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أهمٌة ومكانة األثار اإلسالمٌة بٌن أثار العالم آٌه اسماعٌل دمحم عطٌه اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٣١٠٦٠١

أهمٌة ومكانة األثار اإلسالمٌة بٌن أثار العالم آٌه دمحم غازى رمضان الطحان مستجد تخلف ٢٣١٠٦٠٢

أهمٌة ومكانة األثار اإلسالمٌة بٌن أثار العالم احمد ابراهٌم على مصطفى الزمزمى مستجد تمدٌر ٣٣١٠٦٠٣

أهمٌة ومكانة األثار اإلسالمٌة بٌن أثار العالم احمد رضا دمحم احمد العزب مستجد تخلف ٤٣١٠٦٠٤

أهمٌة ومكانة األثار اإلسالمٌة بٌن أثار العالم احمد شولى حلمى احمد مستجد تمدٌر ٥٣١٠٦٠٥

الفنون اإلسالمٌة وإعتمادها على العروبة واإلسالم اسراء احمد صالح احمد سٌد احمد البوهى مستجد تمدٌر ٦٣١٠٦٠٦

الفنون اإلسالمٌة وإعتمادها على العروبة واإلسالم اسراء الدسولى الحسانٌن السٌد مستجد تمدٌر ٧٣١٠٦٠٧

الفنون اإلسالمٌة وإعتمادها على العروبة واإلسالم اسراء سمٌر طه سلٌمان مستجد تمدٌر ٨٣١٠٦٠٨

الفنون اإلسالمٌة وإعتمادها على العروبة واإلسالم اسراء فتوح دمحمعلى المهوجى مستجد تمدٌر ٩٣١٠٦٠٩

الفنون اإلسالمٌة وإعتمادها على العروبة واإلسالم اسماء احمد اسماعٌل عبد الغنى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٣١٠٦١٠

التنوع الكبٌر فى األثار اإلسالمٌة اسماء احمد على ابوالوفا رزق مستجد تمدٌر ١١٣١٠٦١١

التنوع الكبٌر فى األثار اإلسالمٌة اسماء بكر عبد الرزاق عبد السمٌع دهٌنه مستجد تمدٌر ١٢٣١٠٦١٢

التنوع الكبٌر فى األثار اإلسالمٌة أسماء راسم ابراهٌم احمد الشاعر مستجد تمدٌر ١٣٣١٠٦١٣

التنوع الكبٌر فى األثار اإلسالمٌة اسماء صابر ابراهٌم الدسولى شعبان مستجد تمدٌر ١٤٣١٠٦١٤

التنوع الكبٌر فى األثار اإلسالمٌة اسماء كامل محمود عبد المادر مستجد تمدٌر ١٥٣١٠٦١٥

أهم طرز وأنواع العمائر األثرٌة اإلسالمٌة الزهراء حسنى الظرٌف دمحم على شمٌط مستجد تمدٌر ١٦٣١٠٦١٦

أهم طرز وأنواع العمائر األثرٌة اإلسالمٌة الزهراء على السٌد على مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٣١٠٦١٧

أهم طرز وأنواع العمائر األثرٌة اإلسالمٌة الشٌماء حجازى المتولى ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٨٣١٠٦١٨

أهم طرز وأنواع العمائر األثرٌة اإلسالمٌة الهام دمحم رضا حلمى هارون الجندى مستجد تخلف ١٩٣١٠٦١٩

أهم طرز وأنواع العمائر األثرٌة اإلسالمٌة امال عالء على مجرف مستجد تمدٌر ٢٠٣١٠٦٢٠
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لبة الصخرة بالمدس امانى موسى عثمان مصطفى الشناوى مستجد تمدٌر ٢١٣١٠٦٢١

لبة الصخرة بالمدس امل دمحم السعٌد عاشور مستجد تمدٌر ٢٢٣١٠٦٢٢

لبة الصخرة بالمدس امٌره احمد الدمحمى عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٢٣٣١٠٦٢٣

لبة الصخرة بالمدس امٌره اشرف مصطفى السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٣١٠٦٢٤

لبة الصخرة بالمدس امٌره السعٌد السعٌد ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٢٥٣١٠٦٢٥

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج امٌره عبدالمنعم البسطوٌسى ابوعبده مستجد تمدٌر ٢٦٣١٠٦٢٦

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج امٌره غرٌب دمحم السعٌد مستجد تمدٌر ٢٧٣١٠٦٢٧

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج امٌره دمحم عبدالغنى احمد مرزوق مستجد تمدٌر ٢٨٣١٠٦٢٨

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج امٌره دمحم دمحم حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٩٣١٠٦٢٩

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج امٌره هشام بهٌج دمحم عبد هللا مستجد تمدٌر ٣٠٣١٠٦٣٠

أبواب لبة الصخرة امٌنه بسٌونى شعبان عبد العزٌز شعبان مستجد تمدٌر ٣١٣١٠٦٣١

أبواب لبة الصخرة انجى نصر السٌد على مصطفى مستجد تمدٌر ٣٢٣١٠٦٣٢

أبواب لبة الصخرة اٌات دمحم عبد العزٌز حجازى مستجد تمدٌر ٣٣٣١٠٦٣٣

أبواب لبة الصخرة اٌمان احمد بكر اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٣١٠٦٣٤

أبواب لبة الصخرة اٌمان اٌمن احمد دمحم عوض مستجد تمدٌر ٣٥٣١٠٦٣٥

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج اٌمان سامح عبد المعبود صدٌك الورش مستجد تمدٌر ٣٦٣١٠٦٣٦

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج اٌمان شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندي مستجد تمدٌر ٣٧٣١٠٦٣٧

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج اٌمان عبد المادر ابو العباسى حباظه مستجد تمدٌر ٣٨٣١٠٦٣٨

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج اٌمان على ابو زٌد موسى مستجد تمدٌر ٣٩٣١٠٦٣٩

زخارف لبة الصخرة من الداخل والخارج اٌمان دمحم عبد الجواد زاٌد مستجد تخلف ٤٠٣١٠٦٤٠
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التخطٌط المعمارى لمبة الصخرة اٌمان دمحم دمحم عٌد مستجد تمدٌر ٤١٣١٠٦٤١

التخطٌط المعمارى لمبة الصخرة اٌمان محمود رمزى السوٌدى مستجد تمدٌر ٤٢٣١٠٦٤٢

التخطٌط المعمارى لمبة الصخرة اٌمان مسعد فتوح مشرف مستجد تمدٌر ٤٣٣١٠٦٤٣

التخطٌط المعمارى لمبة الصخرة اٌه على دمحم احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٤٤٣١٠٦٤٤

التخطٌط المعمارى لمبة الصخرة اٌه عماد محمود سرحان مستجد تخلف ٤٥٣١٠٦٤٥

أهم اإلصالحات والترمٌمات بمبة الصخرة اٌه فتحى حسٌن سالمه حسٌن مستجد تمدٌر ٤٦٣١٠٦٤٦

أهم اإلصالحات والترمٌمات بمبة الصخرة اٌه فوزى حمدى ابو سٌف مستجد تمدٌر ٤٧٣١٠٦٤٧

أهم اإلصالحات والترمٌمات بمبة الصخرة اٌه كمال السعٌد عبد اللطٌف العوضى مستجد تمدٌر ٤٨٣١٠٦٤٨

أهم اإلصالحات والترمٌمات بمبة الصخرة اٌه دمحم عبد الرزاق محرم الخن مستجد تمدٌر ٤٩٣١٠٦٤٩

أهم اإلصالحات والترمٌمات بمبة الصخرة اٌه محمود مصطفى بخٌت مستجد تمدٌر ٥٠٣١٠٦٥٠

أسباب بناء لبة الصخرة باسل رضا دمحم الشرباصى االتربى مستجد تخلف ٥١٣١٠٦٥١

أسباب بناء لبة الصخرة بسمة عبدهللا الشحات عبدالحمٌدعباس مستجد تمدٌر ٥٢٣١٠٦٥٢

أسباب بناء لبة الصخرة بسمه حسٌن دمحم سالم عبد الرازق مستجد تمدٌر ٥٣٣١٠٦٥٣

أسباب بناء لبة الصخرة بسمه سعٌد حلمى احمد شحاته مستجد تمدٌر ٥٤٣١٠٦٥٤

أسباب بناء لبة الصخرة تسنٌم دمحم الحسنٌن احمد الدرس مستجد تمدٌر ٥٥٣١٠٦٥٥

لدسٌة المبة الممدسة بمبة الصخرة حبٌبه دمحم دمحم لندٌل مستجد تمدٌر ٥٦٣١٠٦٥٦

لدسٌة المبة الممدسة بمبة الصخرة حنٌن مصطفى دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٥٧٣١٠٦٥٧

لدسٌة المبة الممدسة بمبة الصخرة حور السٌد دمحم ابراهٌم الزٌادى مستجد تمدٌر ٥٨٣١٠٦٥٨

لدسٌة المبة الممدسة بمبة الصخرة خلود طارق عبد الحمٌد دمحم دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ٥٩٣١٠٦٥٩

لدسٌة المبة الممدسة بمبة الصخرة خلود دمحم دمحم عبد الحمٌد حامد مستجد تمدٌر ٦٠٣١٠٦٦٠
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مكانة المسجد فى العصور اإلسالمٌة دعاء السٌد محمود عوض اماره مستجد تمدٌر ٦١٣١٠٦٦١

مكانة المسجد فى العصور اإلسالمٌة دنٌا ربٌع محمود حسٌن مستجد تمدٌر ٦٢٣١٠٦٦٢

مكانة المسجد فى العصور اإلسالمٌة دنٌا دمحم عوض شعبان البنا مستجد تمدٌر ٦٣٣١٠٦٦٣

مكانة المسجد فى العصور اإلسالمٌة دٌنا عبدالمنعم عبدالمنعم حسن العاملى مستجد تمدٌر ٦٤٣١٠٦٦٤

مكانة المسجد فى العصور اإلسالمٌة دٌنا دمحم سالمان ابراهٌم على مستجد تمدٌر ٦٥٣١٠٦٦٥

ضرٌح تاج محل بالهند دٌنا محمود مصطفى المتولى مصطفى مستجد تمدٌر ٦٦٣١٠٦٦٦

ضرٌح تاج محل بالهند رانا دمحم ابراهٌم عبد الجواد مرزوق مستجد تخلف ٦٧٣١٠٦٦٧

ضرٌح تاج محل بالهند رانده احمد بدر الدٌن ابراهٌم دمحم بدٌع مستجد تمدٌر ٦٨٣١٠٦٦٨

ضرٌح تاج محل بالهند رانٌا أمٌن شعبان دمحم الٌمانى مستجد تمدٌر ٦٩٣١٠٦٦٩

ضرٌح تاج محل بالهند رانٌا عبد الحى دمحم الٌمانى الملعى مستجد تمدٌر ٧٠٣١٠٦٧٠

مسجد سامراء فى العصر العباسى رانٌا عبد الوهاب ٌاسٌن السٌد مستجد تمدٌر ٧١٣١٠٦٧١

مسجد سامراء فى العصر العباسى رانٌا مسعد احمد ابو حسن مستجد تمدٌر ٧٢٣١٠٦٧٢

مسجد سامراء فى العصر العباسى رانٌا مصطفى شولى على مصطفى مستجد تمدٌر ٧٣٣١٠٦٧٣

مسجد سامراء فى العصر العباسى رحمه سعٌد دمحم البغدادي مستجد تمدٌر ٧٤٣١٠٦٧٤

مسجد سامراء فى العصر العباسى رنا عطٌه سالمه البمرى مستجد تمدٌر ٧٥٣١٠٦٧٥

مدٌنة الفسطاط أول عامة إسالمٌة مصرٌة روضه حمدان عبدالحمٌد صالح مستجد تمدٌر ٧٦٣١٠٦٧٦

مدٌنة الفسطاط أول عامة إسالمٌة مصرٌة روضه دمحم سعد صالح مكى مستجد تمدٌر ٧٧٣١٠٦٧٧

مدٌنة الفسطاط أول عامة إسالمٌة مصرٌة رٌهام دمحم عبدالحمٌد العٌسوى مستجد تمدٌر ٧٨٣١٠٦٧٨

مدٌنة الفسطاط أول عامة إسالمٌة مصرٌة رٌهام وائل وفمى شفٌك جاد هللا مستجد تمدٌر ٧٩٣١٠٦٧٩

مدٌنة الفسطاط أول عامة إسالمٌة مصرٌة ساره احمد شاكر السٌد عطٌه مستجد تمدٌر ٨٠٣١٠٦٨٠
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أسباب تسمٌة مدٌنة الفسطاط بهذا اإلسم ساره اٌهاب دمحم ابراهٌم خطاب مستجد تمدٌر ٨١٣١٠٦٨١

أسباب تسمٌة مدٌنة الفسطاط بهذا اإلسم ساره رجب رمضان عبد الغنى ابو النجا مستجد تمدٌر ٨٢٣١٠٦٨٢

أسباب تسمٌة مدٌنة الفسطاط بهذا اإلسم ساره شرٌف االمام االمام ابو النور مستجد تمدٌر ٨٣٣١٠٦٨٣

أسباب تسمٌة مدٌنة الفسطاط بهذا اإلسم ساره دمحم صابر عبد الحمٌد زهو مستجد تمدٌر ٨٤٣١٠٦٨٤

أسباب تسمٌة مدٌنة الفسطاط بهذا اإلسم ساره دمحم على دمحم النادى مستجد تمدٌر ٨٥٣١٠٦٨٥

هـ20مولع مدٌنة الفسطاط عام ساره ممدوح دمحم ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٨٦٣١٠٦٨٦

هـ20مولع مدٌنة الفسطاط عام سحر احمد دمحم على الحدٌدى مستجد تمدٌر ٨٧٣١٠٦٨٧

هـ20مولع مدٌنة الفسطاط عام سعاد جمال سعد محى الدٌن عبده مستجد تمدٌر ٨٨٣١٠٦٨٨

هـ20مولع مدٌنة الفسطاط عام سلمى امٌن عبد العظٌم امٌن على احمد مستجد تمدٌر ٨٩٣١٠٦٨٩

هـ20مولع مدٌنة الفسطاط عام سلمى سعد عبد الحمٌد دمحم خالد مستجد تمدٌر ٩٠٣١٠٦٩٠

عمرو بن العاص وأهم أعماله فى مصر سلوى حماده دمحم دمحم عامر مستجد تمدٌر ٩١٣١٠٦٩١

عمرو بن العاص وأهم أعماله فى مصر سماء دمحم السٌد على مصباح ناموس مستجد تمدٌر ٩٢٣١٠٦٩٢

عمرو بن العاص وأهم أعماله فى مصر سماح ممدوح مصباح دمحم ابو شعٌشع مستجد تمدٌر ٩٣٣١٠٦٩٣

عمرو بن العاص وأهم أعماله فى مصر سمر عمر السٌد السعٌد مستجد تمدٌر ٩٤٣١٠٦٩٤

عمرو بن العاص وأهم أعماله فى مصر سناء دمحم ابراهٌم عبد هللا سلٌم مستجد تمدٌر ٩٥٣١٠٦٩٥

زخارف جامع عمرو بن العاص من الخارج شروق احمد دمحم حمام الحرٌرى مستجد تمدٌر ٩٦٣١٠٦٩٦

زخارف جامع عمرو بن العاص من الخارج شروق اسامه ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ٩٧٣١٠٦٩٧

زخارف جامع عمرو بن العاص من الخارج شروق السٌد محمود دمحم سالمه مستجد تمدٌر ٩٨٣١٠٦٩٨

زخارف جامع عمرو بن العاص من الخارج شروق زكرٌا على دمحم خمٌس مستجد تمدٌر ٩٩٣١٠٦٩٩

زخارف جامع عمرو بن العاص من الخارج شروق عبد الحمٌد احمد الشرلاوى مستجد تمدٌر ١٠٠٣١٠٧٠٠
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التجدٌدات والزٌادات فى جامع عمرو بن العاص شروق عصام عبده حسن فرج مستجد تمدٌر ١٠١٣١٠٧٠١

التجدٌدات والزٌادات فى جامع عمرو بن العاص شروق مصطفى دمحم دمحم الهجان مستجد تمدٌر ١٠٢٣١٠٧٠٢

التجدٌدات والزٌادات فى جامع عمرو بن العاص شرٌف احمد دمحم الحسٌنى مستجد تمدٌر ١٠٣٣١٠٧٠٣

التجدٌدات والزٌادات فى جامع عمرو بن العاص شٌماء الحسٌنى عبد المحسن الحسٌنى مستجد تمدٌر ١٠٤٣١٠٧٠٤

التجدٌدات والزٌادات فى جامع عمرو بن العاص شٌماء خالد دمحم دمحم فؤاد مستجد تمدٌر ١٠٥٣١٠٧٠٥

مسجد أحمد بن طولون بالماهرة شٌماء عز الرجال عبد هللا اسماعٌل البمرى مستجد تمدٌر ١٠٦٣١٠٧٠٦

مسجد أحمد بن طولون بالماهرة شٌماء فوزى ناجح عبداللطٌف مستجد تخلف ١٠٧٣١٠٧٠٧

مسجد أحمد بن طولون بالماهرة شٌماء دمحم حسٌن السٌد حجاج مستجد تمدٌر ١٠٨٣١٠٧٠٨

مسجد أحمد بن طولون بالماهرة شٌماء دمحم عطٌه بدر مستجد تمدٌر ١٠٩٣١٠٧٠٩

مسجد أحمد بن طولون بالماهرة صفاء نجٌب دمحمى حسن البسطوٌسى مستجد تخلف ١١٠٣١٠٧١٠

مئذنة مسجد أحمد بن طولون طراز فرٌد وعجٌب عبد هللا فاضل صابر احمد محمود مستجد تمدٌر ١١١٣١٠٧١١

مئذنة مسجد أحمد بن طولون طراز فرٌد وعجٌب عبد هللا فراج عبد السالم دمحم جمعه مستجد تمدٌر ١١٢٣١٠٧١٢

مئذنة مسجد أحمد بن طولون طراز فرٌد وعجٌب عبدهللا عادل فتحى المرسى مستجد تخلف ١١٣٣١٠٧١٣

مئذنة مسجد أحمد بن طولون طراز فرٌد وعجٌب عبٌر ٌسرى ابو المعاطى دمحم لاسم مستجد تمدٌر ١١٤٣١٠٧١٤

مئذنة مسجد أحمد بن طولون طراز فرٌد وعجٌب عزه مجدى صبح رخا مستجد تمدٌر ١١٥٣١٠٧١٥

الزٌادات الملحمة بالجامع الطولونى وسببها عفاف خالد عطٌه عبد المعطى سلٌمان مستجد تمدٌر ١١٦٣١٠٧١٦

الزٌادات الملحمة بالجامع الطولونى وسببها عمر دمحم ٌحٌى الحسٌنى محمود مستجد تمدٌر ١١٧٣١٠٧١٧

الزٌادات الملحمة بالجامع الطولونى وسببها فاطمة عماد دمحم دمحم الدسولى مستجد تمدٌر ١١٨٣١٠٧١٨

الزٌادات الملحمة بالجامع الطولونى وسببها فاطمة دمحم فوزي عطا هللا مستجد تمدٌر ١١٩٣١٠٧١٩

الزٌادات الملحمة بالجامع الطولونى وسببها فاطمه خالد دمحم احمد رضوان مستجد تمدٌر ١٢٠٣١٠٧٢٠
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الجامع األزهر فى العصر الفاطمى فاطمه سمٌر جاد دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢١٣١٠٧٢١

الجامع األزهر فى العصر الفاطمى فاطمه على السعٌد عبد العزٌز عبٌد مستجد تمدٌر ١٢٢٣١٠٧٢٢

الجامع األزهر فى العصر الفاطمى فاطمه على السٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٢٣٣١٠٧٢٣

الجامع األزهر فى العصر الفاطمى فاطمه مسعد ابراهٌم فرحات مستجد تمدٌر ١٢٤٣١٠٧٢٤

الجامع األزهر فى العصر الفاطمى فوزٌه دمحم عبد هللا منصور زاهر مستجد تمدٌر ١٢٥٣١٠٧٢٥

الزٌادات واالصالحات بالجامع األزهر فوزٌه دمحم دمحم سعفان مستجد تمدٌر ١٢٦٣١٠٧٢٦

الزٌادات واالصالحات بالجامع األزهر لٌلى جمال عبد الممصود السٌد الغرباوي مستجد تمدٌر ١٢٧٣١٠٧٢٧

الزٌادات واالصالحات بالجامع األزهر مادونا سامح حنا عازر عٌد الملن مستجد تمدٌر ١٢٨٣١٠٧٢٨

الزٌادات واالصالحات بالجامع األزهر مارٌنا سلٌمان منٌر جاد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٩٣١٠٧٢٩

الزٌادات واالصالحات بالجامع األزهر دمحم السٌد ابراهٌم السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ١٣٠٣١٠٧٣٠

أعمال األمٌر المملوكى جوهر المنمبائى بالجامع األزهر دمحم حامد حامد محمود البدوى مستجد تمدٌر ١٣١٣١٠٧٣١

أعمال األمٌر المملوكى جوهر المنمبائى بالجامع األزهر دمحم حامد طاهر ابوالعطا مستجد تمدٌر ١٣٢٣١٠٧٣٢

أعمال األمٌر المملوكى جوهر المنمبائى بالجامع األزهر دمحم محسن على دمحم الدخمٌسى مستجد تمدٌر ١٣٣٣١٠٧٣٣

أعمال األمٌر المملوكى جوهر المنمبائى بالجامع األزهر محمود عبد الحمٌد دمحم الشوربجً مستجد تخلف ١٣٤٣١٠٧٣٤

أعمال األمٌر المملوكى جوهر المنمبائى بالجامع األزهر محمود عبدالمادر دمحم المناوى النجار مستجد تمدٌر ١٣٥٣١٠٧٣٥

المدرسة الطٌبرسٌة بالجامع األزهر محمود دمحم عبد الحمٌد حامد عوف مستجد تمدٌر ١٣٦٣١٠٧٣٦

المدرسة الطٌبرسٌة بالجامع األزهر مروه سامى دمحم دمحم على الزغبى مستجد تمدٌر ١٣٧٣١٠٧٣٧

المدرسة الطٌبرسٌة بالجامع األزهر مروه صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد تمدٌر ١٣٨٣١٠٧٣٨

المدرسة الطٌبرسٌة بالجامع األزهر مروه عبده عبد السالم محمود مستجد تمدٌر ١٣٩٣١٠٧٣٩

المدرسة الطٌبرسٌة بالجامع األزهر مروه عطٌه المتولى عبدالعاطى زٌد مستجد تمدٌر ١٤٠٣١٠٧٤٠
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المدرسة األلبغاوٌة بالجامع األزهر مرٌم اشرف منٌر لولا ٌوسف مستجد تمدٌر ١٤١٣١٠٧٤١

المدرسة األلبغاوٌة بالجامع األزهر مرٌم سمٌر صدٌك دمحم البرعى مستجد تمدٌر ١٤٢٣١٠٧٤٢

المدرسة األلبغاوٌة بالجامع األزهر مرٌم سٌد جالل السباعى سلٌم مستجد تخلف ١٤٣٣١٠٧٤٣

المدرسة األلبغاوٌة بالجامع األزهر مرٌم عبد الحمٌد مرزوق عبد الحمٌد الشمرفى مستجد تمدٌر ١٤٤٣١٠٧٤٤

المدرسة األلبغاوٌة بالجامع األزهر مرٌم عبد الهادى السٌد عبد الهادي مستجد تمدٌر ١٤٥٣١٠٧٤٥

اصالحات عباس حلمى الثانى بالجامع األزهر مرٌم دمحم طلعت المصبى مستجد تمدٌر ١٤٦٣١٠٧٤٦

اصالحات عباس حلمى الثانى بالجامع األزهر مرٌم دمحم مصطفى بكر مستجد تمدٌر ١٤٧٣١٠٧٤٧

اصالحات عباس حلمى الثانى بالجامع األزهر مرٌهام مرلص ٌونان حنا صلٌب مستجد تمدٌر ١٤٨٣١٠٧٤٨

األسباب الجوهرٌة لبناء الجامع األزهر فى مصر مالذ مجدى عزت السٌد جمٌل مستجد تمدٌر ١٤٩٣١٠٧٤٩

اصالحات عباس حلمى الثانى بالجامع األزهر منار عزمى عرالى عبد العزٌز ابو الرجال مستجد تمدٌر ١٥٠٣١٠٧٥٠

األسباب الجوهرٌة لبناء الجامع األزهر فى مصر منه هللا عصام دمحم عبد المعطى موسى مستجد تمدٌر ١٥١٣١٠٧٥١

األسباب الجوهرٌة لبناء الجامع األزهر فى مصر منه هللا ماجد سلٌمان حسن المرٌناوى مستجد تمدٌر ١٥٢٣١٠٧٥٢

األسباب الجوهرٌة لبناء الجامع األزهر فى مصر منى الشربٌنى عبدالمعطى عبدالعزٌز مستجد تمدٌر ١٥٣٣١٠٧٥٣

األسباب الجوهرٌة لبناء الجامع األزهر فى مصر منى دمحم عوض بٌومى مستجد تمدٌر ١٥٤٣١٠٧٥٤

األسباب الجوهرٌة لبناء الجامع األزهر فى مصر منى ٌوسف دمحم النوسانى مستجد تمدٌر ١٥٥٣١٠٧٥٥

لالع مصر فى العصر األٌوبى مها حسن عبد االله زٌن العابدٌن محمود النمر مستجد تمدٌر ١٥٦٣١٠٧٥٦

لالع مصر فى العصر األٌوبى مها على فتحى على مستجد تمدٌر ١٥٧٣١٠٧٥٧

لالع مصر فى العصر األٌوبى مى محمود العوضى شعٌر مستجد تمدٌر ١٥٨٣١٠٧٥٨

لالع مصر فى العصر األٌوبى مى مراد عبدالرحمن دمحم مستجد تمدٌر ١٥٩٣١٠٧٥٩

لالع مصر فى العصر األٌوبى مٌرنا عادل الدمحمى السٌد حسن مستجد تمدٌر ١٦٠٣١٠٧٦٠
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الوظائف الحربٌة لملعة صالح الدٌن األٌوبى نادر السٌد السٌد على لاسم مستجد تخلف ١٦١٣١٠٧٦١

الوظائف الحربٌة لملعة صالح الدٌن األٌوبى ناردٌن جورج بطرس سلٌم مستجد تمدٌر ١٦٢٣١٠٧٦٢

الوظائف الحربٌة لملعة صالح الدٌن األٌوبى نجاه البابلى احمد رمضان غبور مستجد تمدٌر ١٦٣٣١٠٧٦٣

الوظائف الحربٌة لملعة صالح الدٌن األٌوبى نجوى دمحم حسن حسن ابو العطا مستجد تمدٌر ١٦٤٣١٠٧٦٤

الوظائف الحربٌة لملعة صالح الدٌن األٌوبى ندى احمد حسٌن حامد مستجد تمدٌر ١٦٥٣١٠٧٦٥

مولع للعة صالح الدٌن األٌوبى ومساحتها ندى احمد ٌوسف عبدالهادى مستجد تخلف ١٦٦٣١٠٧٦٦

مولع للعة صالح الدٌن األٌوبى ومساحتها ندى السٌد ابراهٌم دمحم رجب البهوتً مستجد تمدٌر ١٦٧٣١٠٧٦٧

مولع للعة صالح الدٌن األٌوبى ومساحتها ندى حسنى جادالحك المتولى الشربٌنى مستجد تمدٌر ١٦٨٣١٠٧٦٨

مولع للعة صالح الدٌن األٌوبى ومساحتها ندى عبد البارى دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ١٦٩٣١٠٧٦٩

مولع للعة صالح الدٌن األٌوبى ومساحتها ندى دمحم عبد الموجود حفنى ابو سعده مستجد تمدٌر ١٧٠٣١٠٧٧٠

أشهر األثار اإلسالمٌة المضافة لملعة صالح الدٌن ندى دمحم محمود الغباتى مستجد تمدٌر ١٧١٣١٠٧٧١

أشهر األثار اإلسالمٌة المضافة لملعة صالح الدٌن نرمٌن عصام حلٌم حكٌم مستجد تمدٌر ١٧٢٣١٠٧٧٢

أشهر األثار اإلسالمٌة المضافة لملعة صالح الدٌن نسمه دمحم الحسٌنى الحسٌنى الجندى مستجد تمدٌر ١٧٣٣١٠٧٧٣

أشهر األثار اإلسالمٌة المضافة لملعة صالح الدٌن نها عاطف دمحم عٌسى مستجد تمدٌر ١٧٤٣١٠٧٧٤

أشهر األثار اإلسالمٌة المضافة لملعة صالح الدٌن نهال عادل بكر الحسنٌن الشاعر مستجد تمدٌر ١٧٥٣١٠٧٧٥

جامع الناصر دمحم بن لالون بالماهرة نهلة الدسولى الدسولى الزٌادى مستجد تمدٌر ١٧٦٣١٠٧٧٦

جامع الناصر دمحم بن لالون بالماهرة نهله بكر عبد الجلٌل دمحم ابوالخٌر مستجد تمدٌر ١٧٧٣١٠٧٧٧

جامع الناصر دمحم بن لالون بالماهرة نهله عبد الحكٌم دمحم ناصف مستجد تمدٌر ١٧٨٣١٠٧٧٨

جامع الناصر دمحم بن لالون بالماهرة نوال اسامه عبدالرحمن عبدالرحمن ٌوسف مستجد تمدٌر ١٧٩٣١٠٧٧٩

جامع الناصر دمحم بن لالون بالماهرة نور السٌد على عبد الحافظ الباز مستجد تمدٌر ١٨٠٣١٠٧٨٠
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بالماهرة  (سارٌة الجبل)جامع سلٌمان باشا نورا فتوح عاشور مطاوع ابو زٌد مستجد تمدٌر ١٨١٣١٠٧٨١

بالماهرة  (سارٌة الجبل)جامع سلٌمان باشا نورا كمال دمحم عبد العظٌم مستجد تمدٌر ١٨٢٣١٠٧٨٢

بالماهرة  (سارٌة الجبل)جامع سلٌمان باشا نورهان حسن الٌمانى صمر مستجد تمدٌر ١٨٣٣١٠٧٨٣

بالماهرة  (سارٌة الجبل)جامع سلٌمان باشا نورهان طلعت عبد الجواد السٌد البلتاجى مستجد تمدٌر ١٨٤٣١٠٧٨٤

بالماهرة  (سارٌة الجبل)جامع سلٌمان باشا نورهان عبد العلٌم عبد العلٌم شعٌب مستجد تمدٌر ١٨٥٣١٠٧٨٥

جامع دمحم على بالماهرة نورهان عماد حمدي رمضان النمٌب مستجد تمدٌر ١٨٦٣١٠٧٨٦

جامع دمحم على بالماهرة نورهان محمود محمود محمود ٌوسف مستجد تمدٌر ١٨٧٣١٠٧٨٧

جامع دمحم على بالماهرة نٌره ٌسرى فتحى حبٌب شرٌف مستجد تمدٌر ١٨٨٣١٠٧٨٨

جامع دمحم على بالماهرة هاجر السٌد السٌد السٌد عمر النجار مستجد تمدٌر ١٨٩٣١٠٧٨٩

جامع دمحم على بالماهرة هاجر عادل دمحم رمضان حاٌس مستجد تمدٌر ١٩٠٣١٠٧٩٠

إهتمام سالطٌن المسلمٌن بالمنشأت الحربٌة والحصون هاجر ممصود عبدالعظٌم عبدالفتاح مستجد تمدٌر ١٩١٣١٠٧٩١

إهتمام سالطٌن المسلمٌن بالمنشأت الحربٌة والحصون هدى ثروت السٌدابراهٌم بردش مستجد تمدٌر ١٩٢٣١٠٧٩٢

إهتمام سالطٌن المسلمٌن بالمنشأت الحربٌة والحصون هدٌر الحنفً السعٌد الحنفى شكٌل مستجد تخلف ١٩٣٣١٠٧٩٣

إهتمام سالطٌن المسلمٌن بالمنشأت الحربٌة والحصون هدٌر السٌد النبوى السٌد بٌومى مستجد تمدٌر ١٩٤٣١٠٧٩٤

إهتمام سالطٌن المسلمٌن بالمنشأت الحربٌة والحصون هدٌر سامح دمحم احمد الهوارى مستجد تمدٌر ١٩٥٣١٠٧٩٥

مدرسة المنصور لالوون بالماهرة هدٌر وائل وفمى شفٌك جاد هللا مستجد تمدٌر ١٩٦٣١٠٧٩٦

مدرسة المنصور لالوون بالماهرة هشام ٌاسر الدسولى عبد الوهاب مستجد تخلف ١٩٧٣١٠٧٩٧

مدرسة المنصور لالوون بالماهرة هناء فوزى عبده ابراهٌم مستجد تخلف ١٩٨٣١٠٧٩٨

مدرسة المنصور لالوون بالماهرة هناء دمحم صالح ابراهٌم احمد ابوالنجا مستجد تمدٌر ١٩٩٣١٠٧٩٩

مدرسة المنصور لالوون بالماهرة هوٌدا الخضرى عبدالكافى عبدالكافى رمضان مستجد تمدٌر ٢٠٠٣١٠٨٠٠
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مدرسة السلطان حسن بالماهرة وفاء طارق فهمى محمود حسن فرج مستجد تمدٌر ٢٠١٣١٠٨٠١

مدرسة السلطان حسن بالماهرة ٌاره احمد ابراهٌم مجاهد احمد مستجد تمدٌر ٢٠٢٣١٠٨٠٢

مدرسة السلطان حسن بالماهرة ٌاسمٌن حسام دمحم على عبد الجواد مستجد تخلف ٢٠٣٣١٠٨٠٣

مدرسة السلطان حسن بالماهرة ٌاسمٌن سلٌمان بدٌر الشوره مستجد تمدٌر ٢٠٤٣١٠٨٠٤

مدرسة السلطان حسن بالماهرة ٌاسمٌن دمحم عثمان ابو العز االمام مستجد تمدٌر ٢٠٥٣١٠٨٠٥

مدرسة وخانماه الظاهر برلوق بالماهرة ٌاسمٌن وجٌه عبد الوهاب دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٠٦٣١٠٨٠٦

مدرسة وخانماه الظاهر برلوق بالماهرة ٌمنى اشرف مصطفى دمحم سلطان مستجد تمدٌر ٢٠٧٣١٠٨٠٧
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مدرسة وخانماه الظاهر برلوق بالماهرة رمضان رمضان احمد دمحم مستجد تخلف ١٣١٠٨٤٩

٢٣١٠٨٥٠
 وافد 

 مستجد

تمدٌر

مدرسة وخانماه الظاهر برلوق بالماهرة دمحم بن على بن سعٌد غفرم الشحرى 

مدرسة وخانماه الظاهر برلوق بالماهرة منال السٌد عطٌة أبووردة مستجد تخلف ٣٣١٠٨٥١
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استخدام مدرسة السلطان حسن كملعة فى عصر الممالٌن آٌه نعمان نعمان احمد الملٌوبً مستجد تمدٌر ١٣١١٠٢١

استخدام مدرسة السلطان حسن كملعة فى عصر الممالٌن ابراهٌم عادل ابراهٌم دمحم فوده مستجد تخلف ٢٣١١٠٢٢

استخدام مدرسة السلطان حسن كملعة فى عصر الممالٌن اثار رائد عبد الحمٌد عبدالحافظ ٌاسٌن مستجد تمدٌر ٣٣١١٠٢٣

استخدام مدرسة السلطان حسن كملعة فى عصر الممالٌن احمد حمدى فتحى المتولى سعد مستجد تخلف ٤٣١١٠٢٤

استخدام مدرسة السلطان حسن كملعة فى عصر الممالٌن احمد رشاد عبداللطٌف سالم سالم مستجد تمدٌر ٥٣١١٠٢٥

.م 1574جامع سنان باشا ببوالق احمد رضا لطفى دمحم الشاعر مستجد تمدٌر ٦٣١١٠٢٦

.م 1574جامع سنان باشا ببوالق احمد عادل دمحم لندٌل مستجد تخلف ٧٣١١٠٢٧

.م 1574جامع سنان باشا ببوالق احمد عبدالرحٌم عبدالرازق عبدالممصود مستجد تخلف ٨٣١١٠٢٨

.م 1574جامع سنان باشا ببوالق احمد عجٌب دمحم عبدالفتاح الالوندى مستجد تمدٌر ٩٣١١٠٢٩

.م 1574جامع سنان باشا ببوالق احمد عصام عبد البارى عبد السمٌع مستجد تخلف ١٠٣١١٠٣٠

خصائص الفن اإلسالمى احمد عٌد دمحم السعٌد زكرى مستجد تمدٌر ١١٣١١٠٣١

خصائص الفن اإلسالمى احمد مجدى على محمود الصٌفى مستجد تمدٌر ١٢٣١١٠٣٢

خصائص الفن اإلسالمى احمد دمحم دمحم ٌاسٌن عبد هللا مستجد تمدٌر ١٣٣١١٠٣٣

خصائص الفن اإلسالمى احمد ناصر احمد على عبده مستجد تخلف ١٤٣١١٠٣٤

خصائص الفن اإلسالمى اسراء احمد لدرى احمد على االمام مستجد تخلف ١٥٣١١٠٣٥

أسس وممومات الفن اإلسالمى اسراء الهاللى الهاللى طلبه مستجد تمدٌر ١٦٣١١٠٣٦

أسس وممومات الفن اإلسالمى اسراء رافت احمد ابو زٌد مستجد تمدٌر ١٧٣١١٠٣٧

أسس وممومات الفن اإلسالمى اسراء دمحم عبدالمنعم الخولى مستجد تمدٌر ١٨٣١١٠٣٨

أسس وممومات الفن اإلسالمى اسماء ابراهٌم عبد العاطى عبد الشافى سالمه مستجد تمدٌر ١٩٣١١٠٣٩

أسس وممومات الفن اإلسالمى اسماء السعٌد حامد السعٌد دمحم مستجد تخلف ٢٠٣١١٠٤٠
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فن وصناعة الفخار فى العصر المملوكى اسماء السٌد السٌد السٌد لندٌل مستجد تمدٌر ٢١٣١١٠٤١

فن وصناعة الفخار فى العصر المملوكى اسماء شاكر السٌد السعٌد خطاب مستجد تخلف ٢٢٣١١٠٤٢

فن وصناعة الفخار فى العصر المملوكى اسماء عادل دمحم اسماعٌل مستجد تخلف ٢٣٣١١٠٤٣

فن وصناعة الفخار فى العصر المملوكى اسماء دمحم دمحم عبد الرؤف مستجد تمدٌر ٢٤٣١١٠٤٤

فن وصناعة الفخار فى العصر المملوكى اسماء محمود لٌل عبد الممصود مستجد تمدٌر ٢٥٣١١٠٤٥

فن صناعة الخزف ذى البرٌك المعدنى اسماء نصحى محمود دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٣١١٠٤٦

فن صناعة الخزف ذى البرٌك المعدنى اسماء نظٌم فتحى احمد عبده مستجد تخلف ٢٧٣١١٠٤٧

فن صناعة الخزف ذى البرٌك المعدنى االء سامى على البهلول البٌومى مستجد تخلف ٢٨٣١١٠٤٨

فن صناعة الخزف ذى البرٌك المعدنى االء شعبان عبد الحمٌد دمحم سعده مستجد تمدٌر ٢٩٣١١٠٤٩

فن صناعة الخزف ذى البرٌك المعدنى امانى دمحم رزق ابراهٌم عبد العزٌز مستجد تخلف ٣٠٣١١٠٥٠

الخزف الجبرى فى العصر اإلسالمى امل السٌد عبد الممصود ابراهٌم غزالة مستجد تخلف ٣١٣١١٠٥١

الخزف الجبرى فى العصر اإلسالمى امنٌه على السٌد اسماعٌل لابٌل مستجد تمدٌر ٣٢٣١١٠٥٢

الخزف الجبرى فى العصر اإلسالمى امنٌه ناصر دمحم المرسى مستجد تمدٌر ٣٣٣١١٠٥٣

الخزف الجبرى فى العصر اإلسالمى امٌره ابراهٌم السٌد محمود ضٌف مستجد تمدٌر ٣٤٣١١٠٥٤

الخزف الجبرى فى العصر اإلسالمى امٌره سٌد امٌن عبدالعزٌز مستجد تخلف ٣٥٣١١٠٥٥

تملٌد البورسلٌن الصٌنى فى مصر امٌره دمحم حسن دمحم البشٌر العزول مستجد تمدٌر ٣٦٣١١٠٥٦

تملٌد البورسلٌن الصٌنى فى مصر اٌة سامح عبد المادر فرٌد سلطان مستجد تخلف ٣٧٣١١٠٥٧

تملٌد البورسلٌن الصٌنى فى مصر اٌمان ابراهٌم عبدهللا فٌصل مستجد تمدٌر ٣٨٣١١٠٥٨

تملٌد البورسلٌن الصٌنى فى مصر اٌمان ثروت دمحم طاهر عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٣٩٣١١٠٥٩

تملٌد البورسلٌن الصٌنى فى مصر اٌمان سعد دمحم عبدالرحمن مستجد تخلف ٤٠٣١١٠٦٠
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الخزف المٌنائى فى العصر اإلسالمى اٌمان عبدالرازق عبدالحلٌم عبدالرازق بشار مستجد تمدٌر ٤١٣١١٠٦١

الخزف المٌنائى فى العصر اإلسالمى اٌمان دمحم سعد ابولٌله مستجد تخلف ٤٢٣١١٠٦٢

الخزف المٌنائى فى العصر اإلسالمى اٌمان دمحمٌن ابراهٌم دمحمٌن مستجد تمدٌر ٤٣٣١١٠٦٣

الخزف المٌنائى فى العصر اإلسالمى اٌمن احمد دمحم كامل ابو العز مستجد تخلف ٤٤٣١١٠٦٤

الخزف المٌنائى فى العصر اإلسالمى اٌه احمد عثمان عسكر مستجد تمدٌر ٤٥٣١١٠٦٥

خزف مدٌنة سلطانباد اإلٌرانٌة اٌه الشربٌنى السٌد احمد الشربٌنً مستجد تخلف ٤٦٣١١٠٦٦

خزف مدٌنة سلطانباد اإلٌرانٌة اٌه عبد الرحمن دمحم ابراهٌم فرج مستجد تخلف ٤٧٣١١٠٦٧

خزف مدٌنة سلطانباد اإلٌرانٌة اٌه دمحم رشدى عبد الهادى سعد مستجد تخلف ٤٨٣١١٠٦٨

خزف مدٌنة سلطانباد اإلٌرانٌة بسنت اسامه السٌد كوهٌه مستجد تخلف ٤٩٣١١٠٦٩

خزف مدٌنة سلطانباد اإلٌرانٌة تمى ابراهٌم دمحم عثمان مستجد تمدٌر ٥٠٣١١٠٧٠

أهم أنواع التحف المعدنٌة اإلسالمٌة جمال جمعه عبدالعاطى عبدهللا مستجد تخلف ٥١٣١١٠٧١

أهم أنواع التحف المعدنٌة اإلسالمٌة حاتم حسن عبد الرحمن حسن مستجد تمدٌر ٥٢٣١١٠٧٢

أهم أنواع التحف المعدنٌة اإلسالمٌة دالٌا احمد طلعت على محمود صمر مستجد تمدٌر ٥٣٣١١٠٧٣

أهم أنواع التحف المعدنٌة اإلسالمٌة دنٌا خمٌس السٌد شهاب الدٌن مستجد تخلف ٥٤٣١١٠٧٤

أهم أنواع التحف المعدنٌة اإلسالمٌة رحاب السٌد عبد الجلٌل زمٌتر مستجد تمدٌر ٥٥٣١١٠٧٥

تارٌخ صناعة التحف المعدنٌة رحمه السٌد احمد دمحم عبٌد مستجد تخلف ٥٦٣١١٠٧٦

تارٌخ صناعة التحف المعدنٌة رنا احمد سالمه دمحم الشربٌنى الباز مستجد تمدٌر ٥٧٣١١٠٧٧

تارٌخ صناعة التحف المعدنٌة رنا احمد دمحم المصبى مستجد تمدٌر ٥٨٣١١٠٧٨

تارٌخ صناعة التحف المعدنٌة روان ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٥٩٣١١٠٧٩

تارٌخ صناعة التحف المعدنٌة رٌم ٌسرى دمحم سالم الغرباوي مستجد تخلف ٦٠٣١١٠٨٠
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نماذج من األسلحة اإلسالمٌة زٌاد محمود طاهر منصور مستجد تخلف ٦١٣١١٠٨١

نماذج من األسلحة اإلسالمٌة سارة عادل عبد البدٌع ٌوسف زٌد مستجد تمدٌر ٦٢٣١١٠٨٢

نماذج من األسلحة اإلسالمٌة سارة دمحم اسماعٌل الغرٌب لطرى مستجد تمدٌر ٦٣٣١١٠٨٣

نماذج من األسلحة اإلسالمٌة ساره رمضان عبدالرازق دمحم مستجد تخلف ٦٤٣١١٠٨٤

نماذج من األسلحة اإلسالمٌة ساره سٌف مصطفى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٦٥٣١١٠٨٥

نماذج من الحلى فى العصر اإلسالمى ساره عوض عبدالفتاح عوض شمله مستجد تخلف ٦٦٣١١٠٨٦

نماذج من الحلى فى العصر اإلسالمى ساره دمحم مصطفى دمحم الجندى مستجد تمدٌر ٦٧٣١١٠٨٧

نماذج من الحلى فى العصر اإلسالمى سامٌه دمحم بكر دمحم على مستجد تمدٌر ٦٨٣١١٠٨٨

نماذج من الحلى فى العصر اإلسالمى سعاد سعٌد احمد مرعى مستجد تمدٌر ٦٩٣١١٠٨٩

أشهر التحف المعدنٌة اإلسالمٌة سعٌد دمحم دمحم الشربٌنى ابو العز مستجد تخلف ٧٠٣١١٠٩٠

أشهر التحف المعدنٌة اإلسالمٌة سلمى عالء بدٌر ابو العال مستجد تمدٌر ٧١٣١١٠٩١

أشهر التحف المعدنٌة اإلسالمٌة سلمى ٌاسر شولى امٌن الفخرانى مستجد تمدٌر ٧٢٣١١٠٩٢

أشهر التحف المعدنٌة اإلسالمٌة سها امٌن اسماعٌل امٌن المهدى مستجد تخلف ٧٣٣١١٠٩٣

أشهر التحف المعدنٌة اإلسالمٌة سوزان دمحم بٌومى البدراوى مستجد تخلف ٧٤٣١١٠٩٤

طرق صناعة المعادن اإلسالمٌة شرٌف جمال عابدٌن العرالى مستجد تخلف ٧٥٣١١٠٩٥

طرق صناعة المعادن اإلسالمٌة شٌماء جمال السٌد حسانٌن ابوطالب مستجد تمدٌر ٧٦٣١١٠٩٦

طرق صناعة المعادن اإلسالمٌة شٌماء طه دمحم طه ٌاسٌن مستجد تمدٌر ٧٧٣١١٠٩٧

طرق صناعة المعادن اإلسالمٌة شٌماء دمحم دمحم شاكر صالح حسن العفٌفى مستجد تخلف ٧٨٣١١٠٩٨

طرق صناعة المعادن اإلسالمٌة شٌماء مصطفى عبداللطٌف السٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٧٩٣١١٠٩٩

زخرفة المعادن بالحز والحفر فى العصر اإلسالمى صباح مصطفى ابراهٌم الشافعى مستجد تخلف ٨٠٣١١١٠٠
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زخرفة المعادن بالحز والحفر فى العصر اإلسالمى صدفه احمد محمود دمحم مستجد تمدٌر ٨١٣١١١٠١

زخرفة المعادن بالحز والحفر فى العصر اإلسالمى صفاء محسن عبدالممصود عبدالممصود فرحات مستجد تخلف ٨٢٣١١١٠٢

زخرفة المعادن بالحز والحفر فى العصر اإلسالمى طلعت جمعه محمود على عمر مستجد تمدٌر ٨٣٣١١١٠٣

زخرفة المعادن بالحز والحفر فى العصر اإلسالمى عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد عبده عرٌف مستجد تمدٌر ٨٤٣١١١٠٤

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالتكفٌت عبد الحمٌد وحٌد عبد الحمٌد طنطاوى دمحم مستجد تخلف ٨٥٣١١١٠٥

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالتكفٌت عبد الرحمن احمد عبد العزٌز جاد مستجد تخلف ٨٦٣١١١٠٦

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالتكفٌت عبدهللا عبدالناصر دمحم السٌد مستجد تخلف ٨٧٣١١١٠٧

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالتكفٌت عفت السٌد احمد متولى عبد العزٌز عوٌضه مستجد تخلف ٨٨٣١١١٠٨

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالتكفٌت عمر عالء سعد عبد السالم لاسم مستجد تمدٌر ٨٩٣١١١٠٩

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالمٌنا عٌد عبد العال عٌد عبد العال مستجد تخلف ٩٠٣١١١١٠

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالمٌنا فاطمه سامى السٌد دمحم جمعه مستجد تمدٌر ٩١٣١١١١١

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالمٌنا فاطمه عبد العظٌم احمد ابراهٌم ضٌف مستجد تمدٌر ٩٢٣١١١١٢

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالمٌنا فٌروز دمحم كمال البٌومى مستجد تمدٌر ٩٣٣١١١١٣

زخرفة المعادن اإلسالمٌة بالمٌنا لمٌس الحسٌن دمحم دمحم ابوالعزم مستجد تمدٌر ٩٤٣١١١١٤

أهمٌة المعادن فى العصر اإلسالمى لٌلى شرٌف ابراهٌم دمحم على مستجد تخلف ٩٥٣١١١١٥

أهمٌة المعادن فى العصر اإلسالمى دمحم احمد فتحى دمحم الجندى مستجد تخلف ٩٦٣١١١١٦

أهمٌة المعادن فى العصر اإلسالمى دمحم السٌد عبدالرحمن محمود زاهر مستجد تخلف ٩٧٣١١١١٧

أهمٌة المعادن فى العصر اإلسالمى دمحم سالم دمحم على عبٌد مستجد تخلف ٩٨٣١١١١٨

أهمٌة المعادن فى العصر اإلسالمى دمحم سمٌر سعد نابت مستجد تمدٌر ٩٩٣١١١١٩

تارٌخ صناعة المنسوجات اإلسالمٌة دمحم علً عبد الرازق على احمد الدالً مستجد تخلف ١٠٠٣١١١٢٠
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تارٌخ صناعة المنسوجات اإلسالمٌة دمحم دمحم متولى احمد منصور مستجد تخلف ١٠١٣١١١٢١

تارٌخ صناعة المنسوجات اإلسالمٌة دمحم هشام عبد الرشٌد عبد السمٌع عبد العال مستجد تخلف ١٠٢٣١١١٢٢

تارٌخ صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود اشرف محمود العزب مستجد تخلف ١٠٣٣١١١٢٣

تارٌخ صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود حمدى ابوالفتوح عوض الدسولى مستجد تمدٌر ١٠٤٣١١١٢٤

أماكن صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود طارق حامد عطٌه حسانٌن مستجد تمدٌر ١٠٥٣١١١٢٥

أماكن صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود عاطف السٌد الخولى مستجد تخلف ١٠٦٣١١١٢٦

أماكن صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود عبده صالح محمود جادالمولى مستجد تمدٌر ١٠٧٣١١١٢٧

أماكن صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود دمحم ابوالمعاطى ابوالمعاطى مستجد تخلف ١٠٨٣١١١٢٨

أماكن صناعة المنسوجات اإلسالمٌة محمود دمحم سعد عبدالمنعم البسٌونى مستجد تمدٌر ١٠٩٣١١١٢٩

طرق زخارف المنسوجات اإلسالمٌة مروه عمر فهمى نجٌب البرهمتوشى مستجد تمدٌر ١١٠٣١١١٣٠

طرق زخارف المنسوجات اإلسالمٌة مرٌم ابراهٌم السٌد عوض ابراهٌم مستجد تخلف ١١١٣١١١٣١

طرق زخارف المنسوجات اإلسالمٌة مرٌم دمحم حامد دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١١٢٣١١١٣٢

طرق زخارف المنسوجات اإلسالمٌة مرٌم ٌحى دمحم دمحم عبدالمجٌد مستجد تمدٌر ١١٣٣١١١٣٣

طرق زخارف المنسوجات اإلسالمٌة مصطفى مازن مسعد ابراهٌم الكفراوى مستجد تخلف ١١٤٣١١١٣٤

عصور إزدهار المنسوجات اإلسالمٌة معاذ دمحم السٌد دمحم الطنطاوى مستجد تمدٌر ١١٥٣١١١٣٥

عصور إزدهار المنسوجات اإلسالمٌة منار احمد ابراهٌم دمحم المرسى مستجد تخلف ١١٦٣١١١٣٦

عصور إزدهار المنسوجات اإلسالمٌة منه هللا دمحم مصطفى السٌد خلٌل مستجد تمدٌر ١١٧٣١١١٣٧

عصور إزدهار المنسوجات اإلسالمٌة منى البٌلى ابوالمعاطى البٌلى مستجد تخلف ١١٨٣١١١٣٨

عصور إزدهار المنسوجات اإلسالمٌة منى دمحم مصطفى ابراهٌم خلٌل مستجد تخلف ١١٩٣١١١٣٩

ألدم سجاد اسالمى تم العثور علٌه منى ناجى دمحم شحاته محسوب مستجد تخلف ١٢٠٣١١١٤٠
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ألدم سجاد اسالمى تم العثور علٌه موده طارق فوزى الشرلاوى مستجد تمدٌر ١٢١٣١١١٤١

ألدم سجاد اسالمى تم العثور علٌه مى ضٌاء الدمحمى بهلولة مستجد تمدٌر ١٢٢٣١١١٤٢

ألدم سجاد اسالمى تم العثور علٌه نجوى ابراهٌم احمد عامر مستجد تخلف ١٢٣٣١١١٤٣

ألدم سجاد اسالمى تم العثور علٌه نجوى حسنً غنٌم الدسولً مستجد تمدٌر ١٢٤٣١١١٤٤

طرق صناعة السجاد اإلسالمى ندا سعد دمحم سالم الشامى مستجد تخلف ١٢٥٣١١١٤٥

طرق صناعة السجاد اإلسالمى ندى فاٌز رمضان حسن السٌوبى مستجد تخلف ١٢٦٣١١١٤٦

طرق صناعة السجاد اإلسالمى نرمٌن السٌد على دمحم الجندى مستجد تخلف ١٢٧٣١١١٤٧

طرق صناعة السجاد اإلسالمى نهى ابو الماسم حسٌن دمحم سلٌمان مستجد تخلف ١٢٨٣١١١٤٨

طرق صناعة السجاد اإلسالمى نورهان احمد سالم احمد بدر مستجد تمدٌر ١٢٩٣١١١٤٩

أماكن ازدهار صناعة النسٌج اإلسالمى نورهان طارق السعٌد خالد دمحم الماوردى مستجد تخلف ١٣٠٣١١١٥٠

أماكن ازدهار صناعة النسٌج اإلسالمى نورهان عبد الحكٌم احمد دمحم احمد سٌد احمد مستجد تخلف ١٣١٣١١١٥١

أماكن ازدهار صناعة النسٌج اإلسالمى نٌره ضٌاء الدٌن محمود اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٣٢٣١١١٥٢

أماكن ازدهار صناعة النسٌج اإلسالمى هاجر احمد عبده دمحم ابو المعاطى مستجد تمدٌر ١٣٣٣١١١٥٣

أماكن ازدهار صناعة النسٌج اإلسالمى هاجر فؤاد دمحم البهلول مستجد تمدٌر ١٣٤٣١١١٥٤

سجاجٌد الصالة فى تركٌا العثمانٌة . هاجر دمحم طاهر حواس مستجد تخلف ١٣٥٣١١١٥٥

سجاجٌد الصالة فى تركٌا العثمانٌة هاٌدي دمحم السٌد الدمشٌتً مستجد تمدٌر ١٣٦٣١١١٥٦

سجاجٌد الصالة فى تركٌا العثمانٌة هبه غرٌب السٌد السٌد مصطفى مستجد تخلف ١٣٧٣١١١٥٧

سجاجٌد الصالة فى تركٌا العثمانٌة هدى احمد عبد الفتاح احمد خلٌفه مستجد تخلف ١٣٨٣١١١٥٨

سجاجٌد الصالة فى تركٌا العثمانٌة هدى دمحم عبدالرازق جمعه مستجد تمدٌر ١٣٩٣١١١٥٩

تارٌخ صناعة الزجاج اإلسالمى هدٌر محمود ابراهٌم الحشرى مستجد تخلف ١٤٠٣١١١٦٠
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تارٌخ صناعة الزجاج اإلسالمى ولٌد دمحم جمال عبد العزٌز مرجان عبد هللا مستجد تمدٌر ١٤١٣١١١٦١
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تارٌخ صناعة الزجاج اإلسالمى شٌرٌن السٌد ٌونس عبدالفتاح مستجد تخلف ١٣١١٢٠٦

تارٌخ صناعة الزجاج اإلسالمى عبدهللا دمحم رشاد عبدالعزٌز طاهر مستجد تخلف ٢٣١١٢٠٧
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