الطالب احلاصلني على درجة املاجستري قسم اإلرشاد السياحي
م
1

اسم الطالم
مروه مصطفى عبد المنعم

طاريم المنم
2002/10/23

( معيدة بالقسم )

موموم الاطالم

" العالقة بين الرسوم اآلدمية

الملرم
أ.د /احمد عبد الرازق احمد

التقرلم
ممتــاز

والحيوانية وداللتيا فى الفن
القبطى فى الفتره ما بين القرن
الثالث الى السابع الميالدى "

2

عبير عادل محمد

3

ياسمين محمد عبد المطمب

2004/2/24

( معيدة بالقسم )

" دراسة ألسماء األعالم األجنبية
فى مصر حتى نياية التاريخ

ا.د /محمد إبراىيم عمي

أ.د /محمد عبد الحميم نور الدين

ممتــاز

المصرى القديم
2004/11 /22

( معيدة بالقسم )

المناظر المصورة فى قاعة الودائع

ا.د /محمد إبراىيم عمي

ممتــاز

فى المعابد المصرية فى العصر
اليونانى والرومانى"

4

دينا صادق سيد العربي

5

رانيا أسامة عمى فكري

6

مروة حمدي طو إبراىيم

2006/5/24

7

نيى أحمد خالد حمدي

2006/12/24

8

وليد أحمد صالح عبد اهلل

2005/5/23

( معيدة بالقسم )

"ساق وقدم اإلنسان والحيوان فى
مصر القديمة – دراسة تحميمية

أ.د /محمد عبد الحميم نور الدين

د  /فاروق حافظ القاضي

مع الجامعات

القديمة وحتى بدايات العصر

األخرى

البطممى"
2006/5/24

( معيدة بالقسم )

مع التوصية
بتبادل الرسالة

لغوية دينية وفنية منذ الدولة

أسواق القاىرة في عيد سالطين

ممتاز

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتــاز

المماليك البحرية

784-648ىـ1382-1250 /م

الحجابة والحجاب وأىم أعماليم

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتــاز

المعمارية والفنية في مصر زمن
سالطين المماليك .
( معيدة بالقسم )

مجموعة المعبودات في مركب
الشمس في الكتب المقدسة في

أ.د /رمضان عبده السيد
أ.د /محمد إبراىيم عمي

ممتــاز

الدولة الحديثة
( معيد بالقسم )

2007/3/22

المحاريب الرخامية في مصر
اإلسالمية فــي عصر المماليك
الجراكســة

923-784ىـ1517-1382 /م

1

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتــاز
مع التوصية

بتبادل الرسالة
مع الجامعات
األجنبية

ياسمين عادل محمد عبد المنعم

2007/4/28

الخونجة في الفن الممموكي

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتــاز

10

نياد منير عبد اهلل

2008/1/1

األساطير عمى النسيج القبطي من

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتـاز

11

حازم محمد سيد فراج

2009/4/2

12

رضوى أحمد عصام الدين

9

( معيدة بالقسم )

القرن الثالث حتى القرن السابع
الميالدي
( معيد بالقسم )

تصوير عناصر البيئة المصرية فى

د/محمد إبراىيم عمى

ممتاز

األدب المصري القديم -
دراسة أدبية ودينية
2009/8/10

مميجي محمد

إدفو فى فصل الشمو

(معيدة بالقسم)
13

مروة محمود محمد حنفي

2009/8/10

14

(معيدة بالقسم)

دراسة لإلحتفاالت الدينية فى معبد

الحياة االجتماعية والعمران في
القاىرة فـي الفترة من

أ.د/ممدوح جاد الدماط ي
د/محمد إبراىيم عمي

أ.د /احمد زكريا الشمق

د/محمد إبراىيم عمى

ممتاز

ممتاز

1917-1879م

15

أحمد سامي عبد السميع عبد الحميم

2009/8/10

اآلليو منحيت

د /محمد إبراىيم عمي

ممتاز

رباب احمد محمد احمد

2013/10/7

األخورية وأعماليم الفنية

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتاز

(معيـد بالقسم)

(معيدة بالقسم)
2007/6/18

والمعمارية فى مصراإلسالمية زمن

د/أماني عبد الرحيم

أ.د /محمد إبراىيم عمي سيد

سالطين المماليك
923 -648ىـ 1250/ـ1517م

مروة حمدى طو
تشكيل

2007/7/16

االستدارية فى العصر الممموكى

وأعماليم المعمارية والفنية فى مصر
648ـ923ىـ 1250/ـ1517م

2

أ.د/أحمد عبدالرازق أحمد

أ.د/محمد إبراىيم عمى

الطالب احلاصلني على درجة الدكتوراه قسم اإلرشاد السياحي
اسم الطالم

م

طاريم المنم

1

شيرين صادق محمد محمد

2

عبير محمد زكريا عنانى

2007/7/1

3

نيفين حسين عبدالمنعم

2007/8/7

(مدرس مساعد بالقسم)

2004/12/19

موموم الاطالم

تثيرىا
"األخشاب القبطية ومدى أ

الملرم
أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

التقرلم
مرتبة الشرف
األولى

عمى األخشاب اإلسالمية فى
العصر الفاطمى من الناحية
الصناعية والفنية "
المطبخ في مصر القديمة منذ
العصر العتيق حتي نياية الدولة

أ.د/محمدعبدالحميم نور الدين

د /محمد ابراىيم عمي

الحديثة .
(مدرس مساعد بالقسم)

الشعمة فى مصر القديمة حتى
نياية الدولة الحديثة

4

جييان جميل مراد حشمت

2008/1/27

5

مروة مصطفى عبد المنعم

2009/8/11

الطب الشعبى والسحرى فى

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية بتبادل
الرسالة مع الجامعات
األخري

أ.د /تحفة حندوسو

مرتبة الشرف

أ د/شافية عبد المطيف بد ير

األولى

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

مرتبة الشرف
األولى

مصر زمن سالطين المماليك
ه1250/ـ1517م
 923-648ـ
( مدرس مساعد بالقسم)

المنشآت القبطية فى المعابد
المصرية القديمة بمصر العميا

ا.د/أحمد عبد الرازق أحمد

د /محمد إبراىيم عمي

مرتبة الشرف
األولى

من القرن الثالث الى نياية
السابع الميالدي
6

عبير عادل محمد أنس

7

أحمد حمدي عبد المطيف

(مدرس مساعد بالقسم)

برىام

2009/8/11

المراكب المقدسة القاليم مصر

أ.د /محمد ابراىيم عمى

العميا والسفمى ومناظرىا
2012/8/15

العوامل البيئية وتصميم المعبد
المصري في العصر اليوناني

2006/3/20

أ.د /محمد ابراىيم عمى
أ.د /ممدوح الدماطي

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

الروماني – دراسة تطبيقية عمى
معبدي إدفو وفيمة

8

مروة حمدي طو

إبراىيم

2007/7/16

مجمس الكمية
في

2013/5/20

االستدارية في العصر الممموكي
وأعماليم المعمارية والفنية فى
مصر 648ـ923ىـ
1250/ـ1517م

3

أ.د/أحمد عبدالرازق أحمد

أ.د/محمد إبراىيم عمى

مرتبة الشرف
األولى

9

رانيا أسامة عمى فكرى

(مدرس مساعد بالقسم)

2013/11 /3

الخازندارية في العصر الممموكي
في مصر وأعماليم المعمارية

2007/6/18

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

أ.د /محمد إبراىيم عمى

مرتبة الشرف
األولى

والفنية
(648ـ923ىـ 1250/ـ1517م

10

وليد أحمد صالح الدين

(مدرس مساعد بالقسم)

2008/2/18

مجمس الكمية
في

2014/2/17

األبواب الخشبية المصفحة فى
مصر زمن سالطين المماليك
الجراكسة 784ـ923ىـ
1382/ـ1517م

4

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

أ.د /محمد إبراىيم عمى

مرتبة الشرف
األولى

