بيان بالطالب املسجلني لدرجة املاجستري قسم اآلثـــار اإلسالمية
االسم

فاطمة الزهراء محمد علي

عنوان البحث

المنشآت الصناعية بمدينة القاهرة
من خالل وثائق القرنين

اسم المشرف
د /محمد حسام الدين إسماعيل

تاريخ التسجيل
2010/3/9

د /أحمد محمد السيد الشوكي

( 11-10هـ17-16/م )
وليـــــــــــــــــــد ع ـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــ
زيز زين العا دين

( معيدة بالقسم )

القباب األندلسية حتي نهاية عصر
الموحدين وأثرها في العمارة

د .محمد حسام الدين إسماعيل
د .أحمد السيد الشوكي

2010/10/11

المسيحية األسبانية
95ـ 626هـ 714/ـ 1228م

هبة هللا حسين محمد

نقود إقليم أذربيجان منذ الفتح
اإلسالمي وحتى نهاية العصر

د/نادر محمود ع د الدايم

2012/1/9

د /أحمد السيد الشوكي

العباسي األول
468-22هـ1075-643/م
ايمن السعد عيد ركات

شارع الميدان باإلسكندرية فى العصر
العثمانى ـ دراسة اثرية وثائقية

نوره محمد ع د القادر عيد
( معيدة بالقسم )

عمرو فوزي حسن

دهليز المدخل بالعمائر الدينية الباقية
في القاهرة في العصر المملوكي
( 923-648هـ1517-1250/م )
المناظر التصويرية والزخرفية في

الفن القبطي من القرن الراب إلى

د/محمد حسام الدين إسماعيل

2011/12/12

د /احمد السيد الشوكى

د /محمد حسام الدين إسماعيل
د /أحمد السيد الشوكي

أ.د /أحمد ع د الرازق أحمد

2012/4/9

2012/5/14

د /شيرين صادق الجندي

القرن الساب الميالدي

أميمة أحمد ع دهللا أحمد

المنشآت التجارية بمحافظة أسيوط
فى العصر العثمانى

د /محمد حسام الدين اسماعيل

د /حسام عويس طنطاوى

2012/12/10

(1332-922هـ 1914-1517/م )

دراسة أثارية حضارية
الشيماء صالح الدين محمد سليم

التأثيرات اإليرانية على فن التصوير
المغولي في الهند من القرن

د /صالح أحمد ال هنسي

2013/1/14

د /أحمد السيد الشوكي

11-10هـ 17/16 /م
رغدة نصر إ راهيم إسماعيل

مدارس حلب في العصرين الزنكي
واأليوبي في الفترة من
(659-579هـ1260-1128/م)
دراسة اثارية معمارية
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د /محمد حسام الدين إسماعيل

أ.د /حسام عويس طنطاوي

2013/2/18

ع ير عمر محمد ال ربري

التأثيرات األوربية على تصاوير
المخطوطات العثمانية في تركيا من

د /صالح أحمد ال هنسي

د /حسام عويس طنطاوي

2013/3/11

القرن 13-10هـ19-16 /م

سارة محمد طه طه حمادة

القالع الحربية السلجوقية فـــــي
األناضول ( سالجقة الروم ) والقالع

د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /حسام عويس طنطاوي

2013/10/21

األيوبية في مصر – دراسة مقارنة

(470هـ  700/هـ) (  1077م  1300 /م )
مها سيد رمضان

( معيدة بالقسم )

محمد معتز محمد الريحاوي
( وافد )

مساجد أدرنه في الفترة من
( 857-767هـ 1453-1365/م ) –

د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /أحمد السيد الشوكي

2013/11/11

دراسة معمارية فنية
مساجد دمشق ومدارسها الباقية من
العصر المملوكي الجركسي م

د /محمد حسام الدين إسماعيل

2014/6/16

د /صالح أحمد ال هنسي

مقارنتها بما يعاصرها في القاهرة
( 922-784هـ1516-1382/م )
محمد جمال مرتيني
( وافد )

المجموعات المعمارية للوالة
العثمانيين دمشق في النصف الثاني

د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /صالح أحمد ال هنسي

2014/6/16

من القرن العاشر الهجري  /النصف
الثاني من القرن السادس عشر
الميالدي

كريمة حسين أحمد السعيد
( معيدة بالقسم )

واجهات منشأت المعماري اإليطالي
انطونيو الشاك الباقية بالقاهرة

د /محمد حسام الدين إسماعيل

2014/7/14

د /أحمد السيد محمد الشوكي

واإلسكندرية
محمود أحمد محمد إمام
( معيد بالقسم )

مساجد سالطين الكجرات بمدينة

أحمد آباد بالهند في القرن التاس

الهجري  /الخامس عشر الميالدي

نو ار سمير منصور محمد
( معيدة بالقسم )

زخارف يت الصالة بالعمائر الدينية
المرينية الباقية بالمغرب األقصي

د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /أحمد السيد محمد الشوكي

أ.د /أحمد ع د الرازق أحمد

2014/9/15

2014/9/15

د /نادر محمود ع د الدايم

( 869-610هـ1465-1213 /م )

دراسة أثرية فنية
منى محمد أحمد نصر

عمارة الكنائس في مدينة القاهرة منذ

د/حممد حسام الدين امساعيل

داية القرن التاس عشر حتى نهاية د /حسام عويس طنطاوي
الدولة العثمانية
(1800ه 1914/م )
2

2015/10/12

منه هللا سعيد مصطفى

جوام مدينة استان ول في عهد
السلطان مصطفى الثالث

شريف محمد سيد محمد

أ.د /محزة عبد العزيز بدر
أ .آبداب سوهاج

( 1187-1171ه 1774-1757 /م)

د /حممد حسام الدين إمساعيل

منشئات أميرات أسرة محمد علي

د /حممد حسام الدين إمساعيل

باشا في القاهرة والجيزة منذ عصر

2015/11/16

2015/11/16

د /حسام عويس طنطاوي

محمد علي باشا وحتى عصر خديو
مصر عباس حلمي الثاني

1220ه1805-م 1333 /ه – 1914م

الشيماء إسماعيل أحمد ع د
الواحد

الحارة وتطورها بمدينة القاهرة حتى

د /حممد حسام الدين إمساعيل

نهاية العصر العثماني ( دراسة أثرية د /حسام عويس طنطاوي
ط وغرافية تط يقياً على حارتي
العطوف والديلم )
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2015/11/16

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم اآلثار اإلسالمية
االسم

عنوان البحث

فوزية حسين محمد الع يدي

زخرفة العمائر في مدينتي ط ار لس

( لي ية )

الغرب وتونس
1330-1123هـ1911-1711/م

اسم المشرف
أ.د /علي مسعود ع د الكريم

تاريخ التسجيل
2010/4/12

أ .جامعة الفاتح

أ.د /صالح أحمد ال هنسي

دراسة آثارية فنية

أشجان أحمد محمد متولى
(مدرس مساعد بالقسم)

التطور المعمارى و العمرانى لمدينة
رشيد فى القرنين

أ.د/ميشيل توشير ير

2012/12/10

د /محمد حسام الدين اسماعيل

13-12هـ19-18/م "
من خالل الوثائق"
شيماء محمد ع د الراف

التأثيرات الفنية المتبادلة ين الدولة
العثمانية و الدولتين التيمورية

د/نادر محمود ع د الدايم

2012/12/10

د /حسام عويس طنطاوى

و الصفوية
(1148-771هـ1736-1370/م)
غادة ع د السالم ناجي يوسف

مظاهر الحياة االجتماعية في تصاوير
المخطوطات التركية من القرن ( -9

د /صالح أحمد ال هنسي

2014/5/12

د /حسام عويس طنطاوي

12هـ 18-15 /م ) دراسة آثارية
حضارية
إيمان محمد صالح الدين

ع د المقصود

التماثيل الجماعية لألفراد في الدولة
الوسطى

أحمد محمد حسام الدين أماكن السكن بالمنشآت الدينية الباقية

محمد أحمد

والدراسة بالقاهرة في العصر المملوكي

أ.د /حسن أحمد حسن سليم

د /أشرف محمد فتحي

د /محمد حسام الدين إسماعيل

2014/5/12

2014/7/14

د /أحمد السيد محمد الشوكي

923-648هـ1514-1250/م –
دراسة آثارية معمارية
لميس عزمي أحمد السيد

الدسوقي

التطور العمراني لمنطقة العتبة منذ

نشأتها وحتى النصف األول من القرن

أ.د /أحمد ع د الرازق أحمد

20165/6/15

د /نادر محود ع د الدايم

 14ه20/م – دراسة أثرية حضارية

حممد إبراهيم عبد العال

إبراهيم

علم الرمي ( فنونه وأدواته ) في ضوء
المخطوطات الحربية المملوكية –
دراسة حضارية آثارية
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أ.د /أمحد عبد الرازق أمحد

د /حسام عويس طنطاوي

2015/12/14
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