طالب مسجلني لدرجة املاجستري قسم التاريخ ( حديث ومعاصر )
االسم

اسم المشرف

عنوان البحث

فاطمة إسماعيل عاشور عزام

دور مصر في المقاطعة االقتصادية

إيمان سمير محمد عبد الوهاب

الحركة الوطنية الفلسطينية بين عامي

نادية عيد السمان عبد الجواد

الحركة الوطنية في غينيا

دينا عبد العاطي عبد الخالق علي

الزنوج في الواليات المتحدة األمريكية

محمد مصطفي كامل توفيق

الفكر السياسي في مجلة الفتح

فاطمة أشرف سيد إبراهيم

العالقات البريطانية – األمريكية

السرائيل من 1956-1949
1948-1945

1959-1947

1968 -1954
1948-1926

 – 1945-1939دراسة في العالقات

أ.د/عادل حسن غنيم

تاريخ التسجيل
2008/11/10

أ.د /حمدنا هللا مصطفى حسن
أ.د /عادل حسن غنيم

2009/4/13

د /نعمة حسن محمد
أ.د /جاد محمد طه

2009/5/18

د /نعمة حسن محمد
أ.د /جاد محمد طه

د /نعمة حسن محمد

أ.د /أحمد زكريا الشلق

د .محمود عبد هللا محمد

أ.د /جاد محمد طه

2011/1/12

2010/12/13

2011/4/11

د /نعمه حسن محمد

السياسية واالقتصادية

نسمة محمد عبد الرؤوف أحمد

العالقات األمريكية الفرنسية أثناء

الحرب العالمية الثانية ( -1939

د /جاد محمد طه

2011/5/11

د /نعمة حسن محمد

 ) 1945دراسة في العالقات السياسية
واالقتصادية

أماني أحمد محمود

العالقات األمريكية الفيتنامية
1975-1950

مروه جالل محمد دغيدى

مواقف هيئة األمم المتحدة من دولة
إسرائيل على ضوء الصراع العربى

أ.د /جاد محمد طه

2012/3/12

د /عز الدين أسامة محمود

أ.د/عادل حسن غنيم

2012/12/10

د/محمود عبدهللا محمد

االسرائيلى ()1947-1967

داليا مؤنس عوض

العالقات اإليرانية – األمريكية خالل

أحمد محمد أسعد

وزارة المالية المصرية من

كاترين وجيه جرجس عزيز

بريطانيا وحروب نابليون

المرحلة من  1959إلى 1979

 1922حتى 1937
( ) 1815-1800
1

أ.د /جاد محمد طه

2013/1/14

د /نعمة حسن محمد
أ.د /عبد الخالق محمد الشين

2013/5/20

أ.د /أحمد زكريا الشلق

د /جاد محمد طه

د /نعمة حسن محمد

2013/6/10

محمد يعقوب أبو جراد

الواليات المتحدة األمريكية والصراع

المصري اإلسرائيلي 1967-1952م

د /صباح أحمد البياع

هيثم ياسر أبو جراد

النشاط الصهيوني في فلسطين

أ.د /عادل حسن غنيم

( فلسطيني )

( فلسطيني )
سيادة محمد علي محمدد
غريب

1914-1876

حسين الشافعي ودوره في الحياة

أ.د/عادل حسن غنيم

2013/7/15

2013/12/9

د /عز الدين أسامة محمود
أ.د /جاد محمد طه

2014/5/12

السياسية المصرية من عام 1952م – أ.د /جمال معوض شقرة

1974م

رنا محمود مراد محمود

الدعم اإلستراتيجي األمريكي إلسرئيل

مروة حمودة أبو الحسدن

سياسة محمد أنور السادات تجاه

1967-1948

إسماعيلذ

الجماعات اإلسالمية

أ.د /عادل حسن غنيم

2014/7/14

د /عز الدين أسامة محمود
أ.د /جاد محمد طه

2014/9/15

د /نعمة حسن محمد

( ) 1981-1971

عمددددددددر محمددددددددد سددددددددليم

المصري
( وافد )

مريم علي هندي محمد

الجامعة العربية ومنظمة التحرير
الفلسطينية

( وافد )
أحمد رجب عبد الحميد

المانيا في ظل الجمهورية
العالقات المصرية الجزائرية من
1962م – 1973م

تطور السكك الحديدية في مصر من
1914-1854

أمحد عالء الدين أمحد

د /نعمة حسن محمد

1973 – 1964م
1934 – 1918

عبد النور جودي

أ.د /عادل حسن غنيم

2014/9/15

دور القوات البحرية البريطانية في
الحرب العالمية األولى

أ.د /جاد محمد طه

2014/10/20

د /نعمة حسن محمد
أ.د/جاد محمد طه

2014/12/15

د/صباح أحمد البياع
أ.د /أحمد زكريا الشلق

2014/12/15

د /صباح أحمد البياع
أ.د /جاد محمد طه

2014/12/15

د /صباح محمد البياع

1918-1914

وليد حممود عبد العزيز العالقات اإلمارتية – اإليرانية منذ عام
د /محمود عبد هللا محمد
حممود
 1971وحتى عام 1979م
أ.د /جاد محمد طه

حممد مسري السيد عبد
احلليم

يهود الواليات المتحدة االمريكية

وتوجيه السياسية االمريكية تجاه
اسرائيل فى الفترة من
()1967-1948
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أ.د /جاد حممد طه

د /صباح امحد البياع

2015/2/16

2015/3/16

أميرة يوسف بيومي

األتراك في المجتمع المصري في
العصر العثماني 1798-1517

عبلة عادل حسن

العالقات المصرية الهندية من عام

زينب رمضان علي

الحرب بين إياله طرابلس الغرب

1952م 1970 -

والواليات المتحدة األمريكية

أ.د /أحمد زكريا الشلق

2015/4/15

أ.د /عبد الخالق الشين
أ.د /جاد محمد طه

2015/12/14

د /عز الدين أسامة محمود
أ.د /جاد محمد طه

2015/12/14

د /نعمة حسن محمد البكر

( ) 1805-1801

عزيزة الشريف عبد العزيز
أمحد
( وافدة )

حكم أمحد ابشا القرمائلي يف إايلة طرابلس أ.د /جاد حممد طه
د /نعمة حسن حممد البكر
الغرب 1745-1711م

3

2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم التاريخ ( حديث ومعاصر )
م

االسم

عنوان البحث

هيام عبد الشافي عبد المطلب

العالقات التركية العربية
1967-1945

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

أ.د /عادل حسن غنيم

2009/3/16

أ.د /الصفصافي أحمد المرسي

عبد الوهاب سعيد نجيب شاكر

إدارة الرئيس األمريكي هاري ترومان أ.د /عادل حسن غنيم
أ.د /جمال محمود حجر
وقضية فلسطين

اميرة حسين كمال حسين

السياسة الداخلية لالتحاد السوفيتى

إيمان فتح هللا محمد سليم

الثورة البيضاء في إيران وآثارها

2011/4/11

1953 -1945

من عام1953 - 1924
االقتصادية واالجتماعية

أ.د /جاد محمد طه

2011/11/21

د /نعمة حسن محمد السيد
أ.د /أحمد زكريا الشلق

أ.د /بديع محمد جمعه

2012/1/9

1979-1963

فاتن محمد الشحات عوض

السياسة الداخلية في مصر في عهد أ.د/عبد الخالق محمد الشين
أ.د /أحمد زكريا الشلق
الرئيس السادات 1981-1970

عبد المنعم محمد سعيد السيد أحمد

هوية مصر  :الهوية القومية

والمتخيل السياسي 1981-1919

د /علي محمود ابو ليلة

محمد مصباح امعمر المزوغي

األوضاع االقتصادية واالجتماعية

أ.د /حمدنا هللا مصطفى حسن

( ليبيا )

والثقافية إلقليم برقة

د /أحمد زكريا الشلق

2012/4/9

2012/5/14

أ.متفرغ بقسم االجتماع

د /صباح أحمد البياع

2012/7/9

1951-1943م
فؤاد فتحى على بسيونى

العالقات االمريكية – اليابانية

والء لمعى لبيب محمود

الحرب العالمية الثانية فى جنوب

رجب محمد بشير إبراهيم

دور بريطانيا في الحرب الباردة

شريف احمد إمام احمد

سياسة االنفتاح االقتصادي في

() 1991-1945

شرق آسيا 1939د1945
( ) 1958-1948

أ.د  /جاد محمد طه
د  /صباح احمد البياع
أ.د /جاد محمد طه

د /نعمة حسن محمد
أ.د /جاد محمد طه

د /نعمة حسن محمد
أ.د /عبد الخالق محمد الشين

( مدرس مساعد بالقسم )

عصر السادات ( )1974-1981

أ.د /احمد زكريا الشلق

هدى بنت عبد الرحمن جمعة الزدجالى

العمانيون وأثرهم الثقافي والفكري

أ.د/احمد زكريا الشلق

( عمانية )

في شرق إفريقيا 1970 - 1870
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2012/12/10

د/محمود عبد هللا محمد

2012/12/10

2012/12/10

2013/2/18

2013/5/20

أحمد على أحمد الزراعي
( يمني )

الجيش ودوره السياسي في
الجمهورية العربية اليمنية

1394-1382هد1974-1962 /م

وداد الجوادي الطيب الهنقاري

تاريخ البعثات األثرية في ليبيا في

يوسف على سفر المطيرى

الكويت وتجارة القوافل فى النصف

( لبيبية )

( كويتي )

الفترة من 1951 -1911

االول من القرن العشرين " -1899

أ.د /حمدنا هللا مصطفى حسن

أ.د /السيد حمال مصطفى سالم

2013/7/15

أ .بآداب صنعاء

أ.د /أحمد زكريا الشلق

2014/3/10

د /عز الدين أسامة محمود

أ.د/احمد زكريا الشلق

2014/6/16

أ.د/حمدناهللا مصطفى

"1946

طالل جمعان سعد العازمى
(

)

عبد الجبار رجا محمود العودة
( فلسطيني )

الحرملك ودوره السياسى

واالجتماعى فى العصر العثمانى

النضال السياسي والعسكري لعرب
القدس ضد المشروع الصهيوني

أ.د/احمد زكريا الشلق

أ.د /فيصل عبدهللا الكندرى
أ.د /عادل حسن غنيم
د /صباح أحمد البياع

2014/7/14

2014/7/14

والسياسة البريطانية
1948-1917

أمحد رجب فرج

دور طواق األزقر الليبية في الصراع
العثماني الفرنسي في الصحراء

أ.د /حمدنا هللا مصطفى

د /عز الدين أسامة محمود

2014/12/15

الكبرى

حسني خمتار أمحد سليمان

العالقات األمريكية اإليرانية
1986-1977م

إمساعيل عبده قحطان

حركة القوميين العرب في اليمن

( وافد )

 1967-1959م

عيسى حممد عيسى الفارسي

العالقات العثمانية األمريكية

( وافد )

ساملة سامل ايسني سامل

( ) 1983-1932

سياسة ليبيا تجاه قضايا القرن
األفريقي وجنوب أفريقيا

أ.د /جاد محمد طه

د /نعمة حسن محمد البكر

أ.د /حمدنا هللا مصطفى حسن
د /عز الدين أسامة محمود
د /نعمة حسن محمد البكر

د /محمود عبد هللا محمد

أ.د/حمدناهللا مصطفى حسن
د /صباح أحمد البياع

2015/1/12

2015/1/12

2015/7/13

2015/10/12

1990 - 1969

صاحل علي عوض

العالقات السياسية بني ليبيا وتشاد
1994-1969

5

أ.د /حمدنا هللا مصطفى حسن
د /عز الدين أسامة محمود

2015/12/14
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