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.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهماحمد حسن ابو المعاطى جاد حجازى مستجد تمدٌر ١٣١١٣٣١

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلاسراء احمد عبد الحلٌم احمد الزهٌري مستجد تمدٌر ٢٣١١٣٣٢

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلاسراء رزق دمحم السٌد رزق مستجد تمدٌر ٣٣١١٣٣٣

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهماسراء شعبان دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٣١١٣٣٤

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهماسماء عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم مستجد تمدٌر ٥٣١١٣٣٥

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌراشرلت دمحم دمحم المعصراوي مستجد تمدٌر ٦٣١١٣٣٦

(الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم االء فؤاد جاد دمحم السٌداحمد مستجد تمدٌر ٧٣١١٣٣٧

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل الشٌعة والتعرٌف بهماالء منصور حرمى احمد المكاوى مستجد تمدٌر ٨٣١١٣٣٨

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهالشٌماء دمحم دمحم السٌد الطهرانً مستجد تمدٌر ٩٣١١٣٣٩

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً امانى طاهر سعد السعٌد نصر مستجد تمدٌر ١٠٣١١٣٤٠

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلأمل ممدوح على محمود حمدان مستجد تمدٌر ١١٣١١٣٤١

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمامٌره عبوده عبد الرحٌم عٌد سالم مستجد تمدٌر ١٢٣١١٣٤٢

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌرانجى احمد دمحم عزت ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٣١١٣٤٣

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلاٌات محمود العدل المرسى مستجد تمدٌر ١٤٣١١٣٤٤

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهماٌة كرم فاروق سالم بهنساوى مستجد تمدٌر ١٥٣١١٣٤٥

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهماٌمان عبد الرحمن دمحم ابراهٌم حسنٌن البٌه مستجد تمدٌر ١٦٣١١٣٤٦

(الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم اٌمان ناصر صالح حسن الناغى مستجد تمدٌر ١٧٣١١٣٤٧

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل الشٌعة والتعرٌف بهماٌه ابراهٌم الدسولى عبد المنعم مستجد تمدٌر ١٨٣١١٣٤٨

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهاٌه السٌد الصغٌر رضوان مستجد تمدٌر ١٩٣١١٣٤٩

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً اٌه السٌد بدٌر حسٌن مستجد تمدٌر ٢٠٣١١٣٥٠
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تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلاٌه عادل احمد السٌد البسٌونى مستجد تمدٌر ٢١٣١١٣٥١

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلاٌه عبد الحمٌد محى الدٌن احمد مستجد تخلف ٢٢٣١١٣٥٢

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهماٌه محمود اسماعٌل دمحم مستجد تمدٌر ٢٣٣١١٣٥٣

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌربسنت جمال عبد الحى دمحم الطحان مستجد تمدٌر ٢٤٣١١٣٥٤

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقجهاد ٌاسٌن دمحم السٌد ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٥٣١١٣٥٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً حسام رمضان محمود دمحم رخا مستجد تمدٌر ٢٦٣١١٣٥٦

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهدالٌا السٌد دمحم خلٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٣١١٣٥٧

.تكلم عن بنً موسى بن شاكر ، وأثرهم فً شهرة دار الحكمةدالٌا حمدى دمحم كامل على عبد هللا مستجد تمدٌر ٢٨٣١١٣٥٨

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمدعاء اشرف عبد المجٌد عبدالحكٌم مستجد تمدٌر ٢٩٣١١٣٥٩

(الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم دعاء عبد الوهاب عبد الوهاب على الزر مستجد تمدٌر ٣٠٣١١٣٦٠

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلدعاء دمحم مصطفى الحدٌدى مستجد تمدٌر ٣١٣١١٣٦١

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلدعاء ٌاسر دمحم دمحم خضر مستجد تخلف ٣٢٣١١٣٦٢

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمدٌنا اسامه عبد الحى كامل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٣١١٣٦٣

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌررؤى رمضان فاروق المرسى شعبان مستجد تخلف ٣٤٣١١٣٦٤

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقرنا دمحم رمضان دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٥٣١١٣٦٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً رنا هانى فخرى عبده عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٣٦٣١١٣٦٦

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهروٌدا سعد عبد الحمٌد بالل جاد مستجد تمدٌر ٣٧٣١١٣٦٧

.تكلم عن بنً موسى بن شاكر ، وأثرهم فً شهرة دار الحكمةرٌم دمحم احمد دمحم بحٌرى مستجد تمدٌر ٣٨٣١١٣٦٨

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمرٌم هانْى مغاورى عبد اللطٌف النادى مستجد تمدٌر ٣٩٣١١٣٦٩

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمرٌهام سامى عبد الحمٌد دمحم كامل مستجد تمدٌر ٤٠٣١١٣٧٠
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تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلزٌنا فتحى احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٤١٣١١٣٧١

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمساره احمد مصباح جاد دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٣١١٣٧٢

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلسحر سامح دمحم السٌد احمد المدنى مستجد تمدٌر ٤٣٣١١٣٧٣

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمسعاد دمحم ابراهٌم على مستجد تمدٌر ٤٤٣١١٣٧٤

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌرسمر ابراهٌم منٌر احمد الموافى مستجد تمدٌر ٤٥٣١١٣٧٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً سمر على الخضرى دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٤٦٣١١٣٧٦

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقسهام عزٌز صابر اسعد تادرس مستجد تمدٌر ٤٧٣١١٣٧٧

(الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم شروق سامى دمحم دمحم هتٌمى مستجد تمدٌر ٤٨٣١١٣٧٨

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمشروق دمحم رمضان ابراهٌم خلٌفه مستجد تمدٌر ٤٩٣١١٣٧٩

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً شٌرٌن شاكر على دمحم البحراوى مستجد تمدٌر ٥٠٣١١٣٨٠

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلشٌماء اشرف حبٌب المصرى مستجد تمدٌر ٥١٣١١٣٨١

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمعبد السالم فراج سعد الدٌاسطى مستجد تمدٌر ٥٢٣١١٣٨٢

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمعبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد عبدالحك مستجد تمدٌر ٥٣٣١١٣٨٣

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلعبدالرحمن حسن المطب ٌوسف اسماعٌل الزلوعى مستجد تمدٌر ٥٤٣١١٣٨٤

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌرعبٌر احمد السٌد ابو فراج مستجد تمدٌر ٥٥٣١١٣٨٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً عبٌر احمد دمحم مجاهد مستجد تمدٌر ٥٦٣١١٣٨٦

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقغاده عادل حامد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٥٧٣١١٣٨٧

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً غاده مصطفى دمحم عبد الرازق الشافعى مستجد تمدٌر ٥٨٣١١٣٨٨

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمفاطمه اسامه عبد هللا سالم مستجد تمدٌر ٥٩٣١١٣٨٩

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلفاطمه سامى حلمى دمحم الصعٌدى مستجد تمدٌر ٦٠٣١١٣٩٠
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تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلفاطمه مؤمن السعٌد سعد مستجد تمدٌر ٦١٣١١٣٩١

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمفاطمه دمحم سالمه سالمه مستجد تمدٌر ٦٢٣١١٣٩٢

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلكرٌم عادل راضى دمحم جادالحك مستجد تمدٌر ٦٣٣١١٣٩٣

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهملمٌاء على حسن عبد المنعم مستجد تمدٌر ٦٤٣١١٣٩٤

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌردمحم محمود انور ابراهٌم المنٌاوى مستجد تمدٌر ٦٥٣١١٣٩٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً مروه عرفات فتحى دمحمالعوضى مستجد تمدٌر ٦٦٣١١٣٩٦

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقمرٌم محمود عبد الحلٌم المنشاوى مستجد تمدٌر ٦٧٣١١٣٩٧

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهمنه هللا عبد الوهاب صالح عبد البالى جمعه مستجد تمدٌر ٦٨٣١١٣٩٨

.تكلم عن بنً موسى بن شاكر ، وأثرهم فً شهرة دار الحكمةمنه هللا دمحم على محمود على مستجد تمدٌر ٦٩٣١١٣٩٩

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهممى فوزى العوضى السعٌد مستجد تخلف ٧٠٣١١٤٠٠

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلمٌرفت السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٧١٣١١٤٠١

.تكلم عن الكتابة عند العرب قبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلناهد شرٌف ابراهٌم عبد الفتاح رزق مستجد تمدٌر ٧٢٣١١٤٠٢

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمنجاه رضا رزق عبد الحمٌد الهنداوي مستجد تمدٌر ٧٣٣١١٤٠٣

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌرندى احمد سعد شومان مستجد تمدٌر ٧٤٣١١٤٠٤

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً ندى على حسن عبدالممصود جادو مستجد تمدٌر ٧٥٣١١٤٠٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقنهى طارق عبد هللا العفٌفى مستجد تخلف ٧٦٣١١٤٠٦

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهنهى دمحم ربٌع دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٧٧٣١١٤٠٧

.تكلم عن بنً موسى بن شاكر ، وأثرهم فً شهرة دار الحكمةنهٌل مصطفى احمد الزعترى مستجد تمدٌر ٧٨٣١١٤٠٨

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمنور حسن فهمى منٌع مستجد تمدٌر ٧٩٣١١٤٠٩

(الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم نورهان السٌد دمحم السٌد دمحم العزب مستجد تخلف ٨٠٣١١٤١٠

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
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 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلنورهان عالء محى الدٌن ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٨١٣١١٤١١

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمهاجر عالء دمحم رفعت الشافعى سعد مستجد تمدٌر ٨٢٣١١٤١٢

(الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم هاله عطٌة احمد ابراهٌم شحاته مستجد تمدٌر ٨٣٣١١٤١٣

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌههبه رضا دمحم على على مستجد تمدٌر ٨٤٣١١٤١٤

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحق بن حنٌن بن إسحقهدى دمحم كمال عبد الحلٌم دراج مستجد تخلف ٨٥٣١١٤١٥

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً هدٌر هشام مراد عبد الحمٌد احمد مستجد تمدٌر ٨٦٣١١٤١٦

.تكلم عن أشهر المكتبات العربٌة اإلسالمٌة مع التعرٌف بكل منهموفاء حازم دمحم الموجى مستجد تمدٌر ٨٧٣١١٤١٧

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمٌاسمٌن دمحم عبد المنعم عبد المجٌد ٌوسف مستجد تمدٌر ٨٨٣١١٤١٨

.تكلم عن الكتابة عند العرب لبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلٌوسف محمود طه محمود مستجد تخلف ٨٩٣١١٤١٩

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب
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اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلاحمد سامح احمد دمحم دمحم ٌونس مستجد تخلف ١٣١١٦١١

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهاسعد مجدى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٣١١٦١٢

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحك بن حنٌن بن إسحكاسماء حموده احمد السباعى مستجد تخلف ٣٣١١٦١٣

.تكلم عن الكتابة عند العرب لبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلاشرف طارق دمحم السعٌد محمود مستجد تخلف ٤٣١١٦١٤

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهماشرلت رضا المكاوى دمحم مستجد تخلف ٥٣١١٦١٥

.تكلم عن أشهر المكتبات العربٌة اإلسالمٌة مع التعرٌف بكل منهماٌمان احمد سوٌلم بدوى مستجد تخلف ٦٣١١٦١٦

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل الشٌعة والتعرٌف بهمبسمه اسامه عبد هللا دمحم المتولى مستجد تخلف ٧٣١١٦١٧

.تكلم عن الكتابة عند العرب لبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلتسنٌم كمال على على الجمل مستجد تخلف ٨٣١١٦١٨

(الصحاح ، لسان العرب ، الماموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم حسام دمحم حامد عبد هللا مستجد تخلف ٩٣١١٦١٩

.تكلم عن أشهر المكتبات العربٌة اإلسالمٌة مع التعرٌف بكل منهمضحى مبرون وهبه صادق مستجد تخلف ١٠٣١١٦٢٠

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلعبد الرحمن احمد رٌاض دمحم حسٌن مستجد تخلف ١١٣١١٦٢١

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمعبدالرحمن دمحم السٌد بٌومى مبرون مستجد تخلف ١٢٣١١٦٢٢

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً كرٌم دمحم لزازى دمحم مستجد تمدٌر ١٣٣١١٦٢٣

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهماجد احمد دمحم على بلبول مستجد تخلف ١٤٣١١٦٢٤

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحك بن حنٌن بن إسحكمجدى مدحت رزق رزق مستجد تخلف ١٥٣١١٦٢٥

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل الشٌعة والتعرٌف بهمدمحم احمد دمحم عبداللطٌف مستجد تمدٌر ١٦٣١١٦٢٦

(الصحاح ، لسان العرب ، الماموس المحٌط، أساس البالغة)تكلم عن أشهر كتب المعاجم دمحم اشرف عبد المنعم عبد الحمٌد الرطل مستجد تخلف ١٧٣١١٦٢٧

.تكلم عن أشهر كتب الحدٌث ألهل السنة والتعرٌف بهمدمحم محمود دمحم مصطفى شلبى مستجد تخلف ١٨٣١١٦٢٨

.تكلم عن بنً موسى بن شاكر ، وأثرهم فً شهرة دار الحكمةدمحم نبٌل دمحم زغلى النجار مستجد تخلف ١٩٣١١٦٢٩

.أحد من اسهموا فً شهرة دار الحكمة فً بغداد.. تكلم عن ٌوحنا بن ماسوٌهمنى مجدى حسٌن دمحم عبد هللا مستجد تخلف ٢٠٣١١٦٣٠
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اسم البحثاسم الطالبحالة القٌدرقم الجلوسمسلسل

تكلم عن أهداف المكتبة وأثرها التربوي ونشأة المكتبات مع التمثٌلمٌرنا ٌوسف احمد ٌوسف العشماوى مستجد تمدٌر ٢١٣١١٦٣١

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً شهرة دار الحكمة.. تكلم عن اسحك بن حنٌن بن إسحكندى حسن غنٌم عبد المولى جاب هللا مستجد تخلف ٢٢٣١١٦٣٢

تكلم عن دار الحكمة فً بغداد، واهم الخدمات التً أدتها للمجتمع والفكر والتنوٌرنورهان سعد حامد زكى حامد مستجد تخلف ٢٣٣١١٦٣٣

.أحد من أسهموا إسهاماً مباشراً فً الشهرة التً حازتها دار الحكمة ببغداد.. تكلم عن الخوارزمً نورهان عبدالهادى عبدالهادى خضر مستجد تمدٌر ٢٤٣١١٦٣٤

.تكلم عن أشهر المكتبات العربٌة اإلسالمٌة مع التعرٌف بكل منهمهند طارق احمد الشربٌنى سلٌم فودة مستجد تمدٌر ٢٥٣١١٦٣٥

.تكلم عن أشهر المكتبات فً اإلسالم مع ذكر نبذة مختصرة عن كل منهمٌمنى دمحم احمد الحسانٌن شوشه مستجد تمدٌر ٢٦٣١١٦٣٦

.تكلم عن الكتابة عند العرب لبٌل اإلسالم وفً العصر النبوي وصدر اإلسالم مع التمثٌلٌوسف ابراهٌم عبدالغنى السٌد بالل مستجد تخلف ٢٧٣١١٦٣٧

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب
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