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التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن عند الكنديآالء جمال بدٌر المنسى مستجد تمدٌر ١٢٠٠٠٠١

نظرٌة المعرفة عند الكنديآٌة عبدالمنعم احمد شبند مستجد تمدٌر ٢٢٠٠٠٠٢

النفس اإلنسانٌة عند الكنديآٌه دمحم صابر الحسٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٠٠٠٠٣

الموى الحسٌة والمصورة عند الكنديابرار رضا احمد الششتاوى مستجد تمدٌر ٤٢٠٠٠٠٤

العمل عند الكندياحالم على عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٢٠٠٠٠٥

العلم الطبٌعً عند الكندياحمد الشحات دمحم دمحم شحاته مستجد تخلف ٦٢٠٠٠٠٦

دلٌل اإلحداث عند الكندياحمد حازم عبد الفتاح البشبٌشى مستجد تمدٌر ٧٢٠٠٠٠٧

دلٌل التدبٌر عند الكندياحمد عٌد عبد الرحمن الصعٌدى مستجد تخلف ٨٢٠٠٠٠٨

دلٌل النظام عند الكندياحمد مجاهد ظرٌف الالوندى مستجد تخلف ٩٢٠٠٠٠٩

دلٌل الوحدة والكثرة عند الكندياحمد مجدى عبدالمولى دمحم عطوه مستجد تخلف ١٠٢٠٠٠١٠

الصفات اإللهٌة عند الكندياحمد مصطفى فوزى رمضان الطحان مستجد تمدٌر ١١٢٠٠٠١١

التأوٌل عند الكندياسراء احمد دمحم موسى مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٠١٢

السببٌة عند الكندياسراء اسامه ابراهٌم دمحم الدسولى جاب هللا مستجد تمدٌر ١٣٢٠٠٠١٣

حدوث العالم عند الكندياسراء السعٌد لطفى حامد سٌد األهل مستجد تخلف ١٤٢٠٠٠١٤

األخالق عند الكندياسراء السٌد البكرى حسن على مستجد تمدٌر ١٥٢٠٠٠١٥

النبوة عند الكندياسراء جمال ابراهٌم جاد الحك ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٢٠٠٠١٦

العلم الطبٌعً عند ابن سٌنااسراء حسن على محمود خلٌل مستجد تمدٌر ١٧٢٠٠٠١٧

العلم اإللهً عند ابن سٌنااسراء حسٌن دمحم حسن مسعٌد مستجد تمدٌر ١٨٢٠٠٠١٨

المدٌنة الفاضلة عند ابن سٌنااسراء حمدان جمعه ابراهٌم الصعٌدى مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٠١٩

سنن المدٌنة الفاضلة عند ابن سٌنااسراء رضوان عبد الحى على خبٌر مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٠٠٢٠
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العبادات عند ابن سٌنااسراء سمٌر على دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ٢١٢٠٠٠٢١

التعرٌف األول للنفس عند ابن سٌنااسراء شولى الشحات الصاوى دمحم مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٠٠٢٢

التعرٌف الثانً للنفس عند ابن سٌنااسراء صالح دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٠٠٢٣

التعرٌف الثالث للنفس عند ابن سٌنااسراء عبد الرازق عبد الرازق ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٠٢٤

البرهان الطبٌعً عند ابن سٌنااسراء عبد الرحٌم رمزى عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٠٢٥

برهان استمرار الحٌاة النفسٌة عند ابن سٌنااسراء عبد المحسن دمحم لاسم المطاوى مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٠٠٢٦

برهان وحدة النفس عند ابن سٌنااسراء على دمحم على مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٠٠٢٧

برهان الرجل المعلك فً الفضاء عند ابن سٌنااسراء ماجد عبد الملن احمد شفٌك محمود مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٠٢٨

إدران المعموالت عند ابن سٌنااسراء دمحم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٠٢٩

اإلدران بدون آلة عند ابن سٌنااسراء دمحم السٌد البسٌونى عاصى مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٠٣٠

ماهٌة النفس وعاللتها بالجسم عند ابن سٌنااسراء دمحم دمحم مهران عبدالرحمن مستجد ٣١٢٠٠٠٣١

حدوث النفس عند ابن سٌنااسراء محمود صادق موسى بدوى مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٠٣٢

خلود النفس عند ابن سٌنااسراء محمود على الصاوى سعد مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٠٠٣٣

مراتب النفوس عند ابن سٌنااسماء ابراهٌم حافظ دمحم مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٠٠٣٤

رئٌس الدولة فً المدٌنة الفاضلةاسماء اشرف دمحم رجال مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٠٠٣٥

نظام الحكم عند الفارابًاسماء السعٌد دمحم دمحم البٌلى دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٠٣٦

السٌاسة عند الفارابًاسماء رضا دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٠٣٧

األسس الدستورٌة عند الفارابًاسماء سعد الشربٌنى احمد سالمه مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٠٠٣٨

الرلابة والعماب فً الدولة الفارابٌةاسماء عادل عٌسى عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٠٣٩

أدلة الكندي على وجود هللا والفارابًاسماء عبد الفتاح محمود رزق احمد مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٠٤٠
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الفرق بٌن المدٌنة الفاضلة والمدن الجاهلةاسماء على على عطٌه الزهٌرى مستجد تخلف ٤١٢٠٠٠٤١

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن بٌن الكندي والفارابًاسماء فاٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٠٤٢

األدلة على وجود هللا بٌن الكندي وابن رشداسماء فتحى دمحم عبد الممصود دمحم مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٠٤٣

مشكلة الحرٌة عند الغزالًاسماء دمحم ابو زٌد عبد البارى مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٠٠٤٤

مشكلة رعاٌة هللا لألصلح عند الغزالًاسماء دمحم ابو زٌد عبده مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٠٠٤٥

مشكلة العمل والنمل عند الغزالًاسماء دمحم رضا دمحم السعٌد رزق مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٠٤٦

مشكلة العمل والنمل فً علم الكالماسماء ناصر السعٌد مصطفى دمحم مستجد تخلف ٤٧٢٠٠٠٤٧

فكرة الدور وآثارها المنهجٌةاسماء ناصر رزق رزق محشٌه مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٠٤٨

مولف المعتزلة من الدلٌل النملًاسماء هشام السٌد على عوف مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٠٤٩

مشكلة الفكر الفلسفً اإلسالمً من منظور تارٌخًاسماء ٌاسر على ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٠٠٥٠

األصالة فً الفلسفة اإلسالمٌة اسماء ٌاسٌن ابراهٌم محمود عوض مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٠٥١

الفلسفة هل هً عربٌة أم إسالمٌةاشرف ابراهٌم محمود السعٌد مستجد تخلف ٥٢٢٠٠٠٥٢

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفاشرف دمحم عبد البصٌر احمد الحسٌنى مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٠٠٥٣

بٌن الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفافراح السٌد عبد الهادى احمد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٠٠٥٤

نشأة الحركة الكالمٌة فً اإلسالماالء احمد سالمه السٌد مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٠٠٥٥

اإلنمسامات الدٌنٌة والسٌاسٌة التً أدت لنشأة الحركة الكالمٌةاالء اشرف لطفى عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٠٠٥٦

نشأة الخوارج ومبادئهااالء عبد السالم سعد عثمان على مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٠٥٧

الشٌعة االثنى عشرٌة وأصولها المتطرفةاالء عمرو عطٌه حامد مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٠٥٨

الحرٌة ومبدأ السببٌة عند ابن رشداالء دمحم الشحات ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٠٠٥٩

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌناالسعٌد دمحم عبد الجواد على ابو العٌنٌن مستجد تخلف ٦٠٢٠٠٠٦٠
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أدلة وجود هللا عند ابن رشدالشٌماء حلمى عوض غازى عوض مستجد تمدٌر ٦١٢٠٠٠٦١

ابن رشد فً كتابات عاطف العرالًامال زكرٌا دمحم عبد المطلب متولى مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٠٠٦٢

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن من الكندي إلى ابن رشدامانى رأفت عبد العزٌز شلبً مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٠٠٦٣

منهج ابن رشد العمالنًامانى رضا دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٠٠٦٤

دلٌل العناٌة واالختراع على وجود هللا عند فالسفة المسلمٌنامل على دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٠٠٦٥

الفارابً ونظرٌة الفٌضامل محمود عبد المعبود المتولى غالً مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٠٦٦

الوجود عند الفارابً وابن سٌناامنه دمحم مصباح البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٠٦٧

الوجود والمعرفة عند الكندي والفارابًامنٌه ابراهٌم احمد المتولى منصور مستجد تخلف ٦٨٢٠٠٠٦٨

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الكندي والفارابًامنٌه عبد الرحمن ابراهٌم دمحم البنا مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٠٠٦٩

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الفارابً وابن سٌناامنٌه دمحم عبد الخالك عباس مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٠٧٠

غٌاب العمل العربً امٌره ابو بكر دمحم ابو شادى عرفه مستجد تمدٌر ٧١٢٠٠٠٧١

الفلسفة اإلسالمٌة وفالسفة المسلمٌن المنهج والبنٌة العملٌةامٌره السٌد مأمون دمحم احمد مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٠٧٢

واجب الوجود عند الفارابً وابن سٌناامٌره السٌد دمحم زكى مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٠٠٧٣

نظرٌة الفٌض عند الفارابًامٌره الدمحمى حسنى البشالوى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٠٧٤

الحرٌة عند ابن رشدامٌره اٌمن عبد الفتاح حافظ مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٠٠٧٥

الحرٌة عند الغزالً والمتكلمٌن امٌره حسٌن شافعى محمود الشربٌنى مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٠٠٧٦

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف الفلسفًامٌره ربٌع احمد الدسولى شعبان مستجد تخلف ٧٧٢٠٠٠٧٧

الفلسفة اإلسالمٌة روحٌة ودٌنٌة امٌره صالح عطا صالح الحدٌدى مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٠٠٧٨

الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف فً التطبٌكامٌره صالح دمحم احمد مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٠٠٧٩

األدلة على وجود هللا عند ابن رشدامٌره عبد الممصود عبد الغفار الدسولى مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٠٨٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

أثر فالسفة الٌونان على الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفامٌره عبده دمحم حسن فرج مستجد تمدٌر ٨١٢٠٠٠٨١

(الحك)المصطح الصوفً امٌره عماد مصطفى العشرى شحاته مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٠٠٨٢

(الهٌبة)المصطلح الصوفً امٌره عوض ابراهٌم ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٨٣٢٠٠٠٨٣

(الحكم)المصطح الصوفً امٌره فتحى عنتر عبد العزٌز الدمٌرى مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٠٠٨٤

(الغٌرة)المصطلح الصوفً امٌره فوزى دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٠٠٨٥

(الغٌبة)المصطلح الصوفً امٌره دمحم احمد طرباى عمر مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٠٠٨٦

(الفناء)المصطلح الصوفً امٌره دمحم عبد اللطٌف احمد دمحم مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٠٨٧

(الفؤاد)المصطلح الصوفً امٌره دمحم دمحم الرفاعى مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٠٨٨

(الحمائك)المصطلح الصوفً امٌره مصطفى مصطفى على سالمة مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٠٠٨٩

(الرعاٌة)المصطلح الصوفً اٌمان ابراهٌم احمد ابو المجد حرن مستجد تخلف ٩٠٢٠٠٠٩٠

(الشجرة)المصطلح الصوفً اٌمان ابراهٌم حامد حامد دمحم مستجد تمدٌر ٩١٢٠٠٠٩١

(األزل)المصطلح الصوفً اٌمان احمد معاز الشافعً مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٠٩٢

(الفكر)الصمطلح الصوفً اٌمان السعٌد الرفاعى دمحم عوف مستجد تخلف ٩٣٢٠٠٠٩٣

(لوح)المصطلح الصوفً اٌمان باهلل رمضان ابراهٌم رمضان عٌد مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٠٩٤

(حٌرة)المصطلح الصوفً اٌمان برهام السٌد البٌومى دمحم مستجد تمدٌر ٩٥٢٠٠٠٩٥

(الطور)المصطلح الصوفً اٌمان حاتم دمحم عبد الحلٌم على مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٠٩٦

(عارف)المصطلح الصوفً اٌمان حمدى ابراهٌم عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٠٠٩٧

(عزٌز)المصطلح الصوفً اٌمان خالد احمد محمود مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٠٩٨

(سراج)المصطلح الصوفً اٌمان رضا السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٠٠٩٩

(العجب)المصطلح الصوفً اٌمان رضا على دٌغم مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠١٠٠
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(الكتاب)المصطلح الصوفً اٌمان رضا دمحم منصور مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠١٠١

(الفتوة)المصطلح الصوفً اٌمان طارق السٌد عطٌه عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٠١٠٢

(للب)الصمطلح الصوفً اٌمان عادل مجاهد عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٠١٠٣

(لاب)المصطلح الصوفً اٌمان عبد الجواد عبد السمٌع دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٠١٠٤

(لوي)المصطلح الصوفً اٌمان عطٌه محمود ابراهٌم ابو النجا مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠١٠٥

(صاحب)المصطلح الصوفً اٌمان عٌد احمد دمحم موسى مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠١٠٦

(الحجاب)المصطلح الصوفً اٌمان دمحم السٌد احمد الطنطاوى مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠١٠٧

(سجود)المصطلح الصوفً اٌمان دمحم دمحم دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٠١٠٨

(الباطن)المصطلح الصوفً اٌمان محمود حسن علً مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٠١٠٩

(الظاهر)المصطلح الصوفً اٌمان مسعد ابراهٌم مسعد حافظ مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠١١٠

(المصباح)المصطلح الصوفً اٌمان مسعد العشماوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١١٢٠٠١١١

(الكمال)المصطلح الصوفً اٌمان ممدوح حسٌن عٌد عطا هللا مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٠١١٢

(الصدق)المصطلح الصوفً اٌناس مصطفى الدسولى رجب كساب مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٠١١٣

(الخواطر)المصطلح الصوفً اٌه السٌد عوض ابو زٌد العٌاط مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٠١١٤

(آٌة)المصطلح الصوفً اٌه السٌد دمحم عرفات سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٠١١٥

(أحد)المصطلح الصوفً اٌه هللا اسامه صالح محمود عبد الحفٌظ مستجد تخلف ١١٦٢٠٠١١٦

(آدم)المصطلح الصوفً اٌه بلٌغ عوض محمود مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٠١١٧

(بدٌع)المصطلح الصوفً اٌه جمال السٌد عبد الواحد ابراهٌم مستجد تخلف ١١٨٢٠٠١١٨

(المهٌن)المصطلح الصوفً اٌه حجاج دمحم دمحم حجازي مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٠١١٩

(السمٌع)المصطلح الصوفً اٌه حسام عبده السٌد الغالى مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٠١٢٠
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(الباب)المصطلح الصوفً اٌه خالد عوض احمد مطر مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٠١٢١

(الحمٌمة)المصطلح الصوفً اٌه رمضان عبد الحمٌد عبد الحمٌد على مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٠١٢٢

(الحكمة)المصطلح الصوفً اٌه سمٌر دمحم دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١٢٣٢٠٠١٢٣

(حٌوان)المصطلح الصوفً اٌه صالح دمحم عبد العظٌم الكٌالنً مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٠١٢٤

(الحً)المصطلح الصوفً اٌه كسبان المتولى على المتولى مستجد تخلف ١٢٥٢٠٠١٢٥

(إبلٌس)المصطلح الصوفً اٌه دمحم السٌد عبد الحلٌم على مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٠١٢٦

(البرهان)المصطلح الصوفً اٌه دمحم صالح دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٠١٢٧

(بحر)المصطلح الصوفً اٌه دمحم على ابو الحسن ٌوسف مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٠١٢٨

(نٌران)المصطلح الصوفً اٌه دمحم دمحم السٌد غنٌم مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٠١٢٩

(ولد) المصطلح الصوفً اٌه دمحم دمحم الطنطاوى مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٠١٣٠

(وصل) المصطلح الصوفً اٌه دمحم نجاتى دمحمعمر مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٠١٣١

(الواحد)المصطلح الصوفً اٌه ولٌد عطٌه عبد هللا الخارونً مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٠١٣٢

(الجواهر)المصطلح الصوفً بثٌنه ٌحى محمود كمال الدٌن ٌحى عراضى مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٠١٣٣

(الوجود)المصطلح الصوفً بسمه السٌد محمود طلبه مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٠١٣٤

(النفوس)المصطلح الصوفً بسمه باسم عبد الرحمن عبد العاطً مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٠١٣٥

(الوالٌة)المصطلح الصوفً بسمه شفٌك انٌس سعد السعٌد مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٠١٣٦

(الحد)المصطلح الصوفً بسنت اشرف دمحم عبد العزٌز لابل مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٠١٣٧

(مكاشفة)المصطلح الصوفً بسنت نشأت عزت احمد مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٠١٣٨

(العٌون)المصطلح الصوفً بالل حسام دمحم محى الدٌن مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٠١٣٩

(النور)المصطلح الصوفً تسنٌم احمد دمحم عبده جاد هللا مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٠١٤٠
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(لدر)المصطلح الصوفً تسنٌم رضا الحسنٌن السٌد المصبى مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٠١٤١

(النهاٌة)المصطلح الصوفً جمٌله صالح محمود عبد المنعم مستجد تمدٌر ١٤٢٢٠٠١٤٢

(األصل)المصطلح الصوفً حبٌبه احمد الحسٌنى احمد مبارن مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٠١٤٣

(تلبٌس)المصطلح الصوفً حبٌبه حسن عبد الجلٌل طه الكوش مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٠١٤٤

(المبٌح)المصطلح الصوفً حبٌبه سعٌد عبد هللا ابراهٌم التعلبى مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٠١٤٥

(الباطل)المصطلح الصوفً حسن عنتر السٌد دمحم السمكرى مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٠١٤٦

(الفهم)المصطلح الصوفً حمدٌه احمد عوض احمد سلٌمان مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٠١٤٧

(طرٌك)المصطلح الصوفً حنان احمد دمحم احمد داود مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٠١٤٨

(الطرٌمة)المصطلح الصوفً حنان عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٠١٤٩

(أهل المعارف)المصطلح الصوفً حنان عالء السٌد عبد الغنى شرٌفه مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٠١٥٠

(أهل الكشف)المصطلح الصوفً حنان على دمحم أمٌن بعره مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٠١٥١

(النبوة)المصطلح الصوفً حور منتصر عبد العزٌز المكاوى الوصٌف مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٠١٥٢

أثر فالسفة الٌونان على الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفخالد اسماعٌل فكرى حسن سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٠١٥٣

األدلة على وجود هللا عند ابن رشدخلود ابراهٌم دمحم سالم مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٠١٥٤

الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف فً التطبٌكخلود اسماعٌل سالم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٠١٥٥

الفلسفة اإلسالمٌة روحٌة ودٌنٌةخلود السعٌد السٌد احمد الدسولى مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٠١٥٦

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف الفلسفًخلود السٌد ٌوسف عبد هللا دمحم مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٠١٥٧

(الخدمة)المصطلح الصوفً خلود بالل الزٌنى عبٌد مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٠١٥٨

الحرٌة عند الغزالً والمتكلمٌن خلود عادل عبد المجٌد دمحم ٌوسف صلى مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٠١٥٩

الحرٌة عند ابن رشدخلود عبد الحمٌد دمحم حسن حسٌن مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٠١٦٠
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نظرٌة الفٌض عند الفارابًخلود على عبد الصمد ابو المعاطً مستجد تخلف ١٦١٢٠٠١٦١

واجب الوجود عند الفارابً وابن سٌناخلود على محمود البسطوٌسى منصور مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠٠١٦٢

الفلسفة اإلسالمٌة وفالسفة المسلمٌن المنهج والبنٌة العملٌةخلود عماد ابراهٌم طه دمحم مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠٠١٦٣

غٌاب العمل العربًخلود دمحم دمحم دمحم غالى مستجد تخلف ١٦٤٢٠٠١٦٤

(ملكوت)المصطلح الصوفً خلود دمحم منٌر ابراهٌم الزهٌري مستجد تمدٌر ١٦٥٢٠٠١٦٥

(األسرار)المصطلح الصوفً دالٌا السٌد دمحم مراد مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٠١٦٦

(األنس)المصطلح الصوفً دالٌا راضى حامد عبد المادر مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٠١٦٧

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌنادعاء السعٌد السٌد شفٌك دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠٠١٦٨

أدلة وجود هللا عند ابن رشددعاء شحاته اسماعٌل احمد محمود شوشة مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٠١٦٩

(دنو)المصطلح الصوفً دعاء طه دمحم طه موسً مستجد تمدٌر ١٧٠٢٠٠١٧٠

(الرٌاضة)المصطلح الصوفً دعاء عبد الرازق احمد اسماعٌل مستجد تخلف ١٧١٢٠٠١٧١

الخوارجدعاء دمحم جمعه عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠٠١٧٢

السبئٌةدعاء دمحم معوض عبد الحفٌظ عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ١٧٣٢٠٠١٧٣

البراهمٌةدنٌا خالد عرفات عبده السٌد مستجد تمدٌر ١٧٤٢٠٠١٧٤

المشبهةدنٌا رضا دمحم على المرشدى مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٠١٧٥

المجسمةدنٌا مختار ابراهٌم جاد المنسى مستجد تمدٌر ١٧٦٢٠٠١٧٦

الغرابٌةدنٌا ٌاسر صبرى الصدٌك مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠٠١٧٧

المرجئةدٌنا عزت عبدهللا عمار مستجد تمدٌر ١٧٨٢٠٠١٧٨

النجداتدٌنا عنتر دمحم عطا عنان مستجد تمدٌر ١٧٩٢٠٠١٧٩

الشٌعةدٌنا دمحم حجاج على احمد مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٠١٨٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

أهل السنةرانٌا ابراهٌم حسن على حسن مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٠١٨١

المحدثونرانٌا اٌمن فرحات عبد الغنى مستجد تخلف ١٨٢٢٠٠١٨٢

المذهب الحنفًرانٌا محمود عطٌه توفٌك السباخى مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠٠١٨٣

المذهب الحنبلًرحاب دمحم عبد الحلٌم فهمى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠٠١٨٤

المذهب المالكًرحاب مسعد احمد السٌد مندور مستجد تمدٌر ١٨٥٢٠٠١٨٥

المذهب الشافعًرحاب وائل ابراهٌم رمضان ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠٠١٨٦

المجوسٌةرحمه اشرف دمحم ابراهٌم بدوى مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠٠١٨٧

المماتلٌةرحمه عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز المخزنجى مستجد تمدٌر ١٨٨٢٠٠١٨٨

الظاهرٌةرحمه دمحم فتحى السٌد احمد مستجد تمدٌر ١٨٩٢٠٠١٨٩

الكرامٌةرحمه دمحم محمود العدوى مصطفى مستجد تمدٌر ١٩٠٢٠٠١٩٠

الزرادشتٌةرشا على عبد العاطى على محمود مستجد تمدٌر ١٩١٢٠٠١٩١

واصل ابن عطاءرشا عوض عبد الجواد عبد السالم مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٠١٩٢

أبو الهذٌل العالفرضوى عبدالعاطً ابراهٌم عبد الرازق عبدالرازق مستجد تخلف ١٩٣٢٠٠١٩٣

مشكلة الحرٌة عند المعتزلةرضوى نبٌل احمد دمحم منٌر على حسٌن مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٠١٩٤

اإلرادة اإللهٌة واإلرادة اإلنسانٌة عند المعتزلةرغده رضا محمود دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٠١٩٥

الفعل اإللهً والفعل اإلنسانً عند المعتزلةرلٌه رضا ابراهٌم الدسولى الشحات مستجد تمدٌر ١٩٦٢٠٠١٩٦

التولٌد عند المعتزلةرنا السعٌد سعد على الحاٌس مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٠١٩٧

الصالح واألصلح عند المعتزلةرنا طارق السٌد السعٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٠١٩٨

مشكلة اإلمامة عند المعتزلةرندا اٌمن السٌد عبد الرازق شبانه مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٠١٩٩

غٌالن الدمشمًروان دمحم عبدالعزٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٠٢٠٠
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معبد الجهمًرٌم محمود احمد السٌد متولى مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠٠٢٠١

الجهم ابن صفوانرٌهام عبد الحكٌم سعد شبانة مستجد تمدٌر ٢٠٢٢٠٠٢٠٢

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌنارٌهام عثمان احمد دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٠٢٠٣

أدلة وجود هللا عند ابن رشدرٌهام دمحم صادق على عبد العال مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٠٢٠٤

ابن رشد فً كتابات عاطف العرالًرٌهام وائل عبد السالم عبد الرحٌم مصطفى الشرف مستجد تمدٌر ٢٠٥٢٠٠٢٠٥

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن من الكندي إلى ابن رشدزٌنب ابراهٌم عبد هللا عبد العال مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٠٢٠٦

منهج ابن رشد العمالنًزٌنب احمد دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٠٧٢٠٠٢٠٧

دلٌل العناٌة واالختراع على وجود هللا عند فالسفة المسلمٌنزٌنب امجد شكرى عبد العزٌز على مستجد تمدٌر ٢٠٨٢٠٠٢٠٨

الفارابً ونظرٌة الفٌضزٌنب جمال على المعماع لضا مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٠٢٠٩

الوجود عند الفارابً وابن سٌنازٌنب حماٌه السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٠٢١٠

الصوفٌةزٌنب عبده سالمه حامد مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٠٢١١

الوجود والمعرفة عند الكندي والفارابًزٌنب عثمان على على احمد دٌاب مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٠٢١٢

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الكندي والفارابًزٌنب دمحم عبد العزٌز سلٌمان العزب مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٠٢١٣

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الفارابً وابن سٌناساره السعٌد عبده هالل مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٠٢١٤

فكرة الدور وآثاراها المنهجٌة ساره حسٌن دمحم على دمحم على مستجد تخلف ٢١٥٢٠٠٢١٥

مولف المعتزلة من الدلٌل النملًساره رمضان أحمد عوٌس مستجد تخلف ٢١٦٢٠٠٢١٦

مشكلة الفكر الفلسفً اإلسالمً من منظور تارٌخًساره صالح الدٌن محمود دمحم الحفناوى مستجد تمدٌر ٢١٧٢٠٠٢١٧

األصالة فً الفلسفة اإلسالمٌة ساره عبد المنعم دمحم المهدى مستجد تمدٌر ٢١٨٢٠٠٢١٨

الفلسفة هل هً عربٌة أم إسالمٌةساره عماد جمعه امٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٠٢١٩

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفساره محمود احمد دمحم على مستجد تخلف ٢٢٠٢٠٠٢٢٠
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نشأة الحركة الكالمٌة فً اإلسالمساره ممدوح مسعد دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٢١٢٠٠٢٢١

االنمسامات الدٌنٌة والسٌاسٌة التً أدت لنشأة الحركة الكالمٌةساره وائل السعٌد كامل على حسان مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٠٢٢٢

نشاة الخوارج ومبادئهاسالى ابراهٌم دمحم العفٌفً مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٠٢٢٣

الشٌعة االثنى عشرٌة وأصولها المتطرفةسالى احمد العدل دمحم على مستجد تمدٌر ٢٢٤٢٠٠٢٢٤

الحرٌة ومبدأ السببٌة عند ابن رشدسالى احمد ٌوسف محمود حشٌش مستجد تمدٌر ٢٢٥٢٠٠٢٢٥

(أهل الكشف)المصطلح الصوفً سامٌه االمٌر السعٌد االمٌر مصطفى مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٠٢٢٦

(الكرامة) المصطلح الصوفً سحر ٌوسف فتحى السٌد مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٠٢٢٧

(النبوة)المصطلح الصوفً سماح الدٌسطى دمحم الماظ مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٠٢٢٨

رئٌس الدولة فً المدٌنة الفاضلةسماح عبد الحكٌم عبد هللا فتح هللا عبد الربه مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٠٢٢٩

نظام الحكم عند الفارابًسماح محسن حسٌن صابر سٌد احمد مستجد تخلف ٢٣٠٢٠٠٢٣٠

السٌاسة عند الفارابًسمٌه عبد البالى عبد الباسط علٌوه مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٠٢٣١

األسس الدستورٌة عند الفارابًسمٌه كمال رشاد دمحم جوده مستجد تمدٌر ٢٣٢٢٠٠٢٣٢

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن عند الكنديسناء عطٌه دمحم البغدادى مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٠٢٣٣

الجهم ابن صفوانسناء دمحم ابراهٌم عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٠٢٣٤

غٌالن الدمشمًسهٌر سعد الدسولى سنجاب الدسولى مستجد تمدٌر ٢٣٥٢٠٠٢٣٥

التولٌد عند المعتزلةسوزان عماد الدٌن حسٌن السٌد العوٌلى مستجد تمدٌر ٢٣٦٢٠٠٢٣٦

مشكلة اإلمامة عند المعتزلةسٌد احمد السٌد على حسن الماضى مستجد تخلف ٢٣٧٢٠٠٢٣٧

معبد الجهمًسٌناء إبراهٌم دمحم إبراهٌم االشمر مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠٠٢٣٨

الصالح واألصالح عند المعتزلةشروق احمد دمحم عبد الحمٌد ٌوسف مستجد تخلف ٢٣٩٢٠٠٢٣٩

الرلابة والعماب فً الدولة الفارابٌةشروق اشرف ابوالعماٌم الحسانٌن زارع مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٠٢٤٠
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(مكاشفة)المصطلح الصوفً شروق زٌنهم سند السٌد مستجد تخلف ٢٤١٢٠٠٢٤١

(نٌران)المصطلح الصوفً شروق سعد ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٠٢٤٢

(ولد)المصطلح الصوفً شفاء دمحم عبد الغنى العٌسوى شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٠٢٤٣

(العٌون)المصطلح الصوفً شٌماء جمعه اسماعٌل البهى مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٠٢٤٤

(وصل)المصطلح الصوفً شٌماء دمحم احمد صادق ابو الخٌر مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٠٢٤٥

(الواحد)المصطلح الصوفً شٌماء دمحم السٌد عبد الحمٌد فرحات مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٠٢٤٦

(النور)المصطلح الصوفً شٌماء دمحم دمحم احمد عطٌة مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٠٢٤٧

(الجواهر)المصطلح الصوفً شٌماء منٌر دمحم احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٠٢٤٨

(الوجود)المصطلح الصوفً شٌماء هشام رجب سلٌمان مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٠٢٤٩

مشكلة العمل والنمل فً علم الكالمشٌماء ٌاسر رمضان السٌد رمضان مستجد تمدٌر ٢٥٠٢٠٠٢٥٠

مشكلة العمل والنمل عند الغزالًشٌماء ٌحى احمد الصاوى عوض مستجد تخلف ٢٥١٢٠٠٢٥١

مشكلة رعاٌة هللا لألصلح عند الغزالًصفاء صبرى ابو الجواد عبد ربه على مستجد تمدٌر ٢٥٢٢٠٠٢٥٢

مشكلة الحرٌة عند الغزالًعادل عالء العرالى السٌد غدٌه مستجد تخلف ٢٥٣٢٠٠٢٥٣

النفس اإلنسانٌة عند الكنديعبد العزٌز انور عبد العزٌز دمحم الدسولى مستجد تخلف ٢٥٤٢٠٠٢٥٤

نظرٌة المعرفة عند الكنديعبد المنعم رضا عبد المنعم السٌدالمكاوى مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠٠٢٥٥

حدوث النفس عند ابن سٌناعبدالرحمن ابراهٌم دمحم حبٌب السٌد مستجد تخلف ٢٥٦٢٠٠٢٥٦

خلود النفس عند ابن سٌناعبدهللا السٌد السٌد عبدالخالك عابدٌن مستجد تخلف ٢٥٧٢٠٠٢٥٧

الموى الحسٌة عند الكنديعبٌر حامد احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٥٨٢٠٠٢٥٨

العمل عند الكنديعبٌر حسٌن احمد حسٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢٥٩٢٠٠٢٥٩

برهان استمرار الحٌاة النفسٌة عند ابن سٌناعزه عاطف الشربٌنى صالح كنن مستجد تخلف ٢٦٠٢٠٠٢٦٠
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نظرٌة المعرفة عند الكنديعزه دمحم دمحم المرسى شهده مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠٠٢٦١

العلم الطبٌعً عند الكنديعفاف حلمى ثروت حلمى مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠٠٢٦٢

دلٌل اإلحداث عند الكنديعال دمحم فتحى مصطفى احمد مستجد تمدٌر ٢٦٣٢٠٠٢٦٣

دلٌل التدبٌر عند الكنديعالء السنوسى دمحم دمحم السنوسى مستجد تخلف ٢٦٤٢٠٠٢٦٤

دلٌل النظام عند الكنديعلٌاء عبد العزٌز الظنى فؤاد مستجد تخلف ٢٦٥٢٠٠٢٦٥

دلٌل الوحدة والكثرة عند الكنديعلٌاء دمحم دمحم على االلفى مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٠٢٦٦

الصفات اإللهٌة عند الكنديعمر دمحم دمحم المرعه مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٠٢٦٧

برهان وحدة النفس أو األنا عند ابن سٌناعمر محمود حامد دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٠٢٦٨

إدران المعموالت عند ابن سٌناغاده اٌمن ٌوسف ابراهٌم العدوى مستجد تمدٌر ٢٦٩٢٠٠٢٦٩

ماهٌة النفس وعاللتها بالجسمغاده حامد حمدان حامد السٌد سٌف مستجد تمدٌر ٢٧٠٢٠٠٢٧٠

النبوة عند الكنديغاده حسانٌن فتوح حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠٠٢٧١

األخالق عند الكنديغاده حسن شحاته حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٧٢٢٠٠٢٧٢

التأوٌل عند الكنديغاده عبد النبى سمٌر احمد رمضان مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠٠٢٧٣

السببٌة عند الكنديفارس عبد العزٌز السٌد دمحم عبد العزٌز مستجد تخلف ٢٧٤٢٠٠٢٧٤

التعرٌف األول للنفس عند ابن سٌنافاطمه الباز الدٌسطى دمحم الدٌسطى مستجد تمدٌر ٢٧٥٢٠٠٢٧٥

البرهان الطبٌعً عند ابن سٌنافاطمه السٌد احمد احمد موسى خاطر مستجد تمدٌر ٢٧٦٢٠٠٢٧٦

التعرٌف الثانً للنفس عند ابن سٌنافاطمه جمال ابراهٌم عطا حسن مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠٠٢٧٧

المدٌنة الفاضلة عند ابن سٌنافاطمه رضوان دمحم دمحم سعٌد مستجد تمدٌر ٢٧٨٢٠٠٢٧٨

سنن المدٌنة الفاضلة عند ابن سٌنافاطمه سلٌمان جابر سلٌمان البالس مستجد تمدٌر ٢٧٩٢٠٠٢٧٩

العبادات عند ابن سٌنافاطمه عبدالسالم السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢٨٠٢٠٠٢٨٠

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة
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أثر فالسفة الٌونان على الفلسفة اإلسالمٌة والتصوففاطمه مرسى مصطفى الطٌب مستجد تمدٌر ٢٨١٢٠٠٢٨١

األدلة على وجود هللا عند ابن رشدفاطمه نجاح عبد العزٌز عبد الداٌم الموافى مستجد تمدٌر ٢٨٢٢٠٠٢٨٢

الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف فً التطبٌكفلاير ابو النصر عبد الفتاح دمحم مستجد تخلف ٢٨٣٢٠٠٢٨٣

الفلسفة اإلسالمٌة روحٌة ودٌنٌةلمر عاطف الشحات حافظ ابوزٌد مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠٠٢٨٤

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف الفلسفًلمر عبد المنعم امٌر الدوله المتولى البٌومى مستجد تخلف ٢٨٥٢٠٠٢٨٥

الحرٌة عند الغزالً والمتكلمٌنلبنى سلٌمان دمحم سوٌلم مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠٠٢٨٦

الحرٌة عند ابن رشدلٌلى ابراهٌم السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠٠٢٨٧

نظرٌة الفٌض عند الفارابًماجده دمحم دمحم عثمان الجندى مستجد تمدٌر ٢٨٨٢٠٠٢٨٨

واجب الوجود عند الفارابً وابن سٌنادمحم سمٌر عبد الجواد دمحم الشربٌنى مستجد تخلف ٢٨٩٢٠٠٢٨٩

الفلسفة اإلسالمٌة وفالسفة المسلمٌندمحم عرفات دمحم عرفات الغرٌب مستجد تخلف ٢٩٠٢٠٠٢٩٠

المنهج والبنٌة العملٌةدمحم هالل جوده هالل السٌد مستجد تخلف ٢٩١٢٠٠٢٩١

غٌاب العمل العربًدمحم ٌاسٌن دمحم دمحم الجندى مستجد تمدٌر ٢٩٢٢٠٠٢٩٢

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌنامحمود احمد دمحم المصراوى مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠٠٢٩٣

أدلة وجود هللا عند ابن رشد محمود السٌد دمحم المتولى عوض مستجد تخلف ٢٩٤٢٠٠٢٩٤

ابن رشد فً كتابات عاطف العرالًمحمود دمحم على رمضان طه مستجد تمدٌر ٢٩٥٢٠٠٢٩٥

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن من الكندي إلى ابن رشدمروه احمد عبد الحلٌم ٌوسف المحالوى مستجد تمدٌر ٢٩٦٢٠٠٢٩٦

منهج ابن رشد العمالنًمروه روؤف عبد الجلٌل عبد السالم عمر مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠٠٢٩٧

(عارف)المصطلح الصوفً مروه عرفه محمود عبد الوهاب حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠٠٢٩٨

(عزٌز)المصطلح الصوفً مروه دمحم السٌد السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٩٩٢٠٠٢٩٩

(سجود)المصطلح الصوفً  مرٌم احمد دمحم السٌد حسن الغنام مستجد تخلف ٣٠٠٢٠٠٣٠٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
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(العجب)المصطلح الصوفً مرٌم السٌد بدوى عبد الرحمن بدوى مستجد تمدٌر ٣٠١٢٠٠٣٠١

(سراج)المصطلح الصوفً مرٌم السٌد صالح السٌد على مستجد تمدٌر ٣٠٢٢٠٠٣٠٢

(الباطن)المصطلح الصوفً مرٌم خالد السٌد عبد السالم معانى مستجد تخلف ٣٠٣٢٠٠٣٠٣

(الكتاب)المصطلح الصوفً مرٌم خٌرى سعد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣٠٤٢٠٠٣٠٤

(الظاهر)المصطلح الصوفً مرٌم رضا عبد الرحمن متولى مستجد تخلف ٣٠٥٢٠٠٣٠٥

(الفتوة)المصطلح الصوفً مرٌم رمضان سالمه دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٦٢٠٠٣٠٦

(المصباح)المصطلح الصوفً مرٌم رمضان نجٌب عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٣٠٧٢٠٠٣٠٧

(للب)المصطلح الصوفً مرٌم فتحى على حبٌشى مستجد تمدٌر ٣٠٨٢٠٠٣٠٨

(الكمال)المصطلح الصوفً مرٌم دمحم عبد الرازق دمحم رفاعً مستجد تمدٌر ٣٠٩٢٠٠٣٠٩

(لوي)المصطلح الصوفً مرٌم دمحم عبد الفتاح صالح صمر مستجد تمدٌر ٣١٠٢٠٠٣١٠

(لاب)المصطلح الصوفً مرٌم دمحم دمحم األسود مستجد تخلف ٣١١٢٠٠٣١١

(الغٌبة)المصطلح الصوفً مرٌم منٌع عبد الحمٌد منٌع عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣١٢٢٠٠٣١٢

الفرق بٌن المدٌنة الفاضلة والمدن الجاهلةمرٌم ناصر عبد المطلب حسن السنبختى مستجد تخلف ٣١٣٢٠٠٣١٣

مشكلة الحرٌة عند الغزالًمصطفى كمال عبد الحلٌم دمحم الحدٌدى مستجد تخلف ٣١٤٢٠٠٣١٤

نظام الحكم عند الفارابًمنار الشحات الشحات على االالوى مستجد تمدٌر ٣١٥٢٠٠٣١٥

مشكلة رعاٌة هللا لألصلح عند الغزالً منار عبد الخالك عبد الحافظ عبد الخالك مستجد تمدٌر ٣١٦٢٠٠٣١٦

منهج ابن رشد العمالنًمنار مجدى السٌد عوض الشافعً مستجد تمدٌر ٣١٧٢٠٠٣١٧

الفارابً ونظرٌة الفٌضمنار دمحم مصطفى دمحم منصور مستجد تمدٌر ٣١٨٢٠٠٣١٨

الوجود عند الفارابً وابن سٌنامنار ولٌد عباس احمد عباس مستجد تخلف ٣١٩٢٠٠٣١٩

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الكندي وابن سٌنامنال عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد السٌد مستجد تمدٌر ٣٢٠٢٠٠٣٢٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
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رئٌس الدولة فً المدٌنة الفاضلةمنة هللا اشرف رشاد توفٌك سالمه مستجد تمدٌر ٣٢١٢٠٠٣٢١

أدلة وجود هللا بٌن الكندي والفارابًمنه هللا هاشم السٌد عبد العال مسلم مستجد تمدٌر ٣٢٢٢٠٠٣٢٢

مشكلة العمل والنمل عند الغزالًمنه هللا هانى السعٌد السعٌد مستجد تمدٌر ٣٢٣٢٠٠٣٢٣

مشكلة الحرٌة عند الغزالًمنى جمال عبد البالى ابراهٌم على الشافعً مستجد تمدٌر ٣٢٤٢٠٠٣٢٤

(الرحمان)المصطلح الصوفً منى دمحم حلمى صابر دٌب مستجد تمدٌر ٣٢٥٢٠٠٣٢٥

(الجالل)المصطلح الصوفً منى موسى عبد الحمٌد موسى شوٌمه مستجد تمدٌر ٣٢٦٢٠٠٣٢٦

(الحك)المصطلح الصوفً مها دمحم رٌاض احمد مستجد تمدٌر ٣٢٧٢٠٠٣٢٧

الرلابة والعماب فً الدولة الفارابٌةمى حسن ابراهٌم ابو طالب مستجد تمدٌر ٣٢٨٢٠٠٣٢٨

نشأة الحركة الكالمٌة فً اإلسالممى عطاء دمحم حتحوت مستجد تمدٌر ٣٢٩٢٠٠٣٢٩

نشأة الخوارج ومبادئهامى دمحم عبد الحلٌم حامد عٌد مستجد تمدٌر ٣٣٠٢٠٠٣٣٠

(الحكم)المصطلح الصوفً مى محمود عبد المجٌد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٣٣١٢٠٠٣٣١

(الغٌرة) المصطلح الصوفً مٌاده اشرف دمحم ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٣٢٢٠٠٣٣٢

(األبد)المصطلح الصوفً مٌاده السعٌد ابراهٌم بركات مستجد تمدٌر ٣٣٣٢٠٠٣٣٣

(الملم)المصطلح الصوفً مٌار دمحم عبد العزٌز ابو عمٌره مستجد تخلف ٣٣٤٢٠٠٣٣٤

(مرالبة هلل)المصطلح الصوفً مٌمى محمود دمحم عبد الرحمن مستجد تخلف ٣٣٥٢٠٠٣٣٥

مولف المعتزلة من الدلٌل النملًنادٌن دمحم السٌد محمود الجدامى مستجد تمدٌر ٣٣٦٢٠٠٣٣٦

فكرة الدور وآثارها المنهجٌةنادٌه وحٌد رمضان دمحم على مستجد تمدٌر ٣٣٧٢٠٠٣٣٧

الحرٌة ومبدأ السببٌة عند ابن رشدنانسى اشرف طنٌب دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٣٨٢٠٠٣٣٨

بٌن الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفنبٌله فتحى دمحم عبد الغفار مستجد تمدٌر ٣٣٩٢٠٠٣٣٩

مباحث الفلسفةنجالء احمد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٤٠٢٠٠٣٤٠

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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الفرق بٌن الفلسفة والعلمنجالء ٌاسر عبد الحمٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٤١٢٠٠٣٤١

مبحث الوجودنجوى ابراهٌم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٤٢٢٠٠٣٤٢

مبحث المعرفةنجوى دمحم دمحم الخفاجى الذكى مستجد تمدٌر ٣٤٣٢٠٠٣٤٣

مبحث المٌمندى ابراهٌم عبد اللطٌف دمحم عٌاد مستجد تمدٌر ٣٤٤٢٠٠٣٤٤

الفلسفة عربٌة أم إسالمٌة ندى احمد ثروت حسٌن مستجد تمدٌر ٣٤٥٢٠٠٣٤٥

الرلابة والعماب فً الدولة الفارابٌةندى احمد رزق رزق شرف مستجد تمدٌر ٣٤٦٢٠٠٣٤٦

(لسط)المصطلح الصوفً ندى احمد محمود احمد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٣٤٧٢٠٠٣٤٧

علم أصول الدٌنندى اشرف عبد السالم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٣٤٨٢٠٠٣٤٨

تعرٌف علم الكالم ومراحل نشأتهندى السٌد احمد عثمان مستجد تخلف ٣٤٩٢٠٠٣٤٩

(آخرة)المصطلح الصوفً ندى السٌد السٌد ابراهٌم رضوان مستجد تمدٌر ٣٥٠٢٠٠٣٥٠

األصول الخمسة عند المعتزلةندى السٌد السٌد رمضان على مستجد تمدٌر ٣٥١٢٠٠٣٥١

الفلسفة اإلسالمٌة بٌن المشرق والمغربندى ثروت السٌد محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥٢٢٠٠٣٥٢

الفلسفة اإلسالمٌة فً المشرقندى خالد السعٌد العطار مستجد تخلف ٣٥٣٢٠٠٣٥٣

(رؤٌا)المصطلح الصوفً ندى صبحى المرسى محمود مستجد تمدٌر ٣٥٤٢٠٠٣٥٤

مشكلة الحرٌة عند الغزالًندى عابد موسى عبد اللطٌف الجمال مستجد تمدٌر ٣٥٥٢٠٠٣٥٥

(استدران)المصطلح الصوفً ندى عبد الرحمن دمحم ابراهٌم الشرٌف مستجد تمدٌر ٣٥٦٢٠٠٣٥٦

الفلسفة اإلسالمٌة فً المغربندى عبد المادر عبد الغنى عبد المادر على الصٌرفى مستجد تمدٌر ٣٥٧٢٠٠٣٥٧

(آداب الخدمة)المصطلح الصوفً ندى على عبدالحمٌد الجساس مستجد تمدٌر ٣٥٨٢٠٠٣٥٨

بٌن التصوف السنً والفلسفًندى على على عبده عبد هللا مستجد تخلف ٣٥٩٢٠٠٣٥٩

(إٌثار)المصطلح الصوفً ندى فاضل دمحم عبد هللا دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٠٢٠٠٣٦٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
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نشأة الحركة الكالمٌة فً اإلسالمندى دمحم عٌد السٌد سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦١٢٠٠٣٦١

نشأة الخوارج ومبادئهانرمٌن حماده احمد المتولى فوده مستجد تمدٌر ٣٦٢٢٠٠٣٦٢

فكرة الدور وآثارها المنهجٌةنسمه سعد توفٌك عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٣٦٣٢٠٠٣٦٣

مولف المعتزلة من الدلٌل النملًنغم دمحم احمد البلٌهى مستجد تمدٌر ٣٦٤٢٠٠٣٦٤

األصالة فً الفلسفة اإلسالمٌةنهله دمحم عبدالعزٌز دمحم شمس الدٌن مستجد تخلف ٣٦٥٢٠٠٣٦٥

بٌن الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفنورا حسنى امٌن دمحم بحٌرى مستجد تمدٌر ٣٦٦٢٠٠٣٦٦

االنمسامات الدٌنٌة والسٌاسٌة التً أدت لنشأة الحركة الكالمٌةنورا عالء عبد الستار دمحم متولً مستجد تمدٌر ٣٦٧٢٠٠٣٦٧

(أثر)المصطلح الصوفً نورا دمحم فتحى محمود عطٌة مستجد تمدٌر ٣٦٨٢٠٠٣٦٨

الفارابً ونظرٌة الفٌضنورا دمحم موسى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٣٦٩٢٠٠٣٦٩

منهج ابن رشد العمالنًنورسٌن عبد الجواد فهمى محمود المتولى مستجد تمدٌر ٣٧٠٢٠٠٣٧٠

أدلة وجود هللا عند ابن رشدنورهان احمد عادل احمد صالح مستجد تمدٌر ٣٧١٢٠٠٣٧١

عوامل نشاة علم الكالمنورهان احمد عزت علٌوه السباعى مستجد تمدٌر ٣٧٢٢٠٠٣٧٢

المعتزلة والتوحٌدنورهان السٌد مصطفى السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٣٧٣٢٠٠٣٧٣

المعتزلة والعدلنورهان المتولى السعٌد الوكٌل مستجد تمدٌر ٣٧٤٢٠٠٣٧٤

المعتزلة والمنزلة بٌن المنزلتٌننورهان حماده سمٌر دمحم احمد مستجد تخلف ٣٧٥٢٠٠٣٧٥

المعتزلة واألمر بالمعروف والنهً عن المنكرنورهان رمزى صادق المشد مستجد تمدٌر ٣٧٦٢٠٠٣٧٦

الفلسفة فً المشرق اإلسالمًنورهان رمضان عوض دمحم مستجد تمدٌر ٣٧٧٢٠٠٣٧٧

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الفارابً وابن سٌنانورهان عبد الهادى عبد الوهاب دمحم الحسٌنى مستجد تمدٌر ٣٧٨٢٠٠٣٧٨

الحرب عند ابن رشدنورهان فرج عبد هللا ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٧٩٢٠٠٣٧٩

البراهمٌةنورهان مجدى حمدى بٌومى دمحم مستجد تمدٌر ٣٨٠٢٠٠٣٨٠
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السمنٌةنورهان دمحم ابراهٌم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٨١٢٠٠٣٨١

اخوان الصفانٌره توكل دمحم توكل الدٌب مستجد تخلف ٣٨٢٢٠٠٣٨٢

الخوارجنٌره سامى عدلى على حسن مستجد تخلف ٣٨٣٢٠٠٣٨٣

السبئٌةنٌره محمود دمحم صالح محمود حسب هللا مستجد تمدٌر ٣٨٤٢٠٠٣٨٤

المشبهةهاجر ابراهٌم حسن ابراهٌم ا لمغربً مستجد تمدٌر ٣٨٥٢٠٠٣٨٥

المجسمةهاجر احمد ادرى عبد الغفار مستجد تمدٌر ٣٨٦٢٠٠٣٨٦

الغرابٌةهاجر اسالم دمحم احمد السعدنى مستجد تمدٌر ٣٨٧٢٠٠٣٨٧

المرجئةهاجر العربى العزب العزب الشاعر مستجد تخلف ٣٨٨٢٠٠٣٨٨

النجداتهاجر رضا مختار محمود مصطفى عٌسى مستجد تمدٌر ٣٨٩٢٠٠٣٨٩

الشٌعةهاجر رفعت الشبراوى عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٩٠٢٠٠٣٩٠

أهل السنةهاجر زٌنهم السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٩١٢٠٠٣٩١

المذهب الحنفًهاجر صالح الشربٌنى عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٩٢٢٠٠٣٩٢

المجوسٌةهاجر محمود دمحم سعد ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٩٣٢٠٠٣٩٣

المذهب الشافعًهالة ربٌع ابراهٌم الشبٌنً مستجد تمدٌر ٣٩٤٢٠٠٣٩٤

المماتلٌةهاله طاهر احمد عبده سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٩٥٢٠٠٣٩٥

المذهب المالكًهاله مجدى المهدى البالسى دمحم مستجد تخلف ٣٩٦٢٠٠٣٩٦

الظاهرٌةهاٌدى الشحات دمحم عبد المعطى مستجد تمدٌر ٣٩٧٢٠٠٣٩٧

الكرامٌةهبه نجاح خلف على ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٩٨٢٠٠٣٩٨

واصل ابن عطاءهدى اشرف سٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٩٢٠٠٣٩٩

المذهب الحنبلًهدٌر السٌد دمحم احمد السٌد مستجد تمدٌر ٤٠٠٢٠٠٤٠٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة العربٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

أبو الهذٌل العالفهناء احمد ابو السعود دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٤٠١٢٠٠٤٠١

مشكلة الحرٌة عند المعتزلةهناء عبد الفتاح دمحم رمضان عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٤٠٢٢٠٠٤٠٢

اإلرادة اإللهٌة واإلرادة اإلنسانٌة عند المعتزلةهند رجب عبد الحمٌد احمد حسٌن مستجد تمدٌر ٤٠٣٢٠٠٤٠٣

الفعل اإللهً والفعل اإلنسانً عند المعتزلةهند عبد الهادى عباس على مصطفى مستجد تمدٌر ٤٠٤٢٠٠٤٠٤

الصالح واألصالح عند المعتزلةهٌام حمدٌنو عوض دمحم جوده مستجد تمدٌر ٤٠٥٢٠٠٤٠٥

مشكلة اإلمامة عند المعتزلةهٌلٌن عادل عبد النبى دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٤٠٦٢٠٠٤٠٦

الجهم ابن صفوانوائل ٌاسر إبراهٌم على عبد الممصود مستجد تمدٌر ٤٠٧٢٠٠٤٠٧

غٌالن الدمشمًوسناء ابو المعاطى رمزى ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٤٠٨٢٠٠٤٠٨

معبد الجهمًوفاء ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم محجوب مستجد تخلف ٤٠٩٢٠٠٤٠٩

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن عند الكنديوفاء ربٌع المتولى دمحم عطٌه محفوظ مستجد تخلف ٤١٠٢٠٠٤١٠

العمل عند الكنديوفاء عبد المطلب كامل دمحم راشد مستجد تمدٌر ٤١١٢٠٠٤١١

العلم الطبٌعً عند الكنديوالء العفٌفى ابراهٌم العفٌفى البرهمتوش مستجد تمدٌر ٤١٢٢٠٠٤١٢

نظرٌة المعرفة عند الكنديوالء راضى على دمحم مستجد تمدٌر ٤١٣٢٠٠٤١٣

النفس اإلنسانٌة عند الكنديوالء موسى دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤١٤٢٠٠٤١٤

الموى الحسٌة عند الكنديٌارا اٌهاب دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٤١٥٢٠٠٤١٥

األخالق عند الكنديٌارا صبحى صبحى عبد البارى مستجد تمدٌر ٤١٦٢٠٠٤١٦

الصفات اإللهٌة عند الكنديٌارا عبد اللطٌف دمحم السعٌد الدمٌرى مستجد تمدٌر ٤١٧٢٠٠٤١٧

دلٌل الوحدة والكثرة عند الكنديٌارا عماد الدٌن جمعه السٌد مهنا مستجد تمدٌر ٤١٨٢٠٠٤١٨

حدوث العالم عند الكنديٌارا دمحم احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ٤١٩٢٠٠٤١٩

دلٌل النظام عند الكنديٌاسر دمحم ماهر كٌوان مستجد تخلف ٤٢٠٢٠٠٤٢٠
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السببٌة عند الكنديٌاسمٌن احمد السٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٤٢١٢٠٠٤٢١

التأوٌل عند الكنديٌاسمٌن السٌد عبد الوهاب ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٢٢٠٠٤٢٢

دلٌل التدبٌر عند الكنديٌاسمٌن حازم كمال على زٌدان مستجد تمدٌر ٤٢٣٢٠٠٤٢٣

دلٌل اإلحداث عند الكنديٌاسمٌن طاهر رزق احمد عبد النبى مستجد تمدٌر ٤٢٤٢٠٠٤٢٤

النبوة عند الكنديٌاسمٌن عصام عوض السٌد العطار مستجد تمدٌر ٤٢٥٢٠٠٤٢٥

خلود النفس عند ابن سٌناٌاسمٌن دمحم السٌد تمى الدٌن السٌد مستجد تمدٌر ٤٢٦٢٠٠٤٢٦

برهان استمرار الحٌاة النفسٌة عند ابن سٌناٌاسمٌن محمود ابراهٌم دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٢٧٢٠٠٤٢٧

واجب الوجود عند الفارابً وابن سٌناٌاسمٌنا عصام شعبان دمحم المرسى مستجد تمدٌر ٤٢٨٢٠٠٤٢٨

الحرٌة عند ابن رشدٌمنى دمحم عزت البحٌرى مستجد تمدٌر ٤٢٩٢٠٠٤٢٩

الحرٌة عند الغزالً والمتكلمٌنٌوسف احمد السٌد ٌوسف السباخى مستجد تمدٌر ٤٣٠٢٠٠٤٣٠

الفلسفة اإلسالمٌة روحٌة ودٌنٌةٌوسف حسنى دمحم لبده مستجد تمدٌر ٤٣١٢٠٠٤٣١

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف الفلسفًٌوسف عماد الدٌن نسٌم محمود نسٌم مستجد تمدٌر ٤٣٢٢٠٠٤٣٢
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األصالة فً الفلسفة اإلسالمٌةاحمد الدسولى الدسولى اللٌثى مستجد تخلف ١٢٠٠٥٨١

مشكلة الفكر الفلسفً اإلسالمً من منظور تارٌخًاحمد دمحم محمود ابو زٌد مطاوع مستجد ٢٢٠٠٥٨٢

مولف المعتزلة من الدلٌل النملًاسراء احمد سلٌمان حماد مستجد تخلف ٣٢٠٠٥٨٣

فكرة الدور وآثارها المنهجٌةاسراء شولى دمحم الموجى نجا مستجد تخلف ٤٢٠٠٥٨٤

مبحث الوجوداسالم السٌد نعٌم حسٌن ابراهٌم مستجد تخلف ٥٢٠٠٥٨٥

مبحث المعرفةاسماء حماٌه فهمى غازي مستجد تمدٌر ٦٢٠٠٥٨٦

مبحث المٌماسماء دمحم حمدى محمود دمحم البنا مستجد تمدٌر ٧٢٠٠٥٨٧

مشكلة العمل والنمل عند الغزالًاسماء نشأت احمد عبد العال حسن مستجد تخلف ٨٢٠٠٥٨٨

مشكلة العمل والنمل فً علم الكالماالء ابراهٌم السٌد احمد مجاهد مستجد تخلف ٩٢٠٠٥٨٩

مشكلة رعاٌة هللا لألصلح عند الغزالًاالء جمعه جمعه موسى حسن مستجد تمدٌر ١٠٢٠٠٥٩٠

مشكلة الحرٌة عند الغزالًاالء هشام السٌد المندوه دمحم مستجد تمدٌر ١١٢٠٠٥٩١

األدلة على وجود هللا بٌن الكندي وابن رشدالسٌده السٌد عبد العزٌز عوض مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٥٩٢

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن بٌن الكندي والفارابًالشٌماء كمال عبد العزٌز احمد جبرٌل مستجد تخلف ١٣٢٠٠٥٩٣

(الطرٌمة)المصطلح الصوفً امال سعد المعصراوى عبداللطٌف مستجد تخلف ١٤٢٠٠٥٩٤

(أهل الكشف)المصطلح الصوفً امال مختار منٌر مختار نافع مستجد تخلف ١٥٢٠٠٥٩٥

(أهل المعارف)المصطلح الصوفً امل شاكر سالم السعٌد مستجد تخلف ١٦٢٠٠٥٩٦

(طرٌك)المصطلح الصوفً أمنٌه حسن عبد الستار حسن الصفطى مستجد تخلف ١٧٢٠٠٥٩٧

الرلابة والعماب فً الدولة الفارابٌةامٌره عصام مصطفى سلٌمان البرهمتوش مستجد تخلف ١٨٢٠٠٥٩٨

األسس الدستورٌة عند الفارابًامٌره دمحم ابراهٌم احمد على داود مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٥٩٩

السٌاسة عند الفارابًامٌره هشام دمحم عبد العال مستجد تخلف ٢٠٢٠٠٦٠٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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نظام الحكم عند الفارابًامٌنه هشام فتحى احمد عبد المجٌد مستجد تخلف ٢١٢٠٠٦٠١

رئٌس الدولة فً المدٌنة الفاضلةاٌمان امبابى عبد المعبود امبابى مستجد تخلف ٢٢٢٠٠٦٠٢

مبحث الوجوداٌمان جمال زكرٌا السعٌد ساطور مستجد تخلف ٢٣٢٠٠٦٠٣

مبحث المعرفةاٌه رزق فتح هللا مخٌمر مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٦٠٤

مبحث المٌماٌه سعد عبد البالى عبد الرحمن على مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٦٠٥

دلٌل العناٌة واالختراع على وجود هللا عند فالسفة المسلمٌناٌه طه حسن مختار مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٠٦٠٦

(عٌون)المصطلح الصوفً اٌه طه عبد الهادى دمحم الشناوى مستجد تمدٌر ٢٧٢٠٠٦٠٧

(مكاشفة)المصطلح الصوفً جٌهان ابراهٌم حسنى احمد عامر مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٦٠٨

(وصل)المصطلح الصوفً حبٌبه مهدى محمود احمد الصعٌدى مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٦٠٩

(الوالٌة)المصطلح الصوفً حسناء محمود سعد السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٦١٠

(النفوس)المصطلح الصوفً خالد مأمون دمحم عبد المعٌن سراج مستجد تخلف ٣١٢٠٠٦١١

الفارابً ونظرٌة الفٌضخلود اشرف حسن عبد الوهاب الكتامى مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٦١٢

منهج ابن رشد العمالنًخلود دمحم محمود على محمود مستجد تخلف ٣٣٢٠٠٦١٣

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌنادعاء ابراهٌم عبد الفتاح اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٠٦١٤

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الكندي والفارابًدعاء السٌد مسعود السٌد دمحم مستجد تخلف ٣٥٢٠٠٦١٥

الوجود عند الفارابً وابن سٌنادعاء رفعت لطفى عبد اللطٌف بدوى مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٦١٦

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن من الكندي إلى ابن رشددعاء عادل كمال على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٦١٧

(البرهان)المصطلح الصوفً دنٌا دمحم غرٌب دمحم عمر مستجد تخلف ٣٨٢٠٠٦١٨

(بحر)المصطلح الصوفً دٌنا راجح عبدالحمٌد ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٦١٩

(المهٌن)المصطلح الصوفً دٌنا ربٌع موسى دٌاب حماده مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٦٢٠

اللغة العربٌة وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌنارجاء دمحم مصطفى عماشه مستجد تمدٌر ٤١٢٠٠٦٢١

أدلة وجود هللا عند ابن رشدرحمه عبد المولى دمحم نصر مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٦٢٢

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الكندي والفارابًرنا احمد عنتر احمد احمد عرٌف مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٦٢٣

منهج ابن رشد العمالنًرٌم بدٌر دمحم السٌد دمحم امام مستجد تخلف ٤٤٢٠٠٦٢٤

واجب الوجود عند الفارابً وابن سٌنارٌهام عبد الحمٌد الباز عبد الرحٌم دمحم مستجد تخلف ٤٥٢٠٠٦٢٥

(الفتوة)المصطلح الصوفً ساره الحسنٌن العربانى عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٦٢٦

(للب)المصطلح الصوفً ساره حمدى حمدى دمحم احمد السماحى مستجد تخلف ٤٧٢٠٠٦٢٧

(لوي)المصطلح الصوفً ساره دمحم حسنى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٦٢٨

(الكمال)المصطلح الصوفً ساره دمحم عبد الهادى على دمحم مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٦٢٩

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف الفلسفًساره ٌسرى حلمى دمحم السٌد حجاب مستجد تخلف ٥٠٢٠٠٦٣٠

الفلسفة اإلسالمٌة روحٌة ودٌنٌةسامٌه دمحم جالل على مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٦٣١

أثر فالسفة الٌونان على الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفسلوى اسامه عبد هللا على اسماعٌل مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٠٦٣٢

األدلة على وجود هللا عند ابن رشدسماح ابراهٌم ابوالٌزٌد السٌد عواد مستجد تخلف ٥٣٢٠٠٦٣٣

(العجب)المصطلح الصوفً سهام اشرف دمحم عطٌه مستجد تخلف ٥٤٢٠٠٦٣٤

(سراج)المصطلح الصوفً سهٌله ٌاسر دمحم عبده االلفى مستجد تخلف ٥٥٢٠٠٦٣٥

(سجود)المصطلح الصوفً سوزان مجدى المطب على السٌد مستجد تخلف ٥٦٢٠٠٦٣٦

(عزٌز)المصطلح الصوفً شرٌن اشرف مصطفى عبد الرحمن حسٌن جاد مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٦٣٧

غٌاب العمل العربًشٌماء شرٌف دمحم دمحم ابو الوفا مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٦٣٨

الحرٌة عند ابن رشدطارق محمود عثمان عبدالرازق عوض مستجد تخلف ٥٩٢٠٠٦٣٩

نظرٌة الفٌض عند الفارابًعائشه امٌر عبد الوهاب السٌد ابودٌب مستجد تخلف ٦٠٢٠٠٦٤٠
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(الفكر)المصطلح الصوفً عبد الرازق دمحم عبد الرازق خضر خضر مستجد تمدٌر ٦١٢٠٠٦٤١

(لوح)المصطلح الصوفً عبد الرحمن محمود صابر شاهٌن مستجد تخلف ٦٢٢٠٠٦٤٢

(الفؤاد)المصطلح الصوفً علٌاء اشرف الحفنى دمحم على مستجد تخلف ٦٣٢٠٠٦٤٣

(الرعاٌة)المصطلح الصوفً عمر خالد عبد الغنى ابراهٌم دمحم ٌحٌى مستجد تخلف ٦٤٢٠٠٦٤٤

(حٌرة)المصطلح الصوفً عمر مصطفى فتحى بدران صالح مستجد تخلف ٦٥٢٠٠٦٤٥

(الحمائك)المصطلح الصوفً فاطمه البٌلى شعبان السٌد البٌلى مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٦٤٦

(الطور)المصطلح الصوفً فاطمه فرج عبد العزٌز اسماعٌل عٌاد مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٦٤٧

(الشجرة)المصطلح الصوفً لمٌس رضا عبد الرحمن دمحم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٠٦٤٨

(الغٌبة)المصطلح الصوفً دمحم السٌد المتولى السٌد سٌداحمد مستجد تخلف ٦٩٢٠٠٦٤٩

(األبد)المصطلح الصوفً دمحم سعد شولى طه الشهاوى مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٦٥٠

(الغٌرة)المصطلح الصوفً دمحم دمحم بدٌر لبٌد مستجد تخلف ٧١٢٠٠٦٥١

(الملم)المصطلح الصوفً دمحم مصباح السعٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٦٥٢

(الحكم)المصطلح الصوفً دمحم ٌسرى دمحم ابراهٌم بدوى مستجد تخلف ٧٣٢٠٠٦٥٣

(مرالبة هلل)المصطلح الصوفً مرٌم سعد الدٌن دمحم الصاوى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٦٥٤

(محفوظ)المصطلح الصوفً مرٌم عبد هللا عطٌه عطٌه دمحم على مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٠٦٥٥

(الهٌبة)المصطلح الصوفً مرٌم دمحم ابراهٌم محمود الباز مستجد تخلف ٧٦٢٠٠٦٥٦

(آدم)المصطلح الصوفً منال ابراهٌم الشحات البرعى دمحم مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٠٦٥٧

(األهل)المصطلح الصوفً منال زوهٌر السعٌد دمحم مستجد تخلف ٧٨٢٠٠٦٥٨

(الجالل)المصطلح الصوفً منه هللا مروان منتصر ٌوسف حبٌب مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٠٦٥٩

(السرائر)المصطلح الصوفً منى ماجد عبد المادر ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٦٦٠
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أدلة وجود هللا عند ابن رشدمها نهاد احمد على مستجد تخلف ٨١٢٠٠٦٦١

دلٌل الواجب والممكن عند ابن سٌنامى دمحم عبد المنعم عبد الهادى العدل مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٠٦٦٢

الحرٌة ومبدأ السببٌة عند ابن رشدمٌرنا احمد السٌد ابراهٌم حسن مستجد تخلف ٨٣٢٠٠٦٦٣

الشٌعة االثنى عشرٌة وأصولها المتطرفةندا رضا عبد البالى ابراهٌم غرٌب مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٠٦٦٤

نشأة الخوارج ومبادئهاندا شولى محمود حسن مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٠٦٦٥

االنمسامات الدٌنٌة والسٌاسٌة التً أدت لنشأة الحركة الكالمٌةندى احمد احمد عبد العزٌز دمحم مستجد تخلف ٨٦٢٠٠٦٦٦

نشأة الحركة الكالمٌة فً اإلسالمندى احمد حسنى شٌخ العرب باهلل مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٦٦٧

بٌن الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفندى حسن احمد السٌد مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٦٦٨

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفندى عبد المنعم لطفى محمود دوٌم مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٠٦٦٩

الفلسفة هل هً عربٌة أم إسالمٌةندى ٌحٌى طرابٌه صبره موسى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٠٦٧٠

ابن رشد فً كتابات عاطف العرالًنورا عالء عبدالمنعم عبدالغنى موسى مستجد تخلف ٩١٢٠٠٦٧١

التوفٌك بٌن الفلسفة والدٌن من الكندي إلى ابن رشدنوران محمود دمحم احمد مملد مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٦٧٢

دلٌل العناٌة واالختراع على وجود هللا عند فالسفة المسلمٌننورهان احمد عبد الواحد السٌد سلٌمان مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٠٦٧٣

منهج ابن رشد العمالنًنورهان ماهر سعد عبد العال مطاوع مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٦٧٤

الفارابً ونظرٌة الفٌضنٌره احمد اسماعٌل على اسماعٌل مستجد تخلف ٩٥٢٠٠٦٧٥

الوجود عند الفارابً وابن سٌناهاجر احمد جالل الدسولى مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٦٧٦

الوجود والمعرفة عند الكندي والفارابًهاجر خالد عزالدٌن على السٌد مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٠٦٧٧

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الكندي والفارابًهاجر عصام دمحم دمحم محمود مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٦٧٨

العالم بٌن الحدوث والمدم بٌن الفارابً وابن سٌناهاجر فوزى بدٌر عبد هللا مستجد تخلف ٩٩٢٠٠٦٧٩

غٌاب العمل العربًهانى سامى مصطفى منصور مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠٦٨٠
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الفلسفة اإلسالمٌة وفالسفة المسلمٌن المنهج والبنٌة العملٌةهاٌدى السٌد السعٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠٦٨١

واجب الوجود عند الفارابً وابن سٌناهاٌدى دمحم مسعد شكٌل مستجد تخلف ١٠٢٢٠٠٦٨٢

نظرٌة الفٌض عند الفارابًهبه السٌد جاد السٌد دمحم مستجد تخلف ١٠٣٢٠٠٦٨٣

الحرٌة عند ابن رشدهبه حسن سلٌمان المغاورى مستجد تخلف ١٠٤٢٠٠٦٨٤

الحرٌة عند الغزالً والمتكلمٌنهبه مصباح عبد الغنى ابراهٌم العٌسوى مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠٦٨٥

خصائص الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف الفلسفًهدٌر هٌثم عثمان محمود حجازي مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠٦٨٦

الفلسفة اإلسالمٌة روحٌة ودٌنٌةهناء احمد العربى حامد مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠٦٨٧

الفلسفة اإلسالمٌة والتصوف فً التطبٌكهناء ولٌد شعبان العدروسى مستجد تخلف ١٠٨٢٠٠٦٨٨

األدلة على وجود هللا عند ابن رشدٌاسمٌن اٌهاب االحمدى دمحم مٌدان مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٠٦٨٩

أثر فالسفة الٌونان على الفلسفة اإلسالمٌة والتصوفٌاسمٌن زكرٌه السٌد السٌد شعٌر مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠٦٩٠
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