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الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثابراهٌم سامى احمد سلٌمان الرٌس مستجد تمدٌر ١٢٠٩٤٢١

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثاحمد عصام جمٌل عبدالوهاب الجوهرى مستجد تخلف ٢٢٠٩٤٢٢

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثاحمد فاٌز الحسانٌن على شكر مستجد تمدٌر ٣٢٠٩٤٢٣

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثاحمد دمحم سعد رمضان السباخى مستجد تخلف ٤٢٠٩٤٢٤

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثاسراء اشرف دمحم شلبى مستجد تمدٌر ٥٢٠٩٤٢٥

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثاسراء السٌد احمد دمحم سلٌم مستجد تمدٌر ٦٢٠٩٤٢٦

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثاسراء السٌد عبدالممصود دمحم الدٌسطى مستجد تخلف ٧٢٠٩٤٢٧

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثاسراء اٌمن عبدالسالم دمحم بدوى مستجد تمدٌر ٨٢٠٩٤٢٨

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثاسراء بلٌغ رشاد احمد دمحم مستجد تمدٌر ٩٢٠٩٤٢٩

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثاسراء رفعت احمد احمد مدبولى مستجد تمدٌر ١٠٢٠٩٤٣٠

الفتح العثمانً لمصراسراء رفعت شحاته محمودٌوسف مستجد تمدٌر ١١٢٠٩٤٣١

الفتح العثمانً لمصراسراء سعد احمد السٌد الشامى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٩٤٣٢

الفتح العثمانً لمصراسراء سمٌر احمد الحفنى احمد العنانى مستجد تخلف ١٣٢٠٩٤٣٣

الفتح العثمانً لمصراسراء سمٌر عطٌه عبد الموجود مستجد تمدٌر ١٤٢٠٩٤٣٤

الفتح العثمانً لمصراسراء صبحى مسعود عبد اللطٌف المسٌرى مستجد تمدٌر ١٥٢٠٩٤٣٥

فلسفة الحكم العثمانً فً مصراسراء عبد العزٌز سراٌا عطٌه مندور مستجد تمدٌر ١٦٢٠٩٤٣٦

فلسفة الحكم العثمانً فً مصراسراء فاٌز دمحم الشحات دمحم مستجد تمدٌر ١٧٢٠٩٤٣٧

فلسفة الحكم العثمانً فً مصراسراء دمحم عطٌه سوٌدان مستجد تمدٌر ١٨٢٠٩٤٣٨

فلسفة الحكم العثمانً فً مصراسالم اللبٌشى حسٌن دمحم اللبٌشى مستجد تمدٌر ١٩٢٠٩٤٣٩

فلسفة الحكم العثمانً فً مصراسالم منصور فاروق دمحم رمضان مستجد تخلف ٢٠٢٠٩٤٤٠
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نظام الحكم العثمانً فً مصراسماء احمد البدرى السٌد ابوالنجا مستجد تمدٌر ٢١٢٠٩٤٤١

نظام الحكم العثمانً فً مصراسماء السٌد ابراهٌم الدسولى حسن مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٩٤٤٢

نظام الحكم العثمانً فً مصراسماء حسنى دمحم دمحم ابوعجوة مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٩٤٤٣

نظام الحكم العثمانً فً مصراسماء طلعت عبد الجواد دمحم دمحم العسكرى مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٩٤٤٤

نظام الحكم العثمانً فً مصراسماء عبد الداٌم الباز عبد المنعم مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٩٤٤٥

المجتمع المصري فً العهد العثمانًاسماء عبد هللا عبد هللا حامد مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٩٤٤٦

المجتمع المصري فً العهد العثمانًاسماء عثمان عبد العاطى بدوى بدر الدٌن مستجد تخلف ٢٧٢٠٩٤٤٧

المجتمع المصري فً العهد العثمانًاسماء على السٌد على بدوى مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٩٤٤٨

المجتمع المصري فً العهد العثمانًاسماء فتحى احمد سالمه مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٩٤٤٩

المجتمع المصري فً العهد العثمانًاسماء فوزى على ٌوسف حطب مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٩٤٥٠

األحوال االلتصادٌة فً مصر العثمانٌةاسماء محمود ابراهٌم عبد الصمد مستجد تمدٌر ٣١٢٠٩٤٥١

األحوال االلتصادٌة فً مصر العثمانٌةأسماء محمود السعٌد االمام مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٩٤٥٢

األحوال االلتصادٌة فً مصر العثمانٌةاالء ابراهٌم السٌد ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٩٤٥٣

األحوال االلتصادٌة فً مصر العثمانٌةاالء هللا السٌد موسى حسن بدره مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٩٤٥٤

األحوال االلتصادٌة فً مصر العثمانٌةاالء تامر صالح سلٌمان السعداوى مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٩٤٥٥

حركات التمرد ضد الحكم العثمانً فً مصراالء ٌوسف دمحم عبد السمٌع على مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٩٤٥٦

حركات التمرد ضد الحكم العثمانً فً مصرالزهراء السٌد دمحم زكى الشرلاوى مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٩٤٥٧

حركات التمرد ضد الحكم العثمانً فً مصرالهام عزت السٌد دمحم ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٩٤٥٨

حركات التمرد ضد الحكم العثمانً فً مصرامٌره دمحم دمحم النجٌرى مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٩٤٥٩

حركات التمرد ضد الحكم العثمانً فً مصرامٌره دمحم محمود السٌد غنٌم مستجد تخلف ٤٠٢٠٩٤٦٠
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أسباب الحملة الفرنسٌةانجى الشربٌنى صبرى ابراهٌم سراج مستجد تخلف ٤١٢٠٩٤٦١

أسباب الحملة الفرنسٌةانجى رأفت محمود احمد السحت مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٩٤٦٢

أسباب الحملة الفرنسٌةاٌمان الدٌاسطى عبد المنعم حسن مستجد تخلف ٤٣٢٠٩٤٦٣

أسباب الحملة الفرنسٌةاٌمان عبد الحمٌد طاهر مامون مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٩٤٦٤

أسباب الحملة الفرنسٌةاٌمان عبد الخالك دمحم دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٩٤٦٥

خط سٌر الحملة الفرنسٌةاٌمان عالء عبدالمجٌد الشناوى مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٩٤٦٦

خط سٌر الحملة الفرنسٌةاٌمان محمود عبد هللا عبد المنعم مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٩٤٦٧

خط سٌر الحملة الفرنسٌةاٌه احمد احمد ٌوسف مبارن مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٩٤٦٨

خط سٌر الحملة الفرنسٌةاٌه احمد رزق عبد الفتاح جوده مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٩٤٦٩

خط سٌر الحملة الفرنسٌةاٌه هللا الدسولى دمحم على الدٌن على مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٩٤٧٠

مولف المصرٌٌن من الحملة الفرنسٌةاٌه خالد حسٌن دمحم بركات مستجد تمدٌر ٥١٢٠٩٤٧١

مولف المصرٌٌن من الحملة الفرنسٌةاٌه سعد دمحم دمحم المغربى مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٩٤٧٢

مولف المصرٌٌن من الحملة الفرنسٌةاٌه صبحى صبحى ابو السعود احمد مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٩٤٧٣

مولف المصرٌٌن من الحملة الفرنسٌةاٌه عادل زكى السعٌد مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٩٤٧٤

مولف المصرٌٌن من الحملة الفرنسٌةاٌه ماجد عمرو سلٌمان عمرو مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٩٤٧٥

ثورة الماهرة األولى والثانٌةاٌه دمحم صالح ابوالفتوح ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٩٤٧٦

ثورة الماهرة األولى والثانٌةبركات السعٌد بركات منصور مستجد تخلف ٥٧٢٠٩٤٧٧

ثورة الماهرة األولى والثانٌةبوسى حافظ ابراهٌم خفاجه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٩٤٧٨

ثورة الماهرة األولى والثانٌةجٌهان عوض ابراهٌم عوض ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٩٤٧٩

ثورة الماهرة األولى والثانٌةجٌهان دمحم فتوح احمد عبد هللا مستجد تمدٌر ٦٠٢٠٩٤٨٠
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مولف الممالٌن واإلنجلٌز من الحملة الفرنسٌةحبٌبه طارق عبد الحمٌد السٌد سعفان مستجد تمدٌر ٦١٢٠٩٤٨١

مولف الممالٌن واإلنجلٌز من الحملة الفرنسٌةحبٌبه عبدالمنعم محمود ابوالعنٌن رضوان مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٩٤٨٢

مولف الممالٌن واإلنجلٌز من الحملة الفرنسٌةحنان سلطان دمحم على على عبد الرازق مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٩٤٨٣

مولف الممالٌن واإلنجلٌز من الحملة الفرنسٌةدالٌا صابر عبد الجواد خلٌل مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٩٤٨٤

مولف الممالٌن واإلنجلٌز من الحملة الفرنسٌةدعاء دمحم عباس حسن المرسى مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٩٤٨٥

مولف األنجلٌز والدولة العثمانٌة من الحملة الفرنسٌةدنٌا احمد على عثمان عبدالرحمن شهابى مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٩٤٨٦

مولف األنجلٌز والدولة العثمانٌة من الحملة الفرنسٌةدنٌا ربٌع محمود جمعه الفرحاتى مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٩٤٨٧

مولف األنجلٌز والدولة العثمانٌة من الحملة الفرنسٌةدنٌا عبدالعزٌز عبد الرحٌم الدرسً مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٩٤٨٨

مولف األنجلٌز والدولة العثمانٌة من الحملة الفرنسٌةدنٌا دمحم نبٌل الشحات عبد الجواد مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٩٤٨٩

مولف األنجلٌز والدولة العثمانٌة من الحملة الفرنسٌةرحمه عادل فاروق على على سلٌمان مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٩٤٩٠

مولف الدولة العثمانٌة والممالٌن من الحملة الفرنسٌةرحمه ٌوسف عبد الكرٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٧١٢٠٩٤٩١

مولف الدولة العثمانٌة والممالٌن من الحملة الفرنسٌةرنا حسٌن الشربٌنى عز الرجال مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٩٤٩٢

مولف الدولة العثمانٌة والممالٌن من الحملة الفرنسٌةرنا رزق محمود رزق مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٩٤٩٣

مولف الدولة العثمانٌة والممالٌن من الحملة الفرنسٌةرنا محمود عبدالرحٌم عبدالمعطى عوض مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٩٤٩٤

مولف الدولة العثمانٌة والممالٌن من الحملة الفرنسٌةروان محسن رمضان عبد الهادى عبد الهادى مستجد تخلف ٧٥٢٠٩٤٩٥

المعارن العسكرٌة للحملة الفرنسٌةروضه رمضان عٌسى حسن بلده مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٩٤٩٦

المعارن العسكرٌة للحملة الفرنسٌةرٌم حسام احمد دمحم ابراهٌم عمر مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٩٤٩٧

المعارن العسكرٌة للحملة الفرنسٌةزهراء السعٌد عطوه السعٌد مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٩٤٩٨

المعارن العسكرٌة للحملة الفرنسٌةزٌنب صبرى رمضان عطٌه مستجد تخلف ٧٩٢٠٩٤٩٩

المعارن العسكرٌة للحملة الفرنسٌةسارة الهاللً الهاللً طلبة مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٩٥٠٠
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النتائج االلتصادٌة للحملة الفرنسٌةسارة دمحم عبد المادر المداح مستجد تمدٌر ٨١٢٠٩٥٠١

النتائج االلتصادٌة للحملة الفرنسٌةساره الجوهرى محمود شحاته مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٩٥٠٢

النتائج االلتصادٌة للحملة الفرنسٌةساره رضا علً علً المتولً مستجد تخلف ٨٣٢٠٩٥٠٣

النتائج االلتصادٌة للحملة الفرنسٌةساره سعد احمد الغرٌب سالم مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٩٥٠٤

النتائج االلتصادٌة للحملة الفرنسٌةساره دمحم احمد ابوالمعاطى حبٌبة مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٩٥٠٥

النتائج الفكرٌة للحملة الفرنسٌةساره ٌاسر صبحى البلتاجى خلٌل مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٩٥٠٦

النتائج الفكرٌة للحملة الفرنسٌةسماء عبد اللطٌف سعد برسٌمه مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٩٥٠٧

النتائج الفكرٌة للحملة الفرنسٌةشروق الشحات على دمحم مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٩٥٠٨

النتائج الفكرٌة للحملة الفرنسٌةشروق نبٌل الشافعى البنا مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٩٥٠٩

النتائج الفكرٌة للحملة الفرنسٌةشٌماء ابراهٌم دمحم رضوان الصعٌدى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٩٥١٠

النتائج الدولٌة واالجتماعٌة للحملة الفرنسٌةشٌماء عاطف دمحم الصدٌك محمود الصعٌدى مستجد تمدٌر ٩١٢٠٩٥١١

النتائج الدولٌة واالجتماعٌة للحملة الفرنسٌةعبد الرحمن احمد مصطفى جوهر مستجد تخلف ٩٢٢٠٩٥١٢

النتائج الدولٌة واالجتماعٌة للحملة الفرنسٌةعبدالرحمن احمد مختار عثمان صالح مستجد تخلف ٩٣٢٠٩٥١٣

النتائج الدولٌة واالجتماعٌة للحملة الفرنسٌةعبدالرحمن خالد عبدالسالم مختار مستجد تخلف ٩٤٢٠٩٥١٤

النتائج الدولٌة واالجتماعٌة للحملة الفرنسٌةعبدالرحمن سامى ابو فراج احمد الفمى مستجد تخلف ٩٥٢٠٩٥١٥

النتائج السٌاسٌة للحملة الفرنسٌةعالء دمحم السٌد دمحم ابراهٌم مستجد تخلف ٩٦٢٠٩٥١٦

النتائج السٌاسٌة للحملة الفرنسٌةفاطمة إبراهٌم محبوب مصطفى الدٌب مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٩٥١٧

النتائج السٌاسٌة للحملة الفرنسٌةفاطمه عبد الوهاب دمحم عبد الواحد مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٩٥١٨

النتائج السٌاسٌة للحملة الفرنسٌةفرحه دمحم هارون السٌد الجمٌلى مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٩٥١٩

النتائج السٌاسٌة للحملة الفرنسٌةلمٌس نبهان دمحم دمحم المصبى مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٩٥٢٠
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(م 1805 - 1801 )الفوضى السٌاسٌة فً مصر لوال عمرو لطفى دمحم البدرى مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٩٥٢١

(م 1805 - 1801 )الفوضى السٌاسٌة فً مصر لٌلى على السٌد على بدوى مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٩٥٢٢

(م 1805 - 1801 )الفوضى السٌاسٌة فً مصر دمحم عادل عبد الرازق عبد الباري مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٩٥٢٣

(م 1805 - 1801 )الفوضى السٌاسٌة فً مصر دمحم فاٌز دمحم احمد مٌسره مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٩٥٢٤

(م 1805 - 1801 )الفوضى السٌاسٌة فً مصر دمحم دمحم حامد ابو العنٌن الشرباصى مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٩٥٢٥

وصول دمحم علً للسلطة فً مصردمحم ٌاسٌن حسنى فؤاد ممبل مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٩٥٢٦

وصول دمحم علً للسلطة فً مصرمحمود حسن احمد دمحم حسن السطوحى مستجد تخلف ١٠٧٢٠٩٥٢٧

وصول دمحم علً للسلطة فً مصرمحمود فكرى سالمه محى الدٌن المعصراوى مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٩٥٢٨

وصول دمحم علً للسلطة فً مصرمحمود دمحم شفٌك الدسولى مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٩٥٢٩

وصول دمحم علً للسلطة فً مصرمرٌم جالل سلٌمان دمحم المنسى مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٩٥٣٠

انفراد دمحم علً بالسلطة فً مصرمرٌم حسن بسٌونى أحمد الشٌوى مستجد تخلف ١١١٢٠٩٥٣١

انفراد دمحم علً بالسلطة فً مصرمرٌم عبد الرحٌم محمود دمحم عبد هللا مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٩٥٣٢

انفراد دمحم علً بالسلطة فً مصرمرٌم على دمحم على عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٩٥٣٣

انفراد دمحم علً بالسلطة فً مصرمرٌم فاٌز دمحم السٌد الفمى مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٩٥٣٤

انفراد دمحم علً بالسلطة فً مصرمرٌم دمحم دمحم العجٌزى مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٩٥٣٥

حملة فرٌزرمرٌم دمحم محمود عبٌد عطٌة مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٩٥٣٦

حملة فرٌزرمصطفى دمحم محمود المسٌرى مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٩٥٣٧

حملة فرٌزرمصطفى دمحم ناصف عبد اللطٌف شهاب الدٌن مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٩٥٣٨

حملة فرٌزرممدوح عبد الملن عبد الملن على مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٩٥٣٩

حملة فرٌزرمنار اكرم مسعد طه ربٌع مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٩٥٤٠
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التخلص من الزعامة الشعبٌة ومذبحة الملعةمنار خٌرى عبده ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٩٥٤١

التخلص من الزعامة الشعبٌة ومذبحة الملعةمنار منصور السعٌد عبد الداٌم مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٩٥٤٢

التخلص من الزعامة الشعبٌة ومذبحة الملعةمنى جمال السٌد السٌد احمد اسحاق مستجد تمدٌر ١٢٣٢٠٩٥٤٣

التخلص من الزعامة الشعبٌة ومذبحة الملعةمها مصطفى ابراهٌم الشحرى مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٩٥٤٤

التخلص من الزعامة الشعبٌة ومذبحة الملعةمى ربٌع عطا ابراهٌم كاعود مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٩٥٤٥

اإلدارة المصرٌة فً عصر دمحم علًمى عبد الباسط عبده شحاتة مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٩٥٤٦

اإلدارة المصرٌة فً عصر دمحم علًمى عمرو لطفى دمحم البدرى مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٩٥٤٧

اإلدارة المصرٌة فً عصر دمحم علًمى مصطفى دمحم دمحم العربى مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٩٥٤٨

اإلدارة المصرٌة فً عصر دمحم علًمٌاده اٌمن ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٩٥٤٩

اإلدارة المصرٌة فً عصر دمحم علًمٌاده لطفى النجدى على السروى مستجد تخلف ١٣٠٢٠٩٥٥٠

الجٌش فً عصر دمحم علًمٌار السٌد سلٌمان ابو جمعه مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٩٥٥١

الجٌش فً عصر دمحم علًمٌرنا ماهر عبد الهادى عبد هللا حسن مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٩٥٥٢

الجٌش فً عصر دمحم علًمٌرنا مصطفى عبد الرحٌم دمحم الموجى مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٩٥٥٣

الجٌش فً عصر دمحم علًنادٌن ادهم محمود دمحم على مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٩٥٥٤

الجٌش فً عصر دمحم علًنادٌه محمود عبد الفتاح احمد اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٩٥٥٥

األسطول فً عصر دمحم علًندى اشرف دمحم الشوٌمى مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٩٥٥٦

األسطول فً عصر دمحم علًندى نشأت دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٩٥٥٧

األسطول فً عصر دمحم علًنها على على شعبان مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٩٥٥٨

األسطول فً عصر دمحم علًنوران دمحم بكر السكرى مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٩٥٥٩

األسطول فً عصر دمحم علًهاجر السٌد عبد العظٌم دمحم ابوزٌد مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٩٥٦٠
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هاجر باسم عبد العزٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٩٥٦١

الجٌش واألسطول فً عصر دمحم علًهادى حسام السٌد عبدالشافى الطواب مستجد تخلف ١٤٢٢٠٩٥٦٢

الجٌش واألسطول فً عصر دمحم علًهاله عاطف عبد الفتاح دمحم المرسً مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٩٥٦٣

الجٌش واألسطول فً عصر دمحم علًهاٌدى اٌمن سعد دمحم التهامى مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٩٥٦٤

الجٌش واألسطول فً عصر دمحم علًهبه هشام دمحم الحسٌنى ابوالخٌر مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٩٥٦٥

اإلدارة فً عصر دمحم علًهدى جابر حمدان ابراهٌم حجازى مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٩٥٦٦

اإلدارة فً عصر دمحم علًهدى عوض عثمان السٌد جمعه مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٩٥٦٧

اإلدارة فً عصر دمحم علًهدٌر اٌمن كمال حسن رمضان مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٩٥٦٨

اإلدارة فً عصر دمحم علًهدٌر محب المصبى حسانٌن على مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٩٥٦٩

اإلدارة فً عصر دمحم علًهدٌر دمحم عبد الحمٌد دمحم بازٌد مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٩٥٧٠

التعلٌم فً عصر دمحم علًهدٌر ولٌد سالم سالم مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٩٥٧١

التعلٌم فً عصر دمحم علًهدٌل هالل شحاته سالم مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٩٥٧٢

التعلٌم فً عصر دمحم علًهناء دمحم نصر سمٌر عبد الممصود مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٩٥٧٣

التعلٌم فً عصر دمحم علًهند عبد الهادي المتولً الدسولً عبٌد مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٩٥٧٤

التعلٌم فً عصر دمحم علًوفاء ابراهٌم دمحم ابراهٌم الملٌجى مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٩٥٧٥

االلتصاد فً عصر دمحم علًٌارا دمحم مصطفى كامل مصطفى البرهمتوش مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٩٥٧٦

االلتصاد فً عصر دمحم علًٌارا هشام مصطفى على الكحكى مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٩٥٧٧

االلتصاد فً عصر دمحم علًٌاسمٌن السٌد دمحم عطٌه العدلى مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٩٥٧٨

االلتصاد فً عصر دمحم علًٌاسمٌن شرف الشربٌنى عوض دمحم مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٩٥٧٩

االلتصاد فً عصر دمحم علًٌاسمٌن دمحم بدران على الضاهر مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٩٥٨٠
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الزراعة فً عهد دمحم علًٌاسمٌن دمحم ٌحى الشٌن مستجد تمدٌر ١٦١٢٠٩٥٨١

الزراعة فً عهد دمحم علًٌسرا عصام دمحم الشٌشى مستجد تخلف ١٦٢٢٠٩٥٨٢
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الزراعة فً عهد دمحم علًآالء دمحم عبد الرحمن شالطه مستجد تمدٌر ١٢٠٩٧٣١

الزراعة فً عهد دمحم علًاحالم السٌد الباز حسن الشربٌنى مستجد تمدٌر ٢٢٠٩٧٣٢

الزراعة فً عهد دمحم علًأحالم عبد الهادي حلمً شهاب الدٌن مستجد تمدٌر ٣٢٠٩٧٣٣

أنواع األراضً فً عهد دمحم علًاحمد ابراهٌم عبد الحافظ السنباوى مستجد تخلف ٤٢٠٩٧٣٤

أنواع األراضً فً عهد دمحم علًاحمد اشرف احمد اسماعٌل عٌسى مستجد تمدٌر ٥٢٠٩٧٣٥

أنواع األراضً فً عهد دمحم علًاحمد اشرف فرحات السٌد على الكرداوي مستجد تخلف ٦٢٠٩٧٣٦

أنواع األراضً فً عهد دمحم علًاحمد السٌد عرفه عبدالبالى مستجد تخلف ٧٢٠٩٧٣٧

أنواع األراضً فً عهد دمحم علًاحمد بشٌر العرالى محفوظ وهبه مستجد تخلف ٨٢٠٩٧٣٨

الضرائب فً عهد دمحم علًاحمد حسن محمود عبد الخالك الجمٌزي مستجد تخلف ٩٢٠٩٧٣٩

الضرائب فً عهد دمحم علًاحمد عبده دمحم المهدى الفمى مستجد تخلف ١٠٢٠٩٧٤٠

الضرائب فً عهد دمحم علًاحمد مجدى على حسٌن مستجد تخلف ١١٢٠٩٧٤١

الضرائب فً عهد دمحم علًاحمد دمحم رمضان دمحم الغازى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٩٧٤٢

الضرائب فً عهد دمحم علًاحمد دمحم عبد الوهاب رزق مستجد تخلف ١٣٢٠٩٧٤٣

الصناعة فً عهد دمحم علًاحمد محمود احمد محمود زهران مستجد تخلف ١٤٢٠٩٧٤٤

الصناعة فً عهد دمحم علًاحمد محمود عبد المنعم محمود موسى مستجد تخلف ١٥٢٠٩٧٤٥

الصناعة فً عهد دمحم علًاحمد ناصر شعبان دمحم على مستجد تمدٌر ١٦٢٠٩٧٤٦

الصناعة فً عهد دمحم علًاحمد ولٌد دمحم السٌد رضوان مستجد تمدٌر ١٧٢٠٩٧٤٧

الصناعة فً عهد دمحم علًادهم مجدى دمحم السعٌدالبهنساوى مستجد تمدٌر ١٨٢٠٩٧٤٨

التجارة فً عصر دمحم علً اسراء الشاذلى عثمان محمود مستجد تمدٌر ١٩٢٠٩٧٤٩

التجارة فً عصر دمحم علً اسراء حسنى دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٩٧٥٠
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التجارة فً عصر دمحم علً اسراء عماد لطفى عبد الرؤف مستجد تمدٌر ٢١٢٠٩٧٥١

التجارة فً عصر دمحم علً اسراء ولٌد حسبون ابو ماٌله مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٩٧٥٢

التجارة فً عصر دمحم علً اسماء صبرى دمحم الحسٌنى شلبى مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٩٧٥٣

نظام االحتكار فً عهد دمحم علً اسماء مصطفى دمحم البشٌر على مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٩٧٥٤

نظام االحتكار فً عهد دمحم علً اسماء منصور عبد الحى السٌد مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٩٧٥٥

نظام االحتكار فً عهد دمحم علً اسماعٌل وائل اسماعٌل محمود مستجد تخلف ٢٦٢٠٩٧٥٦

نظام االحتكار فً عهد دمحم علً اكرم دمحم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٩٧٥٧

نظام االحتكار فً عهد دمحم علً االء اشرف محمود ابو زٌد مستجد تخلف ٢٨٢٠٩٧٥٨

البناء االجتماعً فً عهد دمحم علًاالء امٌر صالح الشافعى عبد المادر مستجد تخلف ٢٩٢٠٩٧٥٩

البناء االجتماعً فً عهد دمحم علًاالء دمحم دمحم عبد المنعم مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٩٧٦٠

البناء االجتماعً فً عهد دمحم علًاالء هشام فؤاد نصر المغازى مستجد تخلف ٣١٢٠٩٧٦١

البناء االجتماعً فً عهد دمحم علًالحسن عزت دمحم احمد رضوان مستجد تخلف ٣٢٢٠٩٧٦٢

البناء االجتماعً فً عهد دمحم علًالسعٌد على السعٌد الملط مستجد تخلف ٣٣٢٠٩٧٦٣

الطبمة الوسطً فً عهد دمحم علً السٌد دمحم السٌد المشد مستجد تخلف ٣٤٢٠٩٧٦٤

الطبمة الوسطً فً عهد دمحم علً الكنانى دمحم الكنانى احمد الكنانى مستجد تخلف ٣٥٢٠٩٧٦٥

الطبمة الوسطً فً عهد دمحم علً الٌس ادوارد ٌوسف موسى مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٩٧٦٦

الطبمة الوسطً فً عهد دمحم علً امانى بالل عبد النبى دمحم عشٌش مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٩٧٦٧

الطبمة الوسطً فً عهد دمحم علً أمانى عبد الوهاب ٌوسف عبد الوهاب عبد الفضٌل مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٩٧٦٨

فتح دمحم علً للسودانامانى دمحم المعصراوى دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٩٧٦٩

فتح دمحم علً للسودانامل حسام على ابراهٌم الجندى مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٩٧٧٠
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فتح دمحم علً للسودانامل عصام فاروق فرج مستجد تمدٌر ٤١٢٠٩٧٧١

فتح دمحم علً للسودانامل مدحت عبد العظٌم المرسى على مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٩٧٧٢

فتح دمحم علً للسودانامنٌه احمد عبدالفتاح دمحم طه مستجد تخلف ٤٣٢٠٩٧٧٣

حرب المورةامنٌه خٌرى عباس عبد ربه مستجد تخلف ٤٤٢٠٩٧٧٤

حرب المورةامنٌه سعٌد عبد العظٌم الماضى مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٩٧٧٥

حرب المورةامٌره احمد احمد عطا عمار مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٩٧٧٦

حرب المورةامٌره جمال الدٌن السٌد نعمان العزب مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٩٧٧٧

حرب المورةامٌره سالم عبد العظٌم احمد سالم مستجد تخلف ٤٨٢٠٩٧٧٨

معركة نوارٌن البحرٌةامٌره على طه عبد الشافى مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٩٧٧٩

معركة نوارٌن البحرٌةامٌره دمحم عبد العزٌزالبرعى الجمل مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٩٧٨٠

معركة نوارٌن البحرٌةامٌره معوض دمحم عبد الفتاح ابو العز مستجد تمدٌر ٥١٢٠٩٧٨١

معركة نوارٌن البحرٌةامٌره ٌاسر احمد مصطفى عثمان مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٩٧٨٢

معركة نوارٌن البحرٌةانطون البٌر حلٌم عبده رزق مستجد تخلف ٥٣٢٠٩٧٨٣

حرب الشام األولً اٌات طلعت عبد العال الحسٌنى الشربٌنى مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٩٧٨٤

حرب الشام األولً اٌــه احمد رزق دمحم البشبٌشً مستجد تخلف ٥٥٢٠٩٧٨٥

حرب الشام األولً اٌمان السعٌد احمد ابراهٌم ابراهٌم مستجد تخلف ٥٦٢٠٩٧٨٦

حرب الشام األولً اٌمان عبد الرؤف عثمان الجحاش مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٩٧٨٧

حرب الشام األولً اٌمان عبد السالم عبد الحمٌد عبد السالم السروي مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٩٧٨٨

م 1833صلح كوتاهٌة اٌمان عوض على ابوالوفا رزق مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٩٧٨٩

م 1833صلح كوتاهٌة اٌمان دمحم عبدهللا دمحم عبده مستجد تخلف ٦٠٢٠٩٧٩٠
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م 1833صلح كوتاهٌة اٌمان محمود فتوحه مصطفى شعبان مستجد تمدٌر ٦١٢٠٩٧٩١

م 1833صلح كوتاهٌة اٌه احمد رمضان مطاوع مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٩٧٩٢

م 1833صلح كوتاهٌة اٌه حمدى محمود عٌد حسن مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٩٧٩٣

م1840معاهدة لندن اٌه رجب دمحم حسن اسماعٌل مستجد تخلف ٦٤٢٠٩٧٩٤

م1840معاهدة لندن اٌه رضا عبد العظٌم احمد الماضى مستجد تخلف ٦٥٢٠٩٧٩٥

م1840معاهدة لندن اٌه رمضان عبد الخالك دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٩٧٩٦

م1840معاهدة لندن اٌه سمٌر عبد الموجود دمحم عٌد مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٩٧٩٧

م1840معاهدة لندن اٌه صبحى شولى رجب عامر مستجد تخلف ٦٨٢٠٩٧٩٨

حرب الشام الثانٌة اٌه صفوت السٌد احمد السولٌة مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٩٧٩٩

حرب الشام الثانٌة اٌه عطا هللا عبد ربه ٌوسف مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٩٨٠٠

حرب الشام الثانٌة اٌه دمحم دمحم حسن السٌد مستجد تمدٌر ٧١٢٠٩٨٠١

حرب الشام الثانٌة اٌه نبٌل عثمان السٌد شلبى مستجد تخلف ٧٢٢٠٩٨٠٢

حرب الشام الثانٌة باسنت خالد السٌد عثمان الجندى مستجد تخلف ٧٣٢٠٩٨٠٣

حروب دمحم علً بسمه عباس سلٌمان عباس مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٩٨٠٤

حروب دمحم علً تسنٌم محمود على دمحم على شرٌف مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٩٨٠٥

حروب دمحم علً حازم السٌد دمحم رمضان دمحم مستجد تخلف ٧٦٢٠٩٨٠٦

حروب دمحم علً حسام رضا مصطفى ٌحى مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٩٨٠٧

حروب دمحم علً حسام دمحم دوٌدار ابراهٌم دوٌدار مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٩٨٠٨

م 1840صلح كوتاهٌة ومعاهدة لندن حنان السٌد السعٌد دمحم ابو العٌنٌن مستجد تخلف ٧٩٢٠٩٨٠٩

م 1840صلح كوتاهٌة ومعاهدة لندن حنٌن على السٌد على دمحم ابولٌله مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٩٨١٠
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م 1840صلح كوتاهٌة ومعاهدة لندن حورٌه ممدوح فتحى محمود صمر مستجد تمدٌر ٨١٢٠٩٨١١

م 1840صلح كوتاهٌة ومعاهدة لندن خالد اسامه ٌوسف برهام مستجد تخلف ٨٢٢٠٩٨١٢

م 1840صلح كوتاهٌة ومعاهدة لندن خالد جاد عبد الحمٌد جاد السبكى مستجد تخلف ٨٣٢٠٩٨١٣

أسباب الثورة العرابٌة خالد زكى السٌد زكى دمحم مستجد تخلف ٨٤٢٠٩٨١٤

أسباب الثورة العرابٌة خالد دمحم ربٌعى عبدالشافى محمود مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٩٨١٥

أسباب الثورة العرابٌة خلود انور عبد المؤمن عبد السالم شحتو مستجد تخلف ٨٦٢٠٩٨١٦

أسباب الثورة العرابٌة دالٌا احمد عبد الجلٌل احمد الشٌن مستجد تخلف ٨٧٢٠٩٨١٧

أسباب الثورة العرابٌة دالٌا فتحى المتولى السعٌد مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٩٨١٨

أرهاصات الثورة العرابٌة دعاء دمحم على السٌد الباز مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٩٨١٩

أرهاصات الثورة العرابٌة دهب رضا السعٌد حسن دالل مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٩٨٢٠

أرهاصات الثورة العرابٌة دٌنا اسامه اسماعٌل دمحم عوضٌن مستجد تمدٌر ٩١٢٠٩٨٢١

أرهاصات الثورة العرابٌة دٌنا محمود محمود ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٩٨٢٢

أرهاصات الثورة العرابٌة رانٌا سمٌر عبد الظاهر على الشرلاوى مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٩٨٢٣

تطور أحداث الثورة العرابٌة رانٌا نادر توفٌك ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٩٨٢٤

تطور أحداث الثورة العرابٌة رحمه عبد المادر عبد الشافى عبد المادر مستجد تخلف ٩٥٢٠٩٨٢٥

تطور أحداث الثورة العرابٌة رحٌل معوض السعٌد معوض زٌنه مستجد تخلف ٩٦٢٠٩٨٢٦

تطور أحداث الثورة العرابٌة رلٌه احمد دمحم محمود دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٩٨٢٧

تطور أحداث الثورة العرابٌة رلٌه حسن عبد الكرٌم على حسنى مستجد تخلف ٩٨٢٠٩٨٢٨

أسباب اخفاق الثورة العراٌٌة رمضان صبرى رمضان دمحم الضوٌنً مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٩٨٢٩

أسباب اخفاق الثورة العراٌٌة رنا دمحم محمود لالوش مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٩٨٣٠

 2016 الئحة 
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أسباب اخفاق الثورة العراٌٌة رنٌم عاصم ابراهٌم عبد المجٌد مستجد تخلف ١٠١٢٠٩٨٣١

أسباب اخفاق الثورة العراٌٌة روفٌدا مجدى عبد الرحمن جاد حافظ مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٩٨٣٢

أسباب اخفاق الثورة العراٌٌة رٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم على مستجد تخلف ١٠٣٢٠٩٨٣٣

نتائج الثورة العرابٌة رٌم بهجت دمحم مصطفى مستجد تخلف ١٠٤٢٠٩٨٣٤

نتائج الثورة العرابٌة رٌم جمال دمحم السٌد العٌسوى مستجد تخلف ١٠٥٢٠٩٨٣٥

نتائج الثورة العرابٌة رٌهام احمد حسن على احمد مستجد تخلف ١٠٦٢٠٩٨٣٦

نتائج الثورة العرابٌة رٌهام صالح عبد الحمٌد عبد المعطى السٌد مستجد تمدٌر ١٠٧٢٠٩٨٣٧

نتائج الثورة العرابٌة زاهر ٌاسر عبد العظٌم زاهر على مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٩٨٣٨

التدخل األجنبً والثورة العرابٌة زٌاد تامر جمال عبده عبد الهادي مستجد تخلف ١٠٩٢٠٩٨٣٩

التدخل األجنبً والثورة العرابٌة زٌنب السٌد الحسٌنى السٌد كراوٌه مستجد تخلف ١١٠٢٠٩٨٤٠

التدخل األجنبً والثورة العرابٌة زٌنب حامد رضوان علم الدٌن مستجد تمدٌر ١١١٢٠٩٨٤١

التدخل األجنبً والثورة العرابٌة زٌنب حسنى عبد الغنى احمد حسن الوٌشى مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٩٨٤٢

التدخل األجنبً والثورة العرابٌة زٌنب دمحم الدسولً الصبان مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٩٨٤٣

نمو التجمعات الوطنٌة والثورة العرابٌة سارة ممدوح عبد الوهاب احمد غانم مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٩٨٤٤

نمو التجمعات الوطنٌة والثورة العرابٌة ساره اسامه دمحم فهمى الصدٌك بكر مستجد تخلف ١١٥٢٠٩٨٤٥

نمو التجمعات الوطنٌة والثورة العرابٌة ساره السٌد فرج ابراهٌم ابو المجد مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٩٨٤٦

نمو التجمعات الوطنٌة والثورة العرابٌة ساره امٌن دمحم عبد السمٌع ابو العنٌن مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٩٨٤٧

نمو التجمعات الوطنٌة والثورة العرابٌة ساره حمدى دمحم ابو دغٌد مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٩٨٤٨

األسباب االجتماعٌة وااللتصادٌة للثورة العرابٌة ساره صالح الغرباوى عبد النبى دمحم مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٩٨٤٩

األسباب االجتماعٌة وااللتصادٌة للثورة العرابٌة ساره عبد الحمٌد سامى عبد الحمٌد شهاب الدٌن مستجد تخلف ١٢٠٢٠٩٨٥٠
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األسباب االجتماعٌة وااللتصادٌة للثورة العرابٌة ساره عوض عبد المجٌد دمحم بلتاجى مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٩٨٥١

األسباب االجتماعٌة وااللتصادٌة للثورة العرابٌة ساره دمحم عبد الممصود ابوسٌف مستجد تخلف ١٢٢٢٠٩٨٥٢

األسباب االجتماعٌة وااللتصادٌة للثورة العرابٌة سامى عادل عبد اللطٌف الشهاوى المطاوى مستجد تخلف ١٢٣٢٠٩٨٥٣

األسباب االلتصادٌة للثورة العرابٌة سجى ثروت دمحم معاطى ورده مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٩٨٥٤

األسباب االلتصادٌة للثورة العرابٌة سعاد عبد المنعم دمحم عبد البر سالمه مستجد تخلف ١٢٥٢٠٩٨٥٥

األسباب االلتصادٌة للثورة العرابٌة سعد اشرف سعد السعدنى مستجد تخلف ١٢٦٢٠٩٨٥٦

األسباب االلتصادٌة للثورة العرابٌة سلمى طارق دمحم دٌاب غانم مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٩٨٥٧

األسباب االلتصادٌة للثورة العرابٌة سلمى فكري المرسً جاد المرسً مستجد تخلف ١٢٨٢٠٩٨٥٨

الحكم المطلك والثورة العرابٌة سلمى نصحى االمام عبدالحمٌد الحفناوى مستجد تخلف ١٢٩٢٠٩٨٥٩

الحكم المطلك والثورة العرابٌة سماء عادل مصطفى صانوه مستجد تخلف ١٣٠٢٠٩٨٦٠

الحكم المطلك والثورة العرابٌة سمر محمود دمحم الششتاوي مستجد تخلف ١٣١٢٠٩٨٦١

الحكم المطلك والثورة العرابٌة سمٌحه على احمد دمحم مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٩٨٦٢

الحكم المطلك والثورة العرابٌة شروق رضا رشاد الشٌن عطا مستجد تخلف ١٣٣٢٠٩٨٦٤

م1879مظاهرة الضباط فً فبراٌر شروق عاطف السعٌد ابو دغٌد مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٩٨٦٥

م1879مظاهرة الضباط فً فبراٌر شهاب احمد دمحم على الصعٌدى مستجد تخلف ١٣٥٢٠٩٨٦٦

م1879مظاهرة الضباط فً فبراٌر شهٌره اشرف عبد الحمٌد ابراهٌم حشٌش مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٩٨٦٧

م1879مظاهرة الضباط فً فبراٌر شٌماء ابراهٌم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٩٨٦٨

م1879مظاهرة الضباط فً فبراٌر شٌماء السٌد طه علً مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٩٨٦٩

م1879الالئحة الوطنٌة ابرٌل شٌماء جمٌل حامد الشربٌنى مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٩٨٧٠

م1879الالئحة الوطنٌة ابرٌل صفٌه خالد سعد سلٌمان حسنٌن مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٩٨٧١
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م1879الالئحة الوطنٌة ابرٌل ضحى دمحم رضوان هالل رضوان مستجد تخلف ١٤١٢٠٩٨٧٢

م1879الالئحة الوطنٌة ابرٌل طارق حسن احمد عبد المطلب الحلو مستجد تخلف ١٤٢٢٠٩٨٧٣

م1879الالئحة الوطنٌة ابرٌل عبدالعزٌز ثروت عبدالعزٌز عبدالمجٌد ٌونس مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٩٨٧٤

م1881مظاهرة لصر النٌل فبراٌر عبدهللا السٌد السٌد دمحم حسن مستجد تخلف ١٤٤٢٠٩٨٧٥

م1881مظاهرة لصر النٌل فبراٌر عبدهللا ناجى رجب السٌد مستجد تخلف ١٤٥٢٠٩٨٧٦

م1881مظاهرة لصر النٌل فبراٌر عبده السٌد عبدالرازق دمحم دمحم مستجد تخلف ١٤٦٢٠٩٨٧٧

م1881مظاهرة لصر النٌل فبراٌر عزة السٌد حسن السٌد موسى مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٩٨٧٨

م1881مظاهرة لصر النٌل فبراٌر عالء السٌد فهمى محمود ابو العز مستجد تخلف ١٤٨٢٠٩٨٧٩

وزارة شرٌف باشا على كمال على اسماعٌل مستجد تخلف ١٤٩٢٠٩٨٨٠

وزارة شرٌف باشا على ناجى على عبدالهادى سرحان مستجد تخلف ١٥٠٢٠٩٨٨١

وزارة شرٌف باشا علٌاء عبدالهادى عبدالهادى النجولى مستجد تخلف ١٥١٢٠٩٨٨٢

وزارة شرٌف باشا علٌاء هشام احمد سعد مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٩٨٨٣

وزارة شرٌف باشا عمار ٌاسر فوزى حسن عبدهللا مستجد تخلف ١٥٣٢٠٩٨٨٤

المذكرة المشتركة األولً عمر السٌد فتحى دمحم مستجد تخلف ١٥٤٢٠٩٨٨٥

المذكرة المشتركة األولً عمر مجدى السٌد محمود النجار مستجد تخلف ١٥٥٢٠٩٨٨٦

المذكرة المشتركة األولً عمرو السعٌد زغلول السعٌد مستجد تخلف ١٥٦٢٠٩٨٨٧

المذكرة المشتركة األولً عمرو خالد كامل دمحم مستجد تخلف ١٥٧٢٠٩٨٨٨

المذكرة المشتركة األولً عنود عبدالفتاح دمحم فخرالدٌن مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٩٨٨٩

المذكرة المشتركة الثانٌة غاده ابراهٌم احمد ابو غازى سالم مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٩٨٩٠

المذكرة المشتركة الثانٌة غاده اشرف فتحى راشد مستجد تخلف ١٦٠٢٠٩٨٩١
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المذكرة المشتركة الثانٌة لمر جمعه السٌد ابراهٌم هٌكل مستجد تخلف ١٦١٢٠٩٨٩٢

المذكرة المشتركة الثانٌة كرٌم اشرف مصطفى فهٌم ابو العنٌن مستجد تخلف ١٦٢٢٠٩٨٩٣

المذكرة المشتركة الثانٌة كرٌم عبداللطٌف فؤاد عبدالعاطى مستجد تخلف ١٦٣٢٠٩٨٩٤

مؤامرة الضباط الشراكسة كرٌم دمحم عبد هللا ابراهٌم مستجد تخلف ١٦٤٢٠٩٨٩٥

مؤامرة الضباط الشراكسة الرا السٌد حسٌن بركة مستجد تخلف ١٦٥٢٠٩٨٩٦

مؤامرة الضباط الشراكسة لمٌاء محمود حسنى الحسٌنى السروجى مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٩٨٩٧

مؤامرة الضباط الشراكسة لمٌس عزت دمحمى حسنٌن جاب هللا مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٩٨٩٨

مؤامرة الضباط الشراكسة لمٌس فتحى دمحم حلمى اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠٩٨٩٩

معركة كفر الدوار والتل الكبٌر لٌلى السٌد دمحم عبد الفتاح لشطه مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٩٩٠٠

معركة كفر الدوار والتل الكبٌر لٌلى نبٌل عٌد دمحم خاطر مستجد تخلف ١٧٠٢٠٩٩٠١

معركة كفر الدوار والتل الكبٌر مازن ٌحٌى ٌحٌى على العادلى مستجد تخلف ١٧١٢٠٩٩٠٢

معركة كفر الدوار والتل الكبٌر دمحم ابوالفضل السٌد عبد العال مسلم مستجد تخلف ١٧٢٢٠٩٩٠٣

معركة كفر الدوار والتل الكبٌر دمحم احمد عبدالحمٌد عبدالمادر مستجد تخلف ١٧٣٢٠٩٩٠٤

أحمد عرابً دمحم احمد موسى ابو غربٌه مستجد تخلف ١٧٤٢٠٩٩٠٥

أحمد عرابً دمحم االمام رزق االمام شعالن مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٩٩٠٦

أحمد عرابً دمحم السٌد اسماعٌل ابراهٌم الصاحى مستجد تخلف ١٧٦٢٠٩٩٠٧

أحمد عرابً دمحم حسن السٌد عبد المادر على مستجد تخلف ١٧٧٢٠٩٩٠٨

أحمد عرابً دمحم رضا على السعٌد رمضان مستجد تخلف ١٧٨٢٠٩٩٠٩

عمر مكرم دمحم سامى على ابراهٌم مستجد تخلف ١٧٩٢٠٩٩١٠

عمر مكرم دمحم عبدالباسط مصطفى دمحم دمحم بدر الدٌن مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٩٩١١
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عمر مكرم دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم اللٌثى مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٩٩١٢

عمر مكرم دمحم عبدالمطلب الدسولى سوٌدان مستجد تخلف ١٨٢٢٠٩٩١٣

عمر مكرم دمحم عثمان دمحم عثمان الجندى مستجد تخلف ١٨٣٢٠٩٩١٤

دمحم علًدمحم عالء الدٌن دمحم السعٌد مصطفى مستجد تخلف ١٨٤٢٠٩٩١٥

دمحم علًدمحم فؤاد احمد حلمى عبده مستجد تخلف ١٨٥٢٠٩٩١٦

دمحم علًدمحم محسن فتحى عبد الحمٌد مستجد تخلف ١٨٦٢٠٩٩١٧

دمحم علًدمحم دمحم متولى السٌد مستجد تخلف ١٨٧٢٠٩٩١٨

دمحم علًدمحم مصطفى السٌد دمحم الفراش مستجد تخلف ١٨٨٢٠٩٩١٩

نابلٌون بونابرتمحمود جمال البسراوى عبد التواب مستجد تخلف ١٨٩٢٠٩٩٢٠

نابلٌون بونابرتمحمود صفوت عبد المحسن محمود لٌراط مستجد تخلف ١٩٠٢٠٩٩٢١

نابلٌون بونابرتمحمود مصطفى دمحم الدسولى الشٌخ مستجد تخلف ١٩١٢٠٩٩٢٢

نابلٌون بونابرتمرفت رمضان عٌسى حسن بلده مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٩٩٢٣

نابلٌون بونابرتمروه زغلول السٌد مسعد مراد مستجد تمدٌر ١٩٣٢٠٩٩٢٤

سلٌم األول مرٌم أبوالعال رمضان داود زٌنه مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٩٩٢٥

سلٌم األول مرٌم اسعد سمٌر الشربٌنى السعٌد الموجى مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٩٩٢٦

سلٌم األول مرٌم اسماعٌل محمود دمحم مستجد تخلف ١٩٦٢٠٩٩٢٧

سلٌم األول مرٌم الششتاوى الششتاوى دبور مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٩٩٢٨

سلٌم األول مرٌم اٌمن عبد الرازق عبد الرازق العرالى مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٩٩٢٩

كلٌبرمرٌم خالد السٌد المناوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٩٩٣٠

كلٌبرمرٌم صالح سعد عبد السالم حسان مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٩٩٣١
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كلٌبرمرٌم عادل احمد دمحم عثمان مستجد تخلف ٢٠١٢٠٩٩٣٢

كلٌبرمرٌم عبد الهادى دمحم محمود حبش مستجد تمدٌر ٢٠٢٢٠٩٩٣٣

كلٌبرمرٌم عالء عبد المادر دمحم العٌسوى مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٩٩٣٤

معركة مرج دابك والرٌدانٌةمرٌم على مصطفى عبده الشرباصى مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٩٩٣٥

معركة مرج دابك والرٌدانٌةمرٌم مالن دمحم سعد مستجد تخلف ٢٠٥٢٠٩٩٣٦

معركة مرج دابك والرٌدانٌةمرٌم محمود عمر عبد الحلٌم النجار مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٩٩٣٧

معركة مرج دابك والرٌدانٌةمصطفى عاطف فرج احمد احمد مستجد تخلف ٢٠٧٢٠٩٩٣٨

معركة مرج دابك والرٌدانٌةمصطفى فتح هللا عطٌه الموافى مستجد تخلف ٢٠٨٢٠٩٩٣٩

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمنار عصام الرفاعى شوشه مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٩٩٤٠

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمنار دمحم ابوالعز ابوالعز مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٩٩٤١

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمنار دمحم بكر جمعه حمودة مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٩٩٤٢

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمنال عاصم علً أبو الوفا أبو الوفا مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٩٩٤٣

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمنه هللا عبد الهادى البٌلى السما البٌلى مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٩٩٤٤

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثمنه هللا احمد دمحم البٌومى خطابه عبده مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٩٩٤٥

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثمنى محسن احمد حسٌن وهدان مستجد تمدٌر ٢١٥٢٠٩٩٤٦

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثمنى دمحم عبدربه المنٌالوى مستجد تمدٌر ٢١٦٢٠٩٩٤٧

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثمها دمحم دمحم نصر العالمً مستجد تخلف ٢١٧٢٠٩٩٤٨

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثمهند حسام الدٌن عبداللطٌف دمحم شعبان مستجد تخلف ٢١٨٢٠٩٩٤٩

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمى عرفات حامد عرفات عبد هللا سعٌد مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٩٩٥٠

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثمٌاده دمحم مصطفى السٌد البربرى مستجد تمدٌر ٢٢٠٢٠٩٩٥١
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الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنادر عماد السٌد دمحم على خلٌفة مستجد تخلف ٢٢١٢٠٩٩٥٢

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنادٌه احمد عبد العزٌز عبد الفتاح عمل مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٩٩٥٣

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنارٌمان ابراهٌم السٌد على الشمونى مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٩٩٥٤

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثناصر جمال احمد الرفاعى ابوالعطا دوٌب مستجد تخلف ٢٢٤٢٠٩٩٥٥

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنبٌل دمحم دمحم دمحم سٌد احمد شلبى مستجد تخلف ٢٢٥٢٠٩٩٥٦

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثنجاح عبدالوهاب فهمى عبدالوهاب هاللى مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٩٩٥٧

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثنجاه ناصر مراد عبد الحمٌد المناوى مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٩٩٥٨

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثنجالء خالد احمد احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٩٩٥٩

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثنجوى عبد العال ابو الحسن محمود دمحمٌن مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٩٩٦٠

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثندا دمحم حسن السٌد مستجد تخلف ٢٣٠٢٠٩٩٦١

الفتح العثمانً لمصرندى ابراهٌم احمد ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٩٩٦٢

الفتح العثمانً لمصرندى ابراهٌم سالمه دمحم شحاتة مستجد تخلف ٢٣٢٢٠٩٩٦٣

الفتح العثمانً لمصرندى احمد دمحم عبد السمٌع ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٩٩٦٤

الفتح العثمانً لمصرندى خالد جمعه خالد عطٌة مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٩٩٦٥

الفتح العثمانً لمصرندى سالمة سالمة على مستجد تخلف ٢٣٥٢٠٩٩٦٦

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرندى دمحم محمود زهران مستجد تخلف ٢٣٦٢٠٩٩٦٧

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرنرمٌن جوهر عبد الحمٌد حامد حالوه مستجد تمدٌر ٢٣٧٢٠٩٩٦٨

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرنرمٌن دمحم ابراهٌم صبره ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠٩٩٦٩

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرنغم دمحم فرج النادى عوض مستجد تمدٌر ٢٣٩٢٠٩٩٧٠

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرنهال حامد السٌد دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٩٩٧١
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الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنور خالد عبد الحمٌد محمود العفٌفى مستجد تخلف ٢٤١٢٠٩٩٧٢

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنورهان عبد اللطٌف عوض عبد اللطٌف عبد هللا مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٩٩٧٣

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنورهان على احمد على مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٩٩٧٤

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنورهان عوض عبد الكرٌم احمد دمحم مخٌمر مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٩٩٧٥

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثنورهان دمحم رزق ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٩٩٧٦

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثنورهان ناصر عبد المادر احمد عمار مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٩٩٧٧

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثهاجر اشرف نبٌه عبد الحمٌد صالح مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٩٩٧٨

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثهاجر ٌوسف سعد ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٩٩٧٩

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثهادى دمحم عبد الهادى المرسى حسن مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٩٩٨٠

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثهارون احمد هارون عبد الحلٌم حموده مستجد تخلف ٢٥٠٢٠٩٩٨١

الفتح العثمانً لمصرهانم رفٌك مسعد عبد العظٌم نور الدٌن مستجد تخلف ٢٥١٢٠٩٩٨٢

الفتح العثمانً لمصرهبه هللا دمحم مصطفى سماحة مستجد تمدٌر ٢٥٢٢٠٩٩٨٣

الفتح العثمانً لمصرهبه اٌمن كمال حسن رمضان مستجد تمدٌر ٢٥٣٢٠٩٩٨٤

الفتح العثمانً لمصرهبه دمحم احمد الجندى مستجد تمدٌر ٢٥٤٢٠٩٩٨٥

الفتح العثمانً لمصرهبه دمحم على دمحم مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠٩٩٨٦

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرهدٌر خلٌل حمدى الحشرى مستجد تمدٌر ٢٥٦٢٠٩٩٨٧

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرهدٌر عبد الناصر السٌد حسن عمار مستجد تخلف ٢٥٧٢٠٩٩٨٨

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرهشام عنتر عمر السعٌد مستجد تخلف ٢٥٨٢٠٩٩٨٩

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرهشام مصطفى فاضل المندوه مستجد تخلف ٢٥٩٢٠٩٩٩٠

فلسفة الحكم العثمانً فً مصرهنا هانى عبده صالح دمحم هانى مستجد تخلف ٢٦٠٢٠٩٩٩١
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الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثهند الحسانٌن السٌد دمحم عبدربه مستجد تخلف ٢٦١٢٠٩٩٩٢

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثهٌالنه عماد عزٌز شحاته عبٌد مستجد تخلف ٢٦٢٢٠٩٩٩٣

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثوحٌد اشرف سالمه دمحم السٌسى مستجد تخلف ٢٦٣٢٠٩٩٩٤

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثٌارا اٌسام دمحم على احمد مستجد تخلف ٢٦٤٢٠٩٩٩٥

الجدل حول بداٌة تارٌخ مصر الحدٌثٌارا اٌهاب دمحم احمد ابراهٌم شوشة مستجد تخلف ٢٦٥٢٠٩٩٩٦

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثٌاسر اكرم عبدهللا لمٌحه مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٩٩٩٧

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثٌاسمٌن اشرف عبد الحى على زعالبه مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٩٩٩٨

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثٌاسمٌن دمحم عبد الحلٌم عبد العلٌم مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٩٩٩٩

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثٌاسمٌن دمحم عبد هللا عبد العزٌز عبد الل مستجد تخلف ٢٦٩٢١٠٠٠٠

المدخل لتارٌخ مصر الحدٌثٌحٌى طارق عطوة االمام مستجد تمدٌر ٢٧٠٢١٠٠٠١

الفتح العثمانً لمصراحمد خالد محمود دمحم معوض مستجد تخلف ٢٧١٢١٠٠٠٢
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