىامنٌه ولٌد سالمه فهمى دمحم مستجد ٧١٠٩٥٤٧

المخطوطات االسالمٌةانهار على على عبد العال واصل مستجد ٨١٠٩٥٤٨

السٌر والمعازىاٌه احمد رزق عبد الرحمن ابو النجا مستجد ٩١٠٩٥٤٩

المخطوطات اإلسالمٌة فى مجال التارٌخاٌه حمدى الششتاوى دمحم مستجد ١٠١٠٩٥٥٠

التفسٌر المادى للتارٌخاٌه مصطفى دمحم عبد هللا عبد الفتاح مستجد ١١١٠٩٥٥١

مصادر التارٌخ االسالمىتسنٌم فرج ابراهٌم عبد الهادى عبد الهادى مستجد ١٢١٠٩٥٥٢

دور أهل الذمة فى حركة الترجمة فى العصر العباسىحسن دمحم عبد الرحمن دمحم البرعى مستجد ١٣١٠٩٥٥٣

حركة الترجمة فى العصر األموىحنان مصطفى دمحم مصطفى لمٌحة مستجد ١٤١٠٩٥٥٤

مكانة التراث العلمى األسالمىخالد اشرف بهجت دمحم صالح مستجد ١٥١٠٩٥٥٥

عوامل تبدبد التراث العلمى اإلسالمىدالٌا عماد حمدان المتولى مستجد ١٦١٠٩٥٥٦

مكتبة دار الحكمة ببغدادراندا رضا ابراهٌم دمحم مستجد ١٧١٠٩٥٥٧

المكتبات الفاطمٌة بالماهرةرحمه احمد عباس دمحم المتولى مستجد ١٨١٠٩٥٥٨

ماهٌة علم التارٌخرنا احمد دمحم عبد الفتاح نور مستجد ١٩١٠٩٥٥٩

التارٌخ البشرىرٌهام هانً السٌد العرٌان مستجد ٢٠١٠٩٥٦٠
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اهتمام الخلفاء العباسٌٌن بحركة الترجمةساره حسام احمد عبد الفتاح مستجد ٢١١٠٩٥٦١

اهتمام الخلفاء األموٌٌن بالعلمساره خالد عبد هللا على السٌد مستجد ٢٢١٠٩٥٦٢

اهتمام الفاطمٌٌن بالحركة العلمٌة والثمافٌةسلوى السٌد وهبه حبٌب هالل مستجد ٢٣١٠٩٥٦٣

دور األزهر الشرٌف فى الحركة الثمافٌة والعلمٌةعائشه السعٌد السٌد منصور شهاب مستجد ٢٤١٠٩٥٦٤

التارٌخ اإلنسانىعلى اٌهاب على المتولى الحسٌنى مستجد ٢٥١٠٩٥٦٥

علم التارٌخ عند ابن خلدونعلى بٌومى عبدهللا عبٌد مستجد ٢٦١٠٩٥٦٦

علم التارٌخ عند السخاوىعمر حسٌن مسعود دمحم مسعود مستجد ٢٧١٠٩٥٦٧

علم التارٌخ عند السٌوطىفوزٌه ٌوسف صادق ابراهٌم الفرخ مستجد ٢٨١٠٩٥٦٨

أهداف علم التارٌخكرٌم احمد مسعد احمد عبد الفتاح مستجد ٢٩١٠٩٥٦٩

موضوع علم التارٌخدمحم محمود دمحم دروٌش رجب مستجد ٣٠١٠٩٥٧٠

أهمٌة علم التارٌخدمحم ٌاسر وفٌك دمحم ابراهٌم مستجد ٣١١٠٩٥٧١

أسس وطرق علم التارٌخمرام احمد دمحم دمحمستٌت مستجد ٣٢١٠٩٥٧٢

طرق البحث التارٌخىمرٌم دمحم دمحم الدمٌاطً مستجد ٣٣١٠٩٥٧٣

أهمية المكتبات فى الحضارة اإلسالمية منار اشرف فرج دبور مستجد ٣٤١٠٩٥٧٤

دور المكتبات فى الحياة الثمافية والعلمية فى العصر اإلسالمىمها فٌصل عبد الحلٌم متولى مستجد ٣٥١٠٩٥٧٥

التاريخ السياسىمى جمعه عبد الرسول المتولى عمل مستجد ٣٦١٠٩٥٧٦

التاريخ االلتصادىمٌاده فتحى عبد العزٌز عبد العزٌز عبٌد مستجد ٣٧١٠٩٥٧٧

 الوشائح والصالت المائمة بين كل من علمى االجتماع والتاريخنادر السٌد على عبدهللا حرمى مستجد ٣٨١٠٩٥٧٨

 دوافع التدوين التاريخى عند العرب المسلمينندا السٌد دمحم سلٌمان مستجد ٣٩١٠٩٥٧٩

الميمة التاريخية للكتابات األثرية اإلسالمية ندا ٌوسف السٌد ٌوسف عبود مستجد ٤٠١٠٩٥٨٠
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 الموضوع الذى يبحث فيه علم التاريخندي دمحم عوض خمٌس مستجد ٤١١٠٩٥٨١

 أهمية دراسة التاريخ لألنساننرمٌن ناصر علوان متولى على مستجد ٤٢١٠٩٥٨٢

 العلوم التى يجب على الباحث التاريخى أن يكون ُملًما بهانوران الدمحمى سلٌمان الدمحمي مستجد ٤٣١٠٩٥٨٣

العوامل التى أدت إلى ضياع التراث الثمافى االسالمىنوران دمحم عبد العزٌز الهوارى مستجد ٤٤١٠٩٥٨٤

علم لتاريخ هاجر احمد عبد التواب احمد المتولى مستجد ٤٥١٠٩٥٨٥

المدونات التاريخيةهاجر جمال محمود ٌوسف عوٌضه مستجد ٤٦١٠٩٥٨٦

المصص الشعبىهاجر حسن كمال السٌد رمضان مستجد ٤٧١٠٩٥٨٧

المورثات التاريخية الحضاريةهاجر عبد العزٌز عبد العزٌز اسماعٌل احمد مستجد ٤٨١٠٩٥٨٨

دور التاريخ في تعبئة وجدان الشعوبهند دمحم عوض توفٌك السٌد مستجد ٤٩١٠٩٥٨٩

مكانة التاريخ عند المسلمينٌارا السٌد السٌد االدٌب مستجد ٥٠١٠٩٥٩٠

الببليوجرافيا التاريخيةٌارا اٌمن السٌد االصٌل مستجد ٥١١٠٩٥٩١

العلوم المساعدة للتارٌخٌاسمٌن حسن عبد الرازق عبد الرحٌم مستجد ٥٢١٠٩٥٩٢

الطبرىٌاسمٌن دمحم عبدهللا محمود شعبان مستجد ٥٣١٠٩٥٩٣

السخاوىٌاسمٌن محمود السٌد دمحم على سالم مستجد ٥٤١٠٩٥٩٤

ابن األثٌرامجد مصطفى عبد المجٌد سالم مستجد ٥٥١٠٩٥٩٥

أبو شامةعال عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٦١٠٩٥٩٦
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الكافٌجىابراهٌم مصطفى عبد الجلٌل المناوي مستجد ١١٠٩٧٦١

التارٌخ علم أم أدباحمد ابو الفرح رمضان على زٌدان مستجد ٢١٠٩٧٦٢

العاللة بٌن علم الجٌولوجٌا وعلم التارٌخاحمد اٌهاب دمحم زكرٌا السخاوى مستجد ٣١٠٩٧٦٣

العاللة بٌن علم التارٌخ وعلم الجغرافٌااحمد ذكى جبره عبدربه مستجد ٤١٠٩٧٦٤

أهمٌة دراسة التارٌخاحمد رامى دمحم نصر موسى مستجد ٥١٠٩٧٦٥

النزعة الدٌنٌة فى تفسٌر التارٌخاحمد زٌن العابدٌن السٌد حسن ابراهٌم مستجد ٦١٠٩٧٦٦

دور التارٌخ فى استلهام المدوات الصالحةاحمد زٌن منصور شطا مستجد ٧١٠٩٧٦٧

دور التارٌخ فى شحذ الهمماحمد سعد لمر الزمان دمحم اسماعٌل مستجد ٨١٠٩٧٦٨

دور التارٌخ فى اكتساب الخبراتاحمد دمحم احمد صبحى سلطان مستجد ٩١٠٩٧٦٩

دور التارٌخ فى تجنب أسباب األنتكاسات واإلخفالاتاحمد دمحم احمد عبد الخالك المكرومً مستجد ١٠١٠٩٧٧٠

سٌر الخلفاءاحمد دمحم زكى الشربٌنى مستجد ١١١٠٩٧٧١

سٌر األبطال والزعماء فى التارٌخاحمد ناجى رشاد ابراهٌم مشالى مستجد ١٢١٠٩٧٧٢

سٌر العلماء فى التارٌخادهم احمد عبد المنعم زكى مستجد ١٣١٠٩٧٧٣

مؤرخو المغازىاسامه دمحم مصطفى دمحم جاد شلبى مستجد ١٤١٠٩٧٧٤

األساطٌر الشعبٌةاسراء ابراهٌم السباعى على البسٌونً مستجد ١٥١٠٩٧٧٥

الوالدى اسراء ابراهٌم محمود ابو زٌد مستجد ١٦١٠٩٧٧٦

ابن هشاماسراء احمد احمد عبده مستجد ١٧١٠٩٧٧٧

التارٌخ العاماسراء السعٌد سعد حلمى ابو المجد مستجد ١٨١٠٩٧٧٨

التارٌخ الحولىاسراء العباسى توكل دمحم السٌد مستجد ١٩١٠٩٧٧٩

التارٌخ المحلىاسراء حمدنا هللا احمد ٌوسف شداد مستجد ٢٠١٠٩٧٨٠
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التارٌخ الموضوعىاسراء عبد المؤمن رجب رجب شهاوى مستجد ٢١١٠٩٧٨١

تارٌخ المدناسراء عوض حامد حجازى مستجد ٢٢١٠٩٧٨٢

تارٌخ الطوائفاسراء محمود السٌد الطنطاوى النبوى مستجد ٢٣١٠٩٧٨٣

التارٌخ األللٌمىاسراء محمود دمحم على خضر مستجد ٢٤١٠٩٧٨٤

التارٌخ االلتصادى اسالم ابو زٌد العدل ابو زٌد كسبه مستجد ٢٥١٠٩٧٨٥

التارٌخ المذهبىاسالم دمحم الشبراوى ابراهٌم مصطفى مستجد ٢٦١٠٩٧٨٦

الطرٌمة النمدٌة للتارٌخاسالم هانى صالح دمحم البحمٌري مستجد ٢٧١٠٩٧٨٧

الطرٌمة السردٌة للتارٌخاسماء احمد عبد الفتاح دمحم سلٌمان مستجد ٢٨١٠٩٧٨٨

المسعودىاسماء اسماعٌل صبرى عبد الحمٌد مستجد ٢٩١٠٩٧٨٩

ابن مسكوٌةاسماء السٌد المتولى المتولى الشربٌنى مستجد ٣٠١٠٩٧٩٠

أبى الفداءاسماء عادل السٌد البدوى احمد كٌوان مستجد ٣١١٠٩٧٩١

صفات المؤرخاسماء عبد الستار احمد البدوى عبد المجٌد مستجد ٣٢١٠٩٧٩٢

الملكة النمدٌة عند المؤرخاسماء نجٌب حجى حجاج حسن زرع مستجد ٣٣١٠٩٧٩٣

االتجاة الدٌنى فى تفسٌر التارٌخاعتماد عبد الفتاح السٌد دمحم خضر مستجد ٣٤١٠٩٧٩٤

االتجاة الوضعى فى تفسٌر التارٌخاالء السٌد ابراهٌم ذكى توفٌك مستجد ٣٥١٠٩٧٩٥

االتجاة المثالى فى تفسٌر التارٌخاالء حسانٌن صالح الدٌن جابر مستجد ٣٦١٠٩٧٩٦

التفسٌر البطولى للتارٌخاالء حماده السٌد طه الشربٌنى الشهاوى مستجد ٣٧١٠٩٧٩٧

هٌجل وتفسٌره للتارٌخاالء عادل حلمى السٌد عطٌه مستجد ٣٨١٠٩٧٩٨

االتجاة الماركسى فى تفسٌر التارٌخاالء دمحم السٌد الموجى دمحم مستجد ٣٩١٠٩٧٩٩

االتجاة المادى فى تفسٌر التارٌخالسٌد عطٌة السٌد عطٌة مستجد ٤٠١٠٩٨٠٠
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المادٌة التارٌخٌةالشٌماء ممدوح احمد توفٌك الهنداوي مستجد ٤١١٠٩٨٠١

العاللة بٌن التارٌخ والفلسفةامال مجدى محمود عبد هللا ٌوسف مستجد ٤٢١٠٩٨٠٢

فلسفة التارٌخامانى تامر عبد الحى فرج عبد الحً مستجد ٤٣١٠٩٨٠٣

منهجٌة االستمراء التارٌخىامل رزق شعبان حسٌن الرحل مستجد ٤٤١٠٩٨٠٤

األصل التارٌخى لكلمة تارٌخامنٌه اشرف ابراهٌم دمحم رومٌه مستجد ٤٥١٠٩٨٠٥

إخوان الصفاامنٌه الصاوى دمحم الصاوى حسانٌن مستجد ٤٦١٠٩٨٠٦

الرازىامنٌه تامر رزق دمحم ابوشوشه مستجد ٤٧١٠٩٨٠٧

التارٌخ النمدىامنٌه فهٌم البهى دمحم عبد المطلب مستجد ٤٨١٠٩٨٠٨

لمن ٌؤرخ المؤرخ ؟ امنٌه دمحم الراعى ابو العطا المغل مستجد ٤٩١٠٩٨٠٩

فلسفة الحضارةامٌرة عبد الحمٌد الوصٌفى الملفاط مستجد ٥٠١٠٩٨١٠

التارٌخ الحضارىامٌره احمد حسن دمحم مستجد ٥١١٠٩٨١١

النمد الظاهرى للتارٌخامٌره اشرف احمد ابراهٌم طافور مستجد ٥٢١٠٩٨١٢

النمد الباطنى للتارٌخامٌره رضا ابراهٌم دمحم سالم مستجد ٥٣١٠٩٨١٣

الموضوعٌة التارٌخٌةامٌره عادل شولى رجب على مستجد ٥٤١٠٩٨١٤

(األنثروبولوجٌا)العاللة بٌن علم التارٌخ وعلم اإلنسان امٌره دمحم حسن دمحم حسٌن مستجد ٥٥١٠٩٨١٥

أهمٌة علم السكان فى دراسة التارٌخامٌره دمحم عبد الفتاح دمحم علً مستجد ٥٦١٠٩٨١٦

العاللة الوطٌدة بٌن علم التارٌخ وعلم االلتصاداٌات عشٌش دمحم عبدالهادى عشٌش مستجد ٥٧١٠٩٨١٧

العاللة الموٌة بٌن علم التارٌخ وعلم السٌاسةاٌمان االمام دمحم ابو حلبٌة مستجد ٥٨١٠٩٨١٨

أهمٌة علم النفس لدراسة التارٌخاٌمان الحسٌن عبد الفتاح عبد الجواد مستجد ٥٩١٠٩٨١٩

أهمٌة الدب والفنون فى دراسة التارٌخاٌمان صالح احمد عبد الرازق احمد مستجد ٦٠١٠٩٨٢٠
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أهمٌة المسكوكات فى دراسة علم التارٌخاٌمان مادح دمحم طه الرٌس مستجد ٦١١٠٩٨٢١

دور الرنون واألختام فى دراسة التارٌخاٌمان دمحم وحٌد احمد ابراهٌم شوٌمة مستجد ٦٢١٠٩٨٢٢

للمؤرخ (البالٌوجرافٌا)أهمٌة علم الخطوط المدٌمة اٌمان وجدى ابراهٌم على وجدى مستجد ٦٣١٠٩٨٢٣

أهمٌة الوثائك فى دراسة التارٌخاٌناس بشٌر فاروق عطٌة حمزة مستجد ٦٤١٠٩٨٢٤

لفهم النصوص التاريخية (الفيلولوجيا )أهمية علم فمه اللغة اٌناس عماد الدٌن عباس معاطى مستجد ٦٥١٠٩٨٢٥

علم النموش ودراسة التاريخاٌه احمد دمحم عبد الفتاح تاج مستجد ٦٦١٠٩٨٢٦

نشأة التدوين التريخىاٌه اكرم عنتر فرهود مستجد ٦٧١٠٩٨٢٧

دوافع التدوين التاريخىاٌه رأفت عبدالشافى شرف الدٌن مستجد ٦٨١٠٩٨٢٨

دور علماء الحديث فى التدوين التاريخىاٌه ربٌع على الحسانٌن عبد العاطً مستجد ٦٩١٠٩٨٢٩

الزهرىاٌه عبد الحمٌد سٌد دمحمعلى مستجد ٧٠١٠٩٨٣٠

ابن اسحاقاٌه على دمحم على مصطفى مستجد ٧١١٠٩٨٣١

األخباريون ودورهم التاريخىاٌه فتحى ابو المعاطى الطنطاوى كٌوان مستجد ٧٢١٠٩٨٣٢

دور النسابة التاريخىاٌه دمحم ابراهٌم احمد دمحم مستجد ٧٣١٠٩٨٣٣

التاريخ الخاصاٌه دمحم رضا السٌد موسى عباس مستجد ٧٤١٠٩٨٣٤

كتب الرحالتاٌه دمحم على شاهٌن مستجد ٧٥١٠٩٨٣٥

رحلة ابن بطوطةاٌه هشام السٌد عباس متولى مستجد ٧٦١٠٩٨٣٦

رحلة ابن جبيراٌه هشام دمحم فخرى خالد مستجد ٧٧١٠٩٨٣٧

يالوت الحموىبثٌنه ابراهٌم دمحم دمحم الشرٌفة مستجد ٧٨١٠٩٨٣٨

ابن النديمبسمه شرٌف فوزى بسٌونى دومه مستجد ٧٩١٠٩٨٣٩

كتب النظمبشرى دمحم دمحم النبوى هجرس مستجد ٨٠١٠٩٨٤٠
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بواعث الكتابة التاريخيةبالل عماد دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٨١١٠٩٨٤١

التاريخ الشفهىجهاد كمال الٌمانى الٌمانى الشحات مستجد ٨٢١٠٩٨٤٢

الحس التاريخى عند العربجٌهان دمحم دمحم امٌن ابو الفتوح مستجد ٨٣١٠٩٨٤٣

تاريخ السيرحاتم عماد حمدى المدنى السالمونى مستجد ٨٤١٠٩٨٤٤

تاريخ المغازىحسٌن محمود حسن ابراهٌم مستجد ٨٥١٠٩٨٤٥

تاريخ الفتوحاتحمدى اكرم السٌد الحفناوى مستجد ٨٦١٠٩٨٤٦

تاريخ النظمحمدى دمحم احمد توفٌك مستجد ٨٧١٠٩٨٤٧

تاريخ الفكرحنان دمحم دمحم محمود دمحم الشٌخ مستجد ٨٨١٠٩٨٤٨

 التاريخ الثمافىخلود حسام عبد الحمٌد عوض مستجد ٨٩١٠٩٨٤٩

وهب بن منبهخلود خالد ابراهٌم عبد السالم الحنفى مستجد ٩٠١٠٩٨٥٠

طاوس بن كيسانخٌرى دمحم حسن السٌد مستجد ٩١١٠٩٨٥١

سيرة ابن هشامدعاء دمحم دمحم عبدهللا البٌعه مستجد ٩٢١٠٩٨٥٢

أخبار الفتوحدنٌا سمٌر محب عبد الهادى مستجد ٩٣١٠٩٨٥٣

اإلشارات التاريخية فى المران الكريمدٌنا دمحم على ابراهٌم حسن مستجد ٩٤١٠٩٨٥٤

االشارت التاريخية فى الحديث النبوىدٌنا دمحم مصطفى الشحات مستجد ٩٥١٠٩٨٥٥

الدور التاريخى لشخصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلصدٌنا ٌاسر مصطفى الدسولى مستجد ٩٦١٠٩٨٥٦

تاريخ األلوام السابمة لالسالمرانٌا حسن دمحم ابراهٌم منصور مستجد ٩٧١٠٩٨٥٧

التمويم الهجرى والنهضة التاريخيةرانٌا رمضان شعبان حامد مستجد ٩٨١٠٩٨٥٨

الحركة التاريخية والدواوينرحمه اشرف الجوهرى دمحم خفاجه مستجد ٩٩١٠٩٨٥٩

كتب الطبماترحمه دمحم عبد اللطٌف مصطفى فاٌد مستجد ١٠٠١٠٩٨٦٠
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دمحم بن السائب الكلبىرضوى جهاد عبدالغنى سالم جبل مستجد ١٠١١٠٩٨٦١

البالذدرىرمضان احمد رمضان احمد مستجد ١٠٢١٠٩٨٦٢

ابن عبد الحكمرنا السٌد عبد الرازق دمحم دٌاب مستجد ١٠٣١٠٩٨٦٣

أخبار فتوح البلدانرنا سعد الششتاوى دمحم أبو لمر مستجد ١٠٤١٠٩٨٦٤

العصبية المبليةرنا صابر السٌد عبد الرحمن دمحم هاشم مستجد ١٠٥١٠٩٨٦٥

اهتمام الخلفاء األمويين بالتاريخروان احمد دمحمى عبد العال سٌد احمد مستجد ١٠٦١٠٩٨٦٦

اهتمام الخلفاء العباسيين بالتاريخروان ثروت رفعت عطا مستجد ١٠٧١٠٩٨٦٧

عورة بن الزبير وارية التاريخروان رضا ابو الحمد جاد الكرٌم اسماعٌل مستجد ١٠٨١٠٩٨٦٨

الشعوبية وأثرها فى التدوين التاريخىروان شفٌك المغاورى دمحم عبد هللا مستجد ١٠٩١٠٩٨٦٩

حلمات السمر فى عصر صدر االسالمروضه دمحم سعد مجاهد سبع مستجد ١١٠١٠٩٨٧٠

المصاصون ودورهم التاريخىزبٌده على هارون عوضٌن المحالوى مستجد ١١١١٠٩٨٧٢

انتشار االسالم وأثرة فى الحركة التاريخيةزهور حمدٌنو دمحم ابراهٌم عٌسى مستجد ١١٢١٠٩٨٧٣

ظهور الورق والنهضة التاريخيةزٌاد دمحم ابو العطا السٌد مستجد ١١٣١٠٩٨٧٤

أيام العرب واالنسابزٌنب رضا دمحم احسان شوشه مستجد ١١٤١٠٩٨٧٥

الطابع العفوى فى التدوين التاريخىزٌنب دمحم ابراهٌم صالح الخضرى مستجد ١١٥١٠٩٨٧٦

التسلسل الزمنى للتاريخساره أحمد الغرٌب الشربٌنى مستجد ١١٦١٠٩٨٧٧

وحدة التاريخ االسالمىساره حسٌن عبد الحمٌد متولً الفرارجً مستجد ١١٧١٠٩٨٧٨

وحدة التاريخ البشرى عند المؤرخين المسلمينساره زكرٌا مجاهد سعد مستجد ١١٨١٠٩٨٧٩

أخبار العرب لبل االسالمساره سالم عبد المغنى حسن السما مستجد ١١٩١٠٩٨٨٠

تاريخ األنبياء واالديانساره صالح صالح دمحم عبد الخالك مستجد ١٢٠١٠٩٨٨١
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تاريخ الفرس والرومساره عصام شرٌف شرٌف الشربٌنى مستجد ١٢١١٠٩٨٨٢

أخبار العرب لبل االسالمساره عصام فتحى شلبى شلبى مستجد ١٢٢١٠٩٨٨٣

الوثائك الرسمية وأهميتها فى دراسة التاريخ االسالمىساره على حسن حسن احمد الصعٌدى مستجد ١٢٣١٠٩٨٨٤

االوراق البردية ودراسة التاريخ االسالمىساره عماد دمحم عبد الوهاب مستجد ١٢٤١٠٩٨٨٥

الكتابات والنموش االسالميةساره دمحم مصطفى دمحم مستجد ١٢٥١٠٩٨٨٦

ودراسة التاريخ االسالمى (العمالت)النميات ساره منصور ابراهٌم عبدالحمٌد العسوى امنه مستجد ١٢٦١٠٩٨٨٧

االثار المعمارية ودراسة التاريخ االسالمىساره نصر دمحم سلٌمان عمٌش مستجد ١٢٧١٠٩٨٨٨

التحف ودراسة التاريخ االسالمىسالى شرٌف دمحم كامل محمود خلٌل مستجد ١٢٨١٠٩٨٨٩

كتب التفسير ودراسة التاريخ االسالمىسالى عالء سالمه خالد عبده جمعة مستجد ١٢٩١٠٩٨٩٠

كتب النوازل والفمه ودراسة التاريخ االسالمىسامى محمود احمد عبدالخالك الرزى مستجد ١٣٠١٠٩٨٩١

كتب الحسبة والتاريخ االسالمىسعاد سعد ابراهٌم سعد علً مستجد ١٣١١٠٩٨٩٢

كتب الخطط وأهميتها التاريخيةسعد سامح سعد على عوض مستجد ١٣٢١٠٩٨٩٣

أهمية كتب الطبمات التاريخيةسلمى حمدى عوض حسن على الوكٌل مستجد ١٣٣١٠٩٨٩٤

أهمية كتب الرحالت التاريخيةسلمى طارق جمال الدٌن عبد الفتاح عبد العزٌز مستجد ١٣٤١٠٩٨٩٥

الرحالة ناصر خسروسلمى دمحم جمال محمود حسن عوف مستجد ١٣٥١٠٩٨٩٦

أهمية كتب المصص واالدب الشعبى التاريخيةسلوى عاطف انور عبد الوهاب دمحم مستجد ١٣٦١٠٩٨٩٧

دور مدرسة المدينة المنورة فى دراسة التاريخ االسالمىسمٌه حبٌب دمحم حبٌب مستجد ١٣٧١٠٩٨٩٨

دور مدرسة الشام فى دراسة التاريخ االسالمىسهٌله رضا حسٌن ابو ضفر مستجد ١٣٨١٠٩٨٩٩

أعالم مدرسة العراق فى دراسة التاريخ االسالمىسهٌله وحٌد ٌحٌى علفه مستجد ١٣٩١٠٩٩٠٠

دور مدرسة اليمن فى دراسة التاريخ االسالمىشروق عبد هللا دمحم احمد مستجد ١٤٠١٠٩٩٠١
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دور رواد المدرسة المصرية فى دراسة التاريخ االسالمىشهد احمد عبد الغفار دمحم سماحه مستجد ١٤١١٠٩٩٠٢

عمرو بن العاص ودوره فى دراسة التاريخ االسالمىشٌماء عطٌه واعر عبدالسالم الملٌجى مستجد ١٤٢١٠٩٩٠٣

المدرسة التاريخية فى األندلسصفاء دمحم جابر السٌد عبود مستجد ١٤٣١٠٩٩٠٤

المدائنىصالح الدٌن ربٌع عبده على البناوى مستجد ١٤٤١٠٩٩٠٥

األوزاعىضحى عبده مؤمن عبد الحلٌم سالم مستجد ١٤٥١٠٩٩٠٦

الطريمة الحولية فى كتابة التاريخطارق محمود مطاوع على ابو السعود مستجد ١٤٦١٠٩٩٠٧

الطريمة الموضوعية فى كتابة التاريخعائشه ٌسرى عبد المادر مصطفى عبد الوهاب مستجد ١٤٧١٠٩٩٠٨

الدينورىعادل ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو هانى مستجد ١٤٨١٠٩٩٠٩

كتاب االخبار الطوالعاطف الشحات ٌوسف دمحم مستجد ١٤٩١٠٩٩١٠

كتاب تاريخ الرسل والملونعبد هللا احمد عبد الحمٌد السٌد المكاوى مستجد ١٥٠١٠٩٩١١

كتاب الكامل فى التاريخعبد هللا عادل رجب الشرلاوى كشن مستجد ١٥١١٠٩٩١٢

اليعموبىعبد هللا دمحم شكرى السٌد ٌوسف الدٌب مستجد ١٥٢١٠٩٩١٣

كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهرعبدالحمٌد حمدٌنو حامد الصباغ مستجد ١٥٣١٠٩٩١٤

الممدسىعبدالرحمن احمد السٌد النجار مستجد ١٥٤١٠٩٩١٥

كتاب تجارب األمم وتعالب الهممعبدالرحمن فاروق عبدالرؤف الدرٌنى عامود مستجد ١٥٥١٠٩٩١٦

أبو منصور الثعالبىعبدالرحمن دمحم سلطان السعداوى مستجد ١٥٦١٠٩٩١٧

ابن الجوزىعبدالهادى عادل دمحم عبدالهادى مستجد ١٥٧١٠٩٩١٨

كتب التراجمعبٌر عٌد جمعه احمد الدٌب مستجد ١٥٨١٠٩٩١٩

خليفة ابن خياطعفاف حازم عبد الوهاب السٌد الدسولى مستجد ١٥٩١٠٩٩٢٠

كتاب الطبمات الكبرىعال دمحم عبد العزٌز الشحات زاٌد مستجد ١٦٠١٠٩٩٢١
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االمام البخارىعالء نفادى احمد سالم المنسى مستجد ١٦١١٠٩٩٢٢

كتاب التاريخ الكبير للبخارىعلى رجب دمحم المهدى علٌوه مستجد ١٦٢١٠٩٩٢٣

حلية األولياء لالصبهانىعلى دمحم على ناصف مستجد ١٦٣١٠٩٩٢٤

الذهبىعلٌاء حمدى فتحى حسٌن صابر مستجد ١٦٤١٠٩٩٢٥

شذرات الذهب الحنبلىعلٌاء على عاشور غالى مستجد ١٦٥١٠٩٩٢٦

ابن حزمعلٌاء كرم دمحم فتحى المتولى احمد النجار مستجد ١٦٦١٠٩٩٢٧

كتاب جمهرة أنساب العربعماد السٌد عماد على عوض مستجد ١٦٧١٠٩٩٢٨

كتاب معجم البلدان للحموىعمار ضٌاء الطنطاوى ابو المعاطى مستجد ١٦٨١٠٩٩٢٩

كتاب معجم األدباء للحموىعمرو اسامه عبدالعزٌز ابراهٌم غازى عابدٌن مستجد ١٦٩١٠٩٩٣١

ابن أبى أصيبعةعمرو جالل على ابراهٌم مستجد ١٧٠١٠٩٩٣٢

ابن خلكانفادى عاطف الممص ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٩٩٣٣

كتاب وفيات االعيانفارس على عبد الحافظ اسماعٌل مستجد ١٧٢١٠٩٩٣٤

السبكىفاطمة عابد ابراهٌم طه ابراهٌم مستجد ١٧٣١٠٩٩٣٥

كتاب طبمات الشافعية للسبكىفاطمه احمد رمزى احمد دمحم مستجد ١٧٤١٠٩٩٣٦

الكاتبىفاطمه عباس كمال طه جوهر مستجد ١٧٥١٠٩٩٣٧

كتاب فوات الوفياتفاطمه عبد هللا المتولى ابو الوفا عثمان مستجد ١٧٦١٠٩٩٣٨

الصفدىفاٌزه حسن الدسولى دمحم النجار مستجد ١٧٧١٠٩٩٣٩

كتاب الوافى بالوفياتلمٌاء صالح منٌر مصطفى زٌنب مستجد ١٧٨١٠٩٩٤٠

تواريخ المدنلٌنا عبد الخالك عبد الخالك حسن المهدى مستجد ١٧٩١٠٩٩٤١

التواريخ المحليةمارٌهان فؤاد احمد عبدالرحمن النبراوى مستجد ١٨٠١٠٩٩٤٢
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الصفدىدمحم احمد العجمى عبدالصمد سكرانه مستجد ١٨١١٠٩٩٤٣

كتاب أخبار المدينةدمحم احمد محمود حسن ٌوسف مستجد ١٨٢١٠٩٩٤٤

األزرلىدمحم السٌد عوض على جبر مستجد ١٨٣١٠٩٩٤٥

البغدادىدمحم انور دمحم خلٌل الشافعى مستجد ١٨٤١٠٩٩٤٦

كتاب تاريخ بغداددمحم خمٌس عبد الحلٌم سالم مستجد ١٨٥١٠٩٩٤٧

ابن عساكردمحم سمٌر عبد العزٌز كامل مستجد ١٨٦١٠٩٩٤٨

تاريخ دمشكدمحم شرٌف عبد البارى على منصور مستجد ١٨٧١٠٩٩٤٩

ابن الخطيبدمحم عبد الحمٌد احمد درغم مستجد ١٨٨١٠٩٩٥٠

االحاطة بأخبار غرناطةدمحم عطٌه مراد عطٌه على فرج مستجد ١٨٩١٠٩٩٥١

تاريخ فتوح مصر والمغرب واالندلسدمحم عماد الدٌن الشحات على الهجرسى مستجد ١٩٠١٠٩٩٥٢

الهمدانىدمحم فرج زكى النبراوى مستجد ١٩١١٠٩٩٥٣

تاريخ شبة جزيرة العربدمحم محرم دمحم عبدالحمٌد دمحم مستجد ١٩٢١٠٩٩٥٤

كتاب االكليلدمحم محمود حمدى ابراهٌم المنسى مستجد ١٩٣١٠٩٩٥٥

ابن حيان المرطبىدمحم محمود محمود احمد رمضان مستجد ١٩٤١٠٩٩٥٦

ًدمحم منتصر عبد الفتاح اسماعٌل مستجد ١٩٥١٠٩٩٥٧ ابن بسام مؤرخا

ًدمحم هانى لطفى عبد الرازق سلٌمان مستجد ١٩٦١٠٩٩٥٨ ابن عذارى مؤرخا

كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واألثار محمود على عبدالسالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ١٩٧١٠٩٩٥٩

ًمحمود وجدى احمد الدسولى الردٌنى مستجد ١٩٨١٠٩٩٦٠ ابن اياس مؤرخا

كتاب بدائع الزهور وولائع الدهورمحمود وفٌك احمد حماد المشد مستجد ١٩٩١٠٩٩٦١

ابن حجو العسمالنىمروه احمد السٌد رزق عنتر مستجد ٢٠٠١٠٩٩٦٢
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ابن شدادمروه عبد الحفٌظ دمحم المصٌر مستجد ٢٠١١٠٩٩٦٣

كتاب النوادر السلطانية البن شدادمروه دمحم عبد الخالك عبد العاطى المهدى مستجد ٢٠٢١٠٩٩٦٤

ًمرٌم اسعد السعٌد دمحم مصطفى مستجد ٢٠٣١٠٩٩٦٥ الطبرى مؤرخا

ًمرٌم رزق دمحم دمحمعبد الداٌم مستجد ٢٠٤١٠٩٩٦٦ المسعودى مؤرخا

ابن شاكر الكاتبىمرٌم رشاد محمود بكر منصور مستجد ٢٠٥١٠٩٩٦٧

ًمرٌم سعد السٌد دمحم بلده مستجد ٢٠٦١٠٩٩٦٨ ابن سعد مؤرخا

ًمرٌم طارق على دمحم مستجد ٢٠٧١٠٩٩٦٩ الممريزى مؤرخا

ًمرٌم على حامد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٠٨١٠٩٩٧٠ ابن عبد الحكم مؤرخا

ًمرٌم دمحم امٌن احمد السكرى مستجد ٢٠٩١٠٩٩٧١ أبوشامة مؤرخا

ًمرٌم نبٌل صالح مطاوع الضوٌنى مستجد ٢١٠١٠٩٩٧٢ المضاعى مؤرخا

ابن هشاممصطفى ابراهٌم دمحم ذكى صمر مستجد ٢١١١٠٩٩٧٣

السير والمغازىمصطفى حسن ابراهٌم حسن البحٌرى مستجد ٢١٢١٠٩٩٧٤

أخبار الفتوحاتمصطفى حماده رمضان ابراهٌم مستجد ٢١٣١٠٩٩٧٥

كتب البلدانمصطفى محسن عبد النبى مصطفى البدراوى مستجد ٢١٤١٠٩٩٧٦

كتب الرحالتمعتز ٌسرى دمحم عٌد مصطفى مستجد ٢١٥١٠٩٩٧٧

الرحالة ناصر خسرومعتصم باهلل عصام عبدالهادى مشعل مستجد ٢١٦١٠٩٩٧٨

رحلة ابن جبيرممدوح اشرف عبدالرحمن عبدهللا السٌد بٌبرس مستجد ٢١٧١٠٩٩٧٩

رحلة ابن بطوطةمنار ابراهٌم رجب طه ٌس مستجد ٢١٨١٠٩٩٨٠

التاريخ االلتصادىمنار عاطف دمحم عوض عبد العاطى مستجد ٢١٩١٠٩٩٨١

الذهبىمنة هللا االسمى االسمى سبع مستجد ٢٢٠١٠٩٩٨٢
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المكتبات فى الحضارة االسالميةمنه هللا العزازى عبد النعٌم العزازى مستجد ٢٢١١٠٩٩٨٣

المخطوطات االسالميةمنه هللا عٌسى عٌسى دمحم غربه مستجد ٢٢٢١٠٩٩٨٤

الفكر االسالمىمنه هللا دمحم محمود دمحم الحدٌدى مستجد ٢٢٣١٠٩٩٨٥

الترجمة فى عصر المأمونمنى ابراهٌم محمود حسٌن الغزالى مستجد ٢٢٤١٠٩٩٨٦

الترجمة فى العصر العباسىمنى وائل السٌد اسماعٌل عبد اللطٌف مستجد ٢٢٥١٠٩٩٨٧

التاريخ فى عصر معاوية بن ابى سفيانمها اشرف حمزه شحاته دمحم مستجد ٢٢٦١٠٩٩٨٨

مظاهر اهتمام الخلفاء العباسيين بالمؤرخونمى موسى مصطفى محمود مستجد ٢٢٧١٠٩٩٨٩

المؤرخون فى مصر االسالميةمٌار محى شكرى ٌاسٌن دمحم مستجد ٢٢٨١٠٩٩٩٠

تاريخ االنبياءمٌرنا ماهر دمحم المتولى ابراهٌم مستجد ٢٢٩١٠٩٩٩١

تاريخ الفمهاءمٌرنا مجدى عبد السالم على المصبى مستجد ٢٣٠١٠٩٩٩٢

تاريخ الصوفيةنادٌه اشرف محمود ابراهٌم عزالدٌن مستجد ٢٣١١٠٩٩٩٣

طبمات الشافعيةندى أشرف دمحم ابراهٌم االمام مستجد ٢٣٢١٠٩٩٩٤

طبمات الحنابلةندى المتولى السٌد عربان الوصٌف مستجد ٢٣٣١٠٩٩٩٥

ابن األثيرندى حسٌن شولى حسٌن مستجد ٢٣٤١٠٩٩٩٦

الطبرىندى سامى السٌد بكرى مستجد ٢٣٥١٠٩٩٩٧

الكامل فى التاريخندى شعبان ابراهٌم شعبان الباز مستجد ٢٣٦١٠٩٩٩٨

تاريخ الرسل والملوننسرٌن صبحى دمحم احمد شعٌب مستجد ٢٣٧١٠٩٩٩٩

مروج الذهب ومعادن الجوهرنسٌم احمد حسن دمحم ابو زٌد مستجد ٢٣٨١١٠٠٠٠

العاللة بين التاريخ والجعرافيانهى ثروت السٌد دمحم اسماعٌل مستجد ٢٣٩١١٠٠٠١

العاللة بين التاريخ وعلم النفسنورا اشرف السٌد محمود جاروف مستجد ٢٤٠١١٠٠٠٢
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المدرسة المثالية فى دراسة التاريخنورا الشحات احمد اسماعٌل احمد مستجد ٢٤١١١٠٠٠٣

المادية التاريخيةنوران اٌمن السٌد طه ابورٌه مستجد ٢٤٢١١٠٠٠٤

التفسير البطولى للتاريخنوران محسن عبد الرحٌم عبد الحلٌم مستجد ٢٤٣١١٠٠٠٥

التفسير الدينى فى التاريخنوره بسٌونى عبدالوكٌل ٌوسف مستجد ٢٤٤١١٠٠٠٦

الطبرىنورهان احمد المرسى ابراهٌم المرسى مستجد ٢٤٥١١٠٠٠٧

الممريزىنورهان احمد حسب النبى حسن الجعفرى مستجد ٢٤٦١١٠٠٠٨

ابن خلدوننورهان احمد سعد احمد والى مستجد ٢٤٧١١٠٠٠٩

ابن عبد الحكمنورهان اٌمن المغاورى ابو المعاطى خلٌل شرف مستجد ٢٤٨١١٠٠١٠

السير والمغازىنورهان عطاهللا زٌدان عبد هللا مستجد ٢٤٩١١٠٠١١

الفتوحاتنٌره محمود دمحم رشاد بدوى مستجد ٢٥٠١١٠٠١٢

المدرسة التاريخية فى االندلسهاجر السٌد خالد عبد الحلٌم عبده مستجد ٢٥١١١٠٠١٣

المدرسة التاريخية فى مصرهاجر السٌد منصور دمحم سالمه مستجد ٢٥٢١١٠٠١٤

المدرسة التاريخية فى فارسهاجر رشوان صالح رشوان مستجد ٢٥٣١١٠٠١٥

المدرسة التاريخية فى اليمنهاجر على عطٌه سلٌمان على مستجد ٢٥٤١١٠٠١٦

المدرسة التاريخية فى العراقهاجر عماد عبد الهادى حسن هاللً مستجد ٢٥٥١١٠٠١٧

المدرسة التاريخية فى الشامهاٌدى اسامه السٌد محمود السٌد مستجد ٢٥٦١١٠٠١٨

األوزاعىهبه مصطفى محمود كمال عباس غربٌه مستجد ٢٥٧١١٠٠١٩

ابن هشامهدى حامد احمد حسن عبده مستجد ٢٥٨١١٠٠٢٠

سيرة ابن هشامهدى محمود عوض جاد زغالٌه مستجد ٢٥٩١١٠٠٢١

الطريمة الحوليةهدٌر السٌد دمحم المرسى الشرخه مستجد ٢٦٠١١٠٠٢٢
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الحركة الشعوبية هدٌر رمضان الشربٌنى المتولى السحرٌت مستجد ٢٦١١١٠٠٢٣

اهتمام الخلفاء األمويين بالتاريخهمسه فرج الشحات حسنٌن خلٌل مستجد ٢٦٢١١٠٠٢٤

اهتمام الخلفاء العباسيين بالتاريخهند احمد عبد المادر ابو زٌد مستجد ٢٦٣١١٠٠٢٥

الهمدانىهند طارق السٌد شحاته رمضان عطٌه مستجد ٢٦٤١١٠٠٢٦

كتاب البلدان لليعموبىوفاء متولى نصر ابو المعاطى عبد العال مستجد ٢٦٥١١٠٠٢٧

كتاب معجم البلدان للحموىوالء على ٌوسف عبد السالم لدر مستجد ٢٦٦١١٠٠٢٨

ابن حوللٌارا عبد الغنى احمد عبد الغنى محموداحمد مستجد ٢٦٧١١٠٠٢٩

الممدسىٌارا ٌاسر صالح ابراهٌم ابو الخٌر مستجد ٢٦٨١١٠٠٣٠

البالذدرىٌاسمٌن احمد عبد الرازق عبد الممصود دمحم مستجد ٢٦٩١١٠٠٣١

الطبرىٌاسمٌن السٌد احمد على زنون مستجد ٢٧٠١١٠٠٣٢

ابن الخطيبٌاسمٌن حسٌن عبد الغنى ابو المعاطى مستجد ٢٧١١١٠٠٣٣

ابن حيان المرطبىٌاسمٌن سمٌر احمد حسٌب مستجد ٢٧٢١١٠٠٣٤

ًٌاسمٌن فتحى فتحى لاسم مستجد ٢٧٣١١٠٠٣٥ ابن األثير مؤرخا

ابن الخطيبٌاسمٌن دمحم حسنٌن البحٌرى مستجد ٢٧٤١١٠٠٣٦

التاريخ العالمىٌاسمٌن دمحم عادل سعد حسنٌن العرالى مستجد ٢٧٥١١٠٠٣٧

التاريخ المحلى ٌاسمٌن دمحم محمود السامولى مستجد ٢٧٦١١٠٠٣٨

ابن خلدونٌمنى محسن طه ابوزٌد حسن مستجد ٢٧٧١١٠٠٣٩

التاريخ االلتصادىٌوستٌنا نصر سٌداروس نصر سٌداروس مستجد ٢٧٨١١٠٠٤٠

 التاريخ الشفهىدمحم خالد عباس دمحم الدٌسطى مستجد ٢٧٩١١٠٠٤١

تاريخ الجاهليةاحمد عابد زغلى عبد المنعم مستجد ٢٨٠١١٠٠٤٢
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الطبرىدمحم منتصر عبد العظٌم البدوى خلٌفه مستجد ٢٨١١١٠٠٤٣

ابن خلدون كرٌم محمود رمضان عبد البالى فوده مستجد ٢٨٢١١٠٠٤٤

الكافيجىاحمد جمال على دمحم مستجد ٢٨٣١١٠٠٤٥

ابن االثيردمحم سعد السعٌد منصور مستجد ٢٨٤١١٠٠٤٦

ابن عبد الحكممحمود احمد دمحم عبدالكرٌم مستجد ٢٨٥١١٠٠٤٧

 ابن شدادمرٌم احمد عبدالفتاح على مستجد ٢٨٦١١٠٠٤٨

 الممريزىمعاذ دمحم دمحم عبد الحكم مستجد ٢٨٧١١٠٠٤٩

الطبرىولٌد احمد مكرم عبٌد مستجد ٢٨٨١١٠٠٥٠

تاريخ الرسل والملوندنٌا دمحم السٌد السعٌد مستجد ٢٨٩١١٠٠٥١

تاريخ الطبرىمحمود دمحم السٌد العوضى مستجد ٢٩٠١١٠٠٥٢

الكامل فى التاريخٌوسف محسن رزق سالم دمحم مستجد ٢٩١١١٠٠٥٣
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