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أسرة البالنتا جنتآالء محمود دمحم أبو نمشه مستجد ١١٠٠٩٩١

أسرة وندسورابراهٌم عبد الباسط عبد المحفوظ دمحم مستجد ٢١٠٠٩٩٢

عوامل تفرد إنجلتراابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابو النجا مستجد ٣١٠٠٩٩٣

عوامل تفرد انجلترا الطبٌعٌة احمد اسامه حسن الشربٌنى حسن مستجد ٤١٠٠٩٩٤

عوامل تفرد انجلترا البشرٌة احمد الحسٌن محمود احمد على ٌوسف مستجد ٥١٠٠٩٩٥

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة احمد السعٌد ابو العال العدل على مستجد ٦١٠٠٩٩٦

الرومان فً انجلترا احمد السعٌد انور حسن العٌسوي مستجد ٧١٠٠٩٩٧

االنجلوسكسون فً انجلترا احمد الغباشى جاد دمحم عطا مستجد ٨١٠٠٩٩٨

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة فً التارٌخ المدٌم احمد امٌن دمحم محمود الطنطاوى مستجد ٩١٠٠٩٩٩

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة فً التارٌخ الوسٌط احمد اٌمن دمحم عبد الرازق البٌلى مستجد ١٠١٠١٠٠٠

عصر النهضة فً أنجلترا احمد حسن بهجت حسن العدل مستجد ١١١٠١٠٠١

معابر انجلترا للعصور الحدٌثة احمد سمٌر ابراهٌم لاسم مستجد ١٢١٠١٠٠٢

هنري السابع أحمد عادل محمود لاسم مستجد ١٣١٠١٠٠٣

هنري الثامن احمد عاطف سعود الخضر احمد مستجد ١٤١٠١٠٠٤

أدوارد السادس احمد عبد السالم دمحم احمد جاد مستجد ١٥١٠١٠٠٥

ماري أوف تٌودوراحمد عبد النبى مصطفى الشهاوى مستجد ١٦١٠١٠٠٦

الٌزابٌت األولً احمد عبدالحمٌد دمحم عبدالرءوف مستجد ١٧١٠١٠٠٧

جمٌس األولاحمد على رشاد دمحم الشوحة مستجد ١٨١٠١٠٠٨

شارل األول احمد عماد الدٌن دمحم توفٌك على بكٌر مستجد ١٩١٠١٠٠٩

شارل الثانً احمد عماد عبدالمعبود فتوح مستجد ٢٠١٠١٠١٠
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جٌمس الثانً احمد دمحم احمد ابراهٌم مستجد ٢١١٠١٠١١

مسألة زواج هنري الثامن احمد دمحم الدٌسطى ابراهٌم مستجد ٢٢١٠١٠١٢

السٌاسة الداخلٌة للٌزابٌث األولً احمد محمود السٌد دمحم على مستجد ٢٣١٠١٠١٣

السٌاسة الخارجٌة للبٌزابٌث األولً احمد نادر احمد ابراهٌم مستجد ٢٤١٠١٠١٤

السٌاسة الدٌنٌة للبٌزاٌث األولً احمد وائل دمحم على الشحات مستجد ٢٥١٠١٠١٥

السٌاسة الدٌنٌة للهنري الثامن احمد ٌاسر دمحم حسن نافع مستجد ٢٦١٠١٠١٦

السٌاسة الدٌنٌة ألدور السادس اخالص عبد الناصر دروٌش عبد الممصود مستجد ٢٧١٠١٠١٧

السٌاسة الدٌنٌة لماري اوف تٌودوراسراء احمد دمحم رمضان الشناوى مستجد ٢٨١٠١٠١٨

عاللة الٌزبٌث بمٌري استٌور اسراء اسماعٌل محمود خاطر الموافً مستجد ٢٩١٠١٠١٩

الحرب اإلنجلٌزٌة األسبانٌة األرمدااسراء اشرف السٌد السٌد شبانه مستجد ٣٠١٠١٠٢٠

السٌاسٌة االلتصادٌة  واالجتماعٌة للبٌزاٌث اسراء السٌد السٌد على ٌوسف مستجد ٣١١٠١٠٢١

مسألة زواج الملن الٌزبٌث اسراء حامد دمحم عبد الواحد جاد مستجد ٣٢١٠١٠٢٢

العصر المبكر لألسرة آل استٌور اسراء شاكر السٌد احمد السٌد مستجد ٣٣١٠١٠٢٣

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول اسراء طاهر الخضر دمحم عبده عٌطه مستجد ٣٤١٠١٠٢٤

السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول اسراء عبد الباسط عبدالرحمن عوض هللا مصطفى مستجد ٣٥١٠١٠٢٥

السٌاسة الخارجٌة لجٌمس األول اسراء عبد الحمٌد نبٌل عبد الحمٌد بالل مستجد ٣٦١٠١٠٢٦

الصدام بٌن شارل األول والبرلمان اسراء عبد هللا المغاوري طه مستجد ٣٧١٠١٠٢٧

شارل األول وسكتلندا اسراء نبوى على حسن دمحم مستجد ٣٨١٠١٠٢٨

١٩٤٩الثورة واعدام شارل األول اسراء نبٌل احمد مجاهد موسى مستجد ٣٩١٠١٠٢٩

العصر الجمهوري فً انجلترا اسالم فكرى احمد دمحم عبد العال مستجد ٤٠١٠١٠٣٠
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عصر الكورموٌلاسالم محمود السٌد السٌد عبد العال مستجد ٤١١٠١٠٣١

السٌاسة الخارجً ألنجلترا فً عهد كرومول اسماء ابراهٌم محمود ابراهٌم احمد مستجد ٤٢١٠١٠٣٢

ادورد األول وهنري السابع اسماء المنسى دمحم دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٤٣١٠١٠٣٣

محطات لطار الدٌممراطٌة فً انجلترا اسماء خلٌل دمحم خلٌل مستجد ٤٤١٠١٠٣٤

المسألة الفكرٌة فً تارٌخ انجلترااسماء رضا صبرى عبد المجٌد ابراهٌم مستجد ٤٥١٠١٠٣٥

المسألة البرلمانٌة فً تارٌخ انجلترا اسماء رضوان على على كرم مستجد ٤٦١٠١٠٣٦

المسالة الدٌنٌة فً تارٌخ انجلترا اسماء رمضان عبد العزٌز ابراهٌم حسنٌن مستجد ٤٧١٠١٠٣٧

الثورة فً تارٌخ انجلترااسماء عبد السالم محمود عبد السالم مستجد ٤٨١٠١٠٣٨

النورمان والكلت فً تارٌخ انجلترا اسماء عبد المجٌد السٌد الغٌطانى مستجد ٤٩١٠١٠٣٩

النهضة والكشوف الجغرافٌة فً انجلترا اسماء عصام كمال دمحم مستجد ٥٠١٠١٠٤٠

النهضة واإلصالح الدٌنً فً انجلترا اسماء عمر عبد العزٌز على دمحم المنسى مستجد ٥١١٠١٠٤١

النهضة والدولة المومٌة فً انجلترا اسماء دمحم دمحم احمد ابو الغٌط مستجد ٥٢١٠١٠٤٢

الكشوف واإلصالح الدٌنً فً انجلترا اسٌل دمحم دمحم حجازى مستجد ٥٣١٠١٠٤٣

الكشوف والدولة المومٌة فً انجلترا افنان دمحم دمحم الشافعى مستجد ٥٤١٠١٠٤٤

االصالح الدٌنً والدولة المومٌة فً انجلترا أفنان مصطفى عبد الحمٌد مصطفى لبالى مستجد ٥٥١٠١٠٤٥

األدباء والمفكرون فً انجلترا االء ابراهٌم عبد الممصود علً مستجد ٥٦١٠١٠٤٦

الصناعة والزراعة فً انجلترا االء احمد دمحم السٌد بدوى مستجد ٥٧١٠١٠٤٧

المشاكل التً واجهت كرومول االء محسن حسٌن عبد الرحمن دمحم مستجد ٥٨١٠١٠٤٨

كرومول وهنري السابع االء مصطفى محمود دمحم سلٌمان مستجد ٥٩١٠١٠٤٩

أخطاء البرلمان وشارل الثانً االء نصر رشوان دمحم رشوان مستجد ٦٠١٠١٠٥٠
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السٌاسة الدٌنٌة لشارل الثانً االء هشام شولى عبد العال مستجد ٦١١٠١٠٥١

رد فعل البرلمان ألخطاء شارل الثامن البراء مصطفى حسٌن ابراهٌم اسماعٌل احمد مستجد ٦٢١٠١٠٥٢

األحزاب السٌاسٌة فً انجلترا السٌد ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم دمحم مستجد ٦٣١٠١٠٥٣

عاللة شارل الثانً بالبرلمان الهام اشرف محمود دمحم احمد مستجد ٦٤١٠١٠٥٤

الساسٌة الدٌنٌة لجٌمس الثانً امال عبد المنعم خلٌل الباز الصٌاد مستجد ٦٥١٠١٠٥٥

م ١٦٨٨الثورة المجٌدة امال عالء سعد فهٌم رضوان مستجد ٦٦١٠١٠٥٦

أسرة آل اورنج امانى رزق على عبد الحى ابوحلٌمه مستجد ٦٧١٠١٠٥٧

ولٌم الثالث امانى عبد الجواد دمحم عبد الجواد احمد مستجد ٦٨١٠١٠٥٨

ولٌم الثالث والملكة مٌري امانى عزت اسماعٌل دمحم عسكر مستجد ٦٩١٠١٠٥٩

الساسٌة الدٌنٌة لهنري الثامن وأدور السادس امانى كرٌم رفعت المتولً مستجد ٧٠١٠١٠٦٠

الساسٌة الدٌنٌة لهنري الثامن ومٌري تدور امانى دمحم حسنى دمحم عطوه ابراهٌم فوده مستجد ٧١١٠١٠٦١

الساسٌة الدٌنٌة لهنري الثامن وأدور السادس امانى دمحم عبد الرازق عبد اللطٌف مستجد ٧٢١٠١٠٦٢

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن والٌزبٌث األولً امانى دمحم محمود دمحم المشالن مستجد ٧٣١٠١٠٦٣

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وجٌمس األول امانى هشام مختار مختار شباره مستجد ٧٤١٠١٠٦٤

السٌاسٌة الدٌنٌة لهنري الثامن وشارل األولامل ابراهٌم عبد الرازق ابراهٌم صالح مستجد ٧٥١٠١٠٦٥

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وشالر الثانً امل ابراهٌم عبد الملن ابراهٌم السمٌلى مستجد ٧٦١٠١٠٦٦

السٌاسة الدٌنٌة وجٌمس الثانً امل حاتم حامد حسن مستجد ٧٧١٠١٠٦٧

السٌاسة الدٌنٌة ألدورد السادس وماري تٌودور امل سامى سمٌر ابراهٌم عبد الحلٌم مستجد ٧٨١٠١٠٦٨

السٌاسة الدٌنٌة ألدوراد السادس والٌزابٌث األولً امل سامى دمحم احمد شحاته مستجد ٧٩١٠١٠٦٩

السٌاسة الدٌنٌة ألدوراد السادس وجٌمس األولامل صالح لبارى عوض مستجد ٨٠١٠١٠٧٠
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السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس وشارل األول امل عنتر رٌاض رضوان احمد مستجد ٨١١٠١٠٧١

السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس وشارل الثانً امل محمود ابراهٌم دمحم سلطان مستجد ٨٢١٠١٠٧٢

السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس وجٌمس الثانً امنٌه النبوى ابراهٌم المنسى مستجد ٨٣١٠١٠٧٣

الساسٌة الدٌنٌة للٌزابث األول وجٌمس األول امنٌه حسن عبدالخالك دمحم مستجد ٨٤١٠١٠٧٤

الساسٌة الدٌنٌة للٌزابث األول وشارل األول امنٌه شولى عبد الحمٌد دمحم سعد مستجد ٨٥١٠١٠٧٥

السٌاسة الدٌنٌة للٌزابٌث األول وشارل الثانً امنٌه صدٌك عبد المجٌد صدٌك عبد الحافظ مستجد ٨٦١٠١٠٧٦

السٌاسة الدٌنٌة للٌزابٌث األولً وجٌمس الثانً امنٌه طارق السٌد محمود رٌا مستجد ٨٧١٠١٠٧٧

الحروب اإلٌطالٌة فً عهد آل تٌودورامنٌه عبد العلٌم عبد الحافظ عبد العلٌم مستجد ٨٨١٠١٠٧٨

الزواج الملكً فً عهد آل تٌودور امنٌه دمحم جالل احمد زهران مستجد ٨٩١٠١٠٧٩

البرلمان وشارل األول والثانً امٌره ابراهٌم ابراهٌم حامد على مستجد ٩٠١٠١٠٨٠

البرلمان وجٌمس األول والثانً امٌره اسامه ابراهٌم محمود الشربٌنى مستجد ٩١١٠١٠٨١

البرلمان وشارل األول وجٌمس الثانً امٌره الرفاعى احمد ابو السعد احمد مستجد ٩٢١٠١٠٨٢

البرلمان وجٌمس األول وشارل الثانً امٌره اٌمن عبد هللا عبد المولى رزق مستجد ٩٣١٠١٠٨٣

جورج الثالث امٌره حامد السعٌد دمحم على جبر مستجد ٩٤١٠١٠٨٤

المسألة اإلٌرلندٌة فً تارٌخ انجلترا امٌره خالد حسٌن دمحم دمحم عمر مستجد ٩٥١٠١٠٨٥

المسألة اإلسكتلندٌة فً تارٌخ انجلترا امٌره كمال حمدى على لوره مستجد ٩٦١٠١٠٨٦

االستعمار فً عصر آل هانوفر امٌره مصطفى دمحم دمحم خشبه مستجد ٩٧١٠١٠٨٧

أسرة هانوفر امٌره نعٌم السٌد ٌوسف الشامى مستجد ٩٨١٠١٠٨٨

العصر الفكتوري امٌمه دمحم الباز دمحم الغنٌمى مستجد ٩٩١٠١٠٨٩

السٌاسة الخارجٌة ألسرة آل أورنج اندرو وجدى كامل صلٌب مستجد ١٠٠١٠١٠٩٠
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السٌاسة الداخلٌة ألسرة آل أورنج انعام السٌد ٌوسف دمحم حسٌن مستجد ١٠١١٠١٠٩١

النظام السٌاسً فً عهد أسرة آل هانوفر اٌمان ابراهٌم ابراهٌم عبد الوهاب مستجد ١٠٢١٠١٠٩٢

أسرة هانوفر واالستعمار اٌمان احمد على احمد على مستجد ١٠٣١٠١٠٩٣

فكتورٌا واالصالحات البرلمانٌة اٌمان احمد دمحم عبدالجواد مستجد ١٠٤١٠١٠٩٤

حزب العمال البرٌطانً اٌمان احمد دمحم نورالدٌن شحاته مستجد ١٠٥١٠١٠٩٥

السٌاسة الخارجٌة لفكتورٌا اٌمان السٌد ابو االسعاد دمحم البٌومى مستجد ١٠٦١٠١٠٩٦

جورج الثالث وحرب االستغالل األمرٌكٌة اٌمان السٌد سلٌمان سلٌمان البرهامى مستجد ١٠٧١٠١٠٩٧

جورج الثالث وهنري السابعاٌمان السٌد دمحم عبد الوهاب دمحم عبده مستجد ١٠٨١٠١٠٩٨

الصناعة فً انجلترا اٌمان عماد المرسى ٌوسف مستجد ١٠٩١٠١٠٩٩

الزراعٌة والسٌاحة فً انجلترا اٌمان نبٌل عبد الحمٌد ابراهٌم البملى مستجد ١١٠١٠١١٠٠

المواصالت فً انجلترا اٌمان ٌوسف ابراهٌم محمود الموافى مستجد ١١١١٠١١٠١

اعدام شارل األول والثورة المجٌدة أٌمن عادل طلب المرسى مستجد ١١٢١٠١١٠٢

الزواج الملكً فً تارٌخ انجلترا اٌناس اسامه محمود السٌد مستجد ١١٣١٠١١٠٣

كروموي وجورج الثالث اٌناس دمحم احمد ٌسن احمد مستجد ١١٤١٠١١٠٤

السٌاسة الخارجٌة لجورج الثالث وفكتورٌا اٌه ابراهٌم دمحم الدسولى طمان مستجد ١١٥١٠١١٠٥

الٌزابٌث األولً والبرلمان والكنٌسة اٌه اشرف محمود الراجحى مستجد ١١٦١٠١١٠٦

ولٌم األول وولٌم الثالث اٌه السٌد حمدى على مستجد ١١٧١٠١١٠٧

البرلمان فً عهد أسرة آل ستٌورات المبكر اٌه حاتم سٌد دمحم النعسان مستجد ١١٨١٠١١٠٨

البرلمان فً عهد أسرة آل ستٌورات المتاخر اٌه حامد مسعد حامد سٌد احمد مستجد ١١٩١٠١١٠٩

البرلمان فً عهد جبمس األول وكروموٌل اٌه حسن على هاشم مستجد ١٢٠١٠١١١٠
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الحروب االٌطالٌة وحرب المائة عام اٌه طارق دمحم لشطه مستجد ١٢١١٠١١١١

الحروب االٌطالٌة وحروب لوانٌن المالحة اٌه عاطف عوض عبد السمٌع مستجد ١٢٢١٠١١١٢

الحروب االٌطالٌة وحرب الوردتٌن اٌه دمحم مسعود ٌوسف مستجد ١٢٣١٠١١١٣

حرب المائة عام وحرب الوردتٌن اٌه ناصر متولى سٌد احمد على مستجد ١٢٤١٠١١١٤

حرب المائة عام والحروب األسمفٌة األولً والثانٌة اٌه ٌاسر احمد دمحمموسى مستجد ١٢٥١٠١١١٥

هنري الثالث وهنري السابعبسمله السٌد صبرى السٌد احمد مستجد ١٢٦١٠١١١٦

هنري الثالث وجٌمس األول بسمه سعد السعٌد عبدالجلٌل فوده مستجد ١٢٧١٠١١١٧

هنري الثالث وشارل األول بسنت احمد دمحم عبد العزٌز عبد العزٌز موسى مستجد ١٢٨١٠١١١٨

هنري الثالث وشارل الثانً بسنت طارق ابراهٌم موسى الحكٌم مستجد ١٢٩١٠١١١٩

هنري الثالث وجٌمس الثانً بسنت محمود دمحم احمد ابو عوف مستجد ١٣٠١٠١١٢٠

هنري الثالث وادوارد السادس بسنت ممبل دمحم دمحم السٌد مستجد ١٣١١٠١١٢١

هنري الثالث والٌزابٌث األولً بسنت هٌثم حامد عبده دمحم ابو شطا مستجد ١٣٢١٠١١٢٢

هنري الثالث وماري أوف تٌودور بسٌمه دمحم ابراهٌم سعد الدٌن مستجد ١٣٣١٠١١٢٣

هنري الثالث وكروموٌل تموى باهرالدٌن دمحم دمحم حجاج مستجد ١٣٤١٠١١٢٤

السٌاسٌة الدٌنٌة لجٌمس األول والثانً تمى فطٌن دمحم السٌد على خالف مستجد ١٣٥١٠١١٢٥

السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول والثانً جمال دمحم مصطفى المرسى مستجد ١٣٦١٠١١٢٦

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول وشارل الثانً جنه طارق السعٌد محمود السعٌد مستجد ١٣٧١٠١١٢٧

السٌاسٌة الدٌنٌة لجٌمس الثانً  وشارل األول  جهاد ابراهٌم حسن عبدهللا التركاوى مستجد ١٣٨١٠١١٢٨

الصناعة فً انجلترا وحرب المائة عام جهاد السٌد عبد الرحمن السٌد المنٌر مستجد ١٣٩١٠١١٢٩

الصناعة فً انجلترا وهنري الثالثحسام حمدان السعٌد السٌد مستجد ١٤٠١٠١١٣٠
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الصناعة فً انجلترا وكروموٌل حسام رأفت سلمان احمد مستجد ١٤١١٠١١٣١

الصناعة فً انجلترا وزواج هنري الثامن حسام عبد الفتاح عبد الماجد دمحم عبد الفتاح مستجد ١٤٢١٠١١٣٢

الزراعة فً انجلترا وهنري الثالث حسام دمحم السٌد دمحم عبد العزٌز مستجد ١٤٣١٠١١٣٣

الزراعة فً انجلترا وزواج هنري الثامن حسناء دمحم جابر الدجله مستجد ١٤٤١٠١١٣٤

 (١)زواج هنري الثامن وزواج الٌرابٌث حمدى دمحم ابراهٌم السٌد رمضان مستجد ١٤٥١٠١١٣٥

زواج هنري الثامن واألنجلو سكسون حنان صبرى السٌد السٌد سلٌمان مستجد ١٤٦١٠١١٣٦

أسرة البالنتا جنتحنان فتوح عبدالكرٌم البٌلً اسماعٌل مستجد ١٤٧١٠١١٣٧

أسرة وندسورحنٌن دمحم طه السٌد الحجاوى مستجد ١٤٨١٠١١٣٨

عوامل تفرد إنجلتراحنٌن دمحم فاروق توفٌك متولى مستجد ١٤٩١٠١١٣٩

عوامل تفرد انجلترا الطبٌعٌة حنٌن ولٌد السٌد دمحم الحسانٌن عٌد مستجد ١٥٠١٠١١٤٠

عوامل تفرد انجلترا البشرٌة حنٌن ٌاسر احمد وفا سلٌمان الحرٌرى مستجد ١٥١١٠١١٤١

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة خالد ممدوح نصر لداح مستجد ١٥٢١٠١١٤٢

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة لدٌما خلود احمد محمود ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٥٣١٠١١٤٣

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة وسٌطا خلود اشرف دمحم دمحم عمر عبدالسالم مستجد ١٥٤١٠١١٤٤

عصر النهضة فً انجلترا خلود جمال رشاد البٌومى معوض مستجد ١٥٥١٠١١٤٥

معابر انجلترا للعصور الحدٌثة خلود دمحم اشرف دمحم صابر االلفى مستجد ١٥٦١٠١١٤٦

هنري السابع خوله امٌن عبدهللا الوائلى مستجد ١٥٧١٠١١٤٧

هنري الثامن دالٌا رزق دمحم مسعد امٌن مستجد ١٥٨١٠١١٤٨

ادوارد السادس دالٌا عرفه دمحم المصلحى الحناوى مستجد ١٥٩١٠١١٤٩

ماري أوف ٌتودور دالٌا ٌاسر مصطفى السعٌد مستجد ١٦٠١٠١١٥٠
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الٌزابٌث الٌاصابات دعاء احمد السٌد رجب مستجد ١٦١١٠١١٥١

جٌمس األول دعاء احمد جمعه عبد المنعم دمحم حجازى مستجد ١٦٢١٠١١٥٢

شارل األولدعاء دمحم حسٌن مبارن مستجد ١٦٣١٠١١٥٣

شارل الثانً دنٌا احمد السٌد احمد مسعود مستجد ١٦٤١٠١١٥٤

جٌمس الثانً دنٌا الدسولى سالم الدسولى مستجد ١٦٥١٠١١٥٥

مسألة زواج هنري الثامن دنٌا عالء عبد المنعم عبد الرحمن مستجد ١٦٦١٠١١٥٦

السٌاسة الداخلٌة للٌزابٌث األولً دنٌا محمود عبد المغنى السما مستجد ١٦٧١٠١١٥٧

السٌاسٌة الدٌنٌة للٌزابٌث األولً  دٌاال عصام عبد الفتاح عبد الرازق مستجد ١٦٨١٠١١٥٨

السٌاسة الخارجٌة للٌزابٌث األولً دٌنا رزق جابر المتولى عبد الجواد مستجد ١٦٩١٠١١٥٩

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن دٌنا طاهر نبٌه عبد الحمٌد شعالن مستجد ١٧٠١٠١١٦٠

هنري الثامن والحروب اإلٌطالٌة رانا عبد الرحٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد ١٧١١٠١١٦١

السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس رانٌا ابراهٌم محمود دمحم دمحم مستجد ١٧٢١٠١١٦٢

السٌاسة الدٌنٌة لماري أوف تٌودور رانٌا شرٌف احمد الشربٌنى شوكه مستجد ١٧٣١٠١١٦٣

عاللة الٌزابٌث بماري ستٌوارت رحمه ابراهٌم فوزى ابراهٌم خلٌل مستجد ١٧٤١٠١١٦٤

 (معركة األرمادا)الحرب االنجلٌزٌة االسبانٌة رحمه احمد دمحم عبد الاله برهام مستجد ١٧٥١٠١١٦٥

السٌاسة االلتصادٌة واالجتماعٌة للٌزابٌث األولً رحمه احمد مصطفى النحاس دمحم مستجد ١٧٦١٠١١٦٦

العصر المبكر لألسرة آل استٌوارترحمه اسالم عاطف مهدى دمحم تاج الدٌن مستجد ١٧٧١٠١١٦٧

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول رحمه الششتاوى الرفاعى الششتاوى شرٌف مستجد ١٧٨١٠١١٦٨

السٌاسة الخاجٌة لجٌمس األول رحمه جمال حسن العاٌدى مستجد ١٧٩١٠١١٦٩

الصدام بٌن شارل األول والبرلمان رحمه جمال عبد النبى عبد النبى النجار مستجد ١٨٠١٠١١٧٠
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السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول رحمه طارق حامد حسٌن حماد مستجد ١٨١١٠١١٧١

اسكتلندا وشارل األول رحمه دمحم المتولى ابراهٌم حسن مستجد ١٨٢١٠١١٧٢

الثورة واعدام شارل األول رزان حمدى عبد العزٌز عبد الهادى فوده مستجد ١٨٣١٠١١٧٣

العصر الجمهوري فً انجلترا رغده مجدى دمحم فرٌد دمحم غانم مستجد ١٨٤١٠١١٧٤

عصر كروموٌل رلٌه دمحم ابراهٌم عبد هللا سلٌم مستجد ١٨٥١٠١١٧٥

السٌاسة الخارجٌة ألنجلترا فً عصر كرموٌل رنا السعٌد السعٌد اسماعٌل البلتاجى مستجد ١٨٦١٠١١٧٦

أدوار األول وهنري السابع رنا سامح دمحم السٌد دمحم السالمونى مستجد ١٨٧١٠١١٧٧

محطات لطار الدٌممراطٌة فً انجلترا رنا دمحم طه على الطرابٌلى مستجد ١٨٨١٠١١٧٨

المسألة الفكرٌة فى تارٌخ انجلترارنا مصطفى مصطفى سالمة مستجد ١٨٩١٠١١٧٩

المسألة البرلمانٌة فى تارٌخ انجلترارنا ٌاسٌن على دمحم داود مستجد ١٩٠١٠١١٨٠

المسألة الدٌنٌة فى تارٌخ انجلترارنٌم اسامه عبد الغنى المتولى مستجد ١٩١١٠١١٨١

الثورة فى تارٌخ انجلترارنٌم عبد البدٌع عبد الغفار عبد الحمٌد مستجد ١٩٢١٠١١٨٢

النورمان والملت فى انجلترارنٌم ٌسرى موسى دمحم على مستجد ١٩٣١٠١١٨٣

النهضة والكشوف الجغرافٌة فى انجلتراروان اٌهاب المتولى عبد الغنى شرف الدٌن مستجد ١٩٤١٠١١٨٤

النهضة واالصالح الدٌنى فى انجلتراروان بالل سعد بالل دمحم مستجد ١٩٥١٠١١٨٥

النهضة والدولة المومٌة فى انجلتراروان عصام فتحى رشاد دمحم مستجد ١٩٦١٠١١٨٦

الكشوف واالصالح الدٌنى فً انجلتراروان كرم ربٌع مبرون حمٌده مستجد ١٩٧١٠١١٨٧

الكشوف والدولة المومٌة فى انجلترروضة دمحم على شرٌف مستجد ١٩٨١٠١١٨٨

اإلصالح الدٌنى والدولة المومٌة فى انجلترارٌم صالح فتحى ابراهٌم حبٌب مستجد ١٩٩١٠١١٨٩

األدباء والمفكرون فى انجلترارٌم نصر عبد هللا عطٌه حجازى مستجد ٢٠٠١٠١١٩٠
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الصناعة والزراعة فى انجلترارٌهام سعد صبحى ابو السعود احمد مستجد ٢٠١١٠١١٩١

المشاكل التى واجهت كروموٌلرٌهام عادل دمحم على مستجد ٢٠٢١٠١١٩٢

كروموٌل وهنرى السابعرٌهام محمود شاكر دمحم طاجن مستجد ٢٠٣١٠١١٩٣

أخطاء البرلمان وشارل الثانىزهراء وجٌه احمد دمحم سلٌم مستجد ٢٠٤١٠١١٩٤

السٌاسة الدٌنٌة لشارل الثانىزٌاد هانى عبد الحلٌم ابو شعٌشع مستجد ٢٠٥١٠١١٩٥

رد فعل البرلمان ألخطاء شارل الثانىزٌنب اٌمن رضوان عبد الفتاح فرج مستجد ٢٠٦١٠١١٩٦

األحزاب السٌاسٌة فى انجلترازٌنب عبده المغاورى دمحم احمد طه مستجد ٢٠٧١٠١١٩٧

عاللة شارل الثانى بالبرلمانزٌنب على عبد الحلٌم على ابراهٌم مستجد ٢٠٨١٠١١٩٨

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس الثانىزٌنب ناصر النبهانى محمود شحاته الشربٌنى مستجد ٢٠٩١٠١١٩٩

م١٦٨٨الثورة المجٌدة ساره ابراهٌم السٌد الشربٌنى الشربٌنى مستجد ٢١٠١٠١٢٠٠

أسرة آل أورانجساره ابراهٌم نجاتى السٌد ابراهٌم مستجد ٢١١١٠١٢٠١

ولٌم الثالثساره اشرف دمحم ابراهٌم الباز مستجد ٢١٢١٠١٢٠٢

ولٌم الثالث ومارى ستٌوارتساره السعٌد دمحم الجمل مستجد ٢١٣١٠١٢٠٣

السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن وادوارد السادسساره السٌد المغازى السٌد متولى مستجد ٢١٤١٠١٢٠٤

 السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن ومارى تٌودورساره السٌد مخٌمر الشٌن مستجد ٢١٥١٠١٢٠٥

(١)السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن والٌزابٌث ساره اٌمن ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد ٢١٦١٠١٢٠٦

السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن وجٌمس األولساره اٌهاب السٌد احمد حامد مرٌود مستجد ٢١٧١٠١٢٠٧

السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن وشارل األولساره بدٌر طه عبد الرحمن محمود مستجد ٢١٨١٠١٢٠٨

السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن وجٌمس الثانىساره عبدهللا دمحم عبد الرحمن جاد مستجد ٢١٩١٠١٢٠٩

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس ومارى تٌودورساره عزت بهجت عطٌة عبد هللا مستجد ٢٢٠١٠١٢١٠
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(١)السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس والٌزابٌث ساره عمار ثابت زهارى مستجد ٢٢١١٠١٢١١

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس وجٌمس األولساره فرٌد دمحم طلعت المنباوى مستجد ٢٢٢١٠١٢١٢

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس وشارل األولساره دمحم فتحى دمحم العدل مستجد ٢٢٣١٠١٢١٣

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس وشارل الثانىساره محمود مرتضى سامى دمحم الهاللى مستجد ٢٢٤١٠١٢١٤

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس وجٌمس الثانىساره مٌمى عبد هللا عجٌزه مستجد ٢٢٥١٠١٢١٥

السٌاسة الدٌنٌة إللٌزابٌث وجٌمس األولساره ناجى احمد عبد الفتاح المبابى مستجد ٢٢٦١٠١٢١٦

السٌاسة الدٌنٌة إللٌزابٌث وجٌمس الثانىساره ٌاسر عوض عبد الحى عوض مستجد ٢٢٧١٠١٢١٧

السٌاسة الدٌنٌة إللٌزابٌث وشارل األولساره ٌاسر ممدوح صادق مستجد ٢٢٨١٠١٢١٨

السٌاسة الدٌنٌة إللٌزابٌث وشارل الثانىسالى السٌد ربٌع السٌد مستجد ٢٢٩١٠١٢١٩

الحروب اإلٌطالٌة فى عهد آل تٌودورسعاد احمد دمحم عبد المنعم دمحم مستجد ٢٣٠١٠١٢٢٠

الزواج الملكى فى عهد آل تٌودورسلمى احمد مسعد عبد العزٌز علم الدٌن مستجد ٢٣١١٠١٢٢١

البرلمان وشارل األول والثانىسلمى السٌد رمضان دمحم ابراهٌم مستجد ٢٣٢١٠١٢٢٢

البرلمان وجٌمس األول ولثانىسلمى تامر دمحم عبد ربه لدٌس مستجد ٢٣٣١٠١٢٢٣

البرلمان وشارل األول وجٌمس الثانىسلمى حمدى عبد الداٌم احمد عبد العزٌز مستجد ٢٣٤١٠١٢٢٤

البرلمان وجٌمس األول وشارل الثانىسلمى سامح على دمحم على فرج مستجد ٢٣٥١٠١٢٢٥

جورج الثالثسلمى مجدى دمحم السعٌد ابو العنٌن مستجد ٢٣٦١٠١٢٢٦

المسألة اإلٌرلندٌة فى تارٌخ نجلتراسلمى محسن السٌد احمد حطبة مستجد ٢٣٧١٠١٢٢٧

المسألة االسكتلندٌة فى تارٌخ نجلتراسلمى محى الدٌن نصر دمحم شاهٌن مستجد ٢٣٨١٠١٢٢٨

االستعمار فى عهد أسرة هانوفرسما هشام انٌس على ٌوسف الجمل مستجد ٢٣٩١٠١٢٢٩

أسرة هانوفرسماء السعٌد عبد الجلٌل على السٌد مستجد ٢٤٠١٠١٢٣٠
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العصر الفكتورىسماح جمٌل عبد الهادى ابراهٌم السٌد مستجد ٢٤١١٠١٢٣١

السٌاسة الخارجٌة ألسرة آل أورانجسمر ابراهٌم دمحم عبد المعطى مستجد ٢٤٢١٠١٢٣٢

السٌاسة الداخلٌة آلل أورانجسمر احمد عوض محمود ابراهٌم مستجد ٢٤٣١٠١٢٣٣

أسرة هانوفر واإلستعمارسمر جمال السٌد دمحم عمر رزق مستجد ٢٤٤١٠١٢٣٤

االصاحات البرلمانٌة فى عهد فكتورٌاسمر عبد الرؤف فرٌد عبد الرؤف شحاته مستجد ٢٤٥١٠١٢٣٥

حزب العمال البرٌطانىسمٌره حاتم احمد احمد شوشه مستجد ٢٤٦١٠١٢٣٦

السٌاسة الخارجٌة لفكتورٌاسهٌله ادرٌس دمحم ابو المعاطى عبد الرازق مستجد ٢٤٧١٠١٢٣٧

جورج الثالث وحرب االستمالل األمرٌكٌةسهٌله عزت عبداللطٌف السٌد مستجد ٢٤٨١٠١٢٣٨

هنرى السابع وجورج الثالثسهٌله على على حسن عبد العال مستجد ٢٤٩١٠١٢٣٩

الصناعة فى انجلتراسهٌله دمحم السٌد سعد مستجد ٢٥٠١٠١٢٤٠

الزراعة والسٌاحة فى انجلتراسهٌله دمحم السٌد عبد هللا السٌد مستجد ٢٥١١٠١٢٤١

المسألة األٌرلندٌة واالسكتلندٌةسهٌله ٌاسر فتح هللا دمحم مصطفى المناخلى مستجد ٢٥٢١٠١٢٤٢

المواصالت فى انجلتراشذى دمحم صالح دمحم عبدهللا مستجد ٢٥٣١٠١٢٤٣

اعدام شارل األول والثورة المجٌدةشروق شرٌف فاروق دمحم المغازى مستجد ٢٥٤١٠١٢٤٤

الزواج الملكى فى تارٌخ انجلتراشروق على حامد شعٌب مستجد ٢٥٥١٠١٢٤٦

كروموٌل وجورج الثالثشروق فؤاد فخرى الزامل مستجد ٢٥٦١٠١٢٤٧

السٌاسة الخارجٌة لجورج الثالث وفكتورٌاشروق دمحم حسن الدسولى عبد المجٌد مستجد ٢٥٧١٠١٢٤٨

الٌزابٌث األولى والبرلمان والكنٌسةشهاب احمد على عبده ابراهٌم مستجد ٢٥٨١٠١٢٤٩

ولٌم األول والثالثشهاب محمود ابراهٌم الكلحى مستجد ٢٥٩١٠١٢٥٠

البرلمان فى عصر آل ستٌوارت المبكرشهد احمد الشافعى ابراهٌم الشافعى مستجد ٢٦٠١٠١٢٥١
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البرلمان فى عصر آل ستٌوارت المتأخرشهد دمحم العدوى عبد الفتاح مرزوق مستجد ٢٦١١٠١٢٥٢

البرلمان فى عهد جٌمس األول وكروموٌلشٌماء عاطف فاروق زكى الملٌوبى مستجد ٢٦٢١٠١٢٥٣

الحروب االٌطالٌة وحروب لوانٌن المالحةشٌماء مسعد دمحم احمد غانم مستجد ٢٦٣١٠١٢٥٤

الحروب االٌطالٌة وحرب المائة عامشٌماء نجٌب عبد الهادى سعد العفٌفى مستجد ٢٦٤١٠١٢٥٥

الحروب االٌطالٌة وحرب الورشٌماء ولٌد ابراهٌم الحسٌنى البهوار مستجد ٢٦٥١٠١٢٥٦

حرب المائة عام وحرب الورصباح مسعد عبدالنبى عبدالعاطى السٌد مستجد ٢٦٦١٠١٢٥٧

حرب المائة عام والحرب األسمفٌة األولى والثانٌةضحى مجدى عبد المطلب محمود حسون مستجد ٢٦٧١٠١٢٥٨

هنرى الثالث والسابععبد الرحمن دمحم عبد الحمٌد عبد المادر عبد العزٌز مستجد ٢٦٨١٠١٢٥٩

هنرى الثالث وجٌمس األولعبد الرحمن دمحم دمحم صالح صمر مستجد ٢٦٩١٠١٢٦٠

هنرى الثالث وجٌمس الثانىعبد الرحمن محمود السٌد على ابراهٌم مستجد ٢٧٠١٠١٢٦١

هنرى الثالث وشارل األولعبد الهادى عباس عبد الهادى مجاهد مستجد ٢٧١١٠١٢٦٢

هنرى الثالث وشارل الثانىعبد الوهاب دمحم عبد الوهاب عبد الوهاب الرشٌدي مستجد ٢٧٢١٠١٢٦٣

هنرى الثالث وادوارد الثالثعبده دمحم عبده عٌد السٌد مستجد ٢٧٣١٠١٢٦٤

هنرى الثالث والٌزابٌث األولىعبٌر رضا دمحم شعبان ٌوسف مستجد ٢٧٤١٠١٢٦٥

هنرى الثالث ومارى أوف تٌودورعبٌر سامح السٌد عوض مستجد ٢٧٥١٠١٢٦٦

هنرى السابع وكروموٌل عال احمد السعٌد حسٌن الخولى مستجد ٢٧٦١٠١٢٦٧

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول والثانىعالء سمٌر دمحم ابراهٌم ابراهٌم فوده مستجد ٢٧٧١٠١٢٦٨

السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول والثانىعلى شعبان على غازى عبده مستجد ٢٧٨١٠١٢٦٩

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول وشارل األولعلٌاء السٌد دمحم دمحم جلبه مستجد ٢٧٩١٠١٢٧٠

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول وشارل الثانىعلٌاء عالء احمد عطٌه السودانى مستجد ٢٨٠١٠١٢٧١

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
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الصناعة فى انجلترا وحرب المائة عامعمار ٌاسر عمر دمحم مستجد ٢٨١١٠١٢٧٢

الصناعة فى انجلترا وهنرى الثالثعمر رٌاض دمحم رٌاض دمحم جٌره مستجد ٢٨٢١٠١٢٧٣

الصناعة فى انجلترا وكروموٌلعمر عبد الرازق المتولى عبد الرازق مستجد ٢٨٣١٠١٢٧٤

الصناعة فى انجلترا وزواج هنرى الثامنعمر مجدى عبده الشبراوى حسونه مستجد ٢٨٤١٠١٢٧٥

الزراعة فى انجلترا وهنرى الثالثعمر دمحم محمود رمضان مستجد ٢٨٥١٠١٢٧٦

الزراعة فى انجلترا وزواج هنرى الثامنعمرو دمحم الجمٌل سلٌمان موسى مستجد ٢٨٦١٠١٢٧٧

زواج هنرى الثامن والٌزابٌث األولىغاده حسام رمضان عبدالبر مستجد ٢٨٧١٠١٢٧٨

األنجلوسكون وزواج هنرى الثامنغاده رمزى عبد هللا عبد المولى خلٌل مستجد ٢٨٨١٠١٢٧٩

أسرة البالنتاجنتغاده عبد المنعم دمحم الدٌسطى مستجد ٢٨٩١٠١٢٨٠

أسرة وندسورغاده دمحم احمد الحفناوى مستجد ٢٩٠١٠١٢٨١

عوامل تضرر انجلترافارس فرٌد فؤاد دمحم احمد مستجد ٢٩١١٠١٢٨٢

عوامل تضرر انجلترا الطبٌعٌةفاطمه الزهراء ٌسرى عبد العزٌز اسماعٌل محمود مستجد ٢٩٢١٠١٢٨٣

عوامل تضرر انجلترا البشرٌةفاطمه السٌد دمحم بدر السٌد مستجد ٢٩٣١٠١٢٨٤

األجناس التى كونت األمة االنجلٌزٌةفاطمه حسٌن مصطفى المرسى عرفات مستجد ٢٩٤١٠١٢٨٥

ًفاطمه صالح طه صالح خضر مستجد ٢٩٥١٠١٢٨٦ األجناس التى كونت األمة االنجلٌزٌة لدٌما

ًفاطمه طارق دمحم الجمٌل ابراهٌم مستجد ٢٩٦١٠١٢٨٧ األجناس التى كونت األمة االنجلٌزٌة وسٌطا

عصر النهضة فى انجلترافاطمه عادل عارف دمحم زكى مستجد ٢٩٧١٠١٢٨٨

معابر انجلترا للعصور الحدٌثةفاطمه عبد الخالك السعٌد الراعى السٌد مستجد ٢٩٨١٠١٢٨٩

هنرى السابعفاطمه عبدالنبى على عبدالحلٌم الخولى مستجد ٢٩٩١٠١٢٩٠

هنرى الثامنفاطمه عصام السٌد السعٌد ابو الفتوح مستجد ٣٠٠١٠١٢٩١

 ٢٠١٦ الئحة 
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ادوارد السادسفاطمه على عبد الفتاح محمود محمود الرشٌدي مستجد ٣٠١١٠١٢٩٢

مارى أوف تٌودورفرح شرٌف صالح كامل فرحات مستجد ٣٠٢١٠١٢٩٣

الٌزابٌث األولىفرح مصطفى عبد الحمٌد عبد الحمٌد دمحم مستجد ٣٠٣١٠١٢٩٤

جٌمس األولكاتى ودٌع جرجس فرج خلٌل مستجد ٣٠٤١٠١٢٩٥

شارل األولكارٌمان ٌاسر سمٌر دمحم المصٌر مستجد ٣٠٥١٠١٢٩٦

جٌمس الثانىكرٌم على هللا دمحم خفاجى مستجد ٣٠٦١٠١٢٩٧

مسألة زواج هنرى الثامنكرٌم دمحم ابو الفتوح المرسى شرف مستجد ٣٠٧١٠١٢٩٨

السٌاسة الداخلٌة إللٌزابٌث األولىكرٌم دمحم عبد العظٌم السعٌد دمحم مستجد ٣٠٨١٠١٢٩٩

السٌاسة الخارجٌة إللٌزابٌث األولىكالرا فادى طلعت نجٌب مستجد ٣٠٩١٠١٣٠٠

السٌاسة الدٌنٌة إللٌزابٌث األولىلمٌس دمحم دمحم عبدالمجٌد ابراهٌم الفضالى مستجد ٣١٠١٠١٣٠١

هنري الثامن والحروب اإلٌطالٌة لٌنه دمحم السٌد ابو الفرج دمحم مستجد ٣١١١٠١٣٠٢

السٌاسة الدٌنٌة للهنري الثامن ماجده سمٌر السٌد النادى السٌد عبد هللا مستجد ٣١٢١٠١٣٠٣

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس مالكه مبارن مجلبع عبدهللا مستجد ٣١٣١٠١٣٠٤

السٌاسة الدٌنٌة لماري اوف تٌودورمجدى ٌاسر دمحم فتح هللا عبد الفتاح مستجد ٣١٤١٠١٣٠٥

مسألة ماري سٌتوارت دمحم احمد السعٌد دمحم زاٌد مستجد ٣١٥١٠١٣٠٦

 (معركة األرمادا  )الحرب االنجلٌزٌة األسبانٌة دمحم احمد عبد الهادى حسن سعد مستجد ٣١٦١٠١٣٠٧

السٌاسة االلتصادٌة واالجتماعٌة للٌزابٌث األولً دمحم الشحات دمحم احمد عبد الوهاب مستجد ٣١٧١٠١٣٠٨

مسألة زواج الملكة الٌزابٌث األولً دمحم جمال النبوى ابوطالب مستجد ٣١٨١٠١٣٠٩

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول دمحم خالد دمحم عبد الرحمن عبد المجٌد مستجد ٣١٩١٠١٣١٠

السٌاسة الخارجٌة لجٌمس األول دمحم رضا فوزى رجب الحنفى مستجد ٣٢٠١٠١٣١١
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الصدام بٌن شارل األول والبرلمان دمحم رفعت فكرى على عبده مستجد ٣٢١١٠١٣١٢

السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول دمحم شرٌف احمد ابراهٌم عبد هللا دروٌش مستجد ٣٢٢١٠١٣١٣

اسكتلندا وشارل األول دمحم عادل عبد السالم دمحم عٌد مستجد ٣٢٣١٠١٣١٤

١٩٤٩الثورة واعدام شارل األول دمحم عزت دمحم محمود عوض مستجد ٣٢٤١٠١٣١٥

العصر الجمهوري فً انجلترا دمحم عماد فاروق على عبد الهادى مستجد ٣٢٥١٠١٣١٦

عصر كروموٌل دمحم مجدى مصطفى مصطفى الشوٌحى مستجد ٣٢٦١٠١٣١٧

السٌاسة الخارجٌة النجلترا فً عهد كروموٌل دمحم مسعد جمعه على عطا مستجد ٣٢٧١٠١٣١٨

ادوارد األول وهنري السابع دمحم ناصر احمد عبد الممصود مستجد ٣٢٨١٠١٣١٩

محطات لطار الدٌممراطٌة فً انجلترا محمود السعٌد منصور السعٌد صالح مستجد ٣٢٩١٠١٣٢٠

المسألة الفكرٌة فً تارٌخ انجلترا محمود رشدى حسنى احمد سند مستجد ٣٣٠١٠١٣٢١

المسألة البرلمانٌة فً تارٌخ انجلترا محمود رضا على ابراهٌم الرحٌمى مستجد ٣٣١١٠١٣٢٢

المسألة الدٌنٌة فً تارٌخ انجلترا  محمود عبدالهادى على سلطان مستجد ٣٣٢١٠١٣٢٣

الثورة فً تارٌخ انجلترا محمود عطٌه غازى رمضان الخن مستجد ٣٣٣١٠١٣٢٤

النورمان والكلت فً تارٌخ انجلترا مدحت حامد مصطفى موسى مستجد ٣٣٤١٠١٣٢٥

النهضة والكشوف الجغرافٌة فً انجلترا مرام دمحم الغزالى دمحم موسى مستجد ٣٣٥١٠١٣٢٦

النهضة واالصالح الدٌنً فً انجلترا مروه اٌهاب بدٌر سٌد احمد العشماوى مستجد ٣٣٦١٠١٣٢٧

النهضة والدولة المومٌة فً انجلترا مروه صبرى عبدالمنعم دمحم سلٌمان مستجد ٣٣٧١٠١٣٢٨

الكشوف واالصالح الدٌنً فً انجلترا مروه دمحم ابراهٌم دمحم المكاوى مستجد ٣٣٨١٠١٣٢٩

الكشوف والدولة المومٌة فً انجلترا مروه دمحم عبد المجٌد خلٌفه حموده مستجد ٣٣٩١٠١٣٣٠

االصالح الدٌنً والدولة المومٌة فً انجلترا مرٌم ابراهٌم محمود عطا هللا مستجد ٣٤٠١٠١٣٣١

اللغة االنجليزية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرقة أولى 
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األدباء والمفكرون فً انجلترا مرٌم احمد سٌد هرٌدى دمحم مستجد ٣٤١١٠١٣٣٢

الصناعة والزراعة فً انجلترا مرٌم احمد فاروق ابراهٌم الشوربجى مستجد ٣٤٢١٠١٣٣٣

المشاكل التً واجهت كروموٌل مرٌم السعٌد السعٌد عٌد فاضل مستجد ٣٤٣١٠١٣٣٤

هنري السابع وكروموٌل مرٌم السعٌد حسن توفٌك النجار مستجد ٣٤٤١٠١٣٣٥

أخطاء البرلمان وشارل الثانً مرٌم السٌد عزالرجال عطٌه مصطفى مستجد ٣٤٥١٠١٣٣٦

السٌاسة الٌنٌة لشارل الثانً مرٌم بهاء الدٌن دمحم االمٌر عبد الاله مستجد ٣٤٦١٠١٣٣٧

رد فعل البرلمان من أخطاء شارل الثانً مرٌم جمعه دمحم حسنٌن الجمال مستجد ٣٤٧١٠١٣٣٨

األحزاب السٌاسة فً انجلترا مرٌم سامى عبد اللطٌف السٌد مستجد ٣٤٨١٠١٣٣٩

عاللة شارل الثانً بالبرلمان مرٌم سعد انور سعد احمد عٌاد مستجد ٣٤٩١٠١٣٤٠

السٌاسة الدٌنٌة لشارل الثانً مرٌم عبد الرحٌم امٌن رمضان خشبه مستجد ٣٥٠١٠١٣٤١

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس الثانً مرٌم عماد المرسى راغب المرسً مستجد ٣٥١١٠١٣٤٢

م ١٦٨٨الثورة المجٌدة مرٌم عٌد كمال احمد حسن مستجد ٣٥٢١٠١٣٤٣

أسرة آل أورنج مرٌم فكرى السٌد فاٌز مستجد ٣٥٣١٠١٣٤٤

ولٌم الثالث مرٌم ماهر سعد الدٌن دمحم مستجد ٣٥٤١٠١٣٤٥

مرٌم الثالث والملكة ماري مرٌم دمحم ابراهٌم الدسولى برهام مستجد ٣٥٥١٠١٣٤٦

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وأدورد السادس مرٌم دمحم الدسولى دمحم النجار مستجد ٣٥٦١٠١٣٤٧

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وماري تٌودر مرٌم دمحم ضٌاء الدٌن السٌد بدٌر على النحاس مستجد ٣٥٧١٠١٣٤٨

 (١)السٌاة الدٌنٌة لهنري الثامن والٌزابٌث مرٌم دمحم دمحم صالح دمحم الشافعى مستجد ٣٥٨١٠١٣٤٩

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وجٌمس األول مرٌم محمود مرتضى سامى دمحم الهاللى مستجد ٣٥٩١٠١٣٥٠

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وشارل الثانً مرٌم مسعد المرسى المرسى الشتٌوي مستجد ٣٦٠١٠١٣٥١
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السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وجٌمس الثانًمرٌم مصطفى دمحم السٌد باز لوره مستجد ٣٦١١٠١٣٥٢

السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس وماري تٌودورمصطفى ابراهٌم بكر ابراهٌم عبد الكرٌم مستجد ٣٦٢١٠١٣٥٣

 (١)السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس والٌزابٌث مصطفى محمود دمحم الشحات كرٌم الدٌن مستجد ٣٦٣١٠١٣٥٤

السٌاسة الدٌنٌة ألدوراد السادس وجٌمس األول معتز فهمى عبد الغنى على العدوى مستجد ٣٦٤١٠١٣٥٥

السٌاسٌة الدٌنٌة إلدواد السادس وشارل األول ملن البدراوى احمد ماهر رشاد مطاوع مستجد ٣٦٥١٠١٣٥٦

السٌاسٌة الدٌنٌة إلدواد السادس وشارل الثانً منار حمدى حسانٌن على دمحم هرجه مستجد ٣٦٦١٠١٣٥٧

السٌاسة الدٌنٌة إلدورد السادس وجٌمس الثانً منار سعد مصطفى العدوى مستجد ٣٦٧١٠١٣٥٨

السٌاسة الدٌنٌة للٌزابٌث وجٌمس األول منار عبد السالم بشندى عبد هللا مستجد ٣٦٨١٠١٣٥٩

السٌاسة الدٌنٌة للٌزابٌث وجٌمس الثانً منار دمحم احمد عبد الهادى ابراهٌم مستجد ٣٦٩١٠١٣٦٠

السٌاسة الدٌنٌة للٌزابٌث وشارل األول منار محمود ماهر الباز الباز عٌسى مستجد ٣٧٠١٠١٣٦١

السٌاسة الدٌنٌة للٌزابٌث وشارل الثانًمنار محمود مصطفى دمحم على مستجد ٣٧١١٠١٣٦٢

الحروب اإلٌطالٌة فً عهد آل ثٌودور منار ممدوح دمحمى احمد على مستجد ٣٧٢١٠١٣٦٣

الزواج الملكً فً عهد آلً ثٌودور منار وجٌه عبد المؤمن محمود نصر مستجد ٣٧٣١٠١٣٦٤

البرلمان وشارل األول والثانً منار وحٌد توفٌك دمحم خلٌل مستجد ٣٧٤١٠١٣٦٥

البرلمان وجٌمس األول والثانً منال ابراهٌم دمحم مصطفى احمد مستجد ٣٧٥١٠١٣٦٦

البرلمان وشارل األول وجٌمس منال حسٌن السٌد على شطا مستجد ٣٧٦١٠١٣٦٧

البرلمان وجٌمس األول شارل الثانً منه هللا احمد ٌحٌى خضر ٌوسف مستجد ٣٧٧١٠١٣٦٨

جورج الثالث منه هللا الطنطاوى السٌد العدل مستجد ٣٧٨١٠١٣٦٩

المسألة اإلٌرلندٌة فً انجلترا منه هللا حازم محمود دمحم على الحسمنى مستجد ٣٧٩١٠١٣٧٠

المسألة اإلسكتلندٌة فً انجلترا منه هللا حسن محمود دمحم عالم مستجد ٣٨٠١٠١٣٧١
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االستعمار فً عصر هانوفر منه هللا عبد الهادى محمود عباس السروجى مستجد ٣٨١١٠١٣٧٢

أسرة هانوفرمنه هللا دمحم صالح ابو النجا مستجد ٣٨٢١٠١٣٧٣

العصر الفكتوري منه هللا وائل طه دٌغم مستجد ٣٨٣١٠١٣٧٤

السٌاسة الخارجٌة ألسرة آل أورنج منه دمحم فكرى شحاته ابراهٌم مستجد ٣٨٤١٠١٣٧٥

السٌاسة الداخلٌة آلل أورنج منى كامل كمال كامل السٌد عبده مستجد ٣٨٥١٠١٣٧٦

النظام السٌاسً فً عهد أسرة هانوفر منى مدحت دمحم رضا سٌداحمد مستجد ٣٨٦١٠١٣٧٧

حزب العمال البرٌطانً منى مفرح السٌد عنب مستجد ٣٨٧١٠١٣٧٨

السٌاسة الخارجٌة لفكتورٌا منٌر السٌد عبد الرازق السٌد عبده مستجد ٣٨٨١٠١٣٧٩

جورج الثالث وحرب اآلستمالل األمرٌكٌة مها دمحم عبد المنعم دمحم الباز مستجد ٣٨٩١٠١٣٨٠

هنري السابع وجورج الثالث مى احمد دمحم عبد العظٌم مستجد ٣٩٠١٠١٣٨١

الصناعة فً انجلترا مى السعٌد كمال دمحم مستجد ٣٩١١٠١٣٨٢

الزراعة والسٌاحة فً انجلترا مى حمزه دمحم عالم مستجد ٣٩٢١٠١٣٨٣

المسألة اإلٌرلندٌة واالسكتلندٌة مى عزت صابر دمحم اسماعٌل مستجد ٣٩٣١٠١٣٨٤

المواصالت فً انجلترا مى دمحم مصطفى فاٌد مستجد ٣٩٤١٠١٣٨٥

اعدام شارل األول والثورة المجٌدة مٌار رزق عبد الغنى حسن الجمال مستجد ٣٩٥١٠١٣٨٦

الزواج الملكً فً انجلترامٌار ممدوح صالح حسن طرباى مستجد ٣٩٦١٠١٣٨٧

كروموٌل وجورج الثالث مٌرنا خلف خلف مٌخائٌل شنودة مستجد ٣٩٧١٠١٣٨٨

السٌاسة الخارجٌة لجورج الثالث وفكتورٌا مٌرنا عصام على لبٌب ابوطالب مستجد ٣٩٨١٠١٣٨٩

الٌزابٌث األولً والبرلمان والكنٌسة مٌرنا دمحم سالم دمحم سلٌمان مستجد ٣٩٩١٠١٣٩٠

ولٌم األول والثالث ناجى ابراهٌم حسانٌن عثمان مستجد ٤٠٠١٠١٣٩١
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البرلمان فً عصر آل ستٌورات المبكر نادٌه محمود المتولى عبدالفتاح المتولى مستجد ٤٠١١٠١٣٩٢

البرلمان فً عصر آل ستٌورات المتاخر نانسى حسٌن عبده صالح داود مستجد ٤٠٢١٠١٣٩٣

البرلمان فً عهد جٌمس األول وكروموٌل نجوى عالء رجب شعٌره مستجد ٤٠٣١٠١٣٩٤

الحروب اإلٌطالٌة وحروب لوانٌن المالحة ندا ابراهٌم رضوان الغرٌب مستجد ٤٠٤١٠١٣٩٥

الحروب االٌطالٌة وحرب المائة عام نداء االسالم ابراهٌم دمحم احمد مستجد ٤٠٥١٠١٣٩٦

الحروب االٌطالٌة وحرب الوردتٌن  نداء دمحم حسن الشربٌنى السٌد حسن مستجد ٤٠٦١٠١٣٩٧

حرب المائة عام وحرب الوردتٌن  ندى البسطوٌسى دمحم البسطوٌسى ابو النجا مستجد ٤٠٧١٠١٣٩٨

 (٢)، و (١)حرب المائة عام والحرب األسمفٌة ندى الشبراوى دمحم عبد الحكٌم المتولً مستجد ٤٠٨١٠١٣٩٩

هنري الثالث والسابع ندى حسٌن دمحم عفٌفى العدوى مستجد ٤٠٩١٠١٤٠٠

هنري الثالث وجٌمس األول ندى رضا صبحى العطار مستجد ٤١٠١٠١٤٠١

هنري الثالث وجٌمس الثانً ندى عبد الرازق فتح هللا عبد الرازق نعمت هللا مستجد ٤١١١٠١٤٠٢

هنري الثالث وشارل األول ندى عبد الناصر عبد الرازق دمحم مستجد ٤١٢١٠١٤٠٣

هنري الثالث وشارل الثانً ندى عطٌه متولى الشٌن مستجد ٤١٣١٠١٤٠٤

هنري الثالث وادوارد الثالث  ندى دمحم ابراهٌم سعٌد مستجد ٤١٤١٠١٤٠٥

هنري الثالث والٌزابٌث األولً ندى دمحم ابراهٌم الباز مستجد ٤١٥١٠١٤٠٦

هنري الثالث وماري اوف ٌتودور ندى دمحم السٌد دمحم ابراهٌم مستجد ٤١٦١٠١٤٠٧

كروموٌل وهنري السابع ندى دمحم راغب مهاود مستجد ٤١٧١٠١٤٠٨

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول والثانً ندى دمحم لطفى بكر مستجد ٤١٨١٠١٤٠٩

السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول والثانً ندى دمحم محمود دمحم وفا مستجد ٤١٩١٠١٤١٠

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول وشارل األول ندى دمحم ٌونس على دمحم مستجد ٤٢٠١٠١٤١١
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 (٢)السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول وشارل ندى محمود السٌد احمد النشاوي مستجد ٤٢١١٠١٤١٢

الصناعة فً انجلترا أو حرب المائة عام ندى مصطفى فهمى محمود سلٌمان مستجد ٤٢٢١٠١٤١٣

الصناعة فً انجلترا وهنري الثالث ندى نبٌل سعد مصطفى الصبى مستجد ٤٢٣١٠١٤١٤

الصناعة فً انجلترا وكروموٌل نرمٌن عالء على دمحم الباز مستجد ٤٢٤١٠١٤١٥

الصناعة فً انجلترا أو زواج هنري الثامن نرمٌن محمود على الدابى مستجد ٤٢٥١٠١٤١٦

الزراعة فً انجلترا وحرب المائة عام نرمٌن مصطفى المنسوب عبد النبى جاد مستجد ٤٢٦١٠١٤١٧

الزراعة فً انجلترا وهنري الثالث نسرٌن ادهم احمد الغرٌب مستجد ٤٢٧١٠١٤١٨

الزراعة فً انجلترا وزواج هنري الثامن نسمه عبدهللا عبدالحمٌد عبدالعزٌز الشناوى مستجد ٤٢٨١٠١٤١٩

زواج هنري الثامن والٌزابٌث نصر الدٌن احمد احمد دمحم احمد خلٌفه مستجد ٤٢٩١٠١٤٢٠

االنجلو سكسون وزواج هنري الثامن نعمه مصطفى الرفاعى منصور عوض مستجد ٤٣٠١٠١٤٢١

أسرة البالنتا جنتنهاد محمود طنطاوى حسن مستجد ٤٣١١٠١٤٢٢

أسرة وندسورنورا اشرف على دمحم نجم مستجد ٤٣٢١٠١٤٢٣

عوامل تفرد إنجلترانورا اٌمن احمد سٌد احمد النفري مستجد ٤٣٣١٠١٤٢٤

عوامل تفرد انجلترا الطبٌعٌة نورا خالد عبد المنعم عبد الحمٌد اسماعٌل مستجد ٤٣٤١٠١٤٢٥

عوامل تفرد انجلترا البشرٌة نورا منٌر ٌسرى النادى عثمان مستجد ٤٣٥١٠١٤٢٦

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة نورا ٌاسر دمحم الغزالى مستجد ٤٣٦١٠١٤٢٧

الرومان فً انجلترا نوران احمد دمحم عادل عبد السالم ابراهٌم مستجد ٤٣٧١٠١٤٢٨

االنجلوسكسون فً انجلترا نوران خالد مصطفى محمود عوض مستجد ٤٣٨١٠١٤٢٩

األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة لدٌما نوران طارق دمحم بدرالدٌن حسن مصطفى مستجد ٤٣٩١٠١٤٣٠

ًنوره مصطفى احمد مصطفى متولى مستجد ٤٤٠١٠١٤٣١ األجناس التً كونت األمة اإلنجلٌزٌة وسٌطا
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عصر النهضة فً انجلترا نورهان احمد البٌلى احمد دمحم مستجد ٤٤١١٠١٤٣٢

معابر انجلترا للعصور الحدٌثة نورهان اسالم دمحم فروز دمحم نور سلٌمان مستجد ٤٤٢١٠١٤٣٣

هنري السابع نورهان الغرٌب االمام الغرٌب بالط مستجد ٤٤٣١٠١٤٣٤

هنري الثامن نورهان دمحم ٌالوت المرسى مطر مستجد ٤٤٤١٠١٤٣٥

أدوارد السادس نٌره خالد فتوح عبد الوهاب عٌسى مستجد ٤٤٥١٠١٤٣٦

ماري أوف تٌودورنٌره صابر حمدى عبد المعطى العرٌض مستجد ٤٤٦١٠١٤٣٧

الٌزابٌت األولً نٌره عادل عبد الحمٌد على زٌد مستجد ٤٤٧١٠١٤٣٨

جمٌس األولنٌره فتحى منصور نصر عبدالمجٌد مستجد ٤٤٨١٠١٤٣٩

شارل األول نٌره ماهر دمحم المصٌر مستجد ٤٤٩١٠١٤٤٠

شارل الثانً نٌره محمود دمحم سالم العربى مستجد ٤٥٠١٠١٤٤١

جٌمس الثانً هاجر اسماعٌل دمحم اسماعٌل مستجد ٤٥١١٠١٤٤٢

مسألة زواج هنري الثامن هاجر عمرو عبدالمادر علً داود مستجد ٤٥٢١٠١٤٤٣

السٌاسة الداخلٌة للٌزابٌث األولً هاجر دمحم زكى زكى السٌد الطباخ مستجد ٤٥٣١٠١٤٤٤

السٌاسة الخارجٌة للبٌزابٌث األولً هاجر دمحم طه السعٌد المنجى مستجد ٤٥٤١٠١٤٤٥

السٌاسة الدٌنٌة للبٌزاٌث األولً هاجر دمحم على دمحم مستجد ٤٥٥١٠١٤٤٦

 هنري الثامن والحروب االٌطالٌة هاجر محمود عبد الرازق الدمحمى مستجد ٤٥٦١٠١٤٤٧

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن هاجر مصطفى ابراهٌم زكى شرٌف مستجد ٤٥٧١٠١٤٤٨

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس هاجر هشام سعد دمحم عبد الهادى مستجد ٤٥٨١٠١٤٤٩

السٌاسة الدٌنٌة لماري اوف تٌودورهادى عبد هللا دمحم ٌوسف مستجد ٤٥٩١٠١٤٥٠

مسألة ماري ستٌوارت هاله اسامه احمد ادرٌس الشٌمى مستجد ٤٦٠١٠١٤٥١

 ٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة االنجليزية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرقة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

جامعة المنصورة

كلية اآلداب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

 (األرصادا )الحروب اآلنجلٌزٌة األسبانٌة هاله السٌد دمحم الهادى السٌد مصطفى سلٌم مستجد ٤٦١١٠١٤٥٢

 (١)السٌاسة االلتصادٌة واالجتماعٌة للٌزابٌث هاله عبد الصمد احمد صالح مستجد ٤٦٢١٠١٤٥٣

مسألة زواج الٌزابٌث هانم عبد اللطٌف عبد الوهاب محمود مستجد ٤٦٣١٠١٤٥٤

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس األول هانم فرج دمحم واصل مستجد ٤٦٤١٠١٤٥٥

السٌاسة الدٌنٌة لشارل األول هانى وائل السعٌد السٌد دمحم خضر مستجد ٤٦٥١٠١٤٥٦

السٌاسة الخارجٌة لجٌمس األول هبه حسنى محمود احمد دٌاب مستجد ٤٦٦١٠١٤٥٧

الصدام بٌن شارل األول والبرلمان هبه سعد عبد الفتاح عبد الفتاح المحالوى مستجد ٤٦٧١٠١٤٥٨

شارل األول واسكتلنداهدى احمد عبد هللا على عزب مستجد ٤٦٨١٠١٤٥٩

الثورة واعدام شارل األول هدى جمال عبدالحفٌظ دوٌدار مستجد ٤٦٩١٠١٤٦٠

العصر الجمهوري فً انجلترا هدى دمحم ابراهٌم السٌد مستجد ٤٧٠١٠١٤٦١

عصر كروموٌل هدٌر صالح عبد الرحمن العجمى مستجد ٤٧١١٠١٤٦٢

السٌاسة الخارجٌة ألنجلترا فً عصر كرموٌل هدٌر عبد هللا عطٌه عطٌه فرج مستجد ٤٧٢١٠١٤٦٣

أدوار األول وهنري السابع هدٌر عطٌه السعٌد عطٌة ابو السعود مستجد ٤٧٣١٠١٤٦٤

محطات لطار الدٌممراطٌة فً انجلترا همسه دمحم رافت دمحم الغرٌب مستجد ٤٧٤١٠١٤٦٥

المسألة الفكرٌة فى تارٌخ انجلتراهناء عبده طلبه ابراهٌم مستجد ٤٧٥١٠١٤٦٦

المسألة البرلمانٌة فى تارٌخ انجلتراهند حسٌن ابوالعنٌن السٌد ابوالعنٌن مستجد ٤٧٦١٠١٤٦٧

المسألة الدٌنٌة فى تارٌخ انجلتراهند عبدالوهاب دمحم جعفر مستجد ٤٧٧١٠١٤٦٨

الثورة فى تارٌخ انجلتراهند دمحم فكرى مصطفى ابراهٌم مستجد ٤٧٨١٠١٤٦٩

النورمان والكلت فً انجلتراهٌام مصطفى عبد الهادى سراج مستجد ٤٧٩١٠١٤٧٠

النهضة والكشوف الجغرافٌة فً انجلترا وصال بسٌونى عبد الحمٌد موسى عنان مستجد ٤٨٠١٠١٤٧١

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة االنجليزية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرقة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

النهضة واالصالح الدٌنً فً انجلترا والء احمد حسن السٌد ٌوسف مستجد ٤٨١١٠١٤٧٢

النهضة والدولة المومٌة فى انجلتراوالء نشات دمحم اسماعٌل بٌبرس مستجد ٤٨٢١٠١٤٧٣

الكشوف واالصالح الدٌنى فً انجلتراولٌد صالح لطفى عبد الملن المأمون مستجد ٤٨٣١٠١٤٧٤

الكشوف والدولة المومٌة فى انجلترٌارا احمد احمد السٌد مشمش مستجد ٤٨٤١٠١٤٧٥

اإلصالح الدٌنى والدولة المومٌة فى انجلتراٌارا اٌمن دمحم سٌداحمد مستجد ٤٨٥١٠١٤٧٦

األدباء والمفكرون فى انجلتراٌارا عادل عبد الرشٌد المتولى السٌد مستجد ٤٨٦١٠١٤٧٧

الزراعة فً انجلترا ٌارا عالء الدٌن دمحم محمود مستجد ٤٨٧١٠١٤٧٨

المشاكل التً واجهت كروموٌل ٌارا مجدى عبد المادر عبد الفتاح عالم مستجد ٤٨٨١٠١٤٧٩

أخطاء البرلمان وشارل الثانً ٌارا دمحم سادات دمحم المتولى رمضان مستجد ٤٨٩١٠١٤٨٠

السٌاسة الدٌنٌة لشارل الثانً ٌارا ٌاسر عبد هللا عز الرجال المغازى مستجد ٤٩٠١٠١٤٨١

رد فعل البرلمان ألخطاء شارل الثانىٌاسمٌن ابراهٌم حسٌن الرفاعً مستجد ٤٩١١٠١٤٨٢

األحزاب السٌاسٌة فى انجلتراٌاسمٌن ابراهٌم عبدالجواد عبدالرحمن سٌد مستجد ٤٩٢١٠١٤٨٣

عاللة شارل الثانى بالبرلمانٌاسمٌن اشرف ابراهٌم مصطفى البٌاض مستجد ٤٩٣١٠١٤٨٤

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس الثانىٌاسمٌن امٌن ابراهٌم دمحم هادى مستجد ٤٩٤١٠١٤٨٥

م١٦٨٨الثورة المجٌدة ٌاسمٌن حامد احمد عوض امٌن مستجد ٤٩٥١٠١٤٨٦

أسرة آل أورانجٌاسمٌن خالد ابراهٌم على ابو طالب مستجد ٤٩٦١٠١٤٨٧

ولٌم الثالثٌاسمٌن رضا عبد الحى عبد الواحد خلٌل مستجد ٤٩٧١٠١٤٨٨

ولٌم الثالث ومارى ستٌوارتٌاسمٌن عصام عز الدٌن عبد الرحمن مستجد ٤٩٨١٠١٤٨٩

السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن وادوارد السادسٌاسمٌن دمحم شعبان رجب مرجان مستجد ٤٩٩١٠١٤٩٠

 السٌاسة الدٌنٌة لهنرى الثامن ومارى تٌودورٌاسمٌن محمود دمحم خالد حسٌن مستجد ٥٠٠١٠١٤٩١

اللغة االنجليزية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرقة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

 (١)المسألة الدٌنٌة لهنري الثامن والٌزابٌث ٌاسمٌن مسعود رزق رمضان مستجد ٥٠١١٠١٤٩٢

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وجٌمس األول ٌاسمٌن ممدوح زغلول دمحم مستجد ٥٠٢١٠١٤٩٣

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وشارل األولٌمنى احمد عبد الجواد ابراهٌم البهنسى مستجد ٥٠٣١٠١٤٩٤

السٌاسٌة الدٌنٌة لهنري الثامن وشارل الثانً ٌمنى اشرف عباس دمحم جمعه مستجد ٥٠٤١٠١٤٩٥

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن وجٌمس الثانً ٌمنى رمضان احمد ابراهٌم حسن مستجد ٥٠٥١٠١٤٩٦

السٌاسة الدٌنٌة لدوارد السادس وماري ثٌودور ٌمنى عبد الناصر احمد دمحم العٌسوى مستجد ٥٠٦١٠١٤٩٧

 (١)السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس والٌزابٌث ٌمنى دمحم حلمً دمحم ناصف مستجد ٥٠٧١٠١٤٩٨

السٌاسة الدٌنٌة ألدوارد السادس وجٌمس األول ٌوسف عصام عبد الحمٌد السعٌد بدور مستجد ٥٠٨١٠١٤٩٩

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس وشارل األولٌوسف محمود شبل الخولى مستجد ٥٠٩١٠١٥٠٠

السٌاسة الدٌنٌة الدوارد السادس وشارل الثانىعلى احمد الظرٌف على شعبان المطرى مستجد ٥١٠١٠١٥٠١

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة االنجليزية وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرقة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب



 

اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

الحروب اإلٌطالٌة فى عهد آل تٌودورابراهٌم عصام ابراهٌم دمحم بالل مستجد ١١٠١٦٩١

الزواج الملكى فى عهد آل تٌودوراحمد بالل سعد بالل دمحم مستجد ٢١٠١٦٩٢

جورج الثالث احمد دمحم حسن داود مستجد ٣١٠١٦٩٣

أسرة هانوفر احمد دمحم ٌحى دمحم شلبى مستجد ٤١٠١٦٩٤

العصر الفكتوري اسراء جمعه السٌد دمحم السٌد مستجد ٥١٠١٦٩٥

حزب العمال البرٌطانً اسراء عماد حسن حسٌن الشافعً مستجد ٦١٠١٦٩٦

الصناعة فً انجلترا اسراء محسن عبد الشهٌد دمحم مندور مستجد ٧١٠١٦٩٧

الزراعة والسٌاحة فً انجلترااسماء السٌد ابراهٌم احمد مستجد ٨١٠١٦٩٨

هنري السابع وجورج الثالث اسماء حامد محمود احمد مطاوع مستجد ٩١٠١٦٩٩

االستعمار فً عهد آل هانوفر اسماء عمر على عزب على مستجد ١٠١٠١٧٠٠

النظام السٌاسً فً عصر آل أورنج اسماء دمحم احمد دمحم ابو شتا مستجد ١١١٠١٧٠١

السٌاسة الخارجٌة فً عهد آل أورنج اسماء دمحم دمحم حماد صمر مستجد ١٢١٠١٧٠٢

السٌاسة الخارجٌة لفكتورٌا االء طارق سعد الدٌن دمحم ماضً مستجد ١٣١٠١٧٠٣

المواصالت فً انجلترا امانى ٌحٌى احمد دمحم عمر مستجد ١٤١٠١٧٠٤

الزواج الملكً فً تارٌخ انجلترا امٌره احمد عبد الفتاح احمد مستجد ١٥١٠١٧٠٥

كروموٌل وجورج الثالثاٌه محمود عبد التواب سالمه الحوشى مستجد ١٦١٠١٧٠٦

ولٌم األول والثالث اٌه ٌاسر عمر احمد السٌد مستجد ١٧١٠١٧٠٧

الحروب االٌطالٌة وحرب المائة عام حلٌمه خالد حمدان السٌد مستجد ١٨١٠١٧٠٨

حرب المائة عام وحرب الوردتٌن حنٌن حازم طاهر حسٌب حسن مستجد ١٩١٠١٧٠٩

الحرب األسمفٌة األولً والثانٌة خلود صالح مصطفى نصر المتولى مستجد ٢٠١٠١٧١٠

 ٢٠١٦ الئحة 

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة االنجليزية وآدابها-انتساب موجة- المتحان طالب الفرقة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

جامعة المنصورة
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أسرة البالنتا جنتخلود دمحم عبد العزٌز فتحى الزٌر مستجد ٢١١٠١٧١١

أسرة وندسوردالٌا ابراهٌم حامد عبد الحى مستجد ٢٢١٠١٧١٢

عوامل تفرد إنجلترادٌنا عبد هللا دمحماحمد شبانة مستجد ٢٣١٠١٧١٣

ارومان فً انجلترا رنا جمال سعد سلٌمان نصار مستجد ٢٤١٠١٧١٤

عصر النهضة فً انجلترا روان دمحم ٌسرى دمحم اصالن مستجد ٢٥١٠١٧١٥

هنري السابعرٌم مصطفى دمحم مصطفى طه مستجد ٢٦١٠١٧١٦

هنري الثامن رٌهام رجب السٌد احمد مستجد ٢٧١٠١٧١٧

أدوارد السادس زٌاد حماده عبدهللا دروٌش مستجد ٢٨١٠١٧١٨

ماري أوف ٌثودور ساره دمحم دمحم رضوان الشربٌنى مستجد ٢٩١٠١٧١٩

الٌزابٌث األولً سالى السٌد ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٣٠١٠١٧٢٠

جبمس األول سعاد دمحم الشربٌنى الشربٌنى عبد هللا مستجد ٣١١٠١٧٢١

شارل األول سمر دمحم فتحى هٌبه عٌد بكر مستجد ٣٢١٠١٧٢٢

شارل الثانً سمٌره عبد السالم دمحم احمد عبد العال مستجد ٣٣١٠١٧٢٣

جٌمس الثانً سهٌله دمحم منصور عباس المرسى مستجد ٣٤١٠١٧٢٤

مسألة زواج هنري الثامن شروق شولى عطا هللا دمحم الهاللى مستجد ٣٥١٠١٧٢٥

السٌاسة الداخلٌة للٌزابٌث األولً شٌماء دمحم دمحم محفوظ ابراهٌم مستجد ٣٦١٠١٧٢٧

السٌاسة الخارجٌة للٌزابٌث األولً عائشة دمحم محمود الدسولى الجندى مستجد ٣٧١٠١٧٢٨

هنري الثامن والحروب االٌطالٌة عبدالرحمن الطنطاوى دمحم محمود احمد الطنطاوى مستجد ٣٨١٠١٧٢٩

السٌاسة الدٌنٌة لهنري الثامن عزه طلعت احمد عبد الواحد مستجد ٣٩١٠١٧٣٠

مسالة زواج الملكة الٌزابٌث علٌا عبد الفتاح دمحم احمد سٌد احمد مستجد ٤٠١٠١٧٣١
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العصر الجمهوري فً انجلترا غادة رجب دمحم عبدالسالم مستجد ٤١١٠١٧٣٢

عصر كروموٌل فاطمه دمحم فؤاد المرسى داود مستجد ٤٢١٠١٧٣٣

المسألة الفكرٌة فً تارٌخ انجلترا لمٌا دمحم مسعود عبدالفتاح على مستجد ٤٣١٠١٧٣٤

محطات لطار الدٌممراطٌة فً انجلترا لٌلى دمحم فتحى عبد الحمٌد ابو العنٌن مستجد ٤٤١٠١٧٣٥

المسألة الدٌنة فً تارٌخ انجلترا لٌلى مصطفى عبدالمنعم ابو الناس مستجد ٤٥١٠١٧٣٦

الثورة فً تارٌخ انجلترادمحم السٌد الشناوى عبدالممصود مستجد ٤٦١٠١٧٣٧

النورمان والكلت فً تارٌخ انجلترا دمحم العشرى احمد احمد العشرى مستجد ٤٧١٠١٧٣٨

النهضة والكشوف الجغرافٌة فً انجلترا دمحم امجد دمحم عبدالحمٌد شومان مستجد ٤٨١٠١٧٣٩

النهضة واإلصالح الدٌنً فً انجلترا دمحم بكر عبد السالم احمد مستجد ٤٩١٠١٧٤٠

النهضة والدولة المومٌة فً انجلترا دمحم حامد عبد العظٌم دمحم على مستجد ٥٠١٠١٧٤١

الكشوف واإلصالح الدٌنً فً انجلترا دمحم صالح عاشور دمحم لندٌل مستجد ٥١١٠١٧٤٢

الكشوف والدولة المومٌة فً انجلترا دمحم صالح محمود دمحم السٌد مستجد ٥٢١٠١٧٤٣

االصالح الدٌنً والدولة المومٌة فً انجلترا دمحم هشام هارون ٌوسف علً مستجد ٥٣١٠١٧٤٤

األدباء والمفكرون فً انجلترا محمود رشدى دمحم الملٌجً مستجد ٥٤١٠١٧٤٥

الصناعة والزراعة فً انجلترا مدٌحه ٌوسف ٌوسف دمحم ٌوسف مستجد ٥٥١٠١٧٤٦

األحزاب السٌاسة فً انجلترا مرفت مدحت عبد العزٌز عبد هللا احمد مستجد ٥٦١٠١٧٤٧

أسرة آل أورنج مروه خالد دمحم محمود المصرى مستجد ٥٧١٠١٧٤٨

م ١٦٨٨الثورة المجٌدة مروه ٌاسر حسن حسن مستجد ٥٨١٠١٧٤٩

ولٌم الثالث مرٌم عالء الدٌن جاد جاد الغرباوي مستجد ٥٩١٠١٧٥٠

ولٌم الثالث والملكة ماري مرٌم على محمود عبد المنعم سلطان مستجد ٦٠١٠١٧٥١

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

اللغة االنجليزية وآدابها-انتساب موجة- المتحان طالب الفرقة أولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

 شئون الطالب

كلية اآلداب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

البرلمان وشارل األول مرٌم دمحم دمحم عوض الجعبٌرى مستجد ٦١١٠١٧٥٢

البرلمان وجبمس األول والثانً معاذ احمد احمد العشه مستجد ٦٢١٠١٧٥٣

البرلمان وشارل األول وجٌمس األول منى خالد دمحم مصطفى مراد مستجد ٦٣١٠١٧٥٤

البرلمان وجٌمس األول وشارل الثانً مٌرنا جابر دمحم عزت مستجد ٦٤١٠١٧٥٥

هنري الثالث وهنري السابع مٌنا عدلى مورٌس بخٌت بشاى جرجس مستجد ٦٥١٠١٧٥٦

هنري الثالث وجٌمس األول نادٌن الحسٌن ابو المكارم عبد المطلب مستجد ٦٦١٠١٧٥٧

هنري الثالث وشارل األول ندا ولٌد الفرغلى المتولى مستجد ٦٧١٠١٧٥٨

هنري الثالث وأدوار الثالث ندى سامح دمحم خلٌل ابراهٌم مستجد ٦٨١٠١٧٥٩

٧،  (٣)،  (٢)هنري ندى عصام دمحم صالح الدسولى الصبً مستجد ٦٩١٠١٧٦٠

٧،  (٣)،  (٢)هنري ندى عصمت رجب دمحم احمد مستجد ٧٠١٠١٧٦١

أدوارد األول والثانً والساس ندى عالء الدٌن على سلٌم ابراهٌم مستجد ٧١١٠١٧٦٢

أدوارد األول والثانً والسادس نرمٌن السٌد حسن ابراهٌم مستجد ٧٢١٠١٧٦٣

هنري الثالث وولٌم الثالث نرمٌن سمٌر دمحم ابراهٌم صٌام مستجد ٧٣١٠١٧٦٤

السٌاسة الدٌنٌة لجٌمس االول والثانً نورهان محمود حسن حسن المرسى مستجد ٧٤١٠١٧٦٥

رٌتشارد األول وماري ٌثوور هاٌدى عبد الحمٌد عبد الحلٌم عبد الحمٌد العرالً مستجد ٧٥١٠١٧٦٦

رٌتشارد األول وماري ثٌودور هدى محمود دمحم محمود البٌومى مستجد ٧٦١٠١٧٦٧

الصناعة فً انجلترا أو حرب المائة عام هدى منٌر السعٌد السٌد العوادلً مستجد ٧٧١٠١٧٦٨

الصناعة فً انجلترا أو هنري الثالث همٌس على محمود على السٌد مستجد ٧٨١٠١٧٦٩

الصناعة فً انجلترا وكروموٌل هند محمود ابراهٌم احمد الشال مستجد ٧٩١٠١٧٧٠

الصناعة فً انجلترا وزواج هنري الثامن ٌاسمٌن احمد ٌوسف جاد المصرى مستجد ٨٠١٠١٧٧١
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الزراعة فً انجلترا وحرب المائة عام ٌاسمٌن دمحم دمحم عٌد التوتنجى مستجد ٨١١٠١٧٧٢

الزراعة فً انجلترا وهنري الثالث ٌمنى اشرف اسماعٌل ابراهٌم المغازى مستجد ٨٢١٠١٧٧٣

الزراعة فً انجلترا أو زواج هنري الثامن ٌمنى فخرى ابراهٌم عطوه مستجد ٨٣١٠١٧٧٤

األنجلوسكسون وزوج هنري الثامن مصطفى محمود حامد على صٌصه مستجد ٨٤١٠١٧٧٥

 (١)مسألة زواج هنري الثامن والٌزابٌث السعٌد محمود محروس حسن الحنفى مستجد ٨٥١٠١٧٧٦
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