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فن صناعه الجلود االسالميه اجالل نعٌم اسماعٌل احمد عٌاده مستجد تمدٌر ١٢١٠١٩١

(نماذج مختاره  )تطور صناعه السجاد االسالمى أحمد السٌد ٌالوت عطا مستجد تمدٌر ٢٢١٠١٩٢

(نماذج مختاره  )تطور صناعه السجاد االسالمى احمد بدٌر دمحم بدٌر مستجد تمدٌر ٣٢١٠١٩٣

(نماذج مختاره  )تطور صناعه السجاد االسالمى احمد حسن الباز دمحم بكر مستجد تخلف ٤٢١٠١٩٤

(نماذج مختاره  )تطور صناعه السجاد االسالمى احمد عبد الحلٌم دمحم عبد الحمٌد عرفه مستجد تمدٌر ٥٢١٠١٩٥

(نماذج مختاره  )تطور صناعه السجاد االسالمى احمد عرفه عبد هللا عبد المتجلى بدوى مستجد تمدٌر ٦٢١٠١٩٦

(الفسطاط نموذجا)عمران المدن االسالميه احمد دمحم إبراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٧٢١٠١٩٧

(الفسطاط نموذجا)عمران المدن االسالميه احمد دمحم الرفاعى ناصر مستجد تمدٌر ٨٢١٠١٩٨

(الفسطاط نموذجا)عمران المدن االسالميه احمد دمحم عبد العزٌز على الرفاعى مستجد تمدٌر ٩٢١٠١٩٩

فن صناعه الجلود االسالمٌهاسراء رضا ابراهٌم رمضان مستجد تمدٌر ١٠٢١٠٢٠٠

فن صناعه الجلود االسالميهاسراء ٌوسف احمد عبد الجلٌل حجازى مستجد تمدٌر ١١٢١٠٢٠١

(الفسطاط نموذجا)عمران المدن االسالمٌه اسالم هشام محمود دمحم مستجد تمدٌر ١٢٢١٠٢٠٢

(الفسطاط نموذجا)عمران المدن االسالمٌه اسماء ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٢٠٣

فن صناعه الجلود االسالمٌهاسماء احمد حامد ابو موسى مستجد تمدٌر ١٤٢١٠٢٠٤

فن صناعه الجلود االسالمٌهاسماء احمد متولى احمد جوهر مستجد تمدٌر ١٥٢١٠٢٠٥

(التاريخ العمرانى)مسجد قبه الصخره اسماء اسامه دمحم طه دمحم سالم مستجد تمدٌر ١٦٢١٠٢٠٦

(التارٌخ العمرانى)مسجد لبه الصخره اسماء كمال جبر محمود سلٌمان مستجد تمدٌر ١٧٢١٠٢٠٧

(التارٌخ العمرانى)مسجد لبه الصخره اسماعٌل دمحم اسماعٌل ابو خلٌل مستجد تمدٌر ١٨٢١٠٢٠٨

(التارٌخ العمرانى)مسجد لبه الصخره االء السٌد دمحم عاطف السٌد الباز على مستجد تمدٌر ١٩٢١٠٢٠٩

(التارٌخ العمرانى)مسجد لبه الصخره امنٌة فؤاد عبدهللا النجار مستجد تمدٌر ٢٠٢١٠٢١٠
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جامع عمروبن العاصامٌره دمحم عبد الفتاح ابراهٌم وفا مستجد تمدٌر ٢١٢١٠٢١١

جامع عمروبن العاصامٌنه دمحم احمد ابراهٌم الشافعى مستجد تمدٌر ٢٢٢١٠٢١٢

جامع عمروبن العاصاٌمان السٌد ابراهٌم احمد النجار مستجد تمدٌر ٢٣٢١٠٢١٣

(نماذج مختاره  )فن صناعه المعادن اٌمان محمود المتولى جمعه مستجد تمدٌر ٢٤٢١٠٢١٤

جامع عمروبن العاصاٌه احمد بدران الدسولى مستجد تمدٌر ٢٥٢١٠٢١٥

(نماذج مختاره  )فن صناعه المعادن اٌه السٌد سالمه احمد هالل مستجد تمدٌر ٢٦٢١٠٢١٦

(نماذج مختاره  )فن صناعه المعادن اٌه السٌد دمحم السٌد الخفه مستجد تمدٌر ٢٧٢١٠٢١٧

فن التجليد عند المسلميناٌه الشحات دمحم لابٌل احمد مستجد تمدٌر ٢٨٢١٠٢١٨

فن التجليد عند المسلميناٌه حسٌن دمحم حسٌن سالمه مستجد تمدٌر ٢٩٢١٠٢١٩

فن التجليد عند المسلميناٌه عبد الكرٌم جمعه ابوالعنٌن مستجد تمدٌر ٣٠٢١٠٢٢٠

فن التجليد عند المسلميناٌه عماد حسن المط مستجد تمدٌر ٣١٢١٠٢٢١

(نماذج مختاره)فنون االخشاب االسالميه بسنت عادل السٌد دمحم خلٌل مستجد تمدٌر ٣٢٢١٠٢٢٢

فن التجلٌد عند المسلمٌنبسنت مصطفى دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٣٢١٠٢٢٣

(نماذج مختاره  )فن صناعه المعادن جٌهان وائل فاضل الباز مستجد تمدٌر ٣٤٢١٠٢٢٤

(نماذج مختاره  )فن صناعه المعادن حسن دمحم ابراهٌم حسن مستجد تخلف ٣٥٢١٠٢٢٥

جامع عمروبن العاصحسناء الصٌاد بدران جاد مستجد تمدٌر ٣٦٢١٠٢٢٦

(نماذج مختاره)فنون االخشاب االسالمٌه حسناء صالح السٌد حامد النجار مستجد تمدٌر ٣٧٢١٠٢٢٧

(نماذج مختاره)فنون االخشاب االسالمٌه حسناء طه عبد البدٌع السٌد جبر مستجد تمدٌر ٣٨٢١٠٢٢٨

(نماذج مختاره)فنون االخشاب االسالمٌه حكمت السٌد دمحم خفاجه المرسى مستجد تمدٌر ٣٩٢١٠٢٢٩

(نماذج مختاره)فنون االخشاب االسالمٌه حنٌن السٌد دمحم السٌد حامد مستجد تمدٌر ٤٠٢١٠٢٣٠
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فن الزجاج والبلور الصخرىخلود عاصم عبد العظٌم على غربٌه مستجد تمدٌر ٤١٢١٠٢٣١

فن الزجاج والبلور الصخرىخلود عمر عباس غازى علٌوه مستجد تمدٌر ٤٢٢١٠٢٣٢

(النشاه واالنواع والتطور  )الخط العربى دعاء عالء الدٌن عوض دمحم طلبه مستجد تمدٌر ٤٣٢١٠٢٣٣

فن الزجاج والبلور الصخرىدعاء عماد عدلى عبده على مستجد تمدٌر ٤٤٢١٠٢٣٤

فن الزجاج والبلور الصخرىدعاء دمحم محمود حسن بدٌوى مستجد تمدٌر ٤٥٢١٠٢٣٥

فن الزجاج والبلور الصخرىدالل مصطفى فاروق مصطفى على مستجد تمدٌر ٤٦٢١٠٢٣٦

(النشاه واالنواع والتطور  )الخط العربى رانٌا شحاته ابراهٌم عبد الخالك مستجد تمدٌر ٤٧٢١٠٢٣٧

(النشاه واالنواع والتطور  )الخط العربى رانٌا محروس عبد الستار زٌدان مستجد تمدٌر ٤٨٢١٠٢٣٨

مسجد احمد بن طولونرحمه حامد السٌد دمحم حامد مستجد تمدٌر ٤٩٢١٠٢٣٩

مسجد احمد بن طولونرحمه مدحت صادق همام عبدهللا مستجد تمدٌر ٥٠٢١٠٢٤٠

(النشاه واالنواع والتطور  )الخط العربى رحمه محمود عبد الفتاح عثمان مستجد تمدٌر ٥١٢١٠٢٤١

مسجد احمد بن طولونرلٌه عبد الكرٌم ابو زٌد دمحم ابو زٌد مستجد تمدٌر ٥٢٢١٠٢٤٢

مسجد احمد بن طولونرنا السٌد عبد الغنى بدوى شطا مستجد تمدٌر ٥٣٢١٠٢٤٣

(النشاه واالنواع والتطور  )الخط العربى رنا جالل صالح السٌد مستجد تمدٌر ٥٤٢١٠٢٤٤

(النشاه واالنواع والتطور  )الخط العربى رنا دمحم عادل رٌاض ابو الخٌر مستجد تمدٌر ٥٥٢١٠٢٤٥

نشاه الفن االسالمى واحوال العرب الفنيهرنا محمود دمحم مخٌمر مستجد تمدٌر ٥٦٢١٠٢٤٦

مسجد احمد بن طولونرنٌن احمد كامل عبد السمٌع مطر مستجد تمدٌر ٥٧٢١٠٢٤٧

نشاه الفن االسالمى واحوال العرب الفنيهرنٌن ناصر محمود عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٥٨٢١٠٢٤٨

النحت فى الحجر والجصرٌهام ربٌع كمال السٌد مستجد تمدٌر ٥٩٢١٠٢٤٩

نشاه الفن االسالمى واحوال العرب الفنيهزهراء خالد احمد السحت مستجد تمدٌر ٦٠٢١٠٢٥٠
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النحت فى الحجر والجصساره ابراهٌم احمد السٌد حجاز مستجد تمدٌر ٦١٢١٠٢٥١

النحت فى الحجر والجصساره السٌد عبد المادر عبد المادر مستجد تمدٌر ٦٢٢١٠٢٥٢

النحت فى الحجر والجصساره عبد الحمٌد ابراهٌم على بدوى مستجد تمدٌر ٦٣٢١٠٢٥٣

النحت فى الحجر والجصساره دمحم احمد عبد الهادى الكرداوى مستجد تمدٌر ٦٤٢١٠٢٥٤

المخطوطات االسالميهسحر دمحم عبد العزٌز اسماعٌل هلد مستجد تمدٌر ٦٥٢١٠٢٥٥

نشاه الفن االسالمى واحوال العرب الفنيهسفٌان اشرف عبد هللا عبد العزٌز مستجد تخلف ٦٦٢١٠٢٥٦

نشاه الفن االسالمى واحوال العرب الفنيهسلمى رضا السعٌد ابراهٌم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٦٧٢١٠٢٥٧

المخطوطات االسالميهسلمى سعد دمحم ٌوسف علً مستجد تمدٌر ٦٨٢١٠٢٥٨

المخطوطات االسالميهسلمى عماد الدرٌنى دمحم الدرٌنى مستجد تمدٌر ٦٩٢١٠٢٥٩

(نماذج مختاره  )عمران المدن االسالميه سلمى لطفى عبد الحمٌد عبد الغفار عطوه مستجد تمدٌر ٧٠٢١٠٢٦٠

المخطوطات االسالميهسلوى السعٌد االحمدى سلطان مستجد تمدٌر ٧١٢١٠٢٦١

المخطوطات االسالميهسلوى طارق لطفى مسعد مستجد تمدٌر ٧٢٢١٠٢٦٢

التصوير االسالمىشٌماء عادل محمود باز ابوالعنٌن مستجد تمدٌر ٧٣٢١٠٢٦٣

(نماذج مختاره  )عمران المدن االسالميه طارق محمود احمد السٌد ماغوله مستجد تمدٌر ٧٤٢١٠٢٦٤

التصوير االسالمىعبد هللا رشوان دمحم على رشوان مستجد تمدٌر ٧٥٢١٠٢٦٥

(نماذج مختاره  )عمران المدن االسالميه عبدهللا دمحم المغاورى دمحم النجار مستجد تمدٌر ٧٦٢١٠٢٦٦

التصوير االسالمىعبٌر دمحم جمال احمد عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٧٧٢١٠٢٦٧

(نماذج مختاره  )عمران المدن االسالميه عال عبده ٌوسف الرمام مستجد تمدٌر ٧٨٢١٠٢٦٨

(نماذج مختاره  )عمران المدن االسالميه عمر هشام عبد المطلب دمحم المنباوى مستجد تمدٌر ٧٩٢١٠٢٦٩

(المسجد النبوى نموذج )العمائر الدينيه عهد عادل فرحات تمى الدٌن مستجد تمدٌر ٨٠٢١٠٢٧٠
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التصوير االسالمىغاده السٌد احمد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٨١٢١٠٢٧١

التصوير االسالمىغاده عبد اللطٌف ابراهٌم محمود محمود مستجد تمدٌر ٨٢٢١٠٢٧٢

(المسجد النبوى نموذج )العمائر الدينيه غاده دمحم حامد دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ٨٣٢١٠٢٧٣

(المسجد النبوى نموذج )العمائر الدينيه فارس السٌد على السٌد المرسى مستجد تمدٌر ٨٤٢١٠٢٧٤

الخط الكوفىفاطمة فتحى عبد الواحد حامد المبانى مستجد تمدٌر ٨٥٢١٠٢٧٥

الخط الكوفىفاطمه الزهراء احمد طه دمحم الغندور مستجد تمدٌر ٨٦٢١٠٢٧٦

الخط الكوفىفاطمه خالد ابراهٌم عباس مستجد تمدٌر ٨٧٢١٠٢٧٧

(المسجد النبوى نموذج )العمائر الدينيه فاطمه سعد دمحم عبد الحمٌد سٌد احمد مستجد تمدٌر ٨٨٢١٠٢٧٨

(المسجد النبوى نموذج )العمائر الدينيه فاطمه مصطفى دمحم مرسى بدوى مستجد تخلف ٨٩٢١٠٢٧٩

الخط الكوفىفلاير السٌد عبد الحمٌد الشربٌنى مستجد تمدٌر ٩٠٢١٠٢٨٠

الخط الكوفىدمحم احمد دمحم فؤاد دمحم عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٩١٢١٠٢٨١

(نماذج مختاره  )الحلى االسالميه دمحم حامد دمحم السعٌد حامد مستجد تمدٌر ٩٢٢١٠٢٨٣

(نماذج مختاره  )الحلى االسالميه دمحم عبد العزٌز عبد الفتاح دمحم مستجد تخلف ٩٣٢١٠٢٨٤

(نماذج مختاره  )الحلى االسالميه دمحم مصطفى عثمان ابراهٌم صالح مستجد تمدٌر ٩٤٢١٠٢٨٥

(نماذج مختاره  )الحلى االسالميه محمود المتولى دمحم المتولى سٌد احمد مستجد تمدٌر ٩٥٢١٠٢٨٦

(نماذج مختاره  )الحلى االسالميه مرٌم عالء الشربٌنى دمحم مستجد تمدٌر ٩٦٢١٠٢٨٧

التصوير االموىمرٌم دمحم احمد السٌد الذكى مستجد تمدٌر ٩٧٢١٠٢٨٨

التصوير االموىمرٌم دمحم عبده العدل مستجد تمدٌر ٩٨٢١٠٢٨٩

التصوير االموىمصطفى جمال الدٌن على دمحم مستجد تمدٌر ٩٩٢١٠٢٩٠

التصوير االموىمنار زكرٌا سرحان عبد الخالك مستجد تمدٌر ١٠٠٢١٠٢٩١
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مدارس التصوير االسالمىمنار عصام السٌد دمحم شرف مستجد تمدٌر ١٠١٢١٠٢٩٢

مدارس التصوير االسالمىمنه هللا عالء عوض احمد حسن العجٌرى مستجد تمدٌر ١٠٢٢١٠٢٩٣

مدارس التصوير االسالمىمى دمحم ابوالعنٌن على عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٠٣٢١٠٢٩٤

مدارس التصوير االسالمىمٌار طه السٌد طه حسٌن مستجد تمدٌر ١٠٤٢١٠٢٩٥

التصوير االموىمٌار عاطف نصر المتولى احمد مستجد تمدٌر ١٠٥٢١٠٢٩٦

مدارس التصوير االسالمىمٌار عبد الحمٌد دمحم امٌن حسنى مستجد تمدٌر ١٠٦٢١٠٢٩٧

الفنون التطبيقيهنادٌن احمد عبد المادر ناصر مستجد تمدٌر ١٠٧٢١٠٢٩٨

الفنون التطبيقيهندى عاطف جمال السٌد متولى مستجد تمدٌر ١٠٨٢١٠٢٩٩

الفنون التطبيقيهندى دمحم نبٌه حامد شبانه مستجد تمدٌر ١٠٩٢١٠٣٠٠

الفنون التطبيقيهندى محمود دمحم سند عسكر مستجد تمدٌر ١١٠٢١٠٣٠١

الفنون التطبيقيهنرمٌن احمد على عبد الحى رٌه مستجد تخلف ١١١٢١٠٣٠٢

فن الزجاجنرمٌن دمحم جمعه احمد الرفاعى مستجد تمدٌر ١١٢٢١٠٣٠٣

فن الزجاجنفٌن سامح بركات شبانه حسب هللا مستجد تمدٌر ١١٣٢١٠٣٠٤

االسس العربيه االسالميه لفنون االسالمنهاد رضا السٌد حمد فرجانى مستجد تمدٌر ١١٤٢١٠٣٠٥

االسس العربيه االسالميه لفنون االسالمنهى جابر دمحم عوض حسن مستجد تمدٌر ١١٥٢١٠٣٠٦

فن الزجاجنورا اشرف عبد السمٌع دمحم البحراوى مستجد تمدٌر ١١٦٢١٠٣٠٧

فن الزجاجنوران عبدربه صالح ابراهٌم راجح مستجد تمدٌر ١١٧٢١٠٣٠٨

فن الزجاجنورهان اٌمن منٌر المهدى ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٨٢١٠٣٠٩

االسس العربيه االسالميه لفنون االسالمنورهان دمحم الحسٌنى عبده شلبى مستجد تمدٌر ١١٩٢١٠٣١٠

االسس العربيه االسالميه لفنون االسالمنورهان نبٌل دمحم عبد اللطٌف ابراهٌم الفضالى مستجد تمدٌر ١٢٠٢١٠٣١١
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االسس العربيه االسالميه لفنون االسالمنٌره سمٌر عبداللطٌف دمحم عبده ناصر مستجد تمدٌر ١٢١٢١٠٣١٢

(وصف معمارى  )المسجد النبوى الشريف هاجر ابراهٌم دمحم فرٌد الغرٌب عطٌه مستجد تمدٌر ١٢٢٢١٠٣١٣

اثر احكام االسالم فى الفنون االسالميههاجر خالد طلعت دمحم الدرس مستجد تمدٌر ١٢٣٢١٠٣١٤

اثر احكام االسالم فى الفنون االسالميههاجر فتحى عبد السمٌع عبد الداٌم مطر مستجد تمدٌر ١٢٤٢١٠٣١٥

اثر احكام االسالم فى الفنون االسالميههاجر دمحم دمحم نصٌر مستجد تمدٌر ١٢٥٢١٠٣١٦

اثر احكام االسالم فى الفنون االسالميههاجر دمحم مدحت دمحم ابو الهٌثم مستجد تمدٌر ١٢٦٢١٠٣١٧

اثر احكام االسالم فى الفنون االسالميههادى محمود دمحم الدٌب مستجد تمدٌر ١٢٧٢١٠٣١٨

(نماذج مختاره  )تكلم عن المدن االسالميه هاله ولٌد ابراهٌم محرم السٌد مستجد تمدٌر ١٢٨٢١٠٣١٩

(نماذج مختاره  )تكلم عن المدن االسالميه هدى حماده فوزى السٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٩٢١٠٣٢٠

(نماذج مختاره  )تكلم عن المدن االسالميه هدى عبد العزٌز محمود عبد العزٌز عبد هللا مستجد تمدٌر ١٣٠٢١٠٣٢١

(وصف معمارى  )المسجد النبوى الشريف هدٌر ابوالفتوح طلعت صادق رزق مستجد تمدٌر ١٣١٢١٠٣٢٢

(وصف معمارى  )المسجد النبوى الشريف هال رمزي انور الزٌات مستجد تمدٌر ١٣٢٢١٠٣٢٣

(وصف معمارى  )المسجد النبوى الشريف هناء حسام الدٌن الدسولى المعداوى مستجد تمدٌر ١٣٣٢١٠٣٢٤

(نماذج مختاره  )تكلم عن المدن االسالميه هناء دمحم جمعه رمضان الشبراوي مستجد تمدٌر ١٣٤٢١٠٣٢٥

(نماذج مختاره  )تكلم عن المدن االسالميه هند عبد الفتاح دمحم هالل حسن مستجد تمدٌر ١٣٥٢١٠٣٢٦

(نماذج مختاره  )فن الفخار والخزف وسام عاطف عبدهللا عطٌه شعبان مستجد تمدٌر ١٣٦٢١٠٣٢٧

(وصف معمارى  )المسجد النبوى الشريف ٌاسمٌن احمد دمحم دروٌش دروٌش مستجد تمدٌر ١٣٧٢١٠٣٢٨

(نماذج مختاره  )فن الفخار والخزف ٌوسف اشرف دمحم عبد هللا سالمه مستجد تمدٌر ١٣٨٢١٠٣٢٩

(نماذج مختاره  )فن الفخار والخزف امانى اسامه عبدالحمٌد جاب هللا مستجد تخلف ١٣٩٢١٠٣٣٠

(نماذج مختاره  )فن الفخار والخزف عمر لدري السعٌد ورشة مستجد تمدٌر ١٤٠٢١٠٣٣١
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(نماذج مختاره  )فن الفخار والخزف احمد السعيد سامح الجبالي مستجد تمدٌر ١٢١٠٤٥١

(نماذج مختاره  )العماره االسالميه احمد اٌمن مختار احمد علً سالم مستجد تخلف ٢٢١٠٤٥٢

(نماذج مختاره  )العماره االسالميه احمد كمال محمود عبدالنبى عبدهللا مستجد تخلف ٣٢١٠٤٥٣

(نماذج مختاره  )العماره االسالميه احمد دمحم حامد اللٌثى مستجد تخلف ٤٢١٠٤٥٤

(نماذج مختاره  )العماره االسالميه احمد دمحم رزق حجاز مستجد تمدٌر ٥٢١٠٤٥٥

(نماذج مختاره  )العماره االسالميه احمد مصطفى عبداللطٌف عبدهللا مشالى مستجد تمدٌر ٦٢١٠٤٥٦

الفنون التشكيليهازهار السٌد زكى حسن دمحم خلٌفه مستجد تمدٌر ٧٢١٠٤٥٧

جامع القيرواناسراء السٌد فوزى السٌد خضر مستجد تخلف ٨٢١٠٤٥٨

جامع القيرواناسماء دمحم اسماعٌل احمد الرفاعى مستجد تمدٌر ٩٢١٠٤٥٩

الفنون التشكيليهامنٌه دمحم منصور عٌد متولى شادى مستجد تمدٌر ١٠٢١٠٤٦٠

جامع القيروانامٌره دمحم الدسولى حامد شمعة مستجد تخلف ١١٢١٠٤٦١

جامع القيرواناٌمان عمرو عبد هللا شمٌر احمد احمد البسٌونى مستجد تخلف ١٢٢١٠٤٦٢

جامع القيرواناٌه ابراهٌم عبد الفتاح سٌد احمد عامر مستجد تخلف ١٣٢١٠٤٦٣

زخارف التحف الخشبيهحازم السٌد السٌد عمر خلٌل مستجد تخلف ١٤٢١٠٤٦٤

زخارف التحف الخشبيهسماء على ابراهٌم خضر مستجد تمدٌر ١٥٢١٠٤٦٥

زخارف التحف الخشبيهشمس مدحت ابراهٌم محمود بربوش مستجد تخلف ١٦٢١٠٤٦٦

الفنون التشكيليهصفٌه حسام دمحم عبد الخالك مستجد تمدٌر ١٧٢١٠٤٦٧

زخارف التحف الخشبيهعبد العلٌم ناصر عبد العلٌم دمحم الشهاوى مستجد تخلف ١٨٢١٠٤٦٨

زخارف التحف الخشبيهعبدالرحمن طارق فاروق ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٩٢١٠٤٦٩

فن الخزف االسالمىعلى اسامه على حسنٌن السلكاوى مستجد تخلف ٢٠٢١٠٤٧٠
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فن الخزف االسالمىعمرو احمد على حسٌن على مستجد تمدٌر ٢١٢١٠٤٧١

فن الخزف االسالمىفاطمه مصطفى احمد مصطفى سالم مستجد تمدٌر ٢٢٢١٠٤٧٢

فن الخزف االسالمىدمحم رمضان مصطفى محمود الدسولى مستجد تخلف ٢٣٢١٠٤٧٣

فن الخزف االسالمىدمحم على عبدهللا حسٌن دمحم مستجد تمدٌر ٢٤٢١٠٤٧٤

حكم االسالم فى التصوير االسالمىمختار مصطفى مسعد ابو عامر مستجد تخلف ٢٥٢١٠٤٧٥

حكم االسالم فى التصوير االسالمىمرٌم عبد الرحمن محمود مصطفى شطا مستجد تخلف ٢٦٢١٠٤٧٦

حكم االسالم فى التصوير االسالمىمصطفى احمد احمد على جمعة مستجد تمدٌر ٢٧٢١٠٤٧٧

حكم االسالم فى التصوير االسالمىهاٌدى اٌهاب فاروق اسماعٌل دمحم مستجد تخلف ٢٨٢١٠٤٧٨

حكم االسالم فى التصوير االسالمىٌاسمٌن ناجح مسعد عمر مستجد تخلف ٢٩٢١٠٤٧٩

 ٢٠١٦ الئحة 

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة

لغات األمم اإلسالمية و آدابها-اللغات الشرقية- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة الثانية 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  


