
رقم االثراسم االثررقم االثراسم االثر

31مدرسة قراسنقر1جامع السلطان الظاھر بيبرس البندقدارى

32خانقاه بيبرس الجاشنكير2قبة طومانباى

33جامع االقمر3.2قبة ابو الغضنفر اسد الفائزى

34قصر االمير بشتاك4قبة االمير يشبك من مھدى

35جامع جمال الدين يوسف االستادار5قبة الفداوية

36مدرسة تاتار الحجازية6باب الفتوح

37بقايا مدرسة الظاھر بيبرس البندقدارى7باب النصر

38مدرسة وقبة نجم الدين ايوب8باب المزھرية ( باب المدرسة المنكوتمرية )

40.2مسجد الشيخ مطھر9وكالة السلطان قايتباى ( باب النصر )

41ضريح الشيخ سنان10قبة القاصد

42جامع تغرى بردى11باب وكالة قوصون

43مدرسة ومارستان وقبة السلطان قالوون12جامع الدشطوطى

44مدرسة الناصر محمد بن قالوون14سبيل االمير محمد

45مدرسة االمير مثقال15جامع الحاكم بأمرهللا

46واجھه جامع عبد اللطيف القرافى16سبيل وكتاب وقف قيطاس

48جامع محب الدين ابو الطيب17سبيل وكتاب اوده باشى

49مدرسة ابو بكر مزھر18المدرسة البقرية

50قاعة محب الدين19واجھة منزل ووكالة اوده باشى

51مقعد االمير ماماى السيفى20بقايا سراى المسافر خانه

52سبيل خسرو باشا21سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا

53باب الغورى22مسجد ايدمر البھلوان

54باب خان الخليلى البحرى23سبيل وكتاب امين افندى بن ھيزع

55منارة مسجد الرويعى24مسجد آل ملك الجوكندار

56باب خان الخليلى القبلى25جامع ابن برد بك

57سبيل اسماعيل مغلوى26مدرسة مغلطاى الجمالى

58زاوية فاطمة ام خوند27سبيل البازدار

59قبة عبد الوھاب الشعرانى28بوابة المشھد الحسينى

60مدرسة القاضى عبد الباسط28.2منارة المشھد الحسينى ( المنارة الشرقية القديمة )

62سبيل وحوض محمد بك ابو الذھب29جامع مرزوق االحمدى

64وكالة السلطان قانصوه الغورى30جامع محمود محرم

فھرس اثار القاھرة االسالمية
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فھرس اثار القاھرة االسالمية

93باب قايتباى ( جبانة قايتباى )65منزل ومقعد السلطان قانصوه الغورى

94قبة بن غراب66قبة السلطان قانصوه الغورى

95واجھة مدفن مراد بك67سبيل السلطان قانصوه الغورى

96قاعة شاكر بن الغنام68قبة محمد االنور

97جامع االزھر69سبيل وكتاب زين العابدين

98جامع محمد بك ابو الدھب70سبيل وكتاب سليمان بك الخربوطلى

99مسجد السلطان قايتباى ( جبانة قايتباى )71سبيل وكتاب خليل أفندى المقاطعجى

100قبة الكلشنى72منزل جمال الدين الذھبى

101مقعد السلطان قايتباى73سبيل وكتاب ابى االقبال ( عارفين بك )

102مدرسة العينى74حوض السلطان قايتباى ( االزھر )

103زاوية احمد بن شعبان75وكالة السلطان قايتباى ( االزھر )

104بقايا ربع قايتباى76سبيل السلطان قايتباى ( االزھر )

105قبة سودون القصروى77منزل زينب خاتون

106قبة خديجة ام االشرف78سور صالح الدين

107جامع كافور الزمام ( المدرسة الزمامية )78.2سور مجرى العيون ( عصر الناصر محمد بن قالوون )

108قبة الرفاعى78.3سور مجرى العيون ( عصر الغورى )

109مصاريع جامع الفكھانى78.4سور مجرى العيون ( عصر محمد على باشا )

109.2جامع الفكھانى79مقياس النيل

110قبة السبع بنات80قبة االميرة طولبيه

111بقايا تكية احمد ابو سيف81بقايا خانقاه خوند ام آنوك

112مسجد اصلم السلحدار82جامع سيدى مدين

114مسجد وحوض قجماس االسحاقى83منارة سيدى احمد الزاھد

115مسجد احمد المھمندار84قبة الوزير

116مسجد الصالح طالئع85قبة االمير تنكز بغا ( جامع التنكزية )

117مسجد الكردى - المدرسة المحمودية ( الخيامية )86قبة السادات الشناھرة

118مدرسة اينال اليوسفى87قبة االمير ازرمك

119مسجد جانى بك االشرفى88قبة حسن نصر هللا

120مسجد الطنبغا الماردانى89قبة كزل ( كركر )

121خانقاه ومسجد السلطان برسباى90قبة ازدمر ( الزمر )

122قبة جانى بك االشرفى92قبة طشتمر ( حمص اخضر )
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155زاوية مصطفى باشا123مسجد آق سنقر

156مئذنة على البقلى124قبتا برسباى البجاسى واالمير سليمان

157قبة يونس الدوادار - انس ( صحراء المماليك )125مدرسة ام السلطان شعبان

158مدرسة السلطان االشرف اينال126مسجد التى برمق

159منارة وباب مسجد الغورى ( عرب آل يسار )127بقايا مدرسة االمير سودون من زاده

160مسجد نور الدين ( مسيح باشا )128قبة القمارى

161مدفن تمرباى الحسينى129مدرسة جانم البھلوان

162مسجد االمير قرقماس السيفى ( امير كبير )130مسجد االمير الماس الحاجب

163مسجد بدر الدين الونائى131مدرسة الجاى اليوسفى

164قبة السلطان قانصوه ابو سعيد ( صحراء المماليك )132قبة عصفور

165منزل وقف العروسى والعريان133مدرسة السلطان حسن

166مئذنة على الفرا134مسجد جوھر الالال

167سبيل وكتاب سليمان جاويش135مسجد المحمودية

168قبة عبد هللا المنوفى136مدرسة قانيباى اميراخور ( القلعة )

169قبة شجرة الدر138مسجد منجك اليوسفى

170قبة قرقماس139قبة االمير يونس الدوادار ( الحطابة )

171مدفن جانى بك ( نائب جدة )140بقايا خانقاه نظام الدين

172زاوية زين الدين يوسف142مسجد سليمان باشا الخادم ( سارية الجبل )

173بقايا زاوية نور الدين ( جوالق )143مسجد الناصر محمد بن قالوون

174منارة مسجد الزمر ( ازدمر )144سبيل االمير شيخو

175مدرسة االشرف برسباى145مسجد احمد كتخدا العزب

176جامع شرف الدين146زاوية وخانقاه ايدكين البندقدارى ( زاوية االبار )

177مدرسة مقبل الداودى147مسجد االمير شيخو

178مسجد الجمالى يوسف148مسجد الغورى ( شارع السيدة عائشة )

179وكالة وسبيل الكردانى149خانقاه الناصر فرج بن برقوق

180مدرسة السلطان الظاھر جقمق150سبيل محمد كتخدا

181جامع مراد باشا151مسجد قانيباى المحمدى

182جامع القاضى يحيى زين الدين ( الموسكى )152خانقاه وقبة االمير شيخو

183حوض السلطان قايتباى ( جبانة قايتباى )153مدرسة خشقدم االحمدى

184مدرسة االمير عبد الغنى الفخرى ( جامع البنات )154منارة قانيباى الجركسى
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216مسجد وسبيل تمراز االحمدى185مسجد اسنبغا

217مسجد الجين السيفى187مدرسة السلطان برقوق

218مدرسة صرغتمش188وكالة تغرى بردى

219سبيل يوسف بك ( السيدة زينب )189مدرسة السلطان الغورى ( الغورية )

220مسجد احمد بن طولون190جامع السلطان المؤيد شيخ

221مدرسة سالر وسنجر الجاولى191مسجد بيبرس الخياط

222حوض السلطان قايتباى ( قلعة الكبش )192زاوية فيروز الساقى

223مدرسة قايتباى ( قلعة الكبش )193مسجد آق سنقر الفرقانى ( جامع الحبشلى )

224باب مسجد قوصون194سبيل عبد الباقى خير الدين

225تكية السليمانية195مسجد المرأة ( فاطمة شقراء )

226سبيل ابراھيم خلوصى196مسجد يوسف اغا الحين

227مسجد تميم الرصافى ( تنم رصاص )197سبيل وكتاب على بك الدمياطى

228منزل قايتباى198سبيل وقف حبيش

229ضريح يوسف اغا الحبشى199باب زويلة

230سبيل محمد كتخدا الحبشى200مسجد الملكة صفية

231السبيل االحمر201مسجد البردينى

232سبيل موصلى202بقايا جامع قوصون

233جامع االمير حسين203زاوية وسبيل فرج بن برقوق

234قبة ابو اليوسفين204مسجد القاضى يحيى زين الدين ( الحبانية )

235باب السلطان قايتباى بمنزل الرزاز205بقايا مسجد االمير بشتاك ( الباب الداخلى والمنارة )

235.3منزل احمد كتخدا الرزاز ( باب الوزير )206مسجد قراقجا الحسنى

236سبيل طه حسين الوردانى207مسجد مغلباى طاز

237مئذنة زاوية الھنود208مقعد رضوان بك

238سبيل ابراھيم اغا مستخفظان209مدرسة تغرى بردى الرومى

239مسجد السلطان شاه210مسجد حسن باشا طاھر

240سبيل ومدفن عمر اغا والمنازل بجواره211مدرسة االمير ازبك اليوسفى

241زاوية محمد ضرغام212مسجد الشيخ جاھين الخلوتى

242مدرسة قطلوبغا الذھبى213سبيل يوسف الكردى

243سبيل وكتاب حسن اغا كوكليان214واجھه زاوية عبد الرحمن كتخدا

244مدخل حمام بشتاك215قبة اوالد االسياد
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275قبة االشرف خليل245رباط احمد بن سليمان الرفاعى

276قبة الخلفاء العباسين246سبيل مصطفى سنان

278باب قايتباى ( ميدان السيدة عائشة )247بوابة قصر منجك السلحدار

279ضريح ورباط الشيخ يوسف العجمى العدوى ( مدفن مصطفى باشا )248مسجد خايربك

280قبة عبد هللا الدكرورى249قصر الين آق الحسامى

281قبة االمام الشافعى250مسجد ايتمش البجاسى

282باب وايوان الثعالبة251حوض ايتمش البجاسى

283منزل ابراھيم كتخدا السنارى252مسجد الست مسكه

284قبة القاسم الطيب253مسجد ارغون شاه االسماعيلى

285قبة يحيى الشبيھى254مسجد قانيباى الرماح ( الناصرية )

286مسجد االمام الليث255قبة االمير طراباى الشريفى

288مئذنة التربة السلطانية256قبة الكومى

289قبة وبقايا التربة السلطانية257البيمارستان المؤيدى

290مئذنة قوصون258زاوية حسن الرومى

291قبة قوصون259مسجد االمير يوسف جوربجى

292قبة على بدر الدين القرافى260سبيل وحوض عبد الرحمن كتخدا

293المئذنة القبلية261قبة سنجر المظفر

294قبة االمير سودون262سبيل يوسف بك ( الحلمية )

295قبة مصطفى اغا جالق263مدرسة وقبة سنقر السعدى ( حسن صدقة )

296قبة الصوابى264مسجد عثمان كتخدا ( الكخيا )

297ايوان ريحان265سبيل وكتاب القزالر

298قبة تنكزبغا266قصر االمير يشبك ( قوصون )

299قبة بحرى تنكزبغا267قصر االمير طاز

300قبة وايوان المنوفى268سبيل على اغا دار السعادة

301مشھد اخوة يوسف ( االسباط )269مدرسة بشير اغا الجمدار

302سبيل ومدفن سليمان اغا الحنفى270قبة صفى الدين جوھر

303قبة يعقوب شاه المھمندار271تربة عثمان بك القازدوغلى

304مسجد ومرقب الجيوشى ( بدر الجمالى )272سبيل مصطفى طبطباى

305بئر صالح الدين يوسف273مشھد السيدة رقية

306قناطر مياه ابن طولون274بقايا مدرسة وقبة ام الصالح
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340مسجد السلطان ابى العال307برج الظفر

343مسجد مصطفى جوربجى ميرزا307.2سور صالح الدين

344مسجد القاضى يحيى ( بوالق )308تكية وسبيل السلطان محمود

346مئذنة مسجد العمرانى309سبيل بشير اغا

347سبيل وقف ميرزا310قبة أقسنقر

348مئذنة العاليا311سبيل وقف كلسن

349مسجد سنان باشا312خانقاه سعد الدين بن غراب

351خان الزراكشة313سبيل الست صالحه

352سور القاھرة الشمالى ( بدر الجمالى )314سبيل وكتاب السلطان مصطفى

352.2سور مصر القديم ( صالح الدين )315قبة الحصواتى

354قبة المناوى316تربة الفخر الفارسى

355منزل وقف الحاج عبد الواحد الفاسى318مسجد السويدى

356بوابة حارة المبيضة319جامع عمرو بن العاص

357ضريح الشرفا320رباط اآلثار

358سبيل نفيسة البيضا321منزل وسبيل الكريدلية

359قبة على نجم322بقايا قصر الغورى

360قبة قانصوه ابو سعيد ( سكة المحجر )323حوض االمير شيخو

363سبيل ابراھيم جوربجى324سبيل السلطان قايتباى ( الخليفة )

365زاوية رضوان بك325بوابة درب اللبان

368منزال األاليلى والقاياتى326.2تكية تقى الدين البسطامى

369بقايا ساقية الناصر محمد327قبة صندل الميرغنى

370ايوان فارس الدين اقطاى328سبيل شاھين احمد اغا

376سبيل االمير خليل329سبيل محمد مصطفى المحاسبجى

377مسجد الحاج محمد باشا330بوابة الملكة صفية

378مسجد السيدة عائشة النبوية331سبيل ابراھيم بك الكبير

381مسجد وسبيل جمبالط332باب وتكية وقبة الكلشنى

382مسجد وسبيل سليمان اغا السلحدار333قبتا السيدة عاتكة والجعفرى

383تربة رضوان بك335سبيل عباس اغا

384قبة ابو جعفر الطحاوى337سبيل رقية دودو

385تربتا على بك الكبير واسماعيل بك الكبير339منزل السحيمى



رقم االثراسم االثررقم االثراسم االثر

فھرس اثار القاھرة االسالمية

436بقايا رباط كتخدا ومسجد الشيخ رمضان387سبيل ومدفن رضوان اغا الرزاز

442تكية الرفاعية388قبة رقية دودو بنت بدوية شاھين

444مدش الست رابية389قبة مصطفى بك جاھين

445منزل وقف الست وسيلة390حوش عثمان بك ابو سيف ( السنارى )

446منزل وقف عبد الرحمن الھراوى391قبة االمير برھام

448مسجد عبد الرحمن كتخدا393تربة أمنة قادن

450جامع الشواذلية394مسجد السيدة نفيسة

452سبيل االمير عبد هللا كتخدا عزبان395واجھة وكالة نفيسة البيضا

455قلعة محمد على باشا396باب وكالة عباس اغا

456حوض وقبة القاضى مواھب397وكالة وسبيل وقف النقادى

459واجھة مسجد العربى ومنزل المحروقى398وكالة بازرعة

460واجھة وكالة الشرايبى401سبيل محمد على ( العقادين )

461سبيل احمد افندى سليم402سبيل محمد على ( النحاسين )

462جامع الجوھرى ( الجمالية )405سبيل حسن افندى كاتب عزبان

463منزل وقف السادات406منازل وقف رضوان بك ( الجانب الغربى )

466قاعة الدردير407منازل وقف رضوان بك ( الجانب الشرقى )

471منزل وقف مصطفى جعفر السلحدار408واجھة منازل وقف رضوان بك امام مسجد الكردى

472مسجد داود باشا410حمام السلطان المؤيد

473القباب السبع411وكالة وسبيل جمال الدين الذھبى

474مصلى خضراء الشريفة412سبيل السلطان قايتباى ( جبانة قايتباى )

476قبة رجب الشيرازى413قبة الشيخ عبد هللا

477زاوية ابو الخير الكليباتى415مسجد ذو الفقار بك

479القبة الفاطمية418قبة موفى الدين

480خانقاه سعيد السعداء420سبيل حسن اغا ارزنكان

497منزل على لبيب423وكالة الصنادقية

499واجھة حوش عطى425وكالة الجالب

503مسجد محمد على الكبير426منارة على العمرى

505قصر الجوھرة والعدل428بقايا المدرسة الكاملية

507سبيل كوسه سنان432بقايا الساقية الطولونية

508سبيل ابراھيم بك المناسترلى433سبيل وكتاب وقف الحرمين
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568منزل حسين كتخدا شنن510قبة الشيخ سعود

569صھريج قديم بالقلعة511قبة الشيخ يونس ( بدر الجمالى )

586مدفن ابراھيم خليفة جنديان515بقايا مسجد اللؤلؤة

587مسجد عابدين بك ( الفتح )516بقايا مشھد كلثم

588سبيل حسين الشعيبى517بقايا كھف السودان

590قبة حسام الدين توران طاى519مسجد قايتباى

591سبيل وقف اوده باشى521مسجد احمد بك كوھيه

592حمام المالطيلى524مسجد عابدى بك رويش

593حوض ابراھيم اغا مستحفظان527واجھة منزل شحاتة احمد

596حمام السكريه529مسجد الصغير

597وكالة محمدين535مسجد سيدى عقبه بن عامر

598وكالة وقف الحرمين538باب وكالة حسن باشا الوزير

599مسجد زين العابدين539وكالة سليمان باشا الخادم

600مسجد احمد العريان540منزل على كتخدا ( الربعمايه )

601قبة عمر بن الفارض541منزل وقف المآل

602سراى محمد على545منزل وقف مصطفى سنان

603مدش ميرزا548وكالة وقف التوتنجى

604وكالة السلحدار549بقايا قصرالناصر محمد بن قالوون ( القصر االبلق )

605دار المحفوظات550سقيفة الغورى

606دار الضرب553سبيل وسقيفة مصطفى جوربجى مستحفظان

607قبة القاضى الفاضل ( الشاطبى )555باب العزب

608مسجد السادات الوفائية556قلعة الجبل

609منزل الشبشيرى557سبيل الوفائية

610مسجد الكردى ( السيدة زينب )559منزل امنة بنت سالم

611مسجد جوھر المعينى560مدافن السادات المالكية

612قصور الحرم ( الشرقى ، الوسطانى ، الغربى )561سبيل الناصر محمد

613منزل وقف ابراھيم اغا562حمام اينال

614باب البرقية563مشھد آل طباطبا

615وكالة بدوية بنت شاھين564حمام الطمبلى

616باب بيت القاضى565مدفن احمد باشا طاھر



رقم االثراسم االثررقم االثراسم االثر

فھرس اثار القاھرة االسالمية

648المتحف المصرى617سور الميدان

649قصر االمير محمد على618باب القرافة

650متحف الفن االسالمى619منزل وقف ابراھيم اغا ( بجوار مسجد آق سنقر )

651مبنى مجلس الشورى620منزل وقف السيدة زينب

652مبنى مجلس الشعب621قبة أبو تراب

653مبنى مجلس الوزراء622تربة المزنى

700سبيل ام عباس623جبخانة محمد على

701مبنى الجمعية الجغرافية المصرية624البيت الطولونى ( دار اإلمارة )

702مبنى المجمع العلمى المصرى625الحمام الفاطمى

703استراحه الملك فاروق626المصبغة القديمة

704المبنى القديم لبنك مصر627حمام سعيد السعداء

705سراى عابدين628حمام الشرايبى

706معھد الموسيقى العربية629مسجد سيدى المحمدى

707منزل البارون ديجلبون630جامع ابو السعود الجارحى

708مسجد الشيخ صالح ابو حديد631مئذنة مسجد سليمان باشا الفرنساوى

709بوابة سليمان عبده632حوش الباشا ( مدافن اسرة محمد على باشا )

710كوبرى قصر النيل633تمثال ابراھيم باشا

711قصر البارون634مسجد الشيخ درويش العشماوى

712حمام سنان باشا635كوشك المانسترلى

713بوابة برجوان636سراى الزعفران

714طواحين الھواء637نافورة حديقة األزبكيه

715جامع ومقام السلطان الحنفى638متحف الركائب

639قصر اسماعيل باشا المفتش

640مسجد الرفاعى

641قصر عمر باشا طوسون

642سبيل ام محمد على الصغير

644منزل رقم 1

645منزل الجوھرى

646مسجد االمام الشافعى

647قصرالسكاكينى


