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األسئلة واألجوبة

ما ھو اإلسم الحقیقى للسفاح؟)1
عبد اهللا بن محمد -1
على ابن عبد اهللا-2

محمد بن عبد اهللا-3
اهللا بن علىعبد -4

أین ولد المنصور؟)2
بالحمیمة-1
ببغداد-2
بدمشق-3
بمكة-4
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من كان یعاصر المھدى فى بالد األندلس؟) 3
طارق بن زیاد-1
عبد الرحمان األول-2
عبد الرحمان الثانى-3
موس بن نصیر-4

فى أي سنة توفى المھدى؟) 4
ھـ1-168
ھـ 2-169

ھـ3-164
ھـ4-165

من كان یعاصر الرشید فى فرنسا؟) 5
شارلمان-1
یزدجرد-2

نكسن-3
أنطونیوس-4

.........المشھور من أسرة البرامكة ھو ) 6
خالد بن برمك-1
برمك-2

یحى بن خالد-3
جعفر بن خالد-4

من ھو؟–أول وزراء الرشید )  7
یحى بن خالد-1
جعفر بن خالد-2

موسى بن یحیى-3
محمد بن یحیى-4

من ھو سمیر الرشید؟) 8
حسن بن على-1
مریم المدنىابن أبى-2

أبو سلمة الخالل-3
الفضل بن ربیع-4

من أسس بیت الحكمة على األرجح؟) 9
ھارون الرشید -1
مأمون-2

أمین        -3
المنصور-4
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؟"كتاب الخراج"من ھو صاحب -10
أبو یوسف-1
الجاحظ-2

ابن قتیبة          -3
اإلمام الشافعى-4

ما ھو؟-إسم والدة المعتصم) 11
خیزران   -1
ماردة -2

زبیدة       -3
عاتقة-4

إلى من تنسب  األسرة السامانیة؟) 12
األفشین     -1
بھرام جور-2

ھرمز     -3
إسماعیل-4

......وكان أحمد بن طولون أمیر) 13
مصر    -1
الشام-2

العراق      -3
اللبنان-4

............من عشائر  الغز الكبیر ) 14
عشیرة المغول -1
عشیرة سالجقة -2

عشیرة البرامكة-3
عشیرة القرامطة-4

......أقامت أسرة سلجوق بن تقاق فى) 15
بالد تركسان   -1
بالد ما وراء النھر-2

بغداد         -3
الشام-4

من لقب بالسلطان المعظم؟) 16
طغر لبك  -1
ابن طولون-2

سلجوق بن تقاق -3
میكائیل بن سلجوق-4

ف من أسس أول المدارس النظامیة؟) 17
ابن طولون   -1
ألب أرسالن -2

)ص(لملكنظام ا-3
ملكشاه-4
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وبموت من انتھت الخالفة العباسیة؟-18
المستعصم -1
المستنصر باهللا-2

الناصر لدین اهللا  -3
المستضیئ باهللا-4

من جلس من الخلفاء للمظالم بنفسھ؟) 19
المنصور   -1
المھدى -2
السفاح     -3
المتوكل-4

.شدید الغیرة على حرمھ.......... كان-20
السفاح      -1
الھادى-2

الرشید    -3
األمین-4

من أحرق السفن بعد أن عبر البحر؟-21
موسى بن نصیر  -1
طارق بن زیاد-2

عبد الرحمان الداخل -3
یزید بن معاویة-4

فى أي سنة وقعت معركة حاسمة فى شأن األندلس؟-22
م       1-711
م   2-823

م     3-715
م 4-713

.......عاصمة األندلس ھى-23
طلیطلة   -1
قرطبة-2

ماردة     -3
أشبیلیة-4

من ھو أول خلیفة فى الدولة األمویة؟) 24
عبد الملك بن مروان -1
معاویة بن أبى سفیان-2

السفاح-3
یزید بن معاویة-4
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السمح بن مالك الخوالن والى األندلس؟فى عھد أى خلیفة كان -25
یزید بن معاویة -1
عمر بن عبد العزیز -2
عبد الملك بن مروان-3
المنصور-4

فى أي سنة وقعت معركة بالط الشھداء؟-26
ھـ    1-114
ھـ2-123

ھـ    3-113
ھـ4-117

ھو؟من -األمیر الطرید-27
عبد الرحمان -1
عبد اهللا بن محمد-2

على بن محمد-3
عبد اهللا بن على-4

أین دفن عبد الرحمان الداخل؟-28
بقرطبة   -1
ببغداد-2

بالشام -3
بطلیطلة-4

بأبى المطرف؟من ھو المعروف ) 29
عبد الرحمان الداخل  -1
عبد الرحمان الثانى -2

الھشام           -3
األمیر الحكم-4

من بنى مسجد ابن عَدبس؟) 30
عبد الرحمان األوسط-1
عبد الرحمن الداخل-2

الھشام      -3
لرحمان الثالثعبد ا-4

فى أّى سنة توفى أرطغرل بن سلیمان شاه؟) 31
ھـ1-687
ھـ2-683

ھـ3-689
ھـ4-787
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بأى لقب ُعرف عثمان بن أرطغول؟) 32
المجاھد-1
الغازى-2

األمیر-3
السلطان-4

.......موطن األتراك األصلى ھو) 33
بغداد-1
إیران-2

تركستان-3
تركیا-4

فى خالفة من وقعت أّول محاولة المسلمین لفتح القسطنطینیة؟) 34
عمر بن الخطاب-1
ن عفان عثمان ب-2

معاویة بن أبى سفیان-3
عبد الملك بن مروان-4

.........وكانت أّول محاولة للعثمانیین لفتح القسطنطینیة فى سنة) 35
م 1-1395
م2-1396

م3-1398
م4-1296

دابق؟فى أّي سنة وقعت موقعة مرج ) 36
ھـ923سنة -1
ھـ 922سنة -2

ھـ928سنة -3
ھـ899سنة -4

............توفى مصطفى كمال أتا تورك سنة ) 37
ھـ1-1357
ھـ2-1356

ھـ3-1359
ھـ4-1347

..........یعود أصل سعودیین إلى) 38
سعود بن أحمد بن مقرن-1
سعود بن محمد بن مقرن-2

فیصل بن عبد العزیز-3
فھد بن عبد العزیز-4

إلى أیى قبیلة تعود األسرة الحاكمة اآلن فى عمان؟) 39
البوسعید-1
آل ثانى-2

مضر-3
خلیفةآل -4



School of Distance Education

A Brief Survay of Arabic History Page 7

فى أّى سنة اتحد الیمن الجنوبى والیمن الشمالى؟-40
ھـ1-1409
ھـ2-1410

ھـ3-1408
ھـ4-1405

ما ھى عاصمة الیمن اآلن؟-41
صنعاء-1
مسقط-2

ساللة-3
دمشق-4

..........و.....یربط جسر الملك فھد بین ) 42
البحرین وكویت-1
البحرین والسعودیة-2

قطر و البحرین-3
قطر والسعودیة-4

فى أى سنة انفرد صدام حسین بسلطة العراق؟) 43
ھـ1-1399
ھـ2-1397

ھـ3-1398
ھـ4-1347

فى أّى سنة وقعت حرب الخلیج؟) 44
ھـ1-1433
ھـ2-1411

ھـ3-1435
ھـ4-1456

فى أّى سنة  تكّون مجلس التعاون العربي؟) 45
ھـ1-1402
ھـ2-1409

ھـ3-1444
ھـ4-1432

فى أّى سنة انفرد حافظ األسد بسلطة سوریا؟) 46
ھـ1-1390
ھـ2-1324

ھـ3-1234
ھـ5-1444

فى أى سنة استقّل لبنان عن فرنسا؟) 47
ھـ1-1365
ھـ2-1366

ھـ3-1344
ھـ4-1234
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فى أّى  سنة انتخب الیأس سركیس رئیسا للبنان؟) 48
ھـ1-1396
ھـ2-1395

ھـ3-1324
ھـ4-1395

........ولد صالح الدین األیوبى  ب) 49
بغداد -1
تكریت-2

دمشق-3
القاھرة-4

فى أ ّى سنة دخل صالح الدین بیت المقدس؟) 50
ھـ1-581
ھـ2-583

ھـ3-587
ھـ4-567

......یقع قبر صالح الدین األیوبى ب -51
بغداد-1
دمشق-2

مصر-3
بیروت-4

.........ولد جنكیزخان فى إقلیم ) 52
دولون -1
تكریت-2

اصبھان-3
إسكندریة -4

.......ولد أبو مسلم الخراسانى ب) 53
اصبھان-1
دمشق-2

القاھرة-3
الحمیمة-4

........زالت الدولة الغوریة  على أیدى ) 54
الخوارزمیین-1
العباسیین-2

األمویین-3
التتر-4

........قتل أبو مسلم الخراسانى  بحضرة الخلیفة) 55
السفاح-1
المنصور-2

الھادى-3
المعتصم-4
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فى أّى سنة انتخب الیاس سركیس رئیسا للبنان؟) 56
ھـ1-1396
ھـ2-1394

ھـ3-1278
ھـ4-1245

فى أي سنة توفى الملك حسین بن طالل؟) 57
ھـ1-1415
ھـ2-1419

ھـ3-1413
ھـ4-1234

من ھو بلفور؟) 58
.وزیر الخارجیة البریطانى-1
.وزیر الخارجیة األمریكى-2

.وزیر الخارجیة الفرنسیى-3
ملك لبنان القدیم -4

ما ھى البالد المشتركة فى العدوان الثالثى؟) 59

أمریكا، إسرائیل، فرنسا-1

.بریطانیا، فرنسا، إسرائیل-2

إسرائیل، أمریكا، بریطانیا-3

لبنان، مصر، فلسطین-4

فى أى سنة ضرب المفاعل النووى العراقى؟) 60
ھـ1-1401
ھـ2-1404

ھـ3-1450
ھـ4-1234

فى مصر؟1919فى عھد من قامت ثورة ) 61
عباس-1
حسین كامل-2

أحمد فؤاد-3
جمال عبد الناصر-4

ابن من الملك فاروق؟) 62
ابن أحمد فؤاد-1
ابن حسین كامل-2

ابن محمد نجیب-3
ابن سعید-4

من مؤسس إخوان المسلمین؟) 63
محمد بن عبد الوھاب-1
حسن البنا-2

مصطفى كامل-3
أحمد فؤاد-4



School of Distance Education

A Brief Survay of Arabic History Page 10

فى أى سنة تولى المنصب الرئیس محمد حسنى مبارك؟) 64
ھـ1-1401
ھـ2-1404

ھـ3-1407
ھـ4-1406

فى أّي سنة أعدم عمر مختار؟)65
ھـ1-1350
ھـ2-1340

ھـ3-1330
ھـ4-1435

فى أّى سنة أعلنت الجمھوریة فى لیبیا؟) 66
ھـ1-1380
ھـ2-1389

ھـ3-1387
ھـ4-1320

فى أى سنة احتلت فرنسا تونس؟) 67
ھـ1-1290
ھـ2-1298

ھـ3-1295
ھـ4-1294

فى أى سنة استقلت موریتانیا؟) 68
ھـ1-1380
ھـ2-1375

ھـ3-1348
ھـ4-1345

من ھو أول رئیس لموریتانیا المستقلة؟) 69
مختار ولد دادة-1
ولد مصطفى ولد محمد السالك-2

أحمد یوسف-3
معاویة-4

متى تولى عمر البشیر رئاسة السودان؟) 70
ھـ1409فى -1
ھـ1407فى-2

ھـ1405فى -3
ھـ1404فى -4

.......كانت تشاد دولة مستقلة فى عام) 71
ھـ1-1390
ھـ2-1307

ھـ3-1302
ھـ4-1303
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بلدة عرفت بالسودان الفرنسى ماھى؟) 72
مالى-1
لیبیا-2

مصر-3
شام-4

ما ھى البلدة التى أكثر أھلھا المسلمین والسلطان عند النصارى؟) 73
كامیرون-1
كینیا-2

موزمبیق-3
.ماالوت-4

من الملك الذى یكنى بأبى الفضل؟) 74
المتوكل-1
عتصمالم-2

األمین-3
المنصور-4

من الملك الذى نھى الناس عن القول بخلق القرآن؟) 75
المتوكل على اهللا-1
المعتصم-2

األمین-3
المأمون-4

من الخلیفة الذى یتشبھ بعمر بن عبد العزیز؟)76
المھتدى-1
المطیع-2

المتوكل-3
المعتصم-4

ما ھو لقب الفضل بن المقتدر؟) 77
المنتصر-1
المطیع -2

عبید اهللا المھدى-3
ھشام الثالث -4

المسترشد؟فى أى مدینة قتل الخلیفة ) 78
مراغة-1
دمشق-2

بغداد-3
ظھران-4

من الملك الفاطمى الذى لقب بأمیر المؤمنین؟) 79
عبید اهللا المھدى -1
الحاكم-2

المھتدى-3
المتوكل على اهللا-4
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توفى الخلیفة العاضد الفاطمي؟فى أى سنة ) 80
م1-1171
م2-1169

م3-1165
م4-1163

من ھو آخر الخلفاء األمویین باألندلس؟) 81
ھشام الثالث-1
ھشام األول-2

معاویة-3
الحاكم األول-4

.فى العصر األوي........ كانت قرطبة مركزا ھاما لصناعة ) 82
القطن-1
الجلود-2

الشجر-3
المالبس-4

......ومن أھم طبقات الشعب فى األندلس) 83
الصقالبة-1
المغاربة-2

العمالقة-3
النصارى -4

.القصر المنیف....... ومن أعظم قصور)84
الشام-1
األندلس-2

لیبیا-3
مصر-4

"الشاھنامة"فى أى عصر ظھر كتاب ) 85
فى العصر الساماني-1
فى العصر العباسى-2

فى العصر األموى-3
فى العصر البویھى-4

.......المؤسس الحقیقى للدولة  الغزنویة ھو ) 86
سبكتكین -1
جنكیزخان-2

محمود الغزنوى-3
محمد الغزنوى-4

......توفى عالء الدین الغورى سنة) 87
ـھ1-556
ھـ2-550

ھـ3-545
ھـ4-540
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ما ھى أقدم دولة نالت استقاللھا فى العالم العربى؟) 88
عمان-1
كویت-2

قطر-3
مصر-4

من السلطان األول للمملكة المغربیة المستقلة؟) 89
السلطان محمد الخامس-1
السلطان الحسن الثانى-2

السلطان محمد السادس-3
السلطان الحسن األول-4

ما ھى البلدة التى أكثر أھلھا البدو الرحل؟) 90
لیبیا-1
موریتانیا -2

مصر-3
لبنان-4

نة نشأت حماس؟فى أّى مدی) 91
القدس-1
الغزة -2

رامّال-3
دمشق-4

كان محمد إدریس السنوسى حاكما فى أى بلد؟) 92
عمان-1
لیبیا-2

موریتانیا-3
تركیا-4

الخلیجى؟فى أى سنة تأسس مجلس التعاون ) 93
م1-1981
م2-1979

م3-19985
م4-1978

من المؤسس األول إلمارة أبوظبى؟) 94
.الشیخ شخبوط بن ذیاب-1
الشیخ زاید بن سلطان-2

خالد بن محمد القاسمى-3
صقر بن القاسم-4

فى أى سنة عثر على البترول فى الكویت؟) 95
م1-1938
م2-1936

م3-1935
م4-1945

أین ولد محمد بن عبد الوھاب؟) 96



School of Distance Education

A Brief Survay of Arabic History Page 14

فى الحمیمة-1
فى العیینة-2

فى المدینة-3
فى نجد-4

الخلیفة العباسى عرف بأبى الدوانیق؟من ) 97
السفاح-1
المنصور-2

المأمون-3
.المتوكل-4

من الخلیفة العباسى الذى یصلى كّل یوم مائة ركعة وحّج ماشیا؟) 98
ھارون الرشید-1
السفاح-2

المنصور-3
الھادى-4

من الخلیفة العباسى الذى أمر بھدم قبر الحسین بن على؟)99
المأمون-1
المتوكل-2

المعتصم-3
المنتصر-4

من الخلیفة العباسى الذى لقب بالمستعین باهللا؟) 100
المعتصمأحمد بن محمد -1
عبد اهللا بن على-2

محمد بن عبد اهللا-3
على بن محمد-4

.......اإلسم الحقیقى ألبى سلمة الخالل ھو) 101
عبد الرحمان بن على-1
أحمد بن الحسین-2

حفص بن سلیمان-3
على بن محمد-4

صقر قریش؟من ھو-102
عبد الرحمان الداخل-1
حفص بن سلیمان-2

المأمون بن ھارون الرشید-3
الھادى بن ھارون الرشید-4

ما ھى المدرسة األولى؟) 103
المدرسة البیھقیة فى نیسابور-1
المدرسة النظامیة-2
المدرسة السھروردیة-3
اإلسالمیةاألمدرسة-4
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أین تقع المدینة المھدیة؟) 104
بالمغرب-1
فى بغداد-2

فى دمشق-3
فى اإلسكندریة-4

أین تقع المدینة الزاھرة؟-105
فى قرطبة-1
فى القاھرة-2

فى دمشق-3
فى اإلسكندریة-4

من بنى المدینة الرباط؟) 106
جوھر الصقلى-1
یوسف بن عبد المؤمن الموحدى-2
إدریس الثانى-3
محمد على-4

من بنى المدینة فاس؟) 107
إدریس الثانى-1
عبد الرحمان الداخل-2

الرشید-3
الھادى-4

من وضع أساس الجامع األزھر؟) 108
محمد على-1
جوھر الصقلى-2

جمال عبد الناصر-3
عمرو بن العاص-4

ما اسم مدینة بناھا المعتصم؟) 109
بغداد-1
سامرا-2

دمشق-3
فاس-4

المدینة الرصافة؟أین تقع ) 110
فى فلسطین-1
فى العراق-2

فى الشام-3
فى مصر-4
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فى أي سنة وقعت موقعة كرزت؟) 111
م1-1005
م2-1110

م3-1456
م4-1210

نمیة؟فى أّى عام تشكل حزب العدالة والت) 112
م2002فى عام -1
م2-2003

م3-2001
م4-2000

فى أّى عام أعلن قیام المملكة العربیة السعودیة؟) 113
ھـ1351فى عام -1
ھـ1354فى عام -2

ھـ1350فى عام -3
م1352فى عام -4

من تناول أوال عن لقب صاحب الجاللة؟) 114
عبد اهللا بن عبد العزیز-1
فھد بن عبد العزیز -2

فیصل بن عبد العزیز-3
سلطان بن عبد العزیز-4

ما ھى عاصمة تونس؟) 115
تونس -1
صنعاء-2

بغداد-3
ومالخرط-4

عاصمة أّى بلد ھو؟–بیروت ) 116
شام-1
لبنان-2

یمن-3
لیبیا-4

نقد أى بلد ھى؟-لیرة) 117
جوردان-1
لبنان-2

كویت-3
بحرین-4

......موریتانیا ھونظام الحكم فى ) 118
اتحادى-1
جمھوریة-2

ملكى-3
إمارة-4
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........األوقیة نقد لبلد) 119
لیبیا-1
موریتانیا-2

لبنان-3
سوریا-4

ما ھى عاصمة موریتانیا؟) 120
نواكشوط-1
الخرطوم-2

الرباط-3
بیروت-4

............عاصمة المملكة المغربیة ھى)121
الریاض-1
تونس-2

الرباط-3
نواكشوط-4

ما عاصمة عمان؟) 122
منامة-1
الرباط-2

مسقط -3
الریاض-4

فى أى بلد؟-نظام الحكم اتحادى) 123
كویت-1
البحرین-2
عمان -3
فى العمارات العربیة المتحدة-4

......نظام الحكم فى قطر) 124
جمھورى-1
إمارة-2

ملكى-3
اتحادى-4

.......إمارة السلطة فى البحرین ل) 125
آل الشیخ-1
أسرة آل خلیفة-2

العباسیة-3
لألمویة-4
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.............سیاسة مصر ) 126
جمھوریة-1
ملكى-2

إمارة-3
اتحادى-4

فى أى سنة تأسست المملكة العربیة السعودیة؟) 127
م1-1932
م2-1933

م3-1937
م4-1936

من الذى یعرف بأسد نجد؟) 128
عبد العزیز آل سعود-1
.محمد بن عبد الوھاب-2

عبد العزیزفیصل بن -3
فھد بن عبد العزیز-4

؟"الوطن"من أى بلد تصدر الصحیفة ) 129
من عمان-1
من الكویت-2

من البحرین-3
من السعودیة-4

من ھو أول رئیس لدولة اإلمارات العربیة؟) 130
الشیخ زاید-1
الشیخ خلیفة بن زید-2

خالد بن فیصل-3
محمد بن زاید-4

؟"دیوان الزنادقة"من الملك الذى أنشأ أّوال ) 131
الھادى-1
المھدى-2

المعتصم-3
المتوكل-4

من أین خرج المقنع؟) 132
من ناحیة مرو-1
من بغداد-2

من دمشق-3
من ما وراء النھر-4

؟"ذو الرئاستین"من ُلقب ب ) 133
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صالح بن على-1
الفضل بن مالك-2

الفضل بن سھل-3
الفضل بن الربیع-4

مؤسس الطاھریة؟من ھو ) 134
طاھر بن الحسین-1
طاھر بن الحسن-2

محمد بن طاھر -3
أحمد بن طاھر-4

من ھو مؤسس الدولة الصفاریة؟) 135
یعقوب بن اللیث الصفار-1
فى أي سنة توفى اإلخشید؟-2
طاھر بن محمود -3
یعقوب بن الحسین-4

ھو ناصر الدولة؟من) 136
الحسن بن عبد اهللا-1
الحسن بن أحمد-2

الحسین بن على -3
أحمد بن محمد-4

من ھو معز الدولة؟) 137
أحمد بن بویھ-1
الحسن بن سلیمان-2

أحمد بن المعز-3
سیف بن على-4

فى أّى سنة انتھى نفوذ البویھى؟) 138
م1-1053
م2-1042

م3-1035
م4-1055

بوفاة من زالت دولة السالجقة العظام فى فارس وخراسان؟) 139
سلجوق بن دقاق-1
ألب أرسالن-2

سنجرالسلطان -3
ملكشاه-4

؟"أتابك"ما معنى ) 140
مؤدب-1
ملك-2

أمیر-3
قائد-4
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من الخلیفة الذى لقب بالقائم بأمر اهللا؟) 141
أبو القاسم محمد-1
أبو طاھر إسماعیل-2
أبو تمیم معد-3
أب منصور نزار -4

من الخلیفة الذى لقب بالعزیز باهللا؟) 142
أبو منصور نزار-1
أبو محمد خالد-2

أبو حسن-3
أبو عبد اهللا-4

نھایة أى ملك كانت لغزا؟) 143
القائم بأمر اهللا-1
الحاكم-2

العزیز-3
المعز لدین اهللا-4

.........والدة المكتفى  ھى ) 144
جیجك-1
شغب-2

زینب-3
زبیدة-4

فى عھد من تعرضت الدولة السامانیة للزوال؟) 145
نوح بن منصور-1
حسن بن منصور-2

خالد بن عبد اهللا-3
منصور بن نوح-4

فى أى سنة غزا محمود الغزنوى شمال الھند؟) 146
ھـ1-389
ھـ2-392

ھـ3-395
ھـ4-394

زالت الدولة الغزنویة على ید من؟) 147
شھاب الدین الغورى-1
یعقوب بن اللیث الصفار-2
بھرام جور-3
أحمد بن طولون-4

.ھى ضریبة تجبى بمقتضى اتفاقات معینة بین الحكومة والخاصة) ....... 148
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المقاطعة-1
المحاسبة-2

المقاسمة-3
الضریبة-4

..........وفد أطلق على اإلمامیة الموسویة) 149
السبعیة-1
.اإلثنا عشریة-2

الباطنیة-3
الزیدیة-4

.........ومن أشھر نواب األئمة اإلسماعیلیة-150
جعفر الصادق-1
میمون القداح-2

الحسین-3
محمد بن أحمد النسفى-4
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(The Answers) األجوبة
شارلمان-5ھـ169-4عبد الرحمان األول-3بالحمیمة-2عبد اهللا بن محمد-1

أبو -10ھارون الرشید -9ابن أبى مریم المدنى-8یحیى بن خالد -7خالد بن برمك  -6
عشیرة سالجقة-14مصر-13بھرام جور  -12ماردة -11یوسف 

الھـــادى -20المھدى-19المستعصم -18نظام الملك -17طغرلبك -16بالد تركستان  -15
قـــرطبـــة-23م     711-22طـــارق بن زیـــاد   -21

-28عبد الرحمان -27ھـ 114-26عمر بن عبد العزیز -25معاویة بن أبى سفیان -24
-33الغازى -32ھـ 687-31عبد الرحمان األوسط -30عبد الرحمان الثانى -29ة بقرطب

سعود بن -38ھـ 1357-37ھـ 922سنة -36م 1395-35عثمان بن عفان -34تركستان 
-43البحرین والسعودیة -42صنعاء -41ھـ 1410-40البوسعید -39محمد بن مقرن 

تكریت -49ھـ 1396-48ھـ 1366-47ھـ 1390-46ھـ 1409-45ھـ 1411-44ھـ 1399
-56المنصور -55الخوارزمیین -54إصبھان -53دولون -52دمشق -51ھـ 50-583

-60بریطانیا، فرنسا، إسرائیل -59وزیر الخارجیة البریطانى -58ھـ 1419-57ھـ 1396
-66ھـ 1350-65ھـ 1401-64حسن البنا -63ابن أحمد فؤاد -62أحمد فؤاد -61ھـ 1401
-72ھـ 1390-71ھـ 1409-70مختار ولد دادة-69ھـ 1380-68ھـ 1298-67ھـ 1389
مراغة -78المطیع -77المھتدى -76المتوكل على اهللا -75المتوكل -74كامیرون -73مالى 

األندلس -84الصقالبة -83الجلود -82ھشام الثالث -81م 1171-80عبید اهللا المھدى -79
السلطان محمد الخامس -89عمان -88ھـ 556-87سبكتكین -86العصر السامانى فى-85
م 1938-95الشیخ شخبوط بن ذیاب -94م 1981-93لیبیا -92الغزة -91موریتانیا -90
أحمد بن محمد المعتصم -100المتوكل -99ھارون الرشید -98المنصور -97فى العیینة -96

-104المدرسة البیھقیة فى نیسابور -103بد الرحمان الداخل ع-102حفص بن سلیمان -101
-108إدریس الثانى -107یوسف بن عبد المؤمن الموحدى -106فى قرطبة -105بالمغرب 

فى -113م 2002فى عام -112م 1005-111فى العراق -110سامرا -109جوھر الصقلى 
جمھوریة -118لبنان -117لبنان -116تونس -115فھد بن عبد العزیز -114ھـ 1351عام 
فى العمارات العربیة المتحدة -123مسقط -122الرباط -121نواكشوط -120موریتانیا -119
عبد العزیز آل سعود -128م 1932-127جمھوریة -126أسرة آل خلیفة -125إمارة -124
الفضل بن -133من ناحیة مرو -132المھدى -131الشیخ زاید -130من السعودیة -129
-137الحسن بن عبد اهللا -136یعقوب بن اللیث الصفار -135طاھر بن الحسین -134ربیع 

-142أبو القاسم محمد -141مؤدب -140السلطان سنجر -139م 1055-138أحمد بن بویھ 
نوح بن منصور  -145جیجك-144الحاكم-143أبو منصور نزار

شریةــاإلثنا ع-149المقاطعة -148دین الغورى   ـھاب الش-147ھـ146-392
.میمون القداح -150
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