
 
 وضوعات الطالب الحاصلين على الماجستيرم

 قسم التاريخ      

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم 
 تاريخ موافقة 

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 أ.د / ػاصى أدًذ انذعٕلٙ و16/3/2003 ( 1899 – 1798 انًشأج انًصشٚح فٙ انمشٌ انراعـــــغ ػشــش ) عٓا ػثذ انرٕاب ػثذ انًجٛذ  .1

 أ.د / يذًذ ػثذ انْٕاب خالف

) انذانح االلرصادٚح ٔانًظاْش االجرًاػٛح فٙ َٛغاتٕس يُز  فٛصم عٛذ طّ دافع  .2

 يغرٓم انمشٌ انثانث انٓجش٘ درٗ لٛاو انذٔنح انغضَٕٚح 

 و" (999 – 822ْـ /  389 – 207")

 صٚاٌأ.د / دايذ  و30/3/2003

 أ.د / انغثاػٙ يذًذ انغثاػٙ

 أ.د / ػصاو  انفمٙ

3.  
 يذًٕد يذًذ أدًذ ػهٗ   

 أ.د / ػاصى أدًذ انذعٕلٙ و9/3/2004 ( و1879 – 1789انًهكٛح انؼماسٚح فٙ يذُٚح اإلعكُذسٚــح ) 

 د/ ػصاو ضٛاء انذٍٚ

ذاسٚخ انمضاء فٙ أفشٚمٛح درٗ َٓاٚح ػصش االغانثح  أدًذ   فرذٙأدًذ   .4

 و"909ــ709ْـ/ 296ــ 90"

 د/ يُٗ دغٍ 0ا 10/7/2004

 أ./ دايذ صٚاٌ 

انًهكٛح انضساػٛح فٙ تُٗ عٕٚف ٔآثاسْا االلرصادٚح  أعًٓاٌ يصطفٗ ذٕفٛك   .5

 و"1952ــ1891ٔاالجرًاػٛح ٔانغٛاعٛح "

 أ.د/ ػاصى انذعٕلٙ  10/7/2004

 أ.د/ ساتخ ساذٛة تغطا 

 أ.د ػصاو ضٛاء انذٍٚ 

 أ.د ػصاو ضٛاء انذٍٚ و29/2/2004 0ػهٗ انخشٚطح انغٛاعٛح ألٔستا  ٔآثاسِفشعا٘  شيؤذً يكشو فٕص٘ خانذ  .6

 أ.د ػصاو ضٛاء انذٍٚ و12/3/2006 (1972-1956انؼاللاخ انًصشٚح انغٕفٛرٛح ) خضش شؼٛة يذًذ دغٍ  .7

8.  
 صانخ يذشٔط يذًذ

 فٙغشب إفشٚمٛا ٔدٔسْا  فٙاإلسعانٛاخ انرثشٛشٚح انثشٚطاَٛح 

 ب انؼانًٛح األٔنٗ إنٗ االعرماللانذش انرؼهٛى يٍ
 أ.د / ػاصى أدًذ انذعٕلٙ و12/3/2006

 د/ ػصاو ضٛاء انذٍٚ

9.  
 دػاء يذًـــذ أيٛــــٍ ػثذ انشدًٍ

 دٔس األيى انًرذذج فٙ انصشاع انفهغطُٛٙ اإلعشائٛهٙ

 و( 1980ـ 1947)
 د./ ػصاو ضٛاء انذٍٚ  و11/1/2009

 

10.  

 شًٛاء ػثذ انفراح يذًٕد 

 ح فٙ أفشٚمٛح صيٍ انذفصٍٛٛانُظى انذشتٛ

 و(1574و ـ 1228ْـ( /) 982ْـ ــ652) 

 

 أ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب خالف و17/9/2008

 أ.د/ ػثذ انذًٛذ دغٍٛ دًٕدج 

11.  
 عٛذ  عٕصاٌ يذًٕد أدًذ

انذٛاج انثمافٛح فٙ انمٛشٔاٌ فٙ انمشٌ انخايظ انٓجش٘ 

 انذاد٘ ػشش انًٛالد٘ –
 خالفأ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب  و11/3/2009

 د./ ػثذ انذًٛذ دغٍٛ يذًٕد

انذٛاج انصذٛح فٙ يصش اإلعاليٛح يٍ تذاٚح انمشٌ  يذًذ كايم يذًٕد دغٍ   .12

 انثانث إنٗ َٓاٚح انمشٌ  انغادط انٓجش٘ 

 أ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب خالف و3/5/2009

فشغاَةةح يُةةز انفةةرخ اإلعةةاليٙ درةةٗ اَرٓةةاء انمةةشٌ انشاتةةغ  يذًذ يخراس أعًاػٛم   .13

 و 1010ـ 712ْـ / 94/399فرشج يٍ انٓجش٘ ان

 أ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب خالف  و 14/12/2009

 أ.د / انغثاػٙ يذًذ انغثاػٙ 

14. 1

4 

 عًاح إتشاْٛى غشٚة انششٚف

 

األٔضاع انغٛاعٛح ٔاالجرًاػٛح نهؼًال ٔانفالدٍٛ فٙ 

 انًجرًغ انًصش٘ يٍ 

1952 : 1970 

 د/ ػصاو ضٛاء انذٍٚ انغٛذ و26/7/2009

 دًذ إعًاػٛمأ.د/ يذًذ أ

 

15. 1

5 

إلهٛى انضاب فٙ تالد انًغشب يُز انفرخ اإلعاليٙ إنٗ  يصطفٗ أدًذ ػثاط أدًذ

 و1144: 681ْـ /539: 62َٓاٚح  ػصش انًشاتطٍٛ 
 أ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب خالف  28/2/2011

 

16. 1

6 

انؼاللةةةةاخ تةةةةٍٛ انٕالٚةةةةاخ انًرذةةةةذِ االيشٚكٛةةةةح ٔنٛثشٚةةةةا)  اًٚاٌ سجة ركٗ ذًاو

1944/1981) 

 د/ػصاو ضٛاء انذٍٚ 1/11/2011

 د/ ػثذهللا ػثذانشاصق

17. 1

7 

األعةةٕاق فةةٗ انًغةةشب األلصةةٗ فةةٗ ػصةةشتُٗ يشٚةةك "  ٚاعش يذًذ دغٍ ػثذ انهطٛف

 و1465ـ  1269ْـ " 869ـ 668

 أ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب خالف   8/12/2010

 

18. 1

8 
 ب اإلعاليٙ ٔيصش انؼالالخ انثمافٛح تٍٛ انًغش سعيد جمعة توفيق عبد الصاد ق                

 ٍدٔنح انًٕدذٚ خالل ػصش ٔتالد انشاو

 و    1269 :1121ْـ  /667 : 515

 أ.د/ يذًذ ػثذ انْٕاب خالف    27/1/2013

 د/ َادٚح يشعٙ                      

19. 1

9 

 ء انذٍٚ انغٛذد/ ػصاو ضٛا 26/2/2013 م1954 :1952جمهورية مصر ورئاسة محمد نجيب من  ْثح ػثذ انُثٙ تكٛش ػثذ انًطهة

20. 2

0 

تانًغشب  دانذٛاج االلرصادٚح ٔاالجرًاػٛح نذٔنح تُٙ ػثذا نٕا عًٛش ػهٗ أدًذ عؼذ

 و1554: 1225ْــ/ 633:963
 ا.د/ يذًذ ػثذانْٕاب خالف 10/10/2013

 مدير عام الدراسات العليا        القسم                      رئيس         المختص                   
 
 
 



 
 

 وضوعات الطالب الحاصلين على الماجستيرم
 قسم التاريخ      

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم 
 تاريخ موافقة 

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 د/ ػصاو ضٛاء انذٍٚ 27/4/2014 (1977-1948انمضّٛ انفهغطُّٛٛ فٗ انصذافّ انًصشّٚ ) ٔالء يذًذ طاْش ػثذ انغالو  .21

عٛاعح انٕالٚاخ انًرذذج األيشٚكٛح إصاء االَمالتاخ  هالة محمد عالء الدين إبراهيم  .22

 1962: 1949انؼغكشٚح فٙ عٕسٚا 

 أ.د/ ػصاو ضٛاء انذٍٚ انغٛذ 26/10/2014

 د/ دغاو يذًذ ػثذ انًؼطٗ

23.  
  أدًذ يذًذ يذًذ يذًذ ْاسٌٔ

 يُز ظٕٓس انغالجمح درٗ انغضٔ انًغٕنٙ يظاْش انذضاسج فٙ تهخ

 و1220ـ1037ْـ/617 :429
                       

6/5/2014 

 د/ يذًٕد ػشفح يذًٕد ػشفح0ا
 د/ فٛصم عٛذ طّ دافع

:  855ِ/ 416:  240انذٔنح انٓثاسٚح فٙ تالد انغُذ  يذًٕد ػثذ انؼظٛى ػثذ انؼال  .24

 و 1025
14/10/2014 

 د/ يذًٕد ػشفح يذًٕد0أ

 د/فٛصم عٛذ طّ

انجٛش انؼثاعٙ يُز ػٓذ َفٕر األذشان درٗ دخٕل  ايُّٛ  يذًذ يذًٕد ادسٚظ  .25

 و946 :847ْـ /  334: 232انثٍْٕٛٛ تغذاد  
21/10/2014 

 أ.د/ يذًٕد ػشفح يذًٕد ػشفح

 د/ يذًذ أدًذ إتشاْٛى

يُةةةةةةةٗ يصةةةةةةةطفٗ اتةةةةةةةشاْٛى   .26

 عؼذانذٍٚ

ذصفٛح عٛاعح انًُظًاخ انذٔنٛح ٔاإللهًٛٛح ذجاِ لضٛح 

 و1975 : 1956انًغرؼًشاخ انثشذغانٛح فٙ إفشٚمٛا 
21/12/2014                              

 د/ػصاو ضٛاء انذ0ٍٚأ

 ٌد/ ياْش ػطٛح شؼثا0أ

27.  
 تذساٌ ػثذ انَٕٛظ  يذًذ

االٔضاع انذاخهّٛ فٗ االيثشاطٕسّٚ انشٔياَّٛ انًمذعّ 

 و(1250-و1197)
 ثًاٌد/ ػادل ػثذ انذافع ػ0ا 18/10/2015

 د/ َجالء شٛذّ

28.  
 ٔنٛذ  ادًذ سافد صانخ

ذايٛى لُاِ انغٕٚظ ٔاَؼكاعرّ ػهٗ ػاللاخ يصش 

 و1957-1954انذٔنّٛ 
 د/ ػصاو ضٛاء انذ0ٍٚا و3/1/2012

 د/ ادًذ فٕصٖ ػثذ انًُؼى0ا

29.  
 يذًٕد يذًذ اتشاْٛى ػهٙ

يظاْش انذضاسج اإلعاليٛح فٙ انذتم يُز انفرخ االعةاليٗ 

 انؼاشش انًٛالد٘ –شاتغ انٓجش٘ إنٗ َٓاٚح انمشٌ ان
 أ.د/ يذًٕد ػشفّ يذًٕد 23/2/2016

 أ.د.و/ فٛصم عٛذ طّ

30.  
 آٚح يذًذ ػهٗ دغٍٛ

-491ػشلح فٙ ػصش انذشٔب انصهٛثٛح) 

 و(1289 -1099ْـ()688
 أ.د/ ػفاف عٛذ يذًذ صثشِ 7/8/2016

 د/ َادّٚ يشعٗ انغٛذ

نهر منذ الفتح اإلسالمي حىت هناية الدولة يف بالد ما وراء ال تالرباطا يذًذ كًال يذًذ ػٕٚظ  .31
 م (333ـ 807هـ / 973ـ  78السامانية ) 

ٍ ٛد/ ػثةةةةةةذ انذًٛةةةةةةذ دغةةةةةة0أ 

 دًٕدج

 د/ فٛصم عٛذ طّ دافع

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

 لعليامدير عام الدراسات ا        رئيس القسم                                           المختص        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


