طالب مسجلني لدرجة املاجستري قسم التاريخ ( إسالمي )
اسم المشرف

االسم

عنوان البحث

أسماء محمد حسنين صبره

شمس الدين السخاوي وكتابه

حنان إبراهيم طلبه عبد الموجود

العالقات الخارجية للدولة الفاطمية

( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )
في بالد المغرب 462 – 297هـ
زينب إبراهيم محمد سيد

الدبلوماسية في العصر الحفصي
981-625هـ 1573-1227 /م

أميرة عبد الموجود أحمد

مفضل ابن أبي الفضائل وكتابه "
النهج السديد والدر الفريد فيما بعد
التاريخ بن العميد

هدى جمال الدين إسماعيل ناصر

الزندقة في األندلس خالل عصري
اإلمارة والخالفة
( 422-138هـ1031-756/م)

رنا عبد الفتاح مصطفى

المذاهب الفقهية والفرق السياسية
الدينية في بالد المغرب منذ بداية

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد
أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق

د /غادة كمال السيد

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق

أ.د /محاسن محمد علي الوقاد
أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

تاريخ التسجيل
2011/3/14
2011/4/11
2011/6/13
2013/1/14

2012/1/9

2012/5/14

القرن الثاني الهجري حتى نهاية
القرن الرابع الهجري

محمد السيد مصطفى

السكر ومطابخه في مصر المملوكية
923-648هـ1517-1250/م

مريم عبد النعيم أحمد خضر

الحكم المغولي لمنطقة وسط آسيا في
القرن السابع الهجري  /الثالث عشر

أ.د/محاسن محمد علي الوقاد
د/سند احمد عبدالفتاح

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف
د /حنان مبروك سعيد اللبودي

2012/10/8

2012/10/8

الميالدي

أسماء حسنى محمد

مدينة الري منذ الفتح اإلسالمي حتى
قيام الدولة الطاهرية – دراسة

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

د /سند احمد سند عبد الفتاح

2013/2/18

سياسية وحضارية
(22هـ642/م205-هـ820/م)
كريمة راضى بكر حسن

حركة ابن مسرة بين الفكر والتاريخ

نهاد إبراهيم محمد

مدينة تبريز من الفتح اإلسالمي إلى
نهاية الدول الطاهرية – دراسة
سياسية وحضارية
(  259-23هـــــ  872-634 /م )
1

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق

2013/2/18

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

2013/9/16

د /غادة كمال السيد

أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

مصطفى عنتر دياب

الكتابة التاريخية في األندلس من
الفتح اإلسالمي حتى نهاية عصر
اإلمارة (  92-316هـ )

بسمة محمد يوسف سويلم

الفكر التاريخي بين ( ابن الدواداري
واليوسفي ) دراسة مقارنة

أحمد عبد المعين الدحروج

السياسة الخارجية للدولة التيمورية
في بالد القبجاق
807-771هـ 1405-1369 /م

سارة سالم مبارك الشاعر العجمي
( وافدة )

قضاة الظاهرية باألندلس من قيام
الخالفة األموية حتى سقوط الدولة
الموحدية ( 316ه668-ه )

أمحد عبد الكرمي يوسف

فرقة الكيسانية ( معتقداتها المذهبية
ودورها التاريخي )

عال عطا سيد أمحد

الغلمان ودورهم السياسي في تاريخ
المشرق اإلسالمي بداية من حكم

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

أ.د/محمود إسماعيل عبد الرازق
د /عبد العزيز رمضان

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف
أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

أ.د/محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

2013/9/16

2013/12/9
2014/4/14

2014/11/10

2014/12/15
2015/1/12

د /فاطمة نبهان

الصفاريين إلى نهاية عهد السلطان
محمود الغزنوي

( 432-247ه 1040-861 /م )

عبد هللا أشرف حسان عبد
العزيز

إقليم سجستان وتاريخه السياسي

والحضاري منذ الفتح اإلسالمي وحتى

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

2015/1/12

د /فاطمة نبهان

قيام الدولة الصفارية
(  247-23ه 637 /م 861-م )

أمحد أمحد عبد املقصود

األحوال االقتصادية في الدولة
الغزنوية
( 581-351ه 1182-962 /م )

أمساء صابر حممد حممد

العالقات الدبلوماسية بين العالم
اإلسالمي واإلمبراطورية البيزنطية

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف
أ.د /ليلى فؤاد محمد حسن

2015/3/16

أ .بقسم اللغات الشرقية
أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

2015/3/16

د /عبد العزيز رمضان

( القرون الثاني – الخامس ه /
الثامن – الحادي عشر م )

عبد اللطيف صاحل جاسم
العطوان

إمارة بين ذي النون يف طليطلة

2

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

2015/3/16

حامد

أحمد مصطفى
أحمد

األقصى في عهد المرابطين

( معيد بالقسم )
فهد

التصوف والمتصوفة في المغرب

جبرين

( 546-428ه )
محيل

العتيبي

الكتابة التاريخية بغرناطة في عهد
بني نصر

( وافد )

نسرين فتحي بيومي

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

2015/4/15

2015/4/15

( 635ه – 897ه )
مدينة اصطخر منذ الفتح اإلسالمي
حتى قيام الدولة البويهية – دراسة

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

2015/6/15

د /حنان مبروك سعيد اللبودي

سياسية وحضارية
23ه322-ه643 /م933-م
محمود مرعي علي خالف

الحياة العسكرية لسلطنة دهلي في
الهند

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف
د /حنان مبروك سعيد اللبودي

2015/6/15

816-602ه1414-1206/م
مجدي عبد الفتاح عبد
الفتاح محمد
نيللي محمد يسري محمد

السالح وتطور صناعته في العصر
العباسي االول (232 -132ه)/

أ.د/محاسن الوقاد

( 847 – 750م )
نظام الجاسوسية في العصر
المملوكي

أمين طوسون أمين

أ.د/فتحى أبوسيف

2015/10/12

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف
أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

2016/1/11

( 923-648ه 1517-1250/م )

الحياة السياسية والحضارية في إقليم
قومس منذ الفتح اإلسالمي حتى قيام
الدولة الطاهرية

3

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف
أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم التاريخ ( إسالمي )
االسم

م

عنوان البحث

4

سماح محمد عواد محيسن

5

الشــيماء محمــد فكــري حســن الدالالت التاريخية للميثولوجيا المغربية

بيهق منذ قيام الدولة السلجوقية حتى
الغزو المغولي
 628-429هـ 1231-1039 /م

الصعيدي

من منتصف القرن الرابع إلى منتصف

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

أ.د /فتحى عبد الفتاح أبوسيف

2010/2/3

د /محاسن محمد علي الوقاد

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
د /غادة كمال السيد

2011/4/11

القرن السابع الهجريين

6

رانيا عمر محمد ابوالفتوح

( رحلتا ابن جبير "614هـ 1217/م "
وبورشارد "ت  .بعد 680هـ 1283/م"
لبالد الشام عصر الحروب الصليبية ـ

أ.د /احمد رمضان احمد

2011/5/9

د /محاسن محمد علي الوقاد
د /سند أحمد سند

دراسة مقارنة )
7

إبراهيم أحمد عبد السالم
( ليبي )

9

إيهاب نبيل رفاعي إبراهيم

12

يحيى عمر القويضى

شافع بن علي مؤرخا
 730-649هـ1330-1252/م
الحياة العلمية في بالد فارس إبان
العصر اإليلخانى
"736-656هـ 1335 -1258/م )

( ليبي )

الحرف والصنعات فى بغداد من بداية
العصر العباسى الثانى حتى نهاية
عصر السالجقة "232هـ 656/هـ "

14

عـــــادل عبـــــد العزيزغيـــــث عبـــــد

الخالق

الحياه العلمية في مملكة دانية
االسالمية في عصر ملوك الطوائف
400ـ 468هـ 1009/ـ  1076م

ياسر عبد الجليل بشير طه

نظام التجسس في الدولة الغزنوية
( 579-366ه1182-976/م)

15

فاطمة ناجى فرج سالم

16

سوزان عوض القاسي

17

محمد منصور القحطاني

الكتابة التاريخية في مصر الفاطمية
"  358ـ 567هـ 969/ـ 1171م "

( ليبية )

العجم ودورهم في الجيش العباسي
إبان العصر العباسي األول

د /محاسن محمد علي الوقاد

2011/10/10

د /سند أحمد سند عبد الفتاح

أ.د/فتحى عبد الفتاح أبوسيف

د /فاطمة نبيل نبهان

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق
أ.د /محاسن الوقاد

أ.د/محمود اسماعيل عبدالرازق
البشير رمضان التليسي

2012/2/20

2012/10/8

2009/7/13

د .عبد المحسن رمضان
أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

أ.د /محاسن محمد علي الوقاد
أ.د/محمود إسماعيل عبد الرازق

أ.د /محاسن الوقاد

.د/فتحي عبد الفتاح أبو سيف
أ.د/محاسن محمد على الوقاد

2013/2/18
2013/5/20
2013/7/15

( 232-132هـ 846-749 /م )
( كويتي )

األحوال السياسية واالقتصادية في
عصر بني رسول – دراسة تاريخية
مقارنة بين عهدي المظهر والمؤيد
4

.د/فتحي عبد الفتاح أبو سيف
أ.د/محاسن محمد على الوقاد

2013/7/15

( 721-647هـ1321-1296/م )
18

هادي علي عطية محمد
( مدرس مساعد بالقسم )

سياسة سالجقة الروم تجاه الصليبيين
والقوى المسيحية المجاورة في الفترة

أ.د/فتحي عبد الفتاح إبو سيف

2013/9/16

د/عبد العزيز رمضان

من (  592هـ 1196/م ) إلى
( 634هـ1237/م )
19

رامي أحمد رشاد

20

حواء محمد طالق

21

عبـــــدالرحمن احمـــــد عبـــــد

مدينة مرو الروذ من الفتح اإلسالمي
إلى نهاية الحكم الساماني
( 389-22هـ999-642/م )

( وافدة )

دور المرابطين فى نشر اإلسالم ببالد
السودان الغربى

أ.د/فتحي عبد الفتاح أبو سيف

2014/1/20

أ.د /محاسن محمد علي الوقاد

أ.د/محمود إسماعيل عبدالرازق
أ.د /محاسن محمد على الوقاد

2014/6/16

(541-448ه 1146-1056/م )

السليمانى

عجائــــب أبــــو بكــــر ســــليمان

سالم

( وافدة )

نهى حمدنا

مصطفى

الدور السياسى والحضارى للمرأة العمانية
خالل القرون الثالثة األولى للهجرة

أسس الدبلوماسية البيزنطية زمن
األسرة المقدونية
( 1056 – 867م )
عالقات مصر بإمارات الطراز اإلسالمي
في شرقي أفريقيا في عصر سالطين

أ.د /محاسن الوقاد

2014/6/16

د /سند احمد سند عبدالفتاح
أ.د /طارق منصور

د /عبد العزيز رمضان

أ.د /محمود إسماعيل عبد الرازق

د /غادة كمال السيد

2014/9/15

2014/12/15

المماليك
(  923-648ه1517-1250 /م )
نجيــب عبــد المحســن يوســف

الدولة العيونية في بالد البحرين

المخرق

( 647-469ه 1249-1076 /م )

عبــــد الســــالم عبــــد اللطيــــف

الصراع التركي الفارسي وتأثيره على

الهولي

الحياة االجتماعية في العصر العباسي
الثاني
( 232م447-ه846/ه1055-م )

5

أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

أ.د /عبد العلي محمد حسن

2015/3/16

أ .بآداب البحرين
أ.د /فتحي عبد الفتاح أبو سيف

أ.د /أحمد محمد الطوخي
أ .بجامعة الكويت

2015/6/15

