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الطبرىآالء جمال بدٌر المنسى مستجد تمدٌر ١٢٠٠٠٠١

الدروس المستفادة من فتح مكةآٌة عبدالمنعم احمد شبند مستجد تمدٌر ٢٢٠٠٠٠٢

اضطهاد المسلمين لبل الهجرةآٌه دمحم صابر الحسٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٠٠٠٠٣

إيذاء المشركين للرسول ملسو هيلع هللا ىلصابرار رضا احمد الششتاوى مستجد تمدٌر ٤٢٠٠٠٠٤

الهجرة إلى الحبشةاحالم على عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٢٠٠٠٠٥

مماطعة لريش لبنى هاشماحمد الشحات دمحم دمحم شحاته مستجد تخلف ٦٢٠٠٠٠٦

عام الحزناحمد حازم عبد الفتاح البشبٌشى مستجد تمدٌر ٧٢٠٠٠٠٧

عام الوفوداحمد عٌد عبد الرحمن الصعٌدى مستجد تخلف ٨٢٠٠٠٠٨

رحلة الرسول إلى الطائفاحمد مجاهد ظرٌف الالوندى مستجد تخلف ٩٢٠٠٠٠٩

اإلسراء والمعراجاحمد مجدى عبدالمولى دمحم عطوه مستجد تخلف ١٠٢٠٠٠١٠

بيعتا العمبة األولى والثانيةاحمد مصطفى فوزى رمضان الطحان مستجد تمدٌر ١١٢٠٠٠١١

التخطيط فى الهجرة النبوية إلى المدينةاسراء احمد دمحم موسى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٠١٢

مسجد لباءاسراء اسامه ابراهٌم دمحم الدسولى جاب هللا مستجد تمدٌر ١٣٢٠٠٠١٣

مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاسراء السعٌد لطفى حامد سٌد األهل مستجد تخلف ١٤٢٠٠٠١٤

لماذا اختار الرسول أبو بكر الصديك رفيما ليلة الهجرة؟اسراء السٌد البكرى حسن على مستجد تمدٌر ١٥٢٠٠٠١٥

دار الندوةاسراء جمال ابراهٌم جاد الحك ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٢٠٠٠١٦

ميالد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاسراء حسن على محمود خلٌل مستجد تمدٌر ١٧٢٠٠٠١٧

معاوية بن أبى سفياناسراء حسٌن دمحم حسن مسعٌد مستجد تمدٌر ١٨٢٠٠٠١٨

عبد الملن بن مرواناسراء حمدان جمعه ابراهٌم الصعٌدى مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٠١٩

الوليد بن عبد الملناسراء رضوان عبد الحى على خبٌر مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٠٠٢٠
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الطبرىاسراء سمٌر على دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ٢١٢٠٠٠٢١

الدروس المستفادة من فتح مكةاسراء شولى الشحات الصاوى دمحم مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٠٠٢٢

اضطهاد المسلمين لبل الهجرةاسراء صالح دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٠٠٢٣

إيذاء المشركين للرسول ملسو هيلع هللا ىلصاسراء عبد الرازق عبد الرازق ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٠٢٤

الهجرة إلى الحبشةاسراء عبد الرحٌم رمزى عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٠٢٥

مماطعة لريش لبنى هاشماسراء عبد المحسن دمحم لاسم المطاوى مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٠٠٢٦

عام الحزناسراء على دمحم على مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٠٠٢٧

عام الوفوداسراء ماجد عبد الملن احمد شفٌك محمود مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٠٢٨

رحلة الرسول إلى الطائفاسراء دمحم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٠٢٩

اإلسراء والمعراجاسراء دمحم السٌد البسٌونى عاصى مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٠٣٠

بيعتا العمبة األولى والثانيةاسراء دمحم دمحم مهران عبدالرحمن مستجد ٣١٢٠٠٠٣١

التخطيط فى الهجرة النبوية إلى المدينةاسراء محمود صادق موسى بدوى مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٠٣٢

مسجد لباءاسراء محمود على الصاوى سعد مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٠٠٣٣

مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاسماء ابراهٌم حافظ دمحم مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٠٠٣٤

لماذا اختار الرسول أبو بكر الصديك رفيما ليلة الهجرة؟اسماء اشرف دمحم رجال مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٠٠٣٥

دار الندوةاسماء السعٌد دمحم دمحم البٌلى دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٠٣٦

ميالد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاسماء رضا دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٠٣٧

معاوية بن أبى سفياناسماء سعد الشربٌنى احمد سالمه مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٠٠٣٨

عبد الملن بن مرواناسماء عادل عٌسى عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٠٣٩

الوليد بن عبد الملناسماء عبد الفتاح محمود رزق احمد مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٠٤٠
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الطبرىاسماء على على عطٌه الزهٌرى مستجد تخلف ٤١٢٠٠٠٤١

الدروس المستفادة من فتح مكةاسماء فاٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٠٤٢

اضطهاد المسلمين لبل الهجرةاسماء فتحى دمحم عبد الممصود دمحم مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٠٤٣

إيذاء المشركين للرسول ملسو هيلع هللا ىلصاسماء دمحم ابو زٌد عبد البارى مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٠٠٤٤

الهجرة إلى الحبشةاسماء دمحم ابو زٌد عبده مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٠٠٤٥

مماطعة لريش لبنى هاشماسماء دمحم رضا دمحم السعٌد رزق مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٠٤٦

عام الحزناسماء ناصر السعٌد مصطفى دمحم مستجد تخلف ٤٧٢٠٠٠٤٧

عام الوفوداسماء ناصر رزق رزق محشٌه مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٠٤٨

رحلة الرسول إلى الطائفاسماء هشام السٌد على عوف مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٠٤٩

اإلسراء والمعراجاسماء ٌاسر على ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٠٠٥٠

بيعتا العمبة األولى والثانيةاسماء ٌاسٌن ابراهٌم محمود عوض مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٠٥١

التخطيط فى الهجرة النبوية إلى المدينةاشرف ابراهٌم محمود السعٌد مستجد تخلف ٥٢٢٠٠٠٥٢

مسجد لباءاشرف دمحم عبد البصٌر احمد الحسٌنى مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٠٠٥٣

مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصافراح السٌد عبد الهادى احمد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٠٠٥٤

لماذا اختار الرسول أبو بكر الصديك رفيما ليلة الهجرة؟االء احمد سالمه السٌد مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٠٠٥٥

دار الندوةاالء اشرف لطفى عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٠٠٥٦

ميالد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاالء عبد السالم سعد عثمان على مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٠٥٧

معاوية بن أبى سفياناالء عمرو عطٌه حامد مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٠٥٨

عبد الملن بن مرواناالء دمحم الشحات ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٠٠٥٩

الوليد بن عبد الملنالسعٌد دمحم عبد الجواد على ابو العٌنٌن مستجد تخلف ٦٠٢٠٠٠٦٠
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الطبرىالشٌماء حلمى عوض غازى عوض مستجد تمدٌر ٦١٢٠٠٠٦١

الدروس المستفادة من فتح مكةامال زكرٌا دمحم عبد المطلب متولى مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٠٠٦٢

اضطهاد المسلمين لبل الهجرةامانى رأفت عبد العزٌز شلبً مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٠٠٦٣

إيذاء المشركين للرسول ملسو هيلع هللا ىلصامانى رضا دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٠٠٦٤

الهجرة إلى الحبشةامل على دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٠٠٦٥

مماطعة لريش لبنى هاشمامل محمود عبد المعبود المتولى غالً مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٠٦٦

عام الحزنامنه دمحم مصباح البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٠٦٧

عام الوفودامنٌه ابراهٌم احمد المتولى منصور مستجد تخلف ٦٨٢٠٠٠٦٨

رحلة الرسول إلى الطائفامنٌه عبد الرحمن ابراهٌم دمحم البنا مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٠٠٦٩

اإلسراء والمعراجامنٌه دمحم عبد الخالك عباس مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٠٧٠

بيعتا العمبة األولى والثانيةامٌره ابو بكر دمحم ابو شادى عرفه مستجد تمدٌر ٧١٢٠٠٠٧١

التخطيط فى الهجرة النبوية إلى المدينةامٌره السٌد مأمون دمحم احمد مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٠٧٢

مسجد لباءامٌره السٌد دمحم زكى مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٠٠٧٣

مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصامٌره الدمحمى حسنى البشالوى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٠٧٤

لماذا اختار الرسول أبو بكر الصديك رفيما ليلة الهجرة؟امٌره اٌمن عبد الفتاح حافظ مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٠٠٧٥

دار الندوةامٌره حسٌن شافعى محمود الشربٌنى مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٠٠٧٦

ميالد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصامٌره ربٌع احمد الدسولى شعبان مستجد تخلف ٧٧٢٠٠٠٧٧

معاوية بن أبى سفيانامٌره صالح عطا صالح الحدٌدى مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٠٠٧٨

عبد الملن بن مروانامٌره صالح دمحم احمد مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٠٠٧٩

الوليد بن عبد الملنامٌره عبد الممصود عبد الغفار الدسولى مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٠٨٠
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الطبرىامٌره عبده دمحم حسن فرج مستجد تمدٌر ٨١٢٠٠٠٨١

الدروس المستفادة من فتح مكةامٌره عماد مصطفى العشرى شحاته مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٠٠٨٢

اضطهاد المسلمين لبل الهجرةامٌره عوض ابراهٌم ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٨٣٢٠٠٠٨٣

إيذاء المشركين للرسول ملسو هيلع هللا ىلصامٌره فتحى عنتر عبد العزٌز الدمٌرى مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٠٠٨٤

الهجرة إلى الحبشةامٌره فوزى دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٠٠٨٥

مماطعة لريش لبنى هاشمامٌره دمحم احمد طرباى عمر مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٠٠٨٦

عام الحزنامٌره دمحم عبد اللطٌف احمد دمحم مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٠٨٧

عام الوفودامٌره دمحم دمحم الرفاعى مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٠٨٨

رحلة الرسول إلى الطائفامٌره مصطفى مصطفى على سالمة مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٠٠٨٩

اإلسراء والمعراجاٌمان ابراهٌم احمد ابو المجد حرن مستجد تخلف ٩٠٢٠٠٠٩٠

بيعتا العمبة األولى والثانيةاٌمان ابراهٌم حامد حامد دمحم مستجد تمدٌر ٩١٢٠٠٠٩١

التخطيط فى الهجرة النبوية إلى المدينةاٌمان احمد معاز الشافعً مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٠٩٢

مسجد لباءاٌمان السعٌد الرفاعى دمحم عوف مستجد تخلف ٩٣٢٠٠٠٩٣

مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاٌمان باهلل رمضان ابراهٌم رمضان عٌد مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٠٩٤

لماذا اختار الرسول أبو بكر الصديك رفيما ليلة الهجرة؟اٌمان برهام السٌد البٌومى دمحم مستجد تمدٌر ٩٥٢٠٠٠٩٥

دار الندوةاٌمان حاتم دمحم عبد الحلٌم على مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٠٩٦

ميالد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاٌمان حمدى ابراهٌم عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٠٠٩٧

معاوية بن أبى سفياناٌمان خالد احمد محمود مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٠٩٨

عبد الملن بن مرواناٌمان رضا السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٠٠٩٩

الوليد بن عبد الملناٌمان رضا على دٌغم مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠١٠٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

عمر بن عبد العزيزاٌمان رضا دمحم منصور مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠١٠١

والية العهد فى العصر األموىاٌمان طارق السٌد عطٌه عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٠١٠٢

الجيش فى العصر النبوىاٌمان عادل مجاهد عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٠١٠٣

الجيش فى العصر األموىاٌمان عبد الجواد عبد السمٌع دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٠١٠٤

النزاع بين الميسية واليمنيةاٌمان عطٌه محمود ابراهٌم ابو النجا مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠١٠٥

طبمات المجتمع فى العصر األموىاٌمان عٌد احمد دمحم موسى مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠١٠٦

الموالى فى الدولة العربية اإلسالميةاٌمان دمحم السٌد احمد الطنطاوى مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠١٠٧

مروان بن دمحماٌمان دمحم دمحم دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٠١٠٨

دور الفرس فى سموط الدولة األمويةاٌمان محمود حسن علً مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٠١٠٩

الدواويناٌمان مسعد ابراهٌم مسعد حافظ مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠١١٠

موارد بيت المال فى الدولة اإلسالميةاٌمان مسعد العشماوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١١٢٠٠١١١

األنفالاٌمان ممدوح حسٌن عٌد عطا هللا مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٠١١٢

بالل بن رباحاٌناس مصطفى الدسولى رجب كساب مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٠١١٣

بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاٌه السٌد عوض ابو زٌد العٌاط مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٠١١٤

الصلح بين األوس والخزرجاٌه السٌد دمحم عرفات سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٠١١٥

رضاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاٌه هللا اسامه صالح محمود عبد الحفٌظ مستجد تخلف ١١٦٢٠٠١١٦

المعاهدات بين المسلمين وغير المسلميناٌه بلٌغ عوض محمود مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٠١١٧

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصاراٌه جمال السٌد عبد الواحد ابراهٌم مستجد تخلف ١١٨٢٠٠١١٨

الدروس المستفادة من غزوات الرسولاٌه حجاج دمحم دمحم حجازي مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٠١١٩

الخطط المتالية فى غزوات الرسولاٌه حسام عبده السٌد الغالى مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٠١٢٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

عمر بن عبد العزيزاٌه خالد عوض احمد مطر مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٠١٢١

والية العهد فى العصر األموىاٌه رمضان عبد الحمٌد عبد الحمٌد على مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٠١٢٢

الجيش فى العصر النبوىاٌه سمٌر دمحم دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١٢٣٢٠٠١٢٣

الجيش فى العصر األموىاٌه صالح دمحم عبد العظٌم الكٌالنً مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٠١٢٤

النزاع بين الميسية واليمنيةاٌه كسبان المتولى على المتولى مستجد تخلف ١٢٥٢٠٠١٢٥

طبمات المجتمع فى العصر األموىاٌه دمحم السٌد عبد الحلٌم على مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٠١٢٦

الموالى فى الدولة العربية اإلسالميةاٌه دمحم صالح دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٠١٢٧

مروان بن دمحماٌه دمحم على ابو الحسن ٌوسف مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٠١٢٨

دور الفرس فى سموط الدولة األمويةاٌه دمحم دمحم السٌد غنٌم مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٠١٢٩

الدواويناٌه دمحم دمحم الطنطاوى مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٠١٣٠

موارد بيت المال فى الدولة اإلسالميةاٌه دمحم نجاتى دمحمعمر مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٠١٣١

األنفالاٌه ولٌد عطٌه عبد هللا الخارونً مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٠١٣٢

بالل بن رباحبثٌنه ٌحى محمود كمال الدٌن ٌحى عراضى مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٠١٣٣

بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصبسمه السٌد محمود طلبه مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٠١٣٤

الصلح بين األوس والخزرجبسمه باسم عبد الرحمن عبد العاطً مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٠١٣٥

رضاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصبسمه شفٌك انٌس سعد السعٌد مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٠١٣٦

المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمينبسنت اشرف دمحم عبد العزٌز لابل مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٠١٣٧

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصاربسنت نشأت عزت احمد مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٠١٣٨

الدروس المستفادة من غزوات الرسولبالل حسام دمحم محى الدٌن مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٠١٣٩

الخطط المتالية فى غزوات الرسولتسنٌم احمد دمحم عبده جاد هللا مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٠١٤٠

جامعة المنصورة
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اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

عمر بن عبد العزيزتسنٌم رضا الحسنٌن السٌد المصبى مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٠١٤١

والية العهد فى العصر األموىجمٌله صالح محمود عبد المنعم مستجد تمدٌر ١٤٢٢٠٠١٤٢

الجيش فى العصر النبوىحبٌبه احمد الحسٌنى احمد مبارن مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٠١٤٣

الجيش فى العصر األموىحبٌبه حسن عبد الجلٌل طه الكوش مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٠١٤٤

النزاع بين الميسية واليمنيةحبٌبه سعٌد عبد هللا ابراهٌم التعلبى مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٠١٤٥

طبمات المجتمع فى العصر األموىحسن عنتر السٌد دمحم السمكرى مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٠١٤٦

الموالى فى الدولة العربية اإلسالميةحمدٌه احمد عوض احمد سلٌمان مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٠١٤٧

مروان بن دمحمحنان احمد دمحم احمد داود مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٠١٤٨

دور الفرس فى سموط الدولة األمويةحنان عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٠١٤٩

الدواوينحنان عالء السٌد عبد الغنى شرٌفه مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٠١٥٠

موارد بيت المال فى الدولة اإلسالميةحنان على دمحم أمٌن بعره مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٠١٥١

األنفالحور منتصر عبد العزٌز المكاوى الوصٌف مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٠١٥٢

بالل بن رباحخالد اسماعٌل فكرى حسن سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٠١٥٣

بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصخلود ابراهٌم دمحم سالم مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٠١٥٤

الصلح بين األوس والخزرجخلود اسماعٌل سالم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٠١٥٥

رضاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصخلود السعٌد السٌد احمد الدسولى مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٠١٥٦

المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمينخلود السٌد ٌوسف عبد هللا دمحم مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٠١٥٧

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصارخلود بالل الزٌنى عبٌد مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٠١٥٨

الدروس المستفادة من غزوات الرسولخلود عادل عبد المجٌد دمحم ٌوسف صلى مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٠١٥٩

الخطط المتالية فى غزوات الرسولخلود عبد الحمٌد دمحم حسن حسٌن مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٠١٦٠

كلية اآلداب

 شئون الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

عمر بن عبد العزيزخلود على عبد الصمد ابو المعاطً مستجد تخلف ١٦١٢٠٠١٦١

والية العهد فى العصر األموىخلود على محمود البسطوٌسى منصور مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠٠١٦٢

الجيش فى العصر النبوىخلود عماد ابراهٌم طه دمحم مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠٠١٦٣

الجيش فى العصر األموىخلود دمحم دمحم دمحم غالى مستجد تخلف ١٦٤٢٠٠١٦٤

النزاع بين الميسية واليمنيةخلود دمحم منٌر ابراهٌم الزهٌري مستجد تمدٌر ١٦٥٢٠٠١٦٥

طبمات المجتمع فى العصر األموىدالٌا السٌد دمحم مراد مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٠١٦٦

الموالى فى الدولة العربية اإلسالميةدالٌا راضى حامد عبد المادر مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٠١٦٧

مروان بن دمحمدعاء السعٌد السٌد شفٌك دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠٠١٦٨

دور الفرس فى سموط الدولة األمويةدعاء شحاته اسماعٌل احمد محمود شوشة مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٠١٦٩

الدواويندعاء طه دمحم طه موسً مستجد تمدٌر ١٧٠٢٠٠١٧٠

موارد بيت المال فى الدولة اإلسالميةدعاء عبد الرازق احمد اسماعٌل مستجد تخلف ١٧١٢٠٠١٧١

األنفالدعاء دمحم جمعه عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠٠١٧٢

بالل بن رباحدعاء دمحم معوض عبد الحفٌظ عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ١٧٣٢٠٠١٧٣

بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصدنٌا خالد عرفات عبده السٌد مستجد تمدٌر ١٧٤٢٠٠١٧٤

الصلح بين األوس والخزرجدنٌا رضا دمحم على المرشدى مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٠١٧٥

رضاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصدنٌا مختار ابراهٌم جاد المنسى مستجد تمدٌر ١٧٦٢٠٠١٧٦

المعاهدات بين المسلمين وغير المسلميندنٌا ٌاسر صبرى الصدٌك مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠٠١٧٧

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصاردٌنا عزت عبدهللا عمار مستجد تمدٌر ١٧٨٢٠٠١٧٨

الدروس المستفادة من غزوات الرسولدٌنا عنتر دمحم عطا عنان مستجد تمدٌر ١٧٩٢٠٠١٧٩

الخطط المتالية فى غزوات الرسولدٌنا دمحم حجاج على احمد مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٠١٨٠
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عمر بن عبد العزيزرانٌا ابراهٌم حسن على حسن مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٠١٨١

والية العهد فى العصر األموىرانٌا اٌمن فرحات عبد الغنى مستجد تخلف ١٨٢٢٠٠١٨٢

الجيش فى العصر النبوىرانٌا محمود عطٌه توفٌك السباخى مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠٠١٨٣

الجيش فى العصر األموىرحاب دمحم عبد الحلٌم فهمى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠٠١٨٤

النزاع بين الميسية واليمنيةرحاب مسعد احمد السٌد مندور مستجد تمدٌر ١٨٥٢٠٠١٨٥

طبمات المجتمع فى العصر األموىرحاب وائل ابراهٌم رمضان ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠٠١٨٦

الموالى فى الدولة العربية اإلسالميةرحمه اشرف دمحم ابراهٌم بدوى مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠٠١٨٧

مروان بن دمحمرحمه عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز المخزنجى مستجد تمدٌر ١٨٨٢٠٠١٨٨

دور الفرس فى سموط الدولة األمويةرحمه دمحم فتحى السٌد احمد مستجد تمدٌر ١٨٩٢٠٠١٨٩

الدواوينرحمه دمحم محمود العدوى مصطفى مستجد تمدٌر ١٩٠٢٠٠١٩٠

موارد بيت المال فى الدولة اإلسالميةرشا على عبد العاطى على محمود مستجد تمدٌر ١٩١٢٠٠١٩١

األنفالرشا عوض عبد الجواد عبد السالم مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٠١٩٢

بالل بن رباحرضوى عبدالعاطً ابراهٌم عبد الرازق عبدالرازق مستجد تخلف ١٩٣٢٠٠١٩٣

بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصرضوى نبٌل احمد دمحم منٌر على حسٌن مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٠١٩٤

الصلح بين األوس والخزرجرغده رضا محمود دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٠١٩٥

رضاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصرلٌه رضا ابراهٌم الدسولى الشحات مستجد تمدٌر ١٩٦٢٠٠١٩٦

المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمينرنا السعٌد سعد على الحاٌس مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٠١٩٧

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصاررنا طارق السٌد السعٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٠١٩٨

الدروس المستفادة من غزوات الرسولرندا اٌمن السٌد عبد الرازق شبانه مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٠١٩٩

الخطط المتالية فى غزوات الرسولروان دمحم عبدالعزٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٠٢٠٠
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صلح الحديبيةرٌم محمود احمد السٌد متولى مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠٠٢٠١

فتح مكةرٌهام عبد الحكٌم سعد شبانة مستجد تمدٌر ٢٠٢٢٠٠٢٠٢

السرايا لبل غزوة بدررٌهام عثمان احمد دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٠٢٠٣

غزوة بدررٌهام دمحم صادق على عبد العال مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٠٢٠٤

غزوة أحدرٌهام وائل عبد السالم عبد الرحٌم مصطفى الشرف مستجد تمدٌر ٢٠٥٢٠٠٢٠٥

غزوة األحزابزٌنب ابراهٌم عبد هللا عبد العال مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٠٢٠٦

غزوة حنينزٌنب احمد دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٠٧٢٠٠٢٠٧

عناصر السكان فى المدينة عند هجرة الرسولزٌنب امجد شكرى عبد العزٌز على مستجد تمدٌر ٢٠٨٢٠٠٢٠٨

أدوات المتال فى العصر النبوىزٌنب جمال على المعماع لضا مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٠٢٠٩

الجاسوسية فى العصر النبوىزٌنب حماٌه السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٠٢١٠

آل ياسرزٌنب عبده سالمه حامد مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٠٢١١

خالد بن الوليدزٌنب عثمان على على احمد دٌاب مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٠٢١٢

سعد بن أبى ولاصزٌنب دمحم عبد العزٌز سلٌمان العزب مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٠٢١٣

الزبير بن العوامساره السعٌد عبده هالل مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٠٢١٤

السيدة خديجة بنت خويلدساره حسٌن دمحم على دمحم على مستجد تخلف ٢١٥٢٠٠٢١٥

السيدة عائشةساره رمضان أحمد عوٌس مستجد تخلف ٢١٦٢٠٠٢١٦

حليمة السعديةساره صالح الدٌن محمود دمحم الحفناوى مستجد تمدٌر ٢١٧٢٠٠٢١٧

زيد بن حارثةساره عبد المنعم دمحم المهدى مستجد تمدٌر ٢١٨٢٠٠٢١٨

عبد الرحمن بن عوفساره عماد جمعه امٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٠٢١٩

اإلدارة فى عصر الخلفاء الراشدينساره محمود احمد دمحم على مستجد تخلف ٢٢٠٢٠٠٢٢٠
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صلح الحديبيةساره ممدوح مسعد دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٢١٢٠٠٢٢١

فتح مكةساره وائل السعٌد كامل على حسان مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٠٢٢٢

السرايا لبل غزوة بدرسالى ابراهٌم دمحم العفٌفً مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٠٢٢٣

غزوة بدرسالى احمد العدل دمحم على مستجد تمدٌر ٢٢٤٢٠٠٢٢٤

غزوة أحدسالى احمد ٌوسف محمود حشٌش مستجد تمدٌر ٢٢٥٢٠٠٢٢٥

غزوة األحزابسامٌه االمٌر السعٌد االمٌر مصطفى مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٠٢٢٦

غزوة حنينسحر ٌوسف فتحى السٌد مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٠٢٢٧

عناصر السكان فى المدينة عند هجرة الرسولسماح الدٌسطى دمحم الماظ مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٠٢٢٨

أدوات المتال فى العصر النبوىسماح عبد الحكٌم عبد هللا فتح هللا عبد الربه مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٠٢٢٩

الجاسوسية فى العصر النبوىسماح محسن حسٌن صابر سٌد احمد مستجد تخلف ٢٣٠٢٠٠٢٣٠

آل ياسرسمٌه عبد البالى عبد الباسط علٌوه مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٠٢٣١

خالد بن الوليدسمٌه كمال رشاد دمحم جوده مستجد تمدٌر ٢٣٢٢٠٠٢٣٢

سعد بن أبى ولاصسناء عطٌه دمحم البغدادى مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٠٢٣٣

الزبير بن العوامسناء دمحم ابراهٌم عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٠٢٣٤

السيدة خديجة بنت خويلدسهٌر سعد الدسولى سنجاب الدسولى مستجد تمدٌر ٢٣٥٢٠٠٢٣٥

السيدة عائشةسوزان عماد الدٌن حسٌن السٌد العوٌلى مستجد تمدٌر ٢٣٦٢٠٠٢٣٦

حليمة السعديةسٌد احمد السٌد على حسن الماضى مستجد تخلف ٢٣٧٢٠٠٢٣٧

زيد بن حارثةسٌناء إبراهٌم دمحم إبراهٌم االشمر مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠٠٢٣٨

عبد الرحمن بن عوفشروق احمد دمحم عبد الحمٌد ٌوسف مستجد تخلف ٢٣٩٢٠٠٢٣٩

اإلدارة فى عصر الخلفاء الراشدينشروق اشرف ابوالعماٌم الحسانٌن زارع مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٠٢٤٠
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صلح الحديبيةشروق زٌنهم سند السٌد مستجد تخلف ٢٤١٢٠٠٢٤١

فتح مكةشروق سعد ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٠٢٤٢

السرايا لبل غزوة بدرشفاء دمحم عبد الغنى العٌسوى شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٠٢٤٣

غزوة بدرشٌماء جمعه اسماعٌل البهى مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٠٢٤٤

غزوة أحدشٌماء دمحم احمد صادق ابو الخٌر مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٠٢٤٥

غزوة األحزابشٌماء دمحم السٌد عبد الحمٌد فرحات مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٠٢٤٦

غزوة حنينشٌماء دمحم دمحم احمد عطٌة مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٠٢٤٧

عناصر السكان فى المدينة عند هجرة الرسولشٌماء منٌر دمحم احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٠٢٤٨

أدوات المتال فى العصر النبوىشٌماء هشام رجب سلٌمان مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٠٢٤٩

الجاسوسية فى العصر النبوىشٌماء ٌاسر رمضان السٌد رمضان مستجد تمدٌر ٢٥٠٢٠٠٢٥٠

آل ياسرشٌماء ٌحى احمد الصاوى عوض مستجد تخلف ٢٥١٢٠٠٢٥١

خالد بن الوليدصفاء صبرى ابو الجواد عبد ربه على مستجد تمدٌر ٢٥٢٢٠٠٢٥٢

سعد بن أبى ولاصعادل عالء العرالى السٌد غدٌه مستجد تخلف ٢٥٣٢٠٠٢٥٣

الزبير بن العوامعبد العزٌز انور عبد العزٌز دمحم الدسولى مستجد تخلف ٢٥٤٢٠٠٢٥٤

السيدة خديجة بنت خويلدعبد المنعم رضا عبد المنعم السٌدالمكاوى مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠٠٢٥٥

السيدة عائشةعبدالرحمن ابراهٌم دمحم حبٌب السٌد مستجد تخلف ٢٥٦٢٠٠٢٥٦

حليمة السعديةعبدهللا السٌد السٌد عبدالخالك عابدٌن مستجد تخلف ٢٥٧٢٠٠٢٥٧

زيد بن حارثةعبٌر حامد احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٥٨٢٠٠٢٥٨

عبد الرحمن بن عوفعبٌر حسٌن احمد حسٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢٥٩٢٠٠٢٥٩

اإلدارة فى عصر الخلفاء الراشدينعزه عاطف الشربٌنى صالح كنن مستجد تخلف ٢٦٠٢٠٠٢٦٠
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صلح الحديبيةعزه دمحم دمحم المرسى شهده مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠٠٢٦١

فتح مكةعفاف حلمى ثروت حلمى مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠٠٢٦٢

السرايا لبل غزوة بدرعال دمحم فتحى مصطفى احمد مستجد تمدٌر ٢٦٣٢٠٠٢٦٣

غزوة بدرعالء السنوسى دمحم دمحم السنوسى مستجد تخلف ٢٦٤٢٠٠٢٦٤

غزوة أحدعلٌاء عبد العزٌز الظنى فؤاد مستجد تخلف ٢٦٥٢٠٠٢٦٥

غزوة األحزابعلٌاء دمحم دمحم على االلفى مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٠٢٦٦

غزوة حنينعمر دمحم دمحم المرعه مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٠٢٦٧

عناصر السكان فى المدينة عند هجرة الرسولعمر محمود حامد دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٠٢٦٨

أدوات المتال فى العصر النبوىغاده اٌمن ٌوسف ابراهٌم العدوى مستجد تمدٌر ٢٦٩٢٠٠٢٦٩

الجاسوسية فى العصر النبوىغاده حامد حمدان حامد السٌد سٌف مستجد تمدٌر ٢٧٠٢٠٠٢٧٠

آل ياسرغاده حسانٌن فتوح حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠٠٢٧١

خالد بن الوليدغاده حسن شحاته حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٧٢٢٠٠٢٧٢

سعد بن أبى ولاصغاده عبد النبى سمٌر احمد رمضان مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠٠٢٧٣

الزبير بن العوامفارس عبد العزٌز السٌد دمحم عبد العزٌز مستجد تخلف ٢٧٤٢٠٠٢٧٤

السيدة خديجة بنت خويلدفاطمه الباز الدٌسطى دمحم الدٌسطى مستجد تمدٌر ٢٧٥٢٠٠٢٧٥

السيدة عائشةفاطمه السٌد احمد احمد موسى خاطر مستجد تمدٌر ٢٧٦٢٠٠٢٧٦

حليمة السعديةفاطمه جمال ابراهٌم عطا حسن مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠٠٢٧٧

زيد بن حارثةفاطمه رضوان دمحم دمحم سعٌد مستجد تمدٌر ٢٧٨٢٠٠٢٧٨

عبد الرحمن بن عوففاطمه سلٌمان جابر سلٌمان البالس مستجد تمدٌر ٢٧٩٢٠٠٢٧٩

اإلدارة فى عصر الخلفاء الراشدينفاطمه عبدالسالم السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢٨٠٢٠٠٢٨٠
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صلح الحديبيةفاطمه مرسى مصطفى الطٌب مستجد تمدٌر ٢٨١٢٠٠٢٨١

فتح مكةفاطمه نجاح عبد العزٌز عبد الداٌم الموافى مستجد تمدٌر ٢٨٢٢٠٠٢٨٢

السرايا لبل غزوة بدرفلاير ابو النصر عبد الفتاح دمحم مستجد تخلف ٢٨٣٢٠٠٢٨٣

غزوة بدرلمر عاطف الشحات حافظ ابوزٌد مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠٠٢٨٤

غزوة أحدلمر عبد المنعم امٌر الدوله المتولى البٌومى مستجد تخلف ٢٨٥٢٠٠٢٨٥

غزوة األحزابلبنى سلٌمان دمحم سوٌلم مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠٠٢٨٦

غزوة حنينلٌلى ابراهٌم السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠٠٢٨٧

عناصر السكان فى المدينة عند هجرة الرسولماجده دمحم دمحم عثمان الجندى مستجد تمدٌر ٢٨٨٢٠٠٢٨٨

أدوات المتال فى العصر النبوىدمحم سمٌر عبد الجواد دمحم الشربٌنى مستجد تخلف ٢٨٩٢٠٠٢٨٩

الجاسوسية فى العصر النبوىدمحم عرفات دمحم عرفات الغرٌب مستجد تخلف ٢٩٠٢٠٠٢٩٠

آل ياسردمحم هالل جوده هالل السٌد مستجد تخلف ٢٩١٢٠٠٢٩١

خالد بن الوليددمحم ٌاسٌن دمحم دمحم الجندى مستجد تمدٌر ٢٩٢٢٠٠٢٩٢

سعد بن أبى ولاصمحمود احمد دمحم المصراوى مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠٠٢٩٣

الزبير بن العواممحمود السٌد دمحم المتولى عوض مستجد تخلف ٢٩٤٢٠٠٢٩٤

السيدة خديجة بنت خويلدمحمود دمحم على رمضان طه مستجد تمدٌر ٢٩٥٢٠٠٢٩٥

السيدة عائشةمروه احمد عبد الحلٌم ٌوسف المحالوى مستجد تمدٌر ٢٩٦٢٠٠٢٩٦

حليمة السعديةمروه روؤف عبد الجلٌل عبد السالم عمر مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠٠٢٩٧

زيد بن حارثةمروه عرفه محمود عبد الوهاب حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠٠٢٩٨

عبد الرحمن بن عوفمروه دمحم السٌد السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٩٩٢٠٠٢٩٩

اإلدارة فى عصر الخلفاء الراشدينمرٌم احمد دمحم السٌد حسن الغنام مستجد تخلف ٣٠٠٢٠٠٣٠٠

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

سليمان بن عبد الملنمرٌم السٌد بدوى عبد الرحمن بدوى مستجد تمدٌر ٣٠١٢٠٠٣٠١

فتح العراقمرٌم السٌد صالح السٌد على مستجد تمدٌر ٣٠٢٢٠٠٣٠٢

فتح بالد الشاممرٌم خالد السٌد عبد السالم معانى مستجد تخلف ٣٠٣٢٠٠٣٠٣

فتح بالد فارسمرٌم خٌرى سعد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣٠٤٢٠٠٣٠٤

فتح بالد ما وراء النهرمرٌم رضا عبد الرحمن متولى مستجد تخلف ٣٠٥٢٠٠٣٠٥

فتح بالد السندمرٌم رمضان سالمه دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٦٢٠٠٣٠٦

فتح مصرمرٌم رمضان نجٌب عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٣٠٧٢٠٠٣٠٧

فتح بالد المغربمرٌم فتحى على حبٌشى مستجد تمدٌر ٣٠٨٢٠٠٣٠٨

فتح بالد األندلسمرٌم دمحم عبد الرازق دمحم رفاعً مستجد تمدٌر ٣٠٩٢٠٠٣٠٩

حصار المسطنطينية فى العصر األموىمرٌم دمحم عبد الفتاح صالح صمر مستجد تمدٌر ٣١٠٢٠٠٣١٠

العاللات األموية البيزنطيةمرٌم دمحم دمحم األسود مستجد تخلف ٣١١٢٠٠٣١١

غزو خيبرمرٌم منٌع عبد الحمٌد منٌع عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣١٢٢٠٠٣١٢

معركة مؤتةمرٌم ناصر عبد المطلب حسن السنبختى مستجد تخلف ٣١٣٢٠٠٣١٣

ردود فعل الملون واألمراء من الدعوة اإلسالميةمصطفى كمال عبد الحلٌم دمحم الحدٌدى مستجد تخلف ٣١٤٢٠٠٣١٤

االستشراق والتاريخ اإلسالمىمنار الشحات الشحات على االالوى مستجد تمدٌر ٣١٥٢٠٠٣١٥

حصار الطائفمنار عبد الخالك عبد الحافظ عبد الخالك مستجد تمدٌر ٣١٦٢٠٠٣١٦

مبدأ الشورى فى اختيار الخلفاء الراشدينمنار مجدى السٌد عوض الشافعً مستجد تمدٌر ٣١٧٢٠٠٣١٧

حروب الردةمنار دمحم مصطفى دمحم منصور مستجد تمدٌر ٣١٨٢٠٠٣١٨

الفتنة الكبرى فى عهد عثمان بن عفانمنار ولٌد عباس احمد عباس مستجد تخلف ٣١٩٢٠٠٣١٩

مولعة الجملمنال عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد السٌد مستجد تمدٌر ٣٢٠٢٠٠٣٢٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

سليمان بن عبد الملنمنة هللا اشرف رشاد توفٌك سالمه مستجد تمدٌر ٣٢١٢٠٠٣٢١

فتح العراقمنه هللا هاشم السٌد عبد العال مسلم مستجد تمدٌر ٣٢٢٢٠٠٣٢٢

فتح بالد الشاممنه هللا هانى السعٌد السعٌد مستجد تمدٌر ٣٢٣٢٠٠٣٢٣

فتح بالد فارسمنى جمال عبد البالى ابراهٌم على الشافعً مستجد تمدٌر ٣٢٤٢٠٠٣٢٤

فتح بالد ما وراء النهرمنى دمحم حلمى صابر دٌب مستجد تمدٌر ٣٢٥٢٠٠٣٢٥

فتح بالد السندمنى موسى عبد الحمٌد موسى شوٌمه مستجد تمدٌر ٣٢٦٢٠٠٣٢٦

فتح مصرمها دمحم رٌاض احمد مستجد تمدٌر ٣٢٧٢٠٠٣٢٧

فتح بالد المغربمى حسن ابراهٌم ابو طالب مستجد تمدٌر ٣٢٨٢٠٠٣٢٨

فتح بالد األندلسمى عطاء دمحم حتحوت مستجد تمدٌر ٣٢٩٢٠٠٣٢٩

حصار المسطنطينية فى العصر األموىمى دمحم عبد الحلٌم حامد عٌد مستجد تمدٌر ٣٣٠٢٠٠٣٣٠

العاللات األموية البيزنطيةمى محمود عبد المجٌد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٣٣١٢٠٠٣٣١

غزو خيبرمٌاده اشرف دمحم ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٣٢٢٠٠٣٣٢

معركة مؤتةمٌاده السعٌد ابراهٌم بركات مستجد تمدٌر ٣٣٣٢٠٠٣٣٣

ردود فعل الملون واألمراء من الدعوة اإلسالميةمٌار دمحم عبد العزٌز ابو عمٌره مستجد تخلف ٣٣٤٢٠٠٣٣٤

االستشراق والتاريخ اإلسالمىمٌمى محمود دمحم عبد الرحمن مستجد تخلف ٣٣٥٢٠٠٣٣٥

حصار الطائفنادٌن دمحم السٌد محمود الجدامى مستجد تمدٌر ٣٣٦٢٠٠٣٣٦

مبدأ الشورى فى اختيار الخلفاء الراشديننادٌه وحٌد رمضان دمحم على مستجد تمدٌر ٣٣٧٢٠٠٣٣٧

حروب الردةنانسى اشرف طنٌب دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٣٨٢٠٠٣٣٨

الفتنة الكبرى فى عهد عثمان بن عفاننبٌله فتحى دمحم عبد الغفار مستجد تمدٌر ٣٣٩٢٠٠٣٣٩

مولعة الجملنجالء احمد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٤٠٢٠٠٣٤٠

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

سليمان بن عبد الملننجالء ٌاسر عبد الحمٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٤١٢٠٠٣٤١

فتح العراقنجوى ابراهٌم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٤٢٢٠٠٣٤٢

فتح بالد الشامنجوى دمحم دمحم الخفاجى الذكى مستجد تمدٌر ٣٤٣٢٠٠٣٤٣

فتح بالد فارسندى ابراهٌم عبد اللطٌف دمحم عٌاد مستجد تمدٌر ٣٤٤٢٠٠٣٤٤

فتح بالد ما وراء النهرندى احمد ثروت حسٌن مستجد تمدٌر ٣٤٥٢٠٠٣٤٥

فتح بالد السندندى احمد رزق رزق شرف مستجد تمدٌر ٣٤٦٢٠٠٣٤٦

فتح مصرندى احمد محمود احمد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٣٤٧٢٠٠٣٤٧

فتح بالد المغربندى اشرف عبد السالم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٣٤٨٢٠٠٣٤٨

فتح بالد األندلسندى السٌد احمد عثمان مستجد تخلف ٣٤٩٢٠٠٣٤٩

حصار المسطنطينية فى العصر األموىندى السٌد السٌد ابراهٌم رضوان مستجد تمدٌر ٣٥٠٢٠٠٣٥٠

العاللات األموية البيزنطيةندى السٌد السٌد رمضان على مستجد تمدٌر ٣٥١٢٠٠٣٥١

غزو خيبرندى ثروت السٌد محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥٢٢٠٠٣٥٢

معركة مؤتةندى خالد السعٌد العطار مستجد تخلف ٣٥٣٢٠٠٣٥٣

ردود فعل الملون واألمراء من الدعوة اإلسالميةندى صبحى المرسى محمود مستجد تمدٌر ٣٥٤٢٠٠٣٥٤

االستشراق والتاريخ اإلسالمىندى عابد موسى عبد اللطٌف الجمال مستجد تمدٌر ٣٥٥٢٠٠٣٥٥

حصار الطائفندى عبد الرحمن دمحم ابراهٌم الشرٌف مستجد تمدٌر ٣٥٦٢٠٠٣٥٦

مبدأ الشورى فى اختيار الخلفاء الراشدينندى عبد المادر عبد الغنى عبد المادر على الصٌرفى مستجد تمدٌر ٣٥٧٢٠٠٣٥٧

حروب الردةندى على عبدالحمٌد الجساس مستجد تمدٌر ٣٥٨٢٠٠٣٥٨

الفتنة الكبرى فى عهد عثمان بن عفانندى على على عبده عبد هللا مستجد تخلف ٣٥٩٢٠٠٣٥٩

مولعة الجملندى فاضل دمحم عبد هللا دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٠٢٠٠٣٦٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

سليمان بن عبد الملنندى دمحم عٌد السٌد سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦١٢٠٠٣٦١

فتح العراقنرمٌن حماده احمد المتولى فوده مستجد تمدٌر ٣٦٢٢٠٠٣٦٢

فتح بالد الشامنسمه سعد توفٌك عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣٦٣٢٠٠٣٦٣

فتح بالد فارسنغم دمحم احمد البلٌهى مستجد تمدٌر ٣٦٤٢٠٠٣٦٤

فتح بالد ما وراء النهرنهله دمحم عبدالعزٌز دمحم شمس الدٌن مستجد تخلف ٣٦٥٢٠٠٣٦٥

فتح بالد السندنورا حسنى امٌن دمحم بحٌرى مستجد تمدٌر ٣٦٦٢٠٠٣٦٦

فتح مصرنورا عالء عبد الستار دمحم متولً مستجد تمدٌر ٣٦٧٢٠٠٣٦٧

فتح بالد المغربنورا دمحم فتحى محمود عطٌة مستجد تمدٌر ٣٦٨٢٠٠٣٦٨

فتح بالد األندلسنورا دمحم موسى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٣٦٩٢٠٠٣٦٩

حصار المسطنطينية فى العصر األموىنورسٌن عبد الجواد فهمى محمود المتولى مستجد تمدٌر ٣٧٠٢٠٠٣٧٠

العاللات األموية البيزنطيةنورهان احمد عادل احمد صالح مستجد تمدٌر ٣٧١٢٠٠٣٧١

غزو خيبرنورهان احمد عزت علٌوه السباعى مستجد تمدٌر ٣٧٢٢٠٠٣٧٢

معركة مؤتةنورهان السٌد مصطفى السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٣٧٣٢٠٠٣٧٣

ردود فعل الملون واألمراء من الدعوة اإلسالميةنورهان المتولى السعٌد الوكٌل مستجد تمدٌر ٣٧٤٢٠٠٣٧٤

االستشراق والتاريخ اإلسالمىنورهان حماده سمٌر دمحم احمد مستجد تخلف ٣٧٥٢٠٠٣٧٥

حصار الطائفنورهان رمزى صادق المشد مستجد تمدٌر ٣٧٦٢٠٠٣٧٦

مبدأ الشورى فى اختيار الخلفاء الراشديننورهان رمضان عوض دمحم مستجد تمدٌر ٣٧٧٢٠٠٣٧٧

حروب الردةنورهان عبد الهادى عبد الوهاب دمحم الحسٌنى مستجد تمدٌر ٣٧٨٢٠٠٣٧٨

الفتنة الكبرى فى عهد عثمان بن عفاننورهان فرج عبد هللا ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٧٩٢٠٠٣٧٩

مولعة الجملنورهان مجدى حمدى بٌومى دمحم مستجد تمدٌر ٣٨٠٢٠٠٣٨٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

سليمان بن عبد الملننورهان دمحم ابراهٌم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٨١٢٠٠٣٨١

فتح العراقنٌره توكل دمحم توكل الدٌب مستجد تخلف ٣٨٢٢٠٠٣٨٢

فتح بالد الشامنٌره سامى عدلى على حسن مستجد تخلف ٣٨٣٢٠٠٣٨٣

فتح بالد فارسنٌره محمود دمحم صالح محمود حسب هللا مستجد تمدٌر ٣٨٤٢٠٠٣٨٤

فتح بالد ما وراء النهرهاجر ابراهٌم حسن ابراهٌم ا لمغربً مستجد تمدٌر ٣٨٥٢٠٠٣٨٥

فتح بالد السندهاجر احمد ادرى عبد الغفار مستجد تمدٌر ٣٨٦٢٠٠٣٨٦

فتح مصرهاجر اسالم دمحم احمد السعدنى مستجد تمدٌر ٣٨٧٢٠٠٣٨٧

فتح بالد المغربهاجر العربى العزب العزب الشاعر مستجد تخلف ٣٨٨٢٠٠٣٨٨

فتح بالد األندلسهاجر رضا مختار محمود مصطفى عٌسى مستجد تمدٌر ٣٨٩٢٠٠٣٨٩

حصار المسطنطينية فى العصر األموىهاجر رفعت الشبراوى عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٩٠٢٠٠٣٩٠

العاللات األموية البيزنطيةهاجر زٌنهم السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٩١٢٠٠٣٩١

غزو خيبرهاجر صالح الشربٌنى عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٩٢٢٠٠٣٩٢

معركة مؤتةهاجر محمود دمحم سعد ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٩٣٢٠٠٣٩٣

ردود فعل الملون واألمراء من الدعوة اإلسالميةهالة ربٌع ابراهٌم الشبٌنً مستجد تمدٌر ٣٩٤٢٠٠٣٩٤

االستشراق والتاريخ اإلسالمىهاله طاهر احمد عبده سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٩٥٢٠٠٣٩٥

حصار الطائفهاله مجدى المهدى البالسى دمحم مستجد تخلف ٣٩٦٢٠٠٣٩٦

مبدأ الشورى فى اختيار الخلفاء الراشدينهاٌدى الشحات دمحم عبد المعطى مستجد تمدٌر ٣٩٧٢٠٠٣٩٧

حروب الردةهبه نجاح خلف على ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٩٨٢٠٠٣٩٨

الفتنة الكبرى فى عهد عثمان بن عفانهدى اشرف سٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٩٢٠٠٣٩٩

مولعة الجملهدٌر السٌد دمحم احمد السٌد مستجد تمدٌر ٤٠٠٢٠٠٤٠٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

التحكيم بين على ومعاويةهناء احمد ابو السعود دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٤٠١٢٠٠٤٠١

نظام الخالفة فى الدولة اإلسالميةهناء عبد الفتاح دمحم رمضان عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٤٠٢٢٠٠٤٠٢

الوزارة فى الدولة اإلسالميةهند رجب عبد الحمٌد احمد حسٌن مستجد تمدٌر ٤٠٣٢٠٠٤٠٣

تجميع المرآنهند عبد الهادى عباس على مصطفى مستجد تمدٌر ٤٠٤٢٠٠٤٠٤

عام الرمادةهٌام حمدٌنو عوض دمحم جوده مستجد تمدٌر ٤٠٥٢٠٠٤٠٥

دور المبيلة السياسى فى العصر النبوىهٌلٌن عادل عبد النبى دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٤٠٦٢٠٠٤٠٦

عبد هللا بن الزبيروائل ٌاسر إبراهٌم على عبد الممصود مستجد تمدٌر ٤٠٧٢٠٠٤٠٧

روايات حريك مكتبة اإلسكندرية فى العصر اإلسالمىوسناء ابو المعاطى رمزى ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٤٠٨٢٠٠٤٠٨

المختار بن عبيد هللا الثمفىوفاء ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم محجوب مستجد تخلف ٤٠٩٢٠٠٤٠٩

الخوارج وفاء ربٌع المتولى دمحم عطٌه محفوظ مستجد تخلف ٤١٠٢٠٠٤١٠

الشيعةوفاء عبد المطلب كامل دمحم راشد مستجد تمدٌر ٤١١٢٠٠٤١١

مولعة كربالءوالء العفٌفى ابراهٌم العفٌفى البرهمتوش مستجد تمدٌر ٤١٢٢٠٠٤١٢

مولعة صفينوالء راضى على دمحم مستجد تمدٌر ٤١٣٢٠٠٤١٣

حجة الوداعوالء موسى دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤١٤٢٠٠٤١٤

ديوان الجندٌارا اٌهاب دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٤١٥٢٠٠٤١٥

إنشاء مدينة الفسطاطٌارا صبحى صبحى عبد البارى مستجد تمدٌر ٤١٦٢٠٠٤١٦

والة مصر فى عصر الخلفاء الراشدينٌارا عبد اللطٌف دمحم السعٌد الدمٌرى مستجد تمدٌر ٤١٧٢٠٠٤١٧

والة مصر فى العصر األموىٌارا عماد الدٌن جمعه السٌد مهنا مستجد تمدٌر ٤١٨٢٠٠٤١٨

ديوان الرسائلٌارا دمحم احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ٤١٩٢٠٠٤١٩

طارق بن زيادٌاسر دمحم ماهر كٌوان مستجد تخلف ٤٢٠٢٠٠٤٢٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

التحكيم بين على ومعاويةٌاسمٌن احمد السٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٤٢١٢٠٠٤٢١

نظام الخالفة فى الدولة اإلسالميةٌاسمٌن السٌد عبد الوهاب ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٢٢٠٠٤٢٢

الوزارة فى الدولة اإلسالميةٌاسمٌن حازم كمال على زٌدان مستجد تمدٌر ٤٢٣٢٠٠٤٢٣

تجميع المرآنٌاسمٌن طاهر رزق احمد عبد النبى مستجد تمدٌر ٤٢٤٢٠٠٤٢٤

عام الرمادةٌاسمٌن عصام عوض السٌد العطار مستجد تمدٌر ٤٢٥٢٠٠٤٢٥

دور المبيلة السياسى فى العصر النبوىٌاسمٌن دمحم السٌد تمى الدٌن السٌد مستجد تمدٌر ٤٢٦٢٠٠٤٢٦

عبد هللا بن الزبيرٌاسمٌن محمود ابراهٌم دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٢٧٢٠٠٤٢٧

روايات حريك مكتبة اإلسكندرية فى العصر اإلسالمىٌاسمٌنا عصام شعبان دمحم المرسى مستجد تمدٌر ٤٢٨٢٠٠٤٢٨

المختار بن عبيد هللا الثمفىٌمنى دمحم عزت البحٌرى مستجد تمدٌر ٤٢٩٢٠٠٤٢٩

الخوارج ٌوسف احمد السٌد ٌوسف السباخى مستجد تمدٌر ٤٣٠٢٠٠٤٣٠

الشيعةٌوسف حسنى دمحم لبده مستجد تمدٌر ٤٣١٢٠٠٤٣١

مولعة كربالءٌوسف عماد الدٌن نسٌم محمود نسٌم مستجد تمدٌر ٤٣٢٢٠٠٤٣٢

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

التحكيم بين على ومعاويةاحمد الدسولى الدسولى اللٌثى مستجد تخلف ١٢٠٠٥٨١

نظام الخالفة فى الدولة اإلسالميةاحمد دمحم محمود ابو زٌد مطاوع مستجد ٢٢٠٠٥٨٢

الوزارة فى الدولة اإلسالميةاسراء احمد سلٌمان حماد مستجد تخلف ٣٢٠٠٥٨٣

تجميع المرآناسراء شولى دمحم الموجى نجا مستجد تخلف ٤٢٠٠٥٨٤

عام الرمادةاسالم السٌد نعٌم حسٌن ابراهٌم مستجد تخلف ٥٢٠٠٥٨٥

دور المبيلة السياسى فى العصر النبوىاسماء حماٌه فهمى غازي مستجد تمدٌر ٦٢٠٠٥٨٦

عبد هللا بن الزبيراسماء دمحم حمدى محمود دمحم البنا مستجد تمدٌر ٧٢٠٠٥٨٧

روايات حريك مكتبة اإلسكندرية فى العصر اإلسالمىاسماء نشأت احمد عبد العال حسن مستجد تخلف ٨٢٠٠٥٨٨

المختار بن عبيد هللا الثمفىاالء ابراهٌم السٌد احمد مجاهد مستجد تخلف ٩٢٠٠٥٨٩

الخوارج االء جمعه جمعه موسى حسن مستجد تمدٌر ١٠٢٠٠٥٩٠

الشيعةاالء هشام السٌد المندوه دمحم مستجد تمدٌر ١١٢٠٠٥٩١

مولعة كربالءالسٌده السٌد عبد العزٌز عوض مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٥٩٢

مولعة صفينالشٌماء كمال عبد العزٌز احمد جبرٌل مستجد تخلف ١٣٢٠٠٥٩٣

حجة الوداعامال سعد المعصراوى عبداللطٌف مستجد تخلف ١٤٢٠٠٥٩٤

ديوان الجندامال مختار منٌر مختار نافع مستجد تخلف ١٥٢٠٠٥٩٥

إنشاء مدينة الفسطاطامل شاكر سالم السعٌد مستجد تخلف ١٦٢٠٠٥٩٦

والة مصر فى عصر الخلفاء الراشدينأمنٌه حسن عبد الستار حسن الصفطى مستجد تخلف ١٧٢٠٠٥٩٧

والة مصر فى العصر األموىامٌره عصام مصطفى سلٌمان البرهمتوش مستجد تخلف ١٨٢٠٠٥٩٨

ديوان الرسائلامٌره دمحم ابراهٌم احمد على داود مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٥٩٩

طارق بن زيادامٌره هشام دمحم عبد العال مستجد تخلف ٢٠٢٠٠٦٠٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

التحكيم بين على ومعاويةامٌنه هشام فتحى احمد عبد المجٌد مستجد تخلف ٢١٢٠٠٦٠١

نظام الخالفة فى الدولة اإلسالميةاٌمان امبابى عبد المعبود امبابى مستجد تخلف ٢٢٢٠٠٦٠٢

الوزارة فى الدولة اإلسالميةاٌمان جمال زكرٌا السعٌد ساطور مستجد تخلف ٢٣٢٠٠٦٠٣

تجميع المرآناٌه رزق فتح هللا مخٌمر مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٦٠٤

عام الرمادةاٌه سعد عبد البالى عبد الرحمن على مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٦٠٥

دور المبيلة السياسى فى العصر النبوىاٌه طه حسن مختار مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٠٦٠٦

عبد هللا بن الزبيراٌه طه عبد الهادى دمحم الشناوى مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٠٦٠٧

روايات حريك مكتبة اإلسكندرية فى العصر اإلسالمىجٌهان ابراهٌم حسنى احمد عامر مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٦٠٨

المختار بن عبيد هللا الثمفىحبٌبه مهدى محمود احمد الصعٌدى مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٦٠٩

الخوارج حسناء محمود سعد السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٦١٠

الشيعةخالد مأمون دمحم عبد المعٌن سراج مستجد تخلف ٣١٢٠٠٦١١

مولعة كربالءخلود اشرف حسن عبد الوهاب الكتامى مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٦١٢

مولعة صفينخلود دمحم محمود على محمود مستجد تخلف ٣٣٢٠٠٦١٣

حجة الوداعدعاء ابراهٌم عبد الفتاح اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٠٦١٤

ديوان الجنددعاء السٌد مسعود السٌد دمحم مستجد تخلف ٣٥٢٠٠٦١٥

إنشاء مدينة الفسطاطدعاء رفعت لطفى عبد اللطٌف بدوى مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٦١٦

والة مصر فى عصر الخلفاء الراشديندعاء عادل كمال على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٦١٧

والة مصر فى العصر األموىدنٌا دمحم غرٌب دمحم عمر مستجد تخلف ٣٨٢٠٠٦١٨

ديوان الرسائلدٌنا راجح عبدالحمٌد ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٦١٩

طارق بن زياددٌنا ربٌع موسى دٌاب حماده مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٦٢٠

اللغة العربية وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة الميدرلم الجلوسمسلسل

التحكيم بين على ومعاويةرجاء دمحم مصطفى عماشه مستجد تمدٌر ٤١٢٠٠٦٢١

نظام الخالفة فى الدولة اإلسالميةرحمه عبد المولى دمحم نصر مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٦٢٢

الوزارة فى الدولة اإلسالميةرنا احمد عنتر احمد احمد عرٌف مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٦٢٣

تجميع المرآنرٌم بدٌر دمحم السٌد دمحم امام مستجد تخلف ٤٤٢٠٠٦٢٤

عام الرمادةرٌهام عبد الحمٌد الباز عبد الرحٌم دمحم مستجد تخلف ٤٥٢٠٠٦٢٥

دور المبيلة السياسى فى العصر النبوىساره الحسنٌن العربانى عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٦٢٦

عبد هللا بن الزبيرساره حمدى حمدى دمحم احمد السماحى مستجد تخلف ٤٧٢٠٠٦٢٧

روايات حريك مكتبة اإلسكندرية فى العصر اإلسالمىساره دمحم حسنى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٦٢٨

المختار بن عبيد هللا الثمفىساره دمحم عبد الهادى على دمحم مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٦٢٩

الخوارج ساره ٌسرى حلمى دمحم السٌد حجاب مستجد تخلف ٥٠٢٠٠٦٣٠

الشيعةسامٌه دمحم جالل على مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٦٣١

مولعة كربالءسلوى اسامه عبد هللا على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٠٦٣٢

مولعة صفينسماح ابراهٌم ابوالٌزٌد السٌد عواد مستجد تخلف ٥٣٢٠٠٦٣٣

حجة الوداعسهام اشرف دمحم عطٌه مستجد تخلف ٥٤٢٠٠٦٣٤

ديوان الجندسهٌله ٌاسر دمحم عبده االلفى مستجد تخلف ٥٥٢٠٠٦٣٥

إنشاء مدينة الفسطاطسوزان مجدى المطب على السٌد مستجد تخلف ٥٦٢٠٠٦٣٦

والة مصر فى عصر الخلفاء الراشدينشرٌن اشرف مصطفى عبد الرحمن حسٌن جاد مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٦٣٧

والة مصر فى العصر األموىشٌماء شرٌف دمحم دمحم ابو الوفا مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٦٣٨

ديوان الرسائلطارق محمود عثمان عبدالرازق عوض مستجد تخلف ٥٩٢٠٠٦٣٩

طارق بن زيادعائشه امٌر عبد الوهاب السٌد ابودٌب مستجد تخلف ٦٠٢٠٠٦٤٠
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األسطول فى العصر الموىعبد الرازق دمحم عبد الرازق خضر خضر مستجد تمدٌر ٦١٢٠٠٦٤١

الحجابةعبد الرحمن محمود صابر شاهٌن مستجد تخلف ٦٢٢٠٠٦٤٢

النظام اإلدارى فى عصر الراشدينعلٌاء اشرف الحفنى دمحم على مستجد تخلف ٦٣٢٠٠٦٤٣

المضاء فى العصر األموىعمر خالد عبد الغنى ابراهٌم دمحم ٌحٌى مستجد تخلف ٦٤٢٠٠٦٤٤

البصرةعمر مصطفى فتحى بدران صالح مستجد تخلف ٦٥٢٠٠٦٤٥

الميروانفاطمه البٌلى شعبان السٌد البٌلى مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٦٤٦

طاعون عمواسفاطمه فرج عبد العزٌز اسماعٌل عٌاد مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٦٤٧

الحسن بن على بن ابى طالبلمٌس رضا عبد الرحمن دمحم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٠٦٤٨

أبو موسى الشعرىدمحم السٌد المتولى السٌد سٌداحمد مستجد تخلف ٦٩٢٠٠٦٤٩

الكتابة فى الحضارة اإلسالميةدمحم سعد شولى طه الشهاوى مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٦٥٠

المسجد األموىدمحم دمحم بدٌر لبٌد مستجد تخلف ٧١٢٠٠٦٥١

ديوان البريددمحم مصباح السعٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٦٥٢

الكوفةدمحم ٌسرى دمحم ابراهٌم بدوى مستجد تخلف ٧٣٢٠٠٦٥٣

أسباب الفتنة الكبرىمرٌم سعد الدٌن دمحم الصاوى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٦٥٤

الحسين بن على بن أبى طالبمرٌم عبد هللا عطٌه عطٌه دمحم على مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٠٦٥٥

نتائج معركة كربالءمرٌم دمحم ابراهٌم محمود الباز مستجد تخلف ٧٦٢٠٠٦٥٦

عمرو بن العاصمنال ابراهٌم الشحات البرعى دمحم مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٠٦٥٧

تعريب الدواوين منال زوهٌر السعٌد دمحم مستجد تخلف ٧٨٢٠٠٦٥٨

العملة اإلسالميةمنه هللا مروان منتصر ٌوسف حبٌب مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٠٦٥٩

الزراعة فى العصر األموىمنى ماجد عبد المادر ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٦٦٠
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األسطول فى العصر الموىمها نهاد احمد على مستجد تخلف ٨١٢٠٠٦٦١

الحجابةمى دمحم عبد المنعم عبد الهادى العدل مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٠٦٦٢

النظام اإلدارى فى عصر الراشدينمٌرنا احمد السٌد ابراهٌم حسن مستجد تخلف ٨٣٢٠٠٦٦٣

المضاء فى العصر األموىندا رضا عبد البالى ابراهٌم غرٌب مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٠٦٦٤

البصرةندا شولى محمود حسن مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٠٦٦٥

الميروانندى احمد احمد عبد العزٌز دمحم مستجد تخلف ٨٦٢٠٠٦٦٦

طاعون عمواسندى احمد حسنى شٌخ العرب باهلل مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٦٦٧

الحسن بن على بن ابى طالبندى حسن احمد السٌد مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٦٦٨

أبو موسى الشعرىندى عبد المنعم لطفى محمود دوٌم مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٠٦٦٩

الكتابة فى الحضارة اإلسالميةندى ٌحٌى طرابٌه صبره موسى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٠٦٧٠

المسجد األموىنورا عالء عبدالمنعم عبدالغنى موسى مستجد تخلف ٩١٢٠٠٦٧١

ديوان البريدنوران محمود دمحم احمد مملد مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٦٧٢

الكوفةنورهان احمد عبد الواحد السٌد سلٌمان مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٠٦٧٣

أسباب الفتنة الكبرىنورهان ماهر سعد عبد العال مطاوع مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٦٧٤

الحسين بن على بن أبى طالبنٌره احمد اسماعٌل على اسماعٌل مستجد تخلف ٩٥٢٠٠٦٧٥

نتائج معركة كربالءهاجر احمد جالل الدسولى مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٦٧٦

عمرو بن العاصهاجر خالد عزالدٌن على السٌد مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٠٦٧٧

تعريب الدواوين هاجر عصام دمحم دمحم محمود مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٦٧٨

العملة اإلسالميةهاجر فوزى بدٌر عبد هللا مستجد تخلف ٩٩٢٠٠٦٧٩

الزراعة فى العصر األموىهانى سامى مصطفى منصور مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠٦٨٠
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األسطول فى العصر الموىهاٌدى السٌد السعٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠٦٨١

الحجابةهاٌدى دمحم مسعد شكٌل مستجد تخلف ١٠٢٢٠٠٦٨٢

النظام اإلدارى فى عصر الراشدينهبه السٌد جاد السٌد دمحم مستجد تخلف ١٠٣٢٠٠٦٨٣

المضاء فى العصر األموىهبه حسن سلٌمان المغاورى مستجد تخلف ١٠٤٢٠٠٦٨٤

البصرةهبه مصباح عبد الغنى ابراهٌم العٌسوى مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠٦٨٥

الميروانهدٌر هٌثم عثمان محمود حجازي مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠٦٨٦

طاعون عمواسهناء احمد العربى حامد مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠٦٨٧

الحسن بن على بن ابى طالبهناء ولٌد شعبان العدروسى مستجد تخلف ١٠٨٢٠٠٦٨٨

أبو موسى الشعرىٌاسمٌن اٌهاب االحمدى دمحم مٌدان مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٠٦٨٩

الكتابة فى الحضارة اإلسالميةٌاسمٌن زكرٌه السٌد السٌد شعٌر مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠٦٩٠

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة العربية وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانية 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة


