
جامعة المنصورة

كلية اآلداب

مسلسل
رلم 

الجلوس
اسم البحثاسم الطالبحالة الميد

الحركة الصهيونية واستدرار عطف العالم وفرض األمر الوالعآٌه عالء نجٌب دمحم الشرٌف مستجد تمدٌر ١٢١٠٦٧١

الحركة الصهيونية  وتزوير التاريخ وامتالن ألة دعاية جبارهاحمد ابراهٌم عبد اللطٌف الدهراوى مستجد تمدٌر ٢٢١٠٦٧٢

الحركة الصهيونية وأسطورة أرض الميعاد واحتالل األرضاحمد حاتم احمد مسعد كحله مستجد تمدٌر ٣٢١٠٦٧٣

م1897مؤتمر بال بسويسرا احمد سرور احمد الطنطاوى على مستجد تمدٌر ٤٢١٠٦٧٤

وعد بلفور وتميمهاحمد طارق احمد المرسى الطٌار مستجد تمدٌر ٥٢١٠٦٧٥

م1923م ودستور فلسطين 1922صن االنتداب على فلسطين احمد ٌسرى السٌد عمر شعبان مستجد تمدٌر ٦٢١٠٦٧٦

م1936اإلضراب الكبير اسراء طارق خٌرى العفٌفى شلبى مستجد تمدٌر ٧٢١٠٦٧٧

م1939م والكتاب األبيض الثالث 1939مؤتمر المائدة المستديره اسراء دمحم عبد الوهاب عبد السالم سلٌمان مستجد تمدٌر ٨٢١٠٦٧٨

م1947لرار التمسيم اسالم حماده عوض الزناتى الباز البحٌرى مستجد تمدٌر ٩٢١٠٦٧٩

م1948حرب فلسطين االء حسن دمحم ابراهٌم عطا مستجد تمدٌر ١٠٢١٠٦٨٠

منظمة التحرير الفلسطينيةامنٌه رأفت فتوحه دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ١١٢١٠٦٨١

كتائب عز الدين المساماٌمان دمحم حامد احمد الصٌاد مستجد تمدٌر ١٢٢١٠٦٨٢

م1995م واتفاليه أوسلوا الثانية 1994اتفالية الحكم الذاتى اٌه جمال مصطفى فلوس مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٦٨٣

العدوان الصهيونى على لبناناٌه رضا زكى الشافعى مستجد تمدٌر ١٤٢١٠٦٨٤

المؤتمرات اإللليمية الخاصة بالمضية الفلسطينيهاٌهاب دمحم مصطفى السعٌد ناصر مستجد تمدٌر ١٥٢١٠٦٨٥

المؤتمرات الدوليه الخاصة بالمضية الفلسطينيهحسٌن حسن على على السٌد عمٌره مستجد تمدٌر ١٦٢١٠٦٨٦

المواثيك والصكون الدولية المرتبطة بالمضية الفلسطينيةحنٌن احمد حسن دمحم طه حبٌب مستجد تمدٌر ١٧٢١٠٦٨٧

م1948-1921الحركة الوطنية الفلسطينية حنٌن دمحم عبد الحافظ متولى الباز مستجد تمدٌر ١٨٢١٠٦٨٨

الحركة الصهيونية واستدرار عطف العالم وفرض األمر الوالعحور اٌهاب عبد العاطى نور سلٌمان مستجد تمدٌر ١٩٢١٠٦٨٩

الحركة الصهيونية وتزوير التاريخ وامتالن ألة دعاية جبارةدٌنا ماهر توفٌك صالح اللحام مستجد تمدٌر ٢٠٢١٠٦٩٠

 شئون الطالب
 كشف توزيع الممررات على الطالب
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الحركة الصهيونية وأسطورة أرض الميعاد واحتالل العملرغده عز الدٌن عبد المنعم مصطفى مستجد تمدٌر ٢١٢١٠٦٩١

وعد بلفور وتميمهروان مدحت ماهر حامد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٢٢١٠٦٩٢

م1923م ودستور فلسطين 1922صن االنتداب على فلسطين رٌم اشرف شولى مسعد البٌار مستجد تمدٌر ٢٣٢١٠٦٩٣

م1936اإلضراب الكبير رٌم عصام احمد عباس مستجد تمدٌر ٢٤٢١٠٦٩٤

م1939م والكتاب األبيض الثالث 1939مؤتمر المائدة المستديرة ساره دمحم عبد المجٌد على ٌونس مستجد تمدٌر ٢٥٢١٠٦٩٥

م1947لرار التمسيم سالمه محمود سالمه بٌومى الدمٌرى مستجد تمدٌر ٢٦٢١٠٦٩٦

م1948حرب فلسطين سما رشاد دمحم رءوف شندى مستجد تمدٌر ٢٧٢١٠٦٩٧

منظمة التحرير الفلسطينيةسهٌله احمد دمحم ٌونس مستجد تمدٌر ٢٨٢١٠٦٩٨

كتائب عز الدين المسامسٌف الدٌن مصطفى كامل عطٌه لابٌل مستجد تمدٌر ٢٩٢١٠٦٩٩

م1995م واتفالية اوسلوا الثانية 1994اتفاق الحكم الذاتى شروق ثروت المتولى احمد مستجد تمدٌر ٣٠٢١٠٧٠٠

العدوان الصهيونى على لبنانعبد الرحمن خالد هلول دمحم مٌزان مستجد تمدٌر ٣١٢١٠٧٠١

المؤتمرات اإللليمية الخاصة بالمضية الفلسطينيةعبٌر هٌثم فكرى ابوالفتوح دمحم مستجد تمدٌر ٣٢٢١٠٧٠٢

المؤتمرات الدولية الخاصة بالمضية الفلسطينيةعلى على على عبد العال الدٌب مستجد تمدٌر ٣٣٢١٠٧٠٣

المواثيك والصكون الدولية المرتبطة بالمضية الفلسطينةعلى دمحم السٌد على عوض مستجد تمدٌر ٣٤٢١٠٧٠٤

م1948-1921الحركة الوطنية الفلسطينية غاده على ابراهٌم ابراهٌم الشحات مستجد تمدٌر ٣٥٢١٠٧٠٦

الحركه الصهيونية واستدرار عطف العالم وفرض األمر الوالعفاتن اٌهاب بدٌر ابراهٌم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٦٢١٠٧٠٧

الحركه الصهيونية وتزوير التاريخ وامتالن ألة دعاية جبارهفاطمة صبحى عبد المجٌد السٌد على مستجد تمدٌر ٣٧٢١٠٧٠٨

الحركه الصهيونية وأسطورة أرض الميعاد واحتالل العملفاطمه الزهراء سمٌر محمود عبده حسن مستجد تمدٌر ٣٨٢١٠٧٠٩

م1897مؤتمر بال بسويسرا فرٌد طارق فرٌد الدٌب السٌد علً مستجد تمدٌر ٣٩٢١٠٧١٠

وعد بلفور وتميمهلٌلى على دمحم ابوالعطا مستجد تمدٌر ٤٠٢١٠٧١١

 كشف توزيع الممررات على الطالب
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م1923م ودستور فلسطين 1922صن االنتداب على فلسطين دمحم احمد الدمحمى احمد حجازي مستجد تمدٌر ٤١٢١٠٧١٢

م1936اإلضراب الكبير دمحم على دمحم دمحم شتٌوي مستجد تمدٌر ٤٢٢١٠٧١٣

م1939م والكتاب األبيض الثالث 1939مؤتمر المائدة المستديرة دمحم عماد حمدى عباس جابر مستجد تمدٌر ٤٣٢١٠٧١٤

م1947لرار التمسيم محمود دمحم الٌمانى احمد حماده مستجد تمدٌر ٤٤٢١٠٧١٥

م1948حرب فلسطين مرٌم اٌمن على اسماعٌل ابوشامه مستجد تمدٌر ٤٥٢١٠٧١٦

منظمة التحرير الفلسطينيهمرٌم ماجد عبد الجواد دمحم مستجد تمدٌر ٤٦٢١٠٧١٧

كتائب عز الدين المسامممدوح احمد دمحم منطاش مستجد تمدٌر ٤٧٢١٠٧١٨

م1995م واتفاليه اوسلوا الثانية 1994اتفاق الحكم الذاتى منار سمٌر ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ٤٨٢١٠٧١٩

العدوان الصهيونى على لبنانمنى شحاته السعٌد شحاته السٌد مستجد تمدٌر ٤٩٢١٠٧٢٠

المؤتمرات اإللليمة الخاصة بالمضية الفلسطينيةمنى ولٌد شحاته ابوالمعاطى مستجد تمدٌر ٥٠٢١٠٧٢١

المؤتمرات الدوليه الخاصة بالمضية الفلسطينيةمى مصطفى محمود دمحم شرٌف مستجد تمدٌر ٥١٢١٠٧٢٢

المواثيك والصكون الدولية المرتبطة بالمضية الفلسطينيهمى مكاوى عبد هللا ابوعفش مستجد تمدٌر ٥٢٢١٠٧٢٣

م1948-1921الحركة الوطنية الفلسطينية نانسى دمحم عبد الهادى ابراهٌم السما مستجد تمدٌر ٥٣٢١٠٧٢٤

الحركه الصهيونية واستدرار عطف العالم وفرض األمر الوالعنبٌله عاطف السٌد احمد دوٌب مستجد تمدٌر ٥٤٢١٠٧٢٥

الحركه الصهيونية وتزوير التاريخ وامتالن ألة دعاية جبارهنهى دمحم امٌن دمحم لشطه مستجد تمدٌر ٥٥٢١٠٧٢٦

الحركه الصهيونية وأسطورة أرض الميعاد واحتالل األرضنور الدٌن دمحم السٌد المكاوى مستجد تمدٌر ٥٦٢١٠٧٢٧

م1897مؤتمر بال بسويسرا نورهان طارق دمحم العطار مستجد تمدٌر ٥٧٢١٠٧٢٨

وعد بلفور وتميمهنورهان عطٌه عطٌه عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٥٨٢١٠٧٢٩

م1923م ودستور فلسطين 1922صن االنتداب على فلسطين هاجر حماده سعد على مستجد تمدٌر ٥٩٢١٠٧٣٠

م1936اإلضراب الكبير هاجر دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٦٠٢١٠٧٣١

 كشف توزيع الممررات على الطالب
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م1939م والكتاب األبيض الثالث 1939مؤتمر المائدة المستديرة هاجر ولٌد عبد الفتاح زٌاده مستجد تمدٌر ٦١٢١٠٧٣٢

م1947لرار التمسيم هاٌدى سلٌمان عبد الفتاح دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ٦٢٢١٠٧٣٣

م1948حرب فلسطين ٌاسمٌن حمدى عبد الحمٌد السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٦٣٢١٠٧٣٤

منظمة التحرير الفلسطينيةدمحم السٌد دمحم السٌد العدوى مستجد تمدٌر ٦٤٢١٠٧٣٥

كتائب عز الدين المسامدمحم احمد عبد المجٌد دمحم الفمى باق ٦٥٢١٠٧٥٥

م1995م واتفالية أوسلوا الثانية 1994اتفاق الحكم الذاتى مٌاده عصام حجازى حجازى خلٌل باق ٦٦٢١٠٧٥٦

٦٧٢١٠٧٧٧  العدوان الصهيونى على لبناندمحم فاٌز فوزى السٌد المدٌم ١من الخارج 

2٠16 الئحة 

 كشف توزيع الممررات على الطالب
لغات األمم السامية و آدابها-اللغات الشرلية- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانية 
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١٢١٠٧٧٨  المؤتمرات اإللليمية الخاصة بالمضية الفلسطينيةعادل سلٌمان سلٌمان سلٌمان داود ١من الخارج 

 كشف توزيع الممررات على الطالب
لغات األمم السامية و آدابها-اللغات الشرلية- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانية 
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المؤتمرات الدولية الخاصة بالمضية الفلسطينيةاحمد ممدوح دمحم البٌلى البٌلى مستجد تمدٌر ١٢١٠٨٨١

المواثيك والصكون الدولية المرتبطة بالمضية الفلسطينيةاالء فتح هللا على ٌوسف على مستجد تخلف ٢٢١٠٨٨٢

م1948-1921الحركة الوطنية الفلسطينيةحسام احمد كمال دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣٢١٠٨٨٣

الحركة الصهيونية واستدرار عطف العالم وفرض األمر الوالعرفٌده دمحم ٌوسف رجب الساٌح مستجد تخلف ٤٢١٠٨٨٤

الحركة الصهيونية وتزوير التاريخ وامتالن ألة دعاية جبارهزٌاد السٌد دمحم الخمٌسى مستجد تخلف ٥٢١٠٨٨٥

الحركة الصهيونية وأسطورة أرض الميعاد واحتالل األرضساره فرحات عصام طلبه مستجد تمدٌر ٦٢١٠٨٨٦

م1897مؤتمر بال بسويسرا عمرو السٌد مصطفى السٌد عدٌسه مستجد تخلف ٧٢١٠٨٨٧

وعد بلفور وتميمهفتحى فتحى عٌسى الكفراوى مستجد تخلف ٨٢١٠٨٨٨

م1923م ودستور فلسطين 1922صن االنتداب على فلسطين كرٌم احمد السعٌد فوده سالم مستجد تمدٌر ٩٢١٠٨٨٩

م1936اإلضراب الكبير دمحم ابراهٌم حمزه دمحم جاد الحك مستجد تخلف ١٠٢١٠٨٩٠

م1939م والكتاب األبيض الثالث 1939مؤتمر المائدة المستديرة دمحم عابد احمد على باز مستجد تمدٌر ١١٢١٠٨٩١

م1947لرار التمسيم محمود ٌحى ابو المجد المتولً السبكى مستجد تخلف ١٢٢١٠٨٩٢

م1948حرب فلسطين ندى دمحم السعٌد الحداد مستجد تمدٌر ١٣٢١٠٨٩٣

منظمة التحرير الفلسطينيةٌوسف محمود ٌوسف السٌد موسى مستجد تخلف ١٤٢١٠٨٩٤

كتائب عز الدين المسامابراهٌم مرزوق السعٌد مصطفى االحول باق ١٥٢١٠٩١٥

م1995م واتفالية أوسلوا الثانية 1994اتفاق الحكم الذاتى اٌه السٌد خلٌل السٌد خلٌل غنٌم باق ١٦٢١٠٩١٦

العدوان الصهيونى على لبنانحسام دمحم على عبدالحمٌد سلٌمان باق ١٧٢١٠٩١٧

المؤتمرات اإللليمة الخاصة بالمضية الفلسطينيةدمحم احمد دمحم احمد شرٌف باق ١٨٢١٠٩١٨

المؤتمرات الدولية الخاصة بالمضية الفلسطينيةمحمود سند نبٌل عبد السالم رجب باق ١٩٢١٠٩١٩

المواثيك والصكون الدولية المرتبطة بالمضية الفلسطينيةمى مصطفى لطفى السامولى باق ٢٠٢١٠٩٢٠

 كشف توزيع الممررات على الطالب
لغات األمم السامية و آدابها-اللغات الشرلية- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانية 
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