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 جامعة المنصورة

  كليـة اآلداب  

 بياْ باٌسرية اٌراحيت
  ٌٍسيد األسخاذ اٌدوخىز / حمّد عيسً احلسيسي

 

 محمد عٌسى الحرٌرى / د0أ : ـمــســـــاال

 سمامى والحاار  المتفر اإلأستاذ التارٌخ ـ   : ــةــالوظٌفـــ

 م7991 /31/9جامعة المنصور  بدءا من  -عمٌد كلٌة اآلداب ـ 

  13/7/0001حتى 1/30/0000وجددت العماد  لفتر  ثانٌة  اعتباراً من   

أعمل بجامعة المنصور  لمد  تزٌد اآلن عن الثماثٌن عامـاً مشاركا فىى   -

 . األنشطة العلمٌة والثقافٌة والنقابٌة بالجامعة

 الجٌز  –المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الجهاد  1 : العنــوان الدائــم

 :محمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول   -11270339فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاك    – القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ر  : فونـــــــالتلٌ

03000353004/57764774110 

    m2_elhariry@hotmail.com : الـبرٌد الـكترونى

 .جامعة المنصور   -اآلداب  : ــةـــالكلٌـــ

  التارٌخ : مـــالقســـــ

 الزقازٌق : جهة المٌماد

 محافظة الشرقٌة : 

 زٌاد :وولد،  رٌم : تزوج ولى ابنة م : اعٌةـاالجتملة الحا

 التارٌخ اإلسمامى. : صــصـــالتخ
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 ادلؤهالث اٌعٍّيت :
من قسم 3979دكتوراه فى التارٌخ اإلسمامى والحاار  مع مرتبة الشرف األولى  -

 . جامعة القا ر  التارٌخ بكلٌة دار العلوم

 ٌخ بكلٌة دار العلوممن قسم التار 3973ماجستٌر فى التارٌخ اإلسمامى بتقدٌر ممتاز  -

 0من جامعة القا ر  

 اٌخدزج اٌىظيفً :

 م .13/7/0001حتى 31/9/3997من  0المنصور  لدورتٌن  عمٌد كلٌة اآلداب جامعة -

 جامعة المنصور  للدراسات العلٌا والبحىو  والعماقىات الثقافٌىة مىن  -وكٌل كلٌة اآلداب  -

00/30/3994 . 

 لتعلٌم وشئون الطماب اعتباراً  مـن جامعة المنصور  ل -وكٌل كلٌة اآلداب  -

05/9/3955  

 حتىىى 09/1/3955جامعىىة المنصىىور  اعتبىىاًرا مىىن  -رئىىٌ  قسىىم التىىارٌخ بكلٌىىة اآلداب  -

05/9/3959. 

 حتىىى 05/1/3955جامعىىة المنصىىور  اعتبىىاراً مىىن  -أسىىتاذ بقسىىم التىىارٌخ بكلٌىىة اآلداب  -

 .اآلن

 03/30/3951 المنصور  اعتباًرا من جامعة -أستاذ مساعد بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب  -

 .07/1/3955حتى

 حتىىى 4/9/3979جامعىىة المنصىىور  اعتبىىاًرا مىىن  -مىىدر  بقسىىم التىىارٌخ بكلٌىىة اآلداب  -

10/30/3951. 

حتىىىى  00/3/3974جامعىىىة المنصىىىور  اعتبىىىاًرا مىىىن  -مىىىدر  مسىىىاعد بكلٌىىىة اآلداب  -

 3/9/3979. 
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 جىائـص عٍّيت: 

 م0000  التقدٌرٌة فً العلوم اإلنسانٌة عام حصلت على جائز  جامعة المنصور -

درع شوامخ المإرخٌن العرب من اتحاد المإرخٌن العرب فى االحتفالٌة   حصلت على -

الكبرى التى عقد ا االتحاد لتكرٌم شوامخ المإرخٌن العرب فى ندو  االتحاد التى عقد ا  

 م . 0007نوفمبر 7 ـ / 3205شوال 04بالقا ر  فى ٌوم األربعاء 

 إلٔخاج اٌعًٍّ :ا

 أوالً  الكتب والمصادر العلمية :    

 - 3979كتاب نشر فى دار القلم بالكوٌت   مقدمات البناء السٌاسى للمغرب العربى .3

3951 

كتاب نشر فى دار القلم بالكوٌت  تارٌخ المغرب اإلسمامى واألندل  فى العصر المرٌنى .1

3953 – 3955 . 

كتاب نشر  فى عصر اإلمار  األموٌة باألندل  حركات المولدٌن فى الجنوب األندلسى .3

 . 3952دار المعرفة الجامعٌة باإلسكندرٌة 

 .3952معالم التطور السٌاسى فى دولة بنى نجاح بالٌمن كتاب نشر دار القلم بالكوٌت  .6

 الرسالة الواٌة فى معالم الدٌن وأصوله الطبعة األولى ألحمد حمٌد الدٌن الكرمانى .3

 اب الطبعة األولى منه  نشرت بدار القلم بالكوٌت ، والطبعة الثانٌةكتال )دراسة وتحقٌق(

 . 3997عالم الكتب ببٌروت  منه نشرت فى

 كتاب نشر فى عالم الكتب ببٌروت دراسات وبحو  فى تارٌخ الٌمن اإلسمامى .4

 م. 7991

االتجا ات المذ بٌة فى الٌمن حتى نهاٌة القرن الثال  الهجرى كتاب نشر فى عالم  .7

 م .3997ببٌروت  الكتب

السٌر  النبوٌة فى مسالك األبصار البن فال هللا العمرى ) دراسة وتحقٌق ( كتاب نشر  .8

 0 3997فى عالم الكتب ببٌروت 
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 م .0002فتح اإلسمامً لبماد المغرب واألندل  كتاب تنشره دار الفكر العربً لا .9

 فى تارٌخ الحروب الصلٌبٌة ) نشر خاص ( .30

 : فى المجالت العلميةثانياً البحوث المنشورة 

نشر حولٌات دار   المغرب األقصى" "الوطاسٌون ودور م فى الحٌا  السٌاسٌة فى .3

 . 332 -93م ص77/3975العلوم ـ جامعة القا ر ، العدد الثامن 

جامعة المنصــــــور    -نشر بمجلة كلٌة اآلداب  "حاار  الرستمٌٌن فى بماد المغرب" .0

 . 334 -309، ص 3953الثانى ماٌو  ، العدد

نشر مجلة ندو  التارٌخ اإلسمامى بكلٌة دار  "دراسة عن علماء األندل  فى مصر" .1

، ثم أعٌد نشره بالمجلة 013-003م  ،ص3950جامعة القا ر  ،العدد الثانى  -العلوم 

م ثم أعٌد نشره بمجلة 3954المغربٌة للتوثٌق والمعلومات ، تون  العدد الرابع ،مار  

م ، 3999المنصور ، العدد الرابع والعشرون ، الجزء الثانى ، ٌناٌر  كلٌة اآلداب جامعة

 . 13-3ص 

 "فتح الملك المعبود فى ذكر إجماء الٌهود) لصالح بن داود األنسى ( )دراسة وتحقٌق(" .2

جامعة القا ر  ،العدد الخام   -نشر مجلة ندو  التارٌخ اإلسمامى بكلٌة دار العلوم 

 .020 -353، ص  3953

 لمذ ب الزٌدى قطعة منتزعة من كتاب ) شفاء صدور النا  ( ألحمد بن محمد"تطور ا .3

نشر بالمجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة بجامعة  ابن صماح الشرفى )دراسة وتحقٌق ( "

  .73-22، ص 0 3957الكوٌت ،المجلد السابع ربٌع 

دو  التارٌخ "دار ارب زٌدٌة فى الٌمن من عهد اإلمام عبد هللا بن حمز " نشر مجلة ن .4

 .270-203،ص  3957جامعة القا ر  ،العدد الساد   -اإلسمامى بكلٌة دار العلوم 

  "دراسة تارٌخٌة على سكة أموٌة بالٌمن من عهد الولٌد بن عبد الملك ورإٌة جدٌد  .7

 نشر بمجلة كلٌة اآلداب بجامعة المنصور  ، حول تعرٌب العملة فى العصر األموى"

 .044-022م ، ص 3957العددالسابع
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للنشر بندو  العٌد  0"دور العامة فى الحملة  الصلٌبٌة السابعة) معركة المنصور  ( " .5

 . جامعة المنصور  -بكلٌة اآلداب  الماسى العاشر لمعركة المنصور  

سلسلة دراسات إسمامٌة ـ المجل   " جرات العلماء بٌن مصر اإلسمامٌة واألندل  " .9

م، ص 0001، ) مصر واإلسمام ، القسم الثانى ( 97األعلى للشئون اإلسمامٌة، العدد 

27-73. 

" ُدور ارب زٌدٌة فى الٌمن من عهد اإلمام أحمد بن الحسٌن بن القاسم")مإتمر  .30

 ( .0002صنعاء مدٌنة التارٌخ والحاار  

) 4الخوارج " نشر فى سلسلة الموسوعات اإلسمامٌة المتخصصة ،الموسوعة رقم  .33

لمجل  األعلى للشئون اإلسمامٌة، لعالم اإلسمامى (،  اموسوعة الفرق والمذا ب فى ا

  م .0007القا ر  

"الدولة اإلخشٌدٌة " بح  ٌنشر امن الكتاب المرجعى عن " تارٌخ مصر اإلسمامٌة  .30

ٌصدره المجل  األعلى للثقافة بجمهورٌة مصر العربٌة، الذى سفى العصور الوسطى"، 

 م.0007 ـ/3205

ن  ـ3209ل نشر فى مجلة منبر اإلسمام رجب"" مقات المقد ٌ" الفتح اإللهى لب .31

 م005ٌولٌو

لى عر فى"المجل  األش علٌه وسلم " بح  للنلد  " لرسول هللا صلى هللااالقٌاد  الخ  .32

 للشئون اإلسمامٌة .

"الخوارج " بح  نشر امن موسوعة الفرق و المذا ب اإلسمامٌة ، المجل  األعلى  .33

 م 0007للشئون اإلسمامٌة ، القا ر ،

المإسسات التعلٌمٌة فى منطقة تعز . نظر  فى أدوار ا العلمٌة واالجتماعٌة فى عصر  .34

جامعة تعز "الذى نظمته مإتمر تعز على مر العصور بح  ألقى فى " بنى رسول

 م.0009ماٌو 07ـ  03للعلوم والثقافة خمال الفتر  من « السعٌد»ومإسسة 
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بٌن تطرف الفكر  فى مإتمر اإلر اب" بح  ألقى فكر الخوارج بين النظرية والتطبيق" .37

 م0030ابرٌل 30ـ9اإلسمامٌة بالمدٌنة المنور ،  وفكر التطرف الذى عقد بالجامعة

بح  ألقى اآلثار("  -التطور –"الجذور التارٌخٌة لظا ر  التكفٌر عند الخوارج )النشؤ   .35

ور  من قبل فى مإتمر ظا ر  التكفٌر  األسباب اآلثار العماج والذى عقد بالمدٌنة المن

األمٌر ناٌف بن عبدالعزٌز للسٌر  النبوٌة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسمامٌة وجائز  

 م0033والدراسات اإلسمامٌة المعاصر  ،

 : يتاخلرباث اٌعٍّ
 : التدرٌ  بالجامعات المصرٌة كما ٌلى .3

 اآلداب ـ كلٌة اآلداب بدمٌاط. ٌةلـ ك ةٌة التربٌللمنصور : كا جامعة -

 لقا ر      : كلٌة التربٌة بالفٌوم .جامعة ا -

 جامعة عٌن شم  : كلٌة األلسن . -

 جامعة الزقازٌق   : معهد الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة. -

 . الفندقى باألقصر العالى المعهد -

 المعهد العالى للسٌاحة والفنادق باإلسماعٌلٌة -

 التدرٌ  بالجامعات العربٌة كما ٌلى :  - .0

حتى  3950من سنة) جامعة صنعاء  -اآلداب  لجمهورٌة الٌمٌنة : كلٌةا -

 م( 3954

 المملكة العربٌة السعودٌة : -

جامعة اإلمام  -كلٌة اللغة العربٌة والعلوم االجتماعٌة بؤبها  .3

 م ( .3959) زائر فى سنة  بن سعودامحمد 

 م( 3994ـ 3990من سنة )كلٌة التربٌة للبنات بالمدٌنة المنور   .0
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 :  المواد التى قمت بتدريسها

  كلٌة اآلداب وكلٌة التربٌة ـ جامعة المنصور  : .3

تارٌخ الدولة العربٌة اإلسمامٌة  ـ تارٌخ الدولة العباسٌة ـ تارٌخ المغرب  -

       واألندل 

الحروب الصلٌبٌة ـ مكتبة تارٌخٌة ـ مصر  منهج البح  التارٌخى ـ    -

 منا ج ومصادر البح  ) السنة التمهٌدٌة ( .البٌزنطٌة.

  آلداب بدمٌاط جامعة المنصور  :كلٌة ا .0

 تارٌخ المغرب واألندل  ـ تارٌخ الحاار  بقسم اللغة اإلنجلٌزٌة . -

 كلٌة األلسن ـ جامعة عٌن شم  :.  1

 . تارٌخ الحاار  العربٌة اإلسمامٌة -

 كلٌة التربٌة بالفٌوم ـ جامعة القا ر . 2      

اإلسمامٌة ، تارٌخ الدولة  ،  الحاار  العربٌةتارٌخ الدولة العربٌة اإلسمامٌة  -

 العباسٌة .

 معهد الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق :   .3

 اآلسٌوٌة تارٌخ الٌمن ـ بح  تطبٌقى ـ الفنون والعمار   -

  الفندقى باألقصر:العالى المعهد  .4

 تارٌخ مصر الحدٌ  ، معالم مصر الحدٌثة -

   : والفنادق باإلسماعٌلٌة المعهد العالى للسٌاحة   .7

 ـ تارٌخ مصر الحدٌ        

 كلٌة اآلداب ـ جامعة صنعاء ) على مدى أربع سنوات ( .5

 تارٌخ الدولة العربٌة اإلسمامٌة  ـ تارٌخ الدولة العباسٌة ـ تارٌخ الٌمن اإلسمامى  -

 ( :زائًرا  كلٌة اللغة العربٌة والعلوم االجتماعٌة بؤبها ) أستاًذا   .9

 ل  ـ الحاار  اإلسمامٌة .تارٌخ المغرب اإلسمامى و األند -
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 ) على مدى ست سنوات ( .  كلٌة التربٌة للبنات بالمدٌنة المنور  :   .30

السٌر  النبوٌة ـ الخلفاء الراشدون ـ الدولة األموٌة ـ تارٌخ المغرب اإلسمامى و  -

األندل  ـ انتشار اإلسمام فى أفرٌقٌا ـ انتشار اإلسمام فى آسٌا ـ تارٌخ اإلسمام 

حاار  اإلسمامٌة )علوم وفنون( ـ المدخل إلى علم التارٌخ ـ تارٌخ فى الهند ـال

أوربا المعاصر ـ تارٌخ الجزٌر  العربٌة القدٌم ـ أثر الحاار  اإلسمامٌة فى 

 الغرب .

 خرباث إدازيت :
نائب رئٌ  مجل  إدار  نادى أعااء  ٌئة التدرٌ  بجامعة المنصور    -

 0 باالنتخاب

 0ة مباركعاو مجل  إدار  مشروع مكتب -

عاو مجل  إدار  صندوق الرعاٌة الطبٌة ألعااء  ٌئة التدرٌ  والعاملٌن  -

 0المنصور   بجامعة

 0عاو مجل  إدار  لجنة األرااى واإلسكان بجامعة المنصور   -

جتماعى لجامعة المنصور  بقرار مجل  عاو مجل  إدار  صندوق التكافل اال -

 . 13/7/0000الجامعة فى

 0دعم الكتاب الجامعى  عاو مجل  إدار  صندوق -

لجامعة المنصور   بقرار مجل   رئٌ  لجنة إعداد تقرٌر اإلنجازات السنوى -

 م . 04/4/0000جامعة المنصور  فى 

 أٔشطت عٍّيت :
 م حتى اآلن .0005عاو اللجنة الدائمة للتارٌخ لترقٌة األساتذ  و المساعدٌن  -

 .م0002حتى  0003ٌخ ( من أمٌن اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌة األساتذ  ) تار -

 األمٌن العام التحاد المإرخٌن العرب . -

 .عاو المجل  األعلى للشئون اإلسمامٌة -
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 األعلى للثقافة . عاو المجل  -

 فى لتطوٌر منظومة التعلٌم العالى اإلستراتٌجٌةرئٌ  اللجنة المكلفة بواع الخطة  -

 مصر 

للخطة اإلستراتٌجٌة عاو لجنة منسقى الجامعات لمشروعات التطوٌر المصاحبة  -

 0بمصر  التعلٌم  منظومة لتطوٌر 

 او الموسوعة القومٌة للشخصٌات المصرٌة البارز  التى سا مت بدور بارز فى ع -

  0المصرٌة  مجاالت الحٌا  

 0عاو الجمعٌة المصرٌة للدراسات التارٌخٌة  -

 0عاو الهٌئة التؤسٌسٌة لجمعٌة كلٌات اآلداب باتحاد الجامعات العربٌة  -

 او لجنة تطوٌر مواد التارٌخ بوزار  التربٌة والتعلٌم لجمٌع المراحل .ع -

عاو لجنة تعدٌل منا ج التارٌخ بالمرحلة الثانوٌة والتى تدر  بعد التعدٌل منذ سنة  -

 م وحتى اآلن .0004

 حافظة الدقهلٌة .معاو لجنة فحص القصور والفٌمات ذات الطابع الممٌز  ب -

 م .3/4/0003ٌة الدلتا العلوم حتى عاو مجل  إدار  شركة أكادٌم -

 م .3/4/0003عاو مجل  إدار  معهد الخدمة االجتماعٌة بالمنصور  حتى  -

 م .0001ـ 3997فى الفتر   ـ جامعة المنصور   رئٌ  تحرٌر مجلة كلٌة اآلداب -

 وحتى اآلن .3997من  ـ جامعة المنصور  عاو مجل  تحرٌر مجلة كلٌة اآلداب -

 ـ جامعة المنصور  حتى اآلن  عاو مجل  كلٌة اآلداب -

 رئٌ  سٌمنار الحاارات بمعهد الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة. -

 ٔدواث عٍّيت :

 0شاركت فى ندوات ومإتمرات علمٌة عدٌد  داخل مصر وخارجها  -

مقرر  ندو  مصر الفاطمٌة:الحاار  والتارٌخ" والتى عقدت بالمجل  األعلى  -

 م.0030دٌسمبر01للثقافة 
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والتى عقدت بالمجل   و "الهوٌة المصرٌة عبر العصورجلسة فى ند رئٌ  -

 م0030ٌناٌر  32األعلى للثقافة 

 أٔشطت ثمافيت :
 م ،59/3990،  55/59أشرفت على الموسم الثقافى بجامعة المنصور  خمال عامى  -

وحتى اآلن ونظمت وأدرت حوارات مجموعة ندوات  ذا الموسم  97وخمال الفتر  من 

الجامعة وقصر الثقافة بالمنصور  ونادى أعااء  ٌئة التدرٌ   الثقافى فى لقاءات بٌن

 بالجامعة وكلٌة اآلداب  و ى كالتالى :

 أوالً  :  ِؤمتساث دوٌيت :

 قمت بإعداد وتنظيم ورئاسة المؤتمرات التالية :                  

 المإتمر الدولى األول عن الترا  الشعبى بٌن األصالة الحداثة مإتمر بجامعة .3

 0 3995ماٌو  7إلى  3منصور  فى الفتر  من ال

 م . 3995 الدراسات اللغوٌة المقارنة فى اللغات الشرقٌة مإتمر .0

 المإتمر الدولى الثانى عن الثقافة الشعبٌة والتنمٌة ، مإتمر بجامعة المنصور  فى الفتر  .1

 0 3999أكتوبر  03إلى  39من 

 م .0000قبل (    ابرٌل مإتمر الثقافة الشعبٌة  العربٌة ) الهوٌة والمست .2

 م0001مإتمر الدراسات الشرقٌة فى مواجهة تحدٌات العصر  مار   .3

 . 07/1/0003المورو  الشعبى فى اآلداب الشرقٌة فى  مإتمر .4

 المؤتمرات التالية بالمشاركة فىقمت 

بٌن تطرف الفكر وفكر التطرف"  اإلر اببعنوان " اشتركت فى المإتمر الدولى  .3

ربٌع الثانى  33-30ة.السعودٌة بالمدٌنة المنور  بالجامعة اإلسمامٌ بالمملكة العربٌة

 م .0030مار   13-05 ـ/3213

" ظا ر  التكفٌر األسباب ، اآلثار ، العماجاشتركت فى المإتمر الدولى بعنوان "  .0

 م 0030برعاٌة الملك عبد هللا بن عبد العزٌز آل سعود ، بالمملكة العربٌة السعودٌة 
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" بالمملكة العربٌة مصادر تارٌخ المدٌنة المنور  مإتمر الدولى بعنوان " اشتركت فى ال .1

 م 1/30/0030-0 ـ/393212-35.السعودٌة بالمدٌنة المنور  

 ثأيًا  :  ِؤمتساث حمٍيت :

 0 0/3/3995عروبة القد  فى  .3

 0 07/2/3999رواد الدراسات الشرقٌة فى جامعات مصر فى  .0

 .00/1/0000المسرح فى اآلداب الشرقٌة فى  .1

مإتمر تارٌخ الوطن العربى عبر العصور ) العرب واكتشاف اآلخر(  اتحاد المإرخٌن  .2

 م 0031نوفمبر  7-4العرب بالقا ر  

 ثاٌثًا  :  ٔدواث سياسيت :

 0 3/30/3995أكتوبر فى عٌون شباب مصر  -

 0توشكى ومستقبل مصر  -

 0 4/30/3997األبعاد االجتماعٌة والنفسٌة للعنف  -

 0ٌة المشتركة والتكتمات االقتصادٌة السوق العرب -

 0اإلنسان فى نظر اإلسمام  -

 0 31/33/3999العولمة من المنظور التارٌخى واآلثار المترتبة علٌها  -

 2/2/0000ٌة السمام لحكومة باراك ومستقبل عم -

 0 5/30/0000أ مٌة المشاركة السٌاسٌة لدى الشباب فى قااٌا الوطن  -

 0 4/33/0000حرٌة الصحافة والدٌمقراطٌة  -

 0ندو  توجٌهات السٌاسة المصرٌة نحو مسٌر  السمام  -

 0 7/0/0000معركة المنصور   فى االحتفال بالعٌد القومى لمانتصار -

 0 10/3/0000العولمة والتحدٌات السٌاسٌة  -

 0 3/0/0000سٌاتل الجذور واألبعاد  -

 0 35/1/0003مشكلة السٌولة والركود فى االقتصاد المصرى  -
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ارٌة فى أوربا وانعكاساتها على السٌاسة الخارجٌة المصرٌة التحوالت الج -

4/3/0003 . 

 زابعًا  :  ٔدواث أدبيت :

 0ندو  شعرٌة باالشتراك مع األستاذ / فاروق شوشة  -

 0ندو  شعرٌة باالشتراك مع األستاذ / فاروق جوٌد   -

 0ندو  لتكرٌم الفنان سعد الدٌن و به بحاور السٌد  / سمٌحة أٌوب  -

 رنة فى أعمال الكاتب المصرى أدوار الخراط والكاتب الفرنسى دانٌل روندو رإٌة مقا -

5/33/3995 0 

 0 31/0/3999ابن الرشد واالتجاه العقمانى  -

 0 37/2/3999اللغة والحاار   -

 0 03/0/0000لقاء شعرى مع األستاذ / جمال الشاعر  -

 0 31/33/0000الصحراء فى أعمال نجٌب محفوظ  -

 0 04/33/0000المهند  عصام الغزالى ندو  شعرٌة باستاافة  -

 0 30/0/0003المهرجان الشعرى ) لهٌئة الفنون (  -

 0 33/30/0000ندو  شعرٌة فى إطار مإتمر أدباء الدقهلٌة  -

 .01/30/00000ندو  شعرٌة  -

 خاِسًا  :  ٔدواث ثمافيت :

 0 32/33/3999ندو  ثقافٌة عن الدكتور / طه حسٌن  -

 0 10/2/0000الشرٌف لفن والمجتمع األستاذ / نور ا -

 33/1/00000تؤممات حول مستقبل الثقافة  -

 0 2/2/0000ندو  المسرح فى اآلداب الشرقٌة  -

 0 3/1/0000األنشطة الطمابٌة والتفوق الدراسىعن ندو  ثقافٌة  -

 0 13/30/0000وأثره فى الدراسات اللغوٌة (  هندو  ثقافٌة ) كتاب سبٌوٌ -
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 0 03/0/00030أ مٌة البح  العلمى  -

 0 00/2/0003فكر العربى المعاصر ال -

 0 05/2/0003الحاار  المصرٌة بٌن اإلبداع والتشكٌك  -

 ندو  عن صراع الحاارات . -

 ندو  عن معركة المنصور  وأسر لوٌ  التاسع فى دار ابن لقمان بالمنصور  . -

مقرر ندو  " الثورات العربٌة واالنتفااات فى مصر عبر العصور " التى عقدت فى  -

 م فى قاعة المإتمرات بالمجل  األعلى للثقافة .0030شهر ماٌو 

فى مصر عبر العصور" التى عقدت فى مكتبة مقرر ندو  " المعا دات السٌاسٌة  -

 م 0031اإلسكندرٌة فى ماٌو 

 سادسًا  :  ٔدواث طالبيت :

 0 35/0/0003ندو  دور الشباب فى بناء المجتمع  -

 0 09/33/3997اإلبداع والشباب  -

  07/9/0000أ مٌة اإلبداع األدبى وعرض إبداعات شباب الجامعة  ندو  أدبٌة حول -

 0 0/30/0000مناقشة مشكمات وقااٌا الطماب الجدد  -

 : سابعًا  :  ٔدواث اجخّاعيت

 0 02/3/0000تٌسٌر إجراءات قانون األحوال الشخصٌة  -

 0 0/33/3997األمٌة الثقافٌة والفرا  الفكرى فى الحوار  -

 0 03/0/0003القٌاد  والسلوك  -

 0 1/3995/ 00مفهوم جدٌد للصحة النفسٌة  -

 0 37/0/3999اآلثار المصرٌة الهموم والتحدٌات  -

 0 03/2/0003الحركة النسائٌة بٌن العلم والعولمه  -
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 عاللاث ثمافيت :

 تربطنا عماقات ثقافٌة وطٌد  بكافة الجامعات العربٌة وأ مها :         

 0جامعة الكوٌت  -أ 

 0امعة الٌرموك باألردن ج -ب 

 0جامعة صنعاء بالٌمن  -ج 

  0جامعة اإلمام محمد بن سعود بالمملكة العربٌة السعودٌة  -د 

 جامعة األمارات العربٌة. -ه 

 جامعة أم القرى . -و 

 الجامعة األردنٌة . -ز 

 جامعة الملك عبد العزٌز -ح 

اإلنتاج  عضوا بالجنة الدائمة لترقية األساتذة بالجامعات العربية وقمت فيها بفحص -

 : دةالعلمى لكل من السا

 جاِعت اٌىىيج :  -:  
 اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / عبد المحسن المدعج ) وزٌر البترول

مساعداً بقسم التارٌخ  وٌتى( المدر  بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب بجامعة الكوٌت لترقٌته أستاذاً الك

 0بالكلٌة 

 جاِعت ِؤحت -:
  محمد ناٌف العماٌر  األستاذ المشارك   / تورفً فحص اإلنتاج العلمً للدكاشتركت

للترقٌة لمرتبة أستاذ فً التارٌخ  بقسم التارٌخ  بكلٌة العلوم االجتماعٌة بجامعة مإتة

 م 0033 اإلسمامً

  قاسم محمد غنٌمات األستاذ المساعد بقسم   / فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتوراشتركت

فً التارٌخ مشارك للترقٌة لمرتبة أستاذ  تطبٌقٌةالتارٌخ  بكلٌة الحصن بجامعة البلقاء ال

 م.0031،اإلسمامً
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 جاِعت اٌريِىن :  -
اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / نعمان محمود احمد  -

 0بجامعة الٌرموك باألردن  اآلداب المدر  بكلٌة

 جاِعت صٕعاء :  -
عبد  اشتركت فى لجنة فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / .3

الرحمن عبد الواحد الشجاع األستاذ المشارك بكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء لترقٌته 

 0التارٌخ بالكلٌة  إلى درجة أستاذ بقسم

اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / عبد الرحمن عبد  .0

بكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء لترقٌته  ساعدا األستاذ الم الواحد الشجاع

 0بقسم التارٌخ بالكلٌة ك مشار أستاذ 

اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / محمد عبده  .1

بكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء لترقٌته ساعد السرورى األستاذ الم

 0أستاذاً مشاركاً بقسم التارٌخ 

حمد السرى أاشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور /  .2

 0لى درجة أستاذ مشارك صنعاء إ األستاذ المساعد بآداب

اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / أحمد السرى     .3

إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته  صنعاء  األستاذ المشارك بآداب

 اإلسمامى

المرسومى  / زٌدانفى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك  .4

 التارٌخ اإلسمامى إلى درجة أستاذ فىالمشارك لترقٌته  األستاذ

 محمد أحمد /فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك .7

إلى درجة أستاذ فى لترقٌته  صنعاء  األستاذ المشارك بآدابالكامل 

 التارٌخ اإلسمامى
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مهدى عرٌبى  /فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك .5

 ربٌة، جامعة بقسم التارٌخ بكلٌة التتاألستاذ المشارك حسٌن على 

 م.0031ى ،إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسماملترقٌته  صنعاء 

راوان أحمد  /فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك .9

لترقٌته  صنعاء  بآداببقسم التارٌخ األستاذ المشارك مصلح اللٌثى 

 م.0030،إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسمامى

عبد  /لمى لترقٌة الدكتورفى فحص اإلنتاج الع تاشترك .30

 ، جامعة بالمحوٌت بقسم التارٌخ بكلٌة التتربٌة محمد جٌمانالرحمن 

ى فى التارٌخ اإلسماممشارك إلى درجة أستاذ لترقٌته  صنعاء 

 م.0030،

داوود داوود عبد  /فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك -33

ج الدراسات االجتماعٌة بكلٌة بقسم منا األستاذ المشارك الهادى المندعى 

ى إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسماملترقٌته  صنعاء  التربٌة، جامعة 

 م.0030،

     : عدْجاِعت   -
على محمد فرٌد  /فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك -

إلى درجة لترقٌته   عدن ، جامعة اآلداببكلٌة  ساعداألستاذ الم مفتاح

 م.0031ى ،فى التارٌخ اإلسمامرك مشاأستاذ 

     :اٌبصسة باٌعساقجاِعت   -

شكرى ناصر عبد  /فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور تاشترك -

إلى ، لترقٌته  لتربٌة ، جامعة البصر  بكلٌة ا ساعداألستاذ المالحسن  

 م.0031ى ،درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسمام
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حلو محمد رحٌم  /ى لترقٌة الدكتورفى فحص اإلنتاج العلم تاشترك -

إلى درجة أستاذ بكلٌة التربٌة ، جامعة البصر   ، لترقٌته  ساعداألستاذ الم

 م.0031ى ،فى التارٌخ اإلسمام

 جاِعت اإلِاَ حمّد بٓ سعىد :  -
 األستاذ اشتركت فى لجنة فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / محمد عبد هللا السلمان -  7

اإلسمامٌة لترقٌته  بكلٌة العلوم االجتماعٌة بالقصٌم بجامعة اإلمام محمد بن سعودشارك الم

 0إلى درجة أستاذ بقسم التارٌخ بنف  الكلٌة 

بكلٌىة  ألستاذ المساعداشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / حمد السحٌبانى ا -  0

 ود اإلسىىمامٌة لترقٌتىىه أسىىتاذاً بالرٌىىاض جامعىىة اإلمىىام محمىىد بىىن سىىع االجتماعٌىىة العلىىوم 

 0اً بقسم التارٌخ ركاشم

ألستاذ ا حمود البكر خالد بن عبد الكرٌم اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور /  -1

 جامعىىة اإلمىىام محمىىد بىىن سىىعود اإلسىىمامٌة لترقٌتىىه أسىىتاذاً بكلٌىىة اآلداب   المشارك المساعد

 0بقسم التارٌخ 

 جاِعت أَ اٌمسي -
تركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور/فوزى محمد عبده الساعاتى اش -

 األستاذ المشارك بقسم التارٌخ بكلٌة الشرٌعة لترقٌته لدرجة أستاذ.

 جاِعت اإلِازاث اٌعسبيت  -
اشتركت فى تقٌٌم وتحكٌم الكتاب الخاص بالحاار  العربٌة اإلسمامٌة، المقرر  -

 لجمٌع طماب الجامعة(. على طلبة الجامعة )كمتطلب عام 

 ـ جاِعت ادلٍه عبد اٌعصيص جبدة
 ذاألستا/ إبرا ٌم بن عبد العزٌز الجمٌح اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور 

المشارك بقسم التارٌخ  بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الملك عبد العزٌز بجد   

 . "العصر األُموي" للترقٌة لمرتبة أستاذ فً التارٌخ اإلسمامً تخصص
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 جاِعت ادلٍه سعىد  

 فحص االنتاج العلمى للدكتور صالح بن جامعة الملك سعود  أحمد الاوٌحى األستاذ

المساعد بكلٌة المتعلمٌن للترقٌة لدرجة أستاذ مشارك فى التارٌخ اإلسمامى "السٌر  

 النبوٌة . 

 ألساحرة ادلساعديٓواألساحرة ٌٍرتليت ا عضىيت جلاْ اٌخحىيُ باجلاِعاث ادلصسيت
  :)ادلشازوني(

 :جنة ترقية األساتذةللااـ   

/ سحر عبد العزٌز سالم األستاذ  هاشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور .3

 (0/0000)0المساعد بآداب اإلسكندرٌة لترقٌتها إلى درجة أستاذ  

محمود األستاذ  / منى حسن أحمد هاشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور - .0

 (2/0000)المساعد بجامعة القا ر  لترقٌتها إلً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسمامً .

 اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور / حسن خاٌرى األستاذ المساعد .1

معة جنوب الوادي لترقٌته إلً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسمامً بكلٌة اآلداب ـ جا

.(0003) 

سامٌة مصطفى مسعد األستاذ  ه /ً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتوراشتركت ف .2

المساعد بكلٌة اآلداب ـ جامعة الزقازٌق  إلى لترقٌتها إلى درجة أستاذ فى التارٌخ 

 (0001)اإلسمامى .

 سمامىاإلتارٌخ ال ذ/ محمود سٌد أحمد أستااشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .3

 اإلسمامى إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته جامعة الزقازٌق  المساعد بكلٌة  اآلداب

 .م(3/00009)

/محمود محمد قمر األستاذ المساعد تارٌخ اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .4

 إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته إسمامى بكلٌة  اآلداب  جامعة الزقازٌق 

  (0005)اإلسمامى
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المساعد  ذنارٌمان  عبد الكرٌم احمد األستا العلمً للدكتور /اشتركت فً فحص اإلنتاج  .7

 إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌتهاإسمامى بكلٌة  اآلداب جامعة المنوفٌة 

 م(5/0009).اإلسمامى

 األستاذ المساعد حجاجى إبرا ٌم محمد/ اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .5

 (9/0009)لً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسمامً .لترقٌته إ طنطابكلٌة اآلداب ـ جامعة 

األستاذ عبد الحمٌد  حسٌن  محمود حمود  /اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .9

لترقٌته إلً درجة أستاذ فً التارٌخ  مجامعة الفٌوبكلٌة اآلداب ـ  المساعد

 (3/0009)اإلسمامً

 سمامىاإلتارٌخ الستاذ أى  / أسامة سٌد علاشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .30

 إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته المساعد بكلٌة اآلداب جامعة قنا  السوٌ  

 (4/0009) اإلسمامى

تارٌخ الستاذ أ/ طائف كمال األز رى اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .33

 ى التارٌخإلى درجة أستاذ ف لترقٌته المساعد بكلٌة  اآلداب جامعة حلوان  سمامىاإل

 م(5/0009).اإلسمامى

/ صماح أحمد خلٌفة األستاذ المساعد تارٌخ اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .30

 إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته ااآلداب جامعة المنٌ إسمامى بكلٌة

 م(30/0009).اإلسمامى

ذ المساعد كرم الدٌن الصاوى باز األستا اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .31

 اإلسمامى إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته بمعهد البحو  والدراسات اآلسٌوٌة 

(1/0030) 

تارٌخ أستاذ ال عبد البارى محمد الطا راشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .32

 إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌته دار العلوم ـ جامعة الفٌومبكلٌة   المساعد  سمامىاإل

 3/0033) سمامىاإل



 - 21 - 

تارٌخ أستاذ ال إبرا ٌم عبد المنعم سمامة اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .33

إلى درجة أستاذ فى  لترقٌته اآلداب ـ جامعة اإلسكندرٌة بكلٌة المساعد  سمامىاإل

 (30/0009)اإلسمامى التارٌخ

تارٌخ لأستاذ ا   زنوبة مرسى أبو زٌداشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .34

 إلى درجة أستاذ فى التارٌخ لترقٌتها اآلداب ـ جامعة القا ر  بكلٌة المساعد  سمامىاإل

 .اإلسمامى

أستاذ التارٌخ اإلسمامى جمال أحمد طه  اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .37

 .فى التارٌخ اإلسمامى لترقٌته لدرجة أستاذ  بكلٌة اآلداب ـ جامعة سو اجالمساعد 

 عبد الرحمن بشٌر أستاذ التارٌخ اإلسمامى اإلنتاج العلمً للدكتور فً فحصاشتركت  .35

 فى التارٌخ اإلسمامى لترقٌته لدرجة أستاذ  بكلٌة اآلداب ـ جامعة الزقازٌق المساعد 

أستاذ أسامة محمد فهمى صدٌق  فحص اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .39

فى  لترقٌته لدرجة أستاذ  أسٌوطـ جامعة التارٌخ اإلسمامى المساعد  بكلٌة اآلداب 

 التارٌخ اإلسمامى

كرم حلمى فرحات أستاذ التارٌخ  فحص اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .00

 فى التارٌخ اإلسمامى لترقٌته لدرجة أستاذقنا  السوٌ  اإلسمامى بكلٌة اآلداب ـ جامعة 

 نيالمساعد األساتذةلجنة ترقية  ب ـ 

اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / محمد راا عبد العال المدر  اشتركت فى فحص  .3

 0إلى درجة أستاذ مساعد     جامعة قنا  السوٌ  -بتربٌة العرٌش 

اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور / أحمد شوقى إبرا ٌم محمود مدر   .0

 0د أسٌوط لترقٌته إلى وظٌفة أستاذ مساع ـ جامعة اآلداب التارٌخ بكلٌة

اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور /أسامة محمد فهمى صدٌق المدر   .1

 بجامعة أسٌوط إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى.
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اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور /جمال أحمد طه مدر  التارٌخ  .2

 0ساعد فى التارٌخ اإلسمامى اإلسمامى بكلٌة اآلداب أسٌوط لترقٌته إلى وظٌفة أستاذ م

اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور / إبرا ٌم عبد المنعم سمامة أبو العما مدر   .3

التارٌخ اإلسمامى والحاار  اإلسمامٌة بكلٌة اآلداب اإلسكندرٌة لترقٌته إلى درجة أستاذ 

 (30/0009)مساعد فى التارٌخ اإلسمامى والحاار  اإلسمامٌة

اإلنتاج العلمً للدكتور / رواٌة عبد الحمٌد حسنٌن شافع  المدر   اشتركت فً فحص .4

 بكلٌة اآلداب ـ جامعة حلوان لترقٌتها إلً درجة أستاذ مساعد فً التارٌخ اإلسمامً .

اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور / ٌسرى أحمد زٌدان المدر  بقسم التارٌخ  .7

لى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى بكلٌة دار العلوم جامعة القا ر  لترقٌته إ

 4/0005)والحاار  اإلسمامٌة .

المدر  بكلٌة / صماح الدٌن إبرا ٌم سمام اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .5

 اآلداب ـ جامعة حلوان لترقٌته إلً درجة أستاذ مساعد فً التارٌخ اإلسمامً .

لوى عبد الخالق على أحمد  بكلٌة   / ساشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .9

 5) فً التارٌخ اإلسمامًالتربٌة ـ جامعة المنصور  لترقٌتها لدرجة أستاذ مساعد 

/0005) 

/  وٌدا عبد المنعم سالم مدر  التارٌخ   اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .30

فى التارٌخ إلى درجة أستاذ مساعد اإلسمامى بكلٌة اآلداب ـجامعة القا ر   لترقٌتها 

 م(2/0009 ). اإلسمامى

/ محمد نصر عبد الرحمن جاد  مدر  اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .33

إلى درجة أستاذ مساعد فى  التارٌخ اإلسمامى  بكلٌة اآلداب جامعة عٌن شم  لترقٌته

 م(2/0009 ). . التارٌخ اإلسمامى
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مدر  التارٌخ   سماعٌلمحمد إ دحمأللدكتور اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً  .30

 إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى لترقٌته اإلسمامى  بكلٌة اآلداب منهور 

(1/0009). 

المدر  بكلٌة  إبرا ٌم على السٌد القما / اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .31

ٌخ لترقٌته إلً درجة أستاذ مساعد فً التار جنوب الوادى ـ جامعة  بقنا اآلداب

 اإلسمامً .

مدر  التارٌخ أمٌمه أحمد السٌد  اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور / .32

إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ  لترقٌتها اإلسمامى  بكلٌة اآلداب جامعة سو اج 

 م(5/0009) .اإلسمامى

مدر  /حسن أحمد عبد الرازق السمٌن اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .33

إلى درجة أستاذ مساعد فى  اإلسمامى  بكلٌة  دار العلوم جامعة الفٌوم لترقٌته التارٌخ

 م(3/0033) .التارٌخ اإلسمامى

 مدر  التارٌخ/ مسعد محمد عبد هللا اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .34

إلى درجة أستاذ  لترقٌته بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة  جامعة قنا  السوٌ  اإلسمامى

 (5/0009).ىاعد فى التارٌخ اإلسماممس

مدر  التارٌخ  صماح سلٌم طاٌع /اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .37

إلى درجة أستاذ مساعد فى  اإلسمامى  بكلٌة  اآلداب بقنا جامعة جنوب الوداى لترقٌته

 م(7/0009) .التارٌخ اإلسمامى

 التربٌةالمدر  بكلٌة ا عثمان  مرفت / اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .35

 م(3/0033. ) إلى درجة أستاذ مساعد  لترقٌتها عٌن شم جامعة 

المدر  سٌد محمود عبد العال /اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .39

 م(3/0033) .. إلى درجة أستاذ مساعد  اآلداب ـ جامعة الفٌوم  لترقٌتهبكلٌة



 - 23 - 

مدر  التارٌخ  الناصر عبد الحكمعبد  اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .00

إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ  اإلسمامى  بكلٌة  اآلداب جامعة اسٌوط لترقٌته

 (3/0009).اإلسمامى

نجماء سامى النبرواى المدر  بكلٌة  / اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .03

 اآلداب جامعة قنا لترقٌتها لدرجة أستاذ مساعد

 من الخارج البنا لترقٌته محمد عبد الستار نتاج العلمً للدكتوراشتركت فً فحص اإل .00

عصام عبد المنعم الشٌن المدر  بكلٌة اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .01

 .إلى درجة أستاذ مساعد اآلداب جامعة المنوفٌة  لترقٌته

 وم ـمحمد كامل سٌد المدر  بكلٌة دار العلاشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور .02

 .إلى درجة أستاذ مساعد جامعة المنٌا لترقٌته

ـ  أحمد إبرا ٌم المدر  بكلٌة اآلداب محمداإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .03

 فى التارٌخ اإلسمامى لدرجة أستاذ مساعد جامعة بنى سوٌف لترقٌته

 وممحمد على دبور المدر  بكلٌة دار العلاإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .04

 ـ جامعة القا ر   لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى 

ـ  ممدوح محمد حسن المدر  بكلٌة اآلداباإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .07

 لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى  سو اججامعة 

المدر  بكلٌة  عصام عبد المنعم الشٌناإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .05

 لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى  بنها ـ جامعة  اآلداب

إبرا ٌم محمد على مرجونة  المدر   اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .09

 ـ جامعة دمنهور لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى  بكلٌة اآلداب

المدر  بكلٌة   أحمد عبد السمام ناصف لدكتوراإلنتاج العلمً ل اشتركت فً فحص .10

 م0031لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى  طنطاـ جامعة  اآلداب
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عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح المدر  بكلٌة  اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .13

 م0031اإلسمامى  ـ جامعة القا ر   لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ دار العلوم 

إبرا ٌم فرغلى محمد المدر  بكلٌة دار  اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .10

 م0030ـ جامعة الفٌوم  لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى  العلوم

إبرا ٌم محمد على مرجونة  المدر   اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .11

 نهور لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى ـ جامعة دم بكلٌة اآلداب

حنان مبروك اللبودى المدر  بكلٌة  اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .12

 م 0033ـ جامعة اإلسكندرٌة لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى  اآلداب

 لمدر  بكلٌة اآلداباعبٌر زكرٌا سلٌمان  اإلنتاج العلمً للدكتور اشتركت فً فحص .13

 م 0030لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسمامى سو اجـ جامعة 

 اٌخحىيُ اخلازجً: 
اشتركت فً فحص وتحكٌم وإعداد تقرٌر عن صماحٌة كتاب أ ل الذمة فى  ـ3

المجتمع اإلسمامى للنشر الذى تقدم به األستاذ الدكتور حسن على حسن لنشره 

ة التى تصدر عن المجل  األعلى للشئون اإلسمامٌة فى سلسة دراسات إسمامٌ

 بالقا ر  .

اشتركت فً تحكٌم بح  بعنوان " تطور السجون والمعتقمات فى مصر  ـ0

اإلسمامٌة منذ الفتح العربى إلى نهاٌة العصر األٌوبى " الذى قبل للنشر بمجلة 

 كلٌة اآلداب جامعة أسٌوط 

ٌن األندلسٌٌن عند الموت اشتركت فً تحكٌم بح  بعنوان " عادات المسلم ـ1

للدكتور سٌد أحمد أبو زٌد األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب المنوفٌة الذى قبل 

 للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنوفٌة .

األرب  منذ الفتح العربى حتى  "تارٌخ مدٌنة اشتركت فً تحكٌم بح  بعنوان ـ2

ر صبحى عبد المجٌد منتصف القرن الرابع الهجرى / العاشر المٌمادى" للدكتو
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للنشر بمجلة كلٌة إدرٌ  المدر  بكلٌة اآلداب ـ جامعة كفر الشٌخ الذى قبل 

  .المنصور    ـ جامعة اآلداب

"محنة القااء فى عهد المعتصم باهلل العباسى  اشتركت فً تحكٌم بح  بعنوان ـ3

المدر  بكلٌة  صماح سلٌم طاٌع م( " للدكتور 520ـ511 ـ / 007ـ035)

 بقنا ـ جامعة للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جنوب الوادى ، نا ـ جامعةاآلداب بق

 .جنوب الوادى

اشتركت فً تقٌم البحو  العلمٌة والتقرٌر النهائى عن اإلنتاج العلمى المقدم من  ـ4

السٌد األستاذ الدكتور إبرا ٌم خمٌ  إبرا ٌم أستاذ تارٌخ العصور الوسطى 

 بجامعة اإلسكندرٌة .لتمٌز العلمى ائر  بكلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة لنٌل جا

اشتركت فى تقٌم رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور  نجوى محمود كمال كٌره  ـ1

 م .0001 لنٌل جائز  أحسن رسالة دكتوراه بجامعة المنصور 

الجعٌدى لنٌل إبرا ٌم  مى الخاص بالدكتور شلبىلاشتركت فً تقٌم اإلنتاج الع ـ5

 م .0004شجٌعٌة فى التارٌخ الت المنصور  جائز  جامعة

لنٌل  كرم حلمى فرحات مى الخاص بالدكتور لفً تقٌم اإلنتاج الع اشتركت ـ9

مجال اآلداب والعلوم  والدراسات التشجٌعٌة فى الزقازٌق  جائز  جامعة

 . م0007/ 0004 اإلنسانٌة لعام  

 "المجتمع العربى بٌن أ ل الوبر وأ ل المدر" اشتركت فً تحكٌم بح  بعنوانـ 30

 العربى . المإرخللدكتور الطا ر دراع  للنشر  بمجلة 

أحمد على تحكٌم كتاب " األسا  فى انساب  بنى العبا  " تؤلٌف حسنى   ـ 33

 العباسى 

تحكٌم  بح  بعنوان "الطرق الصوفٌة بإقلٌم توات وغرب أفرٌقٌا)خمال  ـ 30

 ( للدكتور حوتٌة محمد جمعة من جامعة ادار بالجزائر للنشر39-35القرنٌن 

 فى حصاد اتحاد المإرخٌن العرب .
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م/ 7341سفارة بيرو طافور  بين قبرص ومصر )بعنوان   تحكٌم بح  ـ 31
المقدم من الدكتور  نادٌة مرسى السٌد صالح  المدر  بكلٌة اآلداب  هـ("137

 ببنى سوٌف بمجلة المإرخ العربى  التى ٌصدر ا اتحاد المإرخٌن .   

ة الزٌدٌة فى الٌمن ظهور ا فى القرن الخام  ِرفٌربعنوان  الُمط   تحكٌم بح    ـ 32

الهجرى ومعتقداتها وقااء اإلمام عبد هللا بن حمز " بح  مقدم من الدكتور 

محمد قائد الوجٌه األستاذ المساعد بقسم التارٌخ بكلٌة التربٌة بجامعة صنعاء 

 للنشر بمجلة اتحاد  المإرخٌن العرب.

األئمة الزٌدٌة الطا رٌٌن والممالٌك  بعنوان  " سفارتان بٌن دولة تحكٌم بح  ـ 33

الجراكسة على عهد اإلمام الزٌدى المتوكل ٌحٌى شرف الدٌن الحسنى  " بح  

المإرخٌن العرب  دمقدم من الدكتور عبد الغنى األ جرى إلى الحصاد باتحا

 األستاذ المساعد بكلٌة التربٌة جامعة صنعاء .

ى بماد الشام فى عصر الخمافة بعنوان" المسلمون وأ ل الذمة ف تحكٌم بح   ـ 34

الراشد   بح  مقدم من الدكتور رااون أحمد اللٌ  األستاذ المشارك بكلٌة 

 للنشر بمجلة اتحاد  المإرخٌن العرب. اآلداب بجامعة صنعاء

ـ 315)الحلى فى صناعة األندل  اإلسمامٌة " اشتركت فً تحكٌم بح  بعنوان ـ 37

د هللا مدر  التارٌخ اإلسمامى مسعد محمد عبم"للدكتور 3011ـ734 ـ/ 413

  نا  السوٌ .قبكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ـ جامعة 

شنقى باب زوٌلة بالقا ر " للدكتور البٌومى إسماعٌل بعنوان" تحكٌم بح  ـ 35

 والعلوم اإلنسانٌة ـ جامعة قنا  السوٌ الشربٌنى األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب  

 المنصور جامعة  آلداباللنشر بمجلة كلٌة 

من سقوط طلٌطلة إلى  تطور علم الطب فى األندل  تحكٌم بح  بعنوان" ـ 39

لٌة اآلداب جامعة للدكتور  عبٌر زكرٌا المدر  بك سقوط دولة الموحدٌن"

 للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنصور  المنوفٌة
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للدكتور عبد  "طرق النقل والمواصمات فى مملكة غرناطةتحكٌم بح  بعنوان" ـ 00

لنشر بمجلة كلٌة  المنصور  دوٌم المدر  بكلٌة اآلداب جامعة حلٌم رماانال

 اآلداب جامعة بنها

" للدكتور عبد أثر الحب  فى النهاة العلمٌة فى األندل حكٌم بح  بعنوان"ت ـ 03

لنشر بمجلة كلٌة  المنصور  الحلٌم رماان دوٌم المدر  بكلٌة اآلداب جامعة

 اآلداب جامعة بنها

 571/3073ـ 471فى األندل  ) مشٌخة الغزا  المرٌنٌٌنوان"حكٌم بح  بعنت ـ 00

 " للدكتور عبد الحلٌم رماان دوٌم المدر  بكلٌة اآلداب جامعة3151ـ

 . المنصور لنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة  المنصور 

فى مصر  د  االغتٌاالت السٌاسٌةادور المرأ  فى حو حكٌم بح  بعنوانت ـ 01

 بقنا لٌة اآلثارلٌك للنشر بمجلة كٌن والمماٌخمال عصرى األٌوب

للدكتور إبرا ٌم " موراد بيت المال  فى خالفة الفاروق حكٌم بح  بعنوانتـ 02

محمد السهلى األستاذ المساعد بكلٌة بقسم القااء والسٌاسٌة الشرعٌة بكلٌة 

الشرٌعة اإلسمامٌة ـالجامعة اإلسمامٌة المدٌنة المنور  للنشر بجلة كلٌة األداب 

 قازٌقجامعة الز

تحكٌم بح  بعنوان"السمام بٌن الحقوق والواجبات فى اإلسمام"للدكتور محمد  ـ 03

أحمد محمد الشحرى األستاذ المساعد بكلٌة اللغة العربٌة جامعة األز ر بالقا ر  

 للنشر بمجلة اتحاد المإرخٌن العرب

فحص اإلنتاج العلمى الخاص بالدكتور / عبد الناصر إبرا ٌم عبد الحكم  ـ 04

جامعة أسٌوط، للفصل فى ترشحه لجائز   –ذ المساعد بكلٌة اآلداب األستا

 م .0030الجامعة التشجٌعٌة لعام 
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فحص الكتاب المقدم من السٌد /عبد الفتاح مرسى بعنوان " بغداد من المنصور ـ 07

وكتاب السٌد حاتم عبد الهادى السٌد عن " قبٌلة بنى سلٌم عائلة إلى المارٌنز " 

 م .0030ؤن جائز  الدولة التشجٌعٌة لعام السماٌمة فى سٌناء بش

إعداد تقرٌر علمى عن كتاب بحو  ودراسات فى البردٌات العربٌة الذى تقدم  ـ 05

محمد أستاذ اآلثار بآداب المنوفٌة لنٌل جائز  به األستاذ الدكتور سعٌد مغاورى 

 م . 0030الدولة التشجٌعٌة لعام 

مشرفة " الذى تقدم به األستاذ إعداد تقرٌر علمى عن كتاب " أسرار الكعبة الـ 09

أحمد حلمى مصطفى المحامى للحصول على جائز  الدولة التشجٌعٌة لعام 

 م 0030

 دلعادالث :ا

اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباح  خالد عون على املٌك  ـ3

 من كلٌة اآلداب جامعة السابع من ابرٌل  ـ لٌبٌا .

جستٌر الحاصل علٌها الباح  عامر احمد عبد هللا اشتركت فى معادلة درجة الما ـ0

 حسن من كلٌة الدراسات العلٌا بجامعة النجاح الوطنٌة  ـ فلسطٌن .

اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباح  ما ر عبد الغنى أحمد  ـ1

 دعوب من كلٌة اآلداب جامعة السابع من ابرٌل  ـ لٌبٌا .

ماجستٌر الحاصلة علٌها الباحثة ذ بٌة عاشور قرى من اشتركت فى معادلة درجة ال ـ2

 . جامعة قار ٌون  ـ لٌبٌا

اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباح  على أحمد كرٌر  بكلٌة  ـ3

 آداب الزواٌة جامعة السابع من ابرٌل  ـ لٌبٌا .

روم بشٌر أحمد ط اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباح  ـ4

 . جامعة السابع من ابرٌل  ـ لٌبٌابمركز البحو  والدراسات العلٌا 
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 اٌدوي اٌىت شزحها :

كندا  معظم الدول العربٌة ، الوالٌات المتحد  األمرٌكٌة عد  مرات ، انجلترا عد  مرات ،    

 ، المجر عد  مرات .عد  مرات

عت ادلٕصىزة  وجاِعت جاِ -زسائً عٍّيت أشسفج عٍيها بمسُ اٌخازيخ بىٍيت اآلداب 
 اٌصلاشيك وِٕح أصحابها دزجت ادلاجسخري واٌدوخىزاٖ :

  :رسائل الدكتوراه أوالً 

 دكتوراه رسالة  ـ 347 ـ /  135 " حٌا  العامة فى مصر فى العصر الفاطمى " .3

إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ،  أعدتها  الطالبة / نجوى محمود كمال كٌره ،

 م .0000،  المنصور جامعة ـ  كلٌة اآلداب

دكتوراه "دور العلماء السٌاسى واالقتصادى فى العصر العباسى األول " رسالة  .0

أعد ا الطالب / عبد الحكٌم عبد الحق سٌف الدٌن ، إشراف أ.د. محمد عٌسى 

 م.0002، جامعة المنصور ـ كلٌة اآلداب  الحرٌرى،

لة دكتوراه أعد ا رساالحسبة فى األندل  خمال عصرى المرابطٌن والموحدٌن"  .1

إشراف  جامعة المنصور  ـ كلٌة اآلداب،عبد الحلٌم على رماان دوٌم   الباح 

  م.  0004   أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى،

رسالة دكتوراه أعد ا "اإلمامة الزٌدٌة فى الٌمن أثر ا السٌاسى والحاارى"  .2

اآلداب، كلٌة إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ،محمد قائد حسن الوجٌه  الباح 

 م0007جامعة المنصور  

-503" الحٌا  العلمٌة فى الٌمن من بداٌة  التاسع الهجرى حتى سٌطر  العثمانٌٌن  .3

، عبد الغنى على اال جرى  رسالة دكتوراه أعد ا الباح م" 3315ـ3179 ـ/923

جامعة المنصور  ،  ـ كلٌة اآلداب تحت إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى،  ،

 م  .0005المنحتارٌخ ا
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" الٌمنٌون فى اندونٌسٌا ودور م السٌاسى والحاارى فى النصف األول من القرن  .4

إشراف أ.د. محمد نهاد عبد السمام عمار،    دكتوراه أعد ا الباح  رسالةالعشرٌن" 

معهد البحو  والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة ، د. ناجى  د ود ،  عٌسى الحرٌرى

 م.0004الزقازٌق ،

 أعد ا رسالة دكتوراهفى المغرب األقصى فى عصر بنى مرٌن"المدن التجارٌة  .7

، كلٌة إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ،حاتم نصر محمود حسنى   الباح 

 . م0009جامعة المنصور  ، ـ  اآلداب 

" المغرب األقصى :قااٌاه السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة من خمال  .5

لهادى ام إعداد الطالبة / دالٌا عبد 3305-3037 ـ/932-739نوازل الونشرٌسى 

ـ كلٌة اآلداب  للحصول على درجة الدكتوراه إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ،

 .م   0009جامعة المنصور ،  

"مظا ر الحاار  اإلسمامٌة فى باكستان فى النصف الثانى  من القرن  .9

سط محمود الطالب عبد البا  الباح   اإعداد  جرى (3200ـ3170العشرٌن)

بمعهد  للحصول على درجة الدكتوراه إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى الهجرسى

 م0009 الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة جامعة الزقازٌق

دور القبائل الٌمنٌة فى الحٌا  االقتصادٌة واالجتماعٌة والعلمٌة بماد المغرب  .30

م" إعداد 3373 -3072 ـ/347-07اإلسمامى من الفتح حتى قٌام الدولة الفاطمٌة 

أحمد عبد هللا الملصى للحصول على درجة الدكتوراه. إشراف أ.د. محمد  الطالب /

   م0030جامعة المنصور ، تارٌخ التسجٌل ـ ، ، كلٌة اآلداب عٌسى الحرٌرى 

" تارٌخ  راه وحاارته منذ القرن السابع الهجرى إلى القرن التاسع الهجرى "  .33

إشراف أ.د. على درجة الدكتوراه ،  لحصوللخلٌفة أعد ا الطالب رشاد عبد الفتاح 

 ـ الدراسات اآلسٌوٌةو هد البحو بمعد. ناجى  د ود ،  ، محمد عٌسى الحرٌرى

 م .0033، ة الزقازٌقجامع
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األوااع السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة فى الرى فى القرنٌٌن الثال  والرابع  .30

ل على درجة الدكتوراه ، الهجرٌٌن" أعد ا الطالب إٌهاب السٌد على للحصو

ات إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ، د كرم حلمى بمعهد البحو  والدراس

  م0033اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 

-143العماقات االقتصادٌة والثقافٌة فى األندل  عصر دولة بنى األحمر .31

حسام محمود المحماوى للحصول على  إعداد الطالب/ م"3290ـ3015 ـ/597

جامعة ـ  ، كلٌة اآلداب . إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى كتوراهدرجة الد

 م .0007المنصور ،  تارٌخ التسجٌل 

-3303 ـ/445 -333عصر الموحدٌن  فى مجتمع الخاصة فى المغرب"  .32

إعداد الطالبة / والء على عارف على للحصول على درجة الدكتوراه. م" 3049

جامعة المنصور  ، تارٌخ  ـ داب، كلٌة اآلإشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى 

 م .0007التسجٌل 

 ـ/ 549ـ 445"التارٌخ والمإرخون فى المغرب األقصى عصر بنى مرٌن) .33

للحصول على درجة  فرحات محمد إبرا ٌم بكار"إعداد الطالب / م(3243ـ3049

كلٌة  ،عبد الحلٌم رماان دوٌمإشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى،د/  الدكتوراه

 م.4/4/0030 عة المنصور ، ، تارٌخ التسجٌلجام ـ اآلداب

  :زسائً ادلاجسخري ثأياً 

 094" الحٌا  االقتصادٌة واالجتماعٌة فى بماد المغرب فى عصر الفاطمٌٌن " .3

أعدتها الطالبة / نا د السٌد  ماجستٌر رسالةم "  971 -0 909 ـ /  140 ـ / 

جامعة  ـ ابكلٌة اآلد إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى. ،مصطفى سعد 

 م.0000، المنصور 

 ـ /  597 ـ /  413" العماقات بٌن األندل  والمغرب فى عهد بنى األحمر .0

أعد ا الطالب  عبد الحلٌم على رماان  ماجستٌر رسالة، م 3290 - 3015
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إشراف أ.د. محمد المنصور  ، جامعة ـ دوٌم المعٌد بقسم التارٌخ كلٌة اآلداب

 م .0000عٌسى الحرٌرى.

 ـ /  094قبٌلة مكناسة بالمغرب من قٌام الفاطمٌٌن حتى قٌام المرابطٌن" دور  .1

كلٌة ، ا الطالب / حاتم نصر محمود حسن أعد ماجستٌر  ـ" رسالة 240

،ا.د محمد عٌسى الحرٌرى  0د0فرع بنها  جامعة الزقازٌق ،إشراف أ -اآلداب 

 م .   3999راجٌة إبرا ٌم عبد الو اب ، 

الطالبة / نجماء  أعدتها ماجستٌررسالة  نون " بنى ذى" عامة طلٌطلة فى عهد  .2

ـ  كلٌة اآلداب  إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ،،منٌر أحمد أبو العز 

 م .0000جامعة المنصور ،

أعد ا الطالب / محمد قائد  ماجستٌر رسالة "الحركة اإلسماعٌلٌة فى الٌمن" .3

جامعة  ـ اآلدابكلٌة  إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى. ،حسن الوجٌه 

 . م0000المنصور  ،

-94االتجا ات المذ بٌة فى بماد المغرب حتى نهاٌة القرن الثال  الهجرى " .4

رسالة ماجستٌر اعدتها الطالبة  دالٌا عبد الهادى طلبه م" 909-732 ـ/094

 م0001،كلٌة اآلداب ، جامعة المنصور  

فى القرنٌن  ارجون فىومملكتى قشتالة و العماقات السٌاسٌة بٌن مملكة غرناطة .7

رسالة  عشر والخام  عشر المٌمادٌٌن" الهجرٌٌن الرابع والتاسع الثامن

إشراف أ.د. محمد عٌسى ،إعداد الطالب / حسام محمود المحماوى ماجستٌر 

 م .0003جامعة المنصور ،  ـ كلٌة اآلداب الحرٌرى  ا.د/ فاٌز نجٌب اسكندر

رسالة ماجستٌر والموحدٌن"  " التعلٌم فى المغرب فى عصرى المرابطٌن .5

إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى، ا.د/  ،الطالبة  والء على عارف  أعدتها

 . م0004جامعة المنصور ،  ـ كلٌة اآلداب رااون البارودى ،
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 رسالة ماجستٌر أعدتها"مدن مصر الصناعٌة والتجارٌة فى العصر األٌوبى"  .9

نجماء مصباح عبد العال إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى، د/ شلبى  الطالبة

 م .0004جامعة المنصور ،  ـ كلٌة اآلداب الجعٌدى،

مظا ر الحاار  اإلسمامٌة منذ دخول اإلسمام  فى المالدٌف حتى قٌام النظام  .30

 أعد ا الطالب/ عبد الباسط محمود محمد الهجرسى ، ماجستٌر رسالةالجمهورى 

معهد الدراسات . محمد عٌسى الحرٌرى ، د/ كرم حلمى فرحات ، إشراف أ.د

 م .0003جامعة الزقازٌق ،ـ  والبحو  اآلسٌوٌة 

أعدتها ماجستٌر رسالة  " طائفة البهر  فى الهند دراسة عقائدٌة وتارٌخٌة " .33

، وحصلت بها على درجة الماجستٌر فى األدٌان الطالبة / إقبال سالم أحمد نافع 

معهد الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة  ،ف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى المقارنة إشرا

 .م0003جامعة الزقازٌق ،ـ 

 رسالةها على أقطار الخلٌج العربى" ات" الثور  اإلسمامٌة فى إٌران وانعكاس .30

الطالب / صدٌق محمود على عبد الرحٌم ، إشراف أ.د. محمد اد أعد ماجستٌر

  م .0001  اآلسٌوٌة جامعة الزقازٌق ،معهد الدراسات والبحوعٌسى الحرٌرى ، 

اإلسمامى حتى قٌام  مظا ر الحاار  اإلسمامٌة فى مدٌنة بخارى منذ الفتح .31

أعد ا الطالب / إٌهاب السٌد على  ماجستٌر رسالة  ـ"043-24الدولة السامانٌة 

الدراسات و معهد البحو  ، إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى،السٌد العزازى 

  م0003،  معة الزقازٌقجا ـ اآلسٌوٌة

منذ الفتح حتى قٌام  " دور القبائل الٌمنٌة فى الحٌا  السٌاسٌة فى بماد المغرب .32

أعد ا الطالب /أحمد  ماجستٌر رسالةم" 934ـ423 ـ/103-03الدولة الفاطمٌة 

جامعة ـ ، كلٌة اآلداب إشراف أ.د محمد عٌسى الحرٌرى ،عبد هللا الملصى

 . م0004أسٌوط ،
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 رسالة ماجستٌر أعدتها ("  ـ 549 ـ /  445) فى العصر المرٌنى" التعلٌم  .33

كلٌة إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ، العدوى أحمد عادل ىنهالطالبة 

 . م0005المنح  جامعة المنصور  ، تارٌخ  ـ اآلداب

" الصراع اإلثنى  والمذ بى فى المغرب األقصى ) من الفتح اإلسمامى إلى  .34

لهجرى (" أعدتها الطالبة : سلمً محمود إسماعٌل عبد نهاٌة القرن الرابع ا

. ، إشراف أ. د . محمد عٌسً للحصول على درجة الماجستٌر الرازق

 . م0009جامعة المنصور  ،  ـ كلٌة اآلداب الحرٌري ،

فى الصٌن و أثره على المظا ر الحاارٌة فى  نشاط المسلمٌن التجارى"  .37

 ،ٌحٌى محمد الشربٌنى مسعد  الطالب رسالة ماجستٌر أعد ا اإلسمامى"العصر 

قسم  حاارات، إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى ، د. كرم حلمى فرحات 

 م.0009معهد البحو  و الدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق ،

تارٌخ آمد وحاارتها من القرنٌن الخام  إلى القرن السابع الهجرى "  " .35

قسم  حاارات،  ،لرحمن مسعد محمد عبد االطالب   أعد ا رسالة ماجستٌر

معهد البحو  و ،  د. ناجى  د ود ،  إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى

 م.0009الدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق ،

" الحٌا  العلمٌة فى الٌمن فى القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن  .39

إعداد الطالب / أحمد محمد عبد الحمٌد محمد ( 3197ـ3002 ـ/ 500ـ403)

، كلٌة . إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى للحصول على درجة الماجستٌر

 م0033. ومنح م0005 جامعة المنصور  ، تارٌخ التسجٌل ـ اآلداب
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 زسائً عٍّيت ِسجٍت  حتج إشسافً :

 ا. رسائل الدكتوراه  

" إعداد الطالبة / نجماء 3337ـ3030 ـ /901ـ405المكو  فى مصر عصر الممالٌك  .3

إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى،  الدكتوراهبد العال للحصول على درجة مصباح ع

 م .0005، تارٌخ التسجٌل  ،جامعة المنصور  ـ كلٌة اآلداب د/ شلبى الجعٌدى،

" مإرخا "ابن حٌون  المغربى .0 للحصول على  سلمى محمود إسماعٌل"إعداد الطالبة /  ًً

 ،حسٌن عبد الرحٌم علٌو د/ ا.إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى،  الدكتوراهدرجة 

 م.39/7/0030 ، تارٌخ التسجٌلجامعة المنصور ،  ـ كلٌة اآلداب

"الحٌا  االجتماعٌة والفكرٌة فى إقلٌم طرابل  منذ بداٌة القرن التاسع حتى منتصف  .1

م( إعداد الباح  عبد الحكٌم صالح 3333ـ3195 ـ935ـ503القرن العاشر الهجرى )

 م7/0003تارٌخ التسجٌل  الدكتوراهللحصول على درجة غٌ   ،

 ـ 455ـ225وحدٌن )م  بالمغرب فى عهدى المرابطٌن وال"األزمات والكوار .2

للحصول على درجة  ( إعداد الباحثة نادٌة عبد الرحمن مٌلود معاطى3049ـ3034/

 م7/0033تارٌخ التسجٌل  الدكتوراه

م( 3337-3232/ ـ901-535التمرد القبلى فى الٌمن فى عصر الدولة الطا رٌة ) .3

إعداد الطالب احمد محمد عبد الحمٌد محمد للحصول على درجة الدكتوراه فى التارٌخ 

 م0033تارٌخ التسجٌل اإلسمامى 

ا ) .4 ًٌ ا وفكر ًٌ م(  إعداد الطالب 3035-309 ـ/434-200ٌهود العراق اقتصادٌا واجتماع

،  مامىعوض رزق الشافعى محمد للحصول على درجة الدكتوراه فى التارٌخ اإلس

  م0033تارٌخ التسجٌل 

الفكر السٌاسى لألئمة األربعة فى القرنٌٌن الثانى والثال  الهجرٌٌن / الثامن والتاسع  .7

المٌمادٌٌن إعداد الطالب شعبان فاال إبرا ٌم  للحصول على درجة الدكتوراه فى 

 م0030تارٌخ التسجٌل  ،التارٌخ اإلسمامى 
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ماعٌة والفكرٌة للثورات والفتن فى بماد الشام فى السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجت اآلثار .5

م( إعداد الطالب شكرى محمد محمد 527-730 ـ/010-310العصر العباسى األول )

  م0033تارٌخ التسجٌل  حجازى للحصول على درجة الدكتوراه فى التارٌخ اإلسمامى

 ب رسائل الماجستير 

" إعداد الطالب / (3039-3005 ـ/ 371-143)" آل كاكوٌه فى إقلٌم الجبل وٌزد .3

. إشراف أ.د. محمد عٌسى الحرٌرى محمد حامد رشاد للحصول على درجة الماجستٌر

 م.0007جامعة المنصور  ، تارٌخ التسجٌل  ـ ، كلٌة اآلداب

" إعداد الطالب / احمد (م3373-3072 ـ/347-224)" األرمن فى مصر الفاطمٌة  .0

. إشراف أ.د. محمد عٌسى ٌرنجٌب السعٌد حسان للحصول على درجة الماجست

 م.0007جامعة المنصور  ، تارٌخ التسجٌل ـ ، كلٌة اآلداب الحرٌرى 

إعداد  م(3049ـ3327 ـ /445ـ320" الكتابة التارٌخٌة فى المغرب عصر الموحدٌن ) .1

. إشراف للحصول على درجة الماجستٌرعبد الحى الغرٌب الشناوى   أمٌر/  ةالطالب

 م 0009 جامعة المنصور  ، تارٌخ التسجٌل ـ ، كلٌة اآلدابأ.د. محمد عٌسى الحرٌرى 

حسن  إعداد الطالب /  "الدٌانة الشنتوٌة واثر ا فى الٌابان وموقف اإلسمام منها " .2

إشراف أ.د.  قسم  مقارنة األدٌان ،للحصول على درجة الماجستٌر مصطفى شحاتة 

 ـ دراسات اآلسٌوٌةال و معهد البحو ، محمد عٌسى الحرٌرى ،د. كرم حلمى فرحات

 م .0001جامعة الزقازٌق ، 

 37" الحٌا  الدٌنٌة والعلمٌة فى أصفهان منذ الفتح اإلسمامى حتى نهاٌة العصر األول   .3

. ، للحصول على درجة الماجستٌر  ماٌسة محمد عبد الحمٌد ـ أعد ا الطالب : 010ـ

 البحو  معهدإشراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌري ،ا.د/ أحمد ٌوسف على ، ب

 م. 0005 جامعة الزقازٌق ـ الدراسات اآلسٌوٌةو
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" قونٌة فى العصر السلجوقى دراسة تارٌخٌة حاارٌة " أعد ا الطالب : إبرا ٌم محمد  .4

. ، إشراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌري ،د كرم للحصول على درجة الماجستٌر كمال 

 م.0005 جامعة الزقازٌق ـ الدراسات اآلسٌوٌةو معهد البحو حلمى ب

كرٌمة  ةها الطالبتأعد"األثر الحاارى لدولتى سماطٌن  الممالٌك واألفغان فى الهند "  .7

معهد ب ناجى  د ودإشراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌري ،د السٌد سٌد أحمد إبرا ٌم 

  جامعة الزقازٌق ـ الدراسات اآلسٌوٌةو البحو 

  والساد   الهجرٌٌن" " مظا ر الحاار  اإلسمامٌة فى بٌهق فى القرنٌٌن الخام .5

ناجى إشراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌري ،د رشا السٌد أحمد إسماعٌل   ةها الطالبتأعد

  جامعة الزقازٌق ـ الدراسات اآلسٌوٌةو معهد البحو ب  د ود

 ـ/ 279ـ90" الر ائن السٌاسٌون فى األندل  من الفتح حتى نهاٌة عصر المرابطٌن ) .9

الطالب ممدوح محمد عبد الحار  إبرا ٌم المعٌد  عد ام" رسالة ماجستٌر أ3095ـ733

،د صماح  إشراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌري بكلٌة اآلداب بقنا جامعة جنوب الوداى 

 على الدٌن السٌد القما . إبرا ٌمسلٌم طاٌع  ، 

م( إعداد 3033-923 ـ/227-112الدور الفاطمى فى العراق فى العهد البوٌهى ) .30

 شراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌريإحسن عثمان الفقى 

حٌا  المجتمع األندلسى من خمال نوازل اإلمام ابن رشد الجد القرطبى ) دراسة فى  .33

ماجد  عبد الو اب محمد القااٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة ( إعداد 

 إشراف أ. د . محمد عٌسً الحرٌري إبرا ٌم 

-990 ـ/275-150ى اإلمار  المروانٌة بدٌار بكر )فاالقتصادٌة واالجتماعٌة الحٌا   .30

إشراف أ. د . محمد عٌسً    م( إعداد الطالب بدٌر محمد طا ر عٌسى 3053

 الحرٌري

الحٌا  العلمٌة فى سنجار بالعراق من أوائل القرن الساد  حتى منتصف القرن السابع  .31

 رٌريإشراف أ. د . محمد عٌسً الحالهجرى  إعداد بدر خان سعٌد رشٌد   
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-010االتجا ات الدٌنٌة والمذ بٌة عند الكرد فى العصر العباسى الثانى ) .32

إشراف أ. د م( دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة  إعداد ٌاسٌن طه محمد   3035-527 ت/434

 . محمد عٌسً الحرٌري

المجتمع األندلسى فى عصرى الطوائف والمرابطٌن من خمال نوازل ابن رشد   .33

إشراف أ. د . محمد  إعداد شٌماء أحمد السٌد على   م (3304-/3035ـ/ه230-300)

 عٌسً الحرٌري

-413)حمر دور العلماء والفقهاء فى المجتمع األندلسى فى عصر بنى األ .34

إشراف أ. د . محمد عٌسً م( إعداد أحمد السٌد أحمد حسٌن 3290-3015 ـ/597

 الحرٌري

زاٖ جباِعاث زسائً عٍّيت اشرتوج فً ِٕالشخها ٌدزجىت ادلاجسخري واٌدوخى
اٌماهسة وعني مشس واٌصلاشيك،اإلسىٕدزيت، طٕطا ،جٕىب اٌىادي،حٍىاْ ، واألشهس، 
وِعهد اٌدزاساث اإلسالِيت باٌماهسة ، وجاِعت اإلِاَ حمّد بٓ سعىد اإلسالِيت 
وجاِعت صٕعاء وِعهد اٌدزاساث واٌبحىد اآلسيىيت جباِعت اٌصلاشيك، وِعهد 

 اِعت اٌماهسة:اٌدزاساث واٌبحىد األفسيميت جب

 " دراسة تارٌخٌة وتحقٌق لمخطوط " إتحاف األخصا بفاائل المسجد األقصى تؤلٌف ـ3

الفلسطٌنى / عبد  رسالة دكتوراه أعد ا الطالب ،شم  الدٌن المنا جى السٌوطى

 0م  3957 ، ٌوسف على ٌوسف بجامعة األز ر 0د0إشراف أه ،الرحمن سعٌد حمود

 ٌن المشارقة فى بماد المغرب واألندل  " رسالة" الجٌش اإلسمامى فى عهد األموٌ ـ0

إبرا ٌم  0د0المإذن بإشراف أ ماجستٌر أعد ا الطالب المغربى / عبد المنعم بعبد هللا

 م.3955جامعة القا ر  ، العلوم داركلٌة   ،العدوى 

أعد ا الطالب  ، " لسان الدٌن بن الخطٌب وابن خلدون دراسة تارٌخٌة مقارنة " ـ1

جامعة  العلوم دار، كلٌة حسن على حسن  0د0أ ح المغراوى إشرافالمغربى / راب

 م.3955القا ر  ،
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"  ارون الرشٌد وقاٌة العصر الذ بى للخمافة العباسٌة " رسالة دكتوراه أعد ا  ـ2

 داركلٌة   ،حسن على حسن  0د0أ إشراف، الطالب المصرى / محمد على البتانونى 

 م.3955ـ جامعة القا ر  ، العلوم

 بالطال أعد ا ر العثمانٌٌن االجتماعى على حٌا  المصرٌٌن " رسالة ماجستٌر" تؤثٌ ـ3

ـ  العلوم دار، كلٌة العدوى  إبرا ٌم0د0إشراف أ، المصرى / عزت إبرا ٌم الدسوقى

 م3955جامعة القا ر  ،

" اإلدار  العثمانٌة فى والٌة بغداد منذ عهد الوالى مدحت باشا حتى نهاٌة الحكم  ـ4

الة دكتوراه أعد ا الطالب العراقى / جمٌل موسى راا بإشراف العثمانى " رس 

 م3959ـ جامعة القا ر  ، العلوم دار، كلٌة إبرا ٌم العدوى  0د0أ

" األتراك والخمافة فى العصر العباسى األول " رسالة ماجستٌر أعدا ا الطالب / عبد  ـ7

جامعة القا ر   ـ العلوم دار، كلٌة شلبى  أحمد 0د0بإشراف أ،البارى محمد الطا ر 

 م3959،

" برقة وطرابل  فى القرون الثماثة األولى للهجر  " رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة /  ـ5

جامعة عٌن   -كلٌة البنات  ،سٌد  إسماعٌل الكاشف0د0أمال محمد حسن خلٌل بإشراف أ

 .3959شم  

 " الحركة العلمٌة فى مصر فى دولة الممالٌك الجراكسة " دراسة عن التارٌخ ـ9

والمإرخٌن " رسالة دكتوراه أعد ا الطالب المصرى / محمد كمال الدٌن عز الدٌن 

 . 3959جامعة عٌن شم  -على  كلٌة البنات 

رسالة  " الزحف اإلٌرانى على الخلٌج العربى فى النصف األول من القرن العشرٌن "ـ 30

 ٌم إبرا 0د0عد ا الطالب السعودى / مستور جمعان الز رانى بإشراف أ،ماجستٌر 

 3990، الدراسات اإلسمامٌة العالٌة بالقا ر   معهد،العدوى 

 " تارٌخ بٌت المقد  منذ الفتح اإلسمامى حتى الحملة الصلٌبٌة األولى " رسـالةـ 33

عصام الدٌن عبد  0د0إشراف أ،جمٌل العبد ماجستٌر أعد ا الطالب / عبد اللطٌف

 3990 ،ا ر  إف الفقى  بمعهد الدراسات اإلسمامٌة العالٌة بالقوالر
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الهجرى " رسالة  عشر " الفكر اإلسمامى فى الٌمن فى النصف األخٌر من القرن الرابعـ 30

 ،محمد عرفه 0د0إشراف أ ،ماجستٌر أعد ا الطالب الٌمنى / أحمد بن على الهمدانى

 . 3993 ،سعود اإلسمامٌة جامعة اإلمام محمد بنـ كلٌة الشرٌعة 

واالجتماعٌة فى العصر المملوكى " رسالة دكتوراه " القااء ودوره فى الحٌا  السٌاسٌة ـ 31

الدراسات  عفاف صبر   بكلٌة 0د0إشراف أ،  أعدتها الطالبة / منى عبد الغنى حسن

 .3992 ،جامعة األز رـ اإلنسانٌة 

 " دور الممالٌك السٌاسى واالجتماعى فى مصر فى العصرٌن الفاطمى واألٌوبى " منـ 32

نجوى محمود  ماجستٌر أعدتها الطالبة/ رسـالة م 3030 -م  943 ـ /  425 ـ  130

جامعة ـ بكلٌة الدراسات اإلنسانٌة  ـفتحٌة النبراوى  0د0إشراف أ، كمال كٌر  

 0 م3997،األز ر

" التجار ودور م فى نشر اإلسمام جنوب الصحراء اإلفرٌقٌة " أعد ا الطالب / محمد ـ 33

جامعة ـ   لٌة دار العلوم، كوى أحمد العد إبرا ٌم 0د0الصاوى محمد إبرا ٌم بإشراف أ

 0 3997،القا ر 

 " التطور السٌاسى ومظا ر الحاار  فى عدن منذ بداٌة القرن الثال  حتى نهاٌة حكمـ 34

صفاء  0د0، رسالة دكتوراه بإشراف أ(م  3337 - 539 ـ /  901 - 002)بنى طا ر

ر  المساعد عبد الفتاح أعد ا الطالب/ عصام عبد المنعم إبرا ٌم الشٌن المد حافظ

 .3999عام  جامعة الزقازٌق - بآداب بنها

م "رسالة  3033/  524 - ـ 227/  010"  " األزمات االقتصادٌة فى إقلٌم العراقـ 37

السٌد محمد  0د0دكتوراه أعد ا الباح  / عبد المنعم على عرفان الشحات بإشراف أ

 م .0000،طنطا  جامعة –أبوالعزم داود بكلٌة اآلداب 

لمغربٌة فى السودان الغربى " ودور ا السٌاسى والحاارى منذ ظهور " العناصر اـ 35

م رسالة  3390 ـ /  999 -م  3043 ـ /  225المرابطٌن حتى  نهاٌة دولة صنغى  " 

رجب محمد عبد  0د0إشراف أ، دكتوراه أعدتها الباحثة / عبلة محمد سلطان لطٌف

 فرٌقٌة بجامعة القا ر حسن على حسن بمعهد البحو  والدراسات األ 0د0الحلٌم وأ
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" الكتابات التارٌخٌة فى مصر واألندل  فى القرن الرابع الهجرى " دراسة مقارنة ـ 39

حسن على حسن أعد ا الباح  / عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح  0د0أ بإشراف 

 0على المدر  المساعد بكلٌة دار العلوم جامعة القا ر  

/  295 - 255الصلٌبٌة األولى "  " دور رٌمون الرابع كونت تولوز فى الحروبـ 00

رسالة قام بإعداد ا الطالب / محمد حسٌن الصافى بإشراف  م  3303 - 3093

 0بجامعة صنعاء للحصول على درجة الماجستٌر فاٌز إسكندر بكلٌة اآلداب 0د0أ

"  الجزء الرابع والثماثون من كتاب التارٌخ ألبى الحسن  مال بن المحسن الصابىءـ 03

رسالة قام بإعداد ا الطالب / راوان أحمد مصلح اللٌ  بكلٌة اآلداب  "دراسة وتحقٌق 

 0للحصول على درجة الماجستٌر  صنعاء  جامعة

" الدور السٌاسى للمرأ  فى عهد النبى ) صلى هللا علٌه وسلم ( والخلفاء الراشدٌن " ـ 00

 أحمد إبرا ٌم 0د0رسالة قامت بإعداد ا الطالبة / أسماء محمد أحمد زٌاد  بإشراف أ

 0جامعة القا ر   -فهمى عبد الجلٌل بكلٌة الدراسات بالفٌوم  0د0العدوى ، و أ

 ا الطالب / دقام بإعدا راه" الملكٌات الزراعٌة فى المغرب  واألندل  "رسالة دكتوـ 01

جامعة القا ر   -العلوم  بكلٌة دار ،طا ر راغب 0د0ٌحٌى أبو المعاطى بإشراف أ

 م0000،

رسالة ماجستٌر قامت  ى دراسة األتراك تارٌخٌا وحاارٌا "" منهج  جرجى زٌدان فـ 02

حرب  محمد 0د0و أ رأفت الشٌخ، 0د0 ا الطالبة / غاد  حسن العزب بإشراف أادبإعد

 0بمعهد البحو  والدراسات اآلسٌوٌة بجامعة الزقازٌق 

القرن الرابع  " صحار وتارٌخها السٌاسى والحاارى " من صدر اإلسمام وحتى أواخرـ 03

العمانى للحصول . عد ا الطالب / محمد بن ناصر بن راشد المنذرىأى " رسالة  الهجر

بكلٌة دار العلوم بجامعة   ، عبد الرحمن سالم 0د0درجة الماجستٌر بإشراف أ على

 0القا ر  

سماح عبد  / ةها الطالبتعدأرسالة  "الجالٌات األجنبٌة فى مصر فى العصر المملوكى"ـ 04

ى درجة الماجستٌر بؤشراف األستاذ الدكتور قاسم عبده المنعم السماوى للحصول عل

 .0001قاسم، جامعة الزقازٌق 
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 ـ/ 425ـ347" "األحوال الصحٌة والطبٌة فى مصر والشام عصر الدولة األٌوبٌة)ـ 07

تحت م(، رسالة دكتوراه اعد ا الطالب محمد احمد السٌد غازى 3030ـ3373

 م.0007جامعة طنطا، إشراف:أ.د.السٌد داود أبو العزم، كلٌة اآلداب

محمد سعٌد محمد  عد ا الطالب /أرسالة  "االتجا ات الحاارٌة فى كتابات الجاحظ" ـ 05

خلٌفة للحصول على درجة الماجستٌر بإشراف األستاذ الدكتور طا ر الراغب، كلٌة دار 

 .0001العلوم ـ جامعة القا ر  

ل العامة لوالٌة الٌمن" "منهج الطبٌب العثمانى إسماعٌل بن إبرا ٌم فى كتابه األحواـ 09

نهاد عبد السمام عمار للحصول على  عد ا الطالب /أرسالة  دراسة وتحقٌق  

درجة الماجستٌر بؤشراف األستاذ الدكتور رأفت غنٌمى الشٌخ، معهد الدراسات 

 قسم الحاارات اآلسٌوٌة. –والبحو  اآلسٌوٌة 

 – 923 ـ / 390-112المرأ  فى العراق خمال عهدى البوٌهٌٌن والسماجقة )ـ 10

أحمد عبد المنعم أحمد عبد الرحٌم العدوى  عد ا الطالب /أرسالة   م(" 3391

 كلٌة اآلداب جامعة القا ر . -بؤشراف األستاذ الدكتور / منى حسن أحمد محمود

محمود  عد ا الطالب /أرسالة  "العلماء والعامة بالشام ومصر فى العصر األموى" ـ 13

كلٌة دار العلوم  -اف األستاذ الدكتور / على حبٌبة عطا هللا حسن أبو النصر بؤشر

 جامعة القا ر .

"قبائل الحوالة فى الخلٌج العربى من القرن الساد  عشر إلى القرن الثامن عشر ـ 10

على محمد جاسم إبرا ٌم بؤشراف األستاذ  عد ا الطالب /ماجستٌر أرسالة المٌمادى" 

 .0000ى للدراسات اإلسمامٌة بالقا ر  المعهد العال -الدكتور / إبرا ٌم أحمد العدوى

"كتب التراجم فى الترا  العربى من بداٌة القرن السابع حتى نهاٌة القرن الثانى عشر ـ 11

للهجر " دراسة مرجعٌة تحلٌلٌة إعداد الطالبة / دالٌا عبد الستار الحلوجى ، إشراف أ.د. 

 .0002سعد محمد الهجرسى 

 رسالةعهدٌن القدٌم والحدٌ   دراسة مقارنة " العقائد الدٌنٌة فى مملكة سبؤ بٌن ال ـ36

،معهد الدراسات  عبد القادر عبد السمٌع إبرا ٌم أبو العزمعد ا الطالب /دكتواره  أ

 م .0003قسم الحاارات اآلسٌوٌة ، –والبحو  اآلسٌوٌة 
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" األندلسٌون و جراتهم إلى المغرب األوسط من القرن الثانى )الثامن المٌمادى( ـ 13

الثامن الهجرى )الرابع عشر المٌمادى ( رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة  الهجرى وحتى

/نصٌر  مختار عزرودى ،إشراف ا.د سحر السٌد عبد العزٌر سالم ، كلٌة اآلداب 

 م .0007جامعة اإلسكندرٌة ، 

 ـ(، 752-425"التؤلٌف التارٌخً والحاار  فً مصر من زمن الممالٌك البحرٌة" )ـ 14

الباح /أحمد عبد الفتاح إسماعٌل تمام، تحت إشراف أ.د. حسن  رسالة ماجستٌر أعد ا

 م.0003- ـ3204على حسن، بكلٌة دار العلوم بجامعة القا ر ،

"إقلٌم الشا  من الفتح اإلسمامً حتى نهاٌة القرن الخام  الهجري دراسة تارٌخٌة ـ 17

اف حاارٌة"، رسالة ماجستٌر أعد ا الباح /محمود عبد هللا جمعه مراد، تحت إشر

أ.د.محمد عبدهللا النقٌره، د.كرم حلمً فرحات، بمعهد الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة 

 م.0004بجامعة الزقازٌق، 

م( 3000مـ 545 ـ/233 ـ إلى 032"العماقات الخارجٌة االقتصادٌة لمصر من عام )ـ 15

دراسة مقارنة"، رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب/خالد محمد طه، إشراف أ.د.إبرا ٌم 

 .0001عدوي، د.أحمد كامل محمد، بدار العلوم، جامعة القا ر ، أحمد ال

"الدراسات التارٌخٌة فً الٌمن فً القرنٌن الساد  والسابع الهجرٌٌن"رسالة  ماجستٌر ـ 19

أعد ا الباح /أٌمن عبد المنعم محمد أحمد خطاب، تحت إشراف:أ.د.حسن على حسن، 

 م.0007- ـ3205بكلٌة دار العلوم بجامعة القا ر ، 

"حركات المعاراة اد الموحدٌن فً المغرب"، رسالة ماجستٌر أعدتها الباحثة/ ـ 20

فوزٌة عبد هللا سعٌد العلً، تحت إشراف:أ.د.محمود إسماعٌل، بكلٌة اآلداب بجامعة 

 .3997عٌن شم ،

"الحٌا  العلمٌة فً الحجاز فً القرنٌن الثال  والرابع الهجرٌٌن"، رسالة دكتوراه أعد ا ـ 23

رحمن أحمد حفظ الدٌن المصنف، تحت إشراف أ.د.عبد الرحمن عبد الباح /عبد ال

 م.0001 ـ/3202جامعة صنعاء، -الواحد الشجاع، بكلٌة اآلداب

م(" 3534إلى  3504"العماقات العمانٌة الهندٌة فً عهد السٌد سعٌد بن سلطان)من ـ 20

رأفت رسالة ماجستٌر أعدتها الباحثة/عفاف السٌد عبد المجٌد على، تحت إشراف:أ.د.
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غنٌمً الشٌخ، د.عبد الحكٌم الطحاوي ، بمعهد الدراسات والبحو  اآلسٌوٌة بجامعة 

 م.0001 ـ/3202الزقازٌق، 

"الطوائف الحرفٌة ودور ا فً الحٌا  العامة فً مصر اإلسمامٌة فً عصر الدولة ـ 21

م"،رسالة دكتوراه أعد ا الباح /محمد غنٌم محمد 3373-945/347- ـ135الفاطمٌة 

ٌاد، تحت إشراف:أ.د.محمد عبد هللا النقٌره، بكلٌة اآلداب بجامعة الزقازٌق، عطٌة الص

 م.0004 ـ/3207

"الحٌا  الفكرٌة بالمغرب األدنى واألندل  فً القرنٌن الثال  والرابع الهجرٌٌن دراسة ـ 22

تارٌخٌة مقارنة"، رسالة ماجستٌر أعد ا الباح /عبد المنعم محمد عبد هللا على عبا ، 

 م.0002أ.د.حسن على حسن، بكلٌة دار العلوم جامعة القا ر ،تحت إشراف:

"الثغور المصرٌة ودور ا السٌاسً والحااري فً العصر المملوكً" ، رسالة دكتوراه ـ 23

أعد ا الطالب/رزق محمد نسٌم عبد المهٌمن، تحت إشراف:أ.د.السٌد داود أبو العزم، 

 م.0003كلٌة اآلداب جامعة طنطا،

م("، رسالة ماجستٌر، 3070-3004فرنسا فً عهد لوٌ  التاسع )"السٌاسٌة الخارجٌة لـ 24

أعد ا الطالب/علً الحسٌنً أحمد، إشراف:أ.د.زبٌد  محمد عطا، كلٌة اآلداب جامعة 

 م.0003حلوان،

م"، رسالة ماجستٌر أعدتها 3001-574 ـ/191-030"إمار  بنً ٌعفر فً الٌمن ـ 27

ام الدٌن عبد الرإوف الفقً، كلٌة الطالبة/نهلة زرق محمد أحمد موسى، إشراف:أ.د.عص

 م.0000اآلداب جامعة القا ر ، 

-070"موقف أ ل المغرب واألندل  من اإلسماعٌلٌة قبل تحولها إلى مصر)ـ 25

م(، رسالة دكتوراه أعد ا الباح /عبد الرحمن محمد جٌمان صغٌر، 970-551 ـ/143

 م.0003نعاء، إشراف:أ.د.عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع، كلٌة اآلداب جامعة ص

-العصفورٌٌون–"إقلٌم البحرٌن فً ظل حكم الدوٌمات : العربٌة العٌونٌون ـ 29

م("، رسالة دكتوراه أعد ا الباح / محمد محمود 3333-3074 ـ/941-249الجبور)

عبد الحمٌد خلٌل، إشراف:أ.د.سٌد  إسماعٌل كاشف، أ.د. علٌة عبد السمٌع الجنزوري، 

 م.0003كلٌة البنات جامعة عٌن شم ، 
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-بٌزا -"العماقات التجارٌة بٌن دولة بنً مرٌن والجمهورٌات اإلٌطالٌة جنو ـ 30

م("، رسالة دكتوراه أعد ا الباح / مجدي عبد 3242-3035 ـ/549-434البندقٌة)

العال سمام ٌاسٌن، إشراف:أ.د.قاسم عبد قاسم، أ.د.سامٌة مصطفى مسعد، د.حاتم عبد 

 م.0003لزقازٌق، الرحمن الطحاوي، كلٌة اآلداب جامعة ا

م("، رسالة ماجستٌر 3290-3054 ـ/597-279"تارٌخ الطب والتطبٌب فً األندل  )ـ 33

أعدتها الطالبة/نرمٌن السٌد عبد الو اب ٌوسف، إشراف:أ.د.السٌد أبو العزم داود، 

 م.0002أ.د.راوان محمد البارودي، د.محمد فهمً إمبابً ، كلٌة اآلداب جامعة طنطا،

-209ً إقلٌم خوارزم فً العصرٌن السلجوقً والخوارزمً )"الحٌا  الفكرٌة فـ 30

م("، رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب/ محمد سعد السٌد أحمد 3010-3017 ـ/405

عزب، إشراف:أ.د.سامٌة مصطفى مسعد، د.محمد عبد العظٌم أبو النصر، كلٌة اآلداب 

 م.0002جامعة الزقازٌق،

رابع حتى منتصف القرن الساد  "الخوارج فً بماد المغرب من بداٌة القرن الـ 31

الهجري" ، رسالة دكتوراه أعد ا الباح / محمد عبد الصمد علً حسن، 

إشراف:أ.د.أحمد الشامً، أ.د.محمود إسماعٌل عبد الرازق، كلٌة اآلداب جامعة 

 م.0001الزقازٌق، 

ر "العماقات بٌن بماد المغرب ودولة الكانم والبرنو من القرن السابع إلى القرن العاشـ 32

الهجرٌٌن، الثال  عشر إلى الساد  عشر المٌمادٌٌن"، رسالة دكتوراه أعد ا الباح / 

مفتاح ٌون  الرباحً، إشراف:أ.د. عطٌة القوصً، د.كرم الصاوي باز، معهد البحو  

 م.0001والدراسات األفرٌقٌة جامعة القا ر ، 

-443 ـ/310-23) لحٌا  االقتصادٌة والمظا ر االجتماعٌة فً فلسطٌن عهد بنً أمٌةا"ـ 33

م("، رسالة دكتوراه أعد ا الباح /سلٌمان علً محمد البدور، إشراف:أ.د.رإوف 730

عبا  محمد، أ.د. عصام الدٌن عبد الرإوف الفقً ، معهد البحو  والدراسات العربٌة 

 م.0001التابع لجامعة الدول العربٌة، 

ن القرن الثال  الهجري، "دور قبائل  المغربٌن األوسط واألدنى فً حركة التجار  إباـ 34

التاسع التاسع المٌمادى" رسالة ماجستٌر أعد ا الباحثة  الة خٌرى الدقاق ،إشراف ا.د 
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ت البٌلى ، ا.د عبد هللا عبد الرزاق ، د سوزى إباظة ، معهد البحو  امحمد برك

 م.0000والدراسات األفرٌقٌة   ـ جامعة القا ر  ،

ر ودور م فً الخمافة العـ 37 ٌْ ِه م("، رسالة 3324-3040 ـ/323-232باسٌة )"بنو ج 

ماجستٌر أعدتها الباحثة/نهى إسماعٌل عبد الباقى تحت إشراف أ.د.محمد عبد العظٌم أبو 

 م.0002النصر، كلٌة اآلداب ـ جامعة الزقازٌق،

أعد ا الطالب أحمد فتحى  رسالةتارٌخ القااء فى افرٌقٌة حتى نهاٌة عصر األغالبة " ـ 35

منى حسن أحمد محمود ، كلٌة اآلداب بنى سوٌف  شراف أ.دتحت إأحمد خلٌفة ، 

 م0002،جامعة القا ر  ، 

"أصول مذ ب الشٌعة األثنى عشرٌة فً إٌران وموقف أ ل السنة منهم دراسة ـ 39

تارٌخٌة" رسالة دكتوراه أعد ا الباح / محمد األنور محمد جمعه، إشراف:أ.د.سعٌد 

لبحو  والدراسات اآلسٌوٌة ، جامعة جمعه مراد، بقسم األدٌان المقارنة، معهد ا

 الزقازٌق .

"تارٌخ جرجان وحاارتها فً القرنٌن الثال  والرابع الهجرٌٌن" رسالة ماجستٌر، ـ 40

أعد ا الباح /أحمد عبد الباقً عبد الكرٌم، إشراف:أ.د.محمد عبد هللا النقٌره، د.كرم 

 م .0003 حلمً فرحات، معهد البحو  والدراسات اآلسٌوٌة، جامعة الزقازٌق،

"الماد  التارٌخٌة لغزوات الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً تفسٌر الطبري ومقارنتها ـ 43

بكتب التارٌخ" رسالة ماجستٌر، إعداد الطالب/ عبد المنعم محمد كندو، 

 م.0001إشراف:أ.د.محمد عبده السروري ، كلٌة اآلداب جامعة صنعاء،

خشٌدٌة دراسة تارٌخٌة حاارٌة" ، "بلبٌ  من الفتح اإلسمامً حتى نهاٌة الدولة األـ 40

رسالة دكتوراه أعد ا الباح /مجدي مرسً سلٌمان حجاب، إشراف :أ.د.سٌد أبو العزم 

 م.0003داود، كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا، 

 ـ("، رسالة 752-425"التؤلٌف التارٌخً والحااري لمصر زمن الممالٌك البحرٌة )ـ 41

إسماعٌل، إشراف:أ.د.حسن علً حسن، كلٌة ماجستٌر أعد ا الطالب/أحمد عبد الفتاح 

 م.0003دار العلوم ـ جامعة القا ر ،
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م("، رسالة 3337-3049 ـ/901-445"تارٌخ الزراعة فً المغرب اإلسمامً )ـ 42

دكتوراه أعد ا الطالب/ إبرا ٌم حمود بدر، إشراف:أ.د.السٌد أبو العزم داود، كلٌة 

 م.0004اآلداب ـ جامعة طنطا،

م(، 923-539 ـ/112-002الحااري للحنابلة فً إقلٌم العراق )"الدور السٌاسً وـ 43

رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة/ آمال عبد العاطً السٌد عبد العال ، إشراف :أ.د.السٌد 

 م.0004أبو العزم داود، كلٌة اآلداب جامعة طنطا،

ـ 425 ـ/ 901-00" جزٌر  الرواة منذ الفتح اإلسمامى حتى نهاٌة عصر الممالٌك) ـ 44

م( رسالة دكتوراه  أعد ا الطالب مصطفى على إبرا ٌم دوٌدار ، إشراف ا.د 3337

 م.0003السٌد عبد العزٌز سالم ،ا.د/ السٌد داود أبو العزم ،كلٌة اآلداب ـجامعة طنطا ،

"الدور السٌاسً والثقافً لفقهاء الشافعٌة فً مصر فً عهد دولة الممالٌك البحرٌة ـ 47

الة ماجستٌر أعد ا الباح / إٌهاب محمد رزق م("، رس3150-3030 ـ/425-752)

صماح، إشراف:أ.د.أحمد عبد الحمٌد خفاجً، أ.د.محمد أحمد أبو الفال، كلٌة اآلداب ـ  

 م.0004جامعة طنطا، 

"األول فً تارٌخ ابن أبً الهجاء تحقٌق ودراسة ونقد"، رسالة ماجستٌر أعدتها ـ 45

ة عبد الفتاح النبرواي ، كلٌة الباحثة/أسماء فتحً عبد الو اب، إشراف:أ.د.فتحٌ

 م .0004الدراسات اإلنسانٌة فرع البنات جامعة األز ر، 

م("، رسالة 3373-949 ـ/347-135"التجار األجانب فً مصر فً العصر الفاطمً )ـ 49

ماجستٌر أعد ا الطالب/أحمد السٌد محمد زٌاد ، إشراف: أ.د.محمد عبد هللا النقٌره، كلٌة 

 م.0007 اآلداب جامعة الزقازٌق،

"اإلقطاع وأثره السٌاسً واالجتماعً فً المغرب خمال عصري المرابطٌن ـ 70

والموحدٌن"، رسالة دكتوراه أعد ا الباح / محمد عبد العمر، إشراف :أ.د.محمود 

 م.0007إسماعٌل عبد الرازق، كلٌة اآلداب جامعة عٌن شم ،

دولة األغالبة" ،  "التارٌخ السٌاسً والحااري لمدٌنة تون  منذ إنشائها حتى سقوطـ 73

رسالة دكتوراه أعد ا الطالب/ إبرا ٌم فرغل محمد عبد الحمٌد، إشراف :أ.د.فهمً عبد 
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الجلٌل محمود، أ.د.أحمد مصطفى الصغٌر، كلٌة دار العلوم بالفٌوم، جامعة 

 م.0001القا ر ،

-3030 ـ/930-227"الدور االجتماعً للشٌعة فً العراق عصر سماطٌن السماجقة )ـ 70

، رسالة ماجستٌر أعد ا الباح / مجدي سمٌر إبرا ٌم سٌد أحمد، إشراف م("3391

 م.0007:أ.د.محمد عبد الحلٌم الرفاعً، كلٌة دار العلوم ـ جامعة القا ر ،

" فنون الحرب وأسالٌب القتال فً عهد صماح الدٌن األٌوبً والظا ر بٌبر  دراسة ـ 71

فكري حسن علً،  تارٌخٌة مقارنة"،رسالة دكتوراه أعد ا الباح / مبارك

إشراف:أ.د.عفٌفً محمود إبرا ٌم،أ.د.ممدوح عبد الرحمن عبد الرحٌم، د.سعٌد عثمان 

 م.0007ٌون ، كلٌة اآلداب بقنا،جامعة جنوب الوادي ،

-752" النشاط التجاري البحري فً البحر األحمر فً عصر الممالٌك الجراكسة )ـ 72

/ أحمد حامد أحمد موسى، م("، رسالة دكتوراه أعد ا الباح 3334-3150 ـ/900

 م.0007إشراف أ.د.حسن خاٌري أحمد ،كلٌة اآلداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادي ،

ـ 730 ـ / 010ـ 310" السٌاسة العباسٌة فى بماد المغرب فى العصر العباسى األول ـ 73

م" رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة / وصال حمدى إسماعٌل ، إشراف ا.د/ فتحٌة 525

د / عفاف سٌد صبر   كلٌة الدراسات اإلنسانٌة  ، جامعة األز ر ـ فرع النبرواى ، ا.

 م .0007البنات ، 

" جهود المإرخٌن المسٌحٌٌن فى مصر اإلسمامٌة من القرن األول إلى السابع الهجرى ـ 74

دراسة موازنة  رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب محمد عبد الخالق عبد المولى محمد 

الم ومشاركة عبد الفتاح  فتحى عبد الفتاح ، كلٌة دار ،إشراف ا.د / عبد الرحمن س

 م .0007العلوم ـ جامعة القا ر  ،

م ( 3015 ـ/413" غرناطة فى ظل حكم بنى األحمر وعماقاتهم بالممالٌك النصرانٌة ) ـ 77

( " رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب / مصطفى محمد فوزى شاكر 3132 ـ/733)

 م.0007ٌة اآلداب جامعة حلوان  ، ،إشراف أ.د / زبٌد  محمد عطا ، كل
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ٌة فى حار موت فى القرنٌن السابع والثامن للهجر  / الثال  عشر م" الحٌا  العلـ 75

والرابع عشر للمٌماد ، رسالة  دكتوراه أعد ا الطالب  / محمد ٌسلم عبد النور، إشراف 

 م .0005ا.د / عبد الواحد الشجاع  كلٌة اآلداب ـ جامعة صنعاء ،

م( رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة / 902ـ502 ـ  / 130ـ009فى تطلٌلة ) " بنو قسى ـ 79

مها سعد على إبرا ٌم إشراف أ.د / زبٌد  محمد عطا ، كلٌة اآلداب جامعة حلوان  ، 

 م.0005

م(  رسالة 909ـ500 ـ/ 094ـ352" القااء والتقااى فى أفرٌقٌة عصر األغالبة )ـ 50

و ٌدى زتانى إشراف أ.د / أمال محمد حسن ،  ماجستٌر أعدتها الطالبة / شٌرٌن زتاتى

 م 0005كلٌة البنات ،جامعة عٌن شم  ،

" ابن عساكر مإرخاً " رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب /  جمعة محمود دبل ،  إشراف ـ 53

 م . 0005السٌد أبو العزم داود ، كلٌة اآلداب ، جامعة طنطا ، 

 ـ/ 903ـ 293اإلسمامٌة فى الفتر  )" الحٌا  السٌاسٌة واالقتصادٌة فى سلطنة مقدٌشو ـ 50

م( " رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب /  حمدى محمد إبرا ٌم  عبد الشافى 3300ـ3303

، إشراف أ.د/ منى حسن أحمد ، أد./ كرم الصاوى باز ، معهد البحو  والدراسات 

 م.0005اإلفرٌقٌة ، جامعة القا ر  ، 

العباسى الثانى حتى سقوط الغزنوٌٌن ) " مظا ر الحٌا  الفكرٌة فى بلخ بداٌة العصر ـ 51

م( رسالة دكتوراه  أعد ا الطالب أحمد محمد السعٌد أحمد 3354ـ 524 ـ 351ـ100

 م.0005السعٌد  ، إشراف ،ا.د/ السٌد داود أبو العزم ، كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا ، 

ة م(  رسال3340ـ 3337 ـ /333ـ333"دولة األتراك السماجقة عصر السلطان سنجر)ـ 52

ماجستٌر أعدتها الطالبة سماح محمد عواد محٌسن ،أشراف ا.د/ سامٌة مصطفى  مسعد 

 م .0005، كلٌة اآلداب ـ جامعة الزقازٌق  ، 

" الصٌرفة والصٌارف فى الدولة اإلسمامٌة فى المشرق اإلسمامى)القرن الرابع ـ 53

، إشراف الهجرى/ العاشر المٌمادى( رسالة ماجستٌر أعدتها سهٌر ٌوسف بدٌر الحداد

ا.د/ فتحٌة عبد الفتاح النبرواى  وا.د/ عفاف سٌد صبر  كلٌة الدراسات اإلنسانٌة جامعة 

 م .0005األز ر ـ فرع البنات ـ 
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" المطهر المقدسى ومنهجه التارٌخى فى كتاب البدء والتارٌخ ، رسالة دكتوراه أعد ا ـ 54

 اب فال، ا.د/ عبد محمد السٌد إبرا ٌم البساطى ، إشراف ا.د/ محمد الشٌخ عبد الو

 م .0005المقصود عبد الحمٌد ، كلٌة اللغة العربٌة ، جامعة األز ر، 

 ـ/ 405ـ92"إقلٌم الشاش منذ الفتح اإلسمامى حتى سقوط الدولة الخوارزمٌة ) ـ 57

م( رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب  محمد مهدى خلٌفة عبد المنعم إشراف 3131ـ730

بقنا ـ  ٌم ، ا.د/صماح سلٌم  طاٌع ، كلٌة اآلدابأ.د/ ممدوح  عبد الرحمن عبد الرح

 م . 0005جامعة  جنوب الوادى ، 

" الصابئة فى عهد الدولة العباسٌة " رسالتها ماجستٌر أعدتها الطالبة منال غالب ـ 55

 م . 0005الملٌجى ،إشراف ا.د/ السٌد أبو العزم داود ، كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا ، 

رٌخ اإلسمامى " رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب  محمد حسن " معجم البلدان مصدرا للتاـ 59

/ محمد عمار  ، إشراف : ا.د/ حسن على حسن ،أ.د.محمد عبد الحلٌم الرفاعً، كلٌة 

 م 0005دار العلوم ـ جامعة القا ر  ، 

استثتمار ذلك فى العصر الحاار"  ة" الدعو  إلى هللا فى عهدى الوال  واألمار  وكٌفٌ ـ 90

محمد فتح اله محمد عبد المولى زٌاد  ،إشراف ا.د/ ه أعد ا الطالب  دكتورا  رسالة

مشرح على أحمد على، د/ عبد الواحد شلتوت ، بكلٌة أصول الدٌن و الدعو  ، جامعة 

 م .0009األز ر بالمنصور  ،

 ـ 435ـ94" الحٌا  الفكرٌة فى إقلٌم فرغانة من الفتح اإلسمامى حتى غزو المغولى) ـ 93

الة دكتوراه  أعدتها الطالبة نهى اسماعٌل عبد الباقى ،اشراف م(" رس732،3113/

 0009ٌة البنات ،جامعة عٌن شم ، لد.امال حسن، ك

" تارٌخ أصفهان وحاارتها فى القرنٌن الثال  والرابع الهجرٌٌن " رسالة دكتوراه   ـ 90

معهد   أعد ا الطالب احمد عبد الباقى عبد الكرٌم ، إشراف ا .د / محمد عبد هللا النقٌر 

 م 0009البحو   والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق ، 

" قبٌلة نفوسة فى تارٌخ المغرب من الفتح اإلسمامى حتى نهاٌة القرن الرابع الهجرى " ـ 91

رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة فاطمة حسن جابر  ، إشراف د أمال محمد حسن خلٌل ، 

 م  0009كلٌة البنات ـ جامعة عٌن شم  ،
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رسالة  م ("3232ـ  3009/ 535 ـ ـ 404الحٌا  الفكرٌة فى الدولة الرسولٌة )"  ـ 92

ماجستٌر أعد ا الطالب محمود عبد المقصود ثابت ، إشراف ا.د/ حسن على حسن عبد 

 م.0009العواد ،كلٌة دار العلوم جامعة القا ر  ،

 ـ 941ـ904" الحٌا  السٌاسٌة والمذ بٌة فى عهد الشاه إسماعٌل الصفوى )ـ 93

م( ، رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب ممدوح رماان أحمد ٌوسف ، 0 332ـ3300/

كلٌة دار العلوم جامعة القا ر   أ.د/ طا ر راغب ،د. احمد السعٌد عبد المولى ، فإشرا

 م.0009،

م(  943ـ 505 ـ/  130ـ000مار  الرباٌن األندلسٌٌن فى كرٌت )أفرٌقٌش ( )إ"    ـ 94

عٌد منصور ،إشراف ا.د/ زبٌد   عطا هللا ،د موا ب  رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب 

 م. 0009عبد الغفار ، كلٌة اآلداب  ،جامعة حلوان ، 

  المغربٌة من القرن الثانى  حتى السابع الهجرى ، رسالة دكتوراه أعدتها أ" المرـ 97

الطالبة كرٌمة عبد الروإف محمد رحٌم ،إشراف ا .د/ محمود إسماعٌل  ، دأمال محمد 

 م .0009. شرٌن شلبى عشماوى ، كلٌة البنات ، جامعة عٌن شم   ، حسن ، د

م( 3093ـ3001 ـ/ 252ـ2323"  الحٌا  الفكرٌة فى أشٌبلٌة فى عصر بن عباد )    ـ 95

رسالة دكتوراه أعدتها  الطالبة  نجماء حسنى إبرا ٌم مبارك ، إشراف ا.د/ محمود 

 .م 0009إسماعٌل ،كلٌة اآلداب  ، جامعة عٌن شم   ، 

ـ 23" حركات التمرد والعصٌان منذ قٌام الدولة األموٌة حتى العصر العباسى  األول)  ـ 99

رسالة دكتوراه أعد ا الطالب عماء الدٌن عبد الغفار  منصور  ( 527ـ 443 ـ / 00

 م. 0009حسٌن ، كلٌة اآلداب ، طنطا ، 

م( 3337ـ3030 ـ / 901ـ425فى مصر والنوبة فى عصر الممالٌك )  األشراف"    ـ300

رسالة دكتوراه أعد ا الطالب حسن مدنى  حسن محمود ، إشراف  د. سوزى أباظة 

 م 0009محمد حسن ، معهد البحو  والدراسات األفرٌقٌة ، جامعة القا ر  ،

" التارٌخ السٌاسى  لمدٌنة قسنطٌنة منذ عهد األغالبة وحتى نهاٌة الدولة الحفصٌة  ـ303

عدتها الطالبة عز  رشاد مرعى ، م( رسالة ماجستٌر أ3330ـ 500 ـ/ 934ـ352)

 م  .00009كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة ، 
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" الهجرات العمانٌة إلى شرق إفرٌقٌا فى القرن الهجرى األول  والرابع  والسابع  ـ300

دراسة حاارٌة ، ماجستٌر أعد ا الطالب سعٌد بن  سالم النعمانى  ، إشراف ا.د/ عبد 

 م. 0009ة القا ر  ،الرحمن سالم ،كلٌة دار العلوم جامع

" الحٌا  السٌاسة واالقتصادٌة فى بماد ما وراء النهر من قٌام الدولة العباسٌة إلى   ـ301

الدولة السامانٌة رسالة دكتوراه أعد ا الطالب  محمود محمد السٌد على خلف  ،إشراف 

ا.د/ عبد الشافى محمد عبد الطٌف ،ا.د/ حسٌن ٌوسف دوٌدار ،  كلٌة اللغة العربٌة ، 

 م .0009امعة األز ر ، ج

م( " رسالة ماجستٌر 3373 ـ/ 347ـ135" األطباء فى مصر فى العصر الفاطمى )  ـ302

 م . 0009كلٌة اآلداب جامعة القا ر  ، أعد ا الطالب عماء محمد عبد الظا ر بدوى

"رسالة دكتوراه 3003ـ 3300 ـ/ 400ـ221"تارٌخ إفرٌقٌة السٌاسى والحاارى ) ـ303

إشراف ا.د/ عفٌفى محمود إبرا ٌم ،كلٌة  أبو بكر محمد حسن ، أعدتها الطالبة نجوان

 م . 0009اآلداب ،جامعة بنها ، 

بين الجبور والبرتغاليين  فى منطقة الخميج العربى القرن  ع"المؤثرات الحضارية لمنزا    ـ304
رسالة ماجستٌر  التاسع حتى الحادى عشر الهجرى /الخامس عشر حتى السابع عشر

 ، رأفت غنيمى الشيخ إشراف ا.د/ ،سم سعيد محمود محمد الجوسقى  هيأعد ا الطالب  
 م 0030معهد البحو   والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق ، 

 (32323ـ3009  /535ـ404ٌة )ل"عماقات الٌمن الخارجٌة فى عصر الدولة الرسو ـ307

/أبو محمد إسماعٌل على عبد الرحمن ، إشراف ا.د/ رسالة دكتوراه أعدتها الطالب 

 ،ىدجامعة جنوب الوا كلٌة اآلداب بقنا ، ،د./ صماح سلٌم طاٌع د فرغلى ،الحمد محم

 م.0030

أحوالهم السٌاسٌة وا م  م(3372 ـ/ ـ349ـ311" دولة بنى مهدى فى الٌمن ) ـ305

ا.د/ حمد، إشراف أنهلة رزق محمد رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة/  "مظا ر حاارتهم

 م.0030ـ جامعة القا ر  ، آلدابمحمود عرفة محمود، كلٌة ا
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ـ 517 ـ/ 335ـ 029لٌم نٌسابور فى العصر السلجوقى )الفكرٌة فى إق" الحٌا   ـ309

/ سامٌة دعبد الرحمن صالح بكار ،إشراف ا.م(" رسالة دكتوراه أعد ا الطالب /3340

 م.0030مسعد كلٌة اآلداب ـ جامعة الزقازٌق ،

م( 3037ـ949 ـ/ 347ـ 135طمى )" الكتابة و الكتاب فى مصر فى العصر الفا ـ330

محمد أحمد  إشراف ا.د/ رسالة ماجستٌر أعد ا الطالب /محمد احمد حسن إسماعٌل ،

 .م0030، طنطاكلٌة اآلداب ،جامعة  ،أبو الفال

رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة/  ""داٌنة  من الفتح حتى نهاٌة  دول الطوائف  ـ333

 م.0030،حلوان، كلٌة اآلداب ـ جامعة هللازبٌد  عطا إشراف ا.د/ ،ٌاسمٌن عبد السمام 

ـ 3090 ـ/ 405ـ215" غرناطة فى عصرى دولتى المرابطٌن والموحدٌن) ـ330

إشراف ا.د/  مد حسٌن ،حإٌمان إبرا ٌم م/رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة  "م(3010

 م . 0030كلٌة اآلداب ،جامعة اإلسكندرٌة،  حمدى عبد المنعم محمد حسٌن ،

رسالة  م(31ـ7لم اإلسمامى)من القرن األول وحتى السابع الهجرٌٌن/ النفط فى العا" ـ331

 ،حسٌن عبد الرحٌم علٌو إشراف ا.د/  ماجستٌر أعدتها الطالبة / دعاء العواى السٌد ،

 م0030، لمنصور كلٌة اآلداب ،جامعة ا

م( رسالة ماجستٌر 3243ـ 3025 ـ/ 549ـ424فا  فى العصر المرٌنى) أسواق" ـ332

رم الصاوى باز ،معهد /كإشراف ا.د/حسٌن مراد،د محمد ، د الرازقأعدتها  الة عب

 م .0033البحو  والدراسات األفرٌقٌة ،جامعة القا ر  ، 

 320ـ92حتى سقوطها فى أٌدى البرتغالٌٌن) منذ الفتح اإلسمامى "مدٌنة األشبونة ـ333

 ،رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة/ شٌماء عبد الحمٌد سعد البنا ،م( 3327ـ732 ـ/

احمد محمد إسماعٌل الجمال، كلٌة اآلداب ا.د/ سحر عبد العزٌز سالم، د/ فإشرا

 .م 0033،جامعة دمنهور ،

الفر  فى الٌمن دور م السٌاسى والحاارى منذ ظهور اإلسمام حتى نهاٌة القرن  ـ334

رسالة دكتوراه أعد ا الطالب / ٌحٌى أحمد حسٌن الشحرى، إشراف  الثال  الهجرى"

 م.0033،جامعة المٌنا، محمد غزالى ،كلٌة دار العلوم  ا.د/ نصارى فهمى
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حتى سقوط دولة  "العٌون )الجواسٌ  ( فى المغرب اإلسمامى من الفتح ـ337

رسالة دكتوراه أعد ا الطالب / عوض عبد  م(3029ـ420 ـ/ 445ـ00الموحدٌن)

كلٌة اآلداب ،  ،ا.د/ محمد أحمد أبو الفالالسمام عبد المعطى الشرقاوى ، إشراف 

 م .0033امعة طنطا ،ج

وطرابل  من خمال كتابات الجغرافٌٌن والرحالة المسلمٌن بالمقارنة  برقة أوااع" ـ335

رسالة دكتوراه أعد ا  بما جاء فى المصادر التارٌخٌة حتى نهاٌة القرن الثامن الهجرى،

على محمد سٌبو، إشراف ا.د/محمد عبد الرفاعى كلٌة دار العلوم ـجامعة  الطالب /

 م0033القا ر  ،

" األوااع الحاارٌة فى المغربٌن األدنى واألوسط خمال عصر اإلمارات أواخر  ـ339

 ،إشراف أ/دالدولة الصنهاجٌة، رسالة ماجستٌر، أعدتها الطالبة خار  جمال توفٌق

  م0033أحمد خلٌفة ،كلٌة اآلداب ،جامعة المنٌا ـ صماح

 دولة البوٌهٌةحتى ال منذ الفتح اإلسمامى "النشاط التجارى لمدٌنة" سٌراف ـ300

م( رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة  بة ممدوح عبد الرحمن 997ـ4179  ـ /147ــ37)

القما، كلٌة اآلداب بقنا ،جامعة جنوب  إبرا ٌما.د/ زبٌد  عطا هللا ،د  ، إشراف الرحٌم

 م0033الوادى،

منذ الفتح اإلسمامى حتى سقوطها فى  "مظا ر الحاار  فى مدٌنة مالقة اإلسمامٌة ـ303

ستٌر أعدتها الطالبة م(رسالة ماج3257ـ730 ـ/590ـ91أٌدى النصارى القشتالٌٌن )

الدٌن ،إشراف أ.د/ حمدى عبد المنعم محمد حسٌن ،ا.د/  شٌماء عبد العزٌز محمد سعد

 م0033، كلٌة اآلداب ،جامعة اإلسكندرٌة ،كمال السٌد أبو مصطفى

 م(3142ـ721  ـ/724ــ303األ واء والنحل بالمغرب واألندل  ) "أصحاب ـ300

صماح أحمد خلٌفة  إشراف أ/درسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة أمٌر  سعد محمد محمد ، 

 م 0033، كلٌة اآلداب ،جامعة المنٌا ـ

"الرٌف فى إفرٌقٌة منذ قٌام الدولة الفاطمٌة حتى نهاٌة حكم بنى زٌرى  ـ301

لٌفة أحمد م(  رسالة دكتوراه أعد ا الباح  أحمد فتحى خ3325ـ909 ـ/ 321ـ094)

 م0033،إشراف ا.د/ منى حسن أحمد محمود كلٌة اآلداب ـ جامعة القا ر  ، 
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م( رسالة 3371ـ3017 ـ /953ـ412"الحٌا  الثقافٌة فى العصر الحفصى) ـ302

الماجستٌر أعد ا الطالب محمد أحمد السٌد حسانٌن ،إشراف ا.د/ عفٌفى محمود إبرا ٌم 

 م.0033ة بنها ،،أ.د/ بدر عبد الرحمن ،كلٌة اآلداب ـجامع

"التاثٌر السٌاسى والحاارى لتطور عقٌد  الشٌعة األثنى عشرٌة  فى العصر  ـ303

م( رسالة الماجستٌر أعد ا الطالب أحمد محمد 3713ـ3325 ـ/3307ـ907الصفوى )

معهد البحو    عبٌد عبد هللا ،إشراف ا.د/ كرم فرحات ،ا.د/ عبد الحكٌم الطحاوى

 م 0030زقازٌق ، والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة ال

صر الطا رى وحتى الع ة" مظا ر الحاار  اإلسمامٌة فى اقلٌم خوارزم من بداٌى ـ304

رسالة الماجستٌر أعد ا الطالب مصطفى   ـ( "212ـ003العصر السلجوقى) نهاٌة

معهد البحو    إشراف ا.د/ محمد عبد هللا النقٌر ، د/ ناجى  د ود محمد مصطفى

 م 0033لزقازٌق ، والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة ا

/ 949 ـ 347ـ 135" مظا ر الفساد فى مصر اإلسمامٌة فى العصر الفاطمى) ـ307

إشراف ا.د/سحر  رسالة الماجستٌر أعدتها الطالبة تٌسٌر محمد محمد شادى م(3373ـ

 م0033،اإلسكندرٌةد/أحمد محمد الجمال،كلٌة اآلداب ،جامعة  السٌد عبد العزٌز سالم،

غمال نقدٌة فى الغرب اإلسمامى فٌما بٌن )القرن األول على  "الكروم والتٌن والتمور ـ305

ة عبد رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة رانٌ التاسع الهجرى/ السابع على الخام  المٌمادى(

 م0033الحكٌم الحاجرى ، إشراف ا.د/ نبٌلة حسن ،كلٌة اآلداب ـجامعة اإلسكندرٌة ،

(رسالة دكتوراه أعد ا 3304ـ3009 ـ/921ـ407) الحفصى قسطٌنة فى العصر"  ـ309

عبد هللا عبد الرازق،كرم كمال الدٌن  إشراف الباح   عبد هللا أحمد حسٌن موسى،

 .م0033  والدراسات األفرٌقٌة، جامعة القا ر ،معهد البحو الصاوى،

رسالة الماجستٌر الكبرى   تاج الدٌن السبكى ومنهجه فى كتابه طبقات الشافعٌة"  ـ310

اد./ محمد الشٌخ عبد الو اب  إشراف،  كمال أمٌن الزعٌمى أحمد محمدأعد ا الطالب 

ة العربٌة بالقا ر  ـ جامعة األز ر، للغا فال ،اد./ حسٌن ٌوسق دوٌدار  كلٌة

 م. 0033ى
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"الحٌا  السٌاسٌة ومظا ر الحاار  فى عهد الخلٌفة ٌعقوب الموحدى  ـ313

محمد ، م( رسالة ماجستٌر أعد ا رٌهام مصطفى كمال 339ـ 3352 ـ/393ـ530)

 م.0033أشراف ا.د/ منى حسن أحمد محمود، كلٌة اآلداب ، جامعة المنصور  

م( 3133-3113 ـ/730-713المغرب األقصى فى عهد أبى الحسن المرٌنى ) " ـ310

سامٌة مصطفى رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة رشا سالم أحمد سالم ، تحت إشراف أ.د 

 م.0033مسعد ، كلٌة اآلداب ، جامعة الزقازٌق ، 

من بداٌة العصر الطا رى وحتى بداٌة مظا ر الحاار  اإلسمامٌة فى إقلٌم خوارزم " ـ311

إعداد الطالب رسالة ماجستٌر  م(3020-500 ـ/212-003العصر السلجوقى ) 

محمد عبد هللا النقٌر  ، وأد. ناجى مصطفى محمد مصطفى عبد هللا ن تحت إشراف أد. 

 م .0033ة الزقازٌق ، د ود ، معهد الدراسات األسٌوٌة ، جامع

واالجتماعٌة والثقافٌة فى المغرب اإلسمامى  من خمال نوازل  الحٌا  االقتصادٌة" ـ312

إعداد الطالب أحمد محمود خٌر هللا رسالة دكتوراه  البرزلى) جامع مسائل األحكام(

ن  اآلداب،إشراف أد. عفٌفى محمود إبرا ٌم ، وأد. أٌمن إبرا ٌم مصطفى ، كلٌة 

 م 0030 جامعة بنها ،

الزواج السٌاسى فى مصر فى عصر دولة الممالٌك البحرٌة " رسالة ماجستٌر "  ـ313

شراف ا.د/ حمدى عبد المنعم محمد لطالب حسام أحمد على نصر أحمد، إأعداد ا

 م. 0030جامعة اإلسكندرٌة ،حسٌن،كلٌة اآلداب ،

-3009 ـ/535-404اسى للجٌش واألسطول فى الدولة الرسولٌة )ٌاألثر الس" ـ314

م( رسالة دكتوراه إعداد الطالب محمود عبد المقصود سالم ، إشراف أد. حسن 3232

 م0030على حسن وأد محمد عبد الحمٌد الرفاعى ، كلٌة دار العلوم ، جامعة القا ر  ، 

-3030 ت/901-425الزعر والحرافٌش فى مصر فى العصر المملوكى )"  ـ317

د حسن ،إشراف أد. السٌد محمد الطالبة رشا فإاد محم دم( رسالة دكتوراه إعدا3337

 م0030أبو العزم داود ، كلٌة اآلداب ، جامعة طنطا 



 - 57 - 

فى مصر فى العصر المملوكى  واالجتماعً االقتصاديالملكٌات العقارٌة وأثر ا "  ـ315

م( رسالة دكتوراه ، إعداد الطالب راا مسعد أحمد محمد 3337-3030 ـ/425-901)

 م0030م ،جامعة القا ر  ،إشراف أد. حسن على حسن كلٌة دار العلو

-3150 ـ/901-752المدٌنة المنور  فى عصر دولة سماطٌن الممالٌك الجراكسة )"  ـ319

م( رسالة ماجستٌر ، إعداد حسن احمد حسن بركة ن إشراف أد. حامد زٌان 3337

 م 0030غانم ، كلٌة اآلداب ، جامعة القا ر  ن

د  الهجرى / الثانى عشر إقلٌم سرت منذ الفتح العربى حتى نهاٌة القرن السا"  ـ320

إشراف أد. حسٌن سٌد المٌمادى رسالة ماجستٌر إعداد الطالب شرح البال ٌون  حامد ،

عبد هللا مراد ،وأد. سوزى طه أباظة ، معهد البحو  والدراسات اإلفرٌقٌة ، جامعة 

 م 0031القا ر  ، 

ٌن ٌالحركة العلمٌة فى العراق منذ سقوط بغداد حتى نهاٌة عصر اإلٌلخان"  ـ323

م( رسالة دكتوراه ،إعداد الطالب ٌاسر محمد عبد 3113-3035 ـ/714/ ـ434)

الهادى  إبرا ٌم ، إشراف اد محمد أبو الفال ، كلٌة اللغة العربٌة ، جامعة األز ر ، 

 م 0030

مخماف الجند منذ القرن الرابع حتى القرن التاسع الهجرى ، دراسة سٌاسٌة "  ـ320

م( رسالة ماجستٌر إعداد الطالبة ن عز  محمد 3232-931 ـ /535-100حاارٌة ، 

وأد نجماء سامى النبراوى ، كلٌة عبد المقصود، إشراف أد إبرا ٌم على الدٌن القما، 

 م .0030اآلداب ، جامعة جنوب الوادى ،

فى الحٌا  الثقافٌة فى مصر حتى نهاٌة الدولة عمرو بن العاص دور جامع "  ـ321

، رسالة داد الطالب عبد هللا إبرا ٌم حسن على م( إع949-420 ـ/135-03)اإلخشٌدٌة 

 ـ/ 3212فى التارٌخ اإلسمامى من المعهد العالى للدراسات اإلسمامٌة،ماجستٌر 

 حمد ربٌع ،أد. حامد زٌان غانم  ،أد حسنٌن م شرافإم  0031

-54إلى سقوط دولة بنى مرٌن من الفتح فى المغرب اإلسمامى  الحجابة"  ـ322

 ة ماجستٌر إعداد الطالب/  ٌثم محمد محمد الساٌ  م( رسال3243-453 ـ/549

 م 0031،،إشراف أد حمدى عبد المنعم محمد حسٌن ، كلٌة اآلداب ، جامعة اإلسكندرٌة 
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ان ودو"  ـ323 رَّ  ا فى تارٌخ الحاار  اإلسمامٌة حتى القرن رالفتح اإلسمامى لمدٌنة ح 

عبا  ٌاسٌن الطالب/  هجرى / الحادى عشر المٌمادى  رسالة ماجستٌر إعدادالخام  ال

أد.  إشراف  فى التارٌخ اإلسمامى من المعهد العالى للدراسات اإلسمامٌة  عبد الخار

 م 0031،  حسنٌن محمد ربٌع

م( رسالة 3243-3324 ـ/549-323االغتٌاالت فى دولتى الموحدٌن وبنى مرٌن )"  ـ324

م داود ، كلٌة دكتوراه إعداد الطالب/ أحمد محمد السعٌد إشراف أد. السٌد أبو العز

 م .0031اآلداب ، جامعة طنطا ،

م( 533-773 ـ/014-332ن الطبرى ودوره فى تقدم الطب اإلسمامى ) ابن رب"  ـ327

إعداد الطالب/إدرٌ  مفتاح بو بكر ،إشراف أد. أسامة سٌد على وأد. كرم حلمى 

  م 0031فرحات ، كلٌة اآلداب ، جامعة قنا  السوٌ  ، 
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