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اسس الحضارة اإلسالمٌةآٌه الرحمن ابراهٌم مصطفى عدس مستجد تمدٌر ١٢٠٠٨٤١

نشأة وتأسٌس الدولة اإلسالمٌةآٌه عبد الفتاح حسٌن محرم مستجد تمدٌر ٢٢٠٠٨٤٢

نظم الحكم فى الحضارة اإلسالمٌةابراهٌم حماده ابراهٌم حجاج مستجد تخلف ٣٢٠٠٨٤٣

نظم االدارة فى الحضارة اإلسالمٌةابراهٌم ناجى ابراهٌم سلٌمان مستجد تخلف ٤٢٠٠٨٤٤

النظام التشرٌعى للدولة اإلسالمٌةاحمد البغدادى عبد الرازق الدسولى مستجد تخلف ٥٢٠٠٨٤٥

نظام الخالفةاحمد سامى طوسون دمحم صٌام مستجد تمدٌر ٦٢٠٠٨٤٦

نظام الوزارةاحمد سعد سعد دمحم مستجد تخلف ٧٢٠٠٨٤٧

نظام اإلمارةاحمد صبرى ابراهٌم محمود كامل مستجد تخلف ٨٢٠٠٨٤٨

الكتابةاحمد عاطف عبد الغنى مصطفى الشحات مستجد تخلف ٩٢٠٠٨٤٩

الحجابةاحمد عبد النعٌم الشحات احمد ابو الفضل مستجد تمدٌر ١٠٢٠٠٨٥٠

الدواوٌن كنظام ادارىاحمد عطا عطا عرفات منصور مستجد تخلف ١١٢٠٠٨٥١

دٌوان الرسائلاحمد دمحم أبو بكر العرٌان مستجد تمدٌر ١٢٢٠٠٨٥٢

دٌوان البرٌداحمد دمحم احمد احمد سمره مستجد تمدٌر ١٣٢٠٠٨٥٣

نظام المضاء فى اإلسالماحمد دمحم السٌد على ابو الوفا مستجد تخلف ١٤٢٠٠٨٥٤

دٌوان المظالماحمد دمحم صالح محرز عبد الحمٌد مستجد تخلف ١٥٢٠٠٨٥٥

الفرق بٌن دٌوان المضاء ودٌوان المظالماحمد دمحم نصرالدٌن دمحم سالم حبٌب مستجد تخلف ١٦٢٠٠٨٥٦

الحسبة فى اإلسالماحمد نسٌم احمد دمحم فال مستجد تمدٌر ١٧٢٠٠٨٥٧

النظام الحربى فى اإلسالمادم محمود دمحم عبد المنعم عبد المجٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٢٠٠٨٥٨

العلم والفكر فى الحضارة اإلسالمٌةاسراء احمد احمد السٌد احمد شرف مستجد تمدٌر ١٩٢٠٠٨٥٩

حركة الترجمةاسراء احمد ٌوسف احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٠٨٦٠
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مرحلة التألٌف واالبداع فى الحضارة اإلسالمٌةاسراء السٌد احمد امٌن السٌد مستجد تمدٌر ٢١٢٠٠٨٦١

علم الطب عند المسلمٌناسراء المرسى احمد دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٠٨٦٢

علم الفلسفة عند المسلمٌناسراء اٌمن السٌد عبد هللا حسن مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٠٨٦٣

علم الرٌاضٌات عند المسلمٌناسراء جمال عبد العلٌم دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٠٨٦٤

علم الفلن عند المسلمٌناسراء رفٌع اسماعٌل على غزالة مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٠٨٦٥

التنجٌم والمنجمون فى الحضارة اإلسالمٌةاسراء سامى نصر ابو سبع عبد الكرٌم مستجد تخلف ٢٦٢٠٠٨٦٦

علم الكٌمٌاءعند المسلمٌناسراء صبرى محمود عطوه ابراهٌم مستجد تخلف ٢٧٢٠٠٨٦٧

المؤسسات العلمٌة والتعلٌمٌة غى الحضارة اإلسالمٌةاسراء عبد الحمٌد زٌدان دمحم عبد المنعم مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٠٨٦٨

دور المساجد التعلٌمى فى الحضارة اإلسالمٌةاسراء دمحم رزق عبد الفتاح محمود مستجد تمدٌر ٢٩٢٠٠٨٦٩

بٌوت الحكمةاسراء دمحم عبد الوهاب لطر الحنفى مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٠٨٧٠

دور الكتباسراء دمحم على عوض ٌونس مستجد تمدٌر ٣١٢٠٠٨٧١

خزائن الكتباسراء محمود الشحات السٌد عطٌه مستجد تمدٌر ٣٢٢٠٠٨٧٢

المدارس فى اإلسالماسراء مختار ابوالمكارم عبدا لهادى مستجد تخلف ٣٣٢٠٠٨٧٣

المدارس النظامٌةاسالم صالح سالم دمحم سالم مستجد تخلف ٣٤٢٠٠٨٧٤

الحركة العلمٌة فى العصر السلجولىاسالم دمحم مبارن محمود مستجد تخلف ٣٥٢٠٠٨٧٥

الحركة العمٌة فى العصر المملوكىاسالم محمود احمد محمود مندور مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٠٨٧٦

نظام الملن الطوسىاسماء احمد صابر عنتر مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٠٨٧٧

نظام الملن الطوسى ودوره فى الحٌاة العلمٌة فى الدولة اإلسالمٌةاسماء اشرف عبد الحمٌد ابراهٌم الشرٌف مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٠٨٧٨

نور الدٌن محمود زنكى ودوره فى الحٌاة العلمٌة للدولة اإلسالمٌةاسماء حماده لطفى وهبه ابو عبد هللا مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٠٨٧٩

صالح الدٌن األٌوبى ودوره فى الحٌاة العلمٌة فى مصر والشاماسماء رجب توفٌك رجب عبد الغفار مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٠٨٨٠
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الممالٌن وتشٌٌد المدارساسماء طارق عوض حسن المهدى مستجد تمدٌر ٤١٢٠٠٨٨١

المدارس فى بالد المغرب فى العصر اإلسالمىاسماء عبد المنعم عبد الرحٌم دمحم سلٌم مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٠٨٨٢

المدارس فى االندلس فى العصر اإلسالمىاسماء دمحم محمود حامد مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٠٨٨٣

التكوٌت الطبمى للمجتمع اإلسالمىاسماء مصطفى كمال حسن عطا مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٠٨٨٤

الرلٌك كنظام اجتماعى فى الدولة اإلسالمٌةاسماء نعمه هللا الشحات عبد هللا لندٌل مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٠٨٨٥

األعٌاد واالحتفاالت الدٌنٌة فى الدولة اإلسالمٌةاسٌل دمحم عبد الحمٌد موسى الزغلى مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٠٨٨٦

المواكب فى اإلسالماشواق احمد طاهر ابراهٌم هاللى مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٠٨٨٧

مجالس العلماعتماد السعٌد فرج فرج على احمد مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٠٨٨٨

مجالس الخلفاءاالء ابراهٌم السٌد عبد العزٌز زاٌد مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٠٨٨٩

نشأة المدارس وتطورها فى الدولة اإلسالمٌةاالء احمد طه حسن مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٠٨٩٠

حفالت الزواج فى الحضارة اإلسالمٌةاالء السعدى احمد حافظ مستجد تمدٌر ٥١٢٠٠٨٩١

الوالئم االء السٌد احمد حامد المالكى مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٠٨٩٢

النشاط الزراعى فى الدولة اإلسالمٌةاالء اٌمن السٌد حجازى سالم مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٠٨٩٣

نظام االلطاع العسكرىاالء اٌمن سعد العٌسوى السنباطى مستجد تخلف ٥٤٢٠٠٨٩٤

النشاط التجارى للدولة اإلسالمٌةاالء سامى احمد المتولى شعبان مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٠٨٩٥

التجارة الداخلٌة فى الدولة اإلسالمٌةاالء صالح الدٌن عبد العظٌم دمحم على مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٠٨٩٦

تجارة الرلٌك فى الدولة اإلسالمٌةاالء عادل البكرى السٌد على الخمٌسى مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٠٨٩٧

النشاط الصناعى فى الدولة اإلسالمٌةاالء عاطف سالم الهوارى مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٠٨٩٨

فن العمارة فى اإلسالماالء عبد الحفٌظ دمحم عبد الحفٌظ لطرى مستجد تمدٌر ٥٩٢٠٠٨٩٩

صناعة النسٌج فى العالم اإلسالمىاالء ماهر ابو الفرح عبد الواحد مستجد تمدٌر ٦٠٢٠٠٩٠٠
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نشأة المدارس وتطورها فى العالم اإلسالمىاالء دمحم احمد توفٌك احمد حسٌن مستجد تخلف ٦١٢٠٠٩٠١

مظاهر الحضارة االسالمٌة فى العلوم االء مسعد المتولى مسعد غنام مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٠٩٠٢

صناعة النسٌج وأهم مراكزهاالء منصور ناصر دمحم مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٠٩٠٣

صناعة الفخار والخزف فى العالم االسالمىاالء هشام عبد اللطٌف احمد معتوق مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٠٩٠٤

نشأة وتطور صناعة الخزف فى الحضارة اإلسالمٌةالزهراء على صالح الدٌن على دمحم السعدنى مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٠٩٠٥

صناعة الورق فى الحضارة اإلسالمٌةالشٌماء احمد السٌد محمود احمد مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٠٩٠٦

الورق ومراكز صناعته فى العالم االسالمىامانى عبد الهادى السٌد عبد الهادى جاب هللا مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٠٩٠٧

حوانٌت الورالٌن ودورها التعلٌمى بجانب المدارسامانى عزمى دمحم السٌد عالم مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٠٩٠٨

البٌمارستانات ودورها التعلٌمىامانى محسن عبدربه حسن جمٌل مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٠٩٠٩

صناعة المعادن فى الحضارة اإلسالمٌةامانى دمحم على رمضان على مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٠٩١٠

الصناعات المعدنٌة وأهم مراكزها فى العالم اإلسالمىامانى دمحم على على الباز مستجد تمدٌر ٧١٢٠٠٩١١

صناعة الخشب والعاج فى الحضارة االسالمٌةامل رفعت عباس ابو المجد سالمه مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٠٩١٢

المنتجات الخشبٌة وأهم مراكز صناعتها فى العالم اإلسالمىامل عامر ابراهٌم عبدالحى مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٠٩١٣

صناعة الزجاج والبلور الصخرى فى الحضارة اإلسالمٌةامل دمحم عطوه حسن الزٌات مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٠٩١٤

صناعة الجلود فى الحضارة اإلسالمٌةامنٌه السٌد السعٌد بدران مستجد تخلف ٧٥٢٠٠٩١٥

المنتجات الجلدٌة وأماكن تصنٌعها فى العالم اإلسالمىامنٌه تامر الحسانٌن حسٌن عبد النبى مستجد تخلف ٧٦٢٠٠٩١٦

صناعة السجاد فى الحضارة اإلسالمٌةامنٌه على ابراهٌم على عالم مستجد تخلف ٧٧٢٠٠٩١٧

السجاد ومراكز صناعته فى العالم اإلسالمىامٌرة احمد دمحم زاٌد مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٠٩١٨

مظاهر تأثٌر سكان البالد المفتوحة على الحضارة اإلسالمٌةامٌره احمد الشربٌنى احمد مستجد تخلف ٧٩٢٠٠٩١٩

ابرز التأثٌرات األجنبٌة على الحضارة اإلسالمٌةامٌره اشرف عبد الحمٌد دمحم السعٌد الشٌن مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٠٩٢٠

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

االطار الجغرافى للعالم اإلسالمى وتأثٌره على حضارتهامٌره السٌد ابراهٌم الطنطاوى احمد مستجد تمدٌر ٨١٢٠٠٩٢١

مجاالت تفوق الحضارة اإلسالمٌةامٌره حسٌن هالل امٌن مستجد تخلف ٨٢٢٠٠٩٢٢

المرآن الكرٌم وتأثٌره على الحضارة اإلسالمٌةامٌره خالد دمحم عبد الحمٌد مستجد تخلف ٨٣٢٠٠٩٢٣

السنة النبوٌة كأساس للحضارة اإلسالمٌةامٌره سعٌد عبد العزٌز دمحم رزٌك مستجد تخلف ٨٤٢٠٠٩٢٤

أمة العرب وتأثٌرها على الحضارة اإلسالمٌةامٌره عابد عبد المعطى العزب عبد الرحمن مستجد تخلف ٨٥٢٠٠٩٢٥

اللغة العربٌة والخط العربى وتأثٌرهما فى الحضارة اإلسالمٌةامٌره عبد السالم عطٌه السعٌد مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٠٩٢٦

الشعوب اإلسالمٌة من أسس للحضارة اإلسالمٌةامٌره عبدالرؤف سعد ناصف مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٠٩٢٧

اإلمتداد الجغرافى وتأثٌره على الحضارة اإلسالمٌةامٌره دمحم دمحم دمحم مجاهد منسى مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٠٩٢٨

تفوق المسلمٌن فى مجال الطبامٌره محمود دمحم عبد العزٌز رمضان مستجد تخلف ٨٩٢٠٠٩٢٩

اهتمام حكام المسلمٌن بالترجمة امٌره مختار عبد الوهاب دمحم نور مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٠٩٣٠

أبرز المترجمٌن فى حركة الترجمة فى العصر العباسىامٌره هانى جمٌل دمحم حسٌن مستجد تخلف ٩١٢٠٠٩٣١

التأثٌرات األجنبٌة على الحضارة اإلسالمٌةامٌمه عبد اللطٌف ابراهٌم عبد اللطٌف سراج مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٠٩٣٢

مصادر التشرٌع االسالمى وتأثٌرها على الحضارة اإلسالمٌةامٌنه اشرف دمحم السٌد رزق مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٠٩٣٣

انواع الوزارة فى االسالمامٌنه حسام دمحم احمد السعٌد عمر عجٌنه مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٠٩٣٤

الوزارة وتطورها فى العالم اإلسالمىانجى حسنى عوض هللا احمد مستجد تمدٌر ٩٥٢٠٠٩٣٥

انواع اإلمارة فى الحضارة اإلسالمٌةانجى دمحم سعد الدٌسطى مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٠٩٣٦

اإلمارة وتطورها فى الحضارة اإلسالمٌةانجى هشام الشحات دمحم المرسى مستجد تخلف ٩٧٢٠٠٩٣٧

منصب الحاجب فى الحضارة اإلسالمٌةاٌمان احمد مأمون حسن العدل مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٠٩٣٨

منصب المضاء فى الحضارة اإلسالمٌةاٌمان احمد دمحم السٌد فرج هللا مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٠٩٣٩

وظٌفة المحتسب فى الحضارة اإلسالمٌةاٌمان جمال احمد العدوى مستجد تمدٌر ١٠٠٢٠٠٩٤٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

اختصاصات دٌوان المظالماٌمان حلٌم فتحى على البمرى مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٠٩٤١

الفرق بٌن دٌوانى المضاء والمظالم فى الحضارة اإلسالمٌةاٌمان عبد المنعم على عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٠٩٤٢

منصب صاحب الشرطة فى الحضارة اإلسالمٌةاٌمان عماد حمدى حجازى دمحم مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٠٩٤٣

تطورات الخالفة كنظام حكم إسالمىاٌمان عوض عبد المحسن عبد الرحمن الحجلة مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٠٩٤٤

الوزارة وتأثٌر الشعوب غٌر العربٌة علٌهااٌمان مجدى فاروق النبراوى مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٠٩٤٥

الرلٌك وتجارته فى العالم اإلسالمىاٌمان دمحم الحسٌنى الشربٌنى هٌبه مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٠٩٤٦

المجتمع اإلسالمى وطبماتهاٌمان دمحم رمضان عبدالعال مستجد تخلف ١٠٧٢٠٠٩٤٧

تأثٌر الشعوب االسالمٌة على المجتمع اإلسالمىاٌمان دمحم شعبان عبد الوهاب رمضان مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٠٩٤٨

الموارد المالٌة للدولة االسالمٌةاٌمان دمحم دمحم على شعبان مستجد تخلف ١٠٩٢٠٠٩٤٩

الخراج كمورد مالى للدولة االسالمٌةاٌمان محمود احمد المتولى دمحم مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٠٩٥٠

الجزٌة كمودر مالى للدولة اإلسالمٌة اٌمان منٌر ٌسرى النادى عثمان مستجد تمدٌر ١١١٢٠٠٩٥١

الزكاة كمورد مالى للدولة اإلسالمٌةاٌمان نعمان عبد الحمٌد الشربٌنى مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٠٩٥٢

البابوٌة ونظمهااٌمن رضا سعٌد علٌوه عثمان مستجد تخلف ١١٣٢٠٠٩٥٣

المرسوم البابوىاٌه ابراهٌم الشربٌنى حسن عبد العال مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٠٩٥٤

 البابا أنوسنت الثالث اٌه السعٌد شولى البٌومى مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٠٩٥٥

Great Bullsالمراسٌم الكبرى اٌه السٌد عبد الحكٌم العفٌفى مسعد مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٠٩٥٦

المراسٌم الصغرىاٌه اٌهاب محمود عبده العوضى مستجد تخلف ١١٧٢٠٠٩٥٧

(الدٌنٌة   )المجامع الكنسٌة اٌه رضا جمعه جمعه دروٌش مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٠٩٥٨

(الدٌنٌة   )انواع المجامع الكنسٌة اٌه رمضان محمود حسن زاهر مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٠٩٥٩

(الدٌنٌة   )الدعوة للمجامع الكنسٌة اٌه سالمه العدل صالح العدل مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٠٩٦٠
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(الدٌنٌة   )اهم المجامع الكنسٌة اٌه عادل عنتر ابوالمعاطى دمحم مستجد تخلف ١٢١٢٠٠٩٦١

(الدٌنٌة   )اهداف المجامع الكنسٌة اٌه محسن على ابراهٌم عبد العاطى مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٠٩٦٢

مجمع نٌمٌة اٌه دمحم السٌد دمحم راضى مستجد تخلف ١٢٣٢٠٠٩٦٣

االمبراطور لسطنطٌناٌه دمحم صبحى عبد الفتاح محار مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٠٩٦٤

االمبراطور دللٌدٌانوساٌه مصطفى السٌد عوض حسن اللٌثى مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٠٩٦٥

االمبراطور دللٌدٌانوس و اضطهاد المسٌحٌة  اٌه مصطفى الشوادفى دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٠٩٦٦

التنظٌم الكنسى اٌه مصطفى عزت امٌن احمد مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٠٩٦٧

رجال الكهنوت العلمانٌوناٌه وائل منصور دمحم على مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٠٩٦٨

ورجال الهٌئات والمنظات الدٌرٌة المختلفةاٌه ٌاسر دمحم ابراهٌم الحناوى مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٠٩٦٩

البابا جرٌجورى السابع برٌئه امٌن ابراهٌم كامل مستجد تخلف ١٣٠٢٠٠٩٧٠

االبرشٌاتبسمه اشرف عبد الرازق دمحم ٌاسٌن مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٠٩٧١

األسمفبسمه محمود عبد السالم دمحم السٌد مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٠٩٧٢

عصر اآلباءبسنت حاتم دمحم فرج سعد شاهٌن مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٠٩٧٣

منصب البابا بسنت رضا على عبده سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٠٩٧٤

أمبروزبسنت عصام عبد الرازق الباز عبد المجٌد مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٠٩٧٥

جٌرومبهاء دمحم زٌن العابدٌن العجمى السعٌد مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٠٩٧٦

أوغسطٌنتسنٌم دمحم ماهر دمحم مستجد تخلف ١٣٧٢٠٠٩٧٧

الفن واألدب حتى نهاٌة المرن السادستسنٌم دمحم محمود عبده خطاب مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٠٩٧٨

كاسٌدوروستٌسٌر نزار دمحم شمس الدٌن التلبانى مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٠٩٧٩

بؤثٌوس جهاد كامل السٌد الدسولى مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٠٩٨٠
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جرٌجورى العظٌمجٌهان مجدى عبد اللطٌف ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٠٩٨١

الثمافة الكالسٌكٌة البالٌة أسبانٌا ، اٌرلندا ، نورثمبرٌاحسام السٌد دمحم عبد العزٌز الشٌن مستجد تمدٌر ١٤٢٢٠٠٩٨٢

التنظمٌات الدٌرٌةحسام محمود ابراهٌم ابراهٌم لٌبع مستجد تخلف ١٤٣٢٠٠٩٨٣

المدٌس بندكتحسناء عمرو عبدالفتاح سالم مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٠٩٨٤

الرهبانٌة االنفرادٌة حسناء دمحم دمحم الشربٌنى الحصى مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٠٩٨٥

الدٌرٌة االجتماعٌةحماٌه رمضان احمد ابوشعٌشع مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٠٩٨٦

حركة اإلصالح الكلونٌةحنان احمد السٌد دمحم االمام مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٠٩٨٧

الدٌرٌة البندكتٌة حنان دمحم عبد العال مجاهد اٌوب عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٠٩٨٨

االدٌرةحنٌن جمال كامل دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٠٩٨٩

الحٌاة الدٌرٌة اواخر العصور الوسطىحنٌن عماد السعٌد عبد العاطً مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٠٩٩٠

احٌاء المدن و التجارةخالد السٌد صبحى ابو غنٌم مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٠٩٩١

نشأة المدنخالد ممدوح ابراهٌم احمد غنٌم مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٠٩٩٢

المدن الرومانٌة خدٌجه المتولى دمحم حامد ابو العنٌن مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٠٩٩٣

االلطاع خلود احمد حسن احمد حسن فرج مستجد تخلف ١٥٤٢٠٠٩٩٤

نظام االكتفاء الذاتى فى االلطاع خلود اسماعٌل السٌد صادق اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٠٩٩٥

الضرائب االلطاعٌة التً كان ٌدفعها األلنانخلود خالد دمحم الموافى الباز مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٠٩٩٦

اٌرادات البابوٌةخلود رضا محى الدٌن المغازى الشربٌنى مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٠٩٩٧

مدن العصور الوسطى خلود زٌدان ٌحى سعد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٥٨٢٠٠٩٩٨

نظام األجر النمدي بدال من نظام الخدمة االلطاعٌةخلود دمحم عبد الحلٌم المغازى مستجد تخلف ١٥٩٢٠٠٩٩٩

الموموناتخلود محمود ٌوسف سلٌمان نجم مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠١٠٠٠
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المومونات اإلٌطالٌةخلود معتمد ابراهٌم حسٌن مستجد تمدٌر ١٦١٢٠١٠٠١

النمابات فى العصور الوسطى دالٌا ابراهٌم فاروق الغرٌب العٌوطى مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠١٠٠٢

طرق النمل فى العصور الوسطى دعاء السٌد رضا رجب دمحم مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠١٠٠٣

االسواق فى العصور الوسطى دعاء سامى دمحم على حسٌن مستجد تمدٌر ١٦٤٢٠١٠٠٤

نشأة المصارف فى العصور الوسطى دعاء طارق عبد الجلٌل ناصف مستجد تمدٌر ١٦٥٢٠١٠٠٥

الحٌاة الدٌنٌة والتنظٌم الكنسىدنٌا احمد محمود محمود مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠١٠٠٦

الفرنسسكاندنٌا عطا حسن السٌد شعالن مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠١٠٠٧

الدومٌنٌكان دنٌا ٌاسر دمحم عبد المنعم مسعود مستجد تمدٌر ١٦٨٢٠١٠٠٨

ثمافة الطبمات النبٌلةدٌنا اسالم عبد الفتاح عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠١٠٠٩

صراع البابوٌة ضد السلطة الزمنٌةدٌنا جالل الدٌن ماهر محمود مستجد تمدٌر ١٧٠٢٠١٠١٠

(الشلح - - المطع  )عموبة الحرمان الكنسى دٌنا صالح الشحات دمحم الشهاوى مستجد تمدٌر ١٧١٢٠١٠١١

العزلة واالنمطاع للعبادة  دٌنا على دمحم على بدوى مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠١٠١٢

Cistercianنظام السترشٌان الدٌري دٌنا ٌاسر دمحم دمحم مصطفى سالمه مستجد تمدٌر ١٧٣٢٠١٠١٣

البابوٌة ونظمهاذكرى سعد اسماعٌل خلٌفه مستجد تمدٌر ١٧٤٢٠١٠١٤

المرسوم البابوىذٌاد اشرف فتحى عبد الحمٌد الدسولى مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠١٠١٥

 البابا أنوسنت الثالث رؤى سامى محمود السٌد عامر مستجد تمدٌر ١٧٦٢٠١٠١٦

Great Bullsالمراسٌم الكبرى رانا عادل عبد هللا ذكى مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠١٠١٧

المراسٌم الصغرىراندا عطٌه العشماوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٧٨٢٠١٠١٨

(الدٌنٌة   )المجامع الكنسٌة رانٌا اشرف كمال محمود سالم مستجد تمدٌر ١٧٩٢٠١٠١٩

(الدٌنٌة   )انواع المجامع الكنسٌة رانٌا عبد العظٌم جالل عبد العظٌم احمد مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠١٠٢٠
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اسس الحضارة اإلسالمٌةرانٌا دمحم على على دمحم مستجد تمدٌر ١٨١٢٠١٠٢١

نشأة وتأسٌس الدولة اإلسالمٌةرانٌا مطاوع دمحم مطاوع مستجد تمدٌر ١٨٢٢٠١٠٢٢

نظم الحكم فى الحضارة اإلسالمٌةرحاب عبد المنعم ابو الفتوح حسن مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠١٠٢٣

نظم االدارة فى الحضارة اإلسالمٌةرحمه احمد دمحم كمال محمود مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠١٠٢٤

النظام التشرٌعى للدولة اإلسالمٌةرحمه محسن عبد الرحمن السعٌد مستجد تمدٌر ١٨٥٢٠١٠٢٥

نظام الخالفةرحمه محمود دمحم على الموافى مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠١٠٢٦

نظام الوزارةرحمه نشأت محمود هندى هٌكل مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠١٠٢٧

نظام اإلمارةرضوى منصور عبد الحمٌد مصطفى مستجد تمدٌر ١٨٨٢٠١٠٢٨

الكتابةرنا احمد السٌد السعدنى مستجد تمدٌر ١٨٩٢٠١٠٢٩

الحجابةرنا رضا دمحم مرسى العشري مستجد تمدٌر ١٩٠٢٠١٠٣٠

الدواوٌن كنظام ادارىرنا شرٌف السعٌد عبد العزٌز ملح مستجد تخلف ١٩١٢٠١٠٣١

دٌوان الرسائلرنا طارق دمحم شولى السٌد الزٌنى مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠١٠٣٢

دٌوان البرٌدرنا دمحم رمضان ابراهٌم عماره مستجد تمدٌر ١٩٣٢٠١٠٣٣

نظام المضاء فى اإلسالمرنا دمحم فهٌم محمود عمران مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠١٠٣٤

دٌوان المظالمرنا وائل كمال ابراهٌم احمد مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠١٠٣٥

الفرق بٌن دٌوان المضاء ودٌوان المظالمروان ابراهٌم شفٌك السٌدالعشرى مستجد تخلف ١٩٦٢٠١٠٣٦

الحسبة فى اإلسالمروان عصام لطفى فلفله مستجد تخلف ١٩٧٢٠١٠٣٧

النظام الحربى فى اإلسالمروان دمحم احمد الدسولى مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠١٠٣٨

العلم والفكر فى الحضارة اإلسالمٌةروان دمحم رمضان سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠١٠٣٩

حركة الترجمةروان دمحم محمود دمحم هالل مستجد تخلف ٢٠٠٢٠١٠٤٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
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مرحلة التألٌف واالبداع فى الحضارة اإلسالمٌةروال دمحم جمال محمود داود مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠١٠٤١

علم الطب عند المسلمٌنرٌم احمد مصطفى حامد عبد الحمٌد مستجد تخلف ٢٠٢٢٠١٠٤٢

علم الفلسفة عند المسلمٌنرٌم رمضان الشبراوى عرفات مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠١٠٤٣

علم الرٌاضٌات عند المسلمٌنرٌم طارق عثمان الدسولى مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠١٠٤٤

علم الفلن عند المسلمٌنرٌم مصطفى محمود دمحم المغازى مستجد تمدٌر ٢٠٥٢٠١٠٤٥

التنجٌم والمنجمون فى الحضارة اإلسالمٌةرٌم مصطفى مصطفى خلٌل ضٌاء مستجد تخلف ٢٠٦٢٠١٠٤٦

علم الكٌمٌاءعند المسلمٌنرٌهام رضا متولى لطفً مستجد تخلف ٢٠٧٢٠١٠٤٧

المؤسسات العلمٌة والتعلٌمٌة غى الحضارة اإلسالمٌةرٌهام مكرم السٌد سٌد احمد الدرداح مستجد تمدٌر ٢٠٨٢٠١٠٤٨

دور المساجد التعلٌمى فى الحضارة اإلسالمٌةزغلول المنٌاوى دمحم دمحم ابو صالح مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠١٠٤٩

بٌوت الحكمةزٌاد تامر على فؤاد حسن مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠١٠٥٠

دور الكتبزٌنب شكرى ابراهٌم البٌومى مستجد تمدٌر ٢١١٢٠١٠٥١

خزائن الكتبزٌنب عزمى مظهر رمضان المرسى مستجد تخلف ٢١٢٢٠١٠٥٢

المدارس فى اإلسالمزٌنب فتحى سعد على مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠١٠٥٣

المدارس النظامٌةزٌنه احمد شولى توفٌك اسماعٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠١٠٥٤

الحركة العلمٌة فى العصر السلجولىزٌنه اسعد احمد دمحم فرج مستجد تمدٌر ٢١٥٢٠١٠٥٥

الحركة العمٌة فى العصر المملوكىساره اسامه احمد على عمر مستجد تمدٌر ٢١٦٢٠١٠٥٦

نظام الملن الطوسىساره اسالم شاهٌن المندراوى مستجد تخلف ٢١٧٢٠١٠٥٧

نظام الملن الطوسى ودوره فى الحٌاة العلمٌة فى الدولة اإلسالمٌةساره اٌمن حشمت مدمرى مستجد تمدٌر ٢١٨٢٠١٠٥٨

نور الدٌن محمود زنكى ودوره فى الحٌاة العلمٌة للدولة اإلسالمٌةساره جالل معوض عبد الباسط مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠١٠٥٩

صالح الدٌن األٌوبى ودوره فى الحٌاة العلمٌة فى مصر والشامساره خالد دمحم الشربٌنى مطر مستجد تمدٌر ٢٢٠٢٠١٠٦٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
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الممالٌن وتشٌٌد المدارسساره ربٌع دمحم حامد السعداوى مستجد تمدٌر ٢٢١٢٠١٠٦١

المدارس فى بالد المغرب فى العصر اإلسالمىساره عبد هللا عطٌه محمود جندى مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠١٠٦٢

المدارس فى االندلس فى العصر اإلسالمىساره عبدالبالً دمحم عبدالبالً مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠١٠٦٣

التكوٌت الطبمى للمجتمع اإلسالمىساره دمحم الحلبى دمحمسالم مستجد تمدٌر ٢٢٤٢٠١٠٦٤

الرلٌك كنظام اجتماعى فى الدولة اإلسالمٌةساره دمحم دمحم عبد السالم جاد مستجد تمدٌر ٢٢٥٢٠١٠٦٥

األعٌاد واالحتفاالت الدٌنٌة فى الدولة اإلسالمٌةساره محمود دمحم دمحم شرالً مستجد تخلف ٢٢٦٢٠١٠٦٦

المواكب فى اإلسالمسالى الدرٌنى نبٌه دمحم باز مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠١٠٦٧

مجالس العلمسالى دمحم ابراهٌم منصور مستجد تخلف ٢٢٨٢٠١٠٦٨

مجالس الخلفاءسامٌة عالء فتحى العشري مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠١٠٦٩

نشأة المدارس وتطورها فى الدولة اإلسالمٌةساندى سعد خرٌستو مسٌحه سعد مستجد تمدٌر ٢٣٠٢٠١٠٧٠

حفالت الزواج فى الحضارة اإلسالمٌةسحر حسام زكرٌا الباز دمحم مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠١٠٧١

الوالئم سعدٌه عبد الرحٌم احمد عبد الجلٌل زلمه مستجد تمدٌر ٢٣٢٢٠١٠٧٢

النشاط الزراعى فى الدولة اإلسالمٌةسلمى السٌد احمد السٌد مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠١٠٧٣

نظام االلطاع العسكرىسلمى حسام فكرى ابراهٌم الدسولى غانم مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠١٠٧٤

النشاط التجارى للدولة اإلسالمٌةسلمى حماده زكرٌا دمحم البٌلى مستجد تخلف ٢٣٥٢٠١٠٧٥

التجارة الداخلٌة فى الدولة اإلسالمٌةسلمى عبد الحلٌم احمد عبدالحلٌم مستجد تخلف ٢٣٦٢٠١٠٧٦

تجارة الرلٌك فى الدولة اإلسالمٌةسلمى دمحم رمضان عبدالعال مستجد تمدٌر ٢٣٧٢٠١٠٧٧

النشاط الصناعى فى الدولة اإلسالمٌةسماء عالء الدٌن عبده عبده االمام مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠١٠٧٨

فن العمارة فى اإلسالمسماح صالح فوزى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٣٩٢٠١٠٧٩

صناعة النسٌج فى العالم اإلسالمىسماح عبد الوهاب احمد دمحم ابو خرٌبه مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠١٠٨٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
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نشأة المدارس وتطورها فى العالم اإلسالمىسماح دمحم عبد السالم دمحم البسٌونى مستجد تخلف ٢٤١٢٠١٠٨١

مظاهر الحضارة االسالمٌة فى الصناعةسماح محمود عبد المنعم ابراهٌم على الوكٌل مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠١٠٨٢

صناعة النسٌج وأهم مراكزهسمر جمال دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠١٠٨٣

صناعة الفخار والخزف فى العالم االسالمىسمر على ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠١٠٨٤

نشأة وتطور صناعة الخزف فى الحضارة اإلسالمٌةسمٌر محمود مازن السٌد الزهٌرى مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠١٠٨٥

صناعة الورق فى الحضارة اإلسالمٌةسمٌه احمد عبد الرحٌم جاد مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠١٠٨٦

الورق ومراكز صناعته فى العالم االسالمىسمٌه اشرف الدسولى ابراهٌم الدسولى مستجد تخلف ٢٤٧٢٠١٠٨٧

حوانٌت الورالٌن ودورها التعلٌمى بجانب المدارسسناء احمد دمحم دمحم عوض مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠١٠٨٨

البٌمارستانات ودورها التعلٌمىسناء سامحنى دمحم فتحى احمد الوصٌفى مستجد تمدٌر ٢٤٩٢٠١٠٨٩

صناعة المعادن فى الحضارة اإلسالمٌةسهام ولٌد طه دمحم عامر مستجد تخلف ٢٥٠٢٠١٠٩٠

الصناعات المعدنٌة وأهم مراكزها فى العالم اإلسالمىسٌف الدٌن اشرف على دمحم على مستجد تخلف ٢٥١٢٠١٠٩١

صناعة الخشب والعاج فى الحضارة االسالمٌةشروق احمد دمحم محمود البوهً مستجد تخلف ٢٥٢٢٠١٠٩٢

المنتجات الخشبٌة وأهم مراكز صناعتها فى العالم اإلسالمىشروق دمحم محمود حسٌن التلبانى مستجد تمدٌر ٢٥٣٢٠١٠٩٣

صناعة الزجاج والبلور الصخرى فى الحضارة اإلسالمٌةشروق وائل سمٌح عباس العدل مستجد تخلف ٢٥٤٢٠١٠٩٤

صناعة الجلود فى الحضارة اإلسالمٌةشرٌن دمحم محمود مصطفى لندٌل مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠١٠٩٥

المنتجات الجلدٌة وأماكن تصنٌعها فى العالم اإلسالمىشمس دمحم كامل حسن ربٌع مستجد تمدٌر ٢٥٦٢٠١٠٩٦

صناعة السجاد فى الحضارة اإلسالمٌةشٌماء حمدى السٌد السٌد جمعه مستجد تمدٌر ٢٥٧٢٠١٠٩٧

السجاد ومراكز صناعته فى العالم اإلسالمىشٌماء على حموده عبده رمضان مستجد تخلف ٢٥٨٢٠١٠٩٨

مظاهر تأثٌر سكان البالد المفتوحة على الحضارة اإلسالمٌةصابرٌن سالم حماد دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٥٩٢٠١٠٩٩

ابرز التأثٌرات األجنبٌة على الحضارة اإلسالمٌةصابرٌن صبرى عبد المنعم عبد الحى مستجد تمدٌر ٢٦٠٢٠١١٠٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 ٢٠١٦ الئحة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
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(الدٌنٌة   )اهم المجامع الكنسٌة صابرٌن عبد هللا عبد الرحمن حسن السمعان مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠١١٠١

(الدٌنٌة   )اهداف المجامع الكنسٌة صفوه السعٌد صبحى المرسً مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠١١٠٢

مجمع نٌمٌة ضحى عاطف مصطفى الحنفى الحنفى مستجد تمدٌر ٢٦٣٢٠١١٠٣

االمبراطور لسطنطٌنطارق دمحم عبد الرحمن احمد سعٌد مستجد تمدٌر ٢٦٤٢٠١١٠٤

االمبراطور دللٌدٌانوسعالٌا عادل السٌد عبد الغفار مستجد تمدٌر ٢٦٥٢٠١١٠٥

االمبراطور دللٌدٌانوس و اضطهاد المسٌحٌة  عبد الرحمن رمضان كامل عارف احمد مستجد تخلف ٢٦٦٢٠١١٠٦

التنظٌم الكنسى عبد الرحمن سمٌر عبد اللطٌف عبل مستجد تخلف ٢٦٧٢٠١١٠٧

رجال الكهنوت العلمانٌونعبد الرحمن محرم الشحات السٌدالوٌك مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠١١٠٨

ورجال الهٌئات والمنظات الدٌرٌة المختلفةعبد هللا دمحم شحاته عبد العزٌز متولى مستجد ٢٦٩٢٠١١٠٩

البابا جرٌجورى السابع عبدهللا طارق امٌن دمحم بالى مستجد ٢٧٠٢٠١١١٠

االبرشٌاتعبٌر رضا محمود االعرج مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠١١١١

األسمفعبٌر دمحم السعٌد دمحم مستجد تخلف ٢٧٢٢٠١١١٢

عصر اآلباءعزه دمحم عطٌه عبد الجواد عطٌه مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠١١١٣

منصب البابا عزه مسعد مسعد سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٧٤٢٠١١١٤

أمبروزعصماء دمحم السعٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٢٧٥٢٠١١١٥

جٌرومعال ابو المعاطى ابراهٌم ابو المعاطى خاطر مستجد تخلف ٢٧٦٢٠١١١٦

أوغسطٌنعال عبد المعز على على عبد العال مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠١١١٧

الفن واألدب حتى نهاٌة المرن السادسعلى حسن السعٌد عبد الحمٌد مستجد تخلف ٢٧٨٢٠١١١٨

كاسٌدوروسعلى دمحم على دمحم حمدون مستجد تخلف ٢٧٩٢٠١١١٩

بؤثٌوس علٌاء دمحم نجاح احمد شعٌب مستجد تمدٌر ٢٨٠٢٠١١٢٠

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب
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جرٌجورى العظٌمعمر السٌد ابراهٌم احمد جوٌلى مستجد تخلف ٢٨١٢٠١١٢١

الثمافة الكالسٌكٌة البالٌة أسبانٌا ، اٌرلندا ، نورثمبرٌاعمر طه دمحم عبد المنعم رضوان مستجد تخلف ٢٨٢٢٠١١٢٢

التنظمٌات الدٌرٌةعمر محمود عوض جاد مستجد تمدٌر ٢٨٣٢٠١١٢٣

المدٌس بندكتعمرو احمد فؤاد حسن ابو لٌله مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠١١٢٤

الرهبانٌة االنفرادٌة عمرو دمحم عبد الهادى السٌد البسندٌلى مستجد تخلف ٢٨٥٢٠١١٢٥

الدٌرٌة االجتماعٌةغاده رجب عبد الخالك على مرزوق مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠١١٢٦

حركة اإلصالح الكلونٌةفاطمة حمدى ماٌز دمحم العفٌفى مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠١١٢٧

الدٌرٌة البندكتٌة فاطمه اسماعٌل احمد اسماعٌل فلٌله مستجد تخلف ٢٨٨٢٠١١٢٨

االدٌرةفاطمه اشرف سمٌر عبد العزٌز عالم مستجد تمدٌر ٢٨٩٢٠١١٢٩

الحٌاة الدٌرٌة اواخر العصور الوسطىفاطمه الزهراء النمراشى رضوان عبد هللا مستجد تخلف ٢٩٠٢٠١١٣٠

احٌاء المدن و التجارةفاطمه الزهراء على عوض احمد ابو زٌد سمور مستجد تخلف ٢٩١٢٠١١٣١

نشأة المدنفاطمه السٌد دمحم عبد المنعم مستجد تمدٌر ٢٩٢٢٠١١٣٢

المدن الرومانٌة فاطمه دمحم حسن دمحم حسانٌن مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠١١٣٣

االلطاع فاطمه دمحم ربٌع مصطفى عبد الحمٌد ابو زٌد مستجد تخلف ٢٩٤٢٠١١٣٤

نظام االكتفاء الذاتى فى االلطاع فاطمه محمود احمد دمحم بحٌرى مستجد تمدٌر ٢٩٥٢٠١١٣٥

الضرائب االلطاعٌة التً كان ٌدفعها األلنانفاٌزه فكرى سٌداحمد ابو الفتوح مستجد تمدٌر ٢٩٦٢٠١١٣٦

اٌرادات البابوٌةفتوح فرٌد ابو الفتوح حسن عبد الغنى مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠١١٣٧

مدن العصور الوسطى فرح دمحم محمود رمضان صابون مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠١١٣٨

نظام األجر النمدي بدال من نظام الخدمة االلطاعٌةكرٌم محسن دمحم عوض حسن مستجد تخلف ٢٩٩٢٠١١٣٩

الموموناتكرٌم دمحم بركات احمد دمحم مستجد تخلف ٣٠٠٢٠١١٤٠
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المومونات اإلٌطالٌةكنزى عاطف عز الدٌن على طه مستجد تخلف ٣٠١٢٠١١٤١

النمابات فى العصور الوسطى لمٌس ممدوح دمحم صالح الدٌن دمحم مستجد تمدٌر ٣٠٢٢٠١١٤٢

طرق النمل فى العصور الوسطى مارن وائل فاضل فهٌم اسكندر مستجد تخلف ٣٠٣٢٠١١٤٣

االسواق فى العصور الوسطى مجدى دمحم دمحم ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٠٤٢٠١١٤٤

نشأة المصارف فى العصور الوسطى دمحم ابراهٌم محمود بٌومً السٌد مستجد تخلف ٣٠٥٢٠١١٤٥

الحٌاة الدٌنٌة والتنظٌم الكنسىدمحم اسماعٌل على مصطفى راشد مستجد تمدٌر ٣٠٦٢٠١١٤٦

الفرنسسكاندمحم حسن عبد السالم حسن الشناوى مستجد تمدٌر ٣٠٧٢٠١١٤٧

الدومٌنٌكان دمحم عبد العزٌز راشد حسانٌن مستجد تمدٌر ٣٠٨٢٠١١٤٨

ثمافة الطبمات النبٌلةدمحم عصام دمحم دمحم البدرى مستجد تخلف ٣٠٩٢٠١١٤٩

صراع البابوٌة ضد السلطة الزمنٌةمحمود اسالم عبد الحمٌد حسن مستجد تمدٌر ٣١٠٢٠١١٥٠

(الشلح - - المطع  )عموبة الحرمان الكنسى محمود جمال عوض احمد عبد الفتاح مستجد تخلف ٣١١٢٠١١٥١

العزلة واالنمطاع للعبادة  محمود عاطف محمود على سالم مستجد تخلف ٣١٢٢٠١١٥٢

Cistercianنظام السترشٌان الدٌري محمود عصام السٌد راجح مستجد تخلف ٣١٣٢٠١١٥٣

البابوٌة ونظمهامحمود دمحم عبدالسالم احمد الغنورى مستجد تمدٌر ٣١٤٢٠١١٥٤

المرسوم البابوىمحمود دمحم محمود المرسى البسٌونى مستجد تمدٌر ٣١٥٢٠١١٥٥

 البابا أنوسنت الثالث مدثر ابراهٌم دمحم ابراهٌم الشماخى مستجد تمدٌر ٣١٦٢٠١١٥٦

Great Bullsالمراسٌم الكبرى مروه طارق دمحم دمحم خشبه مستجد تمدٌر ٣١٧٢٠١١٥٧

المراسٌم الصغرىمروه دمحم فتحى دمحم دمحم سلطان مستجد تمدٌر ٣١٨٢٠١١٥٨

(الدٌنٌة   )المجامع الكنسٌة مرٌم السعٌد عثمان عثمان الخولى مستجد تمدٌر ٣١٩٢٠١١٥٩

(الدٌنٌة   )انواع المجامع الكنسٌة مرٌم رمضان عبد العزٌز دمحم النحله مستجد تمدٌر ٣٢٠٢٠١١٦٠
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االطار الجغرافى للعالم اإلسالمى وتأثٌره على حضارتهمرٌم شرٌف ابراهٌم احمد دٌاب مستجد تمدٌر ٣٢١٢٠١١٦١

مجاالت تفوق الحضارة اإلسالمٌةمرٌم عزت عثمان احمد ادرٌس مستجد تمدٌر ٣٢٢٢٠١١٦٢

المرآن الكرٌم وتأثٌره على الحضارة اإلسالمٌةمشٌره اسماعٌل الشربٌنى ابراهٌم احمد مستجد تمدٌر ٣٢٣٢٠١١٦٣

السنة النبوٌة كأساس للحضارة اإلسالمٌةمصطفى خالد دمحم دوٌب مستجد تمدٌر ٣٢٤٢٠١١٦٤

أمة العرب وتأثٌرها على الحضارة اإلسالمٌةمصعب رضا فوزى احمد مستجد تمدٌر ٣٢٥٢٠١١٦٥

اللغة العربٌة والخط العربى وتأثٌرهما فى الحضارة اإلسالمٌةمنار جمال دمحم الشٌخى مستجد تمدٌر ٣٢٦٢٠١١٦٦

الشعوب اإلسالمٌة من أسس للحضارة اإلسالمٌةمنار حمدى دمحم عبد الحافظ البغدادى مستجد تمدٌر ٣٢٧٢٠١١٦٧

اإلمتداد الجغرافى وتأثٌره على الحضارة اإلسالمٌةمنار صالح عبد المطلب حامد حنٌش مستجد تمدٌر ٣٢٨٢٠١١٦٨

تفوق المسلمٌن فى مجال الطبمنار طه احمد عبد اللطٌف الباز مستجد تمدٌر ٣٢٩٢٠١١٦٩

اهتمام حكام المسلمٌن بالترجمة منار عبد الخالك دمحم مصطفى راغب مستجد تمدٌر ٣٣٠٢٠١١٧٠

أبرز المترجمٌن فى حركة الترجمة فى العصر العباسىمنار على صالح ابراهٌم داود مستجد تمدٌر ٣٣١٢٠١١٧١

التأثٌرات األجنبٌة على الحضارة اإلسالمٌةمنار عماد دمحم ندا مستجد تمدٌر ٣٣٢٢٠١١٧٢

مصادر التشرٌع االسالمى وتأثٌرها على الحضارة اإلسالمٌةمنار فتحى دمحم دمحم الخمٌسى مستجد تمدٌر ٣٣٣٢٠١١٧٣

انواع الوزارة فى االسالممنار دمحم عبد العزٌز توفٌك مستجد تمدٌر ٣٣٤٢٠١١٧٤

الوزارة وتطورها فى العالم اإلسالمىمنار دمحم عبد العزٌز فهمى عبد الهادى مستجد تخلف ٣٣٥٢٠١١٧٥

انواع اإلمارة فى الحضارة اإلسالمٌةمنة هللا عالء عبد الخالك السعٌد الرمادى مستجد تمدٌر ٣٣٦٢٠١١٧٦

اإلمارة وتطورها فى الحضارة اإلسالمٌةمنه هللا احمد السٌد احمد السٌد مستجد تمدٌر ٣٣٧٢٠١١٧٧

منصب الحاجب فى الحضارة اإلسالمٌةمنه هللا السٌد دمحم صدٌك الشرلاوى مستجد تمدٌر ٣٣٨٢٠١١٧٨

منصب المضاء فى الحضارة اإلسالمٌةمنه هللا اٌمن محمود رزق عوض مستجد تمدٌر ٣٣٩٢٠١١٧٩

وظٌفة المحتسب فى الحضارة اإلسالمٌةمنه هللا مجدى السٌد احمد منصور العمده مستجد تمدٌر ٣٤٠٢٠١١٨٠
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اختصاصات دٌوان المظالممنه هللا دمحم مسعد سعدات مستجد تخلف ٣٤١٢٠١١٨١

الفرق بٌن دٌوانى المضاء والمظالم فى الحضارة اإلسالمٌةمنه هللا ناٌل على البدراوى جاد مستجد تخلف ٣٤٢٢٠١١٨٢

منصب صاحب الشرطة فى الحضارة اإلسالمٌةمنه دمحم دمحم مصطفى ابو جبل مستجد تمدٌر ٣٤٣٢٠١١٨٣

تطورات الخالفة كنظام حكم إسالمىمنى حمدى احمد صدٌك المرسى مستجد تمدٌر ٣٤٤٢٠١١٨٤

الوزارة وتأثٌر الشعوب غٌر العربٌة علٌهامنى رضا جالل الشربٌنى عبد العزٌز دهٌنه مستجد تخلف ٣٤٥٢٠١١٨٥

الرلٌك وتجارته فى العالم اإلسالمىمنى صالح ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٤٦٢٠١١٨٦

المجتمع اإلسالمى وطبماتهمنى عادل عوض عبد الحمٌد حسٌن مستجد تخلف ٣٤٧٢٠١١٨٧

تأثٌر الشعوب االسالمٌة على المجتمع اإلسالمىمنى دمحم احمد الوصٌف شرف مستجد تمدٌر ٣٤٨٢٠١١٨٨

الموارد المالٌة للدولة االسالمٌةمها صالح سالم السٌد مستجد تمدٌر ٣٤٩٢٠١١٨٩

الخراج كمورد مالى للدولة االسالمٌةمى عبد الجلٌل احمد دمحم البنا مستجد تمدٌر ٣٥٠٢٠١١٩٠

الجزٌة كمودر مالى للدولة اإلسالمٌة مى عبد الرحمن مصطفى ندا مستجد تمدٌر ٣٥١٢٠١١٩١

الزكاة كمورد مالى للدولة اإلسالمٌةمى عصام السٌد دمحم حبٌب مستجد تمدٌر ٣٥٢٢٠١١٩٢

البابوٌة ونظمهامى عوض هاشم جالل مستجد تمدٌر ٣٥٣٢٠١١٩٣

المرسوم البابوىمى دمحم محمود احمد هالل مستجد تخلف ٣٥٤٢٠١١٩٤

 البابا أنوسنت الثالث مٌاده السٌد عباس حافظ مستجد تمدٌر ٣٥٥٢٠١١٩٥

Great Bullsالمراسٌم الكبرى مٌاده عبد الحمٌد عبد الحمٌد دمحم الشوربجى مستجد تمدٌر ٣٥٦٢٠١١٩٦

المراسٌم الصغرىمٌاده مخلص السٌد طه على براٌا مستجد تمدٌر ٣٥٧٢٠١١٩٧

(الدٌنٌة   )المجامع الكنسٌة مٌار خالد احمد دروٌش الشربٌنً مستجد تمدٌر ٣٥٨٢٠١١٩٨

(الدٌنٌة   )انواع المجامع الكنسٌة مٌار سوٌلم دمحم سوٌلم المغربى مستجد تمدٌر ٣٥٩٢٠١١٩٩

(الدٌنٌة   )الدعوة للمجامع الكنسٌة مٌان هشام دمحم السٌد عبد المطلب مستجد تمدٌر ٣٦٠٢٠١٢٠٠
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اسس الحضارة اإلسالمٌةمٌرال احمد حسن على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٦١٢٠١٢٠١

نشأة وتأسٌس الدولة اإلسالمٌةمٌرام عبد الكرٌم على عبد الكرٌم على مستجد تمدٌر ٣٦٢٢٠١٢٠٢

نظم الحكم فى الحضارة اإلسالمٌةمٌرناز اٌهاب ابراهٌم دمحم عبد الغنً مستجد تمدٌر ٣٦٣٢٠١٢٠٣

نظم االدارة فى الحضارة اإلسالمٌةنادٌن السٌد رشدى اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٦٤٢٠١٢٠٤

النظام التشرٌعى للدولة اإلسالمٌةنادٌن ذكى عبد الحكٌم ذكى شلبى مستجد تمدٌر ٣٦٥٢٠١٢٠٥

نظام الخالفةنادٌن صفوت حسنى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٦٦٢٠١٢٠٦

نظام الوزارةنادٌن ولٌد احمد العرالى العنانً مستجد تمدٌر ٣٦٧٢٠١٢٠٧

نظام اإلمارةنادٌه السٌد جمعه السٌد الحداد مستجد تخلف ٣٦٨٢٠١٢٠٨

الكتابةنادٌه عبد الناصر المرسى العربى مستجد تمدٌر ٣٦٩٢٠١٢٠٩

الحجابةنبٌل تامر نبٌل رمضان مستجد تخلف ٣٧٠٢٠١٢١٠

الدواوٌن كنظام ادارىنجالء عبد المنعم دمحم عبد الحمٌد الغمراوى مستجد تمدٌر ٣٧١٢٠١٢١١

دٌوان الرسائلندا ثروت ٌونس العدل مستجد تمدٌر ٣٧٢٢٠١٢١٢

دٌوان البرٌدندا حمزه على الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٧٣٢٠١٢١٣

نظام المضاء فى اإلسالمندا سامى ابراهٌم البسٌونى مستجد تمدٌر ٣٧٤٢٠١٢١٤

دٌوان المظالمندا عفت دمحم فؤاد عبد المحسن مستجد تمدٌر ٣٧٥٢٠١٢١٥

الفرق بٌن دٌوان المضاء ودٌوان المظالمندا دمحم دمحم حسن همام مستجد تخلف ٣٧٦٢٠١٢١٦

الحسبة فى اإلسالمندى ابراهٌم محمود احمد احمد المتولى مستجد تمدٌر ٣٧٧٢٠١٢١٧

النظام الحربى فى اإلسالمندى احمد جوده السٌد السٌد زٌن الدٌن مستجد تمدٌر ٣٧٨٢٠١٢١٨

العلم والفكر فى الحضارة اإلسالمٌةندى السٌد ابراهٌم عبد الفتاح مستجد تخلف ٣٧٩٢٠١٢١٩

حركة الترجمةندى السٌد السٌد عبد الجواد مستجد تمدٌر ٣٨٠٢٠١٢٢٠

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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مرحلة التألٌف واالبداع فى الحضارة اإلسالمٌةندى السٌد دمحم محمود سالم مستجد تمدٌر ٣٨١٢٠١٢٢١

علم الطب عند المسلمٌنندى حسٌن دمحم السٌد سلٌمان مستجد تمدٌر ٣٨٢٢٠١٢٢٢

علم الفلسفة عند المسلمٌنندى طارق زٌنهم احمد خفاجى مستجد تمدٌر ٣٨٣٢٠١٢٢٣

علم الرٌاضٌات عند المسلمٌنندى طالل المهدى ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٣٨٤٢٠١٢٢٤

علم الفلن عند المسلمٌنندى دمحم السٌد دمحم العدالوي مستجد تمدٌر ٣٨٥٢٠١٢٢٥

التنجٌم والمنجمون فى الحضارة اإلسالمٌةندى دمحم بسطوٌسى نعمان مستجد تمدٌر ٣٨٦٢٠١٢٢٦

علم الكٌمٌاءعند المسلمٌنندى دمحم فتحى عبد الحكٌم عبد العلٌم مستجد تمدٌر ٣٨٧٢٠١٢٢٧

المؤسسات العلمٌة والتعلٌمٌة غى الحضارة اإلسالمٌةندى دمحم دمحم البهً مستجد تمدٌر ٣٨٨٢٠١٢٢٨

دور المساجد التعلٌمى فى الحضارة اإلسالمٌةندى دمحم دمحم عوض حسن النجار مستجد تمدٌر ٣٨٩٢٠١٢٢٩

بٌوت الحكمةندى هانى دمحم احمد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٩٠٢٠١٢٣٠

دور الكتبندى وفٌك عبد السمٌع دمحم مصطفى مستجد تخلف ٣٩١٢٠١٢٣١

خزائن الكتبندٌم رؤال السٌد حسن الغندور مستجد تمدٌر ٣٩٢٢٠١٢٣٢

المدارس فى اإلسالمنرمٌن سعد السٌد دمحم دمحم الشافعى مستجد تمدٌر ٣٩٣٢٠١٢٣٣

المدارس النظامٌةنرمٌن عاطف احمد السعٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٩٤٢٠١٢٣٤

الحركة العلمٌة فى العصر السلجولىنرمٌن عاٌد الحسٌنى مصطفى محجوب مستجد تمدٌر ٣٩٥٢٠١٢٣٥

الحركة العمٌة فى العصر المملوكىنرمٌن دمحم على عبد العلٌم مستجد تخلف ٣٩٦٢٠١٢٣٦

نظام الملن الطوسىنسمه السٌد دمحم صالح دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٧٢٠١٢٣٧

نظام الملن الطوسى ودوره فى الحٌاة العلمٌة فى الدولة اإلسالمٌةنغم نبٌل طاهر السٌد جاد هللا مستجد تمدٌر ٣٩٨٢٠١٢٣٨

نور الدٌن محمود زنكى ودوره فى الحٌاة العلمٌة للدولة اإلسالمٌةنها عبد الرحمن ابو المعاطى الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٩٩٢٠١٢٣٩

صالح الدٌن األٌوبى ودوره فى الحٌاة العلمٌة فى مصر والشامنهى عابد عبد الفتاح السعٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٠٠٢٠١٢٤٠
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الممالٌن وتشٌٌد المدارسنورا احمد دمحم عبد الرحٌم احمد عبده سلٌم مستجد تمدٌر ٤٠١٢٠١٢٤١

المدارس فى بالد المغرب فى العصر اإلسالمىنورا اشرف السٌد دمحم بدٌر الصعٌدي مستجد تخلف ٤٠٢٢٠١٢٤٢

المدارس فى االندلس فى العصر اإلسالمىنورا عبدالعزٌز الحسٌنً دمحم فوده مستجد تمدٌر ٤٠٣٢٠١٢٤٣

التكوٌت الطبمى للمجتمع اإلسالمىنورا دمحم سالم دمحم سالم مستجد تمدٌر ٤٠٤٢٠١٢٤٤

الرلٌك كنظام اجتماعى فى الدولة اإلسالمٌةنوران احمد عبد السالم دمحم أبو الفضل مستجد تمدٌر ٤٠٥٢٠١٢٤٥

األعٌاد واالحتفاالت الدٌنٌة فى الدولة اإلسالمٌةنوران طارق مصطفى دنٌا مستجد تمدٌر ٤٠٦٢٠١٢٤٦

المواكب فى اإلسالمنوران مجدى ابو العنٌن البرعى مستجد تمدٌر ٤٠٧٢٠١٢٤٧

مجالس العلمنوران دمحم حمدى دمحم محفوظ مستجد تمدٌر ٤٠٨٢٠١٢٤٨

مجالس الخلفاءنورسٌن شاكر اسماعٌل السٌد احمد مستجد تمدٌر ٤٠٩٢٠١٢٤٩

نشأة المدارس وتطورها فى الدولة اإلسالمٌةنورسٌن عالء عبده توفٌك حرفوش مستجد تمدٌر ٤١٠٢٠١٢٥٠

حفالت الزواج فى الحضارة اإلسالمٌةنورهان السعٌد فاروق السعٌد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٤١١٢٠١٢٥١

الوالئم نورهان جمال مصطفى المصبى ابوالنجا منجل مستجد تمدٌر ٤١٢٢٠١٢٥٢

النشاط الزراعى فى الدولة اإلسالمٌةنورهان رمضان سعٌد المكاوى مستجد تمدٌر ٤١٣٢٠١٢٥٣

نظام االلطاع العسكرىنورهان عبد هللا محجوب عبد هللا دمحم الزطى مستجد تمدٌر ٤١٤٢٠١٢٥٤

النشاط التجارى للدولة اإلسالمٌةنورهان عصام عبد العال منصور الشرلاوي مستجد تخلف ٤١٥٢٠١٢٥٥

التجارة الداخلٌة فى الدولة اإلسالمٌةنورهان عماد غازى السندروسى مستجد تمدٌر ٤١٦٢٠١٢٥٦

تجارة الرلٌك فى الدولة اإلسالمٌةنورهان فتحى عزت دمحم سالمة مستجد تمدٌر ٤١٧٢٠١٢٥٧

النشاط الصناعى فى الدولة اإلسالمٌةنورهان لاسم السٌد لاسم الشرلاوى مستجد تمدٌر ٤١٨٢٠١٢٥٨

فن العمارة فى اإلسالمنورهان محروس ابراهٌم رزق المطارى مستجد تمدٌر ٤١٩٢٠١٢٥٩

صناعة النسٌج فى العالم اإلسالمىنورهان دمحم احمد دمحم الفٌشى مستجد تمدٌر ٤٢٠٢٠١٢٦٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

(الدٌنٌة   )اهم المجامع الكنسٌة نورهان دمحم عبد العزٌز ابو الفتوح السمنودى مستجد تمدٌر ٤٢١٢٠١٢٦١

(الدٌنٌة   )اهداف المجامع الكنسٌة نورهان ٌاسر احمد عبد هللا السٌد مستجد تمدٌر ٤٢٢٢٠١٢٦٢

مجمع نٌمٌة نٌرمٌن دمحم راتب على مستجد تمدٌر ٤٢٣٢٠١٢٦٣

االمبراطور لسطنطٌننٌره أمٌن عبد الحلٌم أمٌن ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٢٤٢٠١٢٦٤

االمبراطور دللٌدٌانوسنٌره ابراهٌم دمحم دمحم الصروى مستجد تمدٌر ٤٢٥٢٠١٢٦٥

االمبراطور دللٌدٌانوس و اضطهاد المسٌحٌة  نٌره على طه السٌد على مستجد تخلف ٤٢٦٢٠١٢٦٦

التنظٌم الكنسى نٌره دمحم عثمان ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٧٢٠١٢٦٧

رجال الكهنوت العلمانٌوننٌره دمحم مصطفى زهره مستجد تخلف ٤٢٨٢٠١٢٦٨

ورجال الهٌئات والمنظات الدٌرٌة المختلفةنٌره محمود السعٌد دمحمالدسولى مستجد تمدٌر ٤٢٩٢٠١٢٦٩

البابا جرٌجورى السابع هاجر رباح جابر الغرٌب محجوب مستجد تخلف ٤٣٠٢٠١٢٧٠

االبرشٌاتهاجر زاهر عباس دمحم مستجد تمدٌر ٤٣١٢٠١٢٧١

األسمفهاجر شكرى دمحم حرام مستجد تمدٌر ٤٣٢٢٠١٢٧٢

عصر اآلباءهاجر صبرى السٌد دمحم ابو العزم مستجد تمدٌر ٤٣٣٢٠١٢٧٣

منصب البابا هاجر دمحم السٌد مصطفى السكرى مستجد تمدٌر ٤٣٤٢٠١٢٧٤

أمبروزهاٌدى دمحم السٌد النحاس مستجد تخلف ٤٣٥٢٠١٢٧٥

جٌرومهاٌدى دمحم دمحم على عمرو مستجد تمدٌر ٤٣٦٢٠١٢٧٦

أوغسطٌنهبه هللا سعد المرسى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٣٧٢٠١٢٧٧

الفن واألدب حتى نهاٌة المرن السادسهبه سمٌر عبد الفتاح ابو سلٌمان مستجد تمدٌر ٤٣٨٢٠١٢٧٨

كاسٌدوروسهبه عصام السٌد اسماعٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٣٩٢٠١٢٧٩

بؤثٌوس هبه عماد الدٌن عز الدٌن الدسولى مستجد تمدٌر ٤٤٠٢٠١٢٨٠
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جرٌجورى العظٌمهدى عطٌه ابراهٌم عبد المنعم مستجد تخلف ٤٤١٢٠١٢٨١

الثمافة الكالسٌكٌة البالٌة أسبانٌا ، اٌرلندا ، نورثمبرٌاهدى دمحم عبد الهادى عثمان محمود مستجد تمدٌر ٤٤٢٢٠١٢٨٢

التنظمٌات الدٌرٌةهدى دمحم محمود حسن محمود عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٤٤٣٢٠١٢٨٣

المدٌس بندكتهدٌر السٌد ابو موسى دمحم على جادو مستجد تمدٌر ٤٤٤٢٠١٢٨٤

الرهبانٌة االنفرادٌة هدٌر طارق احمد عبد الحى دمحم مستجد تمدٌر ٤٤٥٢٠١٢٨٥

الدٌرٌة االجتماعٌةهدٌر عكاشه السٌد عكاشة مستجد تمدٌر ٤٤٦٢٠١٢٨٦

حركة اإلصالح الكلونٌةهدٌر دمحم السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٤٧٢٠١٢٨٧

الدٌرٌة البندكتٌة هدٌر دمحم كامل معاطى دمحم مستجد تمدٌر ٤٤٨٢٠١٢٨٨

االدٌرةهدٌر مصطفى مصطفى خلٌفه مستجد تمدٌر ٤٤٩٢٠١٢٨٩

الحٌاة الدٌرٌة اواخر العصور الوسطىهدٌل خلٌل محمود احمد مستجد تخلف ٤٥٠٢٠١٢٩٠

احٌاء المدن و التجارةهنا محسن دمحم طه خالف مستجد تمدٌر ٤٥١٢٠١٢٩١

نشأة المدنهناء احمد ابراهٌم دمحم جبر مستجد تمدٌر ٤٥٢٢٠١٢٩٢

المدن الرومانٌة هناء على عثمان اسماعٌل نعمان مستجد تخلف ٤٥٣٢٠١٢٩٣

االلطاع هند احمد راضى عبدالغفار على البلماسً مستجد تمدٌر ٤٥٤٢٠١٢٩٤

نظام االكتفاء الذاتى فى االلطاع هند احمد سالم دمحم مستجد تخلف ٤٥٥٢٠١٢٩٥

الضرائب االلطاعٌة التً كان ٌدفعها األلنانهند السٌد احمد عبد الرازق عوٌضه مستجد تمدٌر ٤٥٦٢٠١٢٩٦

اٌرادات البابوٌةهند مصطفى راغب الباز مستجد تمدٌر ٤٥٧٢٠١٢٩٧

مدن العصور الوسطى هند ناجى عبد الحمٌد السعٌد مستجد تمدٌر ٤٥٨٢٠١٢٩٨

نظام األجر النمدي بدال من نظام الخدمة االلطاعٌةوسام عماد ابو الفتوح حسنٌن مستجد تمدٌر ٤٥٩٢٠١٢٩٩

الموموناتوفاء اشرف عبدالمطلب عبدالحمٌد مستجد ٤٦٠٢٠١٣٠٠
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المومونات اإلٌطالٌةوفاء رضا رزق دمحم علً مستجد تخلف ٤٦١٢٠١٣٠١

النمابات فى العصور الوسطى والء محمود اسماعٌل ابو المعاطً مستجد تخلف ٤٦٢٢٠١٣٠٢

طرق النمل فى العصور الوسطى ٌارا اشرف السٌد العرالى العنانى مستجد تمدٌر ٤٦٣٢٠١٣٠٣

االسواق فى العصور الوسطى ٌارا جمال الشربٌنى احمد رزٌزه مستجد تمدٌر ٤٦٤٢٠١٣٠٤

نشأة المصارف فى العصور الوسطى ٌارا مصطفى عبد العظٌم ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ٤٦٥٢٠١٣٠٥

الحٌاة الدٌنٌة والتنظٌم الكنسىٌاسمٌن ابو الحسن محمود الشربٌنى مستجد تمدٌر ٤٦٦٢٠١٣٠٦

الفرنسسكانٌاسمٌن شحاته المغاورى شحاته الجناٌنى مستجد تمدٌر ٤٦٧٢٠١٣٠٧

الدومٌنٌكان ٌاسمٌن عادل عبد العزٌز راشد مستجد تمدٌر ٤٦٨٢٠١٣٠٨

ثمافة الطبمات النبٌلةٌاسمٌن عبد الرحمن فؤاد دمحم مشهور مستجد تخلف ٤٦٩٢٠١٣٠٩

صراع البابوٌة ضد السلطة الزمنٌةٌاسمٌن فكرى محمود ابو النجا مستجد تمدٌر ٤٧٠٢٠١٣١٠

(الشلح - - المطع  )عموبة الحرمان الكنسى ٌاسمٌن منٌر دمحم ابو المعاطى شبل مستجد تخلف ٤٧١٢٠١٣١١

العزلة واالنمطاع للعبادة  ٌاسمٌن ولٌد كمال المرسى على مستجد تمدٌر ٤٧٢٢٠١٣١٢

Cistercianنظام السترشٌان الدٌري ٌمنى حلمى فهمى دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٤٧٣٢٠١٣١٣

البابوٌة ونظمهاٌمنى على عبد اللطٌف بدوى سعفان مستجد تمدٌر ٤٧٤٢٠١٣١٤

المرسوم البابوىٌمنى محمود عبد الفتاح دمحم الشورى مستجد تمدٌر ٤٧٥٢٠١٣١٥

 البابا أنوسنت الثالث ٌمنى محمود دمحم على عبده مستجد تمدٌر ٤٧٦٢٠١٣١٦

Great Bullsالمراسٌم الكبرى ٌوسف ابراهٌم عبد الممصود احمد غانم مستجد تمدٌر ٤٧٧٢٠١٣١٧

المراسٌم الصغرىٌوسف احمد سمٌر المتولى مستجد تمدٌر ٤٧٨٢٠١٣١٨

(الدٌنٌة   )المجامع الكنسٌة ٌوسف عبد العزٌز عبد الكرٌم عبد العزٌز مستجد تخلف ٤٧٩٢٠١٣١٩

(الدٌنٌة   )انواع المجامع الكنسٌة ٌوسف عماد الدٌن امٌن مصطفى صالح مستجد تخلف ٤٨٠٢٠١٣٢٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 ٢٠١٦ الئحة 

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

نشأة المدارس وتطورها فى العالم اإلسالمىٌوسف ولٌم ٌوسف جاد ٌوسف مستجد تمدٌر ٤٨١٢٠١٣٢١

صناعة الفخار والخزف فى العالم االسالمىاحمد دمحم عبدالوهاب دمحم بدوى مستجد تخلف ٤٨٢٢٠١٣٢٢

صناعة النسٌج وأهم مراكزهمرٌم عباس صادق احمد سلٌمان مستجد تخلف ٤٨٣٢٠١٣٢٣

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتظام- المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

االطار الجغرافى للعالم اإلسالمى وتأثٌره على حضارتهابراهٌم اسماعٌل دمحم اسماعٌل المغازى مستجد تخلف ١٢٠١٤٧١

مجاالت تفوق الحضارة اإلسالمٌةابراهٌم حمدى صالح شحاته ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٢٠١٤٧٢

المرآن الكرٌم وتأثٌره على الحضارة اإلسالمٌةابراهٌم عادل انور جمعه عبدالرحمن مستجد تخلف ٣٢٠١٤٧٣

السنة النبوٌة كأساس للحضارة اإلسالمٌةاحمد دمحم عبدالحافظ دمحم مستجد تخلف ٤٢٠١٤٧٤

أمة العرب وتأثٌرها على الحضارة اإلسالمٌةاحمد منتصر دمحم المغاورى دمحم السما مستجد تخلف ٥٢٠١٤٧٥

اللغة العربٌة والخط العربى وتأثٌرهما فى الحضارة اإلسالمٌةارٌج مجدى السعٌد عبد الهادى الكٌال مستجد تخلف ٦٢٠١٤٧٦

الشعوب اإلسالمٌة من أسس للحضارة اإلسالمٌةاسراء دمحم السٌد على جبر مستجد تمدٌر ٧٢٠١٤٧٧

اإلمتداد الجغرافى وتأثٌره على الحضارة اإلسالمٌةاسالم رضا عطٌه دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٨٢٠١٤٧٨

تفوق المسلمٌن فى مجال الطبالشٌماء مجدى سعد زغلول على مستجد تخلف ٩٢٠١٤٧٩

اهتمام حكام المسلمٌن بالترجمة امانً اٌمن ابراهٌم شوشة مستجد تخلف ١٠٢٠١٤٨٠

أبرز المترجمٌن فى حركة الترجمة فى العصر العباسىاٌمان السٌد نبٌل السٌد ٌوسف عٌطه مستجد تخلف ١١٢٠١٤٨١

التأثٌرات األجنبٌة على الحضارة اإلسالمٌةاٌمان ولٌد مصطفى سٌد احمد الشٌخ مستجد تخلف ١٢٢٠١٤٨٢

مصادر التشرٌع االسالمى وتأثٌرها على الحضارة اإلسالمٌةاٌه سمٌر حسن مصطفى زارع مستجد تمدٌر ١٣٢٠١٤٨٣

انواع الوزارة فى االسالمباسنت عالء الشهاوى الصاوى احمد مستجد تخلف ١٤٢٠١٤٨٤

الوزارة وتطورها فى العالم اإلسالمىجٌهان احمد عبد العاطى احمد احمد جادو مستجد تمدٌر ١٥٢٠١٤٨٥

انواع اإلمارة فى الحضارة اإلسالمٌةحسام عبد الفتاح اسماعٌل احمد الجمل مستجد تمدٌر ١٦٢٠١٤٨٦

اإلمارة وتطورها فى الحضارة اإلسالمٌةحسناء حسن عبد العظٌم عبد اللطٌف شعٌر مستجد تخلف ١٧٢٠١٤٨٧

منصب الحاجب فى الحضارة اإلسالمٌةدعاء دمحم حامد المتولى مجاهد مستجد تخلف ١٨٢٠١٤٨٨

منصب المضاء فى الحضارة اإلسالمٌةدنٌا عبدالحمٌد موسى احمد الشٌخ مستجد تخلف ١٩٢٠١٤٨٩

وظٌفة المحتسب فى الحضارة اإلسالمٌةرؤى ٌاسر الحسانٌن شعٌب مستجد تخلف ٢٠٢٠١٤٩٠

 ٢٠16 الئحة 

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

اختصاصات دٌوان المظالمرانٌا دمحم مصطفى سٌد احمد الشٌخ مستجد تخلف ٢١٢٠١٤٩١

الفرق بٌن دٌوانى المضاء والمظالم فى الحضارة اإلسالمٌةربا جمال عبد الحكم الشاٌب مستجد تمدٌر ٢٢٢٠١٤٩٢

منصب صاحب الشرطة فى الحضارة اإلسالمٌةزٌنب احمد فؤاد دمحم مستجد تخلف ٢٣٢٠١٤٩٣

تطورات الخالفة كنظام حكم إسالمىساهر ابراهٌم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٢٤٢٠١٤٩٤

الوزارة وتأثٌر الشعوب غٌر العربٌة علٌهاسلمى احمد دمحم البسٌونى مستجد تمدٌر ٢٥٢٠١٤٩٥

الرلٌك وتجارته فى العالم اإلسالمىسلمى امجد دمحم عبد الحمٌد السلخ مستجد تخلف ٢٦٢٠١٤٩٦

المجتمع اإلسالمى وطبماتهسلوان محمود محمود محمود الشرباصى مستجد تخلف ٢٧٢٠١٤٩٧

تأثٌر الشعوب االسالمٌة على المجتمع اإلسالمىسمٌه احمد دمحم العوضى مجاهد مستجد تخلف ٢٨٢٠١٤٩٨

الموارد المالٌة للدولة االسالمٌةسهام مجدى عبدالسالم عبدالسالم مستجد تمدٌر ٢٩٢٠١٤٩٩

الخراج كمورد مالى للدولة االسالمٌةشروق احمد احمد برهام الماضى مستجد تخلف ٣٠٢٠١٥٠٠

الجزٌة كمودر مالى للدولة اإلسالمٌة ضحى حامد فوزى عبد السالم شعٌب مستجد تمدٌر ٣١٢٠١٥٠١

الزكاة كمورد مالى للدولة اإلسالمٌةعبد العزٌز محمود عبد العزٌز محمود عبد الصمد مستجد تمدٌر ٣٢٢٠١٥٠٢

البابوٌة ونظمهاعبدالرحمن مصطفى المصٌلحى مصطفى المنوفى مستجد تخلف ٣٣٢٠١٥٠٣

المرسوم البابوىعزه سامح حسن عبد الهادى سعد مستجد تخلف ٣٤٢٠١٥٠٤

 البابا أنوسنت الثالث عصمت عصام دمحم البشبٌشى مستجد تمدٌر ٣٥٢٠١٥٠٥

Great Bullsالمراسٌم الكبرى على ولٌد على متولى محمود مستجد تخلف ٣٦٢٠١٥٠٦

المراسٌم الصغرىعلٌاء عبد الناصر ذكى دمحم ابراهٌم مستجد تخلف ٣٧٢٠١٥٠٧

(الدٌنٌة   )المجامع الكنسٌة عمر جمال دمحم البسٌونى البسٌونى مستجد تخلف ٣٨٢٠١٥٠٨

(الدٌنٌة   )انواع المجامع الكنسٌة عمر شكٌب تامر عبد الرازق الشوبكى مستجد تخلف ٣٩٢٠١٥٠٩

(الدٌنٌة   )الدعوة للمجامع الكنسٌة عمر دمحم فهمى عبد العال احمد حسٌن مستجد تخلف ٤٠٢٠١٥١٠

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠16 الئحة 

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
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(الدٌنٌة   )اهم المجامع الكنسٌة عمرو عماد على عوض داٌره مستجد تمدٌر ٤١٢٠١٥١١

(الدٌنٌة   )اهداف المجامع الكنسٌة فداء احمد ماهر البدراوى مستجد تخلف ٤٢٢٠١٥١٢

مجمع نٌمٌة كرٌم دمحم عبدالمطلب دمحم الشنهاب مستجد تخلف ٤٣٢٠١٥١٣

االمبراطور لسطنطٌندمحم احمد ابراهٌم احمد مستجد تمدٌر ٤٤٢٠١٥١٤

االمبراطور دللٌدٌانوسدمحم عادل سعد محمود دٌاب مستجد تمدٌر ٤٥٢٠١٥١٥

االمبراطور دللٌدٌانوس و اضطهاد المسٌحٌة  دمحم عبده السٌد على السٌد مستجد تخلف ٤٦٢٠١٥١٦

التنظٌم الكنسى دمحم محمود حامد هالل احمد شمس الدٌن مستجد تمدٌر ٤٧٢٠١٥١٧

رجال الكهنوت العلمانٌونمحمود اٌمن فرحات محمود السٌد مستجد تمدٌر ٤٨٢٠١٥١٨

ورجال الهٌئات والمنظات الدٌرٌة المختلفةمحمود لاسم دمحم ٌوسف لاسم مستجد تخلف ٤٩٢٠١٥١٩

البابا جرٌجورى السابع محمود دمحم محمود صالح على االشمر مستجد تخلف ٥٠٢٠١٥٢٠

االبرشٌاتمروه عالء الدٌن عبد الرحمن محمود احمد مستجد تمدٌر ٥١٢٠١٥٢١

األسمفمروه كمال حسنٌن بدراوى مستجد تمدٌر ٥٢٢٠١٥٢٢

عصر اآلباءمروه دمحم بدر عبدالفتاح موسى مستجد تمدٌر ٥٣٢٠١٥٢٣

منصب البابا مرٌم الحسٌن دمحم حسن مستجد تخلف ٥٤٢٠١٥٢٤

أمبروزمرٌم عبد الفتاح الحفنى دمحم مراد مستجد تخلف ٥٥٢٠١٥٢٥

جٌروممرٌم دمحم حسن السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٥٦٢٠١٥٢٦

أوغسطٌنمصطفى كمال مبارن دمحم سالم مستجد تخلف ٥٧٢٠١٥٢٧

الفن واألدب حتى نهاٌة المرن السادسمنةهللا دمحم اسماعٌل حامد اسماعٌل احمد مستجد تخلف ٥٨٢٠١٥٢٨

كاسٌدوروسمنه هللا ولٌد صالح عبد البارى الفار مستجد تخلف ٥٩٢٠١٥٢٩

بؤثٌوس مها محسن رجب البٌومى ابوالعطا مستجد تخلف ٦٠٢٠١٥٣٠

 ٢٠16 الئحة 

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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جرٌجورى العظٌممهاب عبدالعزٌز الطنطاوى دمحم دعٌه مستجد تمدٌر ٦١٢٠١٥٣١

الثمافة الكالسٌكٌة البالٌة أسبانٌا ، اٌرلندا ، نورثمبرٌانادٌن هشام دمحم دسولى مستجد تخلف ٦٢٢٠١٥٣٢

التنظمٌات الدٌرٌةنجاه عبد الرحمن عبد العال حمودة مستجد تخلف ٦٣٢٠١٥٣٣

المدٌس بندكتنعٌمه عبد البدٌع السٌد عوض عمٌل مستجد تخلف ٦٤٢٠١٥٣٤

الرهبانٌة االنفرادٌة نها حسام الدٌن مرسى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٥٢٠١٥٣٥

الدٌرٌة االجتماعٌةنوران عامر مصطفى السعٌد هٌكل مستجد تخلف ٦٦٢٠١٥٣٦

حركة اإلصالح الكلونٌةهاجر اسماعٌل عبد الرزاق مصطفى مستجد تخلف ٦٧٢٠١٥٣٧

الدٌرٌة البندكتٌة هبه هللا صبحى منصور الشرٌف مستجد تخلف ٦٨٢٠١٥٣٨

االدٌرةهدٌر رجب دمحم دمحم العسال مستجد تمدٌر ٦٩٢٠١٥٣٩

الحٌاة الدٌرٌة اواخر العصور الوسطىهشام لطفى نور الدٌن حمد هللا مستجد تخلف ٧٠٢٠١٥٤٠

احٌاء المدن و التجارةهند جمال حامد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٧١٢٠١٥٤١

نشأة المدنهند سمٌر محى محمود دمحم احمد مستجد تخلف ٧٢٢٠١٥٤٢

المدن الرومانٌة وفاء احمد دمحم صادق مستجد تخلف ٧٣٢٠١٥٤٣

االلطاع ٌاسمٌن سمٌر عبدالحافظ عبدالعزٌز مستجد تخلف ٧٤٢٠١٥٤٤

نظام االكتفاء الذاتى فى االلطاع ٌاسمٌن دمحم سلطان سالم دمحم سلطان مستجد تخلف ٧٥٢٠١٥٤٥

الضرائب االلطاعٌة التً كان ٌدفعها األلنانٌوسف مجدى السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٧٦٢٠١٥٤٦

اٌرادات البابوٌةٌوسف محسن دمحم سٌد احمد سبله مستجد تخلف ٧٧٢٠١٥٤٧

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب

اللغة االنجلٌزٌة وآدابها-انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 ٢٠16 الئحة 


