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رف علم اجتماع االدب والظاهرة األدبٌة ومبررات دراستهعآٌــه دمحم فتحى ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٢٠٣٣٥١

عرف علم اجتماع االدب والظاهرة األدبٌة ومبررات دراستهآٌه اٌهاب احمد فاضل ٌونس مستجد تخلف ٢٢٠٣٣٥٢

عرف علم اجتماع االدب والظاهرة األدبٌة ومبررات دراستهآٌه حلٌم دمحم على المحجوب مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٣٥٣

عرف علم اجتماع االدب والظاهرة األدبٌة ومبررات دراستهابراهٌم حسٌن كمال دمحم الوزه مستجد تمدٌر ٤٢٠٣٣٥٤

عرف علم اجتماع االدب والظاهرة األدبٌة ومبررات دراستهابراهٌم نبٌل ابراهٌم الدسولى احمد ورده مستجد تخلف ٥٢٠٣٣٥٥

اهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدب وعاللته بعلم االجتماعابو زٌد ابراهٌم ابو زٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٦٢٠٣٣٥٦

اهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدب وعاللته بعلم االجتماعاحسان اٌمن دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٧٢٠٣٣٥٧

اهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدب وعاللته بعلم االجتماعاحمد اشرف احمد عرفه الشافعى مستجد تخلف ٨٢٠٣٣٥٨

اهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدب وعاللته بعلم االجتماعاحمد برهام احمد بدٌر دمحم مستجد تمدٌر ٩٢٠٣٣٥٩

اهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدب وعاللته بعلم االجتماعاحمد خالد بدٌر عبد الرازق عطٌه مستجد تمدٌر ١٠٢٠٣٣٦٠

العمل األدبً كأحد عناصر التً ٌجب دراستهااحمد راشد دمحم راشد فوده مستجد تمدٌر ١١٢٠٣٣٦١

العمل األدبً كأحد عناصر التً ٌجب دراستهااحمد رضا عبدالعزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢٢٠٣٣٦٢

العمل األدبً كأحد عناصر التً ٌجب دراستهااحمد رمضان الشربٌنى احمد احمد مستجد تمدٌر ١٣٢٠٣٣٦٣

العمل األدبً كأحد عناصر التً ٌجب دراستهااحمد شفٌك موسى شفٌك مستجد تخلف ١٤٢٠٣٣٦٤

العمل األدبً كأحد عناصر التً ٌجب دراستهااحمد شكرى فهمى عبده مستجد تمدٌر ١٥٢٠٣٣٦٥

كارل ماركس واالتجاه الماركسًاحمد صبرى دمحم ابراهٌم لندٌل مستجد تمدٌر ١٦٢٠٣٣٦٦

كارل ماركس واالتجاه الماركسًاحمد صالح الدٌن عبد الواحد حسن عابدٌن مستجد تخلف ١٧٢٠٣٣٦٧

كارل ماركس واالتجاه الماركسًاحمد عاطف صبحى عبده الزلرد مستجد تمدٌر ١٨٢٠٣٣٦٨

كارل ماركس واالتجاه الماركسًاحمد عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز رمضان مستجد تخلف ١٩٢٠٣٣٦٩

كارل ماركس واالتجاه الماركسًاحمد عبد الفتاح دمحم المهدى على مستجد تخلف ٢٠٢٠٣٣٧٠
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لٌفً ستروس واالتجاه البنٌوساحمد عبد الماجد عبد المادر السٌد مستجد تمدٌر ٢١٢٠٣٣٧١

لٌفً ستروس واالتجاه البنٌوساحمد دمحم السعٌد نصر مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٣٣٧٢

لٌفً ستروس واالتجاه البنٌوساحمد دمحم السٌد ابو هاشم مستجد تمدٌر ٢٣٢٠٣٣٧٣

لٌفً ستروس واالتجاه البنٌوساحمد دمحم حسٌن حسن طبل مستجد تمدٌر ٢٤٢٠٣٣٧٤

لٌفً ستروس واالتجاه البنٌوساحمد دمحم عبد الفتاح صمر مستجد تمدٌر ٢٥٢٠٣٣٧٥

مابعد البنٌوٌةاحمد دمحم دمحم شولى عبدالعزٌز غنٌم مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٣٣٧٦

مابعد البنٌوٌةاحمد دمحم ٌوسف السٌد مستجد تخلف ٢٧٢٠٣٣٧٧

مابعد البنٌوٌةاحمد ناجى حسن دمحم حسن مستجد تمدٌر ٢٨٢٠٣٣٧٨

مابعد البنٌوٌةاحمد نبٌل السٌد دمحم مستجد تخلف ٢٩٢٠٣٣٧٩

مابعد البنٌوٌةاحمد ٌوسف دمحم دمحم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٣٣٨٠

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديادم نصر بكر عطٌه مستجد تمدٌر ٣١٢٠٣٣٨١

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديادهم اشرف احمد السٌد الشناوى مستجد تخلف ٣٢٢٠٣٣٨٢

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدياسراء احمد رمزى على دمحم مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٣٣٨٣

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدياسراء السٌد الدٌسطى حسٌن الدٌسطى مستجد تمدٌر ٣٤٢٠٣٣٨٤

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدياسراء العربى ابراهٌم ابو السعود الخرٌبى مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٣٣٨٥

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوب اسراء سلٌمان عبد السمٌع سلٌمان ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٦٢٠٣٣٨٦

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوب اسراء شولى محمود محمود العرٌان مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٣٣٨٧

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوب اسراء طارق كمال عبد العزٌز دمحم مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٣٣٨٨

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوب اسراء عبد اللطٌف احمد عبد اللطٌف مرعى مستجد تمدٌر ٣٩٢٠٣٣٨٩

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوب اسراء فتحى دمحم غباشى مستجد تمدٌر ٤٠٢٠٣٣٩٠
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تسجٌل عناصر التراث الشعبً اسراء دمحم محمود حسٌن صبره مستجد تمدٌر ٤١٢٠٣٣٩١

تسجٌل عناصر التراث الشعبً اسراء محمود عبد الحمٌد محمود عمر سعٌد مستجد تمدٌر ٤٢٢٠٣٣٩٢

تسجٌل عناصر التراث الشعبً اسراء هانى فوزى عثمان بالل مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٣٣٩٣

تسجٌل عناصر التراث الشعبً اسراء وجدى الششتاوى دمحم زهران مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٣٣٩٤

تسجٌل عناصر التراث الشعبً اسالم رشدى دمحم صالح عطٌه مستجد تمدٌر ٤٥٢٠٣٣٩٥

عرف الرواٌة والتعرٌفات المختلفة والعاللة بٌن األدب والمجتمعاسالم عادل دمحم عبد التواب على حالوٌه مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٣٣٩٦

عرف الرواٌة والتعرٌفات المختلفة والعاللة بٌن األدب والمجتمعاسالم عبد الخالك عبد الستار عبدالستار عبدالحمٌد مستجد تخلف ٤٧٢٠٣٣٩٧

عرف الرواٌة والتعرٌفات المختلفة والعاللة بٌن األدب والمجتمعاسماء احمد دمحم الشربٌنى حسانٌن مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٣٣٩٨

عرف الرواٌة والتعرٌفات المختلفة والعاللة بٌن األدب والمجتمعاسماء البالسى دمحم شلبى عاشور مستجد تمدٌر ٤٩٢٠٣٣٩٩

عرف الرواٌة والتعرٌفات المختلفة والعاللة بٌن األدب والمجتمعاسماء السٌد منصور ابراهٌم مطر مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٣٤٠٠

استخدام دراسة الحالة فً العمل األدبًاسماء صالح ابوالنجا دمحم ابوالنجا مستجد تخلف ٥١٢٠٣٤٠١

استخدام دراسة الحالة فً العمل األدبًاسماء عبد المادر عبد الكرٌم الفمى مستجد تمدٌر ٥٢٢٠٣٤٠٢

استخدام دراسة الحالة فً العمل األدبًاسماء عالء حسٌن محمود مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٣٤٠٣

استخدام دراسة الحالة فً العمل األدبًاسماء مجدى سالمه الغرٌب شمٌس مستجد تمدٌر ٥٤٢٠٣٤٠٤

استخدام دراسة الحالة فً العمل األدبًاسماء محسن عبدالرحٌم محمود ناصر مستجد تمدٌر ٥٥٢٠٣٤٠٥

األدٌبه لطٌفة الزٌات كأحد أعالم األدباسماء دمحم عبد الفتاح العوضى دمحم مستجد تمدٌر ٥٦٢٠٣٤٠٦

األدٌبه لطٌفة الزٌات كأحد أعالم األدباسماء منٌر الشناوى محمود الجناٌنى مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٣٤٠٧

األدٌبه لطٌفة الزٌات كأحد أعالم األدباسماء ٌاسر الشافعى دمحم على مستجد تمدٌر ٥٨٢٠٣٤٠٨

األدٌبه لطٌفة الزٌات كأحد أعالم األدباسماء ٌسرى وحٌد عزاز مستجد تخلف ٥٩٢٠٣٤٠٩

األدٌبه لطٌفة الزٌات كأحد أعالم األدباشرف ابراهٌم على ابراهٌم على بدران مستجد تخلف ٦٠٢٠٣٤١٠
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طه حسٌن كأحد أعالم األدباشرف دمحم عبدالسمٌع سلٌمان الصعٌدى مستجد تمدٌر ٦١٢٠٣٤١١

طه حسٌن كأحد أعالم األدباالء احمد فتحى دمحم السٌد السروجى مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٣٤١٢

طه حسٌن كأحد أعالم األدباالء احمد دمحم دروٌش دمحم ركب مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٣٤١٣

طه حسٌن كأحد أعالم األدباالء السٌد السعٌد عبد الفتاح ناصف مستجد تخلف ٦٤٢٠٣٤١٤

طه حسٌن كأحد أعالم األدباالء جمال احمد عواد عبد العال مستجد تمدٌر ٦٥٢٠٣٤١٥

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم األدباالء عاطف دمحم زكى المرسى خلٌل مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٣٤١٦

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم األدباالء عماد الدٌن على عبد ربه حواس مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٣٤١٧

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم األدباالء محسن عبد المنعم عبد الجلٌل لناوى مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٣٤١٨

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم األدباالء محمود فهٌم عبد الصمد معروف مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٣٤١٩

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم األدباالء مراد دمحم العجوانً مستجد تمدٌر ٧٠٢٠٣٤٢٠

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدباالء هشام رفعت عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٧١٢٠٣٤٢١

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبالزهراء محسن على احمد ورده مستجد تمدٌر ٧٢٢٠٣٤٢٢

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبالسٌد السٌد محمود دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٧٣٢٠٣٤٢٣

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبالسٌد جمال مصطفى العوضى مصطفى مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٣٤٢٤

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبالهام دمحم دمحم السٌد البراوى مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٣٤٢٥

فتحً غانم كأحد أعالم األدبامال محمود العبد دمحم السجاعى مستجد تمدٌر ٧٦٢٠٣٤٢٦

فتحً غانم كأحد أعالم األدبامانى مصطفى شفٌك منصور بالل مستجد تمدٌر ٧٧٢٠٣٤٢٧

فتحً غانم كأحد أعالم األدبامل احمد سعد دمحم عبدالوهاب مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٣٤٢٨

فتحً غانم كأحد أعالم األدبامل السعٌد دمحم فرج على جمعه مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٣٤٢٩

فتحً غانم كأحد أعالم األدبامل خالد عرفه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٣٤٣٠
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ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبامل شرٌف حلمى عبد السالم هاللى مستجد تخلف ٨١٢٠٣٤٣١

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبامل صالح كمال حسن حسن مستجد تمدٌر ٨٢٢٠٣٤٣٢

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبامل عاطف عبد الرحمن عٌد مستجد تمدٌر ٨٣٢٠٣٤٣٣

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبامل عبد الناصر السٌد عبد الهادى مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٣٤٣٤

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبامل دمحم حلمى عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٣٤٣٥

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبامل ناصر خفاجه ابراهٌم دمحم زٌد مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٣٤٣٦

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبامنٌة اشرف الجراٌحى عبده بكر شطا مستجد تخلف ٨٧٢٠٣٤٣٧

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبامنٌه احمد امٌن احمد عوض هللا مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٣٤٣٨

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبامنٌه احمد صبرى علً عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٨٩٢٠٣٤٣٩

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبامنٌه السٌد احمد ابراهٌم البسٌونى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٣٤٤٠

الوالع االجتماعً بٌن األدٌب وعالم االجتماع امنٌه السٌد فتحى ابو الوفا مستجد تمدٌر ٩١٢٠٣٤٤١

الوالع االجتماعً بٌن األدٌب وعالم االجتماع امنٌه خالد دمحم الدمحمى رٌان مستجد تمدٌر ٩٢٢٠٣٤٤٢

الوالع االجتماعً بٌن األدٌب وعالم االجتماع امنٌه موسى فوزى موسى دمحم داود مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٣٤٤٣

الوالع االجتماعً بٌن األدٌب وعالم االجتماع امٌر دمحم جمعه عبد العظٌم مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٣٤٤٤

الوالع االجتماعً بٌن األدٌب وعالم االجتماع امٌره السٌد سعد ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ٩٥٢٠٣٤٤٥

دور الكاتب فً المجتمعامٌره حسن شكرى احمد حسن عمر مستجد تمدٌر ٩٦٢٠٣٤٤٦

دور الكاتب فً المجتمعامٌره عبد العزٌز عبد اللطٌف عرفات شبانه مستجد تخلف ٩٧٢٠٣٤٤٧

دور الكاتب فً المجتمعامٌره عصام صادق دمحم فراج مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٣٤٤٨

دور الكاتب فً المجتمعامٌره فٌصل صابر الشوٌل مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٣٤٤٩

دور الكاتب فً المجتمعامٌره دمحم اسماعٌل ابوالمواهب مستجد تخلف ١٠٠٢٠٣٤٥٠
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شروط المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهامٌره مروان مصطفى عباس جابر مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٣٤٥١

شروط المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهامٌنه ولٌد على على ٌوسف كٌوان مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٣٤٥٢

شروط المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهانجى دمحم عبدالحمٌد دمحم الطوٌل مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٣٤٥٣

شروط المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهاٌمان احمد الشربٌنى احمد رزق بدوى مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٣٤٥٤

شروط المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهاٌمان اٌهاب احمد حامد شاهٌن مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٣٤٥٥

تعرٌف علم االجتماع وأهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدباٌمان بسام السٌد عبد الممصود مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٣٤٥٦

تعرٌف علم االجتماع وأهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدباٌمان حامد دمحم حامد على مستجد تمدٌر ١٠٧٢٠٣٤٥٧

تعرٌف علم االجتماع وأهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدباٌمان حسنٌن صالح الدٌن جابر مستجد تمدٌر ١٠٨٢٠٣٤٥٨

تعرٌف علم االجتماع وأهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدباٌمان سامى عبد البدٌع توفٌك السٌد مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٣٤٥٩

تعرٌف علم االجتماع وأهم المشكالت المنهجٌة فً علم اجتماع األدباٌمان ساهر عبد الفتاح رفعت عبد العظٌم مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٣٤٦٠

الوضع االلتصادي للمؤلفاٌمان صابر السٌد صابر حسن مستجد تمدٌر ١١١٢٠٣٤٦١

الوضع االلتصادي للمؤلفاٌمان عبد العزٌز فتح هللا على ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٣٤٦٢

الوضع االلتصادي للمؤلفاٌمان عصام السٌد دمحم الجوهرى مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٣٤٦٣

الوضع االلتصادي للمؤلفاٌمان على احمد ابو المعاطى الجناٌنى مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٣٤٦٤

الوضع االلتصادي للمؤلفاٌمان لطفى الشحات الغنٌمى مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٣٤٦٥

الوضع المهنً للمؤلف اٌمان دمحم عبد البالى النجار مستجد تمدٌر ١١٦٢٠٣٤٦٦

الوضع المهنً للمؤلف اٌمان دمحم فاروق ابراهٌم الشربٌنى مستجد تمدٌر ١١٧٢٠٣٤٦٧

الوضع المهنً للمؤلف اٌمان مصطفى مصطفى االمام مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٣٤٦٨

الوضع المهنً للمؤلف اٌمان وائل دمحم عبد العلٌم حسن مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٣٤٦٩

الوضع المهنً للمؤلف اٌناس الدسولى سالمه ابراهٌم الدسولً مستجد تمدٌر ١٢٠٢٠٣٤٧٠
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الطبمة االجتماعٌة للمؤلف أٌه ابراهٌم سعد حبٌش مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٣٤٧١

الطبمة االجتماعٌة للمؤلفاٌه ابراهٌم عبد هللا رجب سعٌد مستجد تمدٌر ١٢٢٢٠٣٤٧٢

الطبمة االجتماعٌة للمؤلفاٌه السٌد دمحم النصاري مستجد تمدٌر ١٢٣٢٠٣٤٧٣

الطبمة االجتماعٌة للمؤلفاٌه هللا وائل عبد الفتاح السعٌد السٌد البنا مستجد تمدٌر ١٢٤٢٠٣٤٧٤

الطبمة االجتماعٌة للمؤلفاٌه اٌمن فتحى دمحم ابوالفتوح مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٣٤٧٥

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًاٌه اٌمن دمحم ذكى على مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٣٤٧٦

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًاٌه برهام عبد السالم دمحم مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٣٤٧٧

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًاٌه صابر عبد الحكٌم عبد المجٌد احمد العبد مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٣٤٧٨

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًاٌه عادل احمد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٩٢٠٣٤٧٩

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًاٌه عادل دمحم جاد دمحم مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٣٤٨٠

العمل األدبً كأحد عناصر الدراسة األدبٌة اٌه على صابر على مستجد تمدٌر ١٣١٢٠٣٤٨١

العمل األدبً كأحد عناصر الدراسة األدبٌة اٌه كمال الدٌن عباس الهاللً مستجد تمدٌر ١٣٢٢٠٣٤٨٢

العمل األدبً كأحد عناصر الدراسة األدبٌة اٌه ماهر السٌد الوردانى مستجد تمدٌر ١٣٣٢٠٣٤٨٣

العمل األدبً كأحد عناصر الدراسة األدبٌة اٌه دمحم على السنوسً مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٣٤٨٤

العمل األدبً كأحد عناصر الدراسة األدبٌة اٌه دمحم محمود عبد الفتاح نور مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٣٤٨٥

تعرٌف االدب والنمد االتماعً للعمل األدبً اٌه محمود احمد كمال فرج موسى حاٌس مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٣٤٨٦

تعرٌف االدب والنمد االتماعً للعمل األدبً اٌه محمود دمحم لطفى محمود احمد مستجد تمدٌر ١٣٧٢٠٣٤٨٧

تعرٌف االدب والنمد االتماعً للعمل األدبً اٌه منٌر عبد الوارث شلبى مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٣٤٨٨

تعرٌف االدب والنمد االتماعً للعمل األدبً اٌه هشام سعد عبد الخالك البحار مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٣٤٨٩

تعرٌف االدب والنمد االتماعً للعمل األدبً باسم حسنٌن دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٣٤٩٠
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كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً دراسة األدببدر مجدى عبد الحلٌم عبد الحلٌم البهات مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٣٤٩١

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً دراسة األدببسمه اشرف دمحم عبد الباسط ابراهٌم عامر مستجد تمدٌر ١٤٢٢٠٣٤٩٢

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً دراسة األدببسمه رجب انور السٌد مستجد تمدٌر ١٤٣٢٠٣٤٩٣

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً دراسة األدببسمه صفوت عرفه على غنٌم مستجد تمدٌر ١٤٤٢٠٣٤٩٤

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً دراسة األدببسمه صالح السٌد ٌوسف سلٌمان مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٣٤٩٥

تناول كال من البٌرمٌمً واسكاربٌه لدراسة االدببسمه على دمحم النجار مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٣٤٩٦

تناول كال من البٌرمٌمً واسكاربٌه لدراسة االدببسنت عبد الهادى احمد عبد الهادى مستجد تمدٌر ١٤٧٢٠٣٤٩٧

تناول كال من البٌرمٌمً واسكاربٌه لدراسة االدببشرى مجدى السٌد حسن ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٣٤٩٨

تناول كال من البٌرمٌمً واسكاربٌه لدراسة االدببوال عادل كٌرلس مٌخائٌل جرجس مستجد تمدٌر ١٤٩٢٠٣٤٩٩

تناول كال من البٌرمٌمً واسكاربٌه لدراسة االدبتمى سمٌر عبد الهادى المرسى الحلو مستجد تمدٌر ١٥٠٢٠٣٥٠٠

مابعد البنٌوٌة جمال مصطفى دمحم علوان مستجد تمدٌر ١٥١٢٠٣٥٠١

مابعد البنٌوٌة جمالت دمحم عبد الوهاب دمحم عبد الوهاب مستجد تمدٌر ١٥٢٢٠٣٥٠٢

مابعد البنٌوٌة جنى احمد دمحم كمال دمحم عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ١٥٣٢٠٣٥٠٣

مابعد البنٌوٌة حازم السٌد دمحم البنا مستجد تمدٌر ١٥٤٢٠٣٥٠٤

مابعد البنٌوٌة حامد حسٌن حامد ٌس طه ابو ورده مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٣٥٠٥

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديحامد دمحم حامد دمحم سعٌد مستجد تمدٌر ١٥٦٢٠٣٥٠٦

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديحسام عماد دمحم حمدى عبد اللطٌف مستجد تخلف ١٥٧٢٠٣٥٠٧

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديحسام دمحم ابراهٌم عبد العظٌم محمود مستجد تخلف ١٥٨٢٠٣٥٠٨

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديحمزه فتحى فتحى عبد الرحمن مستجد تخلف ١٥٩٢٠٣٥٠٩

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديحنان اسامه احمد احمد شلباٌه مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٣٥١٠
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نظرٌة دنكان عن االدب واالسهامات األمرٌكٌة والبرٌطانٌةحنان حلمً رسمً الضوٌنً مستجد تمدٌر ١٦١٢٠٣٥١١

نظرٌة دنكان عن االدب واالسهامات األمرٌكٌة والبرٌطانٌةحنان عبد الصبور احمد على العوضى مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠٣٥١٢

نظرٌة دنكان عن االدب واالسهامات األمرٌكٌة والبرٌطانٌةحنٌن احمد حمدى احمد العرالً مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠٣٥١٣

نظرٌة دنكان عن االدب واالسهامات األمرٌكٌة والبرٌطانٌةحنٌن عبد الرحٌم عزت محمود حمزه مستجد تمدٌر ١٦٤٢٠٣٥١٤

نظرٌة دنكان عن االدب واالسهامات األمرٌكٌة والبرٌطانٌةخالد جمال احمد راشد صدٌك مستجد تمدٌر ١٦٥٢٠٣٥١٥

تعرٌف دراسة الحالة واستخدامها فً مجال األعمال األدبٌة خالد حسٌن خالد السٌد الحلوانى مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٣٥١٦

تعرٌف دراسة الحالة واستخدامها فً مجال األعمال األدبٌة خالد عوض حسب النبً عوض حسٌن مستجد تخلف ١٦٧٢٠٣٥١٧

تعرٌف دراسة الحالة واستخدامها فً مجال األعمال األدبٌة خالد هٌثم دمحم احمد رمضان مستجد تخلف ١٦٨٢٠٣٥١٨

تعرٌف دراسة الحالة واستخدامها فً مجال األعمال األدبٌة خلود حاتم ابراهٌم ابراهٌم المرسى مستجد تمدٌر ١٦٩٢٠٣٥١٩

تعرٌف دراسة الحالة واستخدامها فً مجال األعمال األدبٌة خلود عادل عبد الفتاح جمعه على مستجد تمدٌر ١٧٠٢٠٣٥٢٠

تسجٌل عناصر التراث الشعبً دالٌا شعبان علً علً حسن عبدهللا مستجد تمدٌر ١٧١٢٠٣٥٢١

تسجٌل عناصر التراث الشعبً دالٌا لاضى حمدى عبدالظاهر مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠٣٥٢٢

تسجٌل عناصر التراث الشعبً دالٌا دمحم حسنٌن ابراهٌم البحٌرى مستجد تمدٌر ١٧٣٢٠٣٥٢٣

تسجٌل عناصر التراث الشعبً دالٌا دمحم عبد هللا دمحم عبد العال الدٌب مستجد تمدٌر ١٧٤٢٠٣٥٢٤

تسجٌل عناصر التراث الشعبً دالٌا منصور دمحم ابو الممصان مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٣٥٢٥

تعرٌف علم اجتماع االدب وتعرٌفات الرواٌة بالتفصٌلدعاء احمد ابراهٌم ابوالمجد مستجد تمدٌر ١٧٦٢٠٣٥٢٦

تعرٌف علم اجتماع االدب وتعرٌفات الرواٌة بالتفصٌلدعاء احمد بدٌر حمزه مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠٣٥٢٧

تعرٌف علم اجتماع االدب وتعرٌفات الرواٌة بالتفصٌلدالل رضا عبد المولى عبد النبى عبد الهادي مستجد تمدٌر ١٧٨٢٠٣٥٢٨

تعرٌف علم اجتماع االدب وتعرٌفات الرواٌة بالتفصٌلدنٌا عبد الرحٌم فتح الباب الدسولى رزق مستجد تمدٌر ١٧٩٢٠٣٥٢٩

تعرٌف علم اجتماع االدب وتعرٌفات الرواٌة بالتفصٌلدنٌا فاٌز مصطفى ٌونس مستجد تمدٌر ١٨٠٢٠٣٥٣٠
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دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب دنٌا دمحم حامد عبد المجٌد احمد مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٣٥٣١

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب دٌانا بلٌغ كمال على الشوربجى مستجد تمدٌر ١٨٢٢٠٣٥٣٢

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب دٌنا احمد دمحم ابراهٌم عكاشه مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠٣٥٣٣

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب دٌنا رمضان شكرى احمد المرسى مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠٣٥٣٤

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب دٌنا دمحم فوزى دمحم البدرى مستجد تمدٌر ١٨٥٢٠٣٥٣٥

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمدٌنا مصطفى مصطفى البراجه مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠٣٥٣٦

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمدٌنا نهم هللا نهم هللا عرفات المنٌالوى مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠٣٥٣٧

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمرؤى ابراهٌم رمضان دمحم سالم مستجد تمدٌر ١٨٨٢٠٣٥٣٨

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمرؤٌه عبد الرحمن ٌسن زٌتون مستجد تمدٌر ١٨٩٢٠٣٥٣٩

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمرانا رضا ابراهٌم دمحم التركى مستجد تمدٌر ١٩٠٢٠٣٥٤٠

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبراندا رمضان ابو الٌزٌد رمضان السعدنى مستجد تمدٌر ١٩١٢٠٣٥٤١

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبراندا سمٌر متولى الشٌن مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٣٥٤٢

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبرانٌا طه الحبشى طه ابو عبد العال مستجد تمدٌر ١٩٣٢٠٣٥٤٣

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبرانٌا عبد اللطٌف احمد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٩٤٢٠٣٥٤٤

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبرباب منصور السٌد منصور مستجد تمدٌر ١٩٥٢٠٣٥٤٥

االستعاد الفردي أو الشخصً لدي األدٌبرحمه ابراهٌم فتحى احمد خورشٌد مستجد تمدٌر ١٩٦٢٠٣٥٤٦

االستعاد الفردي أو الشخصً لدي األدٌبرحمه ماهر ابراهٌم ابراهٌم عبد النبى مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٣٥٤٧

االستعاد الفردي أو الشخصً لدي األدٌبرزان عادل عبدالعزٌز محى الدٌن شعبان مستجد تخلف ١٩٨٢٠٣٥٤٨

االستعاد الفردي أو الشخصً لدي األدٌبرشا شولى دمحم عبده البهنساوى مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٣٥٤٩

االستعاد الفردي أو الشخصً لدي األدٌبرضوه اشرف فهمى اسماعٌل عمار مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٣٥٥٠
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المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌبرلٌه منصور دمحم الصفطاوى مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠٣٥٥١

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌبرماح عبد الهادى دمحم السٌد عبد هللا مستجد تخلف ٢٠٢٢٠٣٥٥٢

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌبرنا ابو زٌد ابو زٌد محمود خلٌفة مستجد تمدٌر ٢٠٣٢٠٣٥٥٣

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌبرنا السٌد ابراهٌم السٌد ابو النصر مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٣٥٥٤

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌبرنا اٌمن عبد السالم الذكى مستجد تمدٌر ٢٠٥٢٠٣٥٥٥

تعرٌف االدب وعاللة علم االجتماع باألدبرنا ممدوح عبد الرحمن حسٌن النبالوى مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٣٥٥٦

تعرٌف االدب وعاللة علم االجتماع باألدبرنا هشام رضا الدسولى على مستجد تمدٌر ٢٠٧٢٠٣٥٥٧

تعرٌف االدب وعاللة علم االجتماع باألدبروان احمد حسٌن دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ٢٠٨٢٠٣٥٥٨

تعرٌف االدب وعاللة علم االجتماع باألدبروان حسام دمحم عبد الرحمن مرشد مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٣٥٥٩

تعرٌف االدب وعاللة علم االجتماع باألدبروان دمحم على دمحم على مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٣٥٦٠

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًروان محمود احمد حماد مستجد تمدٌر ٢١١٢٠٣٥٦١

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًروضه احمد الطنطاوى حسن الضبٌع مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٣٥٦٢

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًرومٌساء احمد السٌد ابو فراج احمد النجدى مستجد تمدٌر ٢١٣٢٠٣٥٦٣

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًرٌم احمد رزق النجار مستجد تمدٌر ٢١٤٢٠٣٥٦٤

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبًرٌم دمحم خالد احمد خالد مستجد تمدٌر ٢١٥٢٠٣٥٦٥

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً االدبرٌم ناصف عطٌه ابراهٌم نعامة مستجد تمدٌر ٢١٦٢٠٣٥٦٦

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً االدبرٌهام المعداوى عبداللطٌف المعداوى مستجد تمدٌر ٢١٧٢٠٣٥٦٧

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً االدبرٌهام حازم مصطفً السٌد مستجد تمدٌر ٢١٨٢٠٣٥٦٨

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً االدبرٌهام سامى احمد احمد الشوربجى مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٣٥٦٩

كارل ماركس واالتجاه الماركسً فً االدبزٌاد اٌمن عبد التواب ابو المعاطى البٌلى مستجد تمدٌر ٢٢٠٢٠٣٥٧٠
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لٌفً استروس واالتجاه البنٌاوي فً االدبزٌنب شعبان حسن حسن مستجد تمدٌر ٢٢١٢٠٣٥٧١

لٌفً استروس واالتجاه البنٌاوي فً االدبزٌنب عابد لطفى احمد نوفل مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٣٥٧٢

لٌفً استروس واالتجاه البنٌاوي فً االدبسارة البٌومً احمد المتولً طه مستجد تمدٌر ٢٢٣٢٠٣٥٧٣

لٌفً استروس واالتجاه البنٌاوي فً االدبسارة عطٌه ابراهٌم فودة البحٌري مستجد تمدٌر ٢٢٤٢٠٣٥٧٤

لٌفً استروس واالتجاه البنٌاوي فً االدبساره احمد سعٌد عبد اللطٌف لوره مستجد تمدٌر ٢٢٥٢٠٣٥٧٥

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبساره احمد عوض دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٣٥٧٦

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبساره اشرف عبد المجٌد احمد هواري مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٣٥٧٧

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبساره اشرف دمحم السٌد غبور مستجد تمدٌر ٢٢٨٢٠٣٥٧٨

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبساره خالد دمحم عبد العلٌم دمحم المغربى مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٣٥٧٩

ٌوسف السباعً كأحد أعالم األدبساره سالم احمد السعٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٠٢٠٣٥٨٠

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبساره على عطٌه محمود الشرلاوى مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٣٥٨١

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبساره على دمحم عطٌه جاللة مستجد تمدٌر ٢٣٢٢٠٣٥٨٢

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبساره فرٌد رزق الماضى الماضى مستجد تخلف ٢٣٣٢٠٣٥٨٣

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبساره دمحم عبد السمٌع دمحم عماشه مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٣٥٨٤

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم األدبساره مصطفى ابراهٌم جوهر مستجد تمدٌر ٢٣٥٢٠٣٥٨٥

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماعساره ٌحٌى دمحم دمحم عبده بدر الموافى مستجد تمدٌر ٢٣٦٢٠٣٥٨٦

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماعسالى السٌد على دمحم خفاجى مستجد تمدٌر ٢٣٧٢٠٣٥٨٧

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماعسالى جمال دمحم السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٢٣٨٢٠٣٥٨٨

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماعسحر عادل عبد المعبود صبح مستجد تمدٌر ٢٣٩٢٠٣٥٨٩

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماعسعد فتحى سعد عباس الغرلاوى مستجد تخلف ٢٤٠٢٠٣٥٩٠
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نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماعسلمى احمد الدسولى الدسولى الخالوى مستجد تمدٌر ٢٤١٢٠٣٥٩١

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماعسلمى دمحم احمد دمحم على مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٣٥٩٢

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماعسلمى محمود دمحم عبد الواحد دمحم مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٣٥٩٣

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماعسلمى مصطفى حمزه احمد محمود مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٣٥٩٤

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماعسما سامح معوض عطوه عوض هللا مستجد تمدٌر ٢٤٥٢٠٣٥٩٥

تعرٌف المؤلف واالستعداد الفردي او الشخصً عند االدٌبسماح السعٌد احمد دمحم سعودي مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٣٥٩٦

تعرٌف المؤلف واالستعداد الفردي او الشخصً عند االدٌبسماح الشحات الشحات رٌاض مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٣٥٩٧

تعرٌف المؤلف واالستعداد الفردي او الشخصً عند االدٌبسمر احمد احمد ابراهٌم احمد مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٣٥٩٨

تعرٌف المؤلف واالستعداد الفردي او الشخصً عند االدٌبسمر طاهر السٌد حافظ عطٌة مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٣٥٩٩

تعرٌف المؤلف واالستعداد الفردي او الشخصً عند االدٌبسمر ٌحى رمضان دمحم العٌسوى مستجد تمدٌر ٢٥٠٢٠٣٦٠٠

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌب سمٌره دمحم عبد المنعم ٌوسف شحتو الجعبٌرى مستجد تمدٌر ٢٥١٢٠٣٦٠١

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌب سمٌه امٌن على عبد النبى الغازى مستجد تمدٌر ٢٥٢٢٠٣٦٠٢

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌب سهام سالمه عطٌه سالمه النادى مستجد تمدٌر ٢٥٣٢٠٣٦٠٣

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌب سهٌر دمحم احمد دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٢٥٤٢٠٣٦٠٤

المؤثرات االجتماعٌة علً األدٌب سهٌله صادق ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٥٥٢٠٣٦٠٥

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌةسهٌله ولٌد ثروت دمحم احمد عبده مستجد تمدٌر ٢٥٦٢٠٣٦٠٦

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌةسٌف جمال الدسولى دمحم ذكرهللا مستجد تمدٌر ٢٥٧٢٠٣٦٠٧

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌةشادى عطٌه فتحى عطٌه احمد مستجد تخلف ٢٥٨٢٠٣٦٠٨

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌةشادٌه رضا حامد المصبى مستجد تمدٌر ٢٥٩٢٠٣٦٠٩

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌةشروق السٌد عوض عوض ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٦٠٢٠٣٦١٠
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مبررات دراسة علم االجتماع لألدب ومشكالته المنهجٌةشروق رضا الٌمانى شلبى فوده مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠٣٦١١

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب ومشكالته المنهجٌةشروق عبد المنعم صبرى صابر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠٣٦١٢

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب ومشكالته المنهجٌةشروق دمحم عبد السالم دمحم حسن مستجد تمدٌر ٢٦٣٢٠٣٦١٣

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب ومشكالته المنهجٌةشٌماء ابراهٌم دمحم عرفات مستجد تمدٌر ٢٦٤٢٠٣٦١٤

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب ومشكالته المنهجٌةشٌماء احمد احمد دمحم عبد هللا مستجد تمدٌر ٢٦٥٢٠٣٦١٥

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًشٌماء الباز الشربٌنى على مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٣٦١٦

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًشٌماء السعٌد الشناوى دمحم الدجوى مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٣٦١٧

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًشٌماء حسنٌن عبد الرحٌم السٌد مستجد تمدٌر ٢٦٨٢٠٣٦١٨

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًشٌماء صبحى مصطفى دمحم الشرٌف مستجد تمدٌر ٢٦٩٢٠٣٦١٩

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًشٌماء مجدى مصطفى مصطفى للبه مستجد تمدٌر ٢٧٠٢٠٣٦٢٠

الوضع االلتصادي للمؤلفصابرٌن فكرى االحمدى موسى مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠٣٦٢١

الوضع االلتصادي للمؤلفصافى محمود العدل دمحم مستجد تمدٌر ٢٧٢٢٠٣٦٢٢

الوضع االلتصادي للمؤلفصالح دمحم صالح السٌد مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠٣٦٢٣

الوضع االلتصادي للمؤلفضحى عبدالرحٌم الدسولً الدسولً عبدربه مستجد تمدٌر ٢٧٤٢٠٣٦٢٤

الوضع االلتصادي للمؤلفعائشه عبد الوهاب عبد الوهاب حامد الشربٌنى مستجد تمدٌر ٢٧٥٢٠٣٦٢٥

الوضع المهنً للمؤلفعاطف محى احمد دمحم بدر مستجد تمدٌر ٢٧٦٢٠٣٦٢٦

الوضع المهنً للمؤلفعالٌه احمد احمد فوده مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠٣٦٢٧

الوضع المهنً للمؤلفعبد الرحمن حسن دمحم عبد الرازق حسون مستجد تمدٌر ٢٧٨٢٠٣٦٢٨

الوضع المهنً للمؤلفعبد الرحمن خالد محمود سعد المرٌطى مستجد تخلف ٢٧٩٢٠٣٦٢٩

الوضع المهنً للمؤلفعبد الرحمن دمحم احمد دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٨٠٢٠٣٦٣٠
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الطبمة االجتماعٌة للمؤلف عبد الرحمن دمحم سعد الدٌن على احمد الدهشان مستجد تمدٌر ٢٨١٢٠٣٦٣١

الطبمة االجتماعٌة للمؤلف عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن الجندي مستجد تمدٌر ٢٨٢٢٠٣٦٣٢

الطبمة االجتماعٌة للمؤلف عبد الرحمن ممدوح فؤاد السعٌد الشربٌنً مستجد تمدٌر ٢٨٣٢٠٣٦٣٣

الطبمة االجتماعٌة للمؤلف عبد العاطى احمد عبد العاطى محمود عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠٣٦٣٤

الطبمة االجتماعٌة للمؤلف عبد هللا على دمحم عباس مستجد تمدٌر ٢٨٥٢٠٣٦٣٥

جمهور المراء كأحد عناصر العمل األدبً عبد هللا ٌاسر عبد هللا دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠٣٦٣٦

جمهور المراء كأحد عناصر العمل األدبً عبد الوهاب دمحم عبد الوهاب رزق مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠٣٦٣٧

جمهور المراء كأحد عناصر العمل األدبً عبدالخالك محمود الشحات الغرٌب شمس الدٌن مستجد تمدٌر ٢٨٨٢٠٣٦٣٨

جمهور المراء كأحد عناصر العمل األدبً عبدالرحمن ابراهٌم عوض عدوى مستجد تمدٌر ٢٨٩٢٠٣٦٣٩

جمهور المراء كأحد عناصر العمل األدبً عبدهللا دمحم عبد العلٌم احمد سالم مستجد تمدٌر ٢٩٠٢٠٣٦٤٠

دور الكاتب فً المجتمع عبده دمحم عبدالرؤف دمحم سٌداحمد مستجد تمدٌر ٢٩١٢٠٣٦٤١

دور الكاتب فً المجتمع عبٌر على دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٩٢٢٠٣٦٤٢

دور الكاتب فً المجتمع عثمان حسن دمحم دمحم عثمان مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠٣٦٤٣

دور الكاتب فً المجتمع عزه اشرف السٌد الدمحمى المنسى مستجد تمدٌر ٢٩٤٢٠٣٦٤٤

دور الكاتب فً المجتمع عزه على ابراهٌم على دمحم مستجد تمدٌر ٢٩٥٢٠٣٦٤٥

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماععزه دمحم دمحم طاهر عبد العال مستجد تمدٌر ٢٩٦٢٠٣٦٤٦

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماععصام اشرف عمر عبدالسالم مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠٣٦٤٧

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماععصام الدٌن دمحم دٌاب العزب مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠٣٦٤٨

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماععال عبد هللا دمحم على عرابى مستجد تمدٌر ٢٩٩٢٠٣٦٤٩

نماط االختالف بٌن األدٌب وعالم االجتماععال على السٌد البدوى العاصى مستجد تمدٌر ٣٠٠٢٠٣٦٥٠
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نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماععال دمحم طاهرالحسٌنى ابوالعنٌن بلح مستجد تمدٌر ٣٠١٢٠٣٦٥١

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماععالء دمحم عبد الغنى عبد الغنى الموافً مستجد تمدٌر ٣٠٢٢٠٣٦٥٢

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماععلى عاطف عبد الجلٌل المكاوى مستجد تمدٌر ٣٠٣٢٠٣٦٥٣

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماععلٌاء خالد دمحم محمود العطار مستجد تمدٌر ٣٠٤٢٠٣٦٥٤

نماط التشابه بٌن األدٌب وعالم االجتماععلٌاء طلبه عبدالمادر محمود الزٌات مستجد تمدٌر ٣٠٥٢٠٣٦٥٥

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبً عمر ابراهٌم امام حامد خلٌل بدران مستجد تمدٌر ٣٠٦٢٠٣٦٥٦

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبً عمر احمد على عبد الممصود بحبح مستجد تمدٌر ٣٠٧٢٠٣٦٥٧

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبً عمر اسامه رمضان عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٣٠٨٢٠٣٦٥٨

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبً عمر اٌمن السٌد البدوى السعٌد محمود العدوى مستجد تخلف ٣٠٩٢٠٣٦٥٩

جمهور المراء كأحد عناصر العمل االدبً عمر سعد نصر دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣١٠٢٠٣٦٦٠

الطبمة االجتماعٌة لدي المؤلفعمر دمحم عمر حجازى الماضً مستجد تمدٌر ٣١١٢٠٣٦٦١

الطبمة االجتماعٌة لدي المؤلفغاده عبد المحسن الشربٌنى عبد المحسن مستجد تمدٌر ٣١٢٢٠٣٦٦٢

الطبمة االجتماعٌة لدي المؤلفغاده محمود احمد عبد الخالك حمد مستجد تمدٌر ٣١٣٢٠٣٦٦٣

الطبمة االجتماعٌة لدي المؤلففؤاد عبد السمٌع السٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٣١٤٢٠٣٦٦٤

الطبمة االجتماعٌة لدي المؤلففاتن دمحم عبد العظٌم الخولى مستجد تمدٌر ٣١٥٢٠٣٦٦٥

دور الكاتب فً المجتمع فاطمه ابراهٌم الدسولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣١٦٢٠٣٦٦٦

دور الكاتب فً المجتمع فاطمه اشرف ابراهٌم عمر الزغوى مستجد تمدٌر ٣١٧٢٠٣٦٦٧

دور الكاتب فً المجتمع فاطمه الزهراء حمدان السعٌد عوض حسٌن مستجد تمدٌر ٣١٨٢٠٣٦٦٨

دور الكاتب فً المجتمع فاطمه السٌد دمحم الحمادي مستجد تمدٌر ٣١٩٢٠٣٦٦٩

دور الكاتب فً المجتمع فاطمه صالح سعد احمد مستجد تمدٌر ٣٢٠٢٠٣٦٧٠
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االستعداد الفردي أو الشخصً عند االدٌبفاطمه عاطف فتحى السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢١٢٠٣٦٧١

االستعداد الفردي أو الشخصً عند االدٌبفتحٌة محمود السٌد حامد مستجد تمدٌر ٣٢٢٢٠٣٦٧٢

االستعداد الفردي أو الشخصً عند االدٌبفرحه عصام السٌد دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٣٢٠٣٦٧٣

االستعداد الفردي أو الشخصً عند االدٌبفردوس حمدى محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٤٢٠٣٦٧٤

االستعداد الفردي أو الشخصً عند االدٌبفرٌده دمحم محمود دمحم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٥٢٠٣٦٧٥

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌبفوزى منصور فوزى ابو زٌد زاٌد مستجد تمدٌر ٣٢٦٢٠٣٦٧٦

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌبكارولٌن كمال ابراهٌم كمال عبد هللا مستجد تمدٌر ٣٢٧٢٠٣٦٧٧

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌبكارٌن اشرف ٌوسف احمد الحداد مستجد تمدٌر ٣٢٨٢٠٣٦٧٨

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌبكرم دمحم كرم احمد مستجد تمدٌر ٣٢٩٢٠٣٦٧٩

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌبكرٌم السٌد مصطفى احمد مستجد تمدٌر ٣٣٠٢٠٣٦٨٠

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهكرٌم طارق عبد العلٌم طه دمحم مستجد تمدٌر ٣٣١٢٠٣٦٨١

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهكرٌم مصطفى احمد مصطفى الششتاوي مستجد تمدٌر ٣٣٢٢٠٣٦٨٢

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهكرٌم منصور دمحم احمد الهاللى مستجد تمدٌر ٣٣٣٢٠٣٦٨٣

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهكرٌمه سعد المتولى احمد السٌد مستجد تمدٌر ٣٣٤٢٠٣٦٨٤

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر والمعبر عن لضاٌا مجتمعهلمٌاء اسامه السٌد بدٌر زهمنا مستجد تمدٌر ٣٣٥٢٠٣٦٨٥

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌة لمٌاء دمحم كمال الدٌن السٌد احمد مستجد تمدٌر ٣٣٦٢٠٣٦٨٦

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌة لٌلى عبد المنعم عزالعرب عبد المنعم مستجد تمدٌر ٣٣٧٢٠٣٦٨٧

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌة لٌلى دمحم دمحم مصطفى الهتٌمى مستجد تمدٌر ٣٣٨٢٠٣٦٨٨

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌة ماجده ابراهٌم العدل السٌد مستجد تمدٌر ٣٣٩٢٠٣٦٨٩

تعرٌف علم االجتماع االدب وتعرٌف الرواٌة ماجده رضا موسى احمد بدران مستجد تمدٌر ٣٤٠٢٠٣٦٩٠
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لوسٌلن جولدمان واالتجاه البنٌاوي التولٌدي ماجده عمرو على ابراهٌم غٌث مستجد تخلف ٣٤١٢٠٣٦٩١

لوسٌلن جولدمان واالتجاه البنٌاوي التولٌدي مازن مدحت محمود ٌوسف الزٌات مستجد تمدٌر ٣٤٢٢٠٣٦٩٢

لوسٌلن جولدمان واالتجاه البنٌاوي التولٌدي دمحم ابراهٌم شبانه العوضى مدٌن مستجد تمدٌر ٣٤٣٢٠٣٦٩٣

لوسٌلن جولدمان واالتجاه البنٌاوي التولٌدي دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم المسٌرى مستجد تمدٌر ٣٤٤٢٠٣٦٩٤

لوسٌلن جولدمان واالتجاه البنٌاوي التولٌدي دمحم احمد الشحات احمد الجوهرى مستجد تمدٌر ٣٤٥٢٠٣٦٩٥

نظرٌة دنكان فً علم االجتماع واالسهامات البرٌطانٌة واالمرٌكٌةدمحم احمد نصر المتولً صمر مستجد تمدٌر ٣٤٦٢٠٣٦٩٦

نظرٌة دنكان فً علم االجتماع واالسهامات البرٌطانٌة واالمرٌكٌةدمحم اشرف اسماعٌل السٌد مستجد تخلف ٣٤٧٢٠٣٦٩٧

نظرٌة دنكان فً علم االجتماع واالسهامات البرٌطانٌة واالمرٌكٌةدمحم السعٌد كمال عطوه سمره مستجد تمدٌر ٣٤٨٢٠٣٦٩٨

نظرٌة دنكان فً علم االجتماع واالسهامات البرٌطانٌة واالمرٌكٌةدمحم السٌد طاهر عبد السمٌع مستجد تمدٌر ٣٤٩٢٠٣٦٩٩

نظرٌة دنكان فً علم االجتماع واالسهامات البرٌطانٌة واالمرٌكٌةدمحم السٌد على على دمحم عالم مستجد تمدٌر ٣٥٠٢٠٣٧٠٠

علم االجتماع ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةدمحم المتولى ابراهٌم متولى دمحم مستجد تمدٌر ٣٥١٢٠٣٧٠١

علم االجتماع ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةدمحم المهدى دمحم المهدى مستجد تمدٌر ٣٥٢٢٠٣٧٠٢

علم االجتماع ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةدمحم انور دمحم الصفطاوى مستجد تخلف ٣٥٣٢٠٣٧٠٣

علم االجتماع ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةدمحم اٌهاب الششتاوى المصرى مستجد تمدٌر ٣٥٤٢٠٣٧٠٤

علم االجتماع ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةدمحم تامر فكرى محمود شطا مستجد تمدٌر ٣٥٥٢٠٣٧٠٥

تسجٌل عناصر التراث الشعبًدمحم جمعه فوزى السٌد محمود مستجد تمدٌر ٣٥٦٢٠٣٧٠٦

تسجٌل عناصر التراث الشعبًدمحم حاتم العشرى احمد العاٌدى مستجد تخلف ٣٥٧٢٠٣٧٠٧

تسجٌل عناصر التراث الشعبًدمحم رفعت دمحم حسن ملش مستجد تمدٌر ٣٥٨٢٠٣٧٠٨

تسجٌل عناصر التراث الشعبًدمحم سالم عبد العاطً ابراهٌم مستجد تخلف ٣٥٩٢٠٣٧٠٩

تسجٌل عناصر التراث الشعبًدمحم سالمه الشناوى محمود الجناٌنى مستجد تخلف ٣٦٠٢٠٣٧١٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
االجتماع- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

دراسة االدب الشعبً والفلكلوردمحم عادل دمحم عبد الواحد احمد مستجد تمدٌر ٣٦١٢٠٣٧١١

دراسة االدب الشعبً والفلكلوردمحم عبدالحمٌد السعٌد احمد شمس مستجد تمدٌر ٣٦٢٢٠٣٧١٢

دراسة االدب الشعبً والفلكلوردمحم عبدالعلٌم دمحم عبدالحلٌم الشناوى مستجد تخلف ٣٦٣٢٠٣٧١٣

دراسة االدب الشعبً والفلكلوردمحم عبده الجراٌحى الشرلاوى البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٣٦٤٢٠٣٧١٤

دراسة االدب الشعبً والفلكلوردمحم على دمحم مصطفى حسٌن مستجد تخلف ٣٦٥٢٠٣٧١٥

طه حسٌن كأحد أعالم األدبدمحم عمر عبد العزٌز السٌد الرفاعى مستجد تمدٌر ٣٦٦٢٠٣٧١٦

طه حسٌن كأحد أعالم األدبدمحم فؤاد ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٣٦٧٢٠٣٧١٧

طه حسٌن كأحد أعالم األدبدمحم كمال الدسولى محمود نصر مستجد تمدٌر ٣٦٨٢٠٣٧١٨

طه حسٌن كأحد أعالم األدبدمحم متولى عبدهللا متولى عبد الرحمن مستجد تخلف ٣٦٩٢٠٣٧١٩

طه حسٌن كأحد أعالم األدبدمحم مجدى عبد المجٌد جادو جمٌل مستجد تمدٌر ٣٧٠٢٠٣٧٢٠

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبدمحم دمحم ابراهٌم السٌد فاٌد مستجد تمدٌر ٣٧١٢٠٣٧٢١

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبدمحم محمود عبد الفتاح سلطان مستجد تمدٌر ٣٧٢٢٠٣٧٢٢

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبدمحم محمود دمحم عبد الممصود مستجد تمدٌر ٣٧٣٢٠٣٧٢٣

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبدمحم مسعد زكرٌا امٌن حسن مستجد تخلف ٣٧٤٢٠٣٧٢٤

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبدمحم ناجى دمحم على مستجد تخلف ٣٧٥٢٠٣٧٢٥

لطٌفة الزٌات كأحد أعمال االدبدمحم نصر سعٌد عباس مستجد تمدٌر ٣٧٦٢٠٣٧٢٦

لطٌفة الزٌات كأحد أعمال االدبدمحم هاشم احمد هاشم عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٣٧٧٢٠٣٧٢٧

لطٌفة الزٌات كأحد أعمال االدبدمحم هانى دمحم حسٌب مستجد تمدٌر ٣٧٨٢٠٣٧٢٨

لطٌفة الزٌات كأحد أعمال االدبمحمود السٌد دمحم العدوى جوده مستجد تمدٌر ٣٧٩٢٠٣٧٢٩

لطٌفة الزٌات كأحد أعمال االدبمحمود الهادى دمحم عبد الرازق سراج مستجد تخلف ٣٨٠٢٠٣٧٣٠
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الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمحمود رمضان عطٌه رمضان دمحم الشناوى مستجد تمدٌر ٣٨١٢٠٣٧٣١

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمحمود عبد الحفٌظ احمد عبد الحفٌظ مستجد تمدٌر ٣٨٢٢٠٣٧٣٢

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمحمود عبد الحمٌد حجازى عبد الحمٌد غربٌه مستجد تخلف ٣٨٣٢٠٣٧٣٣

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمحمود عصام السٌد عبد المادر على مستجد تمدٌر ٣٨٤٢٠٣٧٣٤

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمحمود مجدى محمود ابراهٌم عبد الرازق مستجد تمدٌر ٣٨٥٢٠٣٧٣٥

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانممحمود دمحم ابراهٌم ابراهٌم البٌومى مستجد تمدٌر ٣٨٦٢٠٣٧٣٦

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانممحمود دمحم عبد الفتاح على مستجد تمدٌر ٣٨٧٢٠٣٧٣٧

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانممحمود دمحم دمحم السٌد عوض هللا مستجد تمدٌر ٣٨٨٢٠٣٧٣٨

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانممحمود دمحم دمحم صالح الحسٌنى الفمى مستجد تمدٌر ٣٨٩٢٠٣٧٣٩

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانممروه ابوغزى الوهٌدى عبد المادر مستجد تمدٌر ٣٩٠٢٠٣٧٤٠

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمروه احمد عبد الجلٌل سالمه مستجد تمدٌر ٣٩١٢٠٣٧٤١

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمروه عبد السالم احمد ابو شعٌشع مستجد تمدٌر ٣٩٢٢٠٣٧٤٢

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمروه مجدى السٌد السٌد المهدى مستجد تمدٌر ٣٩٣٢٠٣٧٤٣

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمروه دمحم عباس الحسانٌن مصطفى مستجد تمدٌر ٣٩٤٢٠٣٧٤٤

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبمرٌم احمد زكرٌا مرغنى اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٩٥٢٠٣٧٤٥

دور الكاتب فً المجتمعمرٌم شاكر مأمون حامد مستجد تمدٌر ٣٩٦٢٠٣٧٤٦

دور الكاتب فً المجتمعمرٌم عمر دمحم عبد السمٌع مستجد تمدٌر ٣٩٧٢٠٣٧٤٧

دور الكاتب فً المجتمعمرٌم فاروق الرفاعى عبده سماحه مستجد تمدٌر ٣٩٨٢٠٣٧٤٨

دور الكاتب فً المجتمعمرٌم محسن بدر الدٌن عبد الحمٌد عماشه مستجد تمدٌر ٣٩٩٢٠٣٧٤٩

دور الكاتب فً المجتمعمرٌم دمحم عبدالمنعم ابراهٌم الجزار مستجد تمدٌر ٤٠٠٢٠٣٧٥٠
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الوضع الطبمً للمؤلفمرٌم دمحم عوض عبده النحاس مستجد تمدٌر ٤٠١٢٠٣٧٥١

الوضع الطبمً للمؤلفمرٌم محمود حسن على شرف الدٌن مستجد تمدٌر ٤٠٢٢٠٣٧٥٢

الوضع الطبمً للمؤلفمرٌم مصطفى احمد البدراوى احمد مستجد تخلف ٤٠٣٢٠٣٧٥٣

الوضع الطبمً للمؤلفمرٌم وهبه السٌد السعٌد طٌور مستجد تمدٌر ٤٠٤٢٠٣٧٥٤

الوضع الطبمً للمؤلفمصطفى احمد مصطفى احمد مستجد تمدٌر ٤٠٥٢٠٣٧٥٥

الوضع المهنً للمؤلفمنار انور ابراهٌم عبده ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٠٦٢٠٣٧٥٦

الوضع المهنً للمؤلفمنار اٌمن الطنطاوى ابوالفتوح مستجد تمدٌر ٤٠٧٢٠٣٧٥٧

الوضع المهنً للمؤلفمنار عباس ٌوسف عطٌه عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٤٠٨٢٠٣٧٥٨

الوضع المهنً للمؤلفمنار دمحم على فتح هللا احمد مستجد تمدٌر ٤٠٩٢٠٣٧٥٩

الوضع المهنً للمؤلفمنار وائل احمد احمد شادى مستجد تمدٌر ٤١٠٢٠٣٧٦٠

الوضع االلتصادي للمؤلف منار ٌوسف شاكر دمحم الرفاعى شعبان مستجد تمدٌر ٤١١٢٠٣٧٦١

الوضع االلتصادي للمؤلف منال حاتم دمحم عبد الحمٌد نافع مستجد تمدٌر ٤١٢٢٠٣٧٦٢

الوضع االلتصادي للمؤلف منة هللا طه محمود عبد المعطى شعبان مستجد تمدٌر ٤١٣٢٠٣٧٦٣

الوضع االلتصادي للمؤلف منه هللا اٌهاب دمحم عبد الوهاب السنجٌدى مستجد تمدٌر ٤١٤٢٠٣٧٦٤

الوضع االلتصادي للمؤلف منه هللا لمر دمحم عبد الحى دمحم مستجد تمدٌر ٤١٥٢٠٣٧٦٥

دور الكاتب فً المجتمعمنه هللا مجدى دمحم السعٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٤١٦٢٠٣٧٦٦

دور الكاتب فً المجتمعمنه هللا دمحم فاروق محمود الماضى مستجد تمدٌر ٤١٧٢٠٣٧٦٧

دور الكاتب فً المجتمعمنه هللا دمحم محمود دمحم سعٌد مستجد تمدٌر ٤١٨٢٠٣٧٦٨

دور الكاتب فً المجتمعمنه هللا ولٌد السٌد حامد محمود مستجد تمدٌر ٤١٩٢٠٣٧٦٩

دور الكاتب فً المجتمعمنى بسٌونى عبد المنصف غانم مستجد تمدٌر ٤٢٠٢٠٣٧٧٠
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دراسة االدب الشعبً والفلكلورمنى فاروق سالمه احمد جاد مستجد تمدٌر ٤٢١٢٠٣٧٧١

دراسة االدب الشعبً والفلكلورمنى دمحم عبد العلٌم حلبٌة مستجد تمدٌر ٤٢٢٢٠٣٧٧٢

دراسة االدب الشعبً والفلكلورمى ابراهٌم احمد بدوى دمحم مستجد تمدٌر ٤٢٣٢٠٣٧٧٣

دراسة االدب الشعبً والفلكلورمى مجدى كمال فرٌد مستجد تخلف ٤٢٤٢٠٣٧٧٤

دراسة االدب الشعبً والفلكلورمٌاده سمٌر السٌد دمحم الحدٌدي مستجد تمدٌر ٤٢٥٢٠٣٧٧٥

لطٌفة الزٌات كأحد أعالم االدبمٌاده دمحم المٌاس دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٤٢٦٢٠٣٧٧٦

لطٌفة الزٌات كأحد أعالم االدبمٌار عصام دمحم عبد الممصود جوٌلى مستجد تمدٌر ٤٢٧٢٠٣٧٧٧

لطٌفة الزٌات كأحد أعالم االدبمٌار مجدى دمحم السعٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٤٢٨٢٠٣٧٧٨

لطٌفة الزٌات كأحد أعالم االدبمٌار محمود دمحم صبرى حسن مستجد تمدٌر ٤٢٩٢٠٣٧٧٩

لطٌفة الزٌات كأحد أعالم االدبمٌرفت حسن زكى احمد مستجد تمدٌر ٤٣٠٢٠٣٧٨٠

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبمٌرنا احمد عبد الغفار احمد البلتاجى مستجد تمدٌر ٤٣١٢٠٣٧٨١

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبمٌرنا بلٌغ الشحات على النوسانً مستجد تمدٌر ٤٣٢٢٠٣٧٨٢

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبمٌرنا حاتم مرسى جمعه حسن مستجد تمدٌر ٤٣٣٢٠٣٧٨٣

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبمٌرنا شعبان دمحم عطٌه عثمان مستجد تمدٌر ٤٣٤٢٠٣٧٨٤

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبمٌرنا شولى طه رضوان مستجد تمدٌر ٤٣٥٢٠٣٧٨٥

دور الكاتب فً المجتمع مٌرنا صالح سعد عبد الواحد صمر مستجد تمدٌر ٤٣٦٢٠٣٧٨٦

دور الكاتب فً المجتمع مٌرنا عبد هللا احمد امٌن عبد الغنى مستجد تمدٌر ٤٣٧٢٠٣٧٨٧

دور الكاتب فً المجتمع مٌنا نعٌم رسمى غبلاير مستجد تمدٌر ٤٣٨٢٠٣٧٨٨

دور الكاتب فً المجتمع نادٌن اٌمن بهاءالدٌن دمحم مستجد تمدٌر ٤٣٩٢٠٣٧٨٩

دور الكاتب فً المجتمع نادٌه فؤاد لطفى دمحم الدسولى حماد مستجد تمدٌر ٤٤٠٢٠٣٧٩٠
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دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب نانسى عبد المنعم عبد الفتاح الصعٌدى مستجد تمدٌر ٤٤١٢٠٣٧٩١

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب نانسى دمحم سعد دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٤٤٢٢٠٣٧٩٢

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب نجالء اسامه دمحم عمر مستجد تمدٌر ٤٤٣٢٠٣٧٩٣

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب نجوى سامى السٌد احمد الطوخى مستجد تمدٌر ٤٤٤٢٠٣٧٩٤

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدب نجوى محرم فؤاد دمحم جاد مستجد تمدٌر ٤٤٥٢٠٣٧٩٥

طه حسٌن كأحد أعالم االدبندا صبرى مصباح عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٤٤٦٢٠٣٧٩٦

طه حسٌن كأحد أعالم االدبندا عبد الحمٌد دمحم المكباتى السعٌد مستجد تمدٌر ٤٤٧٢٠٣٧٩٧

طه حسٌن كأحد أعالم االدبندا عبد الرازق جمال الدٌن عباس مستجد تمدٌر ٤٤٨٢٠٣٧٩٨

طه حسٌن كأحد أعالم االدبندا عالء سمٌر على ابوزٌد مستجد تمدٌر ٤٤٩٢٠٣٧٩٩

طه حسٌن كأحد أعالم االدبندا دمحم حسن السٌد الحداد مستجد تمدٌر ٤٥٠٢٠٣٨٠٠

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديندى ابراهٌم الباز على عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٤٥١٢٠٣٨٠١

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديندى احمد عبد الجواد عبد الوهاب الجوهري مستجد تمدٌر ٤٥٢٢٠٣٨٠٢

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديندى اسامه ابراهٌم احمد السٌد مستجد تمدٌر ٤٥٣٢٠٣٨٠٣

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديندى اشرف دمحم شولى عوض مستجد تمدٌر ٤٥٤٢٠٣٨٠٤

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديندى اٌهاب دمحم عبد الداٌم عبد السمٌع مستجد تمدٌر ٤٥٥٢٠٣٨٠٥

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانم ندى جمال محمود طلب مستجد تمدٌر ٤٥٦٢٠٣٨٠٦

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانم ندى حامد محمود دمحم النجار مستجد تمدٌر ٤٥٧٢٠٣٨٠٧

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانم ندى حفنً السٌد حفنً موسى مستجد تمدٌر ٤٥٨٢٠٣٨٠٨

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانم ندى خاطر ابراهٌم خاطر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٥٩٢٠٣٨٠٩

رؤٌة العالم لدي االدٌب فتحً غانم ندى صابر دمحم فتحى صابر مستجد تمدٌر ٤٦٠٢٠٣٨١٠
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الحكاٌات الشعبٌة واالدب الشعبًندى على دمحم على مستجد تمدٌر ٤٦١٢٠٣٨١١

الحكاٌات الشعبٌة واالدب الشعبًندى كامل نجاح عبد الحمٌد شعبان مستجد تمدٌر ٤٦٢٢٠٣٨١٢

الحكاٌات الشعبٌة واالدب الشعبًندى دمحم فرج دمحم مستجد تمدٌر ٤٦٣٢٠٣٨١٣

الحكاٌات الشعبٌة واالدب الشعبًندى مصطفى احمد حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ٤٦٤٢٠٣٨١٤

الحكاٌات الشعبٌة واالدب الشعبًنرمٌن احمد السعٌد رمضان مصطفى مستجد تمدٌر ٤٦٥٢٠٣٨١٥

تعرٌف علم اجتماع االدب ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةنرمٌن احمد عبد الحمٌد عٌد السٌد مستجد تمدٌر ٤٦٦٢٠٣٨١٦

تعرٌف علم اجتماع االدب ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةنرمٌن اٌمن دمحم دمحم حمزه مستجد تمدٌر ٤٦٧٢٠٣٨١٧

تعرٌف علم اجتماع االدب ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةنرمٌن حافظ السٌد السٌد الحنفى مستجد تمدٌر ٤٦٨٢٠٣٨١٨

تعرٌف علم اجتماع االدب ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةنرمٌن سٌد سعد سٌد مستجد تمدٌر ٤٦٩٢٠٣٨١٩

تعرٌف علم اجتماع االدب ومزاٌا وعٌوب دراسة الحالةنسمه سمٌر عبد ربه ابراهٌم شعله مستجد تمدٌر ٤٧٠٢٠٣٨٢٠

دراسة الحالة كأحد أسالٌب الدراسات األدبٌة نصره جمعه السٌد احمد مستجد تمدٌر ٤٧١٢٠٣٨٢١

دراسة الحالة كأحد أسالٌب الدراسات األدبٌة نغم عماد الدٌن طه السٌد مستجد تمدٌر ٤٧٢٢٠٣٨٢٢

دراسة الحالة كأحد أسالٌب الدراسات األدبٌة نهال الٌمانً احمد ضٌف مستجد تمدٌر ٤٧٣٢٠٣٨٢٣

دراسة الحالة كأحد أسالٌب الدراسات األدبٌة نهله ابراهٌم عبد الغفار حامد ابو زٌد مستجد تمدٌر ٤٧٤٢٠٣٨٢٤

دراسة الحالة كأحد أسالٌب الدراسات األدبٌة نهى دمحم دمحم عبد الوهاب شرٌف مستجد تمدٌر ٤٧٥٢٠٣٨٢٥

عرف علم االجتماع االدب ومبررات دراستهنوال الشحات زكرٌا متولً مستجد تمدٌر ٤٧٦٢٠٣٨٢٦

عرف علم االجتماع االدب ومبررات دراستهنوال دمحم رمضان ابو المعاطى دٌبة مستجد تمدٌر ٤٧٧٢٠٣٨٢٧

عرف علم االجتماع االدب ومبررات دراستهنور ماجد رشدى فوزى اسكندر مستجد تمدٌر ٤٧٨٢٠٣٨٢٨

عرف علم االجتماع االدب ومبررات دراستهنور محمود عمر دمحم عوض مستجد تمدٌر ٤٧٩٢٠٣٨٢٩

عرف علم االجتماع االدب ومبررات دراستهنورا دمحم عبد الحمٌد رمضان مستجد تمدٌر ٤٨٠٢٠٣٨٣٠
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المؤلف كأحد عناصر العمل االدبً نورا دمحم عبد اللطٌف علً مصطفً مستجد تمدٌر ٤٨١٢٠٣٨٣١

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبً نوران ماهر عبد العزٌز دمحم احمد شبانه مستجد تمدٌر ٤٨٢٢٠٣٨٣٢

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبً نوران دمحم رفعت مصطفى كامل مستجد تمدٌر ٤٨٣٢٠٣٨٣٣

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبً نوران دمحم سعد ابراهٌم النجار مستجد تمدٌر ٤٨٤٢٠٣٨٣٤

المؤلف كأحد عناصر العمل االدبً نورهان االلفى عبد العلٌم االلفى متولى مستجد تمدٌر ٤٨٥٢٠٣٨٣٥

كارل ماركس واالتجاه الماركسًنورهان اٌهاب دمحم السعٌد دمحم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٨٦٢٠٣٨٣٦

كارل ماركس واالتجاه الماركسًنورهان حسٌن السٌد عٌد مستجد تمدٌر ٤٨٧٢٠٣٨٣٧

كارل ماركس واالتجاه الماركسًنورهان خالد فاروق احمد طلبه مستجد تمدٌر ٤٨٨٢٠٣٨٣٨

كارل ماركس واالتجاه الماركسًنورهان عبد الجلٌل دمحم عٌسى مستجد تمدٌر ٤٨٩٢٠٣٨٣٩

كارل ماركس واالتجاه الماركسًنورهان دمحم خضر عبد الستار دمحم مستجد تمدٌر ٤٩٠٢٠٣٨٤٠

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي التولٌدينورهان دمحم عبد العال السباعى مستجد تمدٌر ٤٩١٢٠٣٨٤١

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي التولٌدينورهان دمحم دمحم الحلو مستجد تمدٌر ٤٩٢٢٠٣٨٤٢

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي التولٌدينورهان محمود عبد الحمٌد بعروره مستجد تمدٌر ٤٩٣٢٠٣٨٤٣

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي التولٌدينٌره رضا فتوح دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٤٩٤٢٠٣٨٤٤

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي التولٌدينٌره دمحم حامد عمر الجمل مستجد تمدٌر ٤٩٥٢٠٣٨٤٥

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوبنٌفٌن جمال ابراهٌم دمحم البسٌونى مستجد تمدٌر ٤٩٦٢٠٣٨٤٦

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوبنٌفٌن طارق فكرى لٌاس مٌخائٌل مستجد تمدٌر ٤٩٧٢٠٣٨٤٧

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوبهاجر احمد ٌحٌى احمد عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٤٩٨٢٠٣٨٤٨

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوبهاجر اشرف على بسٌس خزبن مستجد تمدٌر ٤٩٩٢٠٣٨٤٩

عرف دراسة الحالة وأهم المزاٌا والعٌوبهاجر رضا السٌد عبد الرحمن المهدى مستجد تمدٌر ٥٠٠٢٠٣٨٥٠
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تسجٌل عناصر التراث الشعبً هاجر سامى سٌف نصر السٌد مستجد تمدٌر ٥٠١٢٠٣٨٥١

تسجٌل عناصر التراث الشعبً هاجر طارق ابراهٌم عبد المطلب فرحات مستجد تمدٌر ٥٠٢٢٠٣٨٥٢

تسجٌل عناصر التراث الشعبً هاجر عبد الفتاح دمحم الضهٌرى مستجد تمدٌر ٥٠٣٢٠٣٨٥٣

تسجٌل عناصر التراث الشعبً هاجر عماد الدٌن دمحم الشربٌنى عشٌش مستجد تمدٌر ٥٠٤٢٠٣٨٥٤

تسجٌل عناصر التراث الشعبً هاجر مجدى دمحم المصبى زٌد مستجد تمدٌر ٥٠٥٢٠٣٨٥٥

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم الرواٌة هاجر نبٌل محمود عبد الجلٌل عبد العال مستجد تمدٌر ٥٠٦٢٠٣٨٥٦

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم الرواٌة هاله السٌد السٌد دمحم مجاهد مستجد تمدٌر ٥٠٧٢٠٣٨٥٧

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم الرواٌة هانى شاكر عبد هللا ٌوسف حسن مستجد تمدٌر ٥٠٨٢٠٣٨٥٨

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم الرواٌة هاٌدى بالل السٌد محمود الدخمٌس مستجد تمدٌر ٥٠٩٢٠٣٨٥٩

ٌحًٌ حمً كأحد أعالم الرواٌة هاٌدى جمال صالح دمحم لورة مستجد تمدٌر ٥١٠٢٠٣٨٦٠

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبهاٌدى صهٌب النحاس مصطفى شلبى مستجد تمدٌر ٥١١٢٠٣٨٦١

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبهاٌدى ٌاسر معوض على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥١٢٢٠٣٨٦٢

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبهبة وائل احمد العزب هالل مستجد تمدٌر ٥١٣٢٠٣٨٦٣

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبهبه عبد هللا خلٌل عبده شاكر مستجد تمدٌر ٥١٤٢٠٣٨٦٤

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبهدى احمد دمحم صالح الدٌن جمعه مستجد تمدٌر ٥١٥٢٠٣٨٦٥

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب وأهم المشكالت المنهجٌة لعلم اجتماع االدبهدى احمد دمحم عبد الممصود مستجد تمدٌر ٥١٦٢٠٣٨٦٦

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب وأهم المشكالت المنهجٌة لعلم اجتماع االدبهدى حماده صالح دمحم ابو لٌله مستجد تمدٌر ٥١٧٢٠٣٨٦٧

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب وأهم المشكالت المنهجٌة لعلم اجتماع االدبهدى رضا احمد دمحم مٌره مستجد تمدٌر ٥١٨٢٠٣٨٦٨

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب وأهم المشكالت المنهجٌة لعلم اجتماع االدبهدى عادل دمحم السٌد احمد مستجد تمدٌر ٥١٩٢٠٣٨٦٩

مبررات دراسة علم االجتماع لألدب وأهم المشكالت المنهجٌة لعلم اجتماع االدبهدى فاٌز رباح الدسولى أبوالعنٌن مستجد تمدٌر ٥٢٠٢٠٣٨٧٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
االجتماع- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

نماط التشابة بٌن األدٌب وعالم االجتماعهدٌر رضا طلبه عبده مصطفى مستجد تمدٌر ٥٢١٢٠٣٨٧١

نماط التشابة بٌن األدٌب وعالم االجتماعهدٌر ممدوح عبد العظٌم صالح مستجد تمدٌر ٥٢٢٢٠٣٨٧٢

نماط التشابة بٌن األدٌب وعالم االجتماعهدٌر ناصر محمود كامل عاشور مستجد تمدٌر ٥٢٣٢٠٣٨٧٣

نماط التشابة بٌن األدٌب وعالم االجتماعهدٌر وائل الوصٌف دمحم عٌسى مستجد تمدٌر ٥٢٤٢٠٣٨٧٤

نماط التشابة بٌن األدٌب وعالم االجتماعهشام اشرف محمود ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٥٢٥٢٠٣٨٧٥

نماط االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماعهمت عبد هللا عبد العزٌز عبد النبً مستجد تمدٌر ٥٢٦٢٠٣٨٧٦

نماط االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماعهمسه احمد السٌد احمد ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٥٢٧٢٠٣٨٧٧

نماط االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماعهناء ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم عسكر مستجد تمدٌر ٥٢٨٢٠٣٨٧٨

نماط االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماعهند اٌمن السعٌد دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٥٢٩٢٠٣٨٧٩

نماط االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماعهند حسن فتحى عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٥٣٠٢٠٣٨٨٠

تعرٌف علم االجتماع االدب واالتجاه البنٌويهند رجب عبد الفتاح عبد الممصود مستجد تمدٌر ٥٣١٢٠٣٨٨١

تعرٌف علم االجتماع االدب واالتجاه البنٌويهند عبد الرحمن حسنٌن حسنٌن طرباى مستجد تمدٌر ٥٣٢٢٠٣٨٨٢

تعرٌف علم االجتماع االدب واالتجاه البنٌويهند دمحم عبد المنعم الغرٌب مستجد تمدٌر ٥٣٣٢٠٣٨٨٣

تعرٌف علم االجتماع االدب واالتجاه البنٌويهٌالء ابراهٌم الشوادفى على السٌد مستجد تمدٌر ٥٣٤٢٠٣٨٨٤

تعرٌف علم االجتماع االدب واالتجاه البنٌويوسام وائل عبدهللا السٌد شرف مستجد تمدٌر ٥٣٥٢٠٣٨٨٥

تعرٌف الرواٌة ومابعد البنٌوٌة والء احمد عبد العظٌم السٌد المنسى مستجد تمدٌر ٥٣٦٢٠٣٨٨٦

تعرٌف الرواٌة ومابعد البنٌوٌةٌارا عوض الدٌسطى المحمودى مستجد تمدٌر ٥٣٧٢٠٣٨٨٧

تعرٌف الرواٌة ومابعد البنٌوٌةٌارا دمحم محمود عبد العزٌز احمد مستجد تمدٌر ٥٣٨٢٠٣٨٨٨

تعرٌف الرواٌة ومابعد البنٌوٌةٌاسمٌن اسامه السٌد احمد الشربٌنً مستجد تخلف ٥٣٩٢٠٣٨٨٩

تعرٌف الرواٌة ومابعد البنٌوٌةٌاسمٌن اشرف دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٥٤٠٢٠٣٨٩٠
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تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًٌاسمٌن السعٌد مصطفى وهبه فوده مستجد تمدٌر ٥٤١٢٠٣٨٩١

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًٌاسمٌن السٌد عبد العزٌز الشرباصى على مستجد تمدٌر ٥٤٢٢٠٣٨٩٢

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًٌاسمٌن حسن عبد هللا البٌلى مستجد تمدٌر ٥٤٣٢٠٣٨٩٣

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًٌاسمٌن حسٌن دمحم عبد المنعم ربٌع مستجد تمدٌر ٥٤٤٢٠٣٨٩٤

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًٌاسمٌن حماده فاروق السٌد مستجد تمدٌر ٥٤٥٢٠٣٨٩٥

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن حمدى عبد المنعم السعٌد دمحم مستجد تمدٌر ٥٤٦٢٠٣٨٩٦

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن عالء مستجٌر دمحم حراز مستجد تمدٌر ٥٤٧٢٠٣٨٩٧

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن على على الدٌب مستجد تمدٌر ٥٤٨٢٠٣٨٩٨

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن ماهر احمد عبدالخالك مستجد تمدٌر ٥٤٩٢٠٣٨٩٩

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن دمحم عبد الرحمن السٌد حجازى مستجد تمدٌر ٥٥٠٢٠٣٩٠٠

رؤٌة العالم لدي فتحً غانم ٌاسمٌن دمحم دمحم حسن صمر مستجد تمدٌر ٥٥١٢٠٣٩٠١

رؤٌة العالم لدي فتحً غانم ٌاسمٌن محمود السٌد فضل مستجد تمدٌر ٥٥٢٢٠٣٩٠٢

رؤٌة العالم لدي فتحً غانم ٌاسمٌن نجى فتحى دمحم هاشم مستجد تمدٌر ٥٥٣٢٠٣٩٠٣

رؤٌة العالم لدي فتحً غانم ٌاسمٌنا دمحم عبد الغفار عبد السالم الصٌاد مستجد تمدٌر ٥٥٤٢٠٣٩٠٤

رؤٌة العالم لدي فتحً غانم ٌحٌى ذكرٌا مصطفى دمحم الجمال مستجد تمدٌر ٥٥٥٢٠٣٩٠٥

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبٌسرا ٌاسر راجح على شحتو مستجد تمدٌر ٥٥٦٢٠٣٩٠٦

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبٌسن مدحت ٌسن السعٌد خالف مستجد تمدٌر ٥٥٧٢٠٣٩٠٧

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبٌمنى حمدى ابراهٌم عطٌه داود مستجد تمدٌر ٥٥٨٢٠٣٩٠٨

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبٌمنى دمحم احمد عبد الرحمن حماده مستجد تمدٌر ٥٥٩٢٠٣٩٠٩

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم األدبٌمنى هانى فتحى سالمه احمد رمضان مستجد تمدٌر ٥٦٠٢٠٣٩١٠
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تسجٌل عناصر التراث الشعبً ٌوسف اسامه ابراهٌم محمود التوابتً مستجد تخلف ٥٦١٢٠٣٩١١

تسجٌل عناصر التراث الشعبً ٌوسف جالل جالل محمود احمد ورده مستجد تمدٌر ٥٦٢٢٠٣٩١٢

تسجٌل عناصر التراث الشعبً ٌوسف شعبان سامى محمود المشد مستجد تخلف ٥٦٣٢٠٣٩١٣

تسجٌل عناصر التراث الشعبً ٌوسف عبد الفتاح ٌوسف ٌونس النجار مستجد تخلف ٥٦٤٢٠٣٩١٤

تسجٌل عناصر التراث الشعبً ٌوسف عثمان السعٌد السعٌد عثمان مستجد تخلف ٥٦٥٢٠٣٩١٥

دراسة الحالة فً االعمال االدبٌة ٌوسف ماهر رفعت نجا بركات مستجد تمدٌر ٥٦٦٢٠٣٩١٦

دراسة الحالة فً االعمال االدبٌة ٌوسف دمحم كامل عبد المجٌد مستجد تمدٌر ٥٦٧٢٠٣٩١٧

دراسة الحالة فً االعمال االدبٌة ٌوسف دمحم لطفى دمحم عبد الهادى مستجد تمدٌر ٥٦٨٢٠٣٩١٨

دراسة الحالة فً االعمال االدبٌة منار ابوالوفا دمحم فتحى البهجى مستجد تخلف ٥٦٩٢٠٣٩١٩

دراسة الحالة فً االعمال االدبٌة همسه عبدالرحمن دمحم خلف مستجد تخلف ٥٧٠٢٠٣٩٢٠

 دراسة الحالة فً االعمال االدبٌة هبه اسامه عمر االحمر مستجد تخلف ٥٧١٢٠٣٩٢١

االجتماع- انتظام - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
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دراسة االدب الشعبً والفلكلور ابراهٌم احمد ابراهٌم حمزه دمحم مستجد تمدٌر ١٢٠٤٠٨١

دراسة االدب الشعبً والفلكلور ابراهٌم احمد عامر دمحم عامر مستجد تخلف ٢٢٠٤٠٨٢

دراسة االدب الشعبً والفلكلور ابراهٌم اٌمن ابراهٌم دمحم خلٌل مستجد تخلف ٣٢٠٤٠٨٣

دراسة االدب الشعبً والفلكلور ابراهٌم طارق ابراهٌم ابو زٌد مستجد تمدٌر ٤٢٠٤٠٨٤

دراسة االدب الشعبً والفلكلور ابراهٌم دمحم عبداللطٌف فتوح على مستجد تخلف ٥٢٠٤٠٨٥

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم االدبابراهٌم مصطفى ابراهٌم عرفات مستجد تخلف ٦٢٠٤٠٨٦

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم االدبابراهٌم هانى الشحات ابوالسعود بٌومى مستجد تخلف ٧٢٠٤٠٨٧

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم االدبابراهٌم ٌونس النبوى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨٢٠٤٠٨٨

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم االدباحمد ابراهٌم السٌد ٌونس احمد مستجد تخلف ٩٢٠٤٠٨٩

دمحم حسٌن هٌكل كأحد أعالم االدباحمد ابواالسعاد دمحم العطافى ابواالسعاد مستجد تخلف ١٠٢٠٤٠٩٠

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدباحمد ابوالعنٌن ابوالعنٌن الفار مستجد تخلف ١١٢٠٤٠٩١

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدباحمد احمد عبدالسمٌع حموده مستجد تخلف ١٢٢٠٤٠٩٢

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدباحمد اسامه حسن على صالح السروجى مستجد تخلف ١٣٢٠٤٠٩٣

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدباحمد اشرف عبد السالم االلفى زرزورة مستجد تخلف ١٤٢٠٤٠٩٤

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدباحمد السادات الشبراوى الهوارى حمود مستجد تمدٌر ١٥٢٠٤٠٩٥

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد السٌد حامد سٌد احمد دلدل مستجد تخلف ١٦٢٠٤٠٩٦

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد السٌد دمحم على سالم مستجد تمدٌر ١٧٢٠٤٠٩٧

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد جمال السٌد عبدالتواب مستجد تخلف ١٨٢٠٤٠٩٨

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد جمال حسن جابر السروى مستجد تخلف ١٩٢٠٤٠٩٩

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد جمال عبد الغفار دمحم على مستجد تمدٌر ٢٠٢٠٤١٠٠
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دور الكاتب فً المجتمعاحمد حامد عبدالغنى عوض مستجد تخلف ٢١٢٠٤١٠١

دور الكاتب فً المجتمعاحمد حلمى فتوح المرسً عبدالال مستجد تمدٌر ٢٢٢٠٤١٠٢

دور الكاتب فً المجتمعاحمد خالد عبد العلٌم عبدالمالن عبدالعلٌم مستجد تخلف ٢٣٢٠٤١٠٣

دور الكاتب فً المجتمعاحمد خالد دمحم صالح الدٌن عنتر دمحم مستجد تخلف ٢٤٢٠٤١٠٤

دور الكاتب فً المجتمعاحمد خالد محمود ابراهٌم ابراهٌم طرابٌه مستجد تخلف ٢٥٢٠٤١٠٥

تعرٌف المؤلف وتعرٌفات الرواٌةاحمد رضا عبد الحمٌد رمضان مستجد تمدٌر ٢٦٢٠٤١٠٦

تعرٌف المؤلف وتعرٌفات الرواٌةاحمد رضا فؤاد عبدالعزٌز مستجد تخلف ٢٧٢٠٤١٠٧

تعرٌف المؤلف وتعرٌفات الرواٌةاحمد سالمه احمد ابراهٌم عزام مستجد تخلف ٢٨٢٠٤١٠٨

تعرٌف المؤلف وتعرٌفات الرواٌةاحمد سمٌر سٌد عبدالاله مستجد تخلف ٢٩٢٠٤١٠٩

تعرٌف المؤلف وتعرٌفات الرواٌةاحمد شرٌف شولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٠٢٠٤١١٠

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد شفٌك دمحم عوض المنجً مستجد تمدٌر ٣١٢٠٤١١١

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد شهدى احمد دمحم الكامل مستجد تخلف ٣٢٢٠٤١١٢

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد شولى دمحم احمد دهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٢٠٤١١٣

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد عاطف دمحم محمود ابراهٌم مستجد تخلف ٣٤٢٠٤١١٤

الوظٌفة االجتماعٌة لألدباحمد عبد الرازق دمحم عبد الرازق مستجد تمدٌر ٣٥٢٠٤١١٥

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباحمد عبد المجٌد غرٌب دمحم ابو سكٌنه مستجد تخلف ٣٦٢٠٤١١٦

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباحمد عبدهللا اسماعٌل احمد احمد مستجد تمدٌر ٣٧٢٠٤١١٧

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباحمد عصام عبد العزٌز دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٨٢٠٤١١٨

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباحمد عصام محمود مشالى مستجد تخلف ٣٩٢٠٤١١٩

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباحمد عماد الدٌن عبدالمنعم دمحم عٌاد مستجد تخلف ٤٠٢٠٤١٢٠
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المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد عوض عوض على المط مستجد تمدٌر ٤١٢٠٤١٢١

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد عوٌس لطفى دمحم حموده مستجد تخلف ٤٢٢٠٤١٢٢

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد لطفى سامى شفٌك مستجد تمدٌر ٤٣٢٠٤١٢٣

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد ماهر السعٌد على سٌد احمد مستجد تمدٌر ٤٤٢٠٤١٢٤

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد دمحم ابراهٌم مصطفى مستجد تخلف ٤٥٢٠٤١٢٥

دور الكاتب فً المجتمعاحمد دمحم المتولى ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ٤٦٢٠٤١٢٦

دور الكاتب فً المجتمعاحمد دمحم بدراوى ابراهٌم العجمى مستجد تمدٌر ٤٧٢٠٤١٢٧

دور الكاتب فً المجتمعاحمد دمحم جمال احمد ابورفاعى مستجد تمدٌر ٤٨٢٠٤١٢٨

دور الكاتب فً المجتمعاحمد دمحم دمحم المغاورى الدٌب مستجد تخلف ٤٩٢٠٤١٢٩

دور الكاتب فً المجتمعاحمد دمحم مصطفى كمال دمحم فوده مستجد تمدٌر ٥٠٢٠٤١٣٠

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد مروان السٌد السٌد الرٌس مستجد تخلف ٥١٢٠٤١٣١

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد هشام دمحم حسن لمح مستجد تخلف ٥٢٢٠٤١٣٢

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب احمد ولٌد احمد احمد المرسى جاد مستجد تمدٌر ٥٣٢٠٤١٣٣

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب ادهم حماده عبد الرزاق دمحم مستجد تخلف ٥٤٢٠٤١٣٤

المؤثرات االجتماعٌة علً االدٌب ادهم دمحم السٌد عبدالفتاح شهاب الدٌن مستجد تخلف ٥٥٢٠٤١٣٥

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌبارٌج دمحم احمد نبٌه على ابو العال مستجد تخلف ٥٦٢٠٤١٣٦

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباسراء اٌمن مبرون على مبرون مستجد تمدٌر ٥٧٢٠٤١٣٧

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباسراء حسن سٌد لندٌل اسماعٌل مستجد تخلف ٥٨٢٠٤١٣٨

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباسراء سامى احمد محمود مستجد تخلف ٥٩٢٠٤١٣٩

االستعداد الفردي او الشخصً لدي االدٌباسراء سعد احمد دمحم المرشدى مستجد تخلف ٦٠٢٠٤١٤٠
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الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر المعبر عن لضاٌا مجتمعهاسراء دمحم فؤاد دمحم عطٌة مستجد تمدٌر ٦١٢٠٤١٤١

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر المعبر عن لضاٌا مجتمعهاسالم ابو زٌد ابراهٌم ابو زٌد مستجد تمدٌر ٦٢٢٠٤١٤٢

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر المعبر عن لضاٌا مجتمعهاسالم السٌد محمود عبده المرسى مستجد تمدٌر ٦٣٢٠٤١٤٣

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر المعبر عن لضاٌا مجتمعهاسالم حاتم دمحم مصطفى عٌسى مستجد تمدٌر ٦٤٢٠٤١٤٤

الشروط الواجب توافرها فً المفكر الكبٌر المعبر عن لضاٌا مجتمعهاسالم رمضان حسن السٌد مستجد تخلف ٦٥٢٠٤١٤٥

تعرٌف االدب والوظٌفة االجتماعٌة لهاسالم دمحم احمد السٌد المرسى مستجد تمدٌر ٦٦٢٠٤١٤٦

تعرٌف االدب والوظٌفة االجتماعٌة لهاسالم نبٌل فتحى احمد االشرم مستجد تمدٌر ٦٧٢٠٤١٤٧

تعرٌف االدب والوظٌفة االجتماعٌة لهاسماء ممدوح دمحم عبده الوصٌف مستجد تمدٌر ٦٨٢٠٤١٤٨

تعرٌف االدب والوظٌفة االجتماعٌة لهاشواق عبده مصباح احمد طبل مستجد تمدٌر ٦٩٢٠٤١٤٩

تعرٌف االدب والوظٌفة االجتماعٌة لهاكرم السٌد احمد محمود عبد هللا مستجد تخلف ٧٠٢٠٤١٥٠

تعرٌف االدب واالتجاه الماركسًاالء عزت عبد المادر البغدادى مستجد تمدٌر ٧١٢٠٤١٥١

تعرٌف االدب واالتجاه الماركسًالبسٌونى رزق البسٌونى رزق مستجد تخلف ٧٢٢٠٤١٥٢

تعرٌف االدب واالتجاه الماركسًالسعٌد دمحم السعٌد دمحم امان مستجد تخلف ٧٣٢٠٤١٥٣

تعرٌف االدب واالتجاه الماركسًالسٌد مجدى نصر الدٌن عبدالعال عبدالسالم مستجد تمدٌر ٧٤٢٠٤١٥٤

تعرٌف االدب واالتجاه الماركسًالسٌد دمحم السٌد عمل مستجد تمدٌر ٧٥٢٠٤١٥٥

تعرٌف الرواٌة واالتجاه البنٌويامانى خالد عثمان على مستجد تخلف ٧٦٢٠٤١٥٦

تعرٌف الرواٌة واالتجاه البنٌويامل اشرف فرج شعبان دمحم مستجد تخلف ٧٧٢٠٤١٥٧

تعرٌف الرواٌة واالتجاه البنٌويامٌرة حمدى عبدالمجٌد احمد الدٌب مستجد تمدٌر ٧٨٢٠٤١٥٨

تعرٌف الرواٌة واالتجاه البنٌويامٌره جمال دمحم ابراهٌم حمزه مستجد تمدٌر ٧٩٢٠٤١٥٩

تعرٌف الرواٌة واالتجاه البنٌويامٌره عبد العزٌز دمحم توكل عبد العزٌز الجمال مستجد تمدٌر ٨٠٢٠٤١٦٠
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دور الكاتب فً المجتمع امٌره دمحم عبد العاطى حسانٌن مستجد تخلف ٨١٢٠٤١٦١

دور الكاتب فً المجتمع امٌنه ابو المجد الوخرى اٌو المجد مستجد تخلف ٨٢٢٠٤١٦٢

دور الكاتب فً المجتمع انس السٌد دمحم عبدالعظٌم مستجد تخلف ٨٣٢٠٤١٦٣

دور الكاتب فً المجتمع اٌمان محفوظ عبدالسمٌع دمحم على مستجد تمدٌر ٨٤٢٠٤١٦٤

دور الكاتب فً المجتمع اٌمان مصباح عبدالمطلب دمحم رمضان مستجد تمدٌر ٨٥٢٠٤١٦٥

ابراهٌم عبد المجٌد كأحد اعالم االدباٌه احمد فهمى احمد احمد دمحم فرج مستجد تمدٌر ٨٦٢٠٤١٦٦

ابراهٌم عبد المجٌد كأحد اعالم االدباٌه عادل احمد البدوى الدحدوح مستجد تمدٌر ٨٧٢٠٤١٦٧

ابراهٌم عبد المجٌد كأحد اعالم االدباٌه دمحم اسماعٌل جوده مستجد تمدٌر ٨٨٢٠٤١٦٨

ابراهٌم عبد المجٌد كأحد اعالم االدباٌه دمحم عاصى عٌد عاصى مستجد تخلف ٨٩٢٠٤١٦٩

ابراهٌم عبد المجٌد كأحد اعالم االدببسنت عالء الغرٌب حسن العجٌرى مستجد تمدٌر ٩٠٢٠٤١٧٠

االدب واالتجاه الماركسً بسنت ٌسن دمحم ٌسن الخولى مستجد تخلف ٩١٢٠٤١٧١

االدب واالتجاه الماركسً تسنٌم طارق صالح محمود الخولى مستجد تخلف ٩٢٢٠٤١٧٢

االدب واالتجاه الماركسً تسنٌم ماجد لطفى ابوفندى مستجد تمدٌر ٩٣٢٠٤١٧٣

االدب واالتجاه الماركسً تمى ابراهٌم دمحم دمحم احمد الجمل مستجد تمدٌر ٩٤٢٠٤١٧٤

االدب واالتجاه الماركسً حازم ٌاسر عبد العلٌم سالمه فوده مستجد تخلف ٩٥٢٠٤١٧٥

االدب واالجاه البنٌويحامد دمحم حامد دمحم دمحم صٌام مستجد تخلف ٩٦٢٠٤١٧٦

االدب واالجاه البنٌويحامد محمود حامد محمود متولى مستجد تمدٌر ٩٧٢٠٤١٧٧

االدب واالجاه البنٌويحسام احمد السٌد احمد جالله مستجد تمدٌر ٩٨٢٠٤١٧٨

االدب واالجاه البنٌويحسام احمد حسن احمد مستجد تمدٌر ٩٩٢٠٤١٧٩

االدب واالجاه البنٌويحسام الدٌن دمحم عبدالمعطى عبدالمعطى مستجد تخلف ١٠٠٢٠٤١٨٠
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علم اجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبحسام فهٌم منصور سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٠١٢٠٤١٨١

علم اجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبحسان ثروت السٌد احمد عبدالحمٌد مستجد تمدٌر ١٠٢٢٠٤١٨٢

علم اجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبحسن سامى حسن مرسى مستجد تمدٌر ١٠٣٢٠٤١٨٣

علم اجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبحسن هشام حسن دمحم حسن مستجد تمدٌر ١٠٤٢٠٤١٨٤

علم اجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبحسٌن انور دمحم الباز السٌد مستجد تمدٌر ١٠٥٢٠٤١٨٥

االدب واالتجاه الماركسً فً دراسة االدبحسٌن دمحم حسٌن عبد الخالك مستجد تمدٌر ١٠٦٢٠٤١٨٦

االدب واالتجاه الماركسً فً دراسة االدبخالد احمد على حسن صٌام مستجد تمدٌر ١٠٧٢٠٤١٨٧

االدب واالتجاه الماركسً فً دراسة االدبخالد اشرف دمحم دمحم النجار مستجد تخلف ١٠٨٢٠٤١٨٨

االدب واالتجاه الماركسً فً دراسة االدبخالد رمضان احمد ابوالعنٌن مستجد تمدٌر ١٠٩٢٠٤١٨٩

االدب واالتجاه الماركسً فً دراسة االدبخالد شولى السادات محمود العبد مستجد تمدٌر ١١٠٢٠٤١٩٠

تعرٌف المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًخلود عبدالجواد دمحم احمد مستجد تمدٌر ١١١٢٠٤١٩١

تعرٌف المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًخلود مجدى عبد الغفار عبدالسالم مستجد تمدٌر ١١٢٢٠٤١٩٢

تعرٌف المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًدعاء دمحم احمد طه عمر مستجد تمدٌر ١١٣٢٠٤١٩٣

تعرٌف المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًدٌنا ابراهٌم دمحم عبدالمادر هله مستجد تمدٌر ١١٤٢٠٤١٩٤

تعرٌف المؤلف كأحد عناصر العمل االدبًرائد ٌاسر فهمى السٌد الصاوى مستجد تمدٌر ١١٥٢٠٤١٩٥

الوضع االلتصادي للمؤلفرامى خالد سعد حامد رضوان مستجد تخلف ١١٦٢٠٤١٩٦

الوضع االلتصادي للمؤلفرامى هشام دمحم دمحم الموجً مستجد تخلف ١١٧٢٠٤١٩٧

الوضع االلتصادي للمؤلفرحمه اشرف فهمى اسماعٌل عمار مستجد تمدٌر ١١٨٢٠٤١٩٨

الوضع االلتصادي للمؤلفرشدى جمال حسن عبد الهادى فوده مستجد تمدٌر ١١٩٢٠٤١٩٩

الوضع االلتصادي للمؤلفرضا دمحم دمحم احمد الشربٌنى مستجد تخلف ١٢٠٢٠٤٢٠٠
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الوضع الطبمً للمؤلفروان ابراهٌم دمحم سلٌمان عكٌله مستجد تمدٌر ١٢١٢٠٤٢٠١

الوضع الطبمً للمؤلفروان السٌد وحٌد عرفى مستجد تخلف ١٢٢٢٠٤٢٠٢

الوضع الطبمً للمؤلفروان حمزه حسانٌن حمزه على شاهٌن مستجد تخلف ١٢٣٢٠٤٢٠٣

الوضع الطبمً للمؤلفروان دمحم احمد عثمان البلبٌسى مستجد تخلف ١٢٤٢٠٤٢٠٤

الوضع الطبمً للمؤلفروان دمحم عبد الحى عبد الحى ابراهٌم عٌسى مستجد تمدٌر ١٢٥٢٠٤٢٠٥

علم اجتماع االدب ودور الكاتب فً المجتمعرٌم المتولى دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٢٦٢٠٤٢٠٦

علم اجتماع االدب ودور الكاتب فً المجتمعرٌم عبد اللطٌف دمحم على عابدٌن مستجد تمدٌر ١٢٧٢٠٤٢٠٧

علم اجتماع االدب ودور الكاتب فً المجتمعرٌهام خالد طه ابراهٌم الحسٌنً مستجد تمدٌر ١٢٨٢٠٤٢٠٨

علم اجتماع االدب ودور الكاتب فً المجتمعزٌاد اشرف مصطفى احمد حسن مستجد تخلف ١٢٩٢٠٤٢٠٩

علم اجتماع االدب ودور الكاتب فً المجتمعزٌاد دمحم الكٌالنى دمحم محمود مستجد تمدٌر ١٣٠٢٠٤٢١٠

علم اجتماع االدب والرواٌةزٌاد دمحم صالح الدٌن دمحم دمحم فوده مستجد تخلف ١٣١٢٠٤٢١١

علم اجتماع االدب والرواٌةزٌنب احمد دمحم دمحم المنسً مستجد تخلف ١٣٢٢٠٤٢١٢

علم اجتماع االدب والرواٌةساره عابد ٌوسف منصور مستجد تخلف ١٣٣٢٠٤٢١٣

علم اجتماع االدب والرواٌةسامح دمحم الفروجى شتا مستجد تمدٌر ١٣٤٢٠٤٢١٤

علم اجتماع االدب والرواٌةسامٌه عبد العزٌز احمد حامد البٌلى مستجد تمدٌر ١٣٥٢٠٤٢١٥

األدب ومابعد البنٌوٌةسعاد حسن الدسولى حسن عوٌضه مستجد تمدٌر ١٣٦٢٠٤٢١٦

األدب ومابعد البنٌوٌةسلمى عبد البر حسن سٌد احمد حٌدة مستجد تخلف ١٣٧٢٠٤٢١٧

األدب ومابعد البنٌوٌةسلمى دمحم عبد السالم العزازى مستجد تمدٌر ١٣٨٢٠٤٢١٨

األدب ومابعد البنٌوٌةسلمى دمحم دمحم دمحم البغدادى مستجد تمدٌر ١٣٩٢٠٤٢١٩

األدب ومابعد البنٌوٌةسماح عبد الراضى السٌد حامد المرسى مستجد تمدٌر ١٤٠٢٠٤٢٢٠
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الوظٌفة االجتماعٌة لألدبسٌف الدٌن حسن عبدالعزٌز حسن السندوبى مستجد تمدٌر ١٤١٢٠٤٢٢١

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبسٌف الدٌن خالد السٌد صبحى ابراهٌم مستجد تخلف ١٤٢٢٠٤٢٢٢

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبشادى السٌد كمال عبدالعلٌم مستجد تخلف ١٤٣٢٠٤٢٢٣

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبشروق اسامه عبد الرحمن دمحم عبد هللا مستجد تخلف ١٤٤٢٠٤٢٢٤

الوظٌفة االجتماعٌة لألدبشروق سمٌر حسن دمحم الشحات مستجد تمدٌر ١٤٥٢٠٤٢٢٥

الحكاٌات الشعبٌة واألدب الشعبًشرٌن عادل ابراهٌم دمحم شهاب الدٌن مستجد تمدٌر ١٤٦٢٠٤٢٢٦

الحكاٌات الشعبٌة واألدب الشعبًشمس الدٌن هشام فاروق عبدالغفار سالم مستجد تخلف ١٤٧٢٠٤٢٢٧

الحكاٌات الشعبٌة واألدب الشعبًشهاب فرج الدسولى عطا مستجد تمدٌر ١٤٨٢٠٤٢٢٨

الحكاٌات الشعبٌة واألدب الشعبًصبرى السعٌد صبرى ابراهٌم مستجد تخلف ١٤٩٢٠٤٢٢٩

الحكاٌات الشعبٌة واألدب الشعبًصالح الدٌن حمدى دمحم السٌد مستجد تخلف ١٥٠٢٠٤٢٣٠

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديطارق السٌد مجاهد السٌد على الدسولى مستجد تخلف ١٥١٢٠٤٢٣١

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديطارق الشربٌنى محمود دمحم المصاص مستجد تخلف ١٥٢٢٠٤٢٣٢

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديطارق حازم دمحم عالء الدٌن زكرٌا دروٌش مستجد تخلف ١٥٣٢٠٤٢٣٣

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديعادل احمد محمود سلٌم مستجد تخلف ١٥٤٢٠٤٢٣٤

الرواٌة واالتجاه البنٌوي التولٌديعادل عبدالجلٌل عبدالرازق عبدالوهاب مستجد تمدٌر ١٥٥٢٠٤٢٣٥

علم الجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبعادل عبده عبده محٌضى مستجد تخلف ١٥٦٢٠٤٢٣٦

علم الجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبعامر عادل عامر ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ١٥٧٢٠٤٢٣٧

علم الجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبعبد الرحمن الدسولى احمد توفٌك امبابى مستجد تخلف ١٥٨٢٠٤٢٣٨

علم الجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبعبد الرحمن السٌد عبد الرحمن السٌد عبد الرحمن مستجد تمدٌر ١٥٩٢٠٤٢٣٩

علم الجتماع االدب والوظٌفة االجتماعٌة لألدبعبد هللا دمحم حسن ابراهٌم كبشه مستجد تمدٌر ١٦٠٢٠٤٢٤٠
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التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععبد هللا ممدوح احمد دمحم البشار مستجد تمدٌر ١٦١٢٠٤٢٤١

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالحلٌم ابراهٌم السٌد ابوالفتوح مستجد تمدٌر ١٦٢٢٠٤٢٤٢

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد على عبده مستجد تمدٌر ١٦٣٢٠٤٢٤٣

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن اشرف سمٌر صادق مستجد تمدٌر ١٦٤٢٠٤٢٤٤

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن العدوى على على عبدالاله مستجد تخلف ١٦٥٢٠٤٢٤٥

االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن حمدى عبدالستار عوض مستجد تمدٌر ١٦٦٢٠٤٢٤٦

االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن فتحى صالح عبدالحمٌد صالح مستجد تمدٌر ١٦٧٢٠٤٢٤٧

االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن مجدى السٌد احمد فرج هللا مستجد تخلف ١٦٨٢٠٤٢٤٨

االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن دمحم عبد العاطى سالم مستجد تخلف ١٦٩٢٠٤٢٤٩

االختالف بٌن االدٌب وعالم االجتماععبدالرحمن ممدوح ممدوح عبدالرحٌم الشرٌف مستجد تخلف ١٧٠٢٠٤٢٥٠

عاللة االدب بعلم االجتماع عبدهللا السٌد السٌد عبدالرحمن مصطفى مستجد تمدٌر ١٧١٢٠٤٢٥١

عاللة االدب بعلم االجتماع عبدهللا صبرى عبدهللا بدٌر ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٧٢٢٠٤٢٥٢

عاللة االدب بعلم االجتماع عبدهللا دمحم دمحم عٌد عالم مستجد تخلف ١٧٣٢٠٤٢٥٣

عاللة االدب بعلم االجتماع عبدالمالن ابراهٌم عبدالمالن اسماعٌل الجوهرى مستجد تخلف ١٧٤٢٠٤٢٥٤

عاللة االدب بعلم االجتماع عبدالوهاب دمحم الشربٌنى عبد الوهاب على داود مستجد تمدٌر ١٧٥٢٠٤٢٥٥

تعرٌفات الرواٌة وما بعد البنٌوٌة على احمد الشوربجى ابو العال مستجد تخلف ١٧٦٢٠٤٢٥٦

تعرٌفات الرواٌة وما بعد البنٌوٌة على محسن على احمد مستجد تمدٌر ١٧٧٢٠٤٢٥٧

تعرٌفات الرواٌة وما بعد البنٌوٌة على دمحم ابو الفرج السٌد على الشرلاوى مستجد تمدٌر ١٧٨٢٠٤٢٥٨

تعرٌفات الرواٌة وما بعد البنٌوٌة على دمحم امان عبد الرحمن امان مستجد تخلف ١٧٩٢٠٤٢٥٩

تعرٌفات الرواٌة وما بعد البنٌوٌة على دمحم على مصطفى مستجد تخلف ١٨٠٢٠٤٢٦٠
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التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععلٌاء جمعه السٌد ابو النجا مستجد تمدٌر ١٨١٢٠٤٢٦١

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععماد الدٌن شرٌف فهمى على الهنداوى مستجد تخلف ١٨٢٢٠٤٢٦٢

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععماد عادل ابراهٌم زكى مستجد تمدٌر ١٨٣٢٠٤٢٦٣

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععمر خالد طه السٌد العدوى العرالى مستجد تمدٌر ١٨٤٢٠٤٢٦٤

التشابة بٌن االدٌب وعالم االجتماععمر عاطف عبد الحمٌد عبد العزٌز مستجد تخلف ١٨٥٢٠٤٢٦٥

تعرٌف علم اجتماع االدب وما بعد البنٌوٌة عمر دمحم عبد السالم دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ١٨٦٢٠٤٢٦٦

تعرٌف علم اجتماع االدب وما بعد البنٌوٌة عمرو احمد احمد على البرامونى مستجد تمدٌر ١٨٧٢٠٤٢٦٧

تعرٌف علم اجتماع االدب وما بعد البنٌوٌة عمرو رجب رجب سالمه مستجد تخلف ١٨٨٢٠٤٢٦٨

تعرٌف علم اجتماع االدب وما بعد البنٌوٌة عمرو هشام سٌف االسالم احمد صالح مستجد تخلف ١٨٩٢٠٤٢٦٩

تعرٌف علم اجتماع االدب وما بعد البنٌوٌة عوض دمحم عوض عارف مستجد تخلف ١٩٠٢٠٤٢٧٠

تعرٌف االتجاه الماركسً وكارل ماركس وانجلزفاطمه سعد سعد العدل علم الدٌن مستجد تمدٌر ١٩١٢٠٤٢٧١

تعرٌف االتجاه الماركسً وكارل ماركس وانجلزفوزى دمحم فوزى دمحم عبدالسالم مستجد تمدٌر ١٩٢٢٠٤٢٧٢

تعرٌف االتجاه الماركسً وكارل ماركس وانجلزكامل احمد عبدالهادى حلمى احمد مستجد تخلف ١٩٣٢٠٤٢٧٣

تعرٌف االتجاه الماركسً وكارل ماركس وانجلزكرٌم ابراهٌم بدٌر ابراهٌم حجازى مستجد تخلف ١٩٤٢٠٤٢٧٤

تعرٌف االتجاه الماركسً وكارل ماركس وانجلزكرٌم ابراهٌم فهمى رجب ٌوسف مستجد تخلف ١٩٥٢٠٤٢٧٥

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي ماهٌتاب عالء الدٌن دمحم صفوت ابوالفضل مستجد تمدٌر ١٩٦٢٠٤٢٧٦

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي دمحم ابراهٌم صرٌح فرٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٩٧٢٠٤٢٧٧

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي دمحم احمد ابراهٌم احمد الزٌنى مستجد تمدٌر ١٩٨٢٠٤٢٧٨

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي دمحم احمد الشحات دمحم عبدالواحد مستجد تمدٌر ١٩٩٢٠٤٢٧٩

لٌفً استروس واالتجاه البنٌوي دمحم احمد الشربٌنى احمد عبدهللا مستجد تمدٌر ٢٠٠٢٠٤٢٨٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزٌع االبحاث على الطالب
االجتماع- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 

جامعة المنصورة



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديدمحم احمد جمعه السٌد مستجد تمدٌر ٢٠١٢٠٤٢٨١

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديدمحم احمد محمود على البنوى مستجد تخلف ٢٠٢٢٠٤٢٨٢

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديدمحم اشرف دمحم البدرى احمد مستجد تخلف ٢٠٣٢٠٤٢٨٣

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديدمحم اشرف دمحم دمحم نورالدٌن مستجد تمدٌر ٢٠٤٢٠٤٢٨٤

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديدمحم السعٌد دمحم حسب هللا مستجد تخلف ٢٠٥٢٠٤٢٨٥

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسً دمحم السٌد ابراهٌم حسن حنفى مستجد تمدٌر ٢٠٦٢٠٤٢٨٦

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسً دمحم السٌد ربٌع دمحم على مستجد تخلف ٢٠٧٢٠٤٢٨٧

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسً دمحم السٌد فاروق السٌد مستجد تخلف ٢٠٨٢٠٤٢٨٨

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسً دمحم بدٌر امٌن بدٌر ابو صٌام مستجد تمدٌر ٢٠٩٢٠٤٢٨٩

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسً دمحم ثروت فؤاد محمود الزامل مستجد تمدٌر ٢١٠٢٠٤٢٩٠

تعرٌفات الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبدمحم جمال عبد الشافى عبد الرحمن مستجد تخلف ٢١١٢٠٤٢٩١

تعرٌفات الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبدمحم حاتم دمحم صفةت االشمونى مستجد تمدٌر ٢١٢٢٠٤٢٩٢

تعرٌفات الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبدمحم حماده ابراهٌم سوٌدى مستجد تخلف ٢١٣٢٠٤٢٩٣

تعرٌفات الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبدمحم سمٌر عبدالحمٌد فرحات مستجد تخلف ٢١٤٢٠٤٢٩٤

تعرٌفات الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبدمحم شرٌف دمحم زغلول توفٌك مستجد تمدٌر ٢١٥٢٠٤٢٩٥

االدب الشعبً والحكاٌات الشعبٌة دمحم صابر رمضان صابر عوٌس مستجد تخلف ٢١٦٢٠٤٢٩٦

االدب الشعبً والحكاٌات الشعبٌة دمحم صبرى السٌد عبد الخالك على مستجد تخلف ٢١٧٢٠٤٢٩٧

االدب الشعبً والحكاٌات الشعبٌة دمحم صالح عبدالهادى ابوالفتوح مستجد تخلف ٢١٨٢٠٤٢٩٨

االدب الشعبً والحكاٌات الشعبٌة دمحم صالح على دمحم مستجد تمدٌر ٢١٩٢٠٤٢٩٩

االدب الشعبً والحكاٌات الشعبٌة دمحم ضٌاء الدٌن زهدى عبدالحفٌظ مستجد تخلف ٢٢٠٢٠٤٣٠٠
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ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبدمحم عادل طاهر بدره مستجد تخلف ٢٢١٢٠٤٣٠١

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبدمحم عبد الحمٌد عوض هللا شحاته مستجد تمدٌر ٢٢٢٢٠٤٣٠٢

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبدمحم عبد العظٌم السٌد السٌد الغنام مستجد تخلف ٢٢٣٢٠٤٣٠٣

ابراهٌم عبدالمجٌد كأحد أعالم االدبدمحم عبد المجٌد احمد عبد المجٌد مستجد تخلف ٢٢٤٢٠٤٣٠٤

تعرٌف علم اجتماع االدب والظاهرة االدبٌة ومبررات دراستهدمحم عبدالرحٌم بسٌونى عبدالغنى سالم مستجد تخلف ٢٢٥٢٠٤٣٠٥

تعرٌف علم اجتماع االدب والظاهرة االدبٌة ومبررات دراستهدمحم عبدالفتاح نور الدٌن احمد دمحم مستجد تمدٌر ٢٢٦٢٠٤٣٠٦

تعرٌف علم اجتماع االدب والظاهرة االدبٌة ومبررات دراستهدمحم عبدهللا عبدالهادى عبدهللا مستجد تمدٌر ٢٢٧٢٠٤٣٠٧

تعرٌف علم اجتماع االدب والظاهرة االدبٌة ومبررات دراستهدمحم عبدهللا مٌرغنى دمحم مستجد تخلف ٢٢٨٢٠٤٣٠٨

تعرٌف علم اجتماع االدب والظاهرة االدبٌة ومبررات دراستهدمحم عصام دمحم الشربٌنى شمس الدٌن مستجد تمدٌر ٢٢٩٢٠٤٣٠٩

كارل ماركس واالتجاه الماركسًدمحم عطا الشحات عبد الوهاب دمحمعبد هللا مستجد تمدٌر ٢٣٠٢٠٤٣١٠

كارل ماركس واالتجاه الماركسًدمحم عوض حسان عطوه بحبح مستجد تمدٌر ٢٣١٢٠٤٣١١

كارل ماركس واالتجاه الماركسًدمحم فتحى دمحم جبر مستجد تخلف ٢٣٢٢٠٤٣١٢

كارل ماركس واالتجاه الماركسًدمحم فتوح احمد المنسى عالم مستجد تمدٌر ٢٣٣٢٠٤٣١٣

كارل ماركس واالتجاه الماركسًدمحم فخرى ابراهٌم ابراهٌم عبدالهادي مستجد تمدٌر ٢٣٤٢٠٤٣١٤

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌاويدمحم فوزى دمحم حمزه عبدالمجٌد مستجد تخلف ٢٣٥٢٠٤٣١٥

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌاويدمحم لدرى خٌرى حمزه عطا هللا مستجد تخلف ٢٣٦٢٠٤٣١٦

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌاويدمحم دمحم المناوى دمحم المناوى مستجد تخلف ٢٣٧٢٠٤٣١٧

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌاويدمحم دمحم عبدالفتاح ٌسن مستجد تخلف ٢٣٨٢٠٤٣١٨

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌاويدمحم دمحم فتحى عٌد مستجد تخلف ٢٣٩٢٠٤٣١٩

دمحم دمحم فوزى عبدالفتاح الزٌات مستجد تمدٌر ٢٤٠٢٠٤٣٢٠

االجتماع- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة الثانٌة 
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تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًدمحم دمحم كمال خلٌل فرج مستجد تخلف ٢٤١٢٠٤٣٢١

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًدمحم محمود دمحم المكباتى السعٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٤٢٢٠٤٣٢٢

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًدمحم مدحت الرفاعى التلٌس مستجد تمدٌر ٢٤٣٢٠٤٣٢٣

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًدمحم مصطفى السٌد دمحم حافظ مستجد تمدٌر ٢٤٤٢٠٤٣٢٤

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًدمحم ناصر دمحم عبدالفتاح مستجد تخلف ٢٤٥٢٠٤٣٢٥

تعرٌف االدب وجمهور المراءدمحم هشام دمحم مصطفى السمنودى مستجد تمدٌر ٢٤٦٢٠٤٣٢٦

تعرٌف االدب وجمهور المراءدمحم ٌوسف السٌد ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٤٧٢٠٤٣٢٧

تعرٌف االدب وجمهور المراءمحمود ابراهٌم على ابراهٌم كٌوان مستجد تمدٌر ٢٤٨٢٠٤٣٢٨

تعرٌف االدب وجمهور المراءمحمود ابراهٌم عوض مجاهد على مستجد تمدٌر ٢٤٩٢٠٤٣٢٩

تعرٌف االدب وجمهور المراءمحمود احمد عبد الحلٌم احمد شبكه مستجد تخلف ٢٥٠٢٠٤٣٣٠

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًمحمود السٌد حسن شعٌب مستجد تمدٌر ٢٥١٢٠٤٣٣١

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًمحمود السٌد دمحم السٌد على مستجد تخلف ٢٥٢٢٠٤٣٣٢

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًمحمود ذكى دمحم دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٢٥٣٢٠٤٣٣٣

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًمحمود رضا احمد حسن مرسى مستجد تمدٌر ٢٥٤٢٠٤٣٣٤

تعرٌفات الرواٌة والعمل االدبًمحمود رضا صالح الشهاوى مستجد تخلف ٢٥٥٢٠٤٣٣٥

تعرٌف الرواٌة والضع االلتصادي لالدٌبمحمود طارق محمود دمحم دٌاب مستجد تخلف ٢٥٦٢٠٤٣٣٦

تعرٌف الرواٌة والضع االلتصادي لالدٌبمحمود عابد حسن صالح حسن مستجد تمدٌر ٢٥٧٢٠٤٣٣٧

تعرٌف الرواٌة والضع االلتصادي لالدٌبمحمود عادل ابراهٌم الشحات مستجد تمدٌر ٢٥٨٢٠٤٣٣٨

تعرٌف الرواٌة والضع االلتصادي لالدٌبمحمود عادل احمد نافع الخولى مستجد تخلف ٢٥٩٢٠٤٣٣٩

تعرٌف الرواٌة والضع االلتصادي لالدٌبمحمود عادل عبدالفتاح دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٠٢٠٤٣٤٠
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تعرٌف الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبمحمود عبد السالم محمود محمود شالطه مستجد تمدٌر ٢٦١٢٠٤٣٤١

تعرٌف الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبمحمود دمحم عبد الوهاب عبد الودود مستجد تمدٌر ٢٦٢٢٠٤٣٤٢

تعرٌف الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبمحمود ولٌد محمود فؤاد مستجد تخلف ٢٦٣٢٠٤٣٤٣

تعرٌف الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبمدٌحه احمد عبدالسالم دمحم مستجد تخلف ٢٦٤٢٠٤٣٤٤

تعرٌف الرواٌة والوضع المهنً لألدٌبمرٌم احمد عبدالفتاح عٌسى عبدالعال مستجد تمدٌر ٢٦٥٢٠٤٣٤٥

تعرٌف علم اجتماع االدب والدور االجتماعً للكاتبمرٌم هشام حسٌن محمود الموافً مستجد تمدٌر ٢٦٦٢٠٤٣٤٦

تعرٌف علم اجتماع االدب والدور االجتماعً للكاتبمشٌره عطٌه السٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٦٧٢٠٤٣٤٧

تعرٌف علم اجتماع االدب والدور االجتماعً للكاتبمصطفى رمزى دمحم حسبوا مستجد تخلف ٢٦٨٢٠٤٣٤٨

تعرٌف علم اجتماع االدب والدور االجتماعً للكاتبمصطفى سعٌد على صوله مستجد تمدٌر ٢٦٩٢٠٤٣٤٩

تعرٌف علم اجتماع االدب والدور االجتماعً للكاتبمصطفى عزت الدسولى دمحم على شمعه مستجد تمدٌر ٢٧٠٢٠٤٣٥٠

مابعد البنٌوٌةمصطفى على على دمحم سعٌد مستجد تمدٌر ٢٧١٢٠٤٣٥١

مابعد البنٌوٌةمصطفى على على محمود مشالى مستجد تخلف ٢٧٢٢٠٤٣٥٢

مابعد البنٌوٌةمنار وجدى دمحم دمحم دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٢٧٣٢٠٤٣٥٤

مابعد البنٌوٌةمنه هللا عصام عبد البارى عبد السمٌع مستجد تخلف ٢٧٤٢٠٤٣٥٥

مابعد البنٌوٌةمنه هللا على امٌن عبد الخالك مستجد تخلف ٢٧٥٢٠٤٣٥٦

االتجاه البنٌوي التولٌديمها رمضان السٌد الباز مستجد تمدٌر ٢٧٦٢٠٤٣٥٧

االتجاه البنٌوي التولٌديمهاب عباس دمحم عباس شعبان مستجد تمدٌر ٢٧٧٢٠٤٣٥٨

االتجاه البنٌوي التولٌديموسى عادل موسى ابراهٌم الحفناوى مستجد تمدٌر ٢٧٨٢٠٤٣٥٩

االتجاه البنٌوي التولٌديمى ٌاسر محمود الصدٌك ابراهٌم الفداوى مستجد تمدٌر ٢٧٩٢٠٤٣٦٠

االتجاه البنٌوي التولٌديمٌنا مجدى عزمى امٌن مستجد تخلف ٢٨٠٢٠٤٣٦١
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رؤٌة العالم لدي فتحً غانمناجى جمال احمد السٌد خلٌفه مستجد تخلف ٢٨١٢٠٤٣٦٢

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمنادر عبده سالمه حامد مستجد تمدٌر ٢٨٢٢٠٤٣٦٣

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمنادٌن السٌد احمد السٌد احمد مستجد تمدٌر ٢٨٣٢٠٤٣٦٤

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمنانسى اسامه كمال زكرٌا مستجد تمدٌر ٢٨٤٢٠٤٣٦٥

رؤٌة العالم لدي فتحً غانمنبٌل زعفران دمحم عبدالمحسن مستجد تخلف ٢٨٥٢٠٤٣٦٦

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌديندى حسن عبد المادر عبد السالم مستجد تمدٌر ٢٨٦٢٠٤٣٦٧

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدينرمٌن عمرو ابراهٌم دمحم دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٨٧٢٠٤٣٦٨

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدينصر مجدى عبدالفتاح اللٌثى مستجد تمدٌر ٢٨٨٢٠٤٣٦٩

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدينعمه عصام فاٌز ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٢٨٩٢٠٤٣٧٠

لوسٌان جولدمان واالتجاه البنٌوي التولٌدينهال دمحم ابراهٌم دمحم خٌوه مستجد تمدٌر ٢٩٠٢٠٤٣٧١

فتحً غانم كأحد أعالم األدبنهال دمحم صدٌك احمد السٌد مستجد تخلف ٢٩١٢٠٤٣٧٢

فتحً غانم كأحد أعالم األدبنوران احمد عثمان ابراهٌم عبدالهادى مستجد تخلف ٢٩٢٢٠٤٣٧٣

فتحً غانم كأحد أعالم األدبنوران رضا دمحم على جمعه مستجد تمدٌر ٢٩٣٢٠٤٣٧٤

فتحً غانم كأحد أعالم األدبنورهان جمعه على محمود نشات مستجد تمدٌر ٢٩٤٢٠٤٣٧٥

فتحً غانم كأحد أعالم األدبنٌره وحٌد شرٌف عبدالعزٌز مستجد تمدٌر ٢٩٥٢٠٤٣٧٦

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًهاله دمحم حسن على دمحم مستجد تخلف ٢٩٦٢٠٤٣٧٧

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًهبه السٌد السٌد عبدالسالم مستجد تمدٌر ٢٩٧٢٠٤٣٧٨

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًهبه سامى عبدالكرٌم ابراهٌم عوض مستجد تمدٌر ٢٩٨٢٠٤٣٧٩

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًهشام احمد سعد السعٌد نصر مستجد تمدٌر ٢٩٩٢٠٤٣٨٠

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه الماركسًهشام رشاد محمود رشاد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٣٠٠٢٠٤٣٨١
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تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويولٌد احمد احمد شعبان لٌله مستجد تخلف ٣٠١٢٠٤٣٨٢

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسر دمحم رفعت دمحم العجمى مستجد تخلف ٣٠٢٢٠٤٣٨٣

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن رأفت دمحم الحنفى مستجد تمدٌر ٣٠٣٢٠٤٣٨٤

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌن دمحم عبد الحمٌد عبد هللا بدوى مستجد تخلف ٣٠٤٢٠٤٣٨٥

تعرٌف علم اجتماع االدب واالتجاه البنٌويٌاسمٌنا ناصر السٌد ابوالفتوح مستجد تمدٌر ٣٠٥٢٠٤٣٨٦
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االتجاه البنٌوي التولٌديرانٌا عبد المادر عبد الحى دراز مستجد تخلف ١٢٠٤٤٨٣
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