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 االســــــــــــــــــــم

 الموضـــــــــــــــوع
تارٌخ موافقة 

 مجلس الدراسات
 المشـــــــــــــرف

1.  

  ْاٚدٖ خاد َصٛف دكسٔزٖ

 (يد عاو ظادض)
حتٗ َٓاٚت  انعسبٙيصس يُر انفتح  فٙاندٚسٚت 

 640ِ/  567:  20اندٔنت انفاطًٛت

 و 1171:  

 دزاظت نًُاذج يٍ أدٚسة شًال انصعٛد

 و12/7/2009

 د/ يحًد عبد انْٕاب خالف0أ

 د/ َدالء يصطفٗ شٛحت

2.  
 تٓاَٙ يحًد ظعٛد أحًد

 )يد عاو ظادض(

-1960عبد انُاصس ٔانحٛااة انُٛابٛات فاٙ يصاس )

 و(1970
 و29/5/2011

 عبد هللا عبد انساشق إبساْٛى د/ 0أ

 ٘د/ خاند يكسو فٕش

3.  
 عاطف خاد نبط ظهطاٌ

 ) يد عاو ظادض (

ٔانبابٕٚت فٙ عٓد   انعاللاث انكُعٛت بٍٛ بٛصَطت

 و(1204-1081أظستٙ كٕيُُٕٛض ٔأَدٛهٕض )
18/9/2011 

 ا.د/ عبد انعصٚص يحًد عبد انعصٚص

 د/ َادٚت يسظٗ

4.  
  يصطفٗ ظايٙ عبد انعظٛى

 ظابعيد 

انًُشآث انتدازٚت ٔانحسفٛت فٙ انماْسة فٙ 

 ( 1798ـ  1517انعثًاَٙ )  انعصس
 و20/6/2010

 د/ حعاو يحًد عبد انًعط0ٗأ

5.  
يُاار  لبٛهاات انُ ااع ٔدٔزْااا انعٛاظااٙ ٔانح اااز٘ ٌاحع ززبٛع احًد عبد انغفا

 صدز اإلظالو حتٗ َٓاٚت انعصس انعباظٗ األٔل
 و12/6/2012

 يحًد احًد إبساْٛى د/ أ.

 / 

6.  
أليسٚكٛاات تداااِ أشياات ظٛاظاات انٕاٚاااث انًتحاادة ا عالء ظٛد يحًد أحًد

 و( 1975-1961فٛتُاو ) 

18/3/2012 
 د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ انعٛد0أ

7.  
 أًٍٚ يحًد أحًد عٛد

 (1930/1958)انعاللاث األيسٚكٛت انعًاَٛت
 ا.د./ ابساْى عبد انًدٛد 22/4/2012

 حعاو عبد انًعطٗد/ 

8.  
انثانث  سٌيعتٓم انم رانحٛاة انعهًٛت فٙ ْساِ يُ ٔظاو يحًد ظهًٛاٌ عبدانهطٛف

 انٓدس٘ حتٗ لٛاو اندٔنت انعالخمت

 إبساْٛى/ يحًد أحًد  د 12/6/2012

 

9.  
انسٚااااف فااااٙ انًغااااسب األلصااااٗ فااااٙ عصااااس٘  احًد ي تاز حعٍ عهٗ

-1030 -ْااـ668-445انًااسابطٍٛ ٔانًٕحاادٍٚ )

 و(1269

 و16/9/2012
 يحًد عبد انْٕاب خالفا.د/ 

 

10.  
-284)تبٛصَطٛاااألظااس ااظااتمساطّٛ فااٙ يصااس ان بعًت َاصس شٍٚ عهٗ

 و(641

 ا.د/ عفاف ظٛد صبسِ و16/9/2012

 د/ َدالء يصطفٗ عبدهللا

11.  
دٔز األكااساد انعٛاظااٙ فااٙ يصااس ٔانشاااو خااالل  باظى يصطفٗ عهٗ صبسِ

 (567/660) عصس اإٚبٍٛ

 ا.د/ عفاف ظٛد صبسِ و16/9/2012

 د/ يُال يحًد انعٛد

12.  
 -1954انعاللاااااااث انًصااااااسٚت انٕٛ ٕظااااااالفٛت ) حعٍ لسَٙ حعٍٛ عهٗ

1970) 

 أ.د/ حعاو يحًد عبدانًعطٗ و13/1/2013

 د/ خاند يكسو فٕش٘

13.  
طاااإض يُاااار الٓاااإز انعااااالخمت حتااااٗ انغااااصٔ  أحًد لحرٚفت خهٛفت عبدا نعا

 و(1037/1220ْـ/429/617انًغٕنٙ)

 د/ يحًد أحًد ابساْٛى 18/6/2013

 

14.  
انحٛاااااة انثمافٛاااات فااااٙ ااظااااكُدزّٚ فااااٙ انعصااااس  فتحٙ دَٓٗ عبدا نًعتً

 و(967/1171ْـ/358/567ٙ )انفاطً

 أ.د/ يحًد احًد إبساْٛى 18/6/2013

 د/  

15.  
انحٛاة ااختًاعٛت ٔانثمافٛت فاٙ كاشافس فاٙ عٓاد  عثًاٌ بظازة عبدا نْٕا

 و(960/1212ْـ/349/609انمساخاٍَٛٛ)

 د/يحًد عبد انْٕاب خالف0ا 18/6/2013

 د/ يحًد ظٛد كايم

16.  
لتصاااادٚت ٔااختًاعٛااات فاااٙ أثاااس انتشاااسٚعاث اا ظًس عهٗ إبساْٛى ظهًٛاٌ

( دزاظات 1981 -1970انًدتًع انًصس٘ ياٍ ) 

 تازٚ ٛت

7/7/2013 

 د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ انعٛد

17.  
 -1959كٕبا فاٙ انصاساا األيسٚكاٙ انعإفٛتٙ )  أحًد  ٗيحًٕد أحًد عبدا نهٓ

1963) 

 أ.د/ عاصى اندظٕلٙ 7/7/2013

 د/ حعاو يحًد عبدانعاطٗ

18.  
 واس فً عهد الدانشمندٌٌنسٌ مصطفى حسان عبد القادر

 (م  4447ــ  4507/  045ــ  744)       

 د/ يحًد عبد انْٕاب خالف0ا 22/12/2013

 د/يحًد ظٛد كايم

 مدٌر عام الدراسات العلٌا                                      رئٌس القسم                              المختص                               
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19.  
 انبسٚطاَٙالم انحكى  فٙانُٓد  ٙفانًسأة  يحًد يعٕض يحًد ظٛد

 1858- 1947 

20/3/2014 
 د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ انعٛد

20.  
االضطرابات السٌاسٌة فً جنوب شبة الجزٌرة العربٌة  ْدٖ دأٔد يحًد حعٍٛ

وآثارها السٌاسٌة والحضارٌة فً ساحل شرقً إفرٌقٌا 
   م4500-454هـ/ 08-774

 د/ يحًد عبد انْٕاب خالف0ا 20/3/2014

 يحًد ظٛد كايمد/ 

21.  
عاللت انٕاٚاث انًتحدة األيسٚكٛت تدااِ يصاس ظٛاظاٛ ا  شًٛاء زي اٌ ْاشى بكس

 (1979-1970ٔالتصادٚ ا يٍ ) 

20/3/2014 
 د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ انعٛد

22.  
 ويُاز يحًد طااْس عبادا نعاال

 ) ٔلف لٛد(

 ( 1979 -1973انعاللاث انًصسٚت انعسبٛت ) 

ان -انعساق -ظٕزٚا -) انععٕدٚت  ٛبٛا( ًَٕذخ 

20/3/2014 
 د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ انعٛد

 انعٛد د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ 15/7/2014 م(4507-4501السٌاسة البرٌطانٌة تجاه لٌبٌا ) جهاد ممدوح علً أمٌن    .23

24.  
فً غرب  يانتشار المسٌحٌة فً انجلترا ودورها التبشٌر عبد السالم حمدي نبوي إبراهٌم       

الوسطى الباكرة"من القرن الخامس  أوربا خالل العصور
 إلى نهاٌة القرن الثامن المٌالدي "

د/ عبد العزٌز محمد عبد العزٌز  15/7/2014
 رمضان   

 د/ َدالء يصطفٗ عبدهللا

25.  
قبٌلة بنً سامة فً عمان ودورها السٌاسً والحضاري  أسعد محمد عبد الحلٌم حسٌن     

 منذ ظهور اإلسالم 
 حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري / العاشر المٌالدي

 د/ يحًد عبد انْٕاب خالف0ا 15/7/2014

 د/يحًد ظٛد كايم

26.  
انعٛاظااااتاٌ انبسٚطاَٛاااات ٔاأليسٚكٛاااات اشاء انبحااااسٍٚ )  طّ خٕدِ كعبدا ن انْبّ 

1971-1988) 

15/7/2014 
 انعٛد د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ

27.  
انًصاااسٚت ٔدٔنااات انحبشااات )  انعاللااااث باااٍٛ انكُٛعااات ظٕظٍ يالن ببأٖ

 (1959-1855أثٕٛبٛا( ) 

15/7/2014 
 انعٛد د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ

28.  
تدازة انسلٛك فٗ ان هٛح انعسبٗ ٔانعٛاظت انبسٚطاَٛات  شًٛاء يحًد عباض يحًد

 و(1918 -1820تدآْا ) 

18/11/2014 
 انعٛد د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ

29.  
 َٛت اشاء انًعؤنت انكسدٚت فٗ تسكٛاانسإٚت انبسٚطا دأشٕاق أحًد يُاف عبدا نًمصٕ

(1960-1980) 

 

21/6/2015 

 انعٛد د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ

30.  
انًٕلاااف األَدهااإ أيسٚكاااٗ ياااٍ تداااازب ٔيشاااسٔعاث  عهٗ يحًد عهٗ حًد٘

 (1976-1958انٕحدة انعسبٛت )

21/6/2015 
 انعٛد د/ عصاو ضٛاء اندٍٚ

31.  
مٛااات فاااٗ عصاااس دٔنااات َظاااى انحكاااى ٔاإلدازة فاااٗ إفسٚ ْبت يحًد ظٛد عبد انهطٛف

 و(909-800ِ / 296 -184األ انبت )

26/7/2015 
 أ.د/ يحًد عبد انْٕاب خالف

32.  
انحٛاة األظسٚت فاٗ انًدتًاع انًغسباٗ فاٗ عصاس دٔنات  يٓا عهٗ يحًد عبد انعصٚص

 و(1147-1056ِ / 541-447انًسابطٍٛ)

 أ.د/ يحًد عبد انْٕاب خالف 26/7/2015

 أ.د/ يحًٕد يحًد عٕض

33.  
الكنٌسةةةة اإلنجٌلٌةةةة ودورهةةةا فةةةى المجتمةةةع المصةةةري    س نعٌم عبد هللامنٌر فانو

 م(4541م/ 4007)

 د/ إبراهٌم عبد المجٌد محمد5أ و23/8/2016

   فوزى خالد مكرمد/ 

34.      


