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 محمد علي باشا
م( 1849 – 1769)  

1 
 2السيرة الذاتية

 
بمدينة  1769من مواليد عام  مؤسس مصر الحديثة.هو م(، و 1952-1805رأس األسرة العلوية التي استمرت في حكم مصر )

بالشرطة، للمحافظة ألحقه عد وفاة والده كفله عمه طوسون، و ب أصل ألباني.هيم أغا من كان والده إبرا(. قولة بمقدونيا )اليونان
 .على األمن بين قولة والقرى المجاورة

 
 أسرته:

حمد علي ثالثة أبناء هم إبراهيم، . وقد أنجبت أمينة هانم لمعى أمينةدتزوج محمد علي بامرأة على جانب نسبي من الثراء، ت  
سماعيل كامل. كما أنجبت له بنتين هما   لمحمد علي ، كانة زوجته الشرعيةب أمينإلى جان ، ونازلي.توحيدهوأحمد طوسون، وا 

 وثالث عشرة بنتا . سبعة عشر ولدا  
 
 

                                                      

 ذاكرة مصر المعاصرة،، »بورتريه لمحمد علي باشا«1
http://modernegypt.bibalex.org/NewViewer.aspx?albumName=IM_530&currentImage=IM_15109&ImageIndex=0&keyword=&s

re=1’’frameborder=’’0’’ha   

 ،ذاكرة مصر المعاصرة، »السيرة الذاتية لمحمد علي باشا2«
http://modernegypt.bibalex.org/NewTextViewer.aspx?TextID=AR_217&keyword= 
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 :مجيء محمد علي إلى مصر
ضمن فرقة عسكرية لالشتراك بجانب األتراك وبمساعدة اإلنجليز إلخراج الفرنسيين من مصر ولكن  1799جاء إلى مصر عام 

 لي لبلده.، وعاد محمد ع1799القوات التركية انهزمت في موقعة أبو قير عام 
، ضمن جيش القبطان حسين الذي جاء ليساعد اإلنجليز على جالء 1801عاد محمد علي مرة أخرى لمصر في مارس عام ثم 

، حيث ترقى أثناء ذلك إلى رتبة 1801بقى محمد علي في مصر بعد جالء الحملة الفرنسية عام الفرنسيين عن مصر. 
 العامة وقائد حرس القصر لدى الحاكم العام.سرجشمة )لواء(، ثم ر شح لمنصب رئيس القيادة 

 
 :كيف وصل إلى عرش مصر

العثمانيون والمماليك واإلنجليز، فوضع محمد علي خطة تقوم على التودد ين عن مصر تنازع على السلطة عقب جالء الفرنسي
 .إلى زعماء الشعب حتى يمكنه الوصول للحكم والقضاء على القوى المتصارعة

بدعم من األهالي  1805من يوليو عام  9مان صادر في ثماني على تعيين محمد علي واليا  على مصر بفر وافق السلطان الع
 .والعلماء

 
 من أهم أعمال محمد علي باشا:

 في مجال التعليم:
رسة ، ومدومدرسة األلسنمدرسة المهندسخانة )الهندسة(، بدأ محمد علي في تكوين طبقة من المتعلمين تعليما  عاليا ، فأنشأ 

 ، ومدرسة الفنون والصنائع.المحاسبة
ومدرسة المشاة )البيادة( بالخانكة، ومدرسة الفرسان بالجيزة،  أنشأ أول مدرسة حربية بأسوان، ومدرسة الطب بالقصر العيني

 .ومدرسة المدفعية بطرة )الطوبجية(، ومدرسة أركان الحرب بالخانكة، ومدرسة الموسيقى العسكرية
، 1826با عام و وكانت أول بعثة علمية منظمة ا رسلت إلى أور  أمر البعثات العلمية لنقل التقدم العلمي لمصراهتم الباشا بكما 

طالبا  ذهب معظمهم لفرنسا، واتجه الباقون إلنجلترا  219تسع بعثات وتكونت من  1847و 1826وأعقبها فيما بين عامي 
والطب  ومختلف الصناعات والنظم الحربية والعلوم السياسيةرياضيات ي الهندسة والوالنمسا، وتخصص الطلبة في هذه البعثات ف

 والحقوق.
 أنشأ مطبعة بوالقوزارة للتربية والتعليم في مصر. كما  قام الباشا بإنشاء إدارة خاصة للمدارس سميت "ديوان المدارس" وهي أول

   .1828 عام ، وأصدر جريدة الوقائع المصرية1821 عام
 

 :ارةنظام الحكم واإلد
أو مجلس الحكومة، أهمها: الديوان العالي شأ بعض المجالس أو الدواوين جمع الباشا أو الوالي في يده كل السلطات، فأن
كان يرأسه إبراهيم باشا، وحصر السلطة في سبعة دواوين هي: ديوان الخديوي والمجلس العالي، والمجلس الخصوصي الذي 

لمالية(، وديوان الجهادية )وزارة الحرب(، وديوان الحرب )وزارة البحرية(، وديوان المدارس )وزارة الداخلية(، ديوان اإليرادات )ا
ات )وزارة التعليم واألشغال العمومية(، وديوان التجارة المصرية واألمور األفرنكية )وزارة التجارة والشئون الخارجية(، وديوان الفابريق

 )وزارة الصناعة(.
 

 الزراعة:
نظام االحتكار في بيع كما طبق ، وزيعها على الفالحينام االلتزام في نظام حيازة األرض الزراعية، وقام بتألغى محمد علي نظ

  .الحاصالت الزراعية، فتولت الحكومة البيع لألهالي ولتجار الجملة من االجانب، كما تولت تصديرها للخارج
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 الري:
بالري وأهمها: قناطر العيون التسعة على بحر مويس بالزقازيق، وقناطر  أقام القناطر على الترع لضبط مياهها تيسيرا  لالنتفاع

وفى قبل االنتهاء ، ولكنه ت  1834المسلمية وبحر مشتول بالشرقية، وكان أهم أعماله بناء القناطر الخيرية وقد بدأ في بنائها عام 
 م.استطاع الباشا أن يحول كل أراضي الوجه البحري إلى نظام الري الدائمنها. و 

 
 :الصناعة

نشاء  في استعمال اآلالت توسع األرز ومعاصر للزيوت. كذلك  مضارباهتم محمد علي بصناعة آالت حلج وكبس القطن، وا 
نشاء البخارية، و  ، وأقام كما أسس دار الصناعة بالقلعة. والغزل والنسيج والسكر والزجاج مصانع لتحضير المواد الكيماويةا 

وتم  1829عام ، وترسانة اإلسكندرية التي بدأ العمل فيها صنع األسلحة الصغيرة، ومعامل البارود، وممصنعا  للحبال بالقاهرة
 .1831االنتهاء منها عام 

 
 التجارة:

بسبب الزيادة في إنتاج المحاصيل الزراعية، ونجاح نظام االحتكار الذي طبقه الباشا في  عهدهمت التجارة الخارجية في تقد
 .عية في البالد التي قام بفتحهاارجي، إلى جانب حنكته في تصريف فائض الحاصالت الزراالمجالين الداخلي والخ

أنشأ محمد علي ديوانا  مستقال  للتجارة وجعل مقره اإلسكندرية، ثم أنشأ "ديوان التجارة المصرية واألمور األفرنكية". ساعد على 
صالح الباشا مة التجارة إنشاء بنك اإلسكندريةنجاح منظو  ، ونظم نقل البريد، ومهد د، والعناية بالطرق والمواصالتلنظم النق، وا 

، ووسع وعمق ميناء اإلسكندرية، وقام بحفر ترعة المحمودية، العديد من الطرق البرية، وأصلح الطريق بين القاهرة والسويس
 وبنى أبراج البرق )التلغراف(، مما ساعد على نجاح منظومة التجارة.

 
 أعمال العمران:

قصر الجزيرة الوسطى، وأنشأ باإلسكندرية و قصر الجوهرة، و قصر أثر النبي، و سراي شبرا، بالقاهرة مثل أ بعض القصور أنش
 قصر رأس التين، وقصر القباري، وابتنى القصور في بعض عواصم المديريات.

 ة( ودارا  لآلثار.جامعه الكبير بالقلعة، وأنشأ دارا  للرصد )الرصد خان أنشأ دار المحفوظات بالقلعة، وبنى
 كما قام بإنشاء وتوسيع الشوارع في القاهرة واإلسكندرية.

 
 الصحة:

قام الباشا بمكافحة و ومدرسة الصيدلة ومدرسة الوالدة والممرضات، وبدأ التطعيم اإلجباري، أنشأ مجلس الصحة ومدرسة الطب، 
نشاء المحاجر الصحية.  األمراض واألوبئة في مصر، وا 

 م وهو أول تشريع صحي يصدر في مصر.1841قانون الصحة عام  أصدر الباشاكما 
 

 أواخر أيام محمد علي:
 أسماه المجلس الخصوصي إلدارة شئون البالد، ورأسه إبراهيم باشا. ، أنشأ مجلسا  1847تدهورت حالة محمد علي الصحية عام 

، وعهد 1848ة في رحلة بحرية في فبراير عام بعد إصابة الباشا بوعكة صحية قرر األطباء المشرفون على عالجه سفره لمالط
 .الباشا إلى حفيده عباس باشا وابنه سعيد بتصريف شئون الدولة في غيابه

أصيب الباشا في قواه العقلية مما أدى إلى تشكيل مجلس من اثنتي عشر عضوا  لتصريف شئون البالد  إلى مصر عقب عودته
 وسعيد باشا وغيرهم.وت شكل من إبراهيم باشا رئيسا  وعباس باشا 
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، بتقليد إبراهيم والية مصر ابتداء 1848 يوليهفي الرابع من ه، وأرسل السلطان فرمانا  قام إبراهيم باشا بأعباء الحكم مكان والد

 وتلى فرمان التولية في منتصف سبتمبر. ،1848من الثاني من سبتمبر 
 .1848تدهورت صحة إبراهيم باشا وتوفي في العاشر من نوفمبر 

 .1848ديسمبر عام  5تولي سعيد باشا حكم مصر في 
  .1849أغسطس عام  2أدركت المنية محمد علي باشا في 
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 مصادر ببليوجرافية ُمختارة 
 ُمتاحة في مكتبة اإلسكندرية 

 الكتب المطبوعة:
 

دار التأليف  .طوم. الخرطوم: جامعة الخر مصري-ف الفتح التركيمحمد علي في السودان: دراسة ألهدا إبراهيم، حسن أحمد.
 .]19--[، والترجمة

 (F1المستوى األول العلوي )   962.403   :رقم االستدعاء
 

 .2003. د.م.، النياشين واألوسمة في أسرة محمد علي: مجموعة متحف الفن اإلسالميإبراهيم، سمية حسن محمد. 
 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة(  -- B3)المستوى الثالث السفلي      M9521   708.917671 :رقم االستدعاء

 

دوارد إ جمع ونشر .(: مراسالت قناصل فرنسا في مصر1814-1807) محمد علي ونابليون. ، مترجمناصر أحمد، إبراهيم
 .2008القومي للترجمة، . القاهرة: المركز 1258مراجعة وتقديم رؤوف عباس حامد. المشروع القومي للترجمة  دريو.

 (F1)المستوى األول العلوي  M95217   962.03   رقم االستدعاء:  
 

 .]1998القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، [. الصحوة المصرية في عهد محمد عليأبو الفضل، محمد عبد الفتاح، معد. 
 (F1)المستوى األول العلوي  F146   962.03   رقم االستدعاء:  

 

األتراك في مصر وتراثهم الثقافي: دراسة تحليلية وثبت ببليوغرافي إلرثهم المطبوع منذ عهد محمد وغلي، أكمل الدين. إحسان أ
 .2011. ترجمة صالح سعداوي. تقديم رجب طيب أردوغان. القاهرة: دار الشروق، علي

 (المخازن -- B3المستوى الثالث السفلي ) I254   962.03   رقم االستدعاء:  
 

تاريخ ووصف مسجد المغفور له محمد علي باشا الكبير بالقلعة: بمناسبة إتمام إصالحه في عصر حضرة مد، محمود. أح
 .1939. القاهرة: دار الكتب المصرية، الجاللة "فاروق األول" ملك مصر حفظه اهلل

 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي ) A2865   726.20962   رقم االستدعاء:  
 

 .1924. القاهرة: دار الكتب المصرية، قلعة محمد علي ال قلعة نابليون: بحث تاريخي أثرياألصمعي، محمد عبد الجواد. 
 ليلى علي إبراهيم( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      A836   962.03 1924:   رقم االستدعاء

 

 .4، 3رستم. مج.  سدأ. تولي جمعها وضبط قراءتها ووضع فهارسها باشاد علي األصول العربية لتاريخ سورية في عهد محم
 .]19--[منشورات كلية العلوم واآلداب. بيروت: المكتبة األمريكية،  .هجرية 1255–1251األوراق السياسية لسنة 

 معة عين شمس(جا --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      U88   956.9102 :رقم االستدعاء
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 .1987، ة: دار علي مختار للدراسات. الجيز قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد علي إلى اليومأمين، جالل. 

 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال A5171   336.340962   رقم االستدعاء:  
 

 .2012الشروق،  . القاهرة: دارمحمد علي إلى عهد مبارك قصة االقتصاد المصري: من عهدأمين، جالل. 
 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال A5171q   330.962   رقم االستدعاء:  

 

 .2012. القاهرة: مكتبة اآلداب، محمد علي: سيرته وأعماله وآثارهاأليوبي، إلياس. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9521ay   962.03   رقم االستدعاء:  

 

طالية في دراسة مصر الحديثة في عصر محمد علي باشا: مجموعة مقاالت مختارة اإلسهامات اإليالبغدادي، عماد، مترجم. 
 .2005. القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، 972. المشروع القومي للترجمة لباحثين إيطاليين
 (F1)المستوى األول العلوي  I7925   962.03   رقم االستدعاء:  

 

: الهيئة المصرية ]القاهرة[. 242. تاريخ المصريين محمد علي: دراسة وثائقيةعصر . الجميعي، عبد المنعم إبراهيم الدسوقي
 .2003العامة للكتاب، 

 (F1)المستوى األول العلوي  J948a   962.03   رقم االستدعاء:  
 

اهرة: . الجمعية الملكية للدراسات التاريخية. القعهد محمد علي الكبير تاريخ الزراعة المصرية في. الحتة، أحمد أحمد
 .1950المعارف،  دار

 (المخازن -- B4المستوى الرابع السفلي ) H6762   630.962   رقم االستدعاء:  
 

 .2011، جمهورية. القاهرة: دار الجمهورية. كتاب المحمد علي باشا: بدايات قاسية ومجد عظيمالديهي، نشأت. 
 (F1العلوي )المستوى األول  M9521di   962.03     2011:   رقم االستدعاء

 

 .1989. القاهرة: دار المعارف، 5. . طعصر محمد علي. الرافعي، عبد الرحمن
 (F1)المستوى األول العلوي  M9521ra   962.03     1989:   رقم االستدعاء

 

. م1939-1831–ـه1255-1247شبه الجزيرة العربية، حروب محمد علي في الشام وأثرها في الروقي، عايض بن خزام. 
حياء العلمية البحوث معهد .القرى أم جامعة .العالي التعليم . مكة، السعودية: وزارة21بحوث الدراسات اإلسالمية  سلسلة  وا 
 .] 1994[االسالمية،  الدراسات بحوث مركز .االسالمي التراث

 (F1)المستوى األول العلوي  R947   962.03   رقم االستدعاء:  
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، دار التعاونالقاهرة: [كتاب التعاون.  أم باعث نهضة؟-مغامر وطاغية .1. مج. باشامحمد علي  السعدني، عبد القادر.

2004[. 
  (المخازن -- B4المستوى الرابع السفلي ) M9521sad   962.03     2004:   رقم االستدعاء

 

 .2000فة الدينية، . القاهرة: مكتبة الثقامحمد علي تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر. الشيال، جمال الدين
 (F1)المستوى األول العلوي  S538t   962.03   رقم االستدعاء:  

 

. مكتبة األسرة. سلسلة األعمال الخاصة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة ديثةمحمد علي وأوالده: بناة مصر الح. بدوي، جمال
 .1999للكتاب، 

 (F1العلوي )المستوى األول  B132   962.03   رقم االستدعاء:  
 

. ترجمة إبراهيم أحمد شعالن. العادات والتقاليد المصرية: من األمثال الشعبية في عهد محمد عليبوركهارت، جون لويس. 
 .2000. األلف كتاب الثاني. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3 ط.

 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال B948   398.962     2000:   رقم االستدعاء
 

 .2000، ]القاهرة: مطابع لوتس[. 2. ط. كراره. ترجمة عزة حريم محمد علي باشابول، صوفيا لين. 
 (مكتبة الخرائط -- B4المستوى الرابع السفلي ) P8221h   916.2043     2000:   رقم االستدعاء

 

 .]19--[، مطبعة المعارف: ]القاهرة[. محمد عليثابت، كريم. 
 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي ) T357   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 والنهضة الحديثة المصرية النهضة: وما عليهما مالهما: ميجي واالمبراطور باشا على محمدحسن، هشام عبد الرؤوف. 
 .2009، ة: الدار العالمية. الجيز مقارنة دراسة: الحديثة اليابانية

 (F1)المستوى األول العلوي  H344   952.031   رقم االستدعاء:  
 

 .2003. مكتبة األسرة. األعمال الخاصة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، أسرة محمد عليحلمي، سهير. 
 (F1)المستوى األول العلوي  H6558   962.03   رقم االستدعاء:  

 

فبراير  13–1841فبراير سنة  13على عرش مصر  الذكرى المئوية لتثبيت محمد علي باشا الكبير وأسرتهخانكي، جميل. 
 .]19--[. د.م.، 1941سنة 

 (F1)المستوى األول العلوي  K454   962.03   رقم االستدعاء:  
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سبيل محمد علي باشا: دليل المعرض الدائم المقام في سبيل محمد علي باشا العقادين، دوبروفولسكا، أجنيسكا، وخالد فهمي. 
 .2005يف يونس. القاهرة: دار الشروق، . ترجمة شر القاهرة

 مكتبة الفنون والوسائط المتعددة(  -- B3)المستوى الثالث السفلي      D634   725.17096216 :رقم االستدعاء
 

. القاهرة: (: ملف وثائقي2005مايو -1805عام على حكم مصر )مايو  200محمد علي الكبير: رزق، يونان لبيب. 
 .2005 األهرام،مركز تاريخ  .األهرام

 سامي خشبة( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M9521r   962.03 :رقم االستدعاء
 

  .]19--[ . د.م.،رواية محمد علي
 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي ) R626   962.03   رقم االستدعاء:  

 

القاهرة: دار المعارف،  الجمعية الملكية للدراسات التاريخية. .محمد علي الكبير التاريخ الحربي لعصرزكي، عبد الرحمن. 
1950. 

 عبد الرحمن بدوي( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      Z217   962.03 :رقم االستدعاء
 

 .]1939[. د.م.، الجيش المصري في عهد محمد علي باشا الكبيرزكي، عبد الرحمن. 
 عبد الرزاق باشا السنهوري( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      Z217g   962.03 :قم االستدعاءر 
 

. ترجمة والء عفيفي النحاس. مراجعة وثائق البحرية المصرية في عهد محمد علي: المساهمة اإليطاليةساماركو، أنجلو. 
 .2006لوثائق القومية، وتقديم حسين محمود. القاهرة: دار الكتب وا

 (F1)المستوى األول العلوي  S189w   962.03     2006:   رقم االستدعاء
 

 .2003. تقديم أحمد زكريا الشلق. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2. مج. 2. ط.تقويم النيلسامي، أمين. 
 (F1)المستوى األول العلوي  S188   962     2003:   رقم االستدعاء

 

 .1950. القاهرة: دار المعارف، أعمال المنافع العامة الكبرى في عهد محمد علي الكبيرشافعي، علي. 
 (الكتب النادرة -- B2)المستوى الثاني السفلي      S52545   962.03 :رقم االستدعاء

 

 .1997. بيروت: دار الفالح، تجربة محمد علي الكبير: دروس في التغيير والنهوضشفيق، منير. 
 (F1)المستوى األول العلوي  S5254   962.03   رقم االستدعاء:  

 

. القاهرة: الهيئة 56. تاريخ المصريين دراسة عن إقليم المنوفية المجتمع الريفي في عصر محمد علي:أحمد. شلبي، حلمي 
 .1992المصرية العامة للكتاب، 

 (B2 السفليثاني )المستوى ال S5281   307.720962   رقم االستدعاء:  
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صرية العامة للكتاب، . القاهرة: الهيئة الم30تاريخ المصريين  الموظفون في مصر في عصر محمد علي.حلمي أحمد. شلبي، 
1989. 

 (F1)المستوى األول العلوي  S52815   962.03   رقم االستدعاء:  
 

 .2010، دار الكتب العلمية. القاهرة: أفندينا الباشا: محمد عليصبحي، أحمس حسن. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9521s   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 .]2010[، دار الكتب العلمية. القاهرة: محمد علي باشا: على عرش مصرصبحي، أحمس حسن. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9521su   962.03   رقم االستدعاء:  

 

. اإلسكندرية: مطبعة صالح الدين، ثم في عهدي عباس األول وسعيد البعثات العلمية في عهد محمد علي طوسون، عمر.
1934. 

 (F1)المستوى األول العلوي  T965   962.03   رقم االستدعاء:  
 

. صفحات من تاريخ 2. ط. عهد محمد علي: الجيش المصري البري والبحري صفحة من تاريخ مصر في. طوسون، عمر
 .1996. القاهرة: مكتبة مدبولي، 3مصر 

 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال T965   355.033062     19969:   رقم االستدعاء
 

القاهرة:  س حامد.عبا فو رؤ . إشراف األوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي. مينة، وآخرون، محققونأعامر، 
 .2010الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 

  (F1)المستوى األول العلوي  M9521aw   962.03     2010:   رقم االستدعاء
 

مصر في عهد محمد علي: ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة  إصالح أم تحديث؟ ، محرر.رؤوف ،عباس
 . 2000. القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، عامًا على رحيل محمد علي باشا الكبير 150مرور 

 (F1)المستوى األول العلوي  I821   962.03   رقم االستدعاء:  
 

. القاهرة: مكتبة اآلداب، تطور النهضة النسائية في مصر من عهد محمد علي إلى عهد الفاروقعبده، إبراهيم، ودرية شفيق. 
]1945[. 

 (B2 الثاني السفليالمستوى )    305.40962  :رقم االستدعاء
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. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 39. تاريخ المصريين 1827-1824ان قصة احتالل محمد علي لليونعبيد، جميل. 

1990. 
 (F1)المستوى األول العلوي  U125   962.03   رقم االستدعاء:  

 
. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 255. تاريخ المصريين العالقات بين مصر ولبنان في عهد محمد عليعطا اهلل، مرفت أسعد. 

 .2006ب، للكتا
 (F1)المستوى األول العلوي  A862   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 .1989. القاهرة: دار النهضة العربية، التغييرات االجتماعية في عهد محمد عليالعطار، سلوى. 
 (F1)المستوى األول العلوي  A8834t   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 .]2007[، . د.م.: مشارقأيام في حياة محمد عليعفيفي، أمل صديق. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9521a   962.03   رقم االستدعاء:  

 

تقديم عمر عبد العزيز عمر. الجيزة: عين للدراسات  .الصناعات في عهد محمد علي الحرف و. علي، صالح أحمد هريدي
 .2003والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

 (F1)المستوى األول العلوي  A3981   962.03     2003:   رقم االستدعاء
 

. القاهرة: مكتبة مدبولي، 60. صفحات من تاريخ مصر محمد علي باشا: عودة الذاكرة المصريةعثمان.  غبور، منير، وأحمد
2011. 

 (F1)المستوى األول العلوي  M9521gh   962.03   رقم االستدعاء:  
 

 .1986: دار الهالل، ]القاهرة[. 430هالل ال . كتابمحمد علي الكبيرشفيق. محمد غربال، 
 (F1)المستوى األول العلوي  G4279   962.03     1986:   رقم االستدعاء

 

 .]19--[: مطبعة التوكل، ]القاهرة[. حروب محمد عليفرج، السيد. 
 (F1)المستوى األول العلوي  F21955   962.03   رقم االستدعاء:  

 

: دار الشروق، ]القاهرة[. ترجمة شريف يونس. محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة كل رجال الباشا:فهمي، خالد. 
]2001[. 

 (F1)المستوى األول العلوي  F157   962.03   رقم االستدعاء:  
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صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر: من عهد ساكن الجنان محمد علي باشا الكبير: متوجًا فهمي، زكي. 
الجاللة فؤاد األول ملك مصر والسودان وتاريخ ورسوم حضرات أصحاب السمو أمراء البيت الملكي وفي برسم صاحب 

 .1995. القاهرة: مكتبة مدبولي، مقدمتهم رسم وتاريخ حضرة صاحب السمو األمير الجليل عمر طوسون باشا
 (F1)المستوى األول العلوي  F157   962.04092   رقم االستدعاء:  

 

. القاهرة: 58. صفحات من تاريخ مصر تاريخ البعثات المصرية إلى أوربا: عصر محمد عليالحكيم عبد الغني.  قاسم، عبد
 .2010مكتبة مدبولي، 

 (F1)المستوى األول العلوي  Q1117   962.03   رقم االستدعاء:  
 

 .1987مكتبة مدبولي،  . القاهرة:تطور الصناعة المصرية من عصر محمد علي إلى عصر عبد الناصرقاسم، نوال. 
 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال Q11   338.0962   رقم االستدعاء:  

 

. األسطورة والحقيقة في التاريخ العربي الحديث: محمد علي وجمال عبد الناصر: الضد ُيظهر ُحسنة الضدذوقان.  قرقوط،
 .2005: مكتبة مدبولي، ]القاهرة[

 (F1المستوى األول العلوي ) Q115   962.03   رقم االستدعاء:  
 

. القاهرة: دار الكتب 2. ترجمة الفريد يلوز. تقديم فرانسوا شارل رو. ط. محمد علي وأورباقطاوي، رينيه، وجورج قطاوي. 
 .2008والوثائق القومية، 

 (F1)المستوى األول العلوي  C368   962.03     2008:   رقم االستدعاء
 

 .1992: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]القاهرة[. لحادثة القلعةمحمد علي: رؤيا كفافي، حسين. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M9524k   962.03   رقم االستدعاء:  

 

. ترجمة عنان الشهاوي. مراجعة وتقديم رؤوف األصول االجتماعية للسياسة التوسعية لمصر في عهد محمد عليلوسون، فرد. 
 .2005. القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، 954رجمة عباس. المشروع القومي للت

 (F1)المستوى األول العلوي  L4252   962.03   رقم االستدعاء:  
 

. ترجمة عبد السميع عمر زين الدين. مراجعة السيد أمين شلبي. مصر في عهد محمد عليمارسو، عفاف لطفي السيد. 
 .2004على للثقافة، . القاهرة: المجلس األ554المشروع القومي للترجمة 

 (F1)المستوى األول العلوي  S2758   962.03   رقم االستدعاء:  
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. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973-1800البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات مباشر، عبده. 
2007. 

 سامي خشبة( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M941   359.96062 :رقم االستدعاء
 

 مصر وقضية الزعامة العربية من عصر محمد علي إلى عصر العولمة.متولي، محمود، وزكي محمد عبد اهلل، مترجمون. 
 .]200-[القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 

 (B2 ثاني السفلي)المستوى ال M9923   327.62   رقم االستدعاء:  
 

 .2007القاهرة: دار ليلى، . 2بص وطل . مصريةحدوته محمد، حامد. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M95215   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 .1990. مصر النهضة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عصر حككيانمصطفى، أحمد عبد الرحيم. 
 (F1)المستوى األول العلوي  M991a   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 .2012. بيروت: دار نوبليس، الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي باشا. 40. مج. موسوعة التاريخ المصري
 (F1)المستوى األول العلوي  M4625   962   رقم االستدعاء:  

 

: المجلس . القاهرةم1848-1805الفساد في عصر محمد علي: الدولة ومواجهة الفساد اإلداري في مصر نوري، رزق. 
 .2010األعلى للثقافة، 
 (F1)المستوى األول العلوي  N9741   962.03   رقم االستدعاء:  

 

 .2005. القاهرة: لورينتال، 2. ط. قسمة: القدر العجيب لمحمد علي باشا الكبير مؤسس مصر الحديثةيسري، نيفين. 
 (E رضي)المستوى األ Y9583   892.736   رقم االستدعاء:  

 

 .1988. القاهرة: المركز العربي الحديث، محمد علييوسف سعد. يوسف، 
  (المخازن -- B3السفلي  الثالثالمستوى ) M9521y   962.03   رقم االستدعاء:  

 
Aṣmai, Muḥammad Abd Al-Jawwad. Le Fort Méhémet-Ali: Etude historique 

archéologique prouvant que c'est le Fort Méhémet-Ali et non Fort Napoléon. Le Caire: 

Imprimerie de la bibliothèque Egyptienne, 1924. 

 ليلى علي إبراهيم( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      A836f   962.03 :رقم االستدعاء
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Belliard, Augustin Daniel, Pierre-François-Xavier Boyer, and Georges Douin. Une 

Mission militaire Française auprés de Mohamed Aly: correspondance des généraux 

Belliard et Boyer. Société royal de géographie d'Égypte. Publications spéciales. Caire: 

L'institut français d'archéologie orientale pour la Société royal de géographie d'Égypte, 

1923. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      B443   962.03 :رقم االستدعاء

 
Berry, H. W. Lecture Notes on Egyptian History from the Arab Conquest to the Rise of 

Mohammed Ali Pasha. Cairo: Government Press, 1920. 

 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي ) B5341   962.03   رقم االستدعاء:  
 

Cameron, Donald Andreas. Egypt in the Nineteenth Century, or, Mehemet Ali and his 

Successors until the British Occupation in 1882. London: Smith, Elder, 1898. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2وى الثاني السفلي )المست     C1821   962.03 :رقم االستدعاء

 
Carstens, Patrick Richard. The Encyclopedia of Egypt during the Reign of the 

Mehemet Ali dynasty 1798-1952: The People, Places and Events that Shaped 

Nineteenth Century Egypt and its Sphere of Influence. Victoria, BC, Canada: 

FriesenPress, 2014. 

 (المراجع -- B4)المستوى الرابع السفلي    C3218   962.0303   2014:   رقم االستدعاء

 

Cattaui, René, and Georges Cattaui. Mohamed-Aly et l'Europe. Preface by  F. Charles-

Roux. Paris: Paul Geuthner, 1950.  

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M9521c   962.03 :الستدعاءرقم ا

 
Cattaui, Rene. Le Règne de Mohamed Aly d’après les archives Russes en Egypte. 

Vol. 1. Rapports consulaires de 1819 à 1833. Société royale de géographie d'Egypte. 

Publications spéciales. Le Caire: L'institut Français d'archéologie orientale du Caire, pour 

la société royale de géographie d'Égypte, 1931. 

 ( F1)المستوى األول العلوي   R341   962.03   رقم االستدعاء:

 
Cattaui, Rene ́. Le Règne de Mohamed Aly d'après les archives russes en E ́gypte. 

Société royale de géographie d'Égypte. Publications spéciales. Roma: Nell'istituto 

poligrafico dello stato per la reale società di geografia d'Egypto, 1934-1936. 

 (النادرةالكتب  – B4)المستوى الرابع السفلي    C368r   962.03   رقم االستدعاء:
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Dehérain, Henri. Le Soudan égyptien sous Mehemet Ali. Paris: Georges Carret et 

C. Naud, 1898. 
 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      D3226   962.4 :رقم االستدعاء

 

Douin, Georges. Les Premières frégates de Mohamed Aly, 1824-1827. Société royale de 

géographie d'Égypte. Publications spéciales. Le Caire: L'Institut Franc ̧ais d'arche ́ologie 

orientale du Caire, pour la Socie ́te ́ royale de ge ́ographie d'Égypte, 1926. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2فلي )المستوى الثاني الس     D7379p   962.03 :رقم االستدعاء

 

Douin, Georges. Mohamed Aly et l'expédition d'Alger, 1829-1830. Société royale de 

géographie d'Égypte. Publications spéciales. [Caire]: L'Institut français d'archéologie 

orientale du Caire pour la Société royale de géographie d'Égypte, 1930. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      D7379   965.024 :رقم االستدعاء

 
Douin, Georges. Mohamed Aly pacha du Caire, 1805-1807: Correspondance des 

consuls de France en Égypte.  Société royale de géographie d'Égypte. Publications 

spéciales. Le Caire: L'Institut Française d'archéologie orientale du Caire pour la société 

royale de géographie d'Égypte, 1926. 

 (جامعة عين شمس --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M6971   962.03 :رقم االستدعاء

 
Driault, Edouard. La Formation de l'empire de Mohamed Aly de l'Arabie au Soudan 

(1814-1823): Correspondance des consuls de France en Egypte. Société royale de 

géographie d'Égypte. Publications spéciales. [Le Caire]: L'Institut français d'archéologie 

orientale du Caire pour la Société royale de géographie d'Egypte, 1927. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      F7245   962.03 :رقم االستدعاء

 
Driault, Edouard. Mohamed Aly et Napoléon, 1807-1814: Correspondance des consuls 

de France en Égypte. Société royale de géographie d'Égypte. Publications spéciales. 

Caire: L'Institut française d'archéologie orientale pour la société royale de géographie 

d'Égypte, 1925. 

 ( F1)المستوى األول العلوي   M6971n   962.03   رقم االستدعاء:

 

Durand-Viel, Georges Edmond Just. Les Campagnes navales de Mohammed Aly et 

d'Ibrahim. Paris: Imprimerie Nationale, 1935. 
 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي )  962.03   رقم االستدعاء:  

 

Fargette, Guy. Méhémet Ali: le Fondateur de l'Egypte moderne. Paris: Harmattan, 1996. 

 ( F1)المستوى األول العلوي   M9524f   962.03   رقم االستدعاء:



 

                  190224                                         Bibliotheca Alexandrina                                   Compiled by Sarah Abdelsattar 

    15 

 
 

Gaultier-Kurhan, Caroline. Mehemet Ali et la France, 1805-1849: Histoire singulière du 

Napoléon de l'orient. Paris: Maisonneuve et Larose, 2005. 

 ( F1)المستوى األول العلوي   M95214g   962.03092   رقم االستدعاء:

 
Ghurba ̄l, Muḥammad Shafi ̄q. The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of 

Mehemet Ali: A Study in the Diplomacy of the Napoleonic Era Based on Researchers 

in the British and French Archives. Preface by Arnold J. Toynbee. New York: AMS 

Press, [1977]. 

 (مجموعة شادي عبد السالم -- B1المستوى األول السفلي ) 962.03   رقم االستدعاء:  
 

Gouin, Édouard . L'Egypte au XIXe siècle: Histoire militaire et politique, anécdotique 

et pittoresque de Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha (colonel Sèves). 

Illustrated by J. A. Beaucé. Paris: Paul Boizard, 1847. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      G692   962.03 :رقم االستدعاء

 
Hamont, Pierre Nicolas. L'Egypte sous Méhémet-Ali: Populations, gouvernement, 

institutions publiques, industrie, agriculture, principaux événements de Syrie 

pendant l'occupation égyptienne, Soudan de Méhémet-Ali. Paris: Léautey et Lecointe, 

1843. 

 ين شمس(جامعة ع --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      H228   962.03 :رقم االستدعاء
 
Merruau, M. Paul. L'Egypte contemporaine, 1840-1857: De Méhèmet-Ali à Said Pacha. 

Paris: Didier et cie, 1858.   

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M572   962.03 :رقم االستدعاء

 
Murray, Charles Augustus. A Short Memoir of Mohammed Ali: Founder of the Vice-

Royalty of Egypt. Edited by Herbert Maxwell. London: Bernard Quaritch, 1898. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M9521m   962.03 :رقم االستدعاء
 

Organisation militaire et navale de l'Egypte sous Mehemet-Ali. N.p., [19--]. 

 (المخزن -- B4)المستوى الرابع السفلي    O682   355.0096209034   رقم االستدعاء:

 

Paton, Andrew Archibald. A History of the Egyptian Revolution: From the Period of 

the Mamelukes to the Death of Mohamed Ali. 2nd ed., enl. Vol. 2. London: Trübner, 

1870. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      P312   962 1870:   رقم االستدعاء
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Perrier, Ferdinand. La Syrie sous le gouvernement de Méhémet-Ali jusqu'en 1840. 

Introduction par C. H. Castille. Paris: Arthus Bertrand, 1842. 

 (المخزن -- B4)المستوى الرابع السفلي    P457   956.91   رقم االستدعاء:

 

Polite ̄s, Athanasios G. Le Conflit Turco-Egyptien de 1838-1841 et les dernières années 

du règne de Mohamed Aly: D'après les documents diplomatiques Grecs. Société 

royale de géographie d'Egypte. Publications spéciales. Le Caire: L'Institut Français 

d'archéologie orientale du Caire pour la société royale de géographie d'Egypte, 1931. 

 عين شمس( جامعة --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      P7691   962 :رقم االستدعاء

 

Polite ̄s, Athanasios G. Les Rapports de la Grèce et de l'Égypte pendant le règne de 

Mohamed Aly (1833-1849). Société royale de géographie d'Égypte. Publications 

spéciales. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, la Reale Società di Geografia d'Egitto, 

1935. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      P7691   962.03 :رقم االستدعاء

 
Sammarco, Angelo. Il viaggio di Mohammed Ali al Sudan (15 ottobre 1838-15 marzo 

1839). Société royale de géographie d'Égypte. Publications spéciales. [Caire]: L'Institut 

français d'archéologie orientale du Caire pour la société royale de géographie d'Égypte, 

1929. 

 (المخزن -- B4)المستوى الرابع السفلي    S189v   962.03   رقم االستدعاء:

 
Sammarco, Angelo. Il Regno di Mohammed Ali Nei Documenti Diplomatici Italiani 

Inediti. Vol. 8. Genesi e Primo Svolgimento della Crisi Egiziano-Orientale del 1831-

1833. Société royale de Géographie d'Egypte. Publications spéciales. [Caire]: L'Institut 

Français d'archéologie Orientale du Caire, pour La société royale de géographie d' 

Egypte, 1930-1932.  

 ( F1)المستوى األول العلوي   S189r   962.03   رقم االستدعاء:

 

Sammarco, Angelo. La Marina Egiziana sotto Mohammed Ali: Il Contributo Italiano. 

Publications spe ́ciales (Socie ́te ́ royale de géographie d'E ́gypte). Société royale de 

géographie d'Egypte. Publications spéciales. [Le Caire]: L'Institut Francais d'archeologie 

orientale du Caire pour la Societe royale de geographie d'Egypte, 1931. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      M9521sa   962.03 :رقم االستدعاء

 

Sinoue ́, Gilbert. Le Dernier pharaon: Me ́hémet-Ali, (1770-1849). Presented by Christiane 

Desroches Noblecourt. Paris: Pygmalion, 1997. 

  ( F1)المستوى األول العلوي   M9522s   962.03092   رقم االستدعاء:
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Tãjir, Jacques. Mohamed Ali jugé par les européens de son temps. Le Caire: Horus, 

1942. 

 جامعة عين شمس( --المجموعات الخاصة  -- B2)المستوى الثاني السفلي      T135   962.03 :رقم االستدعاء

 

Weygand, Maxime. Histoire militaire de Mohammed Aly et de ses fils. Paris: 

Imprimerie Nationale, 1936. 

 (مجموعة شادي عبد السالم -- B1المستوى األول السفلي )  962.03   االستدعاء:   رقم
 

Wiet, Gaston. Mohammed Ali et les beaux-arts. Le Caire: Dar al Maaref, [1949]. 

 (المخزن -- B4)المستوى الرابع السفلي    W652   709.62   رقم االستدعاء:

 

Yousry, Nevine. Kismet: The Incredible Destiny of Mohamed Aly El kebir Founder of 

Modern Egypt: Historical Novel. Sion, Switzerland: La Matze, 1996. 

 ( E)المستوى األرضي   Y82   892.736   1996:   رقم االستدعاء

 
Yousry, Nevine. Kismet: Le destin fabuleux de Mohamed Aly El Kebir fondateur de l' 

Egypte moderne: Roman historique. Sion, Switzerland: La Matze, 1995. 

 ( E)المستوى األرضي   Y82   892.736   رقم االستدعاء:

 

 الكتب اإللكترونية:
 eBook Collection. كتاب إليكتروني. Cicc ،2014: .. د.ممحمد علي: سيرته وأعماله وآثارهأيوبي، إلياس. 

 .EBSCOhostات(. بيان )قاعدة
 

)قاعدة بيانات(.  eBook Collection. كتاب إليكتروني. Cicc ،2014 :. د.ممحمد علي الكبيرغربال، محمد شفيق. 
EBSCOhost. 

 

. 58. صفحات من تاريخ مصرتاريخ البعثات المصرية إلى أوروبا في عصر محمد عليقاسم، عبد الحكيم عبد الغني محمد. 
 .EBSCOhost)قاعدة بيانات(.  eBook Collection. كتاب إليكتروني. 2010، القاهرة: مكتبة مدبولي

 
، . القاهرة: مكتبة مدبولياألسطورة والحقيقة في التاريخ العربي الحديث: محمد علي وجمال عبد الناصر. ذوقان ،رقوطق

 .EBSCOhost)قاعدة بيانات(.  eBook Collection. كتاب إليكتروني. 2005
 

. كتاب 2009. كتاب الجمهورية. القاهرة: كتاب الجمهورية، محمد علي باشا: بدايات قاسية ومجد عظيمنشأت، ديهي. 
 .EBSCOhost )قاعدة بيانات(. eBook Arabic Collectionإليكتروني. 
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 :الخرائط

De Bellefonds, Linant, and Louis Maurice Aolphe. Carte hydrographique de la partie 

septentrionale de la Haute Egypte: Où sont indique ́s les travaux d'arrosage exécutés et 

a ̀ exécuter d'apre ̀s les ordres de son altesse Me ́hémet-Ali, vice-roi d'E ́gypte. Map. Paris: 

De ́pot de la Guerre, 1855. 

 (الكتب النادرة -- B2المستوى الثاني السفلي )   912.62   رقم االستدعاء:
 

 الرسائل العلمية:
. رسالة دكتوراه. جامعة الميداليات المصرية المصنوعة في عهد محمد علي وأسرته: دراسة أثرية فنيةإبراهيم، محمود مسعود. 

 .2003القاهرة. كلية اآلثار. قسم اآلثار اإلسالمية، 
 المخزن( -- B4ي )المستوى الرابع السفل   Thesis   33353    :رقم االستدعاء

 

تطور زخارف وأشكال القباب في العمارة اإلسالمية بمصر من العصر الطولوني حتى عصر محمد أحمد، ابراهيم محمد ابراهيم. 
 .2004. رسالة ماجستير. جامعة حلوان. كلية الفنون الجميلة. قسم تاريخ الفن، علي

 المخزن( -- B4سفلي )المستوى الرابع ال   Thesis   31856    :رقم االستدعاء

 

أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاهرة في عهد محمد علي وخلفائه: دراسة أثرية حسانين، ابراهيم وجدي ابراهيم. 
 .2007. رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية اآلثار. قسم اآلثار اإلسالمية، فنية

 المخزن( -- B4الرابع السفلي  )المستوى   Thesis   16854    :رقم االستدعاء
 

. م(1848-1517ه/1265-923المحاريب في مصر في العصر العثماني وعصر محمد علي )حسن، هناء محمد عدلي. 
 .2006رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية اآلثار. قسم اآلثار اإلسالمية، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   16848    :رقم االستدعاء

 

. رسالة دكتوراه. جامعة ألفاظ الحضارة الحديثة من والية محمد علي حتى بداية االحتالل اإلنجليزي لمصرخالد، محمد محمود. 
 .2012القاهرة. دار العلوم. علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، 

 مخزن(ال -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   56265    :رقم االستدعاء

 

. رسالة ماجستير. جامعة م1939-1830جامع محمد علي بمدينة القاهرة: دراسة أثرية وثائقية: دنيا، أسماء شوقي أحمد. 
 .2005القاهرة. كلية اآلثار. قسم اآلثار اإلسالمية، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   16718    :رقم االستدعاء
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. رسالة ماجستير. جامعة أسيوط. كلية اآلداب. قسم التاريخ، م1841–1818محمد علي واليمن ادي. الرجوي، جميلة ه
2005. 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   28885    :رقم االستدعاء

 

اب. قسم التاريخ، . رسالة ماجستير. جامعة المنصورة. كلية اآلداألزهر في عصر محمد عليزيدان، فوزي محمد إبراهيم. 
2005. 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   8481    :رقم االستدعاء
 

دراسات وثائقية للفرمانات الشاهانية العسكرية الصادرة إلى محمد علي مع التحقيق السويركي، خالد سالم سالم سالم. 
 .2012داب. قسم اللغات الشرقية وآدابها، . رسالة ماجستير. جامعة عين شمس. كلية اآلوالترجمة والنقد
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   58689    :رقم االستدعاء

 

م وحتى بداية عهد محمد 1517التنظيم القانوني لإلدارة في مصر في العصر العثماني )من شعبان، محمود بسطامي سليمان. 
 .2000، ةقاهرة. كلية الحقوق. قسم فلسفة القانون وتاريخ. رسالة دكتوراه. جامعة الم(1805علي 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   333    :رقم االستدعاء

 

منحوتات الكائنات الحية في مدينة القاهرة والوجه البحري في عصر أسرة محمد علي عبد المقصود، محمد عبد الفتاح محمد. 
 .2011تير. جامعة حلوان. كلية اآلداب. الدراسات العليا والبحوث، . رسالة ماجسم1952–1805

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   49854    :رقم االستدعاء
 

. رسالة دكتوراه. التطور العمراني والمعماري بمدينة اإلسكندرية من عهد محمد علي إلى عهد إسماعيلعثمان، أحمد سعيد. 
 .2004رة. كلية اآلثار. قسم اآلثار اإلسالمية، جامعة القاه

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   32757    :رقم االستدعاء

 

. رسالة ماجستير. جامعة م1848–1805صناعة المنسوجات في مصر في عهد محمد علي عثمان، هيام صابر أحمد. 
 .2009القاهرة. كلية اآلداب. قسم تاريخ حديث، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   42305    :رقم االستدعاء
 

م( في ضوء مجموعات 1952إلى  1805دراسة أشغال المعادن المدنية في عصر أسرة محمد علي من )علي، سيده إمام. 
تير. جامعة القاهرة. كلية . رسالة ماجسكلية الطب بالقصر العيني( بالقاهرة–قصر الجوهرة–عابدين–متاحف )قصر المنيل

 .2006اآلثار. قسم اآلثار اإلسالمية، 
 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   16665    :رقم االستدعاء
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. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. أشغال النسيج في مصر في خالل عهد أسرة محمد علي باشاالفرماوي، عصام عادل مرسي. 
 .2002قسم اآلثار اإلسالمية،  كلية اآلثار.

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   11168    :رقم االستدعاء

 

: دراسة تاريخية 1952–1805تطور المواصالت في مصر في عهد أسرة محمد علي قريطم، سالي سالم عبد الحميد. 
 .2010احة والفنادق. قسم اإلرشاد السياحي، . رسالة ماجستير. جامعة اإلسكندرية. كلية السيحضارية سياحية

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   44553    :رقم االستدعاء

 

. رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية م1848–1805اإلدارة المالية في عهد محمد علي قطب، محمد مبروك محمد. 
 .2006اآلداب. قسم التاريخ، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   28303    :رقم االستدعاء

 

للعمارة الحربية في العصرين المملوكي والعثماني: بالتطبيق على قلعتي قايتباى  ةدراسة مقارنالكومي، لبنى أحمد مصطفى. 
 .2010اإلرشاد السياحي،  والفنادق. قسم. رسالة ماجستير. جامعة حلوان. كلية السياحة باإلسكندرية ومحمد علي بالمقطم

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   43275    :رقم االستدعاء
 

. حضارية ةقناطر المياه في مصر من العصر الطولوني إلى عصر محمد علي باشا: دراسة أثريرشاد حسني.  ةمحمود، مديح
 .2004اإلسالمية، رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية اآلثار. قسم اآلثار 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   11494    :رقم االستدعاء
 

. رسالة ماجستير. األعمال المعمارية والفنية بآثار القاهرة اإلسالمية في عصر أسرة محمد عليرفعت إبراهيم.  ةمحمود، هب
 .2013جامعة حلوان. كلية اآلداب. قسم اآلثار والحضارة، 

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   62185    :قم االستدعاءر 

 

النقود المتداولة في السودان في عصر أسرة محمد علي حتى نهاية القرن التاسع عشر مندور، محمد سيد عبد العزيز. 
 .2007ر اإلسالمية، . رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية اآلثار. قسم اآلثاالميالدي/الرابع عشر الهجري

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   39913    :رقم االستدعاء

 

. رسالة ماجستير. م1848–1805التجارة الداخلية في عهد محمد علي: دراسة تاريخية النعناعي، سحر عبد المنعم محمد. 
 .2006واإلسالمية،  جامعة اإلسكندرية. كلية اآلداب. قسم التاريخ واآلثار المصرية

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   15730    :رقم االستدعاء
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 لكترونية:اإل علمية الرسائل ال

Abul-Magd, Zeinab A. Empire and its Discontents: Modernity and Subaltern Revolt in 

Upper Egypt, 1700–1920. PhD diss. Georgetown University, 2008. e-thesis. 

ProQuest Dissertations and Theses (database). ProQuest 

 
Hamim, Thoha. The British and the French Responses to Muhammad Ali’s Policies. 

Master’s thesis. McGill University (Canada), 1992. e-thesis. ProQuest Dissertations and 

Theses (database). ProQuest.  

 
Kutluoğlu, Muhammed H. The Egyptian Question, 1831-1841: The Expansionist Policy 

of Mehmet Ali, Pasha of Egypt, in Syria and Anatolia, and the Reaction of the 

Ottoman Government. PhD diss. The University of Manchester (United Kingdom), 

1993. e-thesis. ProQuest Dissertations and Theses (database). ProQuest.   
 

 :المصغرات الفيلمية

Murray, Charles Augustus. A Short Memoir [sic] of Mohammed Ali: Founder of the 

Vice Royalty of Egypt. Alexandria, [199-]. Microfilm. 

 (المصغرات الفيلمية --B1  )المستوى األول السفلي     386.4309 رقم االستدعاء:

 

 المقاالت اإللكترونية:
-1832/ـه 1256-ـه 1248محمد علي باشا والقبائل البدوية في جنوبي بالد الشام )»حمد. أأبو صيني، عبد الحميد محمد 

 Arab World Researchرونية.. مقالة إليكت90-67(: 2018) 1، العدد 12 المجلة األردنية للتاريخ واآلثار«. م(1840

 .EBSCO)قاعدة بيانات(.  

 

م(: دراسة في  1848–1805ه/ 1264–1220صناعة السكة بمصر في عصر محمد علي ). »أسامة أحمد مختار، حسن
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