طالب مسجلني لدرجة املاجستري قسم التاريخ ( قديم )
م

االسم
عالء محمد عامر رضا

اسم المشرف

عنوان البحث

مصر فى عهد االسكندر األكبر
332ق  .م ـ 323ق  .م

صالح أحمد سيد أحمد

كتب الموتى إبان العصر البطلمي –
دراسة تاريخية حضارية

مينا نجاح عطية سلوانس

الملك رمسيس التاسع وانجازاته
" دراسة تاريخية حضارية "

بهية عبد الكريم عبد المحسن

الدالالت الدينية لألسماء الشخصية
في مصر القديمة خالل العصر

د /إبراهيم عبد العزيز جندى

تاريخ التسجيل
2005/4/18

د .ناهد عبد الحليم الحمصاني
د /الحسين عمر زغلول

د/إبراهيم عبد العزيز جندي
د /الحسين عمر زغلول

د /نور جالل عبد الحميد

د /الحسين عمر زغلول

2008/10/20
2009/4/13
2009/4/13

د /نور جالل عبد الحميد

المتأخر – دراسة تاريخية حضارية
سارة عبد الشافى احمد على

دراسة تاريخية حضارية فى أعمال
حفائر سليم حسن فى منطقة سقارة

د /الحسين عمر زغلول

 ،د /نور جالل عبد الحميد

2011/6/13

فى الفترة بين  1938/1937م
منى مؤمن محمد ذكي

األزهار في مصر إبان العصرين
البطلمي والروماني

أ.د /إبراهيم عبد العزيز جندي

2011/7/17

د /مصطفى محمد قنديل زايد

305ق.م – 284م
فاطمة فرج عبد الحى فرج

وثائق البردى من عصر الدولة
القديمة

محمد السعيد محمد قنديل يوسف

اإلستراتيجوس في ضوء الوثائق
المصرية القديمة خالل العصرين

د /الحسين عمر زغلول

د /نور جالل عبد الحميد
د /الحسين عمر زغلول

2011/7/17
2012/4/9

د /إبراهيم عبد العزيز جندي

اليوناني والروماني
مريم عادل نصر إلياس

أسماء األشخاص القبطية ودالالتها

د /الحسين عمر زغلول

في مصر المسيحية – دراسة تاريخية

د /عبد العزيز رمضان

2012/5/21

– حضارية

مشرية امساعيل السيد

توابيت األفراد من عصر األسرة 26

أ.د/عاطف عبدالسالم

2014/6/16

الفرعونية فى مصر القديمة  -دراسة د /الحسينى عمر زغلول
تاريخية حضارية على توابيت مختاره
بالمتحف المصرى بالقاهرة

علي إبراهيم علي مجعة

( معيد ابلقسم )

السياحة الداخلية والخارجية لجزيرة
رودس إبان العصر الهللينستي

1

أ.د /إبراهيم عبد العزيز جندي

د /حنان محمد إسماعيل

2014/9/15

هيثم السيد حممد قنديل
( معيد ابلقسم )

العالقات البينية والسياسة الخارجية

منذ إعادة إحيائها حتى نهاية القرن

أ.د /إبراهيم عبد العزيز جندي

2014/9/15

د /حنان حممد إمساعيل

الثالث قبل الميالد
هتاين خليفة حممود حممد

الحياة اليومية من خالل العملة
السكندرية في العصر الروماني (

أ.د /إبراهيم عبد العزيز جندي

2014/12/15

أ.د /مصطفى محمد قنديل

27ق.م – 284م )

هاين حممد حممد عيسى

المعابد العراقية في العصر الهلينيستي أ.د /مصطفى محمد قنديل

( بابل – الوركاء – سليوقية دجلة )

2014/12/15

د /الحسين عمر زغلول

دراسة تاريخية حضارية
فاطمة سيد علي سيد اخلطيب

نصوص الخط المسند من اليمن
القديم ( دراسة تاريخية حضارية

د /احلسني عمر زغلول

2015/1/12

د /نور جالل عبد احلميد

لنتائج الرحلة العلمية لعالم اآلثار
أحمد فخري باليمن )

مىن حممود عبد املعطي

وثائق المحاسبة في مصر الفرعونية
 :دراسة تاريخية حضارية تحليلية

د /احلسني عمر زغلول
أ.د /عاطف عبد السالم

2015/11/16

مقارنة لوثائق منشورة
مسري عبد التواب محدة خلف

االلتزامات الجنائزية بين األباء

د/نور جالل عبداحلميد

واألبناء واألقرباء في مصر القديمة

أ.مساعد ابلقسم

والوسطى (  2650-1640ق.م )

أ .جبامعة ماكواري – اسرتاليا

خالل عصري الدولتين القديمة

دراسة تاريخية اجتماعية وآثرية

2

أ.د /جنيب يونس قنوليت

د /حممد حممود قاسم

2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم التاريخ ( قديم )
االسم

م

عبدالغفار محمد وجدى

عنوان البحث

مقابر العصرر الصاوى فى إيونو
( هليوبوليس )

اسم المشرف

د /الحسين عمر زغلول

تاريخ التسجيل
2012/2/20

د /حسن أحمد حسن

دراسة تاريخية وآثرية
أحمد خفاجة رحيم مبارك

الطب في مصر في العصر الروماني –
دراسة تاريخية في ضوء وثائق البردي

مظهر عزت عبد الرحيم

العقائد الجنائزية بواحتى الخارجة و
الداخلة خالل العصر الرومانى في

أ.د /إبراهيم عبد العزيز الجندي

د /نهى عبد العال سالم
أ.د/إبراهيم عبد العزيز جندى
د/مصطفى محمد زايد

2012/5/14
2012/12/10

ضوء االكتشافات األثرية الحديثة

هبة حممد سيد إبراهيم

السيد

اآللهة الشرقية في مصر خالل
العصرين البطلمي والروماني

أ.د /إبراهيم عبد العزيز جندي

2012/3/11

د /مصطفى محمد قنديل زايد

323ق.م – 284م
لطفية التهامي اندش
( وافدة )

العقائد الجنائزية في قرطاجة

(  )146-814من أواخر القرن التاسع

أ.د /إبراهيم عبد العزيز جندي
أ.د /مصطفى قنديل زايد

2015/11/16

حتى النصف الثاني من القرن الثاني
ق.م )

نفيسة علي عبد العال
محمد

وثائق القسمة في مصر اليونانية –
الرومانية في ضوء الوثائق المصرية –
الديموطيقية ( دراسة تاريخية حضارية
مقارنة لوثائق منشورة )

3

د /الحسين عمر زغلول
د /عبد العزيز رمضان

د /نور جالل

2015/11/16

