جامعة دمنهور
كلية اآلداب

دليل رسائل
الماچستير والدكتوراه
قسم التاريخ

( أ ) رسائل الماجستير :
م

العنوان

االسم

لجنة اإلشراف

1

الصراع بين البيوتات الممموكية فى مصر العثمانية (– 1517

أحمد عبدالعزيز عمى

أ.د /صالح أحمد ىريدى  ،د /عاصم

عيسى

محروس عبدالمطمب

فايز أنور عبدالمطمب

لجنة اإلشراف :أ .د /حسن بكر الشريف

إبراىيم محمد عمى

أحمد مختار العبادى  ،د /عادل إسماعيل

مرجونة

محمد ىالل

4

دور البحيرة فى عيد الحممة الفرنسية (1216 – 1213ىـ/.

عبداهلل خطاب

عبدالعظيم ىبالو

أ.د /صالح أحمد ىريدى أ.د /عاصم
محروس عبدالمطمب

5

الحروب الصميبية وتأثرىا بالعوامل الجغرافية فى الشرق األدنى

ماىر محمد السيد

أ.د /محمد محمد مرسى الشيخ أ.د/

6

الحياة االجتماعية فى مصر 1952 - 1939

1798م1213 – 923 /.ىـ).
2

الفن الصخرى فى إقميم فزان فى مرحمتى الصيد والرؤس

3

الدويالات الكردية ودورىا السياسى فى العصر العباسى إلى

المستديرة دراسة تحميمية مقارنة

نياية العصر العباسى الثالث (الدولة البوييية)(– 231
447ىـ115 – 844 /.م).
1811 – 1798م).

اإلسالمى فيما بين "1291 – 1159م691 – 489 ".ىـ".

مسعود

 ،د /فايزة محمود صقر

أبوالسعيد

أحمد محمود رشوان

صالح أحمد ىريدى

أ.د /صالح أحمد ىريدى عمى ،د /ناىد
إبراىيم الدسوقى

-2-

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

التقدير

1998/11/11

2111/1/27

ممتاز

2111/4/8

2112/9/24

ممتاز

1999/7/11

2112/11/26

ممتاز

1999/7/12

2112/11/12

ممتاز

1999/7/11

2113 /4/29

ممتاز

2111/4/8

2113/12/31

ممتاز

7

قصر إبريم فى عصر األسرة  25دراسة تاريخية اثرية

حسنى عبدالرحيم

8

الدبموماسية المصرية والسفارات األجنبية من عيد امنحتب

الثالث حتى رمسيس الثانى (حوالى 1213 – 1391ق.م)

منال السيد فوزى
أبومصطفى

9

الجيزة من الحممة الفرنسية حتى االحتالل البريطانى لمصر

فايزة محمد محمد

أ.د /صالح أحمد ىريدى د /ناىد

11

الحياة االقتصادية االجتماعية فى خراسان فى العصر

الصافى عبدالعميم

عبدالحميد عمى النجار

أ.د /عصام الدين عبدالرءوف الفقى  ،د/
عمى أحمد محمد السيد

11

دور المؤسسات الدينية والخيرية فى التعميم فى مصر

محمد عبدالمطيف

أ.د/صالح أحمد ىريدى عمى د /عصمت

12

مناظر الخصوبة فى النقوش والرسوم الصخرية من مرحمة

(1311 – 1213ىـ1882 – 1798 /.م).
السمجوقى الثانى

العثمانية (1213 – 923ىـ1798 – 1517 /.م).

الصيد حتى مرحمة الرعى فى المغرب القديم دراسة تحميمية
مقارنة.
13

السياسة الخارجية لتيمورلنك فى شمال الشام وآسيا الصغرى

ونتائجيا (815 – 811ىـ1413 – 1399 /م)

أ.د /حسن بكر الشريف ،د /فايزة
محمود صقر

حسن إبراىيم

أ.د /محمد عمى سعداهلل

بكر الشريف

حسن مموك

عبدالفتاح عبدالعزيز
أمانى عطية سالمة

أ.د /حسن

إبراىيم الدسوقى

محمد حسن

أ.د /محمد عمى سعداهلل

أ.د /حسن

عطية سالمة

بكر الشريف  ،د /فايزة محمود صقر

أسامة محمد

أ.د /عصام الدين عبدالرءوف الفقى  ،د/

عبدالسالم محمد

عمى أحمد السيد
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جيد

2111/4/8

2114/2/24

2111/4/7

2114/3/31

ممتاز

2111/12/9

2114/1 /27

ممتاز

2111/2/11

2114/3/31

ممتاز

2111/7/8

2114/11/27

ممتاز

2111/6/11

2111/6/11

2113/12/31

2116/6/28

جدا

جيد
جدا

ممتاز

14

كوم الحصن دراسة تاريخية وحضارية

أ.د /محمد عبدالحميم نورالدين  ،د/

مرفت فراج عبدالرحيم

حسن بكر الشريف  ،د /فايزة محمود

محمود

صقر

15

البحرية فى مصر العثمانية 1213 – 923ىـ– 1517 /

محمد محمود عمى

أ.د  /صالح أحمد ىريدى  ،أ.د /عاصم

16

العالثات المصرية الصينية 1971 – 1956م.

زينب عبدالرحمن

أ.د /السيد حسين جالل د /.وجيو

17

التجارة الداخمية فى عيد محمد عمى (1848 – 1815م)

سحر عبدالمنعم محمد

أ.د /عاصم محروس عبدالمطمب  ،د/.

النعناعى

عفاف مسعد العبد

18

العالقات المصرية اليمنية فى النصف األول من القرن التاسع

زوات عرفان عبدربو

أ.د /صالح أحمد ىريدى  ،د /.عفاف

المغربى

مسعد العبد

1798م.

عشر الميالدى 1849 – 1815م1266 – 1221 /.ىـ.
19

العالقات السياسية الفرنسية اإلنجميزية وآثارىا عمى الحروب

الصميبية فى المشرق والمغرب اإلسالميين فيما بين – 1137
1223م621 – 531 /.ىـ.

21

الحمالت الصميبية الفرعية عمى منطقة الشرق األدنى

اإلسالمى فيما بين 594 – 488 /1198 – 1195ىـ.

عبدالكريم

محروس عبدالمطمب
أبوحمزة

عيسى

محمد دسوقى محمد

أ.د /عمى أحمد السيد

حسن

أ.د /عمى أحمد السيد

أحمد فرج حسن

إسماعيل ىالل

سنيور
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د /.عادل

ممتاز

2111/11/11

2116/9/26

مع التوصية

1999/5/8

2116/11/31

ممتاز

2111/11/11

2116/5/31

ممتاز

2111/11/11

2116/11/31

ممتاز

2111/5/12

2116/11/28

ممتاز

بالطبع

2112/12/14

2116/11/31

ممتاز

2111/5/21

2116/12/26

ممتاز

21

دور المؤسسات الدينية و الخيرية فى التعميم فى مصر

محمد عبد المطيف

22

السياسة الخارجية لنورمان جنوب ايطاليا وصقمية فى عيد

عيده جمعة مسعود

23

أقميم الفيوم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر

رأفت مكرم اسكندر

24

السياسة الخارجية لمدولة الغزنوية فى عيد السمطان نحمود

فتح اهلل عبد الباقى

25

رشيد فى النصف االول من القرن التاسع عشر

26

االمتيازات االجنبية فى مصر ( 1297 - 1213ىـ-1798 /

العثمانية (  1213 -923ه1798 -1517 / ،م )
روجر الثانى ( 1154 -1112م548 516 /ىـ )
()1911 -1851

الغزنوى ( 421-389ىـ1131- 996 /م)

 1879م )
27

موقف االمم المتحدة من الصراع المصرى – االسرائيمى
1974-1967

28

الدور السياسى لالعراب فى بالد الشام فى القرنين السادس و

السابع اليجريين  /الثانى عشر و الثالث عشر الميالديين

عبد الفتاح عبد العزيز

أ.د /صالح أحمد ىريدى  ،د /عصمت

يوسف

أ.د /صالح أحمد ىريدى

2113/7/12

2117/8/29

ممتاز

1999/11/9

2117/9/25

ممتاز

2111/6/11

2118/1/26

ممتاز

أ.د /صالح أحمد ىريدى

2113/8/9

2118/2/24

ممتاز

أ.د /صالح أحمد ىريدى

2118/3/23

2114/6/15

ممتاز

2111/9/9

2118/4/24

ممتاز

أ.د /عصام الدين عبد الرءوف

أحمد اسماعيل الجمال

رحاب فؤاد سعد

 ،د/

أ.د /صالح أحمد ىريدى  ،د /عفاف

اسماعيل

مسعد العبد

:نجالء عبد التواب
خالوى حسنين
أحمد سعيد السيد
حسن زيدان
ايمان ميدى محمد

د /عمى أحمد السيد

2112/12/14

2117/5/29

ممتاز

محمد حسن

عبد العزيز

ابراىيم الصفتى

2111/7/8

2114/11/27

ممتاز

أ.د /عمى أحمد السيد ،د /جابر سالمة
المصرى
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29

الواليات المتحدة فى عيد الرئيس فرانكمين روزفمت – دراسة

31

دور شارل كونت انجو فى عصرالحروب الصميبية فى الشرق

تاريخية الرىاصات قيام دولة عظمى 1945 -1932

االدنى االسالمى وتونس ( 1285 - 1248م684 - 646 /
ىـ)

31

الجاليات االجنبية فى القاىرة فى عيد االحتالل البريطانى

32

اقميم الحوف الغربى ( البحيرة حاليا ) فى العصر الفاطمى –

1338 -1299ىـ 1922 1 1882 /م )

دراسة سياسية وحضارية من 567 -358ىـ - 969 /
1171م)

أحمد جالل محمد

أ.د /جمال محمود حجر  ،أ.د /صالح

ايمان عبد التواب

أ.د /محمود سعيد عمران  ،د /عمى أحمد

خالوى حسنين

السيد

أحمد خميس أحمد

أ.د /صالح أحمد ىريدى  ،أ.د /عاصم

ىشام عبد القادر عبده

أ.د /عصام الدين عبد الرءوف  ،د /عمى

بسيونى

اسماعيل

عطية

33

دور الريف المصرى فى الحركة السياسية 1882 -1863م

34

نوبار باشا و السياسة المصرية 1895 - 1842

غادة خميس شعبان

35

المحاجر و المناجم فى المصادر المصرية القديمة منذ نياية

كارم عمى عبد الجميل

الدولة الحديثة حتى نياية االسرات

أحمد ىريدى

محروس عبد المطمب

احمد السيد ،د /أحمد اسماعيل الجمال

محمد عبد الحميد عمى

أ.د /عمى محمد شمبى  ،د /السيد حسين
أ.د /عاصم محروس عبد المطمب  ،د/

الصعيدى
موسى

جالل ،د /محمد رفعت االمام
محمد رفعت االمام

د /فايزة محمود صقر

القاضى

-6-

2114/7/13

2118/6/24

ممتاز

2114/4/11

2118/8/27

ممتاز

2111/7/14

2118/11/29

ممتاز

ممتاز

2113/7/11

2118/11/29

2111/11/11

2118/11/31

2115/3/13

2119/2/24

ممتاز

2113/11/11

2119/3/31

ممتاز

جيد
جدا

36

الدولة المظفرية ( 795-718ىـ 1393 -1318 /م )

37

النشاط التجارى فى خراسان منذ قيام الدولة السمجوقية حتى

وفاة السمطان سنجر بن ممكشاه ( 552 - 429ىـ- 37-1 /
 1157م)

أمل محمد محمد

أ.د /أحمد مختار العبادى

محمد فتحى محمد

أ.د /عصام الدين عبد الرءوف

حمقيا

عبد الجميل

أحمد اسماعيل الجمال

عمى أحمد السيد

38

الواليات المتحدة االمريكية فى عيد الحزب الجميورى

أشرف محمد عبده

أ.د /عبد الغفار محمد حسنين،

39

دور العوامل الببيئية فى صياغة االسطورة فى كل من مصر و

نيمة ابراىيم عبده

إشراف:أ.د /حسن بكر الشريف

41

البنوك ودورىا فى الحياة االقتصادية فى مصر – دراسة

( السياسة الداخمية ) من عام  1861الى  1889م

العراق ( دراسة مقارنة ) فى االلفى الثالث و الثانى قبل الميالد

تاريخية عن بنك مصر 1961 -1921

محمد عبد النبى
محمد النجار

عاصم محروس عبد المطمب
فايزة محمود صقر

عبد الفتاح حسين عبد

 ،د/

 ،أ.د/

أ.د/
 ،د/

أ.د /عاصم محروس عبد المطمب ،د/
عصمت محمد حسن

الفتاح الشرقاوى
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2113/9/13

2116/4/12

2119/6/31

2119/11/27

ممتاز

ممتاز

2111/3/14

2119/12/29

ممتاز

2111/11/11

2111/5/25

ممتاز

2111/11/13

2111/5/25

( ب ) رسائل الدكتوراه :
م
1

العنوان
العالقة بين اإلمبراطورية البيزنطية فى عيد أسرة كومنين
واإلمبراطورية األلمانية فى الغرب (1185 – 1181م)

(581 – 475ىـ).
2

العالقات بين والية مصر والدولة العثمانية فى القرن

3

النظم االجتماعية و الدينية لمغول فارس وتأثرىا بالحضارة

السابع عشر

لجنة اإلشراف

االسم
نادية إبراىيم محمد سيد
أحمد النوييى

أ.د /محمد محمد مرسى

عيسى

مرتبة الشرف

الشيخ  ،د /صالح أحمد

1996/12/21

2114/11/31

أ.د /صالح أحمد ىريدى

2112/11/13

2115 /6 /27

2113/2/8

2117/6/26
2117/8/29

مرتبة الشرف
ااالولى
مرتبة الشرف
ااالولى

ىريدى

أحمد عبدالعزيز عمى

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

التقدير

األولى

مرتبة الشرف
الثانية

ابراىيم محمد عمى محمد

أ.د /أحمد مختار العبادى ،

4

مدينة القدس تحت حكم الالتين ( 1187- 1199م/
583 - 492ىـ ) دراسة حضارية

ماىر محمد السيد ابو
السعيد

د /عمى أحمد السيد

2113/8/9

5

المصالح البريطانية فى الموانىء المصرية ( - 1281
1332ىـ 1914-1863 /م)

فايزة محمد محمد حسن
مموك

أ.د /صالح أحمد ىريدى

2114/4/11

2118/8/27

6

السياسة الصميبية و التبشيرية لمبابا يوحنا الثانى و
العشرين فى الشرق 1334 -1316م

محمد دسوقى محمد
حسن

أ.د /عمى أحمد محمد السيد
 ،د /نادية ابراىيم النوييى

2116/2/12

2119/5/26

مرتبة الشرف
ااالولى

7

أىم المراكز الحضارية فى شمال غرب جزيرة العرب من
القرن الثامن ق /.حتى بداية القرن الثانى الميالدى –
دراسة تاريخية و حضارية

أمانى عطية سالمة
عطية سالمة

أ.د /عبد المنعم عبد الحميم
سيد  ،د /فايزة محمود صقر

2114/9/13

2119/8/25

مرتبة الشرف
ااالولى

االسالمية ( 735 -656ىـ1335-1258 /م)

مرجونة
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د /أحمد اسماعيل الجمال

مرتبة الشرف
االولى

سميرة عمى فؤاد ابراىيم

أ.د /عبد المنعم عبد الحميم
سيد  ،د /فايزة محمود صقر

2115/3/12

2119/11/27

مرتبة الشرف
االولى

8

الدور الدينى لممعبود سكر فى معبد سيتى االول بأبيدوس

أ.د /عاصم محروس عبد
المطمب

2113/2/8

2119/12/29

مرتبة الشرف
االولى

9

دور نواب مديرية اسيوط فى البرلمان المصرى - 1924
1952

عبد اهلل خطاب عبد
العظيم ىبالة

2115/3/12

2111/5/25

مرتبة الشرف
االولى

11

مبنى التجميات آخ – منو الخاص بالممك تحوتمس الثالث
بالكرنك

حسام محمد مطصفى
غنيم

أ.د /رمضان عبده السيد  ،د/
فايزة محمود صقر

2115/3/12

2111/5/25

مرتبة الشرف
االولى

11

دور االوجاقات فى التجارة فى مصر العثمانية (-923
1213ىـ1798-1517 /م)

محمد عبد المطيف عبد
الفتاح عبد العزيز
الغراوى

أ.د /صالح أحمد ىريدى

-9-

