مراجع رصيد المكتبة/تاريخ العالم
رقم الكتاب العنوان

المؤلف

 909/325االعصر العباسي األول:دراسة في التاريخ السياسي واإلداري والمالي الدوري،عبد العزيز*
 909/113ابستيمولوجيا التاريخ:مداخل منهجية في صناعة المعرفة التاريخية عبد اهلل عبد الالوي
909/240
909/93

اطلس تاريخ الحضارات  -أطلس التاريخ القديم

سيف الدين الكاتب-ابراهيم حلمي الغوري-محمد قجة-محمد

اكتشف الفن اإلسالمي في حوض المتوسط

متحف بال حدود

 909/301االحتالل البيزنطي لبالد المغرب

يوسف عيبش

 909/303االستشراق و االسالم في المراجع العربية

علي بن ابراهيم النملة

 909/128اإلرتباط بين الدراسات التاريخية و الجغرافية

أحمد عويد العبادي

 909/145اإلستبداد و بدائله في الفكر العربي الحديث:الكواكبي

مصطفى حلمي

 909/279اإلستعمار و الصهيونية و قضية فلسطين

كمال الدين رفعت

 909/205اإلسالم و صراع الحضارات

محمد بن موسى بابا عمي

909/100/4اإلمام القائد

بسام العسلي

 909/349اإلمبراطورية الرومانية من النشأة إلى اإلنهيار

حافظ،أحمد غانم*

 909/131األدلة األثرية و الوثائقية في التاريخ القديم

يونان مارتن،تر.المركز الثقافي للتعريب و الترجمة

909/12

األديان العامة في العالم الحديث

 909/199األطلس التاريخي للعالم اإلسالمي

تر.قسم اللغات
ماليز روثقن

909/36

األندلس في العصر الذهبي

سوزي حمود

909/42

التارخ والمؤرخون العرب

السيد سالم

 909/330التاريخ :مفهوما ومنهجا
909/37

التاريخ األمريكي الحديث والمعاصر

مأمون عبد اهلل بن يونس
عوني عبد الحمن

 909/126التاريخ األوروبي و األمريكي الحديث

عمر عبد العزيز

 909/132التاريخ السياسي و الحضاري للدولة العباسية

محمد حسن العيدروس

 909/287التاريخ السياسي و الحضاري للدولة العربية

عوني السبعاوي

909/82

التاريخ العربي بين الحداثة و المعاصرة

مفيد الزيدي

909/70

التاريخ العربي :الحديث و المعاصر

محمد عبد الرحمان برج

909/39

الثانيةوار  /نعنعي
ن
التاريخ المعاصر أوروبا:من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية

909/84

التاريخ المعاصر أوروبا:من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية

 909/333التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري

حارش محمد الهادي

909/40

التاريخ اليوناني(العصرالهلالدي)

عبد اللطيف علي

909/41

التاريخ اليوناني(العصرالهلالدي) 1/2

عبد اللطيف علي

909/62

التاريخ و الحضارة اإلسالمية

 909/285التراث و الحضارة اإلسالمية
909/38

التريخ األوروبي الحديث من النهضة إلى فيينا

ماهر عبد القادر محمد
البطريق /نوار

 909/283التصوف اإلسالمي في مدرسة بغداد

محمد جالل شرف

 909/273التمييز العنصري و حركة التحرير في إفريقيا الجنوبية

نعيم قداح

909/43

التوراة (تاريخا اثريا دينيا)

إبراهيم الفني

 909/305الجذور التاريخية لسقوط بغداد :التتار بين اإلنتشار واالنكسار

الصالبي ،علي محمد محمد*

 909/223الجذور التاريخية للشريعة اإلسالمية

خليل عبد الكريم

 909/137الجزيرة العربية في مفترق الطرق1840-1800

عبد الحميد البطريق

909/58

الحرب العالمية األولى

909/92

الحرب العالمية األولى

عمر الديداوي

909/59

الحرب العالمية الثانية:األسباب الوقائع النتائج

عيسى الحسن

909/97

الحرب العالمية الثانية:عرض مصور

رمضان الوند

 909/242الحروب الصليبية

ارنست باكر

 909/154الحروب الصليبية في االندلس

عبد المحسن كه رمضان

 909/267الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي  :نشأتها و تطورها

موسى لقبال

 909/182الحسن بن الهيثم :بحوثه و كشوفه البصرية

مصطفى نظيف

 909/370الحضارات البشرية ومنجزاتها

حمدان ،محمد سعيد*

 909/243الحضارة االسالمية (اهدافها-مظاهرها-انتشارها)

نبيل الجبالي

 909/174الحضارة اإلسالمية و آثارها على المدينة الغربية

موسى عبد الالوي

 909/139الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى

أحمد عبد الرزاق أحمد

 909/72/9الحضارة اإلسالمية:نظم الحكم و اإلدارة

عبد اللطيف عبد الهادي السيد

909/04

الحضارة البيزنطية

فاطمة الشامي

 909/365الحضارة التي سبقت حضارة اإلغريق والرومان

مخلف ،شاكر الحاج*

 909/288الحضارة العربية اإلإسالمية

سالمة صالح النعيمات

909/44

الحضارة العربية اإلسالمية-دورها في تكوين الحضارة

عاطف علبي

 909/180الحضارة العربية اإلسالمية  :في النظم و العلوم و الفنون

إسحاق رباح

 909/244الحضارة العربية حتى العصرين المملوكي والعثماني

قصي الحسين

909/45

الحضارة والتصميم

معتز عناد

 909/337الحضارة والفكر العالمي

د.مصطفى عبد القادر غنيمات

 909/184الحفريات األثرية في القدس

رائف يوسف نجم

 909/326الحملة الصليبية األولى:نصوص ووثائق تاريخية

قاسم،قلسم عبده*

 909/197الخالفة اإلسالمية

محمد سعيد العشماوي

 909/189الخالفة األموية:دراسة ألول أسرة في اإلسالم

فاروق عمر فوزي

 909/178الخالفة العباسية :السقوط و اإلنهيار:ج2.

فاروق عمر فوزي

اعلة
ابع
الحرز
طالبو ال
ياسرالثاني
 909/289الخالفة العباسية و موقفها من الدولة المستقلة في المغرب بين القرنين
 909/183الخليج العربيالحديث المعاصر:دراسة تاريخية تحليلية
909/46

الدولة األموية

محمد نصر مهنا
عيسى الحسن

967اهيم الدينالي
717و-ار إبر
ن
 909/179الدولة البيزنطية  :في فترة حكم األسرتين األيسورية و العمورية
الدولة البيزنطية في فترة حكم األسرتين األيسورية والعمورية

نو ار الدينالي

 909/245الدولة البيزنطية في فترة حكم األسرتين األيسورية والعمورية

نو ار الدينالي

909/47

909/48

الدولة العباسية

عيسى الحسن

 909/250الدولة العباسية  -دراسة فى سياستها الداخلية

عبد الرحمن محمد

 909/219الدولة العباسية :التاريخ السياسي و الحضاري

محمد عبد العظيم أبو النصر

909/49

الدولة العثمانية

عيسى الحسن

ضوء* الوثائق والمصلدر العثمانية
بيات،فاضل
 909/324الدولة العثمانية في المجال العربي:دراسة تاريخية في األوضاع اإلدارية في
 909/186الدولة العثمانية و العالم المحيط بها

ثريا فاروقي

 909/246الدولة العثمانية والعالم المحيط بها

ثريا فاروقي

909/28

الدولة العثمانية:عوامل البناء و أسباب اإلنهيار

 909/265الدولة العربية اإلسالمية

محمد علي الصالبي
محمد كمال

محمد كمال شبانة
 909/192الدولة العربية اإلسالمية :صدر اإلسالم-الخلفاء الراشدين-الدولة األموية
 909/220الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي

عبد الجبار ناجي

 909/294الدولة الفاطمية

علي صالبي

909/98

الديبلوماسية البريطانية في العراق:دراسة تاريخية1831-1914

 909/227الذهبي و منهجه غي كتاب تاريخ اإلسالم

صالح خضر محمد
بشار عواد معروف

 909/195الرحالت المتبادلة بين الغرب اإلسالمي و المشرق

عبد الواحد ذنون طه

 909/331الرحالت والكشوف الجغرافية

حمدي احمد محمود

 909/318الروايات األولى للتاريخ اإلسالمي :دراسة نقدية للمصادر

القوصي ،عطية*

 909/368الرومان:دراسات في تاريخ الحضارات القديمة

الشيخ ،حسين*

 909/284الشعوب و السالالت اإلفريقية

محمد عوض محمد

 909/191الصحيفة القحطانية:ج-1.ج-2.ج3.

حميد بن محمد بن رزيقبنبخيت النخلي

909/100/1الصديق القائد(سلسلة مشاهير الخلفاء و األمراء)

بسام العسلي

 909/166الصلبيون الجدد و المسلمون

خالد زهري

 909/230الظاهرة العسكرية بإفريقيا السوداء

مولود حمروش

 909/138العالم اإلسالمي المعاصر بين الشورى و الديمقراطية:رؤية نقدية

عبد الحميد إسماعيل األنصاري

 909/176العالم اإلسالمي بين الماضي و الحاضر

خالد محمد القضاة

909/29

العالم العربي الحديث و المعاصر:تخلف فاستعمار فمقاومة

علي المحجوبي

أحمد آل دبج *
األمريكي
الغزوة سالم
ي ،حمز
مابعد
الشهر
 909/306العراق أرض الحضارات :ما بين الماضي والحاضر منذ 6500ق م إلى
 909/114العرب في العصور القديمة
909/50

العروبة الى أين أمة بال قيادة

لطفي يحيى
محمد الف ار

 909/206العصر العباسي األول

السيد عبد العزيز سالم

 909/351العصر الهللينستي:مصر

حسين،الشيخ

 909/214العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر

محمد علي القوزي

دحمانيائف  :ق-5.ق11.
ملوك الطو
عصرعمر
شريفةفيمحمد
 909/202العالقات السياسية بين الطائفتين األندلسية و البربرية في جنوب األندلس
909/51

العالقات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية

 909/252العمائر الدينية و الجنائزية بالمغرب في عصر اإلشراف السعديين

زكية الراجحي
محمد السيد

محمدالحروب الصليبية
الوسطى و
 909/311الغزو الصليبي فى عصر الدولة الزنكية  -موسوعة تاريخ العصور على
 909/327الغزو الصليبي في عصر الدولة الزنكية

محمد،محمد علي*

909/100/9الفاتح القائد

بسام العسلي

909/100/2الفاروق القائد

بسام العسلي

909/63

الفتح و اإلستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا و األندلس

 909/236الفن في عصر النهضة

عبد الواحد طه
سعد علي البصري،إيالف سعد البصري

الشريف اإلدريسي
إسماعيلاهللالعربي
 909/275القارة اإلفريقية و جزيرة األندلس :مقتبس من كتاب نزهة المشتاق ألبي عبد
القانوني القائد
909/100/10

بسام العسلي

ظهورهامحمد
امل موسى
طويرش،
عامة وعو
 909/323القائد السياسي في التاريخ المعاصر :دراسة سياسية تاريخية في الز آل
 909/150القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي

محمد عوض الهزايمة

 909/140القدس في الصراع العربي اإلسالمي

محمد عوض الهزايم

 909/251القوانين القرآنية للحضارات  -دراسة قرآنية ألحداث التاريخ

د .خالد العبيدي

العيدورس
حسن الصحراء
في غزو
محمد
 909/226القيادة و السالح في الحروب الحاسمة:عناصر تحقيق النصر العسكري
محمد عبد العزيز ربيع

909/54

القيادة وصنع التاريخ

909/30

الكورد و الدولة العثمانية:موقف علما كوردستان من الخالفة العثمانية في عهد السلطان عبد

 909/112الالعنف في التاؤيخ العربي اإلسالمي

عدنان اسمندر

 909/264المجتمع والسلطة عند المرابطين في الصحراء

صالح ولد محمدو

 909/228المدخل الى أركيولوجيا ما قبل التاريخ

حمدي عباس

 909/352المدخل إلى تاريخ سورية القديم

السيد محمد،رشا فاروق*

 909/215المدخل إلى علم التاريخ

سعدون نصر اهلل

االقصىجبري
عبد المنعم
 909/224المرأة عبر التاريخ البشري:الحضارات القديمة،العبرانيون،الفراعنة،الشرق
 909/135المستشرقون و مشكالت الحضارة

عفاف سيد صبره

 909/282المسيحية  :نشأتها و تطورها

عبد الحليم محمود

 909/322المسيحية العقيدة والمذاهب والتاريخ

السعدون ،مانع *

 909/229المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا

مصطفى عبد اهلل

 909/334المظاهر الكبرى في عصر الوالة ببالد المغرب واألندلس

فياللي عبدالعزيز

 909/210المعالم التاريخية و األثرية و السياحية في العالم العربي

حسان حالق

 909/190المعجب في تلخيص أخبار المغرب

عبد الواحد بن علي المراكشي

 909/134المغرب العربي في العصر اإلسالمي

محمد حسن العيدروس

 909/258المغرب العربي و حكم الدولة الفاطمية  -نصوص وثائقية تاريخية محمد حسن العيدروس
 909/158المغول في التاريخ

فؤاد عبد المعطي الصياد

 909/125المكتبة التاريخية و مناهج البحث

جوزيف نسيم يوسف

909/52

المماليك

909/100/6المنصور القائد

الباز العريني
بسام العسلي

االستعماري المسيحي األوروبي
االحتاللالعيدروس
محمد حسن
 909/313الموسوعة التاريخية والعسكرية العرب والصليبيين  -الكفاح العربي ونهاية
 909/232المئذنة المغربية الندلسية في العصور الوسطى

صالح بن قربة

العيدروس
حسنالدفاع
الهجوم و
 909/211النصر و الهزيمة في المعارك الكبرى:الفكر العسكري اإلستراتيجي في محمد

 909/253النصوص العربية الكبرى في أوروبا العصر الوسيط

شمس الدين الكيالني

 909/300النظم االدارية في بالد المغرب خالل العصر الفاطمي

بوبة مجاني

909/94

عاطف منصور محمد
النقود اإلسالمية:أهميتها في دراسة التاريخ و اآلثار و الحضارة اإلسالمية

 909/196النقوش التدميرية القديمة:النقوش النذرية ج1.

علي صقر أحمد

 909/173النقوش الكتابية على العمائر الدينية

عبد اهلل عبد السالم

 909/109الهاشميون من حكم اإلمارة العثمانية إلى تأسيس الممالك العربية

خالد السبول

 909/106الهاشميون و الوحدة العربية في التاريخ المعاصر

محمود السيد

909/33

اليهود في العالم القديم

مصطفى كمال عبد العليم

 909/168اليهود:قافلة الشر في التاريخ

محمد محمد إبراهيم مصطفى

 909/346اليونان

الشيخ،حسين*

909/53

اليونان :مقدمة في التاريخ الحضاري

لطفي يحيى

 909/238اوروبا من الثورة الفرنسية الى العولمة

محمدمراد

 909/281إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد األمان

أحمد بن أبي الضياف

 909/201إنهيار الخالفة العثمانية و توابعه

محمد عادل عبد العزيز

 909/286أبحات و دراسات في التاريخ األندلسي الموريسكي

حنيفي هاليلي

 909/241أبحاث وتحقيقات في تراث المغرب اإلسالمي

محمد جبران

 909/120أسواق العرب في الجاهلية و اإلسالم

سعيد األفغاني

909/61

أشهر األساطير في التاريخ

 909/357أصل الحضارات األولى

كفافي،زيدان عبد الكافي*

 909/355أضواء على أهم معالم مصر في الماضي و الحاضر

محمد زهران،مصطفى حبشي*

909/35

أعظم شخصيات التاريخ

عيسى الحسن

 909/213أقوى معارك الحرب العالمية الثانية

محمد حسن العيدروس

 909/340أنساب الجزائر آل الصباغ نسبهم ودورهم في التاريخ

قاسيمي ،زيدين*

منطقة التاسيلي -ناجر القديمة
العيد*
تاريخ
مصادراهيم
بشي ،ابر
 909/341أهم مصادر تاريخ منطقة التاسيلي -ناجر القديمة:دراسة مختصرة الهم
 909/257أوراق في التاريخ و الحضارة أوراق في الفكر و الثقافة
909/32

أوروبا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية األولى

د .عبد العزيز الدوري
صالح هريدي

 909/304آثار التخلف في البحث العلمي

إبراهيم عيسى

 909/261بحث في نشأة الدولة اإلسالمية

الدكتور فالح حسين

909/81

بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية

ندوة الحضارة اإلسالمية

909/71

بحوث مشرقية في التاريخ و الحضارة اإلسالمية

 909/187بحوث و دراسات في الحضارة و األدب

سحر السيد عبد العزيز سالم
لطفي منصور

دولة بني أمية في المشرق
عويس
سقوط
الحليم
 909/130بنو أمية في التاريخ بين الضربات الخارجية و اإلنهيار الداخلي:دراسةعبدحول
909/23

تاريخ الخالفة األموية

أحمد أبو الشباب

909/21

تاريخ العرب المعاصر

زهدي عبد المجيد

 909/308تاريخ االستعمار و التحرر في أفريقيا و آسيا

عبد الحميد زوزو

 909/295تاريخ اإلسالم السياسي -الديني -الثقافي-اإلجتماعي.ج4.

حسن حسن

 909/185تاريخ األنبياء

الخطيب البغدادي

 909/188تاريخ الحركة السنية في أفريقيا

علي محمد الصالبي

 909/291تاريخ الحروب الصليبية

مفيد الزيدي

 909/312تاريخ الحضارة االسالمية  -النظم االسالمية  -العلوم والفنون

مصطفى محمد الحناوي وزميله

909/68

تاريخ الحضارة اإلنسانية

محمد خريسات،عصام هزايمة،محمد عبد الكريم محافظة

909/78

تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية

فخري خليل النجار

 909/164تاريخ الخافاء الراشدين

عبد اهلل طه السلماني

 909/292تاريخ الخالفة األموية

نهال الشرابي

 909/160تاريخ الخالفة الفاطمية

عبد المنعم ماجد

 909/127تاريخ الخليج العربي

فتحي الجبوري

 909/105تاريخ الدول اإلسالمية في آسيا

عبد الجواد المشهدني

 909/271تاريخ الدولة األدارسية  :من كتاب نظم الدر و العقيان

أبو عبد اهلل التنسي

909/24

تاريخ الدولة البيزنطية

محمود السيد

 909/247تاريخ الدولة البيزنطية

عفاف سيد محمد صبرة

 909/151تاريخ الدولة البيزنطية1453-324:م.

طه خضر عبيد

 909/218تاريخ الدولة العباسية  :العصر العباسي الثاني

فوزي أمين يحي

 909/217تاريخ الدولة العباسية :العصر العباسي األول

أحمد إسماعيل الجبوري

909/02

تاريخ الدولة العثمانية

ميمونة حمزة منصور

 909/117تاريخ الدولة العثمانية

زين العابدين شمس الدين

 909/167تاريخ الدولة العثمانية العلية

إبراهيم بك حليم

 909/101تاريخ الدولة العثمانية:من النشوء غلى اإلنحدار

خليل إينالجيك،تر.محمد األرناؤوط

 909/339تاريخ الشرق االقصى الحديث و المعاصر

القوزي ،محمد علي*

 909/350تاريخ الشرق األدنى القديم

هاني الجباني،قيس حاتم*

 909/361تاريخ الشرق األدنى القديم

الحديدي ،عدنان*،معاوية ،ابراهيم*

اق
عبدهر*
ان-الع
علي،رمضان
 909/359تاريخ الشرق األدنى القديم و حضارته إلى مجيئ حملة اإلسكندر األكبر:ج1.إير
 909/348تاريخ الشرق األقصى:الحديث و المعاصر

حالق حسان*;القوزي،محمد علي*

للحضارياتم*العبودية
ديكانوف،
 909/358تاريخ الشرق القديم :نشوء المجتمعات الطبقية القديمة والمواطن األولى
 909/342تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث
909/79

تاريخ الشعوب اإلسالمية

حسين جالل  ،السيد*
محمود السيد

 909/367تاريخ الصين والشرق القديم

سلطان ،طارق فتحي*

 909/118تاريخ الطب و األطباء المسلمين

إسالم المازني

909/09

تاريخ العالم الحديث والمعاصر

فائق طهبوب

909/15

تاريخ العرب الحديث و المعاصر

نمير طه ياسين

909/80

تاريخ العرب في بالد الندلس

محمود السيد

909/85

تاريخ العرب في عصر الجاهلية

عبد العزيز سالم

909/06

تاريخ العرب قبل اإلسالم

عبد الحميد حمودة

909/16

تاريخ العرب قبل اإلسالم

محمد سهيل طقوش

909/01

تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة

عيسى الحسن

909/83

تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حتى سقوط الدولة الموية

عبد العزيز سالم

 909/208تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة

صالح أحمد هريدى

 909/248تاريخ العالقات بين الشرق والغرب

سعيد عاشور

909/17

تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقيا و مصر و بالد الشام

محمد سهيل طقوش

 909/319تاريخ الفكر اإلسالمي

الفقي،عصام الدين عبد الرؤوف *

 909/162تاريخ القدس و حاضرها:منهج للتعليم العام و العالي

نخبة من المختصين

909/31

تاريخ المسلمين في األندلس

محمد سهيل طقوش

909/66

تاريخ المسلمين في إفريقيا و مشكالتهم

كامل محمد الصاوي

 909/216تاريخ المسلمين في آسيا الوسطى و بالد القوقار
909/86

محمد عبد العظيم أبو النصر

العزيز سالم
بقرطبة
تاريخ المسلمين و آثارهم في األندلس:من الفتح حتى سقوط الخالفة عبد

909/03

تاريخ المغرب العربي

عبد الواحد طه

909/77

تاريخ المغرب العربي

نهلة شهاب أحمد

909/75

تاريخ المغرب واألندلس:من الفتح حتى سقوط غرناطة

عبد المحسن طه رمضان

 909/249تاريخ المغول العظام و اإليلخانيين

محمد سهيل طقوش

عهدي اإلنتداب و اإلستقالل
معطي
عليفي
 909/222تاريخ النقود العربية و اإلسالمية :مع دراسة مفصلة عن النقود اللبنانية
909/57

تاريخ الوطن العربي

إبراهيم الفاعوري

909/07

تاريخ اليهود

محمد سعيد مرسي

909/05

تاريخ اليهود القديم والحديث

محمود السيد

909/08

تاريخ اليونان

إبراهيم السايح

 909/354تاريخ اليونان و الرومان في الشرق األدنى

النعيمي،فيان موفق*

 909/320تاريخ إفريقيا اإلسالمية

محمد ،نبيلة حسن *

909/55

تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر:الكشوف اإلستعمار اإلستقالل

909/14

تاريخ إفريقيا العام:ج 1المنهجية و عصر ما قبل التاريخ في إفريقيا

فرغلي علي تسن هريدي

تاريخ إفريقيا العام:ج2حضارات إفريقيا القديمة
تاريخ إفريقيا العام:ج4إفريقيا من القرن12إلى القرن16
تاريخ إفريقيا العام:ج7إفريقيا في ظل السيطرة اإلستعمارية
909/65

الهجري
القيرواني
الرقيقالثاني
تاريخ إفريقية و المغرب:قطعة منه تبدا من أواسط القرن إلى أواخر القرن

 909/116تاريخ أروبا المعاصر

عبد التواب أحمد

 909/157تاريخ أروبا في العصور الوسطى

سعيد عبد الفتاح عاشور

 909/212تاريخ أفريقيا في العصر الحديث

مور آوليفر

 909/122تاريخ أوروبا الحديث

إياد علي الهاشمي

 909/237تاريخ أوروبا الحديث

اكرم عبد علي

 909/338تاريخ أوروبا و الواليات المتحدة 1945-1914

عبد الحميد زوزو

 909/110تاريخ أوروبا و بناء أسطورة الغرب

جورج قرم

 909/290تاريخ تركيا المعاصر

حميد بوزرسالن

909/91

العشرينلطفي العالم
فوك،تر.عمر
يوهان القرن
تاريخ حركة اإلستشراق:الدراسات العربية و اإلسالميىة في أروبا حتى بداية

 909/329تاريخ حضارات العالم القديمة

عبد الرحمن سيف سردار

.............
 909/198تاريخ دمشق :من القرن الرابع حتى القرن السابع الهجري...ج2-1.سهيل ذكار
909/69

تاريخ دولة المغرب العربي:ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا

محمود السيد

909/88

تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين

محمود السيد

 909/193تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم

السيد عبد العزيز سالم

 909/123تاريخ صدر اإلسالم

علي كساب

 909/298تاريخ عجائب اآلثار في التراجم و األخبار :1/3تاريخ الجبرتي
909/25

الجبرتي عبد الرحمان

تاريخ مصر اإلسالمية و حضارتها

حسين محمود

تاريخ و حضارة شمال إفريقيا

أحمد عبد الحليم دراز

909/56
 909/362تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم

دراز ،أحمد عبد الحليم*

 909/259تاريخ وحضارة مصر الفاطمية

عطية القوصي

909/10

تاريخ ومؤرخون :أبحاث في التاريخ

 909/345تدريس التاريخ :أحدث مناهج و طرق تدريس التاريخ
909/74

تدريس التاريخ بطريقة تحليل النص

محمد طربية
عاطف محمد بدوي
محمد فالح مسلم الجبور

 909/234تصادم الخالفات و الوصايات على أرض اإلسالم الغبرة و الحاضر خليل أحمد خليل
 909/133تطور الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية و الفكرية في العصر العباسي محمد حسن العيدروس
 909/280ثورة اإلسالم و بطل األنبياء

محمد لطفي جمعة

 909/153جغرافية العالم اإلسالمي

محمد خميس الزوكه

 909/239حاضر العالم اإلسالمي

أ.د .محمد الهزايمة

توفلر عباس
بتول رضا
 909/207حاضر العالم المعاصر و مستقبلنا:دراسة في حضارة الموجة الثالثة أللفن
 909/171حرب األيام المقدسة :المعركة تهدد إسرائيل
909/73

حروب القرن الواحد و العشرين:مخاوف و مخاطر جديدة

جيرهاردكونتسلمان
إينياسيو رامونيه،تر.أنطوان أبو زيد

 909/272حضارة اإلسالم و حضارة أوروبا في إفريقيا الغربية

نعيم قداح

 909/360حضارة العراق القديم

سليم ،أحمد أمين*

 909/316حضارة دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمية

محمد حسن العيدروس

909/99

نائل حنون
حقيقة السوماريين ودراسات أخرى في علم اآلثار و النصوص المسمارية

شعبان صلصال
 909/309حوار الثقافات هؤالء العلماء وانجازاتهم ودورها في منع صدام الحضارات

 909/115خفايا القصور:تاريخ ما أهمله التاريخ
909/64
909/235
909/209

حبيب جاماتي

خمسون شخصية اساسية في اإلسالم

روي جاكسون،تر .رشا جمال

دراسات حضارية في التاريخ األندلسي

محمد بشير العامري

دراسات في التاريخ و الحضارة اإلسالمية

محمود إسماعيل

دراسات في الخليج و الجزيرة العربية :الكتاب األول
909/129/1

محمد حسن العيدروس

دراسات في الخليج و الجزيرة العربية :الكتاب الثالث
909/129/3

محمد حسن العيدروس

909/129/2دراسات في الخليج و الجزيرة العربية :الكتاب الثاني

محمد حسن العيدروس

909/129/5دراسات في الخليج و الجزيرة العربية :الكتاب الخامس

محمد حسن العيدروس

909/129/4دراسات في الخليج و الجزيرة العربية :الكتاب الرابع

محمد حسن العيدروس

909/129/6دراسات في الخليج و الجزيرة العربية :الكتاب السادس

محمد حسن العيدروس

 909/255دراسات في العصور العباسية المتأخرة

د .عبد العزيز الدوري

 909/347دراسات في تاريخ و حضارة اليونان والرومان

الشيخ ،حسين*

 909/299دراسات في تاريخ الدولة العثمانية

الغالي الغربي

 909/194دراسات في تاريخ العرب الحديث

أحمد عزت عبد الكريم

909/87

دراسات في تاريخ العرب:تاريخ العرب قبل اإلسالم

 909/159دراسات في تاريخ المغرب و األندلس

عبد العزيز سالم
نهلة شهاب أحمد

أحمدد أمين
 909/296دراسات في تاريخ و حضارة الشرق األدنى القديم في حضارة مصر القديمة
909/96

دراسات في تاريخ و حضارة المغرب اإلسالمي

عبد الواحد طه

 909/332دراسات و أبحاث في تاريخ المغرب و المشرق:التاريخ اإلسالمي

قويدر،بشار*

 909/262دراسات وبحوث فى االثار والحضارة االسالمية ج 1العمارة

عبد الرحمن عبد التواب

 909/263دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة االسالمية :الكتاب الثاني الفنون عبد الرحمن عبد التواب
 909/369دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية

سليم ،أحمد أمين*

حربي إكتشاف لنصوص مجهولة و مفقودة
خالد:إعادة
 909/297دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية  5ديسقوريدس
 909/141دول و أقاليم العالم
909/13

دولة السالجقة و مشروع إسالمي للمقاومة

علي محمد الصالبي

909/100/3ذو النورين القائد

بسام العسلي

 909/147رحلة إبن بطوطة

إبن بطوطة

909/100/7رشيد القائد

بسام العسلي

 909/161رياضالقاسمين أو فقه العمران اإلسالمي

مصطفى أحمد بن حموش

909/95

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب

محمد أحمد البغدادي

 909/266سرقة التاريخ

محمد محمود

 909/321سقوط دولة اليهود 2020

الموسي ،غازي *

 909/335سقوط غرناطة و مأساة األندلسيين

جمال يحياوي

 909/165سكان منطقة تبوك و لمحة تاريخية عن محافظاتها و آثارها ج 1.محمد بن سليمان الطيب
 909/142سمير أميس ملكة أشاور و بابل

جيوفاني بيتيناتو;ترعيد مرعي

 909/200شبه الجزيرة العربية:دراسة في الجغرافيا اإلقليمية

ياسر أحمد السيد

 909/277شخصيات عسكرية إسالمية

محمد فرج

 909/156شخصيات من التاريخ :سير و تراجم موجزة

علي محافظة

 909/155شعوب و قوميات

أبو قاسم سعد اهلل

 909/169صالح الدين األيوبي

قدري قلعجي

 909/144ظهر اإلسالم 4ج

أحمد أمين

909/100/5عبد المالك القائد

بسام العسلي

 909/72/2عصر النبوة و تاسيس الدولة اإلسالمية10هـ631-هـ

عبد اللطيف عبد الهادي السيد

 909/254عالقة الخالفة العباسية بالعلماء في العصر العباسي األول

احمد إسماعيل

 909/148علم التاريخ

فاطمة قدورة

العشرين
الشامي
القرن
قدورة
فاطمة إلى
 909/203علم التاريخ  :تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمي من أقدم العصور
مناهج كبار مؤرخي اإلسالم
الحميد،صائب*
عبد فلسفة و
 909/328علم التاريخ و مناهج المؤرخين:في علم التاريخ نشأة و تدوينا و نقدا و
العشريين
القرنالشامي
إلىقدورة
فاطمة
 909/172علم التاريخ:تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمي من أقدم العصور
909/19

محمد
التطبيق
عاطف
علم التاريخ:جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين التنظير و

العربعروابيالمسلمين)
 909/143علوم األدوية و الصيدلة عند علماء العرب و المسلمين(سلسلة علماءسمير
العرب و المسلمين)
علماءرابي
سمير ع
 909/143علوم الطب و الجراحة و األدوية عند علماء العرب و المسلمين(سلسلة
ابيو المسلمين)
العرب
سمير عر
 909/143علوم الكيمياء و الطبيعيات عند علماء العرب و المسلمين(سلسلة علماء
المسلمين)
العربعورابي
 909/143علوم النبات و الحيوان عند علماء العرب و المسلمين(سلسلة علماء سمير
المعرفيةالدين خضور
 909/119عودة التاريخ في التأسيس للميثولوجية العربية ج 1األنثروبولوجية جمال

 909/163فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية
909/20

في التاريخ العباسي و الفاطمي

طه ندا
أحمد العبادي

 909/343في الوثائق و المخطوطات

محمد،نبيلة حسن*

 909/269قادة الفكر اإلسالمي في ضوء الفكر الحديث

راشد البراوي

العيدروس
الفاطمية
الدولةحسن
 909/136قاعدة المعلومات التاريخية و األثرية لدول المغرب رالعربي في عصر محمد
 909/302قراءات و مراجعات نقدية في تاريخ اإلسالمي

فاروق عمر فوزي

بيومياإلسالمية
سليمانالدولة
زكريا تمزيق
 909/177قراءة إسالمية في تاريخ الدولة العثمانية:التحالف اإلستعماري اليهودي و
 909/104قصة أعظم 100اكتشاف علمي على مر الزمان

تر.جكر عبد اهلل

 909/317قصة بني إسرائيل كما جاءت في القرآن الكريم

طنطاوي ،سامية *

 909/221قيام دولة المماليك األولى في مصر و الشام

أحمد مختار العبادي

 909/204كتاب التاريخ  :من نوادر المخطزطات العربية ج-1ج2

عبد الرحمان بن عمرو بن عبد اهلل النصيري الدمشقي

909/18

كتاب التاريخ الكبير 1/9مع فهرس-لونان

البخاري/محمد بن اسماعيل

 909/233كتاب أخبار المهدي بن تومرت

أبو بكر بن علي الصنهاجي

 909/356لمحات من تاريخ الحضارة اآلشورية

ياسر،بشار عزيز*

 909/108لورنس في بالد العرب

لويل توماس

 909/111مآثر العلماء العرب المسلمين على الحضارة االوروبية

فهمي توفيق محمد

 909/231مثلى الطريقة في ذم الوثيقة

عبد المجيد التركي

909/90

محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية

محمد الحضري

909/26

محاضرات في تاريخ الشعوب اإلسالمية في العصر الحديث

عمر عبد العزيز عمر

 909/366مدخل إلى تاريخ الحضارة
909/27

الناطور ،شحادة*

خالد
أسامةة30
معالم تاريخ مصر الفرعونية منذ العصر األسرة 21حتى نهاية عصر األسر

 909/107معالم مصر الحديثة و المعاصرة تاريخ و حضارات

محمود عباس أحمد

909/89

مفهوم التاريخ:األلفاظ و المذاهب المفاهيم و األصول

عبد اهلل العروي

909/34

مقارنات األديان :الديانات القديمة

اإلمام محمد أبو زهرة

 909/268مقومات الحضارة اإلنسانية في اإلسالم

حسن رمضان فحلة

 909/175مالمح من حضارة الفيوم:القبطية و اإلسالمية و الطبيعية

عائشة التهامي

 909/276مملكة سنغاي في عهد األسيقيين

عبد القادرزبادية

 909/152من روائع الفن األروبي:من منتصف القرن  6حتى نهايات القرن 19مركز الجزيرة للفنون
 909/364منابع تاريخ األديان

بورجوه ،فيليب*

909/76

مناهج البحث في التاريخ اإلسالمي و االثار اإلسالمية

 909/149منهجية إبن خلدون في تدوين السيرة النبوية و تفسير

السيد عبد العزيز سالم
سالمة محمود محمد

الحياة االجتماعية السبانيا االسالمية
العيدروس
حسنراسة في
االندلس د
 909/307موسوعة اسبانيا االسالمية /العصر االندلسي -تاريخ العرب في بالد محمد
في اسبانيا االسالمية
العيدروس
حسن الفكرية
محمدوالحياة
 909/310موسوعة اسبانيا االسالمية /العصر االندلسي -فتح العرب لبالد االندلس
909/67

موسوعة الحروب و األزمات اإلقليمية في القرن العشرين أفريفيا

 909/121موسوعة الحروب و األزمات:امريكا
909/60

موسوعة الحضارات

 909/293موسوعة الحضارات القديمة و الحديثة و تاريخ األمم 2_1

موسى مخول
موسى مخول
عيسى الحسن
محمود شاكر

لدولة الخالفة
العيدروس
االجتماعي
محمد حسن
 909/314موسوعة الخالفة العثمانية  -االطلس التاريخي للخالفة العثمانية  -البناء
العيدروس على النظم االدارية لدولة الخالفة
الحضاري و اثره
محمدع حسن
 909/315موسوعة الخالفة العثمانية  -االطلس التاريخي للخالفة العثمانية  -التنو
 909/102موسوعة القادة السياسيين عرب أو أجانب

عبد الفتاح أبو عيشة

 909/103موسوعة أشهر اإلغتياالت السياسية في العالم

فهد الساكت

909/22

موسوعة تاريخ العرب:تاريخ-ممالك-دول-حضارات1/2

عبد عون الروضان

909/11

مؤرخو العرب واإلسالم حتى العصر الحديث

برنارد لويست  /د .سهيل

 909/256نحو قراءة عربية للتاريخ و الحاضر

السواح و آخرون
فراس ّ

 909/344نشأة العالم و البشرية:قراءة معاصرة لسفر التكوين

نخبة من المختصين

 909/225نشأة كل من الدولتين اليهودية و اإلسالمية

أحمد محمد السيد سليمان

 909/124نصوص و وثائق تاريخية

جمال محمود حجر

 909/146نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي

مصطفى حلمي

 909/170نظرة العرب إلى الشعوب المغلوبة

شافية حداد السالمي

 909/336نظرة في التفسير االسالمي للتاريخ

عبد المعطي بن محمد ،عبد المعطي سمسم*

 909/181نهاية التاريخ الشفوي

محمد العباس

909/100/8نور الدين القائد
909/260
909/270
909/274
909/278
909/353
909/363

بسام العسلي

909/371
909/372
909/373

909/374
909/375
909/376
909/377
909/378
909/379
909/380
909/381
909/382
909/383
909/384
909/385
909/386
909/387
909/388
909/389
909/390
909/391
909/392
909/393
909/394

-ابراهيم حلمي الغوري-محمد قجة-محمد محفل-جالل بكداش-محمد وحيد خياطة

مركز الثقافي للتعريب و الترجمة

رزيقبنبخيت النخلي

م أحمد آل دبج *

ر دحماني

،إيالف سعد البصري

6إضافة

حناوي وزميله

صام هزايمة،محمد عبد الكريم محافظة

محمد األرناؤوط

*معاوية ،ابراهيم*

وزي،محمد علي*

عبد الرؤوف *
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