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األول الملك فاروق  
م( 1965 – 1920)  

1 
 
 
 
 
 

                                                      

 ،ويكيبيديا: الموسوعة الحرةتحت "فاروق األول"،  ،اإلنترنت عبر ُمتاحة صورة إلكترونية، "1946 عام فاروق الملك"1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%

D9%84#/media:ملف/.jpg-King-Farouk  
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 2نبذه عن حياته

 
صر السابق فاروق في تاريخ مصر المعاصر تأثيًرا بالًغا، إذ تعد فترة حكمه من أخصب الفترات التي أَثرت شخصية ملك ملقد 

اد إلى مربيتين إحداهما ايرلندية ولًيا للعهد، وعهد به الملك فؤ  ، وأصبح1920فبراير عام  11عاشتها مصر. ولد فاروق في 
واألخرى إنجليزية، وقد اعترف فاروق أن األخيرة كانت قاسية عليه، ووضعته في عزلة تامة، وبالتالي ترسب ذلك في أعماقه 

 وكان له األثر العميق في شخصيته.
 

مارس الرياضة، وانحصرت حياته داخل وخضع فاروق للبرنامج التعليمي الذي ُأعَد له، فأتقن اللغات، ودرس العلوم الدينية، و 
القصر حتى بلغ الخامسة عشرة من عمره، وبعدها بدأ يظهر في بعض المناسبات، وُلَقب بأمير الصعيد، وبناء على الضغط 

الستكمال تعليمة في أكاديمية حربية بإنجلترا. لكن تقرر عودته إلى مصر  1935البريطاني على الملك فؤاد سافر فاروق عام 
تبشروا خيًرا عقب وفاة والده حيث رأى المصريون في ملكهم الجديد الشباب واألمل والمستقبل، واس 1936مايو عام  6في 

 باعتالئه عرش مصر.
 

وُرزق منها بثالث بنات ولم تنجب له الوريث للعرش، وساءت  1938يناير عام  20وكان فاروق قد عقد قرانه على فريدة في 
 ، ثم تم زواجه الثاني من ناريمان لتلد له ولي العهد في نهاية حكمه.1948نوفمبر عام  19الق في عالقته بها إلى أن تم الط

 
، وخوض حرب ، بدأ السخط يدب بين شباب الضباط الذين ساءهم ما أقدم عليه مليكهم من تدخالت في الجيش1944عام 

تج عنه تشكيل تنظيم الضباط األحرار، وقد مثلت الفترة فلسطين، باإلضافة إلى األحوال المتردية التي وصلت إليها مصر، مما ن
بوادر سقوط النظام القائم، إذ فقد الملك السيطرة على الظروف  1952يوليو  23وحتى  1952يناير  26منذ حريق القاهرة في 

 لالنفالت من يده. االصعبة القائمة، وحدث تبديل وتغيير وتعيين في الوزارات المتعددة، مما دل على أن الزمام في طريقه
 

ُأذيع بيان من الجيش مطالًبا بتنازل الملك عن العرش، فاستسلم الملك ونفذ مطالب الضباط، ورحل  1952يوليو عام  23وفي 
 على يخت المحروسة متجهًا إلى إيطاليا، بعد أن ُأقيمت له مراسم الوداع الرسمية وفًقا لرغبته. 1952يوليو عام  26في 
 

بق مع زوجته الملكة ناريمان وبناته وولي عهده ليبدأ حياة جديدة في المنفى استمرت ما يقرب من ثالثة رحل ملك مصر السا
تم نقل جثمانه ليدفن في القاهرة  ، وُبناء على مساع لدى السلطة في مصر1965مارس عام  17عشر عاًما حتى توفي في 

 لينتهي بذلك حكم األسرة العلوية في مصر.
 

 
 
 
 

                                                      

 ،)قاعدة بيانات( ذاكرة مصر المعاصرة، مقالة إلكترونية، (2009 أكتوبر) 1 العدد، ذاكرة مصر المعاصرة مجلةق الملك الذي هوى"، لطيفة محمد سالم، "فارو 2
NewTextViewer.aspx?TextID=AR_5250&keywordhttp://modernegypt.bibalex.org/ 
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 جرافية ُمختارةمصادر ببليو 

 ُمتاحة في مكتبة اإلسكندرية 
 

 الكتب المطبوعة:
 [.2009. القاهرة: كنوز، ]الملكة فريدة: ثائرة على عرش فاروق(. )سمير فراج الشاطئابن 

 (F1 المستوى األول العلوي)   F224f   962.052092   :رقم االستدعاء
 Job:262847-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
الملكة فريدة ثائرة على عرش فاروق: صفحات من تاريخ الملكية المصرية بالوثائق والصور . [()سمير فراج الشاطئ]ابن 
 .1991ة: الزهراء لإلعالم العربي، . القاهر النادرة

 (F1المستوى األول العلوي )   F224f   962.052   :رقم االستدعاء
 Job:110773-?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf   :المكتبة بداخل اً متاح أيًضا إلكتروني

 
 .[1992] هاتييه،: [القاهرة] حوار محمود فوزي. كيف قتلت الملك فاروق؟بغدادي، إبراهيم، ومحمود فوزي. 

 (F1المستوى األول العلوي )   F281   962.052092   :رقم االستدعاء

 
. سلسلة (1952-1863، )إلى فاروق البالط الملكي ودوره في الحياة السياسية المصرية من إسماعيلبكر، عبد الوهاب. 

 .2008. القاهرة: دار الشروق، 19التاريخ. الجانب اآلخر. إعادة قراءة للتاريخ المصري 
 (F1المستوى األول العلوي )   M9521   962.5   :رقم االستدعاء

 Job:153127-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 .2019. الجيزة: المكتبة األكاديمية، 1952 والنهاية ولماذا قامت ثورة يوليو .. حياة الملك فاروق: البدايةالبنا، رجب. 
 (F1األول العلوي المستوى )   F247b   962.052   :رقم االستدعاء

 
. تقديم إحسان عبد القدوس، ورشاد كامل. مكتبة األسرة. سلسلة األعمال 1952-1936فاروق ملًكا، بهاء الدين، أحمد. 

 .1999الخاصة. ]القاهرة[: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 (F1المستوى األول العلوي )   F247ba   962.052   :رقم االستدعاء

 
 [.2000. ]القاهرة[: مركز الراية، ]اروق األول واألخير: هوانم القصر الملكيفتوفيق، أشرف. 
 (F1المستوى األول العلوي )   T234   962.052   :رقم االستدعاء

 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:262847
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:110773
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:153127
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 .2001. القاهرة: دار الكتاب العربي، نساء الملك فاروق: العرش الذي أضاعه الهوىتوفيق، أشرف. 
 (F1المستوى األول العلوي )   T234   962.052092   :رقم االستدعاء

 Job:7941-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 .1989. ]القاهرة[: أخبار اليوم، 2. ترجمة محمد مصطفى غنيم. ط. جميعفاروق األول: الملك الذي غدر به الثابت، عادل. 
 (F1المستوى األول العلوي )   F247th   1989   962.052092   :رقم االستدعاء

 Job:116677-ttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFh   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

. القاهرة: دار الشروق، ملك النهاية. 1. تقديم محمد حسنين هيكل. مج. فاروق كما عرفته: مذكرات كريم ثابتثابت، كريم. 
2000 . 

 (F1المستوى األول العلوي )   T357   962.052092   :رقم االستدعاء
 Job:10278-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً إلكتروني متاح أيًضا

 
. القاهرة: دار كيةنهاية المل .2. مج. 3. ط. 1952-1942مذكرات كريم ثابت: عشر سنوات مع فاروق، ثابت، كريم. 

 .2007الشروق، 
 (F1المستوى األول العلوي )     T357   2007   962.052 :رقم االستدعاء

 
 .[19--]. مصر: مطبعة المعارف، 20. اقرأ الملك فاروقثابت، كريم. 
 (F1المستوى األول العلوي )   F237th   962.052092   :رقم االستدعاء

 Job:155058-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :لمكتبةبداخل ا اً متاح أيًضا إلكتروني
 

 .2009-2008الجيزة: دار هال، . مسلسل الملك فاروقجابر، لميس. 

 (E رضي)المستوى األ J118   892.737   رقم االستدعاء:  
 

 .1993: الدار المصرية اللبنانية، . القاهرةالحرس الحديدي: كيف كان الملك فاروق يتخلص من خصومهجاد، سيد. 
 (F1المستوى األول العلوي )   J21   962.052   :رقم االستدعاء

 Job:9103-=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

يمي ج. جونسون، وباراك أ. سالموني، محررون.  . ترجمة عايدة 1952-1919رؤية جديدة لمصر، جولدشميدت، آرثر، وا 
 .2013. القاهرة: المركز القومي للترجمة، 1977الباجوري. المشروع القومي للترجمة 

 (F1المستوى األول العلوي )   G623   962.052   :رقم االستدعاء

 

 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7941
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:116677
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:10278
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9103
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 .[2001] الشروق، دار: القاهرة. سنوات مع الملك فاروق: شهادة للحقيقة والتاريخحسني، حسين. 
 (F1المستوى األول العلوي )   F247h   962.052092   :رقم االستدعاء

 Job:6506-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 عداد شريف عارف.إ .مذكرات الغريب الحسيني الحارس الخاص للملك فاروق: سنوات في البالط الملكي. ، الغريبالحسيني
 [.1998قطاع الثقافة، ] .القاهرة: أخبار اليوم

 (F1المستوى األول العلوي )   H968   962.052092   :رقم االستدعاء
  Job:101999-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 .2008جيزة: مكتبة النافذة، ال .1952-1936الملك فاروق: خضر، هشام. 
 (F1المستوى األول العلوي )   K456   962.052   :رقم االستدعاء

 Job:152101-Fhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DA   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 .1950. القاهرة: المطبعة األميرية، قلعة مصر: من السلطان صالح الدين إلى الملك فاروق األولزكي، عبد الرحمن. 

 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3)المستوى الثالث السفلي      Z217   725.180962 :رقم االستدعاء
 Job:154226-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

. القاهرة: 32. صفحات من تاريخ مصر 2. ط. م(1952-1936) فاروق وسقوط الملكية في مصرسالم، لطيفة محمد. 
 .1996 مكتبة مدبولي،
 (F1المستوى األول العلوي )   S1653   1996   962.052   :رقم االستدعاء

 Job:11305-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

. ترجمة أحمد هريدي. كتاب الجمهورية. ]القاهرة[: دار وموت مأساوي..  فاروق ملك مصر: حياة الهيةستاديم، وليم. 
 .2007الجمهورية للصحافة، 

 (F1المستوى األول العلوي )   F247st   962.052   :رقم االستدعاء
 

 [.1991. ]القاهرة[: دار الهالل، ]2. ط. فاروق: نهاية ملكسالم، حلمي. 
 (F1المستوى األول العلوي )   F247sal   962.052   :رقم االستدعاء

 Job:116287-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

تاريخ المساجد األثرية التي صلى فيها فريضة الجمعة حضرة صاحب الجاللة الملك الصالح فاروق الوهاب، حسن. عبد 
 .2010. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2. مج. 2أيمن فؤاد حسن. ط.  . تقديماألول
 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة( -- B3الثالث السفلي  )المستوى     W136t   2010   726.20962 :االستدعاءرقم 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:6506
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:101999
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152101
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:154226
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:11305
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:116287
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. القاهرة: دار الكتاب العربي، الملك فاروق وألمانيا النازية: خمس سنوات من العالقة السريةعتيق، وجيه عبد الصادق. 
1992. 

 (F1المستوى األول العلوي )   A8725   962.052   :رقم االستدعاء
 Job:11838-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
 [.1938. القاهرة: دار الهالل، ]العروسان: جاللة الملك فاروق األول وجاللة الملكة فريدة

 (محمد سعيد الفارسي --لمجموعات الخاصة ا -- B2الثاني السفلي )المستوى      962.052 :رقم االستدعاء
 3Job:15699-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
سلسلة األعمال الفكرية. القاهرة: الهيئة  مكتبة األسرة. .فاروق بداية ونهاية ؟:يف سقطت الملكية في مصركعودة، محمد. 

 .2002المصرية العامة للكتاب، 
 (F1المستوى األول العلوي )   A966   2002   962.052 :رقم االستدعاء

 Job:216755-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
. القاهرة: 1. أسئلة في السياسة هل كان الملك فاروق فاسًدا فعاًل؟: الملك فاروق بين الوهم والحقيقةعيسى، إبراهيم، محرر. 

 .1999دار سفنكس، 
 (F1المستوى األول العلوي )   I733   962.052   :االستدعاء رقم

 Job:115896-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 .1989. القاهرة: دار النهضة العربية، مصطفى أمين بين الوفد والملك فاروق أخبار اليوم: فراج، محمد بدر.
الدكتور يونان لبيب  --لمجموعات الخاصة ا -- B2)المستوى الثاني السفلي      A5171f   079.62092 :رقم االستدعاء

 (رزق
 

 [.1991القاهرة: مؤسسة أمون الحديثة، ]. أحمد فؤاد: الملك الذي عادفهمي، فاروق. 

 (F1المستوى األول العلوي )   F157   962.05   :رقم االستدعاء
 Job:110469-sf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.j   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
 اللغات بيت شركة. د.م.: بغدادي: كيف قتلت الملك فاروق: تفاصيل ليلة مقتل الملك فاروق في روماإبراهيم فوزي، محمود. 

 .2008 الدولية،
 (F1المستوى األول العلوي )   F247f   962.052092   :رقم االستدعاء

 Job:221536-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:11838
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156993
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:216755
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:115896
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:110469
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:221536
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. قمة رضوى: الملك عبد العزيز والملك فاروق في ينبع وبداية وضع حجر أساس جامعة الدول العربيةالقاضي، عاطف. 

 .2009مملكة العربية السعودية[، ]ينبع، ال
 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال Q11   327.538062   رقم االستدعاء:  

 
 .2011. القاهرة: أخبار اليوم، 554. كتاب اليوم عشرة طاولة مع الملك فاروققطامش، ياسر. 
 (F1المستوى األول العلوي )   Q116   962.052   :رقم االستدعاء

 
 .1936، اإلخاء. ]القاهرة[: مطبعة جاللة الملك فاروق األول: قرة عين المصريين وقدوة الملوك الصالحين. كامل، عبد المجيد
 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي ) F247   962.052092   رقم االستدعاء:  
 Job:200207-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 

 .1977. ترجمة أحمد فوزي. القاهرة: دار الهالل، الملف السري للملك فاروقماكليف، هيوج. 
 (F1المستوى األول العلوي )   M1638   962.052   :رقم االستدعاء

 Job:119395-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً ح أيًضا إلكترونيمتا

 
ة مختار السويفي. القاهرة: الدار العربية . مراجعناهد والملك فاروق: المرأة التي عرفت أسرار ثورة يوليوالمحالوي، حنفي. 

 .1994للكتاب، 
 (F1المستوى األول العلوي )   M2142   962.052   :رقم االستدعاء

 Job:9229-bpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/we   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
 .1993. القاهرة: دار األمين، حريم ملوك مصر من محمد علي إلى فاروقالمحالوي، حنفي. 

الفنان نور  --لمجموعات الخاصة ا -- B2)المستوى الثاني السفلي      M2142   1993   962.0099 :رقم االستدعاء
 (الشريف

 Job:11182-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :ل المكتبةبداخ اً متاح أيًضا إلكتروني

 
. بيروت: دار نوبليس، 1952-1936فاروق وسقوط الملكية في مصر . 14-10. مج. موسوعة عظماء في تاريخ مصر

2012. 
 (المراجع -- B4المستوى الرابع السفلي ) M462u   2012   962.0099   رقم االستدعاء:  

 
 .1993. القاهرة: دار الشروق، فريدة ملكة مصر تروي أسرار الحب والحكمهاشم، فاروق. 
 (F1المستوى األول العلوي )    962.052  :رقم االستدعاء

 Job:13527-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:200207/
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:119395
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9229
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:11182
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:13527
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 .2010. القاهرة: دار الشروق، فريدة ملكة مصر: الحب والعرش والفنهاشم، فاروق. 
 (F1لمستوى األول العلوي ا)   F224h   962.052092   :رقم االستدعاء

 Job:309861-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   :بداخل المكتبة اً متاح أيًضا إلكتروني

 
Bernard-Derosne, Jean. Farouk: La Déchéance d'un Roi. Aventures et Aventuriers. 

Paris: Editions Françaises d'Amsterdam, [1953]. 

 (المخزن –المجموعات الخاصة  -- B2المستوى الثاني السفلي ) F247b   962.052092   رقم االستدعاء:  
 

Gaultier-Kurhan, Caroline. Le Roi Farouk, un Destin Foudroyé. Paris: Riveneuve, 2013. 

 (F1المستوى األول العلوي )   F247g   962.052   :رقم االستدعاء
 

Goldschmidt, Arthur, Amy J. Johnson and Barak A. Salmoni, eds. Re-Envisioning 

Egypt, 1919-1952. Cairo: The American University in Cairo Press, 2005. 

 (F1ستوى األول العلوي الم)   R3279   962.052   :رقم االستدعاء
 

Hassan, Hassan. In the House of Muhammad Ali: A Family Album, 1805-1952. Cairo: 

The American University in Cairo Press, [2000]. 
 (F1المستوى األول العلوي )   H353   929.20962   :رقم االستدعاء

 

Jarvis, H. Wood. Pharaoh to Farouk. London: John Murray, 1955. 
 جامعة عين شمس( –المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      J383   932 :رقم االستدعاء

 
Kamal, Moharram. Gift of his Majesty Farouk 1st (1937) to the Egyptian Museum. Le 

Caire: L'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1938. 

 السلطان قابوس بن سعيد( –المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      K1515g   932 :قم االستدعاءر 
 

Sabit, Adel M. A King Betrayed: The Ill-Fated Reign of Farouk of Egypt. London: 

Quartet, 1989. 

 (زنالمخ -- B4المستوى الرابع السفلي ) KIT   1300726   رقم االستدعاء:  
 

Stadiem, William. Too Rich: The High Life and Tragic Death of King Farouk. New 

York: Carroll and Graf, 1991. 

 (F1المستوى األول العلوي )   F247s   962.052092   :رقم االستدعاء
 

 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:309861
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Vatikiotis, Panayiotis J. The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to 

Mubarak. 4th rev. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991. 

 (F1المستوى األول العلوي )   V345   1991   962   :رقم االستدعاء

 

 الرسائل العلمية:
 

تاريخية طرز األزياء في مصر من عصر الخديوي إسماعيل إلى نهاية عصر الملك فاروق: دراسة . يس علي، هبه أحمد
 .2001. رسالة دكتوراه. جامعة حلوان. كلية االقتصاد المنزلي. قسم المالبس والنسيج، تحليلية

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   4738    :رقم االستدعاء

 

 الكتب اإللكترونية:

 
Ezzat, Mahmoud, and Kholoud Said. Yacht Mahrousa: A Journey in the Royal Yacht. 

Alexandrina: Bibliotheca Alexandrina, 2015. e-book. eBook Collection (database). 

EBSCOhost. 

 

 المقاالت اإللكترونية:

 
(: 2017) 2، العدد 2 مجلة كلية التربية. "(: دراسة تاريخية1952-1937عالقة اليهود بالملك فاروق )"خلف، وفاء خالد. 

 .EBSCOhost)قاعدة بيانات(.  Arab World Research Sourceونية. . مقالة إلكتر 363-380
 

“Boy Scout into Field Marshal”. TIME Magazine 30, no. 6 (9 Aug 1937): 20. e-article. 
MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Boy Wanted”. TIME Magazine 59, no. 2 (14 Jan 1952): 33. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Call Me Mister”. TIME Magazine 60, no. 6 (11 Aug 1952): 33. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 

 

Cavendish, Richard. “The Abdication of King Farouk: July 26th, 1952”. History Today 52, 

no. 7 (Jul 2002): 55. e-article. Humanities Source (database). EBSCOhost. 

 
Cavendish, Richard. “Months Past”. History Today 61, no. 4 (Apr 2011): 8-9. e-article. 
Academic Search Complete (database). EBSCOhost. 
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Crabitès, Pierre. “Britain’s Debt to King Farouk”. Foreign Affairs 19, no. 4 (1941): 852-

860. e-article. JSTOR (database).  

 
Crain, Keith. “Not Everyone is Ready For a Democracy”. Crain’s Detroit Business 29, 
no. 34 (Aug 2013): 8. e-article. MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Farouk the Foolish”. TIME Magazine 39, no. 7 (16 Feb 1942): 36. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Farouk: Last of the Pharaohs”. Library Journal 116, no. 9 (May 1991): 241. e-article. 
Education Full Text (database). EBSCOhost. 
 
“A Good Man”. TIME Magazine 60, no. 10 (8 Sep 1952): 35. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“By the Grace of God”. TIME Magazine 57, no. 8 (19 Feb 1951): 35. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“How to Become Extinct”. TIME Magazine 56, no. 9 (28 Aug 1950): 32. e-article. 
MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
Kehoe, John. “The Excessive Indulgences of King Farouk”. Biography 4, no. 12 (Dec 
2000): 30. e-article. MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
“King Farouk was Ringsider at Bradley’s Show in Rome”. Ebony 10, no. 1 (Nov 1954): 
136-138. e-article. MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
“A King’s Home”. TIME Magazine 60, no. 10 (8 Sep 1952): 36. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Life Without Narriman”. TIME Magazine 61, no. 12 (23 Mar 1953): 37. e-article. 
MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
“The Locomotive”. TIME Magazine 58, no. 11 (10 Jan 1951): 37. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Of Mobs & Monarchs”. TIME Magazine 60, no. 5 (4 Aug 1952): 24. e-article. 
MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
O’Donnell, James P. “Can Nasser Take it All?” Saturday Evening Post 231, no. 8 (Aug 
1958): 26-68. e-article. MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Perfect Performance”. TIME Magazine 60, no. 5 (4 Aug 1952): 27. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Perishing Pashas”. TIME Magazine 36, no. 24 (9 Dec 1940): 31. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
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“The Revolutionary”. TIME Magazine 66, no. 13 (26 Sep 1955): 27. e-article. MasterFILE 

Complete (database). EBSCOhost. 

 
“Royal Fascist?” TIME Magazine 31, no. 2 (10 Jan 1938): 21. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Simple Affair”. TIME Magazine 57, no. 20 (14 May 1951): 39. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 
“Surest Guarantee”. TIME Magazine 31, no. 17 (25 Apr 1938): 22. e-article. MasterFILE 
Complete (database). EBSCOhost. 
 

 “A Tale of Two Autocrats”. TIME Magazine 85, no. 13 (26 Mar 1965): 25-26. e-article. 
MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 

Thornhill, Michael T. “Informal Empire, Independent Egypt and the Accession of King 

Farouk”. Journal of Imperial and Commonwealth History 38, no. 2 (Jun 2010): 279-302. 

e-article. Humanities Source (database). EBSCOhost. 

 
“Thy Brother’s Betrothed”. TIME Magazine 55, no. 2 (9 Jan 1950): 20. e-article. 
MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
Zinder, Harry. “Farouk: The Playboy King”. Saturday Evening Post 222, no. 44 (Apr 
1950): 36-89. e-article. MasterFILE Complete (database). EBSCOhost. 
 
 

 :المواقع اإللكترونية
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