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نوع 
الرسالة

 
مسجلة

 أم 

تاريخ 
التسجي
ل أو 
المناق
شة

المستخلصالقسم

ابراهيم ابراهيم حموده بدر
التاريخ  السياسى والحضارى لمدينه تلمسان فى عهد دوله بنى 

0التاريخ1999مجازةماجستير00السيد ابو العزم داود(م1554-1270\هجرى 962-669)زيان 

ابراهيم ابراهيم حموده بدر
-1269/هجرى923-668)تاريخ الزراعه فى المغرب االسالمى 

(م1517
0التاريخ2003مجازةدكتوراه00السيد ابو العزم داود

ابراهيم محمد عبد الحميد النجار
التاريخ السياسى و الحضارى لمدينه بلغ من الفتح االسالمى حتى 

(م847-651\هجرى 232-31)نهايه العصر العباسى االول
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مسجلة
2002

التاريخ
0

التاريخ2014مسجلةدكتوراه00أسامة زكي زيد(م616-455)التاريخ السياسي لمملكة كنت االنجلوسكسونية احمد إبراهيم عبدالحليم الصيفى
0

احمد عبد اللطيف حنفى
الدور السياسى والحضارى لفهريه واالندلسين فى مصر فى عهد 

0احمد عبد الحميد خفاجى(م1517-1171/هجرى923-567)الدولتين االيوبيه والمملوكيه
0

التاريخ1987مجازةدكتوراه
0

احمد محمد السعيد احمد
هحرى 897-635)الحياه الحربيه لبنى االحمر فى االندلس 

(م1238-1492\
التاريخ2002مجازةماجستير00السيد ابو العزم داود

0

احمد محمد السعيد احمد
مظاهر الحياه الفكريه فى بلخ منذ بدايه العصر العباسى الثانى 

(م1186-846/هجرى582-232)حتى سقوط الغزنويين
التاريخ2004مجازةدكتوراه00السيد ابو العزم داود

0

احمد محمد السعيد احمد  نصر 
الدين

-541)االغتياالت فى دوله الموحدين وبنى مرين
0التاريخ2007مجازةدكتوراه0احمد عبد السالم ناصفالسيد ابو العزم داود(م1465-1146/هجرى869

احمد محمد السعيد احمد السعيد
-261)الحياه الفكريه فى بخارى عصر الدوله السامانيه 

(م999-874\هجرى 389
السيد ابو العزم داود

احمد عبد الحميد 
خفاجى

0التاريخ2000مجازةماجستير0

احمد محمد السيد عبد المنعم 
العويل

السيد محمد جادمحمد محمود النشاراالحابيش ودورهم فى العصر الجاهلى وصد االسالم
احمد عبد السالم 

ناصف
ماجستير

مجازة
التاريخ2009

0

.النشاط الصهيوني في ليبيا وحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا - , موقف يهود ليبيا من اهم االحداث التاريخية - , أوضاع اليهود الساسية في ليبيا في فترة االحتالل االيطالي والبريطاني - , موقف اليهود من االحتالل االيطالي والبريطاني لليبيا _ وبشكل عام دارت الدراسة حول النقاط التالية , االحتالل االيطالي واالحتالل البريطاني إضافة الى استعراض النشاط الصهيوني في ليبيا , م خالل مرحلتين رئيسيتين من مراحل االحتالل االجنبي لليبيا 1951م إلي حصول ليبيا على استقاللها عام 1911وتمتد فترة البحث من بداية االحتالل االيطالي لليبيا في عام , تتناول الدراسة موضوع اليهود ودورهم في ليبيا التاريخ1999مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين(م1951_1911(اليهود ودورهم فى ليبيا اسامة الدسوقى غريب بركات

0التاريخ2006مجازةماجستير00أسامة زكي زيد(م1453-1337)حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسااشرف محمد عبدالبارى عيسى

.ملك اسكتلندا" لحناباليول"كدوق لمقاطعة جاسكوني ومعاملة إدوارد " إلدوارد"ملك فرنسا " فيليب الرابع"هناك تشابه بين معامله (3. من االسباب االخري التي اعاقت سياسة الملك إدوارد في اسكتلندا انه لم يكن قادر علي تكريس الوقت واالنتباه الدائم الي غزو اسكتلندا ( 2.  بالرغم من انقسامات االسكتلنديين الحزبية كان هناك مقاومة وطنية أكثر في اسكتلندا من ويلز (1:أهم النتائج. *عالقة انجلترا بالبابوية: العالقات السياسية بين انجلترا وفرنسا ,الفصل السادس: العالقات السياسية بين انجلترا و اسكتلندا , الفصل الخامس: السياسة الخارجية النجلترا تجاه مقاطعة ويلز,الفصل الرابع: األحوال السياسية داخل انجلترا إبان الفترة موضوع البحث, الفصل الثالث: , الفصل الثاني (م1272-1240)األوضاع السياسية في إنجلترا بين عامي: تهدف الدراسة الي التعرف علي تاريخ إنجلترا السياسي في عهد الملك ادوارد األول , وقد قسمت الباحثة الي ستة فصول يسبقهادراسة تحليلية نقدية الهم مصادر البحث, الفصل األول التاريخ2014مجازةدكتوراه00أسامة زكي زيد(م871-786)التاريخ السياسى لمملكة وسكس بين عامياشرف محمد عبدالبارى عيسى

السيد صبرى السباعى السودانى
-648)الدور السياسى والحضارى الوصياء العرش المملوكى 

التاريخ2009مجازةماجستير00محمد محمود النشار(م1517-1250/هجرى923
0

السيد صبرى السباعى السودانى
-648)سياسه سالطين المماليك تجاه الطبقات الشعبيه فى مصر 

محمد محمود النشار(م1517-1250\هجرى 923
دكتوراه00

مسجلة
2013

التاريخ
0

السيد عبد الحليم عبد العال
العالقات السياسية بين المماليك والعثمانيين 

.دراسة البحث على اسس منهجية بإبراز الخطوط العريضة تأكيدا إلستمرارية التاريخ المصرى عبر العصور وركز على دراسة التنافس والصراع والعالقات بين الدول االسالمية المتجاورة وال سيما المملوكية والعثمانية والتركمانيةالتاريخ1995مجازةماجستير0عبد الغفار محمد حسينأحمد عبد الحميد خفاجى(م1517_1453/ه953_857)

السيد عبده عبده الوردانى
الدور السياسى و الثقافى للفهريين فى المشرق خالل القرن االول 

الهجرى
احمد عبد الحميد خفاجى

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستيرمحمد احمد ابو الفضل
مجازة

التاريخ2000
0

السيد عبده عبده الوردانى
مدينه سمرقند منذ الحكم السلجوقى حتى عصر االتراكى 

0محمد احممد ابو الفضل(م1500-1037/هجرى906-429)اليتمورين
0

التاريخ2007مجازةدكتوراه
0

السيد محمد احمد عطا
اقليم الغربيه فى عصر االيوبين والمماليك دراسه تاريخيه 

(م1517-1171/هجرى923-567)وحضاريه
دكتوراه00احمد عبد الحميد خفاجى

مجازة
التاريخ1991

0

2003مجازةماجستير0وجيه على أبو حمزهرضوان محمد البارودى(1970_1952)دور ثورة يوليو فى الحياة االجتماعية فى مصر الشيماء محمد بدوي السيد
.تهتم هذه الدراسة بالوقوف على ابعاد المسألة االجتماعية خاصة الثالوث الخطير الذي انتشر بالبالد والذي عرف بالفقر والجهل والمرض ومدي وعي رجال الثورة بالقضاء على هذه مسألة او التخفيف من حدثها ولذا جاءت الدراسة لتوضيح اهم االجراءات التي اتخذت للحد من تفاهم هذه االمور ومدي نجاحها في ذلك التاريخ

امال عبد العاطى السيد عبد 
العال

الفتح العربى الفارسى فى عهد ابى بكروعمر رضي اللع 
السيد ابو العزم داوداحمد عبد الحميد خفاجى(م645-632/هجرى23-11)عنهما

0
التاريخ1990مجازةماجستير

0

امال عبد العاطى السيد عبد 
العال

-204)الدور السياسى والحضارى للحنابله فى اقليم العراق 
(م945-819/هجرى334

دكتوراه00السيد ابو العزم داود
مجازة

التاريخ1997
0

انجى حلمى الفطوى
نظام االستاذيه الخشداشيه المملوكى ودورها السياسى والحضارى 

(م1517-1250/هجرى648-923)
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ1991

0

ايمان صالح عبد الوهاب عطاط
-648)دور نساء البالط فى مصر فى العصر المملوكى

(م1517-1250\هجرى 923
محمد محمود النشار

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستير0
مسجلة

2011
التاريخ

0

ايمان عبد المعطى الرفاعى 
احمد

التاريخ السياسى والحضارى لمدينه بجانيه المغربيه فى عهد الدوله 
(م1574-1230\هجرى 981-628)الحفصيه 

السيد ابو العزم داود
احمد عبد السالم 

ناصف
ماجستير0

مجازة
التاريخ1999

0

2010مسجلةماجستير00السيد محمد جادالشهادات المصرية إلقرار الوثنية في عصر االمبراطور ديكيوسايمان محمد عبدالرحيم عمرو
0التاريخ

ايمان محمود محمد الشراكى
الدور السياسى والحضارى لمدينه منبج من الفتح االسالمى الى 

التاريخ2009مجازةدكتوراهاحمد عبد السالم ناصفاالمين عبد الحميد ابو سعدهمحمد احمد ابو الفضل(م1400-637/هجرى803-16)سقوطها على يد تيمور لنك
0

ايمان محمود محمد الشماكى
الدور السياسى والحضارى لقبيله باهله فى الدوله االسالميه من 

-11)الفتح االسالمى حتى نهايه العصر العباسى االول 
(م847-632\هجرى 232

ماجستيرمحمد احمد ابو الفضلمحمد فهمى امبابىاحمد عبد الحميد خفاجى
مجازة

2000
التاريخ

0

ايمان مسعد عبدالرؤف عبدهللا 
الوكيل

السياسة الداخلية لمملكة الفرنجة في عصر رؤساء بالط االسرة 
(م751-639)الميروفنجية

2009مجازةماجستير00أسامة زكي زيد
التاريخ

.أن الحياة النسكية سارت جنبا الي جنب مع الحياة المشتركة داخل الدير الواحد وهي احدي السمات  التي تميزت بها الرهبنة البيزنطية (3. اول دير تم إنشاؤة بالعاصمة القسطنطينية كان دير دالماوت وليس دير زينون كما أشار البعض (2. الفضل االكبر في انتشار الحياة الديرية يرجع الي الرهبان السوريين بصفة خاصة (1: أهم النتائج . وهو يتناول عالقة الراهب أو الراهبة باالسرة ( دور الدير في المجتمع البيزنطي : )الفصل الرابع . وهو يدرس أوجة الدخل داخل الدير والمتمثلة في هبة الدخول ( التنظيم المالي واالقتصادي لالديرة : )الفصل الثالث . التنظيم االداري الداخلي لالديرة البيزنطية : الفصل الثاني (  . سياسية-اقتصادية-اجتماعية )وهويستعرض االسباب والدوافع وراء االلتحاق بالدير سواء اكانت ( ازدهار حياه الرهبانية في بيزنطة في الفترة من القرن التاسع الي الثاني عشر الميالديين : )ويقع البحث في أربعة فصول يتناول الفصل األول . الوظائف االدارية داخل الدير البيزنطي (3.طبيعة الحياة الرهبانية داخل الديرالبيزنطي (2(. م843-815)،(م787-726)إظهار أزمة المؤسسات الديرية الخاصة أثناء فترة تحطيم االيقونات (1: تهدف الدراسة الي 

ايمان مسعد عبدالرؤف عبدهللا 
الوكيل

2010مسجلةدكتوراه00أسامة زكي زيد(م768-481)دور الجاليات األجنبية في المملكة الميروفنجية
التاريخ

0

ايمن ابراهيم السيد مصطفى
-399)الدور السياسى و الحضارى لبربر االندلس فى القرن من

(م1092-1008\هجرى 484
محمد احمد عبده ابو 

الفضل
ماجستير0السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ1994

0

ايمن شاهين الششتاوى سالم
العالقات العربيه الفارسيه فى عصر الرسان فى الفتره 

(م11-633ق الى20-م603)بين
ماجستير00احمد عبدالحميد خفاجى

مجازة
التاريخ1989

0

ايمن شاهين الششتاوى سالم
المدارس االسالميه فى مصر فى العصر االيوبى ودورها فى 

0احمد عبد الحميد خفاجىنشر المذهب السنى
0

التاريخ1994مسجلةدكتوراه
0

ايهاب عزت عبد السالم الديب
هجرى 956-454)الضرائب والمكوس فى المغرب االسالمى 

(م1062-1549\
ماجستير0السيد ابو العزم داودرضوان محمد البارودى

مجازة
2005

التاريخ
0

ايهاب محمد رزق صالح
تاريخ العالقات الدينيه والمذهبيه بين فئات المجتمع المصرى فى 

(م1517-1250/هجرى923-648)عصر سالطين المماليك
محمد احمد ابو الفضل

احمد عبد السالم 
ناصف

دكتوراهمحمد السيد فياض
مسجلة

2008
التاريخ

0

إبراهيم احمد السيد الجزيري
-871)سكسوني ألفرد العظيم-السياسة الخارجية للملك األنجلو

(م899
التاريخ1997مجازةماجستير00أسامة زكي زيد

0

إبراهيم احمد السيد الجزيري
سكسونية خالل عصر -مظاهر الحضارة في إنجلترا االنجلو

(م899-871)الملك ألفرد العظيم 
أسامة زكي زيد

محمد محمد مرسي 
الشيخ

2001مجازةدكتوراه0
التاريخ

علي صعيد التنظيمات العسكرية فيرجع الفضل للملك وليم الفاتح في إد(4. وعلي صعيد النظم الدينية وجد الملك وليام الفاتح الكنيسة االنجليزية في حالة سيئة ويرجع ذلك الي ضعف االهتمام العام في انجلترا بما يحدث من تغيير في القارة االوربية(3. سكسونية الخاصة بمنصب الملكية مثل الحرص علي موافقة مجلس الويتان االنجليزي أو مجلس الحكماء-النظم السياسية واالدارية فقد ابقى الملك علي بعض التقاليد واالعراف االنجلو(2.علي الصعيد االجتماعي قد حلت طبقة ارستقراطية جديدة من النورمان والفرنسيين محل الطبقة االرستقراطية التقليدية من االنجلوسكسون(1: أهم النتائج. *النظم العسكرية:القضاء والتشريعات, السادس:النظم الدينية,الخامس:النظم االقتصادية , الرابع: النظم السياسية واالدارية ,الفصل الثالث: الحياة االجتماعية ,الفصل الثاني:  فصول يسبقها تمهيد, عناوين الفصول كالتالي ,الفصل االول6, وقد قسم الباحث دراسته الي " سيرة وعصر وليم األول"وعلي الدراسة التي قام بها اشلي في " وليم الفاتح وحكم النورمان" , اعتمد الباحث علي الدراسة التي قام بها فرانك ستنتون والتي جاءت بعنوان (م1087-1066)تهدف الدراسة الي معرفة مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك وليام الفاتح

إبراهيم السيدعبدالحي مخيمر
دراسة :بيزنطة والطوائف المسيحية في مصر وبالد الشام  

(ه476-13/م1097-63)تاريخية
2007مسجلةماجستير00حسين محمد عطية

التاريخ
0

إبراهيم فؤاد عبد العزيز
ظهور طبقة المثقفين فى مصر ودورها فى الحياة السياسية من 

م1919م حتى نهاية ثورة 1863
سعد زعلول عبد ربه

00
التاريخ1989مجازةدكتوراه

.ودور محمد فريد فى انشاء الجمعيات السياسية بدول أوروبا وأثر المثقفين فى االحزاب السياسية , وجاء جزء لتوضيح دور المثقفين فى إنشاء الجمعيات السياسية فى الخارج والداخل , وعالجت الدراسة اوال الحركة الفكرية فى عصر اسماعيل ودور المثقفين ثم تناولت دور المثقفين فى الثورة العرابية ,يرجع الفضل الى محمد على فى وجود فئة المثقفين 

إبراهيم محمد احمد عمر
-2004)صناعة السالح والتسليح في العصرين البابلي واالشوري 

دراسة تاريخية (م. ق539
األمين عبد الفتاح عامر

محمود أبوالحسن 
احمد

2014مسجلةماجستير0
التاريخ

0

.سواء محلية او أجنبية بالظهور على ساحل الخليج, في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا قد انتهت من تقرير سيادتها على معظم االمارات العربية في المنطقة وعملت على مقاومة أية قوة أخري تنازعها هذه السيادة , هذه الدراسة عن إمارة قطر في فترة من اهم الفترات في تاريخ إمارة قطر على اعتبار أنه مع بداية هذه الفترة بدأ انفصال شبه جزيرة قطر عن البحرين وتكوين الشخصية االستقاللية لهذه االمارة الجديدة وبداية ظهور الشيخ قاسم بن ثاني كأبرز شيوخ قطر والدور الذي لعبه هذا الشيخ بين كل من بريطانيا والدولة العثمانية واالهم من ذلك أنه مع بداية هذه الفترة بدأ التدخل العثماني في شبه جزيرة قطر التاريخ1992مجازةماجستير0إبراهيم على عبد العالفؤاد المرسى خاطر(م1914_1871)العثمانى على قطر _التنافس البريطانىإبراهيم محمد حسن الغلبان

.والحياة الفكرية من حيث النشاط الثقافي والتعليمي ومدي تأثير وتأثر علماء الحجاز في هذا الجانب بوفود الحجيج, والحياة االجتماعية من خالل تناول الفئات االجتماعية والتركيب االجتماعي لسكان الحجاز , والحياة االقتصادية في الحجاز , واستكملت بمدي تأثير الحجاز باألوضاع السياسية الخارجية , وخصصت الدراسة لتتناول االوضاع الساسية في الحجاز في القرن الثامن عشر الميالدي الثاني عشر الهجري , ناقشت الدراسة جغرافية الحجاز والتعريف بصورة شاملة عن أوضاع الحجاز في شتي الجوانب التاريخ1997مجازةدكتوراه0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسينالحجاز فى القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميالدىإبراهيم محمد حميد الصبحى

0التاريخ1999مجازةدكتوراه0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(م1973_1939)الواليات المتحدة االمريكية وأقطار الخليج العربيةإبراهيم محمد محمد الغلبان

إبراهيم مصباح عبدالقوي أحمد
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في عهد االمبراطور حنا 

( م1361-1341)الخامس بايو لوجس
أسامة زكي زيد

األمين عبد الحميد 
أبوسعده

التاريخ2011مجازةدكتوراه0
.اسقط الباحث خالل سردة لتفاصيل الحملة الدانية العديد من االساطير التي لصقت بشخصية الملك الفرد ( 4. أن الفرد هو أول من فرض ضريبة الدانيين(3. الرابع لم يتوج الفرد ويكرسه ملكا علي وسكس" ليو" أثبت بالدليل القاطع أن البابا(2. السيادة علي إنجلترا كانت سيادة شكلية ومؤقتة(1: أهم النتائج

إحسان الحسين محمد المرسى 
الشهاوى

دور القناصل األجانب فى مصر فى عهد الخديوى 
(م1879_1863)إسماعيل

فوزى السيد السيد 
المصرى

2012مسجلةماجستير00
التاريخ

0

إسماعيل خليل إسماعيل محمد
صور من مظاهر االتفاق واإلختالف بين مصر والساحل العربي 

دراسة : للخليج العربي خالل االلفين الخامس والرابع قبل الميالد 
حضارية مقارنة

عالء الدين محمد محمد 
قابيل

احمد رفعت 
عبدالجواد

2015مسجلةماجستير0
التاريخ

0

.واخيرا العالقات االقتصادية والتعاون العسكرى والتبادل الثقافى بين البلدين, م فى العراق1958يوليو 14وعن العوامل التقارب بين الوحدة المصرية السورية وموقف العراق من تلك الوحدة وجاء الموقف الخامس فركزت فيه على نظرة دول خلف بغداد واالردن واالتحاد السوفيتى لثورة , تحدثت الدراسة عن قيام الثورة المصرية ونظرة الملكية والقوى الوطنية فى العراق لتلك الثورة وكذلك موقف الحكومة العراقية من معارك تثبيت االستقالل المصرى وعرضت سلوك كل من مصر والعراق تجاه األحالف الغربية وثم جاءت أحداث التأميم والعداون الثالثى على مصر التاريخ1993مجازةماجستير00فؤاد المرسى خاطر(م1958_1952)العالقات المصرية العراقية إسماعيل خليل محمد الهمشرى

إنتصار السيد على السيد على 
المعداوى

سعد زعلول عبد ربه(م1942_1911)االستعمار االيطالى فى ليبيا
00

التاريخ1999مسجلةدكتوراه
0

0التاريخ2010مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م2004_1964)النفط ودوره فى تطور المجتمع العمانى إيمان عادل محمد عبد المعطى

0التاريخ2010مسجلةماجستير00عبد الغفار محمد حسين(م1930_1911)العالقات التركية اليونانيةمن إيمان فتحى فتحى السبكى

.الفن هو مراة المجتمع حقا وتربطهما عالقة متصلة مؤثرة.المسرح كان مؤسسة لها هيئاتها االدارية وقوانين ولوائح تضبط العالقة بين كل االطراف المتصلين به وتحفظ حقوقهم. من الفرق الشامية انبثقت عدة قرق اخرى كان مؤسسيها مصريين تمكنوا من تكوين فرق خاصة بهم فكانوا شعلة البداية لتمصير المسرح وصبغه بالطابع المصرى.الفرق الشانية هى التى تحملت صعوبات واخطاء البدايات فى تجربة تاسيس المسرح العربى فى مصر تمهيدا للتمصي فيما بعد. المسرح الحديث هو احد نتائج االحتكاك واالنفتاح الّذى حدث على الغرب بداية من الحملة الفرنسية ثم االسرة العلوية. وانما كان يمتلك من التراث والموروث الثقافى ما يؤهله الستيعاب وادراك فكرته, لنتائج التى توصلت اليه الدراسةهى لم يتعرف المجتمع المصرى على المسرح الحديث فجاةالتاريخ2009مجازةماجستير00فوزى السيد السيد المصرى (م1920_1869)تاريخ المسرح المصرى وأثره على المجتمع إيمان محمد عبد هللا النمر

إيمان محمد عبد هللا محمد النمر
الشركات العائلية وأثارها االقتصادية والسياسية واالجتماعية فى 

(م1961_1920)مصر
فوزى السيد السيد 

المصرى
0

0
0التاريخ2013مسجلةدكتوراه

إيهاب عبد المنعم محمد صقر
 )الحياة الثقافية فى الحرمين الشريفين

وجيه على أبو حمزه(م1882_1834/ه1300_1250
00

0التاريخ2009مجازةماجستير

إيهاب محمد رزق صالح
الدور السياسى والثقافى لفقهاء الشافعيه فى مصر فى عصر 

محمد احمد ابو الفضلاحمد عبد الحميد خفاجى(م1382-1250\هجرى 784-648)دوله المماليك البحريه 
0

التاريخ1998مجازةماجستير 
0

(م1981_1939)تاريخ الجمعيات الدينية فى مصرأحمد فاروق على أبو حسن
فوزى السيد السيد 

المصرى
2013مسجلةماجستير00

التاريخ
0

.وتستنتج الدراسة ان والية الغربية قد لعبت دورا هاما في تاريخ مصر العثمانية في كافة مجاالت االنشطة التي مارسها مجتمع الوالية حينذاك.وتمثل في البعد السياسي واالقتصادي واالجتماعي والديني والثقافي التي تأثرت جميعها بالصراعات السياسية داخل والية الغربية من أجل السيطرة على الحكم واإلدارة , من خالل االحوال التي كانت سائدة خالل دور والية لغربية في العصر العثماني  تم رسم أبعاد كانت جميعها متداخلة ومتفاعلة يؤثر كل منها في االخر التاريخ1988مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين(ه1798_1517)دور والية الغربية فى العصر العثمانية أحمد محمد عبد العال سليم

أسامة حسين السيد متولى النحال
-1216)التاريخ السياسى النجلترا في عهدالملك هنرى الثالث 

(م1272
2012مجازةماجستير00أسامة زكي زيد

التاريخ
ارتباط النفوذ السي - (1:- ، وأهم النتائج  (م751-639)اتساع سلطات رؤساء البالط وأثرها على السياسه الداخليه بالمملكه الميروفنجيه : "، الفصل الرابع .(م741-714)جهود شارك مارتل فى استقرار االوضاع السياسيه الداخليه والخارجيه بالمملكه الميروفنجيهه :-، الفصل الثالث .وقد أوضح استمرار النزاع بين ابروين رئيس بالط نوستريا واألسقف ليجير رئيس بالط برجانديا  (م714-675)اثر السياسه الداخليه للملوك الميرفنجيين فى تفعيل دور رؤساء البالط بالمملكه: "، الفصل الثانى .وتناول كيف كان النزاع قائما على السلطه بين رؤساء البالط والطبقه األرستقراطيه بعد وفة الملك راجوبرت (م675-639)ضعف السلطه الملكيه الميروفنجيه وسيطرة رؤساء البالط على مقاليد الحكم : "الفصل االول :-  فصول 5، وتتكون الدراسه من .يتناول الجانب الحضاري للبالد : ، والثانى .يتناول الدور الذى قام به كل رئيس بالط داخل المملكه الميروفنجيه من اجل استقرار االوضاع الداخليه للفوز بالسلطه العليا : تهدف الدراسه الى ابراز العالقه بين رؤساء البالط كمؤسسه فعليه للحكم وقوى التأثير السياسي الداخلى في البالد وما نتج عنه من نزاعات وحروب اهليه طويله،ترجع أهمية الدراسه الى انقسامها الى قسمين األول

أشرف أحمد صالح الدين 
.م والذي حدد بصورة رسمية عالقة تونس بدولة الخالفة1871وتنتهي بالحديث عن فرمان سنه , وكذلك االزمة المالية التي شهدتها البالد, م 1864وعرضت أهم قناصل الدول المتصارعة وركزت على صراع القناصل االقتصادي في تونس وتحدثت عن الصورة التي دارت رحاها في البالد سنه , وتعرضت لنظرة القوى المتصارعة من العالقات التونسية العثمانية وتناولت الصراع السياسي بين قناصل الدول الثالث , وأهمية تونس االستراتيحية لكن من فرنسا بريطانيا وايطاليا , تناولت الدراسة أحوال تونس في القرن التاسع عشر وتحدثت عن أهم بايات تونس فيتلك الفترة التاريخ1998مجازةماجستير0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(م1871_1830 )صراع القوى فى تونس منالشاذلى

0التاريخ2010مسجلةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسينالعالقات االمريكية البريطانية فى الفترة ما بين الحربينأشرف محمد عبده محمد ندا

أمينة عبدالفتاح محمد السوداني
دراسة )األجانب في مصر الفرعونية في عصر الدولة الحديثة

م.ق1087-1576(سياسية وحضارية
فوزي عبدالرازق مكاوي

األمين عبدالفتاح 
عامر

0التاريخ1992مجازةماجستير0

0التاريخ2000مجازةدكتوراه0األمين عبدالفتاح عامرأحمد عبدالحميد يوسف(منذ بداية الدولة القديمة وحتي نهاية الدولة الحديثة )المناجم والمحاجر في مصر القديمةأمينة عبدالفتاح محمد السوداني

0التاريخ2000مسجلةماجستير00عبد الغفار محمد حسين(م1914_1850)الواليات المتحدة وسياستها البنميةأنور البدراوى بدران أحمد

أنور البدراوى بدران أحمد
العالقات بين بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية فى األمريكتين 

عبد الغفار محمد حسين(م1900_ 1860)من 
0

0التاريخ2009مجازةدكتوراه0

أيمن غريب جمعة رجب السيد 
أيوب

رجال الحكم واإلدارة في مصر خالل األسرتين العشرين والحادية 
(م. ق945-1195)والعشرين 

األمين عبد الفتاح عامر
علي عبدالهادي 

االمبابي
2014مسجلةماجستير0

التاريخ
0

براك عبيد عوض الحميد 
المطيرى

التاريخ السياسى والحضارى القليم البحرين منذ ظهور االسالم 
السيد ابو العزم داودمحمد احمد عبده ابو الفضلوحتى قيام الدوله االمويه

0
التاريخ1996مجازةماجستير 

0

بسمة عبدالجليل إبراهيم الريس
-1337)األوضاع الداخلية في إنجلترا خالل حرب المائة عام 

دراسة في التاريخ السياسي(م1453
2009مسجلةماجستير00أسامة زكي زيد

التاريخ
0

بوسي احمد علي الشوبكي
م في ضوء .المجتمع األثيني في مطلع القرن السادس ق

0التاريخ2013مجازةماجستير00السيد محمد جادتشريعات سولون

0التاريخ2015مسجلةدكتوراه0هالة محمد السطيحةالسيد محمد جاددراسة تاريخية:المرأة اليونانية في القصائد الهومرية بوسي احمد علي الشوبكي

فؤاد المرسى خاطر(م1956_1904)العالقات المصرية المغربية تورية محمد أبو فاطمة
عبد الغفار محمد 

حسين
التاريخ2000مجازةماجستيروجيه أبو حمزه

.حيث كان دفاع مصر عن المغرب غير مرضى بالنسبة لفرنسا ولذلك أثرت على العالقات المصرية الفرنسية ولم تأبه مصر وأصرت على الدفاع عن القضية المغربية وهكذا فإن هذه العالقة ساهمت فى التواصل الشعبى وفى تعاون البلدين من أجل استقالل المغرب,تلقى الدراسة ضوء على تاريخ مجهول من العالقات العربية وتعالج موضوع العالقات بين مصر والمغرب 

.والسيطرة عليه تعني الحصول على خزان للمواد الخام والذي تحتاجه أسواقهما , وقد اعتبر الفرنسيون واالسبان المغرب إمتدادا لهما في شمال افريقيا , ثم مجاورته للجزائر المحتلة من فرنسا , وقد تنافست فرنسا وأسبانيا على المغرب نظرا لقربه من أوروبا حيث ال يفصلها عنه إال مضيق جبل طارق , حيث يكاد يكون المغرب البلد الوحيد الذي فرضت عليه حماية مزدوجة, حيث كانت فرنسا واسبانيا توليان هتماما خاصا للمغرب من أجل فرض حماية فريدة من نوعها , تلقي الدراسة الضوء على تاريخ مهم من العالقات الفرنسية االسبانية والمرتبطة بتاريخ المغرب التاريخ2002مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسين(م1936_1900)التنافس الفرنسى األسبانى حول المغربتورية محمد أبو فاطمة
0التاريخ1992مجازةدكتوراه0خجاجى ابراهيم محمدحسن الباشا الساعات الشمسيه فى مصر االسالميهجمال عبد العاطى خير هللا

.م قد أستمرت عشر سنوات756رفض الباحث رواية جايمار التي قال فيها أن فترة االضطرابات والحرب االهلية التي أعقبت موت الملك كوثرد ( 3. أرجع الباحث هروب الملك أثلبالد ملك مرسيا من ميدان القتال في معركة برفورد الي رؤيتة لمجريات االمور(2. م 752في معركة برفورد (م757-716)وبعد نظره دور كبير في انتصارة علي الملك أثلبالد ملك مرسيا(م756-740)كان لذكاء الملك كوثرد ملك وسكس  (1:أهم النتائج " . (م871-858)مملكة وسكس في عهد خلفاء الملك أثلولف : "، الفصل الرابع (م858-839)األحوال السياسية في مملكة وسكس في عهد الملك أثلولف : ، الفصل الثالث (م839-786)األحوال السياسية في مملكة وسكس بين عامي : ،الفصل الثاني (م786-740)األحوال السياسية في مملكه وسكس بين عامي : تهدف الدراسة الي التعرف علي التاريخ السياسي لمملكة وسكس ، وقد قسم الباحث الدراسة الي أربعة فصول ،الفصل األولالتاريخ2003مجازةدكتوراه00أسامة زكي زيد(م1017-975)التاريخ السياسي إلنجلترا بين عامي جمال فاروق السيد محمد الوكيل

جمال فاروق السيد محمد الوكيل
تطور استراتيجية الحروب الصليبية في القرن الرابع عشرالميالدي 

في ضوء كتاب مارينو سانودو
التاريخ2006مجازةماجستير0أسامة زكى زيدحسين محمد عطية

.أصل القبائل البولندية يقع في منطقة بولندا الصغري ولكن نتيجة للحروب التي وقعتفي هذه المنطقة تحول مركز القيادة من الجنوب الي الشمال(2.           أن الطبيعة الجغرافية قد أثرت علي الشعوب السالفية الذين لم يكونوا مجموعة واحدة (1:  أهم النتائج.  (م1079-962)أضواء علي بعض مظاهر الحضارة في بولندا في عهد أسرة بياست االول : الفصل الخامس . (م1079-1025)االحوال السياسية لبولندا في عهد خلفاء بوليسالف االول : الفصل الرابع . (م1025-992)السياسة الخارجية لبولندا في عهد بوليسالف االول : الفصل الثالث. (م992-962)مملكة بولندا في عصر الملك ميشسالف األول : الفصل الثاني . مقدمة عن جغرافية بولندا وأصل الشعب البولندي : فصول ، الفصل األول 5وتتكون الدراسة من .تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ بولندا دراسة مستقلة بذاتها 

جمال محمد عبد المجيد محمد 
البنا

التاريخ السياسى والحضارى لمدينه سالم االندلسيه فى القرنيين 
(م1090-946/هجرى483-335)الرابع والخامس الهجريين 

ماجستير00محمد احمد ابو الفضل
مجازة

التاريخ2006
0

جمال محمد عبد المجيد محمد 
البنا

الحياه االجتماعيه والثقافيه فى الثغر االوسط واالندلس منذ قيام 
هجرى 483-138)االمويه حتى دخول المرابطين فى االندلس 

(م756-1090\
دكتوراهمحمد فهمى امبابىمحمد محمود النشارمحمد احمد ابو الفضل

مسجلة

2010
التاريخ

0

جمال محمد ناصر عوض 
الحسني

التاريخ2012مجازةدكتوراه00السيد محمد جاد(م170-م.ق700)االله عم والهه قتبان 
0

0التاريخ2001مجازةماجستير00السيد ابو العزم داود(م1176-1105\هجرى 571-499)ابن عساكر مؤرخاجمعه محمود محمد دبل

جمعه محمود محمد دبل
-1)الدور الحضارى للعميان فى المشرق االسالم من

(م1258-622/هجرى656
السيد ابو العزم داود

احمد عبد السالم 
ناصف

دكتوراه0
مجازة

2009
التاريخ

0

جهاد فهمى محمد شرف
العالقات السياسية واالقتصادية بين البندقية والقوى السياسية في 

-1300)ايطاليافى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميالديين
(م1453

2009مجازةماجستير00أسامة زكي زيد
التاريخ

".إدوارد "من تهمة االشتراك والتخطيط لمقتل شقيقة الملك  " إثلرد "توصل الباحث إلي براءة الملك (3. علي الرغم من ذكاء الملك يري الباحث أن الفوضي التي حدثت في المملكة االنجليزيية بعد وفاته كان للملك إدجار دورا في حدوثها بطريق غير مباشر (2. تعتبر فترة حكم الملك إدجار النجلترا من أفضل الفترات في تاريخ انجلترا(1: أهم النتائج . السياسة الخارجية النجلترا مع الدانيين في عهد الملك إثلرد: الفصل الرابع . (م1016-978)السياسة الخارجية النجلترا في عهد الملك إثلرد : الفصل الثالث. (م1016-978)السياسة الداحلية النجلترا في عهد الملك إثلرد : الفصل الثاني  . (م978-959)أحوال إنجلترا السياسية في عهد الملكين إدجار المحب للسالم و إداورد الشهيد : الفصل األول. ، والبحث يتكون من أربعة فصول يسبقها مقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختيارة ودراسة تحليلية الهم المصادر التي استعان بها الطالب  (م1017-975)تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ إنجلترا بين عامي 

.الباباوية علي الرغم انها لم تحقق شيء كبير الي انها تحركت بشكل ملحوظ خالل عهد حنا الخامس باليولوجوس اكثر من عهود سابقة (4. فشل جميع محاوالت االتحاد بين الكنيستين الالتينية واليونانية (3. البنادقة قد تميزوا بالطمع والجشع االقتصادي والرغبة في مزيد دائما(2. ان العالقات السياسية بين بيزنطة وبلغاريا اتسمت بالعداء بشكل عام خاصة بعد وفاه ميخائيل سيسمان وتولي سده الحكم ايفان الكساندر  (1: اهم النتائج. *سياسة االمبراطورية البيزنطية تجاه العثمانيين والمماليك :سياسة االمبراطورية البيزنطية تجاه المملكتين الصربية والبلغارية , الخامس:سياسة االمبراطورية البيزنطية تجاه المدن التجارية االيطالية الرابع:الثالث. سياسة اإلمبراطورية البيزنطية تجاه الباباوية: , الثاني  (م1341-1328)سياسة بيزنطة الخارجية قبيل موضوع البحث: , قسم الباحث الدراسة الي حمسة فصول , الفصل األول  (م1361-1341)تهدف الدراسة الي التعرف علي السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في عهد االمبراطور حنا الخامس بايو لوجسالتاريخ2010مسجلةدكتوراه00أسامة زكي زيدم616-450التاريخ السياسى النجلترا بين عامي جهاد فهمى محمد شرف

جيهان محمد محمود الزرقا
التاريخ السياسى والحضارى لمدينه رشيد فى العصر االسالمى 

(م1516-641/هجرى30-923)
ماجستير00محمد احمد ابو الفضل

مجازة
التاريخ2008

0

حسن احمد حسن بركه
الدور السياسى والحضارى للمغاربه واالندلسين فى بالد الشام فى 

(م1517-1250\هحرى 923-648)العصر المملوكى
احمد عبد السالم ناصف

محمد زين العابدين 
مريكب

دكتوراه0
مسجلة

2014
التاريخ

0

حسنى فرجانى حسين سالمه
الغزو الفكري في مصر وأثره على القومية العربية من 

(1882_1963)
0عبد الغفار محمد حسين

0
التاريخ1993مجازةماجستير

.ولقد رأينا مجتمعنا مندمجا فى السوق الغربية دون اعطائه ادني فرصة لمنافسة الغرب بل يبقي الى االبد زبونه وعاله عليه , ومن هذا خرجت فكرة أوروبا كمركز للحضارة وبات يومن هذا المجتمع بالحضارة الواحدة والثقافة الواحدة والتي هي الثقافة االوروبية والحضارة االوروبية, وقيم المجتمع الصناعي , ورافعا شعارات العلمانية ومنطق االنتاج واالستهالك والفلسفة , وبفضل فائض القيمة التاريخي المتراكم لديه على حساب الشرق , على انقاض النظام االقطاعي الملكي , وذلك أثناء صعود البرجوازيات االوروبية الى السلطة , بين مجتمع أوربي تمت فيه بالفعل النهضة , هذا البحث محاولة للمواجهة الفكرية والثقافية واأليديولوجية 

.كما تحدث عن دعوة بريطانيا الى تشكيل حلف دفاعى قوامه السعودية وتركيا والكويت وباكستان وايران والواليات المتحدة األمريكية لسد الفراغ الناجم عن انسحاب القوات البريطانية. بين السعودية وكل من العراق وليبيا والبحرين والكويت والجزائر وقطر وأبوظبى باإلضافة الى ممثلين عن مصر وسوريا ولبنان1967 يونيو 3تناول الحديث عن امكانية فرض حظر بترولى على كل من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية فى مؤتمر عقد فى بغداد فى . ناقش الوعى السعودى والعربى بأهمية البترول حيث سعت السعودية الى مشاركة الشركات فى األنتاج والتسويق وتحديد األسعار واستطاعت الى حد ما أن تمسك بدفة األمور. تناول البحث الحديث عن إكتشاف البترول فى أراضى المملكة العربية السعودية فقد كان فتحا جديدا فى عالقات المملكة الخارجية ومدعاة لتشبث بريطانيا بالمنطقة وتجلدها فى الدفاع عن مصالحها فسعت الى انتهاج سياسة جديدة مع السعودية ودول الخليجالتاريخ1996مجازةدكتوراه0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(م1971_1945)العالقات البريطانية السعودية حسين إبراهيم هاشم العطار

حليم احمد ابراهيم عبد اللطيف 
الشيخ

البحريه االسالميه فى غربى البحر المتوسط فى عصر الموحدين 
محمد احمد ابو الفضلالسيد عبد العزيز سالم (م1269-1130/هجرى524-668)

0
التاريخ1994مجازةدكتوراه

0

حمادة حفظي محمد عبدالرحمن
إقتصاديات البرونز والمصنوعات البرونزية في مصر عصر 

دراسة في التاريخ الحضاري:الدولتين الوسطي والحديثة 
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
2015مسجلةماجستير0شعبان السمنودي

0التاريخ

حمادة محمود عبد الناصر
الحياة االقتصادية في بالد النوبة وأثرها علي مصر حتي نهاية 

عصر الدولة الوسطي
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
أمينة عبدالفتاح 

السوداني
2014مسجلةماجستير0

التاريخ
0

.وبإنتهاء الحرب العالمية الثانية خرجت ليبيا من االحتالل االيطالى لتدخل ف االحتالل بريطانى فرنسى عمل جاهدا على تقسيم البالد, وكان تغير العالقات الدولية يهدد مصالح بريطانيا فى الشرق االوسط عامة وقناة السويس خاصة ويصب فى مصلحة الليبيين, وقام االيطاليون على مصادرة أمالك المجاهدين ونقلها إلى ملكية الدولة االيطالية فأدت هذه السياسة إلى الجائرة الى خسائر فادحة الحقت بثورة الليبيين, يتضح  من ذلك الدراسة ان ليبيا بمناطقها وأنحائها كلها قد شاركت فى الهبة لمواجهة الغزو االيطالى والتصدى له بمقاومتةالتاريخ2009مجازةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م1951_1932)السياسة األوروبية تجاه ليبيا حمزه عبد السالم ونيس زويد

حنان عبد المنعم سعد أحمد 
موسى

الواليات المتحدة االمريكية وتسوية مشاكل الحدود مع بريطانيا 
وجيه على أبو حمزه(م1846_1800

0
.كما اوضحت السياسة التى انتجتها في سبيل تحقيق مصيرها الواضح , وترجع أهمية الدراسة كونها كشفت النقاب عن فترة تاريخية مهمة في تاريخ الواليات المتحدة وهي فترة بناء الحدود , وتنافس القوي األربعة على سيادة الساحل الشمالي الغربي , وموقف الكنديون من اتفاقية غنت , وبعد ذلك تناولت ضم فلوريدا الشرقية وتسوية النزاع مع بريطانيا , م1814واسباب الجرب وأحداثها ونتائجها ومفاوضات السالم الى الوصول التفاقية , م وتوقيع اتفاقية غنت 1812ثم تناولت الحرب األمريكية البريطانية عام , تتحدث الدراسة عن أهتمام الواليات المتحدة بإقليم لويزيانا وميناء نيوأورليانز التاريخ2002مجازةماجستير0

حنان عبد المنعم سعد أحمد 
.تتناول الدراسة الدور الذى تلعبه الواليات المتحدة فى العالم المعاصر و السياسة العدائية التى انتهجتها واشنطن تجاه جمهوريات ضعيفة مثل جمهورية الدومينيكان فى العقود االولى من القرن العشرين التاريخ2006مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسينسياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه جمهورية الدومينيكانموسى

.وأوضحت التحديات التي واجهت بريطانيا في الخليج العربي , وموقف القوي االسالمية من النشاط االجنبي في الخليج , والنشاط األمريكي وبعد ذلك تناولت دراسة األجراءات البريطانية لدعم مركزها في الخليج ضد أطماع الدول األوروبية األخري , والنشاط األلماني , والنشاط الفرنسي , ثم دراسة الوجود البريطاني في الخليج العربي وتناولت النشاط الروسي في الخليج , تحدثت الدراسة عن أحوال الخليج الداخلية في نهاية القرن التاسع عشرالتاريخ2001مجازةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م1914_1899)صراع القوى فى الخليج العربى حنان محمد فؤاد أحمد

حنان محمد فؤاد أحمد
سياسة بريطانيا تجاه الكويت والدولة السعودية الثالثة 

(م1942_1899)
وجيه على أبو حمزه

00
التاريخ2005مجازةدكتوراه

.من هنا باتت المنطقة الخليج العربى اهمية استراتيجية خاصة بالنسبة لبريطانيا خالل الحرب العالمية االولى وعلى الرغم من حصول االنجليز على العديد من االتفاقيات واالمتيازات من جانب المشيخات العربية الخليجيةخالل العقدين السابقين للحرب فان اشد ما كان يقلق بريطانيا هى تلك الرايطة التى تربط شعوب منطقة الخليج بالدولة العثمانية بحكم العاطفة الدينية.فخالل الحرب العالمية االولى برزت اهمية المنطقة باعتبارها همزة الوصل بين النفوذ القائم فى الهند ومصالحها فى الخليج العربى,اكتسبت منطقة الخليج العربى اهمية كبيرة فى الفترة ما بين قيام الحرب العالمية االولى ونهاية الحرب العالمية الثانية بسبب موقعها المتوسط بين الشرق والغرب واطاللها على القوى المتحاربة وتزايد االهتمام بثرواتها النفطية

حياه عبد اللطيف عرفه
نظام الرقابه االداريه فى المغرب واالندلس فى عهد الدوله 

(هجرى668-551)المصريه
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ1991

0

حياه عبد اللطيف عرفه عوض
االمارات المستقله فى المغرب االدنى فى القرن الخامس الهجرى 

الحادى عشر الميالدى
دكتوراه00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ2000

0

.م1957م كما شهدت تلك الفترة انهاء الوجود البريطانى من وادى النيل ودور الدبلوماسية المصرية فى إدارة أزمة السويس حتى عودة المالحة لقناة السويس 1936إن دراسة العالقات السياسية الدولية تستهدف التوصل الى تحليل دقيق لحقائق الوضع الدولى وذلك من خالل التعرف على طبيعة القوى التى تتحكم فى تشكيل السياسة للدول ويرجع االهتمام بالدراسة الى إلغاء الحكومة المصرية لمعاهدة التاريخ2004مجازةماجستير00وجيه على أبو حمزه(1956_1951)عالقات السياسة المصرية البريطانية خالد عبد الحميد محمد غازى

خالد عبد الحميد محمد غازى
حرب السويس وأثرها على السياسة االقتصادية فى مصر فى 

(م1965_1956الفترة من
وجيه على أبو حمزه

00
التاريخ2008مجازةدكتوراه

.ولذا اصبحت عائداتها تعود الى البالد مباشرة دون شريك لها , بزعم أنها مهمة إنسانية تهدف الى مساعدة الشعوب المتأخرة ومعاونتها على النهوض والتطور واالرتقاء وتوصلت الدراسة الى ان لم تنجح الدول المعتدية في استيالء على قناة السويس ونجحت االدراة المصرية للقناة وريادة المالحة بها , فهدفه استعباد الشعوب الضعيفة واستغاللها , تتبين الدراسة أن نوايا االستعمار واحدة دائما ال تتغير 

0التاريخ2011مسجلةماجستيرمحمد أحمد الشرقاوىوجيه على أبو حمزهعبد الغفار محمد حسين1969_1924تركيا الحديثة وتطورها السياسى من خالد فرج إبراهيم النجار

خالد فؤاد حسن الوكيل
الثورة البلشفية وموقفها من المسلمين فى روسيا من عام 

(م1924_1917)
0فؤاد المرسى خاطر

0
التاريخ1994مجازةماجستير

وموقف المسلمين من الثورة , وموقف الثورة البلشيفية من المسلمين , م 1917ثم ذكرت الثورة البلشيفية سنه , واالشتراكية بمذاهبها المختلفة , والتوسع الروسي في أسيا الوسطي ثم تناولت التوزيع الجغرافي للمسلمين في روسيا في أسيا الوسطي والقوقاز ,وتناولت الرسالة تمهيدا عن وصول االسالم وانتشاره في روسيا , وأخالق نبيلة تحمل من يدركها على اعتاقه وااليمان به , ومبادئ قوية , قوية الدالئل على ما في االسالم من مثل سياسة , إن انتشار اإلسالم في روسيا ظاهرة واضحة المعالم 

خالد محمد السيد مشهور
-648)الصناعه غى عصر سالطين المماليك دراسه تاريخيه

(م1517-1250\هجرى 923
ماجستير00احمد عبد الحميد خفاجى

مجازة
التاريخ1996

0

دراسة تحليلية مقارنة-مصادر تاريخ الحملة الصليبية الرابعةخالد محمد عبدالعزيز المطاهر
األمين عبدالحميد أبو 

سعده
2010مسجلةماجستير00

التاريخ
0

خلف محمود خليفة محمد
تاريخ يهود اليمن وهجرانهم الى فلسطين فى الفترة من 

1882_1950)
فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين

0
التاريخ1998مسجلةدكتوراه

0

خلوفة ناصر حسن محمود
دراسة تاريخية :رجال الدولة في مصر عصر االسرة الرابعة 

حضارية
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
أمينة عبدالفتاح 

السوداني
0التاريخ2014مسجلةماجستير0

.وسوريا , ومصر , فى حين اتجهت قيادات الحركى الوطنية فى المنطقة الغربية الى كل من تونس , فثوار الجبل اتجهوا الى مصر ,االمر الذى أدى الى لجوء قيادات الحركة الوطنية الليبية الى خارج البالد , م 1931ولقد انتهت حركة الكفاح المسلح التى قادها عمر المختار فى المنطقة الشرقية خصوصا فى الجبل االخضر فى أواخر عام , وجد األهمية من اعداد دراسة عن الحركة الوطنية الليبية منذ ضرب حركة المقاومة الليبية بقيادة عمر المختار وحتى إعالن استقالل ليبيا التاريخ1991مجازةدكتوراه00فؤاد المرسى خاطر(م1951_1931)الحركة الوطنية الليبية خليل عبد المنعم فرج

خميس احمد ارحومة حميد
الجماعات الدينية غير المسيحية في القانون البيزنطى دراسة 

م750-313تاريخية 
األمين عبدالحميد أبو 

سعده
2013مجازةدكتوراه00

التاريخ
ضياع امالك انجلترا في فرنسا في عهد الملك جون شقيق الملك (2. حفاظ الملك ريتشارد علي امالك انجلترا  في فرنسا (1:،أهم النتائج1216-1199،الفصل السادس عالقات انجلترا السياسية مع فرنسا في أثناء حكم الملك جون (م1216-1199)م،الفصل الخامس عالقات انجلترا السياسية بالبابوية وبعض القوي االوربية المجاورة في اثناء حكم الملك جون في الفترة من عام1199-1189م ، الفصل الرابع عالقات انجلترا بالقوي المجاورة في اثناء حكم الملك ريتشارد االول 1216-1199،الفصل الثالث أوضاع انجلتراالداخلية في عصر الملك جون  (م1199-1191)،الفصل الثاني أوضاع انجلترا الداخلية أثناء وجود الملك ريتشاردخارج البالد واسهامتها في الحملة الصليبية الثالثة وعودتة حتي وفاتة  (م1190-1189)أوضاع إنجلترا الداخلية منذ تولي ريتشارد االول العرش حتي خروجة الي الشرق في الحملة الصليبية الثالثة ومدي اسهامتها فيها من :  م ،الفصل االول 1189 إلي 1154أوضاع إنجلترا الداخلية السياسية وعالقتها بالقوي المجاورة وإسهامتها في الحروب الصليبية قبيل الفترة موضوع البحث من :  فصول رئيسية الفصل التمهيدي 6تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ إنجلترا في العصور الوسطي بصفة عامة ، يتكون البحث من فصل تمهيدي و

التاريخ2002مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين(م1848_1820)سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه المكسيكدعاء راتب عرابى الحريف
بعنوان األوضاع داخل المكسيك ع: الفصل الثانى .  وسياسة الواليات المتحدة األمريكية من خالل إعالن مبدأ مونور1820 م من أسبانيا ويتناول أيضا المكسيك وكيف وصل األسبان إليها وموقعها ومساحتها ثم الحركات الثورية فى المكسيك حتى عام 1819 م من فرنسا ثم الحصول على فلوريدا عام 1803ويتناول هذا الفصل أثر الحروب النابوليونية على أمريكا األسبانية مما أدى إلى قيام الحركات الثورية فى المكسيك والتى إنتهت بإعالن اإلستقالل كما تناول أسس السياسة األمريكية منذ حصولها على اإلستقالل السياسى من بريطانيا بدءا من سياسة الحياد والعزلة التى وضعها جورج واشنطن ثم نمو ما أطلق عليه المصير الواضح وكان أول مكسب إقليمى له شأن هو شراء لويزيانا عام . م وموقف الواليات التحدة األمريكية منه1822الفصل األول بعنوان إستقالل المكسيك عن أسبانيا عام . قفد عرضت فيها دراسة نقدية ألهم المصادر والمراجع التى إعتمدت عليها فى البحث كتمهيد له: أما المقدمة . مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة:- وبوجه عام فقد إنصب جهدى فى هذا البحث بإتجاه تناول المحاور اآلتية .  م1848 حتى 1820يتناول موضوع البحث دراسة تاريخية سياسية فى موضوع سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه المكسيك من 

.وتولت مسئوليات واسعة في مجاالت الصحة واالسكان والتعليم وحماية البيئة والنقل وعدد من المجاالت األخري , فدائما ما كانت الشئون الخارجية والدفاع وتنظيم التجارة والعملة من وظائف الحكومة الفيدرالية , ومع نمو البالد نمت الوحدة القومية واتسعت سلطة الحكومة المركزية .وساعدهم نظام الحكم الفيدرالي الذي بني على مجموعة من المبادئ االساسية, م بعد إعالنهم االستقالل عن بريطانيا 1787وساعدهم على ذلك الدستور الذي وضعوه عام . بل وتمثل القوة العظمي االولي في العالم االن , واصبحت أمة من أقوي الدول , تتناول الدراسة حدث في القارة االمريكية الشمالية الذي قامت به حفنة ضئيلة من الناس التاريخ2007مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسينقيام الحكومة الفيدرالية فى الواليات المتحدة االمريكيةدعاء راتب عرابى الحريف

دعاء محمد شحاتة العوضي
المصارعة والمصارعون الرومان في العصريين الجمهوري 

التاريخ2012مسجلةدكتوراه00السيد محمد جاد(دراسة تاريخية)واالمبراطوري 
0

دينا طارق محمد محمود الصنيع
الدور الحضارى لمرحلتى الشتاء والصيف فى الجاهليه وصدر 

االسالم
سميره فهمى عمرالسيد ابو العزم داود

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستير
مسجلة

2010
التاريخ

0

0التاريخ2009مسجلةماجستير00أسامة زكي زيد(م749-676)دراسة تاريخية:يوحنا الدمشقى حياته واعمالهرباب محمود السيد سليمان

رجب محمود ابراهيم بخيت
التاريخ السياسى والحضارى القليم الرحاب فى صدر االسالم 

(م750-639\هجرى 132-17) (أران-إذريحان-ارمينيه )
احمد عبد الحميد خفاجى

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستير0
مجازة

التاريخ1999
0

0التاريخ1992مجازةماجستير00السيد ابو العزم داوددور العلماء فى مصر فى عصر دوله المماليك الجواكهرزق محمد نسيم عبد المهيمن

رزق محمد نسيم عبد المهيمن 
صالح

الثغور المصريه ودورها السياسى والحضارى فى العصر 
0السيد ابو العزم داود(م1517-1250/هجرى923-648)المملوكى 

0
التاريخ1996مجازةدكتوراه

0

2010مسجلةماجستير00السيد محمد جاددراسة تحليلية للوثائق البردية والكتابات التاريخية- كليوباترا الثالثة رشا جابر معاف محمد بدران
التاريخ

0

.م دورا عظيما من الناحية الرسمية او العسكرية ودور المنظمات السياسية فى دعم الكيان الفلسطينى وكذلك اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدى فلسطين بالمملكة السعودية1948وقد كان الدور السعودى فى حرب , فقد وقفت المملكة العربية السعودية بجانب القضية الفلسطينية على مختلف مراحلها سواء معنويا او ماديا او سياسيا, إن قضية فلسطين هى قضية العرب وبالنسبة للفلسطين هى قضية مصيرالتاريخ2005مجازةماجستير00وجيه على أبو حمزه(1979_1948)المملكة العربية السعودية وقضية فلسطينرشا عنتر السيد السيد المصرى

رشا عنتر السيد السيد المصرى
تاريخ العنف السياسى وأثره على المجتمع المصرى 

0التاريخ2009مجازةدكتوراه00وجيه على أبو حمزه(م1952_1910)

رشا فؤاد محمد النمكى
-648)الزعر والحرافيش فى مصر فى العصر المملوكى 

(م1517-1250/هجرى923
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ2008

0

رفعت محمد عبدالجابر علي
المربيات والمعلمون للطفل في مصر القديمة منذ أقدم العصور 

وحتي نهاية عصر الدولة الحديثة
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
أمينة عبدالفتاح 

السوداني
0التاريخ2014مسجلةماجستير0

رمزى رمضان شعبان سبله
التاريخ السياسى والحضارى لبالد ما وراء النهر فى عهد االموين 

(م750-665\هجرى 45-132)
احمد عبد الحميد خفاجى

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستير0
مجازة

التاريخ1999
0

روناء فتحى حامد ابراهيم ونس
مدينه طرسوس ودورها السياسى والحضارى منذ الفتح االسالمى 

(م1260-634\هجرى 658-13)حتى نهايه العصر االيوبى 
السيد ابو العزم داود

االمين عبد الحميد 
ابو سعده

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستير
مسجلة

2010
التاريخ

0

ماجستير00السيد ابو العزم داود(م1492-928\هجرى 897-316)تاريخ دار السكه فى االندلس ريهام ابراهيم عمر محمد فايد
مجازة

التاريخ2002
0

ريهام ابراهيم عمر محمد فايد
هجرى 661-93)مدينه لبيه االندلسيه دراسه تاريخيه وحضاريه

(م712-1262\
محمد محمود النشارمحمد احمد ابو الفضل

احمد عبد السالم 
ناصف

دكتوراه
مسجلة

2013
التاريخ

0

ريهام مجدى محروس محمد 
ابراهيم

عامه البصره من منتصف القرن الثالث الهجرى وحتى سقوط 
(م1258-847\هجرى 656-232)الخالفه العباسيه 

ماجستير00السيد ابو العزم داود
مجازة

2003
التاريخ

0

ريهام نجدى محروس محمد
-232)طبقه العامه فى بالد الشام فى العصر العباسى

احمد عبد السالم ناصفالسيد ابو العزم داود(م1055-847/هجرى447
0

التاريخ2008مسجلةدكتوراه
0

0التاريخ2010مجازةماجستيرعلى عبدالهادى االمبابىعادل أحمد زين العابدين محمد محمود النشارسخا اإلقليم السادس من أقاليم الوجه البحرىزينب احمد احمد عثمان

زينب احمد احمد عثمان

اإلدارة الداخلية في ممالك جنوب شبة الجزيرة العربية وعالقتها 
في  (ايران-بالد الرافدين-سوريا-مصر)الخارجية بجيرانها 

العصور القديمة حتي نهاية القرن األول قبل الميالد
2011مسجلةدكتوراه00األمين عبد الفتاح عامر

التاريخ
0

زينب رافت كامل شيحه
الدور الفكرى واالجتماعى للمساجد فى مصر فى العصر 

(م1171-969\هجرى 567-358)الفاطمى
محمد احمد ابو الفضل

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستيرمحمد السيد فياض
مسجلة

2012
التاريخ

0

.فسجلت الدراسة رحلة كفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها السياسية على مدى سنوات طويلة,  نائبة شاركن فى اثنين أو أكثر من هذه المجالس13 نائبة من بينهن 18وشاركت المرأة فى هذه المجالس االربعة سواء باالنتخاب أو بالتعيين ب ,  دورة انعقاد12وقد شهدت تلك الفترة تشكيل أربع مجالس لألمة شملت . م1971 حيث حل محله مجلس الشعب الذى شكل عقب صدور الدستور الدائم لعام 1971_1956وتقع فترة فيما بين . م1956تهدف الدراسة الى إبراز دور المرأة المصرية من خالل مشاركتها فى الحياة السياسية والنيابية بمجلس األمة الذى شكل عقب صدور الدستور المؤقت لعام التاريخ2007مجازةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م1971_1956)المرأة المصرية ودورها السياسى والبرلمانى زينب محمد عبد الحميد سليمان

زينب مسعد السيد عبد الغفار 
درويش

محمد فؤاد سراج الدين باشا ودوره فى المجتمع المصرى فى 
 دراسة تاريخية1954 الى 1910الفتره من 

فوزى السيد السيد 
المصرى

2010مجازةماجستير00
التاريخ

.وهو الوزير المرموق التى عصفت به ثورة يوليو وسبب اختيار الموضوع يرجع الى الفترة التى عاصرها تعد من أهم التراث فى التاريخ, وكان له العديد من االعمال التى جعلت حياته من الفترات المهمه فى التاريخ ,تعد دراسة الشخصيات التاريخية عنصر هام لدراسة المجتمع المصرى فى النصف األول من القرن العشرين وهذه الشخصية محمد فؤاد سراج الدين باشا كان من أبناء الطبقة االرستقراطية اإلقطاعية فى الريف المصرى 

سالم مرزوق بسيونى الرفاعى
خلفاء السيد احمد البدوى ودورهم السياسى  والحضارى فى العصر 

0احمد عبد الحميد خفاجى(م1517-1276/هجرى923-675)المملوكى 
0

التاريخ1989مجازةماجستير
0

سالم مرزوق بسيونى الرفاعى
-648)تاريخ التعليم فى نيابه  دمشق فى العصر المملوكى 

0احمد عبد الحميد خفاجى(م1517-1250/هجرى923
0

التاريخ1996مجازةدكتوراه
0

عادة تكوين الهاجاناة كمنظمة غير نظامية ومواقفها فى مواجهة المقاومة العربية من قرار التقسيم وحتى إعالن الدولة وتوصل الباحث من المشكالت وتمكن تجاوزها بدراسة لمبادئ اللغة العبرية التاريخ2002مجازةماجستير0وجيه على أبو حمزهعبد الغفار محمد حسينمنظمة الهاجاناة الصهيونية ودورها فى إقامة دولة إسرائيلسامح محمد إسماعيل .تركز الدراسة بتوضيح الخلفية التى قامت أثنائها المستعمرات اليهودية على أرض فلسطين وثانيا قيام الحركة اليسارية تحت إشراف الهستدروت وا 

سامح محمد إسماعيل مبروك
موقف الواليات المتحدة االمريكية من النزاع بين الجمهورية العربية 

سرائيل  .والواقع الحالي ال يسمح بالوقوف عند حد الفهم والتنظير دون التحرك لتفعيل األطروحات السياسية واالستراتيجية لمواجهة تلك الهجمة االستعمارية الشرسة , عن حلف بغداد , والسوق الشرق أوسطية , ومشروع الشرق األوسط الكبير , والمشروعات االستعمارية المستترة خلف شعارات الحرب على االرهاب , وال يمكن بأي حال فصل التحركات األمريكية الحالية , والكثير من اإلنكسارات أيضا , تحققت فيه الكثير من االنتصارات , والتطلعات االستعمارية اإلسرائلية , وقفت فيه مصر في خط الدفاع األول أمام المشروعات اإلمبريالية األمريكية , والتحوالت األيدولوجية , تتناول الدراسة تقديم صورة لعصر شهد العديد من األحداث والمعطيات السياسية التاريخ2004مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسين(م1970_1958)المتحدة وا 
.تعد العالقات االمريكية اليابانية من العالقات من اغرب العالقات السياسية التى شهدها التاريخ فهى العالقات التى بدات بحرب استهلتها اليابان بتحطيم االسطول االمريكى فى بيرل هاربر وانهتها امريكا بتدمير القدرات العسكرية اليابانية باول استعمال للقنبلة الذرية فى التاريخ التاريخ2005مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسين(م1970_1945)العالقات االمريكية اليابانية من سامح مغاورى عبد ربه مهدى

.ثم إلقاء نظرة على تدهور العالقات االوروبية في أواخر القرن التاسع عشر والذي أثر بشكل ملحوظ في السياسة االمريكية, تحدثت الدراسة عن أسس السياسة االمريكية منذ حصولها على االستقالل السياسي من بريطانيا والعوامل التي ساعدت هذه الدولة على االستقالل ومرحلة العزلة السياسية وعوامل تلك السياسة ثم تناولت المرحلة الثانية وهي كسر العزلة السياسية والمبدأ الذي قامت عليه وكان االساس في تلك العزلة وتم الحديث عن مرحلة النمو الجغرافي للواليات المتحدة سواء كان ذلك بشراء أراضي جديدة أو بإستيالتها على تلك األراضي بالقوة والقضاء على الوجود األوروبي في القارة االمريكية التاريخ2011مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين(م1919_1900)الواليات المتحدة والحرب العالمية األولى سامح مغاورى عبد ربه مهدى

0التاريخ2009مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م1979_1968)حزب البعث العربى االشتراكى فى العراق سحر عطيه فرج

سحر محمد طه مصطفى 
المصطيهى

قضايا التحرر فى الصين وفيتنام وأثرها بالحرب 
(1975_1947)الباردة

2004مسجلةماجستير00عبد الغفار محمد حسين
التاريخ

0

سرور علي عبد المنعم
الدورالسياسي لحصن شقيف أرنون في عصر الحروب الصليبية 

(ه666-534/م1139-1268)
التاريخ1997مجازةماجستير00أسامة زكي زيد

.الصراع المذهبي أو الجدل االهوتي الذي حدث قد أثر اوال علي السياسة العامة للدولة وتسبب في خلق فوضي(4.تعرض الوثنيين لبعض مراحل من االضطهاد وخاصة في مصر (3.تدرج القانون البيزنطى في معاملتة للوثنيين فصدر إعتراف للمسيحية اوال كديانة داخل الدولة (2.بقاء القانون البيزنطي علي ما كان عليع روماني الروح لم تحدث عليه تغييرات كثيرة ولم يصبح قانونا مسيحيا ولم يتأثربشكل كبير بالمسيحية اال في عهد االمبراطور ليوالثالث (1: وأهم النتائج. موقف القانون البيزنطي من اليهودمبينا أهم عقائدهم الدينية : الفصل الرابع .الهرطقة وتعريفها : الفصل الثالث. يتناول الوثنيين والقانون البيزنطي موضحا فيه اوال القانون البيزنطي: الفصل الثاني. تطور القانون البيزنطي ومصادرة الممثلة بالدرجة االولي في قرارات االباطرة : وتنقسم هذه الدراسة الي مقدمه وأربعة فصول ، الفصل االول. تهدف الدراسة الي كل ما أوردة االباطرة الثالثة تيودوسيوس الثاني وجستنيان األول وليو الثالث في مجموعاتهم القانونية من نصوص متعلقة بأصحاب الطوائف األخرى ،كما تهدف الي بيان أثر القانون البيزنطي في سير االحداث السياسية والتفاعالت االجتماعية واالستفاده من ذلك 

سعاد محمود عبدالحميد جاد
التنظيمات الديرية في بيزنطة من القرن التاسع عشر الي القرن 

الثانى عشر الميالديين
2010مجازةماجستير00حسين محمد عطية

التاريخ
0

سعده ابو بكر سالم احميد
الحياه الثقافيه فى القيروان من القرن الثانى الهجرى حتى بدايه 

القرن الخامس الهجرى
السيد محمد داودمحمد احمد ابو الفضل

احمد عبد السالم 
ناصف

دكتوراه
مسجلة

2012
التاريخ

0

سعيده احمد يوسف عياد
الدور الفكرى والعلمى للعلماء المشارقه فى مصر منذ الفتح 

شبه -العراق - الشام )االسالمى حتى قيام الدوله  الفاطميه فى
(م969-642\هجرى 358-21 )(الجزيره العربيه

محمد احمد ابو الفضل
احمد عبد السالم 

ناصف
ماجستير0

مسجلة

2011
التاريخ

0

سلوى سالم إبراهيم عبد الغنى
صراع شركة الهند الشرقية البريطانية والبرتغالين فى 

(م1622_1600)الخليج
إبراهيم فؤاد عبد العزيز

إبراهيم على عبد 
العال

2015مسجلةماجستير0
التاريخ

0

سلوى سعد عبد الرحمن جبارة
البعثات الطبية وتأثيرها على المجتمع المصرى فى القرن التاسع 

(م1900_1826)عشر 
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2008مجازةماجستير00

.والبعثات منذ بداية عهد الخديوى توفيق حتى نهاي القرن التاسع عشر وتم إلقاء الضوء على أثر تلك البعثات على المجتمع المصري , والخديوى اسماعيل , فقامت أوال بدراسة البعثات الطبية فى عهد محمد على ثم تطرقت الى البعثات فى عهد عباس باشا االول , تناولت الدراسة البعثات الطبية بصفة خاصة عالوة على تناولها الدور الذى قام به أعضاء هذه البعثات بعد عودتهم الى مصر ومن هنا كان البد من تتبع أثرهم والدور الذى قامو به فى تغيير الثقافة الطبية السائدة أنذاك

(م1892_1805)الرتب واأللقاب فى مصر فى القرن التاسع من سلوى محمد عبد الدايم محمد
فوزى السيد السيد 

المصرى
إبراهيم فؤاد عبد 

العزيز
2014مسجلةماجستير0

التاريخ
0

سلوى محمد فؤاد سعده
تاريخ علم الصيدله فى االندلس منذ عصر ملوك الطوائف وحتى 

(م1492-1031\هجرى 897-422)سقوط االندلس 
ماجستير0محمد فهمى امبابىمحمد محمود النشار

مسجلة
2015

التاريخ
0

سليم محمد الشريرى
-358)الهبات والعطايافى مصر زمن الفاطمين

(م1171-969/هجرى567
دكتوراه0امال عبد العاطىاحمد عبد السالم ناصف

مسجلة
2002

التاريخ
0

0التاريخ2015مجازةماجستير00السيد محمد جادروما وبالد اليونان في العصر الهلينيستيسماح مصطفي سليم المعطر

0التاريخ2011مسجلةماجستير00السيد محمد جاد(م.ق 449-514)القائد والزعيم السياسي األثيني ثيميستوكليس سمر محمد إبراهيم عبدالعزيز

سمير حامد محمد عبد الرحيم
االغتياالت فى مصر االسالميه فى العصرين االيوبى 

(م1517-1171\هجرى 923-567)والمملوكى
ماجستير0السيد ابو العزم داودرضوان محمد البارودى

مجازة
2002

التاريخ
0

2010مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه(1976_1955)دور شركة المقاولون العرب فى مصر سناء زغلول عبد المقصود سرور
التاريخ

0

سونيا عبدالوهاب عبدربه غازى
-1272)تاريخ إنجلترا السياسى في عهد الملك إدوارد األول

(م1307
أسامة زكي زيد

رضوان محمد 
البارودى

التاريخ2005مجازةماجستير0
0

شرين مصطفى عبد الحميد 
الشافعى

الخزينه اإلرساليه فى مصر 
(م1798_1517|ه1213_923)العثمانيه

2014مسجلةماجستير00سمير فهمى على عمر
التاريخ

0

دراسة تاريخية حضارية: نبالء عصر االسرة السادسة وموظفوهاشعبان عبدالرحمن احمد عبدربه
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
التاريخ2015مسجلةماجستير0شعبان السمنودي

0

صالح السيد صالح احمد
دراسة  : (م. ق332-945)عواصم مصر في العصر المتأخر 

تاريخية
التاريخ2014مسجلةماجستير00األمين عبد الفتاح عامر

0

صبحى عبد المجيد ادريس 
محمود

تاريخ مدينه سجلماسته فى العصر االسالمىمنذ انشائها حتى 
محمد احمد ابو الفضل(م1269-759\هجرى 668-140)استيالء المدنين عليها 

00
التاريخ1992مجازةماجستير

0

صبحى عبد المجيد ادريس 
محمود

-595)عصر الخليفه الناصر الموصدى فى المغرب و االندلس 
(م1213-1198/هجرى610

السيد عبد العزيز سالم
محمد احمد ابو 

الفضل
دكتوراه0

مجازة
التاريخ1995

0

صبحى عبد الوهاب عبد الرازق
الحرب األهلية االمريكية وأثرها فى العالقات مع كل بريطانيا 

(م1872-1860)وفرنسا 
التاريخ1999مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين

.يلقى البحث على أهم الفترات فى تاريخ الواليات المتحدة وهى الحرب االهلية االمريكية وما أدى اليها وما ترتب عليها ويوضح أن الحرب ليست معناها فى كل الحاالت الهالك المهزوم والمنتصر فبنهاية الحرب زال السبب لهذا الصراع وخرجت الواليات المتحدى دولة ال يخشى بأسها

. والية13ترجع اهمية هذا البحث الى انه يلقى الضوء على فترة من اهم الفترات فى تاريخ الواليات حيث كانت فى البداية عبارة عن مستعمرات تابعة للتاج البريطانى حتى وصلت الى التاريخ2003مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسين(م1789_1763)قيام الجمهورية االمريكية صبحى عبد الوهاب عبد الرازق

صفوت سيد أحمد حسين محمد
البوسنه والهرسك من الفتح العثمانى فى مؤتمر 

نشاء كيانات وتتناول الدراسة االوضاع فى بلقان حتى قبل الفتح العثمانى للبوسنه ثم الفتح العثمانى للبوسنه وانتشار االسالم بها واالوضاع منها وحركة االصالحات العثمانية وانتهاء بمؤتمر برلين الذى قرر وضع البوسنه تحت االحتالل النمساوى مع بقاء السيادة العثمانية على البوسنهالتاريخ1998مجازةماجستير0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(1878_1463)برلين .شهدت منطقة البلقان العديد من الهجرات إال أن اخطر هذه الهجرات هى هجرة القبائل السالفية فقد عملت على تشكيل منطقة بلقان وا 

.وأزمة توحيد بلغاريا والحرب العثمانية اليونانية واألزمة المقدونية واخيرا محاوالت تكوين العصبة البلقانية , ثم الدور الذى قامت به روسيا لتحديد الدول األوروبية عند إعالن الحرب على الدولة العثمانية , وأوضاع الصرب والجبل االسود تحت الحكم العقمانى , والدور الذى قام به مدحت باشا إلصالح أحوال بلغاريا , وأحوال بلغاريا تحت الحكم العثمانى , تناولت أهم محاور التاريخ العثمانى خالل القرن التاسع عشر ومنها النزعة القومية فى بلقان ثم تحدثت عن اهم المشكالت التى تعانى منها البوسنة تحت الحكم العثمانى التاريخ1999مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسينم1913م وأثارها حتى 1875االزمة البلقانية صفوت سيد أحمد حسين محمد

إبراهيم على عبد العال(1922_1905)دور سليمان البارونى السياسى فى ليبياصالح عبد الوهاب صالح
إبراهيم فؤاد عبد 

العزيز
التاريخ2015مسجلةماجستير0

0

طارق السعيدحسن القاعود
السياسة الخارجية في إنجلترا خالل عصر الملك هنري الثاني 

أسامة زكي زيد( م1154-1189)
التاريخ2001مجازةماجستير00

التعريف بالملكاتيين والذين كانوا نقطة إلتقاء ما بين لبيزنطيين والعالم اإلسالمى-5هناك عدد من االجئين البيزنطيين قد لجئوا إلى العالم اإلسالمى واألسباب التى أدت إلى إقبال هؤالء إلى العالم اإلسالمى  -4. بين الدور العظيم الذى لعبته الجوارى البيزنطيات فى العالم االسالمى وبين مواصفات الجوارى البيزنطيات وكانوا يتمتعون  بالجمال واالمانة والبخل الشديد - 3المسلمين لم يقوموا بخصى العبيد _2. أن بعضا من البيزنطيون قد عاشوا فى العالم االسالمى فى قصور وبيوت الخلفاء واالمراء والقادة وعامة المسلمين -1: أهم النتائج . الملكانيون فى العالم اإلسالمى :الفصل الرابع , النساء والجوارى والعبيد واالجئون البيزنطيون  :الفصل الثالث , الرسل والسفراء البيزنطيون :الفصل الثانى ,األسرى البيزنطيون / الفصل األول بعنوان : وقسم الباحث الدراسة إلى عدة فصول . تهدف الدراسة إلى التعرف على البيزنطيون في العالم االسالمى 

طارق السعيدحسن القاعود
مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك هنرى الثانى 

أسامة زكي زيد(م1154-1189)
تأسيس جا-6.أن نظام البدلية العسكرية يعتبر نقطة تحول كبيرة فى ميزان القوة العسكرية - 5.حكم انجلترا فى عهد الملك هنرى الثانى كان حكما ملكيا دستوريا أستبداديا -4.المجتمع اإلنجليزى فى عصر الملك هنرى الثانى كان مجتمعا مفتوحا استوعب الكثير من الملل أو الديانات المختلفة  -3أن الكنيسة حاولت بشتى الطرق أن ال يستطيع الرجل أو المرأة إثبات جريمة الزنا على أى منهما - 2.بالرغم من تقسيم المجتمع اإلنجليزى خالل عهد الملك هنرى الثانى إلى خمس طبقات فإن وحدة هذا المجتمع كانت واضحة ومتماسكة من خالل روابط عديدة لعل أهمها اللغة اإلنجليزية تتحدث بها كل فئات الشعب على اختالف ثقافتهم - 1:أما أهم النتائج التى توصل إليه  فمنها ./النهضة العلمية وتأسيس جامعة أكسفورد :الفصل السابع . النظام القضائى وتشريعاته :الفصل السادس .النظم العسكرية :الفصل الخامس بعنوان . النظم الدينية : الفصل الرابع بعنوان .النظم االقتصادية :والفصل الثالث بعنوان.نظم الحكم واإلدارة :الفصل الثانى بعنوان -2.الفصل األول بعنوان الحياة االجتماعية - 1:- وقد قسم الباحث الدراسة إلى سبعة فصول وهم . تهدف الدراسة إلى التعرف على مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك هنرى الثانى التاريخ2010مجازةدكتوراه00

دارة النمسا للبوسنة ومحاور السياسية النمساوي في البوسنة , م واالحتالل النمساوي المصري للبوسنة 1878ثم تناولت البوسنة والهرسك ومؤتمر برلين سنه ,وأوضاعها في ظل الحكم العثماني في مراحل الصعود والقوة ثم التراجع والضعف , تناولت الدراسة جغرافية البوسنة والهرسك وأحوالها قبل الفتح العثماني التاريخ1997مجازةماجستير0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(م1945_1878)البوسنه والهرسك في الفترة طارق السيد مصلحى سليم م1945-1939وانتهت بتناول البوسنة والهرسك والحرب العالمية الثانية سنه , م1939-1921و أوضاع البوسنة والهرسك في ظل مملكة يوغالفيا سنة , كما ذكرت كيف قادت البوسنة أوروبا الي الحرب العالمية االولي وعالجت أيضا احوال البوسنة الهرسك والحرب العالمية األولي ,ونظام حكم وا 

كان للقطيعة بين تيتو وستالين آثارها المؤقتة على البوسنة .كانت معاناة األديان والسيما المسلمين في البوسنة في ظل الجمهورية اليوغسالفية االتحادية ال تقل عنها في يوغسالفيا الملكية , باستثناء اليهود  .ينبغي أال يغتر أحد بالدساتير والقوانين إال بعد مقارنتها بالواقع , فلقد نصت قوانين تيتو ودساتيره على الكثير من البنود والنصوص الجيدة إال أنها في أغلبها كانت حبرًا على ورق  .ليس دقيقًا أن تيتو جلب السالم إلى يوغسالفيا , فأي سالم هذا وقد استهل عهده بقتل مئات األلوف من أبناء شعبة , وظل القمع وكبت الحريات قائمًا ـ طيلة فترة الدراسة ـ في ديمقراطية مفتعلة مصطنعة , فضاًل عن عشرات األلوف من الالجئين الهاربين من بطشه , في ظل اقتصاد معتل , وجمهورية كالبوسنة ظلت تعاني عدم المساواة مع غيرها من الجمهوريات  لم تكن البوسنة أحسن حاالً وال أهدأ باالً في عهد يوغسالفيا الجمهورية االتحادية عنه في يوغسالفيا الملكية , حيث تميز الصرب في البوسنة على حساب الكروات والمسلمين .كان للبيئة التي نشأ فيها تيتو تأثيرها الطاغي عليه في صياغة شخصيته وتشكيل فكره ووجدانه الذي خلق منه شيوعاً قحًا , وحاكمًا متسلطًا صرفًا  : من خالل الدراسة تم إستخالص ما يليالتاريخ2002مجازةدكتوراه00عبد الغفار محمد حسين(م1965_1945)البوسنه والهرسك فى عهد فى عهد تيتوطارق السيد مصلحى سليم

ظريف راشد سيد احمد فشكل
-138)النشاط الصناعى فى االندلس فى عصر بنى اميه

0السيد ابو العزم داود(م1031-755/هجرى422
0

التاريخ1999مجازةدكتوراه
0

عادى حسن  عادى المطيرى
النظام االدارى فى المشرق االسالمى خالل العصر العباسى 

السيد ابو العزم داودمحمد احمد عبده ابو الفضل(هجرى332-132)االول 
0

التاريخ1997مجازةدكتوراه
0

عادى حسن المطيرى
هجرى 656-232)اماره الجح خالل العصر العباسى الثانى 

السيد ابو العزم داود(م1258/
00

التاريخ1990مجازةماجستير
0



عبد الرحمن محمد البكرى أبو 
فوزى السيد السيد المصرى (م1945_1881)الشيخ المراغى ودوره فى المجتمع المصرى الجمايل

00
.ثم تناولت دورة فى المجتمع المصرى من خالل ثالثة محاور األول األزهر فى عصره وكيف كانت نقلة حضارية كبيرة فى تاريخ األزهر وثانيا موقفه من قضايا المرأة المصرية والمحور الثالث هو الجانب السياسي فى حياته حيث رأى أن االسالم يوجب عليه ان رجل الدين يجب أال يفصل بين الدين والدولة, تناولت الرسالة شخصية مؤثره فى تاريخ مصر المعاصر وسلطت الضوء على نسبه ومولده ونشأته وحياته العلمية وأساتذته ومذهبه والوظائف التى تقلدها وصفاته االخالقية وتراثه المطبوع والمخطوط التاريخ2007مجازةماجستير

عبد السالم سالم سعيد محمد
التصوف فى افرقيا فى العصر االسالمى منذ القرن الخامس 

السادس عشر -الحادى عشر/الهجرى حتى القرن التاسع الهجرى
"دراسه تاريخيه"الميالدى

احمد عبد السالم ناصف
محمد زين العابدين 

مريكب
دكتوراه0

مسجلة

2014
التاريخ

0

عبد السالم غريب عبد السالم 
وجيه على أبو حمزهعبد الغفار محمد حسين(م1923_1895)موقف الواليات المتحدة من الصين القصاص

0
.كما تتناول زيادة االنتاج الزراعي والصناعي للواليات المتحدة , كما تناول توسع الواليات المتحدة في المحيط الهادي وضمها لجزر هاواي واحتاللها للفلبين , م 1895واهم المعاهدات التي عقدتها الواليات المتحدة مع الصين قبل عام , تأتي أهمية الدراسة في الدور الذي لعبته الواليات المتحدة في مختلف انحاء العالم وبشكل خاص في الصين وتتناول بداية معرفة الواليات المتحدة بالصين التاريخ2002مجازةماجستير

عبد السالم غريب عبد السالم 
القصاص

موقف الواليات المتحدة من التطورات السياسية واالقتصادية فى 
(م1949_1928)الصين

عبد الغفار محمد حسين
00

التاريخ2004مجازةدكتوراه
.واألضرابات التي شهدها االقتصادية الصيني والمساعدات األمريكية التي قدمتها الي الحكومة الوطنية في هذا المجال , والتطورات االقتصادية في الصين وموقف الواليات المتحدة , الشيوعي على السلطة في الصين _وعن الصراع الوطني , وتنتهي بهزيمة اليابان واستعادة الصين لألراضي التي كانت تحتلها اليابان ,ودخول الصين الحرب العالمية الثانية وموقف الواليات المتحدة منها والذي يتضمن التعاون العسكري بين الواليات والصين ,وخصصت لدراسة حديث عن الواليات المتحدة والصراع حول منشوريا الصينية ثم الواليات المتحدة والغزو الياباني للصين , والقضاء على حكم المانشو في الصين , م 1911وتناولت االوضاع الداخلية في الصين منذ قيام ثورة أكتوبر , تهتم الدراسة بتوضيح موقف الواليات المتحدة من التطورات السياسية واالقتصادية في الصين 

عبد العزيز محمد عبد الخالق 
العطار

مظاهر الرعايه االجتماعيه فى العصرين الطولونى 
(م990-882\هجرى 358-254)واالخشيدى

محمد احمد ابو الفضل
احمد عبد السالم 

ناصف
ماجستيرمحمد فياض

مسجلة
2015

التاريخ
0

عبد العزيز مرسى على مرسى
الهجرى 656-132)االطعمه واالشربه فى العصر العباسى 

التاريخ2000مجازةماجستيرمحمد احمد ابو الفضلاحمد عبد السالم ناصفاحمد عبد الحميد خفاجى(م750-1208\
0

عبد العزيز مرسى على مرسى
-358)االطعمه واالشربه فى مصر فى العصرالفاطمى

(م1171-968/هجرى567
محمد احمد عبده ابو 

الفضل
دكتوراه00

مجازة
التاريخ2006

0

عبد الغنى عبد السالم  عبد 
الغنى رضوان

العيون والجواسيس منذ صدر االسالم وحتى نهايه العصر 
0السيد محمدابو العزم داودالعباسى االول

0
التاريخ2000مجازةدكتوراه

0

عبد الغنى عبد السالم رضوان
-648)نظام السجون فى مصر فى العصر المملوكى 

(م1517-1250/هجرى 923
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ1991

0

عبد هللا ابراهيم حسن على
دور جامع عمرو بن العاص العلمى فى عصر الفاطمين 

(م125-969\هجرى648-358)وااليوبين
محمد احمد ابو الفضل

احمد عبد السالم 
ناصف

دكتوراهمحمد زين العابدين
مسجلة

2013
التاريخ

0

0التاريخ1993مجازةماجستير00السيد ابو العزم داود(هجرى447-232)المصادرات فى العصر العباسى الثانى عبد المنعم على عرفان الشحات

عبد المنعم على عرفان الشحات
-232)االزمات االقتصاديه فى اقليم العراق فى الفتره بين

(م1055-846/هجرى447
دكتوراه00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ1997

0

عبد المنعم محمد جمال الدين 
الصادق

المصادرات والغرامات فى عهد الدوله الفاطميه ببالد المغرب 
(م975-908\هجرى 365-296)االسالمى

محمد احمد ابو الفضل
احمد عبد السالم 

ناصف
دكتوراهمحمد زين العابدين

مسجلة
2013

التاريخ
0

األمين عبد الفتاح عامردراسة تاريخية: النخيل في مصر القديمةعبدالحميد احمد محمد
احمد رفعت 

عبدالجواد
0التاريخ2014مسجلةماجستير0

عبدالقوى عبدالرسول بدر 
عبدالقوي

(م1079-962)التاريخ السياسى وبعض مظاهر الحضارة لبولندا 
األمين عبدالحميد أبو 

سعده
2010مجازةماجستير00

التاريخ
.أن البارونات االنجليز كانت لديهم القدرة علي تحمل أخطاء الملك المتكررة وإستبداده لمده أطول من تحملهم أي تسلط : أهم النتائج. (قشتالة-نافار-أرجوان)السياسة الخارجية النجلترا تجاة فرنسا و إيرلندا واالمبراطورية الرومانية والممالك األسبانية :الفصل الخامس. السياسة الحارجية النجلترا تجاه اسكتلندا وويلز: الفصل الرابع.   ويستعرض طبيعة العالقة الوثيقة بين الملك هنري وكنيسة روما طوال مده عهده (العالقات بين انجلترا والبابوية): الفصل الثالث.ويتناول تحول الملك هنري للحكم منفردا وظهور طبيعة سياستة(م1272-1234)األوضاع السياسية الداخلية في انجلترا : الفصل الثاني. ويتناول الظروف التي اعتلي فيها الملك هنري الثالث عرش إنجلترا(م1234-1216)األوضاع السياسية الداخلية في إنجلترا : تكونت الدراسة من خمسة فصول ، الفصل األول. تهدف الدراسة الي دراسة التاريخ السياسي النجلترا في عهد الملك هنري الثالث 

عبدالمنعم رمضان محمد حسن
دراسة تاريخية : مصر في النصف الثاني من االسرة الرابعة

حضارية
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
2015مسجلةماجستير0شعبان السمنودي

0التاريخ

عبير زكريا سليمان بيومى
دور الفقهاء السياسى والحضارى فى االندلس فى القرن الخامس 

الهجرى الحادى عشر الميالدى
محمد احمد عبده ابو 

الفضل
ماجستير00

مجازة
التاريخ1993

0

عبير زكريا سليمان بيومى
تاريخ مدينه دانيه االندلسيه منذ سقوط الدوله العامريه حتى استيالء 

السيد ابو العزم داودمحمد احمد ابو الفضل(م1245-1008/هجرى643-399)االرغونيه عليها
0

التاريخ1996مجازةدكتوراه
0

عبير يسرى محمود إبراهيم 
عبدالمجيد

الصراعات الداخلية في إنجلترا في عهد خلفاء الملك وليام 
(م1189-1087)الفاتح

2013مجازةماجستير00أسامة زكي زيد
التاريخ

. من نتائج الحرب استحدام االنجليز للغة االنجليزية علي نطاق واسع وبشكل تدريجي بوصفها لغة قومية (3. النجاحات االنجليزية في هذه الحرب كانت ترجع بشكل كبير الي قوة الملوك االنجليز الذين حكموا انجلترا في هذه الفتره (2. كانت العالقة بين انجلترا وفرنسا قبل حرب المائة عام عالقة صراع بين تابعي إقطاعي وسيدة االعلي للسيطره علي بعض المقاطعات الفرنسية مثل نورمانديو و أنجو و أكوتين (1: أهم النتائج . *(م1453-1423)المرحلة الثالثة من حرب المائة عام : ،الرابع  (م1422-1381)المرحلة الثانية من حرب المائة عام : ، الثالث (م1380-1337)المرحلة االولي من مراحل حرب المائة عام : ، الفصل الثاني (م1337-1293)العالقات السياسية بين إنجلترا وفرنسا بين عامي :الفصل األول .  فصول 4،وقد قسم الباحث الدراسة الي  (م1453-1337)تهدف الدراسة الي الي التعرف علي حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا

عرفه محمد على الصعيدى
هجرى 923-648)االوقاف فى دمشق فى العصر المملوكى

التاريخ2000مجازةماجستيرمحمد السيد فياضاحمد عبد السالم ناصفاحمد عبد الحميد خفاجى(م1250-1517\
0

عرفه محمد على الصعيدى
التاريخ السياسى والحضارى القليم قندهار منذ سيادة القزنويين حتى 

(م1219-999/هجرى617-389)الغزو المغولى
دكتوراه00محمد احمد ابو الفضل

مجازة
التاريخ2006

0

عزه عاطف السيد أباظة
التيارات األيديولوجية وموقفها من الجمهورية 

دراسة تاريخية (1970_1952)االولى
2014مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه

التاريخ
0

عزيزة ابراهيم العشري الطيب
الحياة االجتماعية فى مصر فى عهد الملك فاروق األول 

(م1952_1936)
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2008مجازةماجستير00

.ومحاولتها التخفيف من حدة المسألة االجتماعية فى مصر وذلك من خالل العمل على تحقيق احد اهدافها الرئيسية وهو إقامة عدالة إجتماعية, م 1952يوليو عام 23االمر الذى أدى فى النهاية إلى قيام ثورة " الفقر والجهل والمرض"فى حين بقى الغالبية العظمى من الشعب المصري يعانون من وطاة الثالوث االجتماعى الخطير,من جملة السكان هم الذين يملكون ويسيطرون على كل شيء % 0,05الحياة االجتماعية فى مصر فى عهد الملك فاروق كانت متدهورة للغاية حيث كان هناك 

عزيزة إبراهيم العشري الطيب
الجمعيات الخيرية القبطية ودورها فى المجتمع 

فوزى السيد السيد المصرى(م1939_1881)المصرى
0

0التاريخ2012مسجلةدكتوراه0
عالء الدين عبد الغفار منصور 

0السيد ابو العزم داود(م1328-1261\هجرى 728-661)ابن تيميه مؤرخا حسن
0

التاريخ2001مجازةماجستير
0

عالء الدين عبد الغفار منصور 
حسن

حركات التمرد والعصيان منذ قيام الدوله االمويه حتى نهايه 
0السيد ابو العزم داود(م847-232/هجرى661-41)العصر العباسى االول

0
التاريخ2005مجازةدكتوراه

0

عالء الدين عرفات عبد الغفار 
عبد الغفار محمد حسينالعالقات المصرية االمريكية بين الحربين العالميتينأبو الحمد

0
قتصادية اكثر منها عالقات سياسية,فقد تبين من دراسة الموقف االمريكى من عرض قضية مصر على مؤتمر فرساى ان الواليات بم تكن تعطى لمصر كبير اهتمام ,كانت العالقة المصرية االمريكية خالل فترة ما بين الحربين الى حد كبير عالقات تتسم بطبيعة خاصة فقد اتسمت العالقات بين مصر والواليات المتحدة بطابع النشاط التاريخ1993مجازةماجستير0 . ويمكن القول ان العالقات المصرية االمريكية فى هذه الفترة عالقات ثقافية وا 

عالء الدين عرفات عبد الغفار 
أبو الحمد

عبد الغفار محمد حسين(1956_1923 )العالقات المصرية الفرنسية فى الفترة
0

التاريخ1998مجازةدكتوراه
بطنهم في القاهرة وقلبهم وعقلهم في باريس , وبمعني اخر كان كل هؤالء المتأثرين بالفكر الفرنسي , وبالنسبة للجميع هي دفع بالغبية , م ويستدعي الوصول الى نتائج علمية وتوصل في النهاية أن فرنسا كانت بالنسبة لكل متأثر بالفكر الفرنسي شغفا أصيال 1956عالقات تتسم بعدم االستقرار والتوتر المستمر خاصة بعد أزمة وقف العالقات الدبلوماسية وخالل أزمة السويس ( 1956_1923كانت العالقات المصرية الفرنسية في الفتره من 

0التاريخ1988مجازةماجستير0األمين عبدالفتاح عامرفوزي عبدالرازق مكاوي حياته و أعماله (عاخبرورع)أمنحوتب الثاني عالء الدين محمد محمد قابيل

عالء الدين محمد محمد قابيل
المصريون في النوبة منذ بداية الدولة الوسطي وحتي نهاية الدولة 

الحديثة
محمد عبدالحليم نورالدين

األمين عبدالفتاح 
عامر

التاريخ1993مجازةدكتوراه0
0

علي عبداللطيف اليماني
امبراطورية نيقية البيزنطية في عهد االمبراطور يوحنا الثالث فاتا 

( م 1254-1222)تزيس 
2003مجازةماجستير00أسامة زكي زيد

التاريخ
. أن معاداة نيقية البيروس قد أفاد الالتين في القسطنطينية وأطال عمر المملكة الالتينية (4. تعلق أمال البيزنطين في المنفي علي امبراطورية نيقية السترداد القسطنطينية (3. إمبراطورية نيقية أضحت في نظر البيزنطين حاضرة االمبراطورية الشرعية (2. قد أيقظت الكارثة داخل العالم البيزنطي الروح الوطنية والوعي القومي (1: أهم النتائج . بعض مظاهر الحضارة في امبراطورية نيقية : الفصل الرابع . السياسة الخارجية المبراطورية نيقية تجاة بعض القوي المجاورة : الفصل الثالث. عالقة امبراطورية نيقية السياسية بالقوي السياسية في المنفي : الفصل الثاني . (م1222-1185)تأسيس امبراطورية نيقية وأحوالها قبيل تولي االمبراطور حنا فاتا تزيس عرش االمبراطورية في الفترة ما بين : م مع إلقاء بعض األضواء عن أحوال اإلمبراطورية البيزنطية ، وتم تقسيم البحث الي مقدمة وأربعة فصول ، الفصل األول1204تهدف الدراسة الي بداية تأسيس إمبراطورية نيقيةبعد سقوط القسطنطينية في أيدي الالتين عام 

علي همام هاشم مصطفي
األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في اواخر عصور 

دراسة مقارنة: الدولة القديمة والوسطي والحديثة 
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
أمينة عبدالفتاح 

السوداني
2014مسجلةماجستير0

0التاريخ

علي يحيي شمس الدين ريحان
الجاسوسية في الصراع الصليبي اإلسالمي في المشرق العربى 

(ه690-ه491- م1097-1291)
2007مسجلةماجستير00محمد محمود النشار

التاريخ
.محاكاه الصليبين للمسلمين في بعض عاداتهم في إعداد الطعام وأنواع الطعام(6. قيام بعض الصناعات في بالد الشام مثل صناعة النبيذ(5.عدم االلتزام الخلقي عند الصليبين وخيانة العهود(4.قيام عالقات ودية بين المسلمين والصليبين (3. استمرار أهمية بعض عناصر المجتمع الصليبي كما كانت عليه في أوطانها في أوروبا وخاصة عنصر الفرسان ثم عنصر رجال الدين(2. قيام عالقات وديه بين المسلمين والصليبين (1: أهم النتائج . الحياه االقتصادية للصليبين في ضوء كتاب اإلعتبار: الفصل الرابع. عناصر المجتمع الصليبي في ضوء كتاب األعتبار: الفصل الثالث. الحياه االجتماعية للصليبين في بالد الشام في ضوء كتاب األعتبار: الفصل الثاني. أسامة بن منقذ نشأته ومؤلفاته: وتتكون الدراسة من أربعة فصول، الفصل األول  بعنوان . في ضوء كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ  (م1188-1089)تهدف الدراسة الي دراسة الحياة االجتماعية واالقتص  بادية للصليبين في بالد الشام في    الفترة من 

علياء محمد نجيب محمد صقر
الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان ودوره فى تحقيق االتحاد وقيام 

(م1972_1946)دولة االمارات العربية المتحدة
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2007مجازةماجستير00

.وازدادت القناعه لديه بالوحدة وكنتيجة لذلك فقد أصبحت المبادرة حجر االساس لقيام دولة االمارات العربية المتحدة وبدأ هذا الكيان الجديد فى احتالل مكانه بين الدول العالم. وبعد ذلك تولى مقاليد الحكم حيث أخذ على عاتقه النهوض بمسئوليات بناء القواعد فسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين, م فى قصر الحصن وسط مدينة أبى ظبى ووسط البيئة القاسية التى عرفها سكان إمارة أبى ظبى وفى تلك المرحلة بدأ يتعرف على أهمية التمسك بالتقاليد العربية انتقل لإلقامة فى قرية وتولى حكم المنطقة الشرقية إلمارة أبى ظبى 1918ولد الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان عام 

علياء محمد نجيب محمد صقر
الشيخ راشد بن سعيد أل مكتوم ودوره فى نهضة إمارة 

(م1990_1912)دبى
فوزى السيد السيد 

المصرى
0

0
0التاريخ2013مسجلةدكتوراه

عمرو احمد أبوبكر رضوان
الفالح والمشروعات الزراعية في مصر القديمة حتي نهاية الدولة 

الوسطي
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
أمينة عبدالفتاح 

السوداني
0التاريخ2014مسجلةماجستير0

عمرو أحمد محمد قطقاط
دراسة فى الحياة  (م1882_1866)نواب الغربية فى البرلمان

النيابية فى مصر
فوزى السيد السيد 

المصرى
2013مسجلةماجستير00

التاريخ
0

عوض عبد السالم عبد المعطى 
الشرقاوى

التاريخ السياسى والحضارى الباضايه جبل نفوسه فى القرنين 
الثانى والثالث الهجريين

ماجستير00محمد احمد ابو الفضل
مجازة

2004
التاريخ

0

عوض عبد السالم عبد المعطى 
الشرقاوى

العيون والجواسيس فى المغرب االسالمى منذ الفتح حتى سقوط 
(م1269-642/هجرى668-22)دوله الموحدين

دكتوراه00محمد احمد ابوالفضل
مجازة

التاريخ2007
0

عوض عوض رخا زغلول
البعثات التعليميه المشرقيه الى بلدان المغرب فى القرنين الثانى 

احمد عبد السالم ناصفالسيد ابو العزم داودوالثالث الهجريين
0

التاريخ2007مسجلةماجستير
0

عيسي خليفة احمد العزابي
-م . ق140)التاريخ العسكري ألقليم المدن الثالث تريبو ليتا نيا 

(م235
التاريخ2015مجازةدكتوراه00السيد محمد جاد

0

غادة عادل إبراهيم عوض
قضايا المرأة فى مصر فى النصف األول من القرن 

فوزى السيد السيد المصرى (م1950_1900)العشرين
00

.وعرضت ايضا مجاالت عمل المرأة مع ذكر بعض الشخصيات النسائية ودورها فى الحركة النسائية ومن النتائج التى توصلت اليها الدراسة ان تم تحديد سن الزواج بستى عشر سنة للفتاة وسمحت وزراة المعارف للمعلمات باستمرار فى عملهمن بالتدريس وعدم فصلهن إذا تزوجن أثناء العمل , م 1919ثم قضية  المرأة والتعليم والعمل السياسى ودورها فى ثورة , ثم استعراض لقضايا المرأة فى النصف االول من القرن العشرين , تتناول الدراسة العوامل التى ساعدت على تحرير المرأة قبيل القرن العشرين التاريخ2008مجازةماجستير

فاتن سالم الغندى
استقالل المكسيك وموقف كل من بريطانيا والواليات المتحدة 

(1835_1805)منه
التاريخ2004مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين

.عندما بدأ النظام االستعمارى األسبانى يتبلور فى القارة االمريكية كان على أبناء المستعمرات أن يسمعوا ويطيعوا فقط هدفت حركة استقالل المستعمرات تحرير الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون وحدث بعد االستقالل الفوضى وامتدت الى أرجاء القارة وكيفما كان األمر فان امتالك األسبان ألمريكا كان يقوم اساسا على الغزو ولذا البد من وضع خطط تنمية خاصة لبالد أمريكا الالتينية تتناسب ظروفها الخاصة

فاتن سالم الغندى
التطور السياسى فى المكسيك وموقف الواليات المتحدة 

(م1874_1850)منه
عبد الغفار محمد حسين

00
التاريخ2007مجازةدكتوراه

.ومن هنا فقد كان للتفاوت العرقى واالجتماعى أثره فى سير الحياة السياسية فى البالد ,بينما كانت مساعدة الحكومة االمريكية لصالح االحرار , فقد دعم الوزراء األسبان والبريطانيون سانتا أنا ,وكل اتجاه يريد الفوز بالسلطة , فأنقسمت البالد الى اتجاهين متعاكسين ,إن األوضاع فى المكسيك قامت على المنافسة والصراع بين االحكام فقد شاءت الظروف السائدة على أن تكون البالد مجاال من أجل التنافس عليها 

فاتن عادل مليجى عبد هللا
العقوبات وأثرها على استقرار الحكم فى مصر فى عهد محمد 

(م1848_1805)على 
فوزى السيد السيد 

المصرى
2007مجازةماجستير00

التاريخ
0

فتحى على حسن جالل
الحياه االجتماعيه والفكريه فى اليمن من مستهل القرن السادس 

الهجرى الى منتصف القرن التاسع الهجرى
احمد عبد الحميد خفاجى

0
دكتوراه0

مجازة
التاريخ1987

0

قمرات السيد محمود إبراهيم
حفالت الخديوى إسماعيل وأثرها على االقتصاد 

(م1879_1863)المصرى
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2009مجازةماجستير00

.م1869والحديث عن الحفالت الخاصة بالعائلة المالكة وأتى بالحديث عن حفل افتتاح قناة السويس عام , ونظرا ألن هذه الحفالت كانت إحدى جهات االنفاق ببذخ من أموال البالد ولم تكن فقط كما يتبادر االى االذهان مجرد مظهر للتعبير عن البهجة لذا البد من تناول احتفاالت الواله فى مصر قبيل الخديو إسماعيل, يتناول البحث حفالت الخديو إسماعيل حيث كانت البهرجه والبذخ والحفالت األسطورية أمور يعشها الخديو وثياب ارتدتها مصر باستمرار فى عهده

(م1936_1863)السياحة فى مصرقمرات السيد محمود إبراهيم
فوزى السيد السيد 

المصرى
0

0
0التاريخ2015مسجلةدكتوراه

كرم فتحى محمد مصطفى
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالدولة العثمانية واثرها 

(م1924_1914)على قيام تركيا الحديثة 
2005مجازةماجستير0محمد أحمد الشرقاوىوجيه على أبو حمزه

التاريخ
ن الغرب وحده غير قادر على تحقيق مصالحه وأطماعه فى بالدنا. أن نجاح بريطانيا فى تحقيق أطماعها فى الدولة العثمانية وجعلها دولة صغيرة تسير فى ركاب الغرب واستغاللها كأداة فى صد المد البلشفى .وجعله تحت السياسة ليسير وفق هواها واتجاهاتها غير أنه بصفاته وعظمته يعلو وال يعلى عليه, كما أن فصل الدين عن الدولة والسياسة ليس معناه فصل تام ولكن الهدف منه هو تطويع الدين ليخدم السياسة بمعنى جعل الدين فى المرتبة الثانية , ولكنه من خالل عمالؤه وصنائعه تمكن من العبث بمنطقتنا وفق هذه المصالح ومن خالل أدواته فى بالدنا, وا 

.اتسمت العالقات السياسية بين روسيا والدولة العثمانية بالعداء الشديد بجانب الحذر والريبة والتوجس لدرجة بالغة السوء فلم تكن عالقات طيبة قائمة على التعاون المشترك واالحترام المتبادل بهدف حماية وخدمة مصالح كل من الطرفين التاريخ2010مجازةدكتوراه00وجيه على أبو حمزه(م1841_1696)العالقات السياسية الروسية العثمانيةكرم فتحى محمد مصطفى

0التاريخ2006مجازةماجستيرهاله حامد السطيحةرضا عبد الجواد رسالنرضوان محمد البارودىدراسة تاريخية من القرن الثامن الى القرن الرابع قبل الميالد:نبوءات دلفى ودورها في الحياة السياسية واالجتماعية في اليونان كريمة رمضان رفاعى رمضان

محمد احمد ابو الفضل(هجرى774\70)المنهج التاريخى عند ابن كثيركمال محمد احمد الفتح
احمد عبد السالم 

ناصف
ماجستيرمحمد زين العابدين

مسجلة
2013

التاريخ
0

الميس ابراهيم فتحى طاش
-648)الرحله العلميه للمشارقه الى مصر فى العصر المملوكى 

(م1517-1250\هجرى 923
ماجستير00محمد محمود النشار

مسجلة
2012

التاريخ
0

ليلى السيد عبد العزيز السيد
االمراض واالوبئة وأثارها على المجتمع 

(م1813_1798)المصرى
وجيه على أبو حمزه

إبراهيم على عبد 
العال

التاريخ2015مسجلةماجستير0
0

ماهر محمد محمد فليس
دور برادس قوقاس في عصر االسرة المقدونية دراسة 

االرستقراطية العسكرية البيزنطية في القرن العاشر الميالدى
2008مجازةماجستير0محمد احمد النشارحسين محمد عطية

التاريخ
.الغزو النورماني كان كارثة للمجتمع االنجلو سكسوني( 5. االنجليز لم يرضوا بفكرة حكم امرأة(4.حقيقة أن فترة حكم الملك هنري االول كانت نار تحت رماد(3.لم يكن الصراع بين االنجليز والنورمان وليد الفتح النورماني ولكنه منذ أن أستقدم البارونات االنجليز(2. أدي الفتح النورماني الي تغير الطبقات االجتماعية في إنجلترامن تولي ارستقراطية لالراضي وزوال أخري(1: أهم النتائج . (م1189-1154)الصراعات الداخلية في انجلترا فترة حكم الملك هنري الثاني: الفصل الخامس (م1154-1135)عصر الفوضي واالضطرابات داخل انجلترا في عهد الملك ستيفن :،الفصل الرابع(م1135-1100)الصراعات الداخلية في عهد الملك هنري االول: ، الفصل الثالث(م1100-1087)(روفوس)االضطرابات الداخلية والفوضي في عهد الملك وليم الثاني: ،الفصل الثاني (م1087-1066)الصراعات الداخلية في إنجلترا في عهد الملك وليم الفاتح : وقد قسمت الباحثة الدراسة الي حمسة فصول يسبقها تمهيد وعرض ألهم مصادر البحث ، الفصل األول . (م1189-1087)تهدف الدراسة الي التعرف علي الصراعات الداخلية في إنجلترا فعهد خلفاء الملك وليام الفاتح 

ماهر محمد محمد فليس
-1057)التاريح السياسي السكتلندا في عهد أسرة مالكولم الثالث

(م1153
2009مسجلةدكتوراه00أسامة زكي زيد

.أن الملك هنري الثاني كان بإستطاعتة السيطرة علي فرنسا في بداية حكم الملك فيليب أوغسطس لكنه تركه حتي تخلص من أعدائة في الداخل بمساعدته الغير مباشرة عن طريق السماح الوالده بالحرب بجانبة ضد أعدائة (2.بداية الصراع الفعلي والحقيقي بين انجلترا وفرنسا(1: أهم النتائج. عالقة انجلترا ببعض القوي االوربية االخري والحروب الصليبية : دور انجلترا في غزو ايرلندا ، الفصل الخامس:  عالقة انجلترا بالبابوية ، الفصل الرابع: العالقات اإلنجليزية الفرنسية ، الفصل الثالث:،الفصل الثاني  (م1154-1135)األحوال السياسية النجلترا قبيل الفترة موضوع البحث :  تهدف الدراسة الي دراسة السياسة الخارجية إلنجلترا خالل عصر الملك هنري الثاني،وقد قسم الباحث الدراسة الي خمسة فصول ، الفصل األولالتاريخ

مجدى مرسى سليمان حجاب
بلبيس من الفتح االسالمى حتى نهايه الدوله االخشيديه دراسه 

(م969-641/هجرى358-20)تاريخيه وحضاريه
دكتوراه00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ2002

0

محمد احمد حسن اسماعيل
-358)الكتابه والكتاب فى مصر فى العصر الفاطمى

محمد احمد ابو الفضل(م1171-969/هجرى567
00

التاريخ2007مجازةماجستير 
0

محمد احمد حسن اسماعيل
الكتابات الديوانيه فى عصر سالطين المماليك دراسيه 

(م1517-1250\هجرى 923-648)تاريخيه
دكتوراه00محمد احمد ابو الفضل

مجازة
2011

التاريخ
0

محمد احمد عبدالاله محمد
أسعار المحاصيل وأجور العمالة الزراعية في مصر تحت حكم 

الرومان
2012مسجلةماجستير0رجب سالمة عمرانالسيد محمد جاد

0التاريخ

دراسة تاريخية (م1953_1900)االستثمارات البلجيكية فى مصرمحمد السعيد هالل البحيرى
فوزى السيد السيد 

المصرى
2012مسجلةماجستير00

التاريخ
0

0التاريخ2000مجازةماجستير0احمد عبد السالم ناصفاحمد عبد الحميد خفاجىالحياه االجتماعيه فى مصرفى العصر االيوبى دراسه تا ريخيهمحمد السيد احمد غازى

محمد السيد احمد غازى
االحوال الصحيه والطبيه فى مصر والشام فى عهد الدوله 

0السيد ابو العزم داود(م1250-1171/هجرى648-567)االيوبيه
0

التاريخ2003مجازةدكتوراه
0

محمد السيد محمد اسماعيل 
فياض

-680/هجرى656-61)التشيع الشعبى فى العراق 
التاريخ2010مجازةدكتوراهاحمد عبد السالم ناصفالسيد محمد ابو العزم داودمحمد احمد ابو الفضلدراسه تاريخيه(م1258

0

محمد الطاهر رضوان إسماعيل
منذ )التأثيرات الحضارية المتبادلة بين مصر والعراق وبالد الشام 

(أقدم العصور حتي بداية عصر الدولة الوسطي
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
أمينة عبدالفتاح 

السوداني
2014مسجلةماجستير0

التاريخ

محمد امراجع المهدى
مظاهر الحضاره فى غرناطه قى عهد المرابطين والموحدين 

(م1232-1090\هجرى 483-629)
ماجستيرمحمد فهمى امبابىمحمد محمود النشارمحمد احمد ابو الفضل

مسجلة
2014

التاريخ
0

محمد إسماعيل فرجانى الحشاش
موقف الجمهورية العريبة المتحدة تجاة االزمة 

(م1961_1958)اللبنانية
2003مجازةماجستير00وجيه على أبو حمزه

التاريخ
.م حتى انفصالها1958وقد حاول الباحث التوصل إلى الحقائق التى أدت لقيام الحرب األهلية اللبنانية والجمهورية العربية المتحدة عام , وكذلك انفصال الجمهورية العربية المتحدة, م1961واألوضاع الداخلية فى لبنان حتى انقالب عام , وتناولت ايضا خروج القوات األمريكية من لبنان, وكذلك األزمة اللبنانية, تناولت الدراسة قيام الجمهورية العربية المتحدة والموقف الدولى

محمد إسماعيل فرجانى الحشاش
العالقات السياسية المصرية السورية فى الفتره من 

.ودور اإلعداد المشترك في انتصار مصر وسوريا على إسرائيل, م 1973واالستعداد المصري السورى المشترك لحرب اكتوبر , م ودورها في اعادة العالقات المصرية السورية لمسارها الصحيح 1967من خالل الدراسة التى تناولت العالقات السياسية المصرية السورية التي كان لها أثر األكبر في تطورات االحداث في السلطة وحدوث الديد من االنقالبات العكسرية في سوريا والمحاوالت إلقامة وحدة ثالثية بين مصر وسوريا والعراق والجهود العربية لمواجهة االنتهاكات االسرائيلية على الحدود العربية وحرب يوليو التاريخ2006مجازةدكتوراه00وجيه على أبو حمزه(م1973_1962)

محمد أحمد البرعى الشرقاوى
التدخل األوروبى فى مراكش وأثره على الوعى القومى 

(م1956_1884)المراكشى
0سعد زعلول عبد ربه

0
التاريخ1993مجازةماجستير

.وهيئة األمم المتحدة الحركة الوطنية , ثم ذكرت األحزاب السياسية ودورها في االستقالل , واهتمت بالوعي القومي المراكشي , وتناولت التدخل األوروبي في مراكش , ذكرت الدراسة حالة ووضع مراكش قبل التدخل األوروبي 

محمد أحمد البرعى الشرقاوى
االتفاقيات والمؤتمرات مع الدولة العثمانية والخاصة بها وأثرها 

تفاقية األستانة وأثرها , ثم معاهدة باريس وأثرها , م والمسألة الشرقية 1840ثم عالجت اتفاقية لندن , م 1840تناولت الدراسة اوضاع الدولة العثمانية واطماع القوي الكبرى بيها قبيل عام التاريخ1999مجازةدكتوراه0عبد الغفار محمد حسينسعد زعلول عبد ربه(م1901_1840)على الجزء الشرقى من ممتلكاتها  .م وقد شكلت ركيزة اساسية في سياسات هذه الدول وخاصة فرنسا تجاه الجزء الشرقي من الدولة العثمانية1535واألمتيازات األجنبية منذ عام , ودور المؤتمرات الصهيونية , م وأثره 1901-1878ومعاهدة برلين والتقارب األلماني العثماني , وا 

0التاريخ2011مسجلةماجستير00أسامة زكي زيدم1066-871التاريخ السياسى لمدينة لندن بين عامي محمد حسنى الشاملى الشرنوبى

محمد حسين قاسم محمود
-2004)التجارة ووسائل النقل في العصرين البابلي واالشوري 

(م. ق539
2014مسجلةماجستير0سيد محمد عماراألمين عبد الفتاح عامر

التاريخ
0

محمد زين العابدين محمد عبد 
الحميد

-750\هجرى 334-132)حروب المدن فى الدوله العباسيه
(م945

ماجستير00محمد احمد ابو الفضل
مجازة

التاريخ2005
0

محمد زين العابدين محمد عبد 
الحميد

التاريخ السياسى والحضارى لمدينه تكريت من الفتح االسالمى الى 
التاريخ2008مجازةدكتوراه00محمد احمد ابو الفضل(م1393-637/هجرى796-16)سقوطها على يد تيمور النك 

0

محمد صابر محمد عطية
المجتمع المصري في طيبة في عصر االسرتين التاسعة عشرة 

(م.ق1100-1321)والعشرين 
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
احمد رفعت 

عبدالجواد
2014مسجلةماجستير0

التاريخ
.نجاح روما في وضع أقدمها في بالد اليونان عن طريق استخدامها لسياسة فرق تسد(4( . أرسل خمس مرات طالبا الصلح)دورا هاما في تحقيق االنتصار علي بيرهوس ودليال علي ذلك رفض الصلح (الثبات والعناد)لعبت الطبيعة الرومانية (3. لعبت الدبلوماسية الرومانية دورا هاما في انتصارها علي الملك بيرهوس (2. حملة الملك بيرهوس االول ملك ابيروس على شبه الجزيرة االيطالية اولى مراحل الصدام العسكرى بين روما وبالد اليونان (1:أهم النتائج التى توصل اليها. *روما وبالد اليونان بعد الحروب المقدونية :والفصل السادس/والفصل الخامس روما ومقدونيا فى عصر الملك فيليب الخامس/روما ومقدونيا فى عصر الملك فيليب الخامس :والفصل الرابع /موضوع ايلليريا وبداية اليونان:والفصل الثالث /األوضاع السياسية في بالد اليونان قبل مجئ الرومان :والفصل الثانى (حملة الملك بيرهوس على شبه الجزيرة اإليطالية)تهدف الدراسة الى توضيح الحروب التي قامت بين روما وبالد اليونان في العصر الهللينيستى وتكونت الدراسة من مقدمة وستة فصول وخاتمة  الفصل األول بعنوان 0

محمد صالح الدين ابراهيم 
مصطفى

هجرى 324-132)االغتياالت السياسيه فى الدوله العباسيه 
(م749-945\

احمد عبد الحميد خفاجى
محمد احمد ابو 

الفضل
ماجستير0

مجازة
التاريخ2002

00

محمد طه محمد األمير
اإلنتاج االقتصادي والحضاري في مصر إبان العصر الحجري 

الحديث
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
احمد رفعت 

عبدالجواد
00التاريخ2014مسجلةماجستير0

محمد عبد الستار محمد البنا
-1250\هجرى 923-648)الريف المصرى فى عصر المماليك

0احمد عبد الحميد خفاجى(م1517
0

التاريخ1993مجازةماجستير
00

محمد عبد الستار محمد البنا
-567)احوال مصر االقتصاديه فى عصر الدوله االيوبيه

0احمد عبد الحميد خفاجى(م1250-1172/هجرى648
0

التاريخ1996مجازةدكتوراه
00

.نجح الباحث أن يرفع اللبس الذي وقع فيه بعض المؤرخين بإشتراك حنا باليولوج شقيق اإلمبراطور ميخائيل الثامن(3. أن ميدان معركة بالجونيا لم يقف عند بالجونيا وحدها بل امتد ليشمل الي جانبها أيضا كاستوريا و فورياللونجر(2.توصل الباحث الي ان مانفريد كان مشغوال وقت ذلك بصراعة مع الجولف في إيطاليا مما يعوق قدومة الي اليونان  (1:           أهم النتـــــــــــــائج.  (م1340-1261)عالقة أبيروس بالدولة البيزنطية : ، الفصل الرابع (م1340-1205)عالقة أبيروس في بالالتين في القسطنطينية وبعض القوي في الغرب والكيانات السياسية في البلقان والممالك الالتينية المجاورة: ، الفصل الثالث (م1261-1205)أبيروس وعالقتها السياسية مع نيقية : ، الفصل الثاني(م1205-1185)االأحوال العامة لالمبراطورية البيزنطية قبيل سقوط القسطنطينية وقيام دوقية أبيروس : ، وقد قسم الباحث موضوع البحث الي تمهيد وأربعة فصول تسبقها المقدمة ودراسة نقدية ألهم المصادر والمراجع ، الفصل األول(م1341-1205)أبيروس وسياستها الخارجية " تهدف الدراسة الي دراسة التاريخ1997مجازةدكتوراه00أسامة زكي زيد(م1340-1205)أبيروس وسياستها الخارجية محمد عثمان عبدالجليل 0

.وتنتهي بالحديث عن العمد والمشايخ والحركة الوطنية المصرية وتوضيح نمو الشعور القومي بالريف المصري وتوضيح دور الفالحون لقوة تأثير وتأثر هذه الفئة بالعمد والمشايخ, وعالقة العمد بكل من األحزاب السياسية وسلطات االحتالل , والعمد في البرلمان , ثم تحدثت عن عالقة العمد بالسلطات الحكومية , قم تناولت مهام العمد والمشايخ التي منها االشراف على مقاومة دودة القطن , تناولت الدراسة تطور الملكية الزراعية وازدياد نفوذ العمد والمشايخ من زيادة المساحة الزراعية التي تملكوها بطرق شتي التاريخ1998مجازةدكتوراه0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(م1952_1895 )عمد ومشايخ القرى فى الفترة منمحمد عفت سليمان عبد القادر 0

محمد علي عبدالرحمن أبوشحمة
حالل  (تريبو ليتا نيا )العقائد الجنائزية الليبية بإقليم المدن  الثالث 

العصر الروماني
ماجستير00السيد محمد جاد

مجازة
التاريخ2012

0

00التاريخ2007مسجلةماجستير00السيد ابو العزم داودديوان الجند فى دولتي المرابطين والموحدينمحمد عيد احمد متولى

محمد عيسى أحمد الدرينى
السلطان عبد الحميد الثانى ودوره فى مواجهة األطماع األوروبية 

(م1909_1876)فى االمبراطورية العثمانية 
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2008مجازةماجستير00

.واختتمت بنتائج تبين موقف السلطان من االطماع االوروبية فى الدولة العثمانية, ودور الدول األوروبية واليهود فى عزل السلطان عبد الحميد الثاني , ومواجهة األطماع اليونانية والفرنسية واأللمانية واليهودية في الدولة العثمانية , ثم مواجهة السلطان لألطماع الروسية واالنجليزية في الدولة العثمانية ,فتناولت الدراسة حياة السلطان عبد الحميد الثاني , الذي ظهر فيه الخلل الداخلي الكبير , تم إلقاء الضوء على مدى قيام الدول االوروبية بالتدخل في الدولة العثمانية وأوضاعها في أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني  0

محمد عيسى أحمد الدرينى
تاريخ التعليم العسكرى وأثره على المجتمع المصرى فى عهد 

0التاريخ2015مسجلةدكتوراه00فوزى السيد السيد المصرى خالد عبد الحميد غازى(م1848_1805)محمد على 
0

محمد فهمى امبابى حموده
المراكز الشعبيه فى المغرب ودورها التاريخى و الحضارى فى 

المنطقه فى القرن الرابع الهجرى والعاشر الميالدى
ماجستير00احمد عبد الحميد خفاجى

مجازة
التاريخ1989

00

محمد فهمى امبابى حموده
التاريخ السياسى لمدينه الجزيره الخضراء االندلسيه منذ سقوط ا 

-1008/هجرى744-399)لدوله حتى استيالء القشطاليين عليها 
(م1344

السيد عبد العزيزسالم
محمد احمد ابو 

الفضل
دكتوراه0

مجازة
1993

التاريخ
00

محمد محمد حسنين محمود
الدور السياسى والحضارى لمدينه سال منذ الفتح االسالمى حتى 

(م1465-682\هحرى 869-62)نهايه العص المدنى 
ماجستير00محمد احمد ابو الفضل

مجازة
التاريخ2003

00

. وتكاتفت عوامل عدة على تدهور االدارة بها ووصول البكوات المماليك فى الحكم 16حيث يوضح وضعية المماليك فى نظام الحكم الجديد ويمكن القول بأن مصر ظلت مملوكى فى زى عثمانى وساد الهدوء والية مصر ولجأ المماليك الى العيش فى ظل السيادة العثمانية حتى الربع االخير من القرن ,يركز البحث على تصور الحياة االجتماعية للماليك بكافة انواعها التاريخ1998مجازةماجستير0فؤاد المرسى خاطرعبد الغفار محمد حسين(م1700_1517المماليك والحكم العثمانى فى مصر من محمد محمد محمد الفالحجى 0

محمد محمد مغازى محمد على
الحياة االجتماعية واالقتصادية للصليبيين في بالد الشام في الفترة 

في ضوء كتاب االعتبارالسامة بن منقذ(م1188-1098)من 
2009مجازةماجستير00محمد محمود النشار

التاريخ
. التوصل الي اسباب فشل ثورة برداس قوقاس ضد تزيمسكس وتم تقسيم هذه االسباب إلي اسباب تتعلق ببرداس نفسة و أسباب ترجع الي االمبراطور تزيمسكس (3. توصل الباحث إلي أسباب االستجابة السريعة من قاطني اسيا الصغري ألي خروج علي سلطة االمبراطور (2. تغلغل نفوذ أل قوقاس وسطوتهم في شئون االمبراطورية المدنية والعسكرية طوال فترة حكم االسرة المقدونية (1أهم النتائج . تناول فيها االسباب التي دفعت برداس قوقاس إلي القيام بالثورة ضد باسيل الثاني  ( م989-986ثورة برداس قوقاس الثانية ): فقد تناولت فيه أسباب ظهور برداس قوقاس في مسرح السياسة البيزنطية مجددا والفصل الرابع)م فقد ناقشنا فيه أصل أسرة قوقاس وبداية ظهورهم والمناصب التي توالها أفرادها والفصل الثالث بعنوان ظهور برداس قوقاس مرة أخري في الحياة السياسية في بيزنطة 971والفصل الثاني بعنوان ثورة برداس قوقاس االولي في عام  (الفترة التي تعتبر مدخال هاما وضروريا لموضوع البحث )وتتكون الدراسة من أربعة فصول الفصل األول بعنوان أحوال اإلمبراطورية البيزنطية قبيل الفترة موضوع الدراسة . تهدف الدراسة الي إبراز مدي الضيق الذي تعرض له االمبراطور باسيل الثاني من القادة العسكريين 0

محمد محمود أحمد محمد النشار
-1128)السياسة الخارجية أللفونسو هنريكز ملك البرتغال 

أسامة زكي زيد(ه581-522/م1185
.كان اعتراف البابا بإستقالل مملكة البرتغال ومنح الفونسو هنريكز لقب ملك يعبر عن واقع فعلي ال مفر منة(4.لم تخرج سياسة الملك تجاة المرابطين (3.إتسمت عالقة الملك بفرديناند الثاني ملك ليون بالنزاعات المستمرة (2.نجح الفونسو هنريكز عن طريق حروبة الدفاعية االستقاللية ضد االمبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة وليون في إنتزاع استقالل مملكتة (1: وأهم نتائج الدراسة  . (ه581-541/م1185-1146)عالقة الفونسو هنريكز بالموحدين :الفصل االرابع  (ه540-522/م1145-1128)الفصل الثالث عالقة الفونسو هنريكز بدولة المرابطين. عالقة الفونسو هنريكز بملوك قشتالة وليون والبابوية : ، الفصل الثاني ( ه522-487/م1128-1094)األحوال السياسية لكونتية البرتغال قبيل الفونسو هنريكز : تهدف الدراسة الي اإللمام بالفونسو هنريكز المؤسس الحقيقى لدولة البرتغال وتقسم الدراسة موضوعيا وزمنيا الي أربعة فصول هي الفصل األول التاريخ1992مجازةدكتوراه0حسين محمد عطية

0

التاريخ2012مجازةدكتوراه00السيد محمد جاد(م284-م.ق30)التمييز العنصري في مصر تحت حكم الرومان محمد محمود محمد علي
00

محمدالسيد محمد اسماعيل 
فياض

-661/هجرى297-41)حركة التشيع فى العالم االسالمى 
دراسة تاريخيه(م909

ماجستير00السيد ابو العزم داود
مجازة

التاريخ2007
00

00التاريخ2015مجازةماجستير00أسامة زكي زيد(م1204-634)البيزنطيون في العالم اإلسالمي محمود السيد مصطفي الباز

محمود إبراهيم احمد البديوى
-330الوثنية والوثنيون في العالم البيزنطى بين الدولة والمجتمع

م565
2010مسجلةماجستير00أسامة زكي زيد

التاريخ
00

محمود جبر محمود البرعى
-1206/هجرى822-613)العيون والجاسوسيه عند المغول

1419)
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مجازة
التاريخ2009

00

00التاريخ2011مجازةماجستير00السيد أبوالعزم داود(م1419-1206/ ه822- 603)العيون الجاسوسية عند المغول محمود جبر محمود البرعي

(م1967_1956)سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مصر محمود خالد عبد ربه الجزايرلى
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2007مجازةماجستير00

وكان ذلك أكبر األثر على سياسة الواليات المتحدة تجاه مصر في تلك المرحلة بحكم موقعها االسترايجي في منطقة الشرق األوسط وأهمية مثل هذا الموقع بالنسة لألهداف والمصالح االستراتيجية األمريكية , وقد أخذت كل من هاتين الدولتين تسعي لرسم سياسة خارجية تمكنها من تقليص نفوذ خصمها ومحاولة تكتيل دول العالم إلي صفها في مواجهة األخري لزيادة هيمنتها على العالم , كانت أبرز معالمه انقسام العالم الي معسكرين متصارعين هما المعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة الواليات المتخدة والعسكر األشتراكي الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي . بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ترسخت قواعد نظام دولي جديد  0

محمود رمضان مغربى محمد
دور البترول العربى فى المواجهة العربية االسرائلية 

(م1976_1952)
التاريخ2005مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه

00

00التاريخ2010مجازةدكتوراه00وجيه على أبو حمزه(م1965_1829)االمامة ودولة البوسعيدمحمود رمضان مغربى محمد

2012مسجلةماجستير00السيد محمد جاد(م.ق650-1100)عصر الظالم وتكوين دويالت المدن اليونانيةمحمود سالم عبدالحميد محمد
التاريخ

00

محمود شوقي عمر إسماعيل
األسري في مصر في عصر الدولتين الوسطي والحديثة وما 

األمين عبد الفتاح عامردراسة تاريخية: (م.ق1078-2160)يعاصرها في العراق القديم 
شعبان السمنودي

0
0التاريخ2015مسجلةماجستير

0

مديحه محمد عبد العزيز 
الشرقاوى

-238)التاريخ السياسى لالندلس فى عصر الطوائف االول
(م930-852/هجرى318

محمد احمد عبده ابو 
الفضل

دكتوراه0السيد ابو العزم داود
مجازة

التاريخ1994
00

00التاريخ2012مجازةدكتوراه00السيد محمد جاداألعراب في النقوش العربية الجنوبيةمرعي مبارك عائض بن رباع

مروة إسماعيل إبراهيم الخولي
الطفولة في مصر القديمة خالل عصر الدولتين القديمة 

(م. ق1710-2690)والوسطي 
2013مسجلةماجستير00األمين عبد الفتاح عامر

00التاريخ

00التاريخ2014مسجلةدكتوراه00وجيه على أبو حمزه(م1969_1951)الحياة النيابية فى عهد المملكة الليبيةمسعود محمد يونس عوض

مصطفى عبد اللطيف ابو اليزيد
-641/هجرى923-20)التارخ السياسى والحضارى القليم البحيره

التاريخ2009مجازةماجستيراحمد عبد السالم ناصفاالمين عبد الحميد ابو سعدهمحمد محمود النشار(م1517
00

مصطفى عبد المحسن إبراهيم 
إسماعيل

مقدمات القومية العربية خالل عهد مصرفية لبنان من 
(م1914_1861)

2015مجازةماجستير0محمد أحمد الشرقاوىوجيه على أبو حمزه
التاريخ

0
.االصالحات التي قدمها سولون لالهتمام باالسرة وقضاءة علي مظاهر االسراف في االحتفاالت والمراسم الجنائزية واصالحاتة للقضاء علي الصراع الطبقي(5. سولون كان من المشرعين الجيدين الذين أثروا في المجتمع االثيني اال انه كان له بعض المساوء(4.االصالحات التي قدمها سولون للنهوض بالزراعة والصناعة(3.الصفات التي تميز بها سولون من أمانة ونزاهة وحيادية هي التي جعلت الطبقات العامة يثقون به وينتخبونة أرخونا حاكما كي يجلب لهم حقوقهم الضائعة من النظام الحاكم( 2.الحكم ةاالرستقراطي ثبت قدمية علي ثالث مقومات اساسية وهي المقوم االقتصادي والمقوم العسكري والقانوني (1: أهم النتائج.*سولون في الميزان: إصالحات سولون السياسية ، الفصل السادس: إصالحات سولون االجتماعية، الفصل الخامس: إصالحات سولون االقتصادية، الفصل الرابع: حياه سولون ،الفصل الثالث: المجتمع االثيني قبل تشريعات سولون الفصل الثاني: تنقسم الدراسة الي ستة فصول ،الفصل األول بعنوان. *تهدف الدراسة الي دراسة المجتمع االثيني في القرن السادس قبل الميالد من خالل تشريعات سولون وأثر هذه التشريعات علي المجتمع 

مصطفى عبد المنعم عبد 
الرحمن العمرى

الحياه السياسيه والحضاريه بطربلس الغرب فى عهد بنى 
(م1145-1000/هجرى541-391)ضروون

ماجستير00احمد عبد الحميد خفاجى
مجازة

التاريخ1989
. المصريون قد ارتادوا بقاع النوبة وعرفوها منذ العصر العتيق سواء كان للتجارة أو التعدين أو لصد الغارات أو لتجنيد المرتزقة من أهلها:أهم النتائج.*في الدولة الحديثة : القالع والتحصينات في النوبة , الفصل الخامس: حتي بداية الدولة الحديثة ,الفصل الرابع: جغرافيتها وأسماؤها القديمة وسكانها ومواردها, الفصل الثالث: النوبة : في الدولة القديمة ,الفصل الثاني:قسم البحث الي خمسة فصول يتقدمها تصدير وقائمة بالمحتصرات, الفصل األول بعنوان.  تهدف الدراسة الي التعرف علي حياه المصريون في النوبة منذ بداية الدولة الوسطي حتي نهاية الدولة الحديثة0

مصطفى على ابراهيم دويدان
جزيره الروضه منذ الفتح االسالمى حتى نهايه حكم المماليك 

(م1517-648/هجرى20-923)
دكتوراه0السيد ابو العزم داودالسيد عبد العزيز سالم

مجازة
التاريخ1996

0
.  الذي يتخذ صندوق أحشائة من المرمر والذي عثر علي أجزائة في مقبرته وهو االمر الذي شاع استخدامه فيما بعد 18وكان أول ملك من ملوك االسرة . من الثابت تاريخيا أن أمنحوتب الثاني كان أول ملك رياضي مصري معروف واستحق عن جدارة لقب الفرعون الرياضي االول : أهم النتائج. *آثار أمنحوتب الثاني : النشاط العسكري المنحوتب الثاني ، الخامس : رجال وبعض مالمح عصر امنحوتب الثاني، الرابع: أمنحوتب الثاني ملكا ،الثالث: نشأه األمير وتربيته، الفصل الثاني: قسم الباحث الدراسة الي خمسة فصول ، الفصل األول بعنوان.وأعماله (عاخبرورع)تهدف الدراسة الي التعرف علي حياة امنحوتب الثاني 

مطفى على ابراهيم دويدار
امراء الطواشيه ودورهم السياسى والحضارى فى العصرين االيوبى 

السيد ابو العزم داود(م1382-1171/هجرى784-567)والمملوكى االول
00

التاريخ1991مجازةماجستير
. تبين إحتفاء دور اليهود في القيام بعمليات تجسس لصالح المغول (3. أن المغول امتلكوا من الحيل والخدع في التجسس الكثير ومن هذه الحيل وسيلة إدعاء الفرار ألحد الشخصيات المغولية البارزة (2. أوضحت الدراسة أن معلومات المتمردين كانت في غاية االهمية (1: أهم النتائج. *وقد أعتمد الباحث علي المنهج التحليلي والمنهج النقدي . دور الجاسوسية في تحقيق النصر للمغول في معظم معاركهم : العوامل التي ساعدت المغول في نجاح جاسوسيتهم ,الفصل الثالث: , الفصل الثاني (م1205-ه602/م1170-ه566)المعني اللغوي واالصطالحي للعيون وأوضاع المغول السياسية قبيل الفترة موضوع البحث : تهدف الدراسة الي التعرف علي الجاسوسية عند المغول , وقسم الباحث هذه الدراسة الي ثالثة فصول , جاء الفصل األول بعنوان0

ممدوح محمد مغازي هلول
الحياة السياسية وبعض مظاهر الحضارة في إمارة المورة الصليبة 

(م1311-1205)في عهد أسرة فيلها رودان 
أسامة زكي زيد

محمد محمد مرسي 
الشيخ

التاريخ2002مجازةدكتوراه0
.من العوامل التى ساهمت فى تدهور اوضاع الموره قضية وراثة العرش خاصة مع انتهاء الفرع الذكرى من عائلة فيلها ردوان بعد وفاة وليام الثانى(- 2, .بعد هذه النشأه القويه دحلت الموره مراحل تطور جديده كان معظمها يشد االماره الى التدهور واالنهيار واالسباب كثيره ومتعدده منها مغامرات االمير وليام- (1:- وأهم النتائج , ".بعض مظاهر الحضاره فى امارة الموره فى عهد اسرة فيلها ردوان:-" ,الفصل الخامس".م1311-1266اوضاع الموره فى فترة وصاية اسرة انجو عليها حتى وفاة ايزابيال فيلها ردوان :-" , الفصل الرابع".م1265-1246عهد وليام فيلها ردوان وازدهار أوضاع الموره :- ",       الفصل الثالث".م1246-1205غزو الموره وتكوين االماره الالتينيه بها :- ", الفصل الثانى"..1204-1185جغرافية الموره واوضاعها السياسيه واالجتماعيه واالقتصاديه,قبيل الفتره موضوع الدراسه :- ", الفصل األول ., وقد قسمت الى خمسة فصول .(م1311-1205)تهدف الدراسه الى الحياة السياسية وبعض مظاهر الحضارة في إمارة مور الصليبة في عهد أسرة فيلها رودان 

.كانت النوبة مصدرا اساسيا لخام الذهب(4.عثر علي اثار قديمة لصهر الحديد في وادي مفارة وصرابيط (3. عرف المصري كافة المعادن وان لم يبلغ الحديد قدمها(2. عرف المصري تشغيل الحجر الصلب منذ اقدم العصور(1: اهم النتائج. *اساليب قطع الحجر وادواتة:الصحراء الغربية والنوبة ،الرابع:الصحراء الشرقية والنوبة ،الثالث:سيناء ،الثاني: المحاجر ، وفيها المبحث االول: الفصل الثاني . تألف بعثات المناجم :أساليب التعدين وادواتة ، الخامس:الصحراء الغربية والنوبة  ، الرابع:الصحراء الشرقية والنوبة ، الثالث:سينـــــاء  ،المبحث الثاني:المناجم  ، وفيها المبحث األول : وينقســــــم البحث الي عدة فصول ، الفصل األول . تهدف الدراسة الي التعرف علي المناجم والمحاجر في مصر القديمة منذ بداية الدولة القديمة وحتي نهاية الدولة الحديثة 

منار عبد المنعم زين العابدين 
محمد

2010مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م1879_1863)التطور العمرانى فى عصر الخديوى اسماعيل
التاريخ

.في غزو مصر مرتين " انطيوخوس الرابع ابيفانس"من اهم االضرار التي نتجت عن حكومات الوصاية تحطيم االعتقاد السائد بمناعة حدود مصر عن طريق نجاح (3. سيطر االوصياء الذين شهدهم العصر البطلمي علي مقدرات االمور في الدولة البطلمية فقادوها الي نهايتها (2.تعاظم دور ملكات البطالمة من خالل توليهن منصب الوصاية علي اطفالهن في القصر فأصبح لهن مكانة سياسية (1: اهم النتائج. *االوصياء علي العرش البطلمي دراسة مقارنة : االوصياء علي بطليموس الثالث عشر ,السادس:,الخامس" فيلوباتورنيوس"االوصياء علي بطليموس السابع: ,الرابع" فيلوميتور"االوصياء علي بطليموس السادس : أريستومنيس ,الفصل الثالث- تلبوليموس-أجاثوكليس(2)"ابيفانس"االوصياء علي بطليموس الخامس :الفصل الثاني . سوسيبيوس بن ديسقوريدس (1)"ابيفانس"االوصياء علي بطليموس الخامس :الفصل األول: الي فصلين (ابيفانس)تهدف الدراسه الي التعرف علي االوصياء علي العرش البطلمي ,يتالف  من ستة فصول ومقدمة وخاتمة متبوعة بقائمة بأهم مصادر ومراجع البحث ,ولتناسق الفصول تم تقسيم االوصياء علي بطليموس الخامس0

منال غالب حمد المليجى
-565)االشراف فى مصر فى العصرين االيوبى والمملوكى

(م1517-1171\هجرى 923
سميره فهمى عمرمحمد احمد ابو الفضل

احمد عبد السالم 
ناصف

دكتوراه
مسجلة

2010
التاريخ

0
مراكز النبوءة الخاصة باالله أبوللون كانت دائما االهم واالشهر بين هذه المراكز:3يحصل على هذه النبوءات من المراكز الخاصة بذلك :2سعى االنسان االفريقى للنبوءة النة لم يكن املمة سواها وسيلة تبعث فيه الطمأنينة واالرتياح :واهم النتائج .النبوءات واالدب اليونانى:والفصل الخامس .والفصل الرابع النبوءات والحياة االجتماعية .النبوءات والحياة السياسية :الفصل الثالث.أبوللون ووحى دلفى:الفصل الثانى . النبوءات في بالد اليونان:الفصل األول :خمسة فصول )ويتنقسم  الدراسة الى .تهدف الدراسة الى تناول نبوءات دلفى ودورها في الحياة السياسية واالجتماعية في اليونان من القرن الثامن الى القرن الرابع قبل الميالد 

.لم يكن لالجانب اي تاثير في الحياة السياسية خاصة وانهم يحملون ثقافة اقل من الثقافة المصرية (4. تقاض االجانب الجور ومرتبات لعملهم في الجيش والشرطة (3. تمتع االجانب بمعاملة حسنة من المصريين وتمكنهم من الوصول الي ارقي المناصب االدارية (2. عملية قتل  بعض االسري امام االلهة لم تكن تضحية انما كانت صورة رمزية بدال من قتلهم في ارض المعركة اعترافا من الملك بفضل االله عليه (1: اهم النتائج. *التأثيرات االجنبية في مصر: االزياء والصفات االنثروبولوجية لالجانب, الفصل الخامس:االعمال التي مارسها االجانب في مصر ,الفصل الرابع:دخول االجانب مصروهؤالء كأسري حرب وتجار ووفود دبلوماسية ,الفصل الثالث:  أسماء األجانب في النقوش المصرية سواء األسماء االسيوية أم النوبية والليبية وشعوب البحر ,الفصل الثاني:قسمت الدراسة الي خمسة فصول , الفصل األول . تهدف الدراسة الى التعرف على األجانب الذين دخلوا مصر كأسرى حرب وتمكن عدد قليل  منهم من الوصول الي المناصب العليا ودورهم السلبي في انهيار اإلمبراطورية المصرية 0التاريخ2002مجازةماجستير00السيد ابو العزم داودالصائبه فى الدوله العباسيه فى المشرق االسالمىمنال غالب محمداحمد المليجى
.وان كانت هناك زيادة في الملكية الخاصة في العصر الروماني وقد ظهر ذلك في اقرارات الملكية وكذلك عقود البيع وااليجار( العصر البطلمي )استمر وضع تربية وملكية الحيوانات والطيور المستانسة في العصر الروماني باسلوب العصر السابق عليه (1:  اهم النتائج . *دراسة للعمالة المتعلقة بالحيوانات والطيور المستانسة :عن الضرائب التي فرضها البطالمة والرومان علي الحيوانات والطيور المستانسة وبعضة  العاملين في مجال في مجال تربيتها، السابع: دراسة لتسجيل الحيوانات المستانسة ، السادس: اختص بدراسة انواع العقود المتعلقة بالحيوانات والطيور المستانسة ، الخامس: يقدم دراسة عن تربية الحيوانات والطيور  والطيور المستانسة خالل الفترة المذكورة ، الرابع: مجاالت االستفادة من الحيوانات والطيور المستانسة في مجال االنتاج ، الثالث: مجاالت االستفادة من الحيوانات المستانسة في مجال العمل والحدمات ، الثاني :ويتكون البحث من سبعة فصول ، الفصل األول . تهدف الدراسة الي دراسة الحيوانات المستأنسة المتعلقة بالعمل الزراعي ودواب الحمل الي جانب الحيوانات المنتجة األخرى كاالغنام والماعز والخنازير ولم تتطرق الدراسة الي بعض الحيوانات كالقطط والكالب والقرود0التاريخ2007مسجلةماجستير00وجيه على أبو حمزه(م1956_1945)أخطر أزمات الحرب الباردة منى أحمد عليوه المسلمى

مها يسرى محمد عبدالحميد
سياسة إنجلترا الداخلية وعالقتها بالقوى المجاورة وأسهامها في 

دراسة في  ( م1216-1189)الحروب الصليبية بين عامي 
التاريخ السياسي

2014مجازةدكتوراه00أسامة زكي زيد
التاريخ

ستيالء الصليبين عليه في عام: الفصل األول. وقسمت الدراسة الي أربعة فصول ودراسة تحليلية ثم ثالثة من المالحق وقائمة المصادر والمراجع.حتي نهاية فترة البحث(ه534/م1139)تهدف الدراسة الي تتبع تاريخ هذا الحصن منذ البداية وقد ظهر هذا الدور بارزا منذ إستيالء الصليبين عليه في عام  .التوصل الي السبب الذي من أجله كان الصليبيون يلهثون وراء محاولة االستيالء علي حصن شقيف أرنون ولعل ذلك يرجع الي ظهور عماد الدين زنكي ورغبته في ضم دمشق الي الوحدة العربيه االسالمية (2. أن الصليبين لم يشنوا هجماتهم علي الحصن أثناء تقدمهم في الحملة الصليبية االولي عند مرورهم عليه (1: ومن أهم النتائج. (ه666-648/م1268-1250)االوضاع السياسية للحصن حتي إستعادة المسلمين له في عهد السالطين المماليك: الفصل الرابع . (ه648-585/م1250-1189)دور الحصن بين المسلمين والصليبين: الفصل الثالث. (ه585-534/م1189-1139)دور الحصن في االوضاع السياسية بالمنطقة منذ وقوعه في أيدي الصليبين حتي إسترداد المسليمين له: الفصل الثاني. (ه534/م1139)دراسة جغرافية وطبوغرافية لحصن شقيف أرنون وا  . كان ضروريا لحفظ الكيان السياسي للمجتمع االثيني" بيزيستراتوس" يتضح ان طغيان(3. اعطت أثينا خير مثال علي ان العدل والمساواه بدون توجية صحيح عديم القيمة (2.بمحاولة طغيانة االولي واالخيرة " كيلون"يتضح انه بسب القهر الذي عاني منه االثينيون في ظل الحكم االرستقراطي تفجر الوضع بينهم وبين الطبقة الحاكمة ومع ظهور تمرد (1: اهم النتائج . *سقوط حكم الطغاة في أثينا : بير يستراتوس الطاغية ,ة الرابع: ظهور عصر الطغاة علي مسرح االحداث االثينية , الثالث:أحوال أثينا قرب نهاية الحكم االرستقراطي , الثاني: تهدف الدراسة الي إلقاء الضوء علي عصر الطغاة الذي يعتبر من اهم نظم الحكم التي مرت بها أثينا ويعتبر أيضا مرحلة انتقالية ساعدتها ولعبت دورا هاما في نهضتها والتعجيل بوصولها للديموقراطية , وقد قسم البحث الي اربع فصول , الفصل األول

مهى صبرى على عبد العال 
عبد الفتاح على

دور المرأة فى المجتمع السعودى فى الفتره من 
(م2002_1960/ه1423_1380)

فوزى السيد السيد 
المصرى

التاريخ2009مجازةماجستير00
.وبدورها ومكانتها فى المجتمع بصفة خاصة وذلك لالدراك المتزايد بان الرجل والمراة هما عماد الحياة ومصدر التاريخ البشرى كلة ولم يعرف التاريخ مجتمعا تخلفت او تقدمت فية المراة وحدها بل اقترن دورهادائما بدرجة تقدم المجتمع- بصفة عامة-تزايد االهتمام فى االونة االخيرة بقضايا المراة

.قلة االثار التي ترجع لالسرة الرابعة عشر بما ال يتفق مع حقيقة طول فترة سيادة هذه االسرة(5.وسخا خاصة ومحافظة كفر الشيخ منطقة اثرية رغم وقوعها في منطقة المناقع بالدلتا (4. يتضح من دراسة الموقع الجغرافي القليم سخا وحدوده الجغرافيه ان فروع النيل وتغيرها ذات اثر واضح في تغير تلك الحدود ( 3.ظهور عدد من الكتابات المختلفة السم سخا ( 2.قلة المعلومات عن االسرة الرابعة عشرة التي اتخذت من سخا عاصمة لها(1: اهم النتائج. *الهه اإلقليم : مواقع اإلقليم االثرية ، الرابع: الدور التاريخي لإلقليم ، الثالث: أسماء اإلقليم وطبوغرافيته ، الثاني: تهدف الدراسة الي التعرف علي إقليم سخا ، وتنقسم الدراسة الي اربع فصول ، الفصل األول 

مهى صبرى على عبد الفتاح
األجور واألسعار وأثارها االجتماعية واالقتصادية فى مصر فى 

فوزى السيد السيد المصرى(م1849_1805)عهد محمد على
0

0التاريخ2013مسجلةدكتوراه0
.ظهور بعض نمازج من االضرحة صممت خصيصا لتكون بيوت للرؤيا واالحالم(3. بدخول الفينيقيين الي شمال افريقيا امتزجت االلهه الفينيقية مع االلهه المحلية ونتج عن ذلك ديانة ليبية فينيقية متميزة ( 2لعب الموقع الجغرافي دور مهم في تاريخ وحضارة االقليم فساعد علي االتصال باعظم الحضارات االنسانية (1: اهم النتائج. *الزحارف والنقوش الجنائزية : المقابر واثاثها الجنائزي, الفصل الرابع: الهه العالم السفلي وعقيده عباده السلف والشعائر والطقوس الجنائزية , الفصل الثالث: المعتقدات والشعائر والطقوس وينقسم لعدة مباحث: األرض والسكان ,الثاني : تهدف الدراسة الي المعتقدات والشعائر بإقليم المدن الثالث , وانقسمت الدراسة الي اربع فصول , الفصل االةل 

مى وجيه على محمد ابو حمزه
الدور االقتصادى واالجتماعى لشركة مصر للبترول والنسيج 

دراسة تاريخية (1961_1927)بالمحلة الكبرى
2014مجازةماجستير00عبد الغفار محمد حسين

التاريخ
.ثم جاء افتتاح الشركة وحضور جاللة الملك فؤاد حفل االفتتاح وما ابداه من تقدير لهذا العمل, وعدد األسهم, وقانون تأسيس الشركة واألعضاء المساهمين ومقدار شراكتهم فى رأس المال, واسباب اختيار المحلة الكبرى إلقامة الشركة والعوامل التى ساعدته على اختيار المكان, م والمرسوم الملكى الصادر بتأسيس الشركة بباريس1927تتناول الدراسة تاريخ تأسيس شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى عام 

.ويتبين لنا الدور التي قامت به القبائل العربية في التواصل التجاري والحضاري مع شعوب وحضارات االمم المحيطة بهم (2. ان النقوش المعنية ال تشير الي االعراب وذلك يعود الي موقعها المتقدم نحو الشمال وهو ما ادي الي اختالط سكانها باالعراب (1: اهم النتائج. *دور االعراب في التجارة القديمة : االعراب وعالقاتهم بالممالك العربية الجنوبية ، الرابع:مناطق انتشارهم وكياناتهم القبلية والسياسية ، الثالث:االعراب : األرض والسكان، الثاني :بالد العرب : تهدف الدراسة الي دراسة االعراب في النقوش العربية الجنوبية والمقصود باالعراب فئة من سكان بالد العرب بشكل عام والمنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي بشكل عام الي جانب المنهج التحليلي ، وقد احتوت الدراسة علي اربع فصول ، الفصل األول 

مياده عبد الغنى عبد الغنى 
حجازى

(م1922_1848 )دور نسوة األسرة العلوية فى المجتمع المصرى
فوزى السيد السيد 

المصرى
2010مجازةماجستير00

التاريخ
.فيتضح من خالل ذلك ان اميرات االسرة العلوية لم تبخل بشئ فى سبيل تقدم المجتمع ال بمالهن أو اهتمامهن أو دعمهن ماديا او معنويا,وايضا الدور السياسى خالل عهد عباس حلمى األول الى الملك فؤاد وتناولت جزء من المنشأت المعمارية لألميرات فى أحياء القاهرة , والدور الثقافى والفنى لألميرات حيث ذكرت التراث الفكرى والثقافى واألدبى والفنى والصالونات األدبية, والدور االجتماعى لهن كالمنشأت التعليمية , تتناول الدراسة البدايات ألميرات األسرة العلوية فى الحياة االجتماعية والخيرية ومعرفة أحوال المرأة المصرية حيث تم إلقاء الضوء على الدور الخيري  ". مكرب قتبان و ولد عم"ليصبح اللقب " مكرب"ويتزامن ذلك مع اتخاذهم لقب" ولد عم " وضحت الدراسة ان حكام قتبان اضافوا الي القب الملكي(4. اظهرت الدراسة ان اقدم ذكر لالله عم ارتبط باقدم ذكر لمملكة قتبان في النقوش اليمنة القديمة المعروفة (3. وضحت الدراسة وجود بعض االلهه الصغري التي عبدت في مملكة قتبان(2. وضحت الدراسة اهمية الدين وااللهه في حياه القتبانيين (1: اهم النتائج. *الطقوس والشعائر الدينية والجنائزية : الوظائف الدينية في مملكة قتبان , الخامس :  المعابد في مملكة قتبان , الرابع : االله عم , الثالث:الهه قتبان, الثاني: تهدف الدراسة الي دراسة االله عم االله الرئيس في مملكة قتبان وحصر كافة النقوش اليمنة القديمة التي ذكرت االله عم والهه قتبان , وتنقسم الدراسة الي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة , الفصل األول 

مياده عبد الغنى عبد الغنى 
حجازى

صراع بين أفراد األسرة العلوية وأثره فى إستقرار الحكم فى 
فوزى السيد السيد المصرى(م1952_1848)مصر

0
0التاريخ2014مسجلةدكتوراه0

. أن معاداة نيقية البيروس قد أفاد الالتين في القسطنطينية وأطال عمر المملكة الالتينية (4. تعلق أمال البيزنطين في المنفي علي امبراطورية نيقية السترداد القسطنطينية (3. إمبراطورية نيقية أضحت في نظر البيزنطين حاضرة االمبراطورية الشرعية (2. قد أيقظت الكارثة داخل العالم البيزنطي الروح الوطنية والوعي القومي (1: أهم النتائج . بعض مظاهر الحضارة في امبراطورية نيقية : الفصل الرابع . السياسة الخارجية المبراطورية نيقية تجاة بعض القوي المجاورة : الفصل الثالث. عالقة امبراطورية نيقية السياسية بالقوي السياسية في المنفي : الفصل الثاني . (م1222-1185)تأسيس امبراطورية نيقية وأحوالها قبيل تولي االمبراطور حنا فاتا تزيس عرش االمبراطورية في الفترة ما بين : م مع إلقاء بعض األضواء عن أحوال اإلمبراطورية البيزنطية ، وتم تقسيم البحث الي مقدمة وأربعة فصول ، الفصل األول1204تهدف الدراسة الي بداية تأسيس إمبراطورية نيقيةبعد سقوط القسطنطينية في أيدي الالتين عام 

نانى احمد يوسف عياد
االسر العلميه فى مصر واثارها السياسى و الحضارى من الفتح 

-641\ هجرى567-21)االسالمى الى نهايه الدوله الفاطميه 
(م117

ماجستير0امال عبد العاطىاحمد عبد السالم ناصف

مسجلة

2015
التاريخ

00

نرمين السيد محمد عبد الوهاب 
يوسف

-1086\هجرى 897-479)تاريخ الطب والتطبيب فى االندلس 
التاريخ2001مجازةماجستيرمحمد فهمى امبابىرضوان محمد البارودىالسيد ابو العزم داود(م1492

كشف الغم(- 4، .1018عدم مشاركة الملك كانوت فى التصدى لغزو االسكتلندى على نور ثمبريا عام (- 3، . الصفقه السياسيه التى ابرحت بزواج كانوت من  ايما النورمانيه ارملة اثلرد ملك االنجليز السابق النت نتيجه حرص الملك كانوت على تحقيق االستقرار داخل انجلترا وخارجها - (2.  كان موقع انجلترا المتميز وقربها من القاره االوربيه يجذب انتباه واطماع كثير من الغزاه- (1:-، واهم النتائج.(م1066-م1043)سياسة انجلترا الخارجيه فى عصر الملك ادوارد المعترف ةالفتح النورمانى ):- ،الفصل الخامس.(م1066-1043)االوضاع الداخليه النجلترا فى عهد الملك ادوارد المعترف :- "، الفصل الرابع.(1042-1036)عصر خلفاء الملك كانوت وسقوط الحكم الدانى "، الفصل الثالث ".(م1035-م1017)السياسه الخارجيه النجلترا اثناء حكم الملك كانوت :-"، الفصل الثانى .(م1016-975)االحوال السياسيه فى انجلترا قبل تولى كانوت الحكم وسياسته الداخليه:- "وقد قسمت الباحثه موضوع البحث الى خمسة فصول تسبقها المقدمه ودراسه نقديه الهم المصادر التي استعانت بها الباحثه في مادتها العلميه، الفصل األول،.(م1066_م1017)تهدف الدراسه الى التعرف على تاريخ إنجلترا السياسي منذ عهد الملك كانوت حتى الفتح النورمانى 0

نرمين السيد محمد عبد الوهاب 
يوسف

دراسه (م1492-714/هجرى897-94)نظام الرى فى االندلس 
0محمد احمد ابو الفضلتاريخيه

0
التاريخ2006مجازةدكتوراه

00

نصره مصطفى عبد الفتاح 
الويشى

سياسة الواليات المتحدة فى مصر ومنطقة غرب إفريقيا فى القرن 
.وتحدثت عن الواليات المتحدة وأهم القضايا المصرية مثل قضية قناة السويس والضباط األمريكيون فى الجيش المصرى ونستنتج أن العالقات المصرية االمريكية كانت ضئيلة فى ذلك القرن بالمقارنة بمصالح الدول العظمى األخرى فى ذلك الوقت وحرصها على عدم االحتكاك واالصطدام بمصالح تلك الدول, واألمريكيون والبترول المصرى والحرب األهلية وأثرها على القطن المصرى , تناولت الدراسة العالقات التجارية والثقافية بين الواليات المتحدة ومصر فقد ضم العالقات التجارية والتمثيل القنصلى األمريكى فى مصر التاريخ2000مجازةماجستير0عبد الغفار محمد حسينالتاسع عشر الميالدى

0

نعمه سامى سليمان الخطيب
مدينه فوه منذ الفتح االسالمى حتى نهايه العصر المملوكى 

(م1517-641\هجرى 923-21)دراسه تاريخيه
السيد ابو العزم داود

االمين عبد الحميد 
ابو سعده

احمد عبد السالم 
ناصف

ماجستير
مجازة

التاريخ2010
00

0التاريخ2010مسجلةماجستير00السيد محمد جاد(م. ق27- 508)السفارات الرومانية في العصر الجمهوري نها عاطف عبدالمجيد شمحوط

. من نتائج الحرب استحدام االنجليز للغة االنجليزية علي نطاق واسع وبشكل تدريجي بوصفها لغة قومية (3. النجاحات االنجليزية في هذه الحرب كانت ترجع بشكل كبير الي قوة الملوك االنجليز الذين حكموا انجلترا في هذه الفتره (2. كانت العالقة بين انجلترا وفرنسا قبل حرب المائة عام عالقة صراع بين تابعي إقطاعي وسيدة االعلي للسيطره علي بعض المقاطعات الفرنسية مثل نورمانديو و أنجو و أكوتين (1: أهم النتائج . *(م1453-1423)المرحلة الثالثة من حرب المائة عام : ،الرابع  (م1422-1381)المرحلة الثانية من حرب المائة عام : ، الثالث (م1380-1337)المرحلة االولي من مراحل حرب المائة عام : ، الفصل الثاني (م1337-1293)العالقات السياسية بين إنجلترا وفرنسا بين عامي :الفصل األول .  فصول 4،وقد قسم الباحث الدراسة الي  (م1453-1337)تهدف الدراسة الي الي التعرف علي حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا0التاريخ1991مجازةماجستير00السيد ابو العزم داود(هجرى551-448)النظام االدارى فى دوله المرابطين نهله حسن خضر نباغو

.توالى إصدار الصحف والمجالت الطبية ويتناول الفصل االول المؤسسات الطبية والصحية وانقسم الفصل الثانى الى قسمين اهتم االول بدراسة االمراض على اختالف انواعها والثانى بالقاء الضوء على الهيئة الطبية وثم بعد ذلك تناول الثقافة الطبية واخيرا فقد تمحور حول اهم المشكالت التى أثارها الصحافة الطبية, ظهرت الصحافة الطبية الول مره فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديو إسماعيل على يد الحكيم محمد علي, تتناول الدراسة بالبحث موضوع الصحافة الطبية واالحوال الصحية التاريخ2006مجازةدكتوراه00وجيه على أبو حمزه(م1947_1865)الصحافة الطبية واألحوال الصحية فى مصر نهى سعيد يوسف زكى .أن الحياة النسكية سارت جنبا الي جنب مع الحياة المشتركة داخل الدير الواحد وهي احدي السمات  التي تميزت بها الرهبنة البيزنطية (3. اول دير تم إنشاؤة بالعاصمة القسطنطينية كان دير دالماوت وليس دير زينون كما أشار البعض (2. الفضل االكبر في انتشار الحياة الديرية يرجع الي الرهبان السوريين بصفة خاصة (1: أهم النتائج . وهو يتناول عالقة الراهب أو الراهبة باالسرة ( دور الدير في المجتمع البيزنطي : )الفصل الرابع . وهو يدرس أوجة الدخل داخل الدير والمتمثلة في هبة الدخول ( التنظيم المالي واالقتصادي لالديرة : )الفصل الثالث . التنظيم االداري الداخلي لالديرة البيزنطية : الفصل الثاني (  . سياسية-اقتصادية-اجتماعية )وهويستعرض االسباب والدوافع وراء االلتحاق بالدير سواء اكانت ( ازدهار حياه الرهبانية في بيزنطة في الفترة من القرن التاسع الي الثاني عشر الميالديين : )ويقع البحث في أربعة فصول يتناول الفصل األول . الوظائف االدارية داخل الدير البيزنطي (3.طبيعة الحياة الرهبانية داخل الديرالبيزنطي (2(. م843-815)،(م787-726)إظهار أزمة المؤسسات الديرية الخاصة أثناء فترة تحطيم االيقونات (1: تهدف الدراسة الي 

نور الدين سليمان لطيف ياسين
الحياة االجتماعية فى السودان فى عهد الخديوى 

دراسة تاريخية (م1879_1863)إسماعيل
فوزى السيد السيد 

المصرى
2014مسجلةماجستير0خالد غازى

التاريخ
.الغزو النورماني كان كارثة للمجتمع االنجلو سكسوني( 5. االنجليز لم يرضوا بفكرة حكم امرأة(4.حقيقة أن فترة حكم الملك هنري االول كانت نار تحت رماد(3.لم يكن الصراع بين االنجليز والنورمان وليد الفتح النورماني ولكنه منذ أن أستقدم البارونات االنجليز(2. أدي الفتح النورماني الي تغير الطبقات االجتماعية في إنجلترامن تولي ارستقراطية لالراضي وزوال أخري(1: أهم النتائج . (م1189-1154)الصراعات الداخلية في انجلترا فترة حكم الملك هنري الثاني: الفصل الخامس (م1154-1135)عصر الفوضي واالضطرابات داخل انجلترا في عهد الملك ستيفن :،الفصل الرابع(م1135-1100)الصراعات الداخلية في عهد الملك هنري االول: ، الفصل الثالث(م1100-1087)(روفوس)االضطرابات الداخلية والفوضي في عهد الملك وليم الثاني: ،الفصل الثاني (م1087-1066)الصراعات الداخلية في إنجلترا في عهد الملك وليم الفاتح : وقد قسمت الباحثة الدراسة الي حمسة فصول يسبقها تمهيد وعرض ألهم مصادر البحث ، الفصل األول . (م1189-1087)تهدف الدراسة الي التعرف علي الصراعات الداخلية في إنجلترا فعهد خلفاء الملك وليام الفاتح 0

نورا السيد عبد هللا البرى
السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية فى عهد الشيخ زايد بن 

فوزى السيد السيد المصرى (م1990_1971)سلطان أل نهيان 
00

.واالحتالل اإليرانى لها وموقف دولة اإلمارات والموقف الدولى والعربى تجاه تلك المشكله (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى)ودراسة عن الجزر الثالث , ودورها فى المنظمات اإلقليمية والدولية والمشاركة فى مؤتمراتها , وايضا دولة اإلمارات فى العديد من القضايا العربية واالسالمية وعالقتها بالدول العربية واالسالمية وعالقاتها مع دول العالم الخارجى , تتناول الدراسة أحداث حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت وقد شمل البحث دولة االمارات منذ أن كانت مجرد إمارات مفككه تحت وطأة االستعمار البريطانى إلى أن وصلت إلى دولة لها كيانها واستقاللها وتدبر شئونها الخارجية بنفسها التاريخ2007مجازةماجستير
ارتباط النفوذ السي - (1:- ، وأهم النتائج  (م751-639)اتساع سلطات رؤساء البالط وأثرها على السياسه الداخليه بالمملكه الميروفنجيه : "، الفصل الرابع .(م741-714)جهود شارك مارتل فى استقرار االوضاع السياسيه الداخليه والخارجيه بالمملكه الميروفنجيهه :-، الفصل الثالث .وقد أوضح استمرار النزاع بين ابروين رئيس بالط نوستريا واألسقف ليجير رئيس بالط برجانديا  (م714-675)اثر السياسه الداخليه للملوك الميرفنجيين فى تفعيل دور رؤساء البالط بالمملكه: "، الفصل الثانى .وتناول كيف كان النزاع قائما على السلطه بين رؤساء البالط والطبقه األرستقراطيه بعد وفة الملك راجوبرت (م675-639)ضعف السلطه الملكيه الميروفنجيه وسيطرة رؤساء البالط على مقاليد الحكم : "الفصل االول :-  فصول 5، وتتكون الدراسه من .يتناول الجانب الحضاري للبالد : ، والثانى .يتناول الدور الذى قام به كل رئيس بالط داخل المملكه الميروفنجيه من اجل استقرار االوضاع الداخليه للفوز بالسلطه العليا : تهدف الدراسه الى ابراز العالقه بين رؤساء البالط كمؤسسه فعليه للحكم وقوى التأثير السياسي الداخلى في البالد وما نتج عنه من نزاعات وحروب اهليه طويله،ترجع أهمية الدراسه الى انقسامها الى قسمين األول

. التوصل الي اسباب فشل ثورة برداس قوقاس ضد تزيمسكس وتم تقسيم هذه االسباب إلي اسباب تتعلق ببرداس نفسة و أسباب ترجع الي االمبراطور تزيمسكس (3. توصل الباحث إلي أسباب االستجابة السريعة من قاطني اسيا الصغري ألي خروج علي سلطة االمبراطور (2. تغلغل نفوذ أل قوقاس وسطوتهم في شئون االمبراطورية المدنية والعسكرية طوال فترة حكم االسرة المقدونية (1أهم النتائج . تناول فيها االسباب التي دفعت برداس قوقاس إلي القيام بالثورة ضد باسيل الثاني  ( م989-986ثورة برداس قوقاس الثانية ): فقد تناولت فيه أسباب ظهور برداس قوقاس في مسرح السياسة البيزنطية مجددا والفصل الرابع)م فقد ناقشنا فيه أصل أسرة قوقاس وبداية ظهورهم والمناصب التي توالها أفرادها والفصل الثالث بعنوان ظهور برداس قوقاس مرة أخري في الحياة السياسية في بيزنطة 971والفصل الثاني بعنوان ثورة برداس قوقاس االولي في عام  (الفترة التي تعتبر مدخال هاما وضروريا لموضوع البحث )وتتكون الدراسة من أربعة فصول الفصل األول بعنوان أحوال اإلمبراطورية البيزنطية قبيل الفترة موضوع الدراسة . تهدف الدراسة الي إبراز مدي الضيق الذي تعرض له االمبراطور باسيل الثاني من القادة العسكريين0التاريخ1990مجازةماجستير00فوزي عبدالرازق مكاوياالوصياء علي العرش البطلميهالة حامد محمد السطيحة

".إدوارد "من تهمة االشتراك والتخطيط لمقتل شقيقة الملك  " إثلرد "توصل الباحث إلي براءة الملك (3. علي الرغم من ذكاء الملك يري الباحث أن الفوضي التي حدثت في المملكة االنجليزيية بعد وفاته كان للملك إدجار دورا في حدوثها بطريق غير مباشر (2. تعتبر فترة حكم الملك إدجار النجلترا من أفضل الفترات في تاريخ انجلترا(1: أهم النتائج . السياسة الخارجية النجلترا مع الدانيين في عهد الملك إثلرد: الفصل الرابع . (م1016-978)السياسة الخارجية النجلترا في عهد الملك إثلرد : الفصل الثالث. (م1016-978)السياسة الداحلية النجلترا في عهد الملك إثلرد : الفصل الثاني  . (م978-959)أحوال إنجلترا السياسية في عهد الملكين إدجار المحب للسالم و إداورد الشهيد : الفصل األول. ، والبحث يتكون من أربعة فصول يسبقها مقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختيارة ودراسة تحليلية الهم المصادر التي استعان بها الطالب  (م1017-975)تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ إنجلترا بين عامي 0التاريخ1995مجازةدكتوراه0عزة  شعبانلطفي عبدالوهاب يحييالحيوانات والطيور المستأنسة في مصر في العصريين البطلمي والروماني  هالة حامد محمد السطيحة

.أن البارونات االنجليز كانت لديهم القدرة علي تحمل أخطاء الملك المتكررة وإستبداده لمده أطول من تحملهم أي تسلط : أهم النتائج. (قشتالة-نافار-أرجوان)السياسة الخارجية النجلترا تجاة فرنسا و إيرلندا واالمبراطورية الرومانية والممالك األسبانية :الفصل الخامس. السياسة الحارجية النجلترا تجاه اسكتلندا وويلز: الفصل الرابع.   ويستعرض طبيعة العالقة الوثيقة بين الملك هنري وكنيسة روما طوال مده عهده (العالقات بين انجلترا والبابوية): الفصل الثالث.ويتناول تحول الملك هنري للحكم منفردا وظهور طبيعة سياستة(م1272-1234)األوضاع السياسية الداخلية في انجلترا : الفصل الثاني. ويتناول الظروف التي اعتلي فيها الملك هنري الثالث عرش إنجلترا(م1234-1216)األوضاع السياسية الداخلية في إنجلترا : تكونت الدراسة من خمسة فصول ، الفصل األول. تهدف الدراسة الي دراسة التاريخ السياسي النجلترا في عهد الملك هنري الثالث 0التاريخ2010مسجلةماجستير00السيد محمد جادالسجون المصرية في العصريين اليوناني والرومانيهاني فكري محمد مجود

.محاكاه الصليبين للمسلمين في بعض عاداتهم في إعداد الطعام وأنواع الطعام(6. قيام بعض الصناعات في بالد الشام مثل صناعة النبيذ(5.عدم االلتزام الخلقي عند الصليبين وخيانة العهود(4.قيام عالقات ودية بين المسلمين والصليبين (3. استمرار أهمية بعض عناصر المجتمع الصليبي كما كانت عليه في أوطانها في أوروبا وخاصة عنصر الفرسان ثم عنصر رجال الدين(2. قيام عالقات وديه بين المسلمين والصليبين (1: أهم النتائج . الحياه االقتصادية للصليبين في ضوء كتاب اإلعتبار: الفصل الرابع. عناصر المجتمع الصليبي في ضوء كتاب األعتبار: الفصل الثالث. الحياه االجتماعية للصليبين في بالد الشام في ضوء كتاب األعتبار: الفصل الثاني. أسامة بن منقذ نشأته ومؤلفاته: وتتكون الدراسة من أربعة فصول، الفصل األول  بعنوان . في ضوء كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ  (م1188-1089)تهدف الدراسة الي دراسة الحياة االجتماعية واالقتص  بادية للصليبين في بالد الشام في    الفترة من 0التاريخ2013مجازةماجستير00السيد محمد جاد(م.ق510-546)أثينا تحت حكم الطغاةهبه هللا مبروك مصطفي شهاب

هبه رجب السيد محمود
جهود الملك فيصل بن عبد العزيز فى دعم القضايا الغربية 

(م1975_1964/ه1395_1384)واالسالمية 
وجيه على أبو حمزه

فوزى السيد السيد 
المصرى

2007مجازةماجستير0
التاريخ

.م وقيادته لمعركة البترول وجاء بالحديث عن ما حل بالوطن العربي واألمة االسالمية من فوضي سياسية وفكرية خاصة بعد إعالن الخالفة اإلسالمية1973ثم تناول دور الملك فيصل في دعم حرب أكتوبر , ودعمه لحرب االستنزاف , م 1967تتناول الدراسة جهود الملك فيصل بن عبد العزيز السياسي المبكر وبعد ذلك تحدث عن دور الملك فيصل في دعم القضية الفلسطينية ودوره في إزالة أثار نكسة  0

هبه على عطيه عطيه
مشاريع الحلول السياسية للصراع بين مصر واسرائيل من عام 

م1979 حتى 1967
2009مسجلةماجستيرمحمد أحمد الشرقاوىوجيه على أبو حمزهعبد الغفار محمد حسين

التاريخ
.أصل القبائل البولندية يقع في منطقة بولندا الصغري ولكن نتيجة للحروب التي وقعتفي هذه المنطقة تحول مركز القيادة من الجنوب الي الشمال(2.           أن الطبيعة الجغرافية قد أثرت علي الشعوب السالفية الذين لم يكونوا مجموعة واحدة (1:  أهم النتائج.  (م1079-962)أضواء علي بعض مظاهر الحضارة في بولندا في عهد أسرة بياست االول : الفصل الخامس . (م1079-1025)االحوال السياسية لبولندا في عهد خلفاء بوليسالف االول : الفصل الرابع . (م1025-992)السياسة الخارجية لبولندا في عهد بوليسالف االول : الفصل الثالث. (م992-962)مملكة بولندا في عصر الملك ميشسالف األول : الفصل الثاني . مقدمة عن جغرافية بولندا وأصل الشعب البولندي : فصول ، الفصل األول 5وتتكون الدراسة من .تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ بولندا دراسة مستقلة بذاتها 0

هدى حسنى محمد فؤاد
موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية الفلسطينية من 

عبد الغفار محمد حسينفؤاد المرسى خاطر(م1956_1947
0

.والدور الذي يقوم به الصهيوني في الواليات المتحدة لجعلها مؤيدة ومساندة وداعمة ومنحازة الى الجانب االسرائيلي دائما رغم كونه ال يمثل الجانب الذي يمتلك الشرعية الدولية وتم إظهار وتوضيح الدور االمريكي المؤيد والمساند والمدعم بصفة مستمرة ودائمة للجانب االسرائيلي ضد الجانب العربي وهو الجانب الذي يمتلك الحق والشرعية, واالسباب التي دفعت الواليات المتحدة لدعم االطماع الصهيونية والدفاع عنها , م 1956- 1947من خالل الدراسة تم توضيح الدور الذي لعبته الواليات المتحدة االمريكية في القضية الفلسطينية من عام التاريخ2001مجازةماجستير
0

هدير محمد إبراهيم قنديل
نظام الحاكم والمعارضة فى مصر فى عهد 

(1981_1971)السادات
إبراهيم على عبد العال

إبراهيم فؤاد عبد 
العزيز

2015مسجلةماجستير0
التاريخ

00

.التوصل علي امتداد البحث الي عدة استنتاجات تاريخية هامة مثل األسباب التي أدت إلي عدم تنفيذ مشاريع الحروب الصليبية بما فيها مشروع مارينوسانودو وتمثلت في تفضيل المدن اإليطالية التجارية اللجوء الي سياسة المهادنة(3. أصل مارينوسانودو البندقي االصل كان العامل والمحرك االساسي لتقديمة مشروعة الصليبي علي بالد الشرق(2. أغلب دعاة الحروب الصليبية اتخذوا من الدين ستارا لتحقيق أهدافهم الدنيئة(1:أهم النتائج. *وسائل نجاح الحملة الصليبية إلي االراضي المقدسة وضمان االحتفاظ بها:إستراتيجية حملة مارينوسانودو ,الخامس:اإلعداد المادي للحملة ,الرابع:مارينوسانودو ودوافع حملتة واالعداد الروحي لها ,الثالث:,الثاني (ه720 -690/م 1311-1291)فكرة الحروب الصليبية في غرب أوروبا بعد إسترداد المسلمين عكا : فصول, الفصل األول5قد قسم الباحث الدراسة الي 0التاريخ2009مسجلةماجستيرمحمد أحمد الشرقاوىإبراهيم على عبد العالعبد الغفار محمد حسين(م1856_1853)حرب القرم هشام إبراهيم عبد العزيز الشيخ

هناء محمد إبراهيم بركات
التاريخ السياسي المبراطورية طرابيزون البيزنطية منذ منتصف 

م1461القرن الرابع عشر حتي سقوطها سنة 
1998مجازةماجستير00أسامة زكي زيد

التاريخ
كشف الغم(- 4، .1018عدم مشاركة الملك كانوت فى التصدى لغزو االسكتلندى على نور ثمبريا عام (- 3، . الصفقه السياسيه التى ابرحت بزواج كانوت من  ايما النورمانيه ارملة اثلرد ملك االنجليز السابق النت نتيجه حرص الملك كانوت على تحقيق االستقرار داخل انجلترا وخارجها - (2.  كان موقع انجلترا المتميز وقربها من القاره االوربيه يجذب انتباه واطماع كثير من الغزاه- (1:-، واهم النتائج.(م1066-م1043)سياسة انجلترا الخارجيه فى عصر الملك ادوارد المعترف ةالفتح النورمانى ):- ،الفصل الخامس.(م1066-1043)االوضاع الداخليه النجلترا فى عهد الملك ادوارد المعترف :- "، الفصل الرابع.(1042-1036)عصر خلفاء الملك كانوت وسقوط الحكم الدانى "، الفصل الثالث ".(م1035-م1017)السياسه الخارجيه النجلترا اثناء حكم الملك كانوت :-"، الفصل الثانى .(م1016-975)االحوال السياسيه فى انجلترا قبل تولى كانوت الحكم وسياسته الداخليه:- "وقد قسمت الباحثه موضوع البحث الى خمسة فصول تسبقها المقدمه ودراسه نقديه الهم المصادر التي استعانت بها الباحثه في مادتها العلميه، الفصل األول،.(م1066_م1017)تهدف الدراسه الى التعرف على تاريخ إنجلترا السياسي منذ عهد الملك كانوت حتى الفتح النورمانى  0

هناء محمد عبد الحميد الفقى
التاريخ السياسى والحضارى لمدينه مكناسه المغربيه منذ فتح 

\ هجرى 869-452)المرابطين بها حتى نهايه دوله بنى مرين
(م1060-1465

ماجستير00محمد احمد ابو الفضل
مجازة

2004
التاريخ

00

هناء محمد عبد الحميد الفقى
تاريخ الصناعه فى المغرب واالندلس خالل عصر المرابطين 

(م1269-1056/هجرى668-448)والموحدين 
دكتوراه00محمد احمد ابو الفضل

مجازة
التاريخ2008

00

التعريف بالملكاتيين والذين كانوا نقطة إلتقاء ما بين لبيزنطيين والعالم اإلسالمى-5هناك عدد من االجئين البيزنطيين قد لجئوا إلى العالم اإلسالمى واألسباب التى أدت إلى إقبال هؤالء إلى العالم اإلسالمى  -4. بين الدور العظيم الذى لعبته الجوارى البيزنطيات فى العالم االسالمى وبين مواصفات الجوارى البيزنطيات وكانوا يتمتعون  بالجمال واالمانة والبخل الشديد - 3المسلمين لم يقوموا بخصى العبيد _2. أن بعضا من البيزنطيون قد عاشوا فى العالم االسالمى فى قصور وبيوت الخلفاء واالمراء والقادة وعامة المسلمين -1: أهم النتائج . الملكانيون فى العالم اإلسالمى :الفصل الرابع , النساء والجوارى والعبيد واالجئون البيزنطيون  :الفصل الثالث , الرسل والسفراء البيزنطيون :الفصل الثانى ,األسرى البيزنطيون / الفصل األول بعنوان : وقسم الباحث الدراسة إلى عدة فصول . تهدف الدراسة إلى التعرف على البيزنطيون في العالم االسالمى 0التاريخ2010مسجلةماجستير00حسين محمد عطية(م893-810)فونيوس بطريرك القسطنطنية حياته واعماله هناء محمد مجمد يوسف دراز

هناء محمود عبدالفتاح شمس
الدور السياسى واالقتصادي لقناصل الدول االوربية والتراجمة في 

م1517-1250)العصر المملوكى 
2012مسجلةماجستير00محمد محمود النشار

التاريخ
00

هيام عبد النبى عبد المقصود 
سويد

الحياة االجتماعية فى مصر فى عهد الملك فؤاد األول 
فوزى السيد السيد المصرى (م1936_1917)

00
. التى شاركت فيها كافة فئات المجنمع المصرى التى كانت لها اثارها فى ايجاد حراك اجتماعى بين الطبقات االجتماعية ساهم فى تغير شكل القوى االجتماعيةفى مصر 1919 والتى امتازت باليقظة وقيام ثورة 1936-1917يتناول البحث بالدراسة الحياة االجتماعية فى مصر فى عهد الملك فؤاد االول فى الفترة منالتاريخ2008مجازةماجستير

0

0عبد الغفار محمد حسين(م1920_1876)سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه المكسيك وسام حلمى حافظ المرشدى
0

التاريخ2002مجازةماجستير
. وضعت دستورا جديدا لها يعمل به حتى االن1917 ثم عام 1857لسنوات عديده كانت الكسيك متبعه لدستور .  ونتائج ذلك1916 1914معرفه أسباب وراء التدخل العسكرى االمريكى في المكسيك عامي . ومحاوله تقصى حقيقتها واسبابها وأهدافها واستمرارها هذه الفتره الطويله وكيف انتهت, والتي تجذب مدتها عشر سنوات االنتباه, دراسه الحرب االهليه في المكسيك. وجهوده وخططه من اجل اصالح الدوله والنهوض بمواردها, ويهدف الدراسه الى معرفه الوسائل والطرق التي اتبعها جياز في حكمه للمكسيك جعلته يستمر طويال لفتره تزيد عن ثالثين عاما دون الحكام السابقين والتابعين له. ترجع أهمية الدراسه الى محاوله ابراز المعالم االساسيه لسياسات الواليات المتحده في عالقتها بدوله من دول أمريكا الالتينيه وهى المكسيك الجار الجنوبى لها .الصراع المذهبي أو الجدل االهوتي الذي حدث قد أثر اوال علي السياسة العامة للدولة وتسبب في خلق فوضي(4.تعرض الوثنيين لبعض مراحل من االضطهاد وخاصة في مصر (3.تدرج القانون البيزنطى في معاملتة للوثنيين فصدر إعتراف للمسيحية اوال كديانة داخل الدولة (2.بقاء القانون البيزنطي علي ما كان عليع روماني الروح لم تحدث عليه تغييرات كثيرة ولم يصبح قانونا مسيحيا ولم يتأثربشكل كبير بالمسيحية اال في عهد االمبراطور ليوالثالث (1: وأهم النتائج. موقف القانون البيزنطي من اليهودمبينا أهم عقائدهم الدينية : الفصل الرابع .الهرطقة وتعريفها : الفصل الثالث. يتناول الوثنيين والقانون البيزنطي موضحا فيه اوال القانون البيزنطي: الفصل الثاني. تطور القانون البيزنطي ومصادرة الممثلة بالدرجة االولي في قرارات االباطرة : وتنقسم هذه الدراسة الي مقدمه وأربعة فصول ، الفصل االول. تهدف الدراسة الي كل ما أوردة االباطرة الثالثة تيودوسيوس الثاني وجستنيان األول وليو الثالث في مجموعاتهم القانونية من نصوص متعلقة بأصحاب الطوائف األخرى ،كما تهدف الي بيان أثر القانون البيزنطي في سير االحداث السياسية والتفاعالت االجتماعية واالستفاده من ذلك 

وسام حلمى حافظ المرشدى
الواليات المتحدة االمريكية وتوسعها فى الباسفيك فى هاواى 

(م1899_1840)وساموا والفلبين من 
عبد الغفار محمد حسين

00
التاريخ2005مجازةدكتوراه

.ثم وضحت الظروف واالوضاع المحيطة بالحرب االسبانية واالمريكية والتي كانت نتائجها تعد بمثابة نقطة انطالق جديدة في السياسة االمريكية, مع عرض كيفية تمكن الواليات المتحدة من ضم هذه الجزر رغم االحتجاجات من قبل الدول االوروبية ,ومعرفة الدوافع واالسباب تجاه الفكر االمريكي للتوسع , وتحديد موقع الجزر الثالثة في الباسفيكي , وحاولت الدراسة االشارة الى المحيط الباسفيكي ودي أهميته بالنسبة للواليات المتحدة , واالشارة الي الموقف االوروبي تجاه هذا التوسع ,وتقرر ضم عدد من الجزر الهامه به , ترجع أهمية الدراسة إلى محاولة إبراز معالم السياسة االمريكية خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعوامل والدوافع التي جعلت الواليات المتحدة تتخلي تدريجيا عن سياسة العزلة وتفكر في التوسع في المحيط الباسفيكي  .للقرية الفصل في نزاعاتهم وتسير السيورالت وتشاورهم(7.التوصل الي ظاهرة التطواف الزهدي(6. التعاون الدائم والمستمر بين الدولة والكنيسة في االمور العلمانية والدينية(5.االتجاة العام نحو تكوين الضياع الكبيرة وتركز ملكية االرض الزراعية(4.سكسوني تعلم السيورل البسيط وااليورل العظيم قيمة الرأي والمناقشة(3.حكم إنجلترا كان حكما ملكيا دستوريا(2. تداول السيورالت وتشاورهم في مجلس حكماء(1:أهم النتائج. ترجمات الفرد العظيم ونشاطة االدبي:سكسونية,الفصل الثامن-النهضة العلمية االنجلو :الفصل السابع, القضاء في انجلترا االنجلوسكسونية: التنظيمات العسكرية االنجلوسكسونية,الفصل السادس: التنظيمات الدينية, الفصل الخامس: الفصل الرابع:التنظيمات االقتصادية : التنظيمات السياسية واإلدارية ,الفصل الثالث: الفصل الثاني. األوضاع االجتماعية: الفصل األول . سكسونية خالل عصر الملك الفريد العظيم ,وقد قسم الباحث الدراسة الي ثمانية فصول تسبقها دراسة نقدية -تهدف الدراسة الي دراسة مظاهر الحضارة في إنجلترا االنجلو

وضحة صحن رفاعى الهضيبان
الحياة االجتماعية فى الكويت فى عهد الشيخ عبد هللا السالم 

(م1965_1950)الصباح
فوزى السيد السيد 

المصرى
خالد عبد الحميد 

غازى
2015مسجلةماجستير0

التاريخ
00

وليد أنور حمدون السيد
تاريخ التعليم الهندسى فى مصر وأثره على التطور العمرانى بها 

(م1861_1816)
فوزى السيد السيد 

المصرى
التاريخ2007مجازةماجستير00

. وكما شهدت تلك الفترة إقامة مشروعات هندسية كبرى ساعدت على توفير الموارد الالزمة لبناء مصر وعمارتها والتي من بينها شق الترع والقنوات وغيرها وهذه المشروعات جميعها تمت على ايدي ابناء المصريين, تعالج الدراسة موضوع تاريخ التعليم الهندسي في مصر  في فترة فى غاية األهمية في تاريخ مصر وانها تحتوي على كثير من األحداث الهامة حيث بدءت بإدخال التعليم الحديث ونظمه في مصر من خالل إنشاء المؤسسات التعليمية الحديثة على غرار الدولة االوروبية ومن بينها مدارس الهندسة  .الباباوية علي الرغم انها لم تحقق شيء كبير الي انها تحركت بشكل ملحوظ خالل عهد حنا الخامس باليولوجوس اكثر من عهود سابقة (4. فشل جميع محاوالت االتحاد بين الكنيستين الالتينية واليونانية (3. البنادقة قد تميزوا بالطمع والجشع االقتصادي والرغبة في مزيد دائما(2. ان العالقات السياسية بين بيزنطة وبلغاريا اتسمت بالعداء بشكل عام خاصة بعد وفاه ميخائيل سيسمان وتولي سده الحكم ايفان الكساندر  (1: اهم النتائج. *سياسة االمبراطورية البيزنطية تجاه العثمانيين والمماليك :سياسة االمبراطورية البيزنطية تجاه المملكتين الصربية والبلغارية , الخامس:سياسة االمبراطورية البيزنطية تجاه المدن التجارية االيطالية الرابع:الثالث. سياسة اإلمبراطورية البيزنطية تجاه الباباوية: , الثاني  (م1341-1328)سياسة بيزنطة الخارجية قبيل موضوع البحث: , قسم الباحث الدراسة الي حمسة فصول , الفصل األول  (م1361-1341)تهدف الدراسة الي التعرف علي السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في عهد االمبراطور حنا الخامس بايو لوجس

(م1952_1936)المعارضة فى البرلمان المصرىوليد أنور حمدون السيد الهوارى
فوزى السيد السيد 

المصرى
0

0
0التاريخ2014مسجلةدكتوراه

.م قد أستمرت عشر سنوات756رفض الباحث رواية جايمار التي قال فيها أن فترة االضطرابات والحرب االهلية التي أعقبت موت الملك كوثرد ( 3. أرجع الباحث هروب الملك أثلبالد ملك مرسيا من ميدان القتال في معركة برفورد الي رؤيتة لمجريات االمور(2. م 752في معركة برفورد (م757-716)وبعد نظره دور كبير في انتصارة علي الملك أثلبالد ملك مرسيا(م756-740)كان لذكاء الملك كوثرد ملك وسكس  (1:أهم النتائج " . (م871-858)مملكة وسكس في عهد خلفاء الملك أثلولف : "، الفصل الرابع (م858-839)األحوال السياسية في مملكة وسكس في عهد الملك أثلولف : ، الفصل الثالث (م839-786)األحوال السياسية في مملكة وسكس بين عامي : ،الفصل الثاني (م786-740)األحوال السياسية في مملكه وسكس بين عامي : تهدف الدراسة الي التعرف علي التاريخ السياسي لمملكة وسكس ، وقد قسم الباحث الدراسة الي أربعة فصول ،الفصل األول

وليد سعيد ناجى فليفل
الخطط الحربيه عند المسلمين منذ قيام الدوله االمويه وحتى نهاية 

(م847-661\هجرى 232-41)العصر العباسى االول
ماجستير00السيد ابو العزم داود

مجازة
2002

التاريخ
ضياع امالك انجلترا في فرنسا في عهد الملك جون شقيق الملك (2. حفاظ الملك ريتشارد علي امالك انجلترا  في فرنسا (1:،أهم النتائج1216-1199،الفصل السادس عالقات انجلترا السياسية مع فرنسا في أثناء حكم الملك جون (م1216-1199)م،الفصل الخامس عالقات انجلترا السياسية بالبابوية وبعض القوي االوربية المجاورة في اثناء حكم الملك جون في الفترة من عام1199-1189م ، الفصل الرابع عالقات انجلترا بالقوي المجاورة في اثناء حكم الملك ريتشارد االول 1216-1199،الفصل الثالث أوضاع انجلتراالداخلية في عصر الملك جون  (م1199-1191)،الفصل الثاني أوضاع انجلترا الداخلية أثناء وجود الملك ريتشاردخارج البالد واسهامتها في الحملة الصليبية الثالثة وعودتة حتي وفاتة  (م1190-1189)أوضاع إنجلترا الداخلية منذ تولي ريتشارد االول العرش حتي خروجة الي الشرق في الحملة الصليبية الثالثة ومدي اسهامتها فيها من :  م ،الفصل االول 1189 إلي 1154أوضاع إنجلترا الداخلية السياسية وعالقتها بالقوي المجاورة وإسهامتها في الحروب الصليبية قبيل الفترة موضوع البحث من :  فصول رئيسية الفصل التمهيدي 6تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ إنجلترا في العصور الوسطي بصفة عامة ، يتكون البحث من فصل تمهيدي و0

علي صعيد التنظيمات العسكرية فيرجع الفضل للملك وليم الفاتح في إد(4. وعلي صعيد النظم الدينية وجد الملك وليام الفاتح الكنيسة االنجليزية في حالة سيئة ويرجع ذلك الي ضعف االهتمام العام في انجلترا بما يحدث من تغيير في القارة االوربية(3. سكسونية الخاصة بمنصب الملكية مثل الحرص علي موافقة مجلس الويتان االنجليزي أو مجلس الحكماء-النظم السياسية واالدارية فقد ابقى الملك علي بعض التقاليد واالعراف االنجلو(2.علي الصعيد االجتماعي قد حلت طبقة ارستقراطية جديدة من النورمان والفرنسيين محل الطبقة االرستقراطية التقليدية من االنجلوسكسون(1: أهم النتائج. *النظم العسكرية:القضاء والتشريعات, السادس:النظم الدينية,الخامس:النظم االقتصادية , الرابع: النظم السياسية واالدارية ,الفصل الثالث: الحياة االجتماعية ,الفصل الثاني:  فصول يسبقها تمهيد, عناوين الفصول كالتالي ,الفصل االول6, وقد قسم الباحث دراسته الي " سيرة وعصر وليم األول"وعلي الدراسة التي قام بها اشلي في " وليم الفاتح وحكم النورمان" , اعتمد الباحث علي الدراسة التي قام بها فرانك ستنتون والتي جاءت بعنوان (م1087-1066)تهدف الدراسة الي معرفة مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك وليام الفاتح0التاريخ2005مجازةدكتوراه00محمد احمد ابو الفضلوليد سعيد ناجى فليفل

الجندية في مصر القديمة حتي نهاية عصر الدولة الوسطيوليد عبدالعال احمد حمدان
عالء الدين محمد محمد 

قابيل
0التاريخ2015مسجلةماجستير00

.أن الملك هنري الثاني كان بإستطاعتة السيطرة علي فرنسا في بداية حكم الملك فيليب أوغسطس لكنه تركه حتي تخلص من أعدائة في الداخل بمساعدته الغير مباشرة عن طريق السماح الوالده بالحرب بجانبة ضد أعدائة (2.بداية الصراع الفعلي والحقيقي بين انجلترا وفرنسا(1: أهم النتائج. عالقة انجلترا ببعض القوي االوربية االخري والحروب الصليبية : دور انجلترا في غزو ايرلندا ، الفصل الخامس:  عالقة انجلترا بالبابوية ، الفصل الرابع: العالقات اإلنجليزية الفرنسية ، الفصل الثالث:،الفصل الثاني  (م1154-1135)األحوال السياسية النجلترا قبيل الفترة موضوع البحث :  تهدف الدراسة الي دراسة السياسة الخارجية إلنجلترا خالل عصر الملك هنري الثاني،وقد قسم الباحث الدراسة الي خمسة فصول ، الفصل األول

وليد فاروق عرفه الكومى
الدوله الزيديه فى طبرستان وجيالن وجرجان دراسه سياسيه 

سيد ابوالعزم داودمحمد احمد ابو الفضل(م928-864\هجرى 316-250)حضاريه 
0

التاريخ1996مجازةماجستير
.اسقط الباحث خالل سردة لتفاصيل الحملة الدانية العديد من االساطير التي لصقت بشخصية الملك الفرد ( 4. أن الفرد هو أول من فرض ضريبة الدانيين(3. الرابع لم يتوج الفرد ويكرسه ملكا علي وسكس" ليو" أثبت بالدليل القاطع أن البابا(2. السيادة علي إنجلترا كانت سيادة شكلية ومؤقتة(1: أهم النتائج0

وليد محمد حموده الجزار
التشريعات اإلنجليزية منذ عهد الملك هنري األول حتي نهاية جكم 

(م1216-م1100)الملك حنا
2009مسجلةماجستير00أسامة زكي زيد

التاريخ
.التوصل علي امتداد البحث الي عدة استنتاجات تاريخية هامة مثل األسباب التي أدت إلي عدم تنفيذ مشاريع الحروب الصليبية بما فيها مشروع مارينوسانودو وتمثلت في تفضيل المدن اإليطالية التجارية اللجوء الي سياسة المهادنة(3. أصل مارينوسانودو البندقي االصل كان العامل والمحرك االساسي لتقديمة مشروعة الصليبي علي بالد الشرق(2. أغلب دعاة الحروب الصليبية اتخذوا من الدين ستارا لتحقيق أهدافهم الدنيئة(1:أهم النتائج. *وسائل نجاح الحملة الصليبية إلي االراضي المقدسة وضمان االحتفاظ بها:إستراتيجية حملة مارينوسانودو ,الخامس:اإلعداد المادي للحملة ,الرابع:مارينوسانودو ودوافع حملتة واالعداد الروحي لها ,الثالث:,الثاني (ه720 -690/م 1311-1291)فكرة الحروب الصليبية في غرب أوروبا بعد إسترداد المسلمين عكا : فصول, الفصل األول5قد قسم الباحث الدراسة الي  .ملك اسكتلندا" لحناباليول"كدوق لمقاطعة جاسكوني ومعاملة إدوارد " إلدوارد"ملك فرنسا " فيليب الرابع"هناك تشابه بين معامله (3. من االسباب االخري التي اعاقت سياسة الملك إدوارد في اسكتلندا انه لم يكن قادر علي تكريس الوقت واالنتباه الدائم الي غزو اسكتلندا ( 2.  بالرغم من انقسامات االسكتلنديين الحزبية كان هناك مقاومة وطنية أكثر في اسكتلندا من ويلز (1:أهم النتائج. *عالقة انجلترا بالبابوية: العالقات السياسية بين انجلترا وفرنسا ,الفصل السادس: العالقات السياسية بين انجلترا و اسكتلندا , الفصل الخامس: السياسة الخارجية النجلترا تجاه مقاطعة ويلز,الفصل الرابع: األحوال السياسية داخل انجلترا إبان الفترة موضوع البحث, الفصل الثالث: , الفصل الثاني (م1272-1240)األوضاع السياسية في إنجلترا بين عامي: تهدف الدراسة الي التعرف علي تاريخ إنجلترا السياسي في عهد الملك ادوارد األول , وقد قسمت الباحثة الي ستة فصول يسبقهادراسة تحليلية نقدية الهم مصادر البحث, الفصل األول 

ياسر حلمى احمد عبده
طبقه النجار فى مصر فى مصر فى عصر دوله المماليك 

واثرهم فى المجتمع المصرى
ماجستير00احمد عبد الحمبد خفاجى

مجازة
التاريخ1993

ستيالء الصليبين عليه في عام: الفصل األول. وقسمت الدراسة الي أربعة فصول ودراسة تحليلية ثم ثالثة من المالحق وقائمة المصادر والمراجع.حتي نهاية فترة البحث(ه534/م1139)تهدف الدراسة الي تتبع تاريخ هذا الحصن منذ البداية وقد ظهر هذا الدور بارزا منذ إستيالء الصليبين عليه في عام 0 .التوصل الي السبب الذي من أجله كان الصليبيون يلهثون وراء محاولة االستيالء علي حصن شقيف أرنون ولعل ذلك يرجع الي ظهور عماد الدين زنكي ورغبته في ضم دمشق الي الوحدة العربيه االسالمية (2. أن الصليبين لم يشنوا هجماتهم علي الحصن أثناء تقدمهم في الحملة الصليبية االولي عند مرورهم عليه (1: ومن أهم النتائج. (ه666-648/م1268-1250)االوضاع السياسية للحصن حتي إستعادة المسلمين له في عهد السالطين المماليك: الفصل الرابع . (ه648-585/م1250-1189)دور الحصن بين المسلمين والصليبين: الفصل الثالث. (ه585-534/م1189-1139)دور الحصن في االوضاع السياسية بالمنطقة منذ وقوعه في أيدي الصليبين حتي إسترداد المسليمين له: الفصل الثاني. (ه534/م1139)دراسة جغرافية وطبوغرافية لحصن شقيف أرنون وا 

ياسر حلمى احمد عبده
التاريخ السياسى والحضارى القليم بالد الجبل بفارس فى العصر 

0محمد احمد ابو الفضل(م1158-847/هجرى553-232)العباسى الثانى
0

التاريخ2003مجازةدكتوراه
.أدخل وليم الفاتح فنون وأساليب جديدة في القتال كسالح الفرسان ,وأدخل الفن النورماني في بناء القالع , وأستحدث طرقا جديدة في فن الحصار(5.نجح وليم الفاتح في ايجاد قنوات انصهر من خاللها الحاكمون والمحكومون في بوتقة واحده محققا الوحده الوطنية (4. أضحي النجلترا شخصية قوية تجاه البابوية في روما رغم قوة البابوات الذين شغلوا الكرسي االقدس وقتئذ(3. استطاع الملك وليام الفاتح الحفاظ علي انجلترا والذود عنها ضد الحمالت الدانية المتكررة عليها (2. إن النتيجة الحقيقية للغزو النورماني هي اخراج انجلترا من عزلتها النسبية وتقوية الصالت بينها وبين القارة االوربية وجعلها عضوا عامال في تطور الحضارة الغربية (1: أهم النتائج. *عالقة انجلترا بفرنسا:سياسة إنجلترا الخارجيةتجاه البابوية , الرابع: عالقة إنجلترا ببعض القوي االوربية , الثالث:م , الثاني1066الفتح النورماني النجلترا عام:تهدف الدراسة الي التعرف علي السياسة الخارجية النجلترا في عهد الملك وليم الفاتح , قسم الباحث الدراسة الي أربعة فصول يسبقها تمهيد ,الفصل األول0

ياسر محمد غازى إبراهيم
-1066)السياسة الخارجية النجلترا في عهد الملك وليم الفاتح 

(م1087
التاريخ2001مجازةماجستير00أسامة زكي زيد

.للقرية الفصل في نزاعاتهم وتسير السيورالت وتشاورهم(7.التوصل الي ظاهرة التطواف الزهدي(6. التعاون الدائم والمستمر بين الدولة والكنيسة في االمور العلمانية والدينية(5.االتجاة العام نحو تكوين الضياع الكبيرة وتركز ملكية االرض الزراعية(4.سكسوني تعلم السيورل البسيط وااليورل العظيم قيمة الرأي والمناقشة(3.حكم إنجلترا كان حكما ملكيا دستوريا(2. تداول السيورالت وتشاورهم في مجلس حكماء(1:أهم النتائج. ترجمات الفرد العظيم ونشاطة االدبي:سكسونية,الفصل الثامن-النهضة العلمية االنجلو :الفصل السابع, القضاء في انجلترا االنجلوسكسونية: التنظيمات العسكرية االنجلوسكسونية,الفصل السادس: التنظيمات الدينية, الفصل الخامس: الفصل الرابع:التنظيمات االقتصادية : التنظيمات السياسية واإلدارية ,الفصل الثالث: الفصل الثاني. األوضاع االجتماعية: الفصل األول . سكسونية خالل عصر الملك الفريد العظيم ,وقد قسم الباحث الدراسة الي ثمانية فصول تسبقها دراسة نقدية -تهدف الدراسة الي دراسة مظاهر الحضارة في إنجلترا االنجلو
عالج الباحث رسائل ريتشارد (- 4، .توصل الى ان بالرغم من حصاد الحمله االلبحنسيه كان انتصارا النوست الثالث اال انه كان انتصارا منقوصا(- 3، .يرد الباحث على الرأى الذى يرجع اتخاذ البابويه لقرار الحرمان على االمبراطور فريدريك الثانى (- 2.                    اثبت وصول بعض التقارير الغير صحيحه للشرق الى البابا مما دفع االعتقاد بأن الدوله االيوبيه على وشك االنهيار - (1:- وأهم النتائج .    (ه690-652/م1291-1254)العالقات بين االمارات الصليبيه وغرب أوربا حتى سقوط عكا : " ،الفصل الخامس.(ه652-638/م1254-1241)وضعية االمارات الصليبيه فى السياسه االوربيه :"، الفصل الرابع.(ه637-618/م1240-1221)االمارات الصليبيه بين البابويه واالمبراطوريه " ، الفصل الثالث .(ه618-587/م1221-1192)العالقات بين االمارات الصليبيه وغرب أوروبا بين الحملتين الثالثه والخامسه : "، الفصل الثانى .( ه588-583/  م  1192-1187)دعم الغرب أالوربى لالمارات الصليبيه بعد حطين وحتى نهاية الحمله الصليبيه الثالثه"الفصل أالول عنوانه : ، وقد تم تقسيم البحث الى خمسة فصول (ه690-583/م1291-1187)تهدف الدراسه الى التعرف على العالقات بين االمارات الصليبية في بالد الشام وغرب أوروبا 

ياسر محمد غازى إبراهيم
مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك وليام 

(م1087-1066)الفاتح
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.أدخل وليم الفاتح فنون وأساليب جديدة في القتال كسالح الفرسان ,وأدخل الفن النورماني في بناء القالع , وأستحدث طرقا جديدة في فن الحصار(5.نجح وليم الفاتح في ايجاد قنوات انصهر من خاللها الحاكمون والمحكومون في بوتقة واحده محققا الوحده الوطنية (4. أضحي النجلترا شخصية قوية تجاه البابوية في روما رغم قوة البابوات الذين شغلوا الكرسي االقدس وقتئذ(3. استطاع الملك وليام الفاتح الحفاظ علي انجلترا والذود عنها ضد الحمالت الدانية المتكررة عليها (2. إن النتيجة الحقيقية للغزو النورماني هي اخراج انجلترا من عزلتها النسبية وتقوية الصالت بينها وبين القارة االوربية وجعلها عضوا عامال في تطور الحضارة الغربية (1: أهم النتائج. *عالقة انجلترا بفرنسا:سياسة إنجلترا الخارجيةتجاه البابوية , الرابع: عالقة إنجلترا ببعض القوي االوربية , الثالث:م , الثاني1066الفتح النورماني النجلترا عام:تهدف الدراسة الي التعرف علي السياسة الخارجية النجلترا في عهد الملك وليم الفاتح , قسم الباحث الدراسة الي أربعة فصول يسبقها تمهيد ,الفصل األول .من العوامل التى ساهمت فى تدهور اوضاع الموره قضية وراثة العرش خاصة مع انتهاء الفرع الذكرى من عائلة فيلها ردوان بعد وفاة وليام الثانى(- 2, .بعد هذه النشأه القويه دحلت الموره مراحل تطور جديده كان معظمها يشد االماره الى التدهور واالنهيار واالسباب كثيره ومتعدده منها مغامرات االمير وليام- (1:- وأهم النتائج , ".بعض مظاهر الحضاره فى امارة الموره فى عهد اسرة فيلها ردوان:-" ,الفصل الخامس".م1311-1266اوضاع الموره فى فترة وصاية اسرة انجو عليها حتى وفاة ايزابيال فيلها ردوان :-" , الفصل الرابع".م1265-1246عهد وليام فيلها ردوان وازدهار أوضاع الموره :- ",       الفصل الثالث".م1246-1205غزو الموره وتكوين االماره الالتينيه بها :- ", الفصل الثانى"..1204-1185جغرافية الموره واوضاعها السياسيه واالجتماعيه واالقتصاديه,قبيل الفتره موضوع الدراسه :- ", الفصل األول ., وقد قسمت الى خمسة فصول .(م1311-1205)تهدف الدراسه الى الحياة السياسية وبعض مظاهر الحضارة في إمارة مور الصليبة في عهد أسرة فيلها رودان 
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.كان اعتراف البابا بإستقالل مملكة البرتغال ومنح الفونسو هنريكز لقب ملك يعبر عن واقع فعلي ال مفر منة(4.لم تخرج سياسة الملك تجاة المرابطين (3.إتسمت عالقة الملك بفرديناند الثاني ملك ليون بالنزاعات المستمرة (2.نجح الفونسو هنريكز عن طريق حروبة الدفاعية االستقاللية ضد االمبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة وليون في إنتزاع استقالل مملكتة (1: وأهم نتائج الدراسة  . (ه581-541/م1185-1146)عالقة الفونسو هنريكز بالموحدين :الفصل االرابع  (ه540-522/م1145-1128)الفصل الثالث عالقة الفونسو هنريكز بدولة المرابطين. عالقة الفونسو هنريكز بملوك قشتالة وليون والبابوية : ، الفصل الثاني ( ه522-487/م1128-1094)األحوال السياسية لكونتية البرتغال قبيل الفونسو هنريكز : تهدف الدراسة الي اإللمام بالفونسو هنريكز المؤسس الحقيقى لدولة البرتغال وتقسم الدراسة موضوعيا وزمنيا الي أربعة فصول هي الفصل األول 



ياسر مصطفي عبدالوهاب
العالقات بين االمارات الصليبية في بالد الشام وغرب أوروبا 

عالج الباحث رسائل ريتشارد (- 4، .توصل الى ان بالرغم من حصاد الحمله االلبحنسيه كان انتصارا النوست الثالث اال انه كان انتصارا منقوصا(- 3، .يرد الباحث على الرأى الذى يرجع اتخاذ البابويه لقرار الحرمان على االمبراطور فريدريك الثانى (- 2.                    اثبت وصول بعض التقارير الغير صحيحه للشرق الى البابا مما دفع االعتقاد بأن الدوله االيوبيه على وشك االنهيار - (1:- وأهم النتائج .    (ه690-652/م1291-1254)العالقات بين االمارات الصليبيه وغرب أوربا حتى سقوط عكا : " ،الفصل الخامس.(ه652-638/م1254-1241)وضعية االمارات الصليبيه فى السياسه االوربيه :"، الفصل الرابع.(ه637-618/م1240-1221)االمارات الصليبيه بين البابويه واالمبراطوريه " ، الفصل الثالث .(ه618-587/م1221-1192)العالقات بين االمارات الصليبيه وغرب أوروبا بين الحملتين الثالثه والخامسه : "، الفصل الثانى .( ه588-583/  م  1192-1187)دعم الغرب أالوربى لالمارات الصليبيه بعد حطين وحتى نهاية الحمله الصليبيه الثالثه"الفصل أالول عنوانه : ، وقد تم تقسيم البحث الى خمسة فصول (ه690-583/م1291-1187)تهدف الدراسه الى التعرف على العالقات بين االمارات الصليبية في بالد الشام وغرب أوروبا التاريخ2005مجازةدكتوراه0حسين محمد عطية رضوان محمد البارودي (ه690-583/م1187-1291) .نجح الباحث أن يرفع اللبس الذي وقع فيه بعض المؤرخين بإشتراك حنا باليولوج شقيق اإلمبراطور ميخائيل الثامن(3. أن ميدان معركة بالجونيا لم يقف عند بالجونيا وحدها بل امتد ليشمل الي جانبها أيضا كاستوريا و فورياللونجر(2.توصل الباحث الي ان مانفريد كان مشغوال وقت ذلك بصراعة مع الجولف في إيطاليا مما يعوق قدومة الي اليونان  (1:           أهم النتـــــــــــــائج.  (م1340-1261)عالقة أبيروس بالدولة البيزنطية : ، الفصل الرابع (م1340-1205)عالقة أبيروس في بالالتين في القسطنطينية وبعض القوي في الغرب والكيانات السياسية في البلقان والممالك الالتينية المجاورة: ، الفصل الثالث (م1261-1205)أبيروس وعالقتها السياسية مع نيقية : ، الفصل الثاني(م1205-1185)االأحوال العامة لالمبراطورية البيزنطية قبيل سقوط القسطنطينية وقيام دوقية أبيروس : ، وقد قسم الباحث موضوع البحث الي تمهيد وأربعة فصول تسبقها المقدمة ودراسة نقدية ألهم المصادر والمراجع ، الفصل األول(م1341-1205)أبيروس وسياستها الخارجية " تهدف الدراسة الي دراسة 
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تأسيس جا-6.أن نظام البدلية العسكرية يعتبر نقطة تحول كبيرة فى ميزان القوة العسكرية - 5.حكم انجلترا فى عهد الملك هنرى الثانى كان حكما ملكيا دستوريا أستبداديا -4.المجتمع اإلنجليزى فى عصر الملك هنرى الثانى كان مجتمعا مفتوحا استوعب الكثير من الملل أو الديانات المختلفة  -3أن الكنيسة حاولت بشتى الطرق أن ال يستطيع الرجل أو المرأة إثبات جريمة الزنا على أى منهما - 2.بالرغم من تقسيم المجتمع اإلنجليزى خالل عهد الملك هنرى الثانى إلى خمس طبقات فإن وحدة هذا المجتمع كانت واضحة ومتماسكة من خالل روابط عديدة لعل أهمها اللغة اإلنجليزية تتحدث بها كل فئات الشعب على اختالف ثقافتهم - 1:أما أهم النتائج التى توصل إليه  فمنها ./النهضة العلمية وتأسيس جامعة أكسفورد :الفصل السابع . النظام القضائى وتشريعاته :الفصل السادس .النظم العسكرية :الفصل الخامس بعنوان . النظم الدينية : الفصل الرابع بعنوان .النظم االقتصادية :والفصل الثالث بعنوان.نظم الحكم واإلدارة :الفصل الثانى بعنوان -2.الفصل األول بعنوان الحياة االجتماعية - 1:- وقد قسم الباحث الدراسة إلى سبعة فصول وهم . تهدف الدراسة إلى التعرف على مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك هنرى الثانى 



ارتباط النفوذ السي - (1:- ، وأهم النتائج  (م751-639)اتساع سلطات رؤساء البالط وأثرها على السياسه الداخليه بالمملكه الميروفنجيه : "، الفصل الرابع .(م741-714)جهود شارك مارتل فى استقرار االوضاع السياسيه الداخليه والخارجيه بالمملكه الميروفنجيهه :-، الفصل الثالث .وقد أوضح استمرار النزاع بين ابروين رئيس بالط نوستريا واألسقف ليجير رئيس بالط برجانديا  (م714-675)اثر السياسه الداخليه للملوك الميرفنجيين فى تفعيل دور رؤساء البالط بالمملكه: "، الفصل الثانى .وتناول كيف كان النزاع قائما على السلطه بين رؤساء البالط والطبقه األرستقراطيه بعد وفة الملك راجوبرت (م675-639)ضعف السلطه الملكيه الميروفنجيه وسيطرة رؤساء البالط على مقاليد الحكم : "الفصل االول :-  فصول 5، وتتكون الدراسه من .يتناول الجانب الحضاري للبالد : ، والثانى .يتناول الدور الذى قام به كل رئيس بالط داخل المملكه الميروفنجيه من اجل استقرار االوضاع الداخليه للفوز بالسلطه العليا : تهدف الدراسه الى ابراز العالقه بين رؤساء البالط كمؤسسه فعليه للحكم وقوى التأثير السياسي الداخلى في البالد وما نتج عنه من نزاعات وحروب اهليه طويله،ترجع أهمية الدراسه الى انقسامها الى قسمين األول

ضياع امالك انجلترا في فرنسا في عهد الملك جون شقيق الملك (2. حفاظ الملك ريتشارد علي امالك انجلترا  في فرنسا (1:،أهم النتائج1216-1199،الفصل السادس عالقات انجلترا السياسية مع فرنسا في أثناء حكم الملك جون (م1216-1199)م،الفصل الخامس عالقات انجلترا السياسية بالبابوية وبعض القوي االوربية المجاورة في اثناء حكم الملك جون في الفترة من عام1199-1189م ، الفصل الرابع عالقات انجلترا بالقوي المجاورة في اثناء حكم الملك ريتشارد االول 1216-1199،الفصل الثالث أوضاع انجلتراالداخلية في عصر الملك جون  (م1199-1191)،الفصل الثاني أوضاع انجلترا الداخلية أثناء وجود الملك ريتشاردخارج البالد واسهامتها في الحملة الصليبية الثالثة وعودتة حتي وفاتة  (م1190-1189)أوضاع إنجلترا الداخلية منذ تولي ريتشارد االول العرش حتي خروجة الي الشرق في الحملة الصليبية الثالثة ومدي اسهامتها فيها من :  م ،الفصل االول 1189 إلي 1154أوضاع إنجلترا الداخلية السياسية وعالقتها بالقوي المجاورة وإسهامتها في الحروب الصليبية قبيل الفترة موضوع البحث من :  فصول رئيسية الفصل التمهيدي 6تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ إنجلترا في العصور الوسطي بصفة عامة ، يتكون البحث من فصل تمهيدي و

بعنوان األوضاع داخل المكسيك ع: الفصل الثانى .  وسياسة الواليات المتحدة األمريكية من خالل إعالن مبدأ مونور1820 م من أسبانيا ويتناول أيضا المكسيك وكيف وصل األسبان إليها وموقعها ومساحتها ثم الحركات الثورية فى المكسيك حتى عام 1819 م من فرنسا ثم الحصول على فلوريدا عام 1803ويتناول هذا الفصل أثر الحروب النابوليونية على أمريكا األسبانية مما أدى إلى قيام الحركات الثورية فى المكسيك والتى إنتهت بإعالن اإلستقالل كما تناول أسس السياسة األمريكية منذ حصولها على اإلستقالل السياسى من بريطانيا بدءا من سياسة الحياد والعزلة التى وضعها جورج واشنطن ثم نمو ما أطلق عليه المصير الواضح وكان أول مكسب إقليمى له شأن هو شراء لويزيانا عام . م وموقف الواليات التحدة األمريكية منه1822الفصل األول بعنوان إستقالل المكسيك عن أسبانيا عام . قفد عرضت فيها دراسة نقدية ألهم المصادر والمراجع التى إعتمدت عليها فى البحث كتمهيد له: أما المقدمة . مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة:- وبوجه عام فقد إنصب جهدى فى هذا البحث بإتجاه تناول المحاور اآلتية .  م1848 حتى 1820يتناول موضوع البحث دراسة تاريخية سياسية فى موضوع سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه المكسيك من 

تأسيس جا-6.أن نظام البدلية العسكرية يعتبر نقطة تحول كبيرة فى ميزان القوة العسكرية - 5.حكم انجلترا فى عهد الملك هنرى الثانى كان حكما ملكيا دستوريا أستبداديا -4.المجتمع اإلنجليزى فى عصر الملك هنرى الثانى كان مجتمعا مفتوحا استوعب الكثير من الملل أو الديانات المختلفة  -3أن الكنيسة حاولت بشتى الطرق أن ال يستطيع الرجل أو المرأة إثبات جريمة الزنا على أى منهما - 2.بالرغم من تقسيم المجتمع اإلنجليزى خالل عهد الملك هنرى الثانى إلى خمس طبقات فإن وحدة هذا المجتمع كانت واضحة ومتماسكة من خالل روابط عديدة لعل أهمها اللغة اإلنجليزية تتحدث بها كل فئات الشعب على اختالف ثقافتهم - 1:أما أهم النتائج التى توصل إليه  فمنها ./النهضة العلمية وتأسيس جامعة أكسفورد :الفصل السابع . النظام القضائى وتشريعاته :الفصل السادس .النظم العسكرية :الفصل الخامس بعنوان . النظم الدينية : الفصل الرابع بعنوان .النظم االقتصادية :والفصل الثالث بعنوان.نظم الحكم واإلدارة :الفصل الثانى بعنوان -2.الفصل األول بعنوان الحياة االجتماعية - 1:- وقد قسم الباحث الدراسة إلى سبعة فصول وهم . تهدف الدراسة إلى التعرف على مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك هنرى الثانى 



.نجاح روما في وضع أقدمها في بالد اليونان عن طريق استخدامها لسياسة فرق تسد(4( . أرسل خمس مرات طالبا الصلح)دورا هاما في تحقيق االنتصار علي بيرهوس ودليال علي ذلك رفض الصلح (الثبات والعناد)لعبت الطبيعة الرومانية (3. لعبت الدبلوماسية الرومانية دورا هاما في انتصارها علي الملك بيرهوس (2. حملة الملك بيرهوس االول ملك ابيروس على شبه الجزيرة االيطالية اولى مراحل الصدام العسكرى بين روما وبالد اليونان (1:أهم النتائج التى توصل اليها. *روما وبالد اليونان بعد الحروب المقدونية :والفصل السادس/والفصل الخامس روما ومقدونيا فى عصر الملك فيليب الخامس/روما ومقدونيا فى عصر الملك فيليب الخامس :والفصل الرابع /موضوع ايلليريا وبداية اليونان:والفصل الثالث /األوضاع السياسية في بالد اليونان قبل مجئ الرومان :والفصل الثانى (حملة الملك بيرهوس على شبه الجزيرة اإليطالية)تهدف الدراسة الى توضيح الحروب التي قامت بين روما وبالد اليونان في العصر الهللينيستى وتكونت الدراسة من مقدمة وستة فصول وخاتمة  الفصل األول بعنوان 

.في غزو مصر مرتين " انطيوخوس الرابع ابيفانس"من اهم االضرار التي نتجت عن حكومات الوصاية تحطيم االعتقاد السائد بمناعة حدود مصر عن طريق نجاح (3. سيطر االوصياء الذين شهدهم العصر البطلمي علي مقدرات االمور في الدولة البطلمية فقادوها الي نهايتها (2.تعاظم دور ملكات البطالمة من خالل توليهن منصب الوصاية علي اطفالهن في القصر فأصبح لهن مكانة سياسية (1: اهم النتائج. *االوصياء علي العرش البطلمي دراسة مقارنة : االوصياء علي بطليموس الثالث عشر ,السادس:,الخامس" فيلوباتورنيوس"االوصياء علي بطليموس السابع: ,الرابع" فيلوميتور"االوصياء علي بطليموس السادس : أريستومنيس ,الفصل الثالث- تلبوليموس-أجاثوكليس(2)"ابيفانس"االوصياء علي بطليموس الخامس :الفصل الثاني . سوسيبيوس بن ديسقوريدس (1)"ابيفانس"االوصياء علي بطليموس الخامس :الفصل األول: الي فصلين (ابيفانس)تهدف الدراسه الي التعرف علي االوصياء علي العرش البطلمي ,يتالف  من ستة فصول ومقدمة وخاتمة متبوعة بقائمة بأهم مصادر ومراجع البحث ,ولتناسق الفصول تم تقسيم االوصياء علي بطليموس الخامس

.لم يكن لالجانب اي تاثير في الحياة السياسية خاصة وانهم يحملون ثقافة اقل من الثقافة المصرية (4. تقاض االجانب الجور ومرتبات لعملهم في الجيش والشرطة (3. تمتع االجانب بمعاملة حسنة من المصريين وتمكنهم من الوصول الي ارقي المناصب االدارية (2. عملية قتل  بعض االسري امام االلهة لم تكن تضحية انما كانت صورة رمزية بدال من قتلهم في ارض المعركة اعترافا من الملك بفضل االله عليه (1: اهم النتائج. *التأثيرات االجنبية في مصر: االزياء والصفات االنثروبولوجية لالجانب, الفصل الخامس:االعمال التي مارسها االجانب في مصر ,الفصل الرابع:دخول االجانب مصروهؤالء كأسري حرب وتجار ووفود دبلوماسية ,الفصل الثالث:  أسماء األجانب في النقوش المصرية سواء األسماء االسيوية أم النوبية والليبية وشعوب البحر ,الفصل الثاني:قسمت الدراسة الي خمسة فصول , الفصل األول . تهدف الدراسة الى التعرف على األجانب الذين دخلوا مصر كأسرى حرب وتمكن عدد قليل  منهم من الوصول الي المناصب العليا ودورهم السلبي في انهيار اإلمبراطورية المصرية 
.وان كانت هناك زيادة في الملكية الخاصة في العصر الروماني وقد ظهر ذلك في اقرارات الملكية وكذلك عقود البيع وااليجار( العصر البطلمي )استمر وضع تربية وملكية الحيوانات والطيور المستانسة في العصر الروماني باسلوب العصر السابق عليه (1:  اهم النتائج . *دراسة للعمالة المتعلقة بالحيوانات والطيور المستانسة :عن الضرائب التي فرضها البطالمة والرومان علي الحيوانات والطيور المستانسة وبعضة  العاملين في مجال في مجال تربيتها، السابع: دراسة لتسجيل الحيوانات المستانسة ، السادس: اختص بدراسة انواع العقود المتعلقة بالحيوانات والطيور المستانسة ، الخامس: يقدم دراسة عن تربية الحيوانات والطيور  والطيور المستانسة خالل الفترة المذكورة ، الرابع: مجاالت االستفادة من الحيوانات والطيور المستانسة في مجال االنتاج ، الثالث: مجاالت االستفادة من الحيوانات المستانسة في مجال العمل والحدمات ، الثاني :ويتكون البحث من سبعة فصول ، الفصل األول . تهدف الدراسة الي دراسة الحيوانات المستأنسة المتعلقة بالعمل الزراعي ودواب الحمل الي جانب الحيوانات المنتجة األخرى كاالغنام والماعز والخنازير ولم تتطرق الدراسة الي بعض الحيوانات كالقطط والكالب والقرود

كشف الغم(- 4، .1018عدم مشاركة الملك كانوت فى التصدى لغزو االسكتلندى على نور ثمبريا عام (- 3، . الصفقه السياسيه التى ابرحت بزواج كانوت من  ايما النورمانيه ارملة اثلرد ملك االنجليز السابق النت نتيجه حرص الملك كانوت على تحقيق االستقرار داخل انجلترا وخارجها - (2.  كان موقع انجلترا المتميز وقربها من القاره االوربيه يجذب انتباه واطماع كثير من الغزاه- (1:-، واهم النتائج.(م1066-م1043)سياسة انجلترا الخارجيه فى عصر الملك ادوارد المعترف ةالفتح النورمانى ):- ،الفصل الخامس.(م1066-1043)االوضاع الداخليه النجلترا فى عهد الملك ادوارد المعترف :- "، الفصل الرابع.(1042-1036)عصر خلفاء الملك كانوت وسقوط الحكم الدانى "، الفصل الثالث ".(م1035-م1017)السياسه الخارجيه النجلترا اثناء حكم الملك كانوت :-"، الفصل الثانى .(م1016-975)االحوال السياسيه فى انجلترا قبل تولى كانوت الحكم وسياسته الداخليه:- "وقد قسمت الباحثه موضوع البحث الى خمسة فصول تسبقها المقدمه ودراسه نقديه الهم المصادر التي استعانت بها الباحثه في مادتها العلميه، الفصل األول،.(م1066_م1017)تهدف الدراسه الى التعرف على تاريخ إنجلترا السياسي منذ عهد الملك كانوت حتى الفتح النورمانى 

.أن الحياة النسكية سارت جنبا الي جنب مع الحياة المشتركة داخل الدير الواحد وهي احدي السمات  التي تميزت بها الرهبنة البيزنطية (3. اول دير تم إنشاؤة بالعاصمة القسطنطينية كان دير دالماوت وليس دير زينون كما أشار البعض (2. الفضل االكبر في انتشار الحياة الديرية يرجع الي الرهبان السوريين بصفة خاصة (1: أهم النتائج . وهو يتناول عالقة الراهب أو الراهبة باالسرة ( دور الدير في المجتمع البيزنطي : )الفصل الرابع . وهو يدرس أوجة الدخل داخل الدير والمتمثلة في هبة الدخول ( التنظيم المالي واالقتصادي لالديرة : )الفصل الثالث . التنظيم االداري الداخلي لالديرة البيزنطية : الفصل الثاني (  . سياسية-اقتصادية-اجتماعية )وهويستعرض االسباب والدوافع وراء االلتحاق بالدير سواء اكانت ( ازدهار حياه الرهبانية في بيزنطة في الفترة من القرن التاسع الي الثاني عشر الميالديين : )ويقع البحث في أربعة فصول يتناول الفصل األول . الوظائف االدارية داخل الدير البيزنطي (3.طبيعة الحياة الرهبانية داخل الديرالبيزنطي (2(. م843-815)،(م787-726)إظهار أزمة المؤسسات الديرية الخاصة أثناء فترة تحطيم االيقونات (1: تهدف الدراسة الي 

.الغزو النورماني كان كارثة للمجتمع االنجلو سكسوني( 5. االنجليز لم يرضوا بفكرة حكم امرأة(4.حقيقة أن فترة حكم الملك هنري االول كانت نار تحت رماد(3.لم يكن الصراع بين االنجليز والنورمان وليد الفتح النورماني ولكنه منذ أن أستقدم البارونات االنجليز(2. أدي الفتح النورماني الي تغير الطبقات االجتماعية في إنجلترامن تولي ارستقراطية لالراضي وزوال أخري(1: أهم النتائج . (م1189-1154)الصراعات الداخلية في انجلترا فترة حكم الملك هنري الثاني: الفصل الخامس (م1154-1135)عصر الفوضي واالضطرابات داخل انجلترا في عهد الملك ستيفن :،الفصل الرابع(م1135-1100)الصراعات الداخلية في عهد الملك هنري االول: ، الفصل الثالث(م1100-1087)(روفوس)االضطرابات الداخلية والفوضي في عهد الملك وليم الثاني: ،الفصل الثاني (م1087-1066)الصراعات الداخلية في إنجلترا في عهد الملك وليم الفاتح : وقد قسمت الباحثة الدراسة الي حمسة فصول يسبقها تمهيد وعرض ألهم مصادر البحث ، الفصل األول . (م1189-1087)تهدف الدراسة الي التعرف علي الصراعات الداخلية في إنجلترا فعهد خلفاء الملك وليام الفاتح 

ارتباط النفوذ السي - (1:- ، وأهم النتائج  (م751-639)اتساع سلطات رؤساء البالط وأثرها على السياسه الداخليه بالمملكه الميروفنجيه : "، الفصل الرابع .(م741-714)جهود شارك مارتل فى استقرار االوضاع السياسيه الداخليه والخارجيه بالمملكه الميروفنجيهه :-، الفصل الثالث .وقد أوضح استمرار النزاع بين ابروين رئيس بالط نوستريا واألسقف ليجير رئيس بالط برجانديا  (م714-675)اثر السياسه الداخليه للملوك الميرفنجيين فى تفعيل دور رؤساء البالط بالمملكه: "، الفصل الثانى .وتناول كيف كان النزاع قائما على السلطه بين رؤساء البالط والطبقه األرستقراطيه بعد وفة الملك راجوبرت (م675-639)ضعف السلطه الملكيه الميروفنجيه وسيطرة رؤساء البالط على مقاليد الحكم : "الفصل االول :-  فصول 5، وتتكون الدراسه من .يتناول الجانب الحضاري للبالد : ، والثانى .يتناول الدور الذى قام به كل رئيس بالط داخل المملكه الميروفنجيه من اجل استقرار االوضاع الداخليه للفوز بالسلطه العليا : تهدف الدراسه الى ابراز العالقه بين رؤساء البالط كمؤسسه فعليه للحكم وقوى التأثير السياسي الداخلى في البالد وما نتج عنه من نزاعات وحروب اهليه طويله،ترجع أهمية الدراسه الى انقسامها الى قسمين األول

. التوصل الي اسباب فشل ثورة برداس قوقاس ضد تزيمسكس وتم تقسيم هذه االسباب إلي اسباب تتعلق ببرداس نفسة و أسباب ترجع الي االمبراطور تزيمسكس (3. توصل الباحث إلي أسباب االستجابة السريعة من قاطني اسيا الصغري ألي خروج علي سلطة االمبراطور (2. تغلغل نفوذ أل قوقاس وسطوتهم في شئون االمبراطورية المدنية والعسكرية طوال فترة حكم االسرة المقدونية (1أهم النتائج . تناول فيها االسباب التي دفعت برداس قوقاس إلي القيام بالثورة ضد باسيل الثاني  ( م989-986ثورة برداس قوقاس الثانية ): فقد تناولت فيه أسباب ظهور برداس قوقاس في مسرح السياسة البيزنطية مجددا والفصل الرابع)م فقد ناقشنا فيه أصل أسرة قوقاس وبداية ظهورهم والمناصب التي توالها أفرادها والفصل الثالث بعنوان ظهور برداس قوقاس مرة أخري في الحياة السياسية في بيزنطة 971والفصل الثاني بعنوان ثورة برداس قوقاس االولي في عام  (الفترة التي تعتبر مدخال هاما وضروريا لموضوع البحث )وتتكون الدراسة من أربعة فصول الفصل األول بعنوان أحوال اإلمبراطورية البيزنطية قبيل الفترة موضوع الدراسة . تهدف الدراسة الي إبراز مدي الضيق الذي تعرض له االمبراطور باسيل الثاني من القادة العسكريين

.الصراع المذهبي أو الجدل االهوتي الذي حدث قد أثر اوال علي السياسة العامة للدولة وتسبب في خلق فوضي(4.تعرض الوثنيين لبعض مراحل من االضطهاد وخاصة في مصر (3.تدرج القانون البيزنطى في معاملتة للوثنيين فصدر إعتراف للمسيحية اوال كديانة داخل الدولة (2.بقاء القانون البيزنطي علي ما كان عليع روماني الروح لم تحدث عليه تغييرات كثيرة ولم يصبح قانونا مسيحيا ولم يتأثربشكل كبير بالمسيحية اال في عهد االمبراطور ليوالثالث (1: وأهم النتائج. موقف القانون البيزنطي من اليهودمبينا أهم عقائدهم الدينية : الفصل الرابع .الهرطقة وتعريفها : الفصل الثالث. يتناول الوثنيين والقانون البيزنطي موضحا فيه اوال القانون البيزنطي: الفصل الثاني. تطور القانون البيزنطي ومصادرة الممثلة بالدرجة االولي في قرارات االباطرة : وتنقسم هذه الدراسة الي مقدمه وأربعة فصول ، الفصل االول. تهدف الدراسة الي كل ما أوردة االباطرة الثالثة تيودوسيوس الثاني وجستنيان األول وليو الثالث في مجموعاتهم القانونية من نصوص متعلقة بأصحاب الطوائف األخرى ،كما تهدف الي بيان أثر القانون البيزنطي في سير االحداث السياسية والتفاعالت االجتماعية واالستفاده من ذلك 

ضياع امالك انجلترا في فرنسا في عهد الملك جون شقيق الملك (2. حفاظ الملك ريتشارد علي امالك انجلترا  في فرنسا (1:،أهم النتائج1216-1199،الفصل السادس عالقات انجلترا السياسية مع فرنسا في أثناء حكم الملك جون (م1216-1199)م،الفصل الخامس عالقات انجلترا السياسية بالبابوية وبعض القوي االوربية المجاورة في اثناء حكم الملك جون في الفترة من عام1199-1189م ، الفصل الرابع عالقات انجلترا بالقوي المجاورة في اثناء حكم الملك ريتشارد االول 1216-1199،الفصل الثالث أوضاع انجلتراالداخلية في عصر الملك جون  (م1199-1191)،الفصل الثاني أوضاع انجلترا الداخلية أثناء وجود الملك ريتشاردخارج البالد واسهامتها في الحملة الصليبية الثالثة وعودتة حتي وفاتة  (م1190-1189)أوضاع إنجلترا الداخلية منذ تولي ريتشارد االول العرش حتي خروجة الي الشرق في الحملة الصليبية الثالثة ومدي اسهامتها فيها من :  م ،الفصل االول 1189 إلي 1154أوضاع إنجلترا الداخلية السياسية وعالقتها بالقوي المجاورة وإسهامتها في الحروب الصليبية قبيل الفترة موضوع البحث من :  فصول رئيسية الفصل التمهيدي 6تهدف الدراسة الي دراسة تاريخ إنجلترا في العصور الوسطي بصفة عامة ، يتكون البحث من فصل تمهيدي و

علي صعيد التنظيمات العسكرية فيرجع الفضل للملك وليم الفاتح في إد(4. وعلي صعيد النظم الدينية وجد الملك وليام الفاتح الكنيسة االنجليزية في حالة سيئة ويرجع ذلك الي ضعف االهتمام العام في انجلترا بما يحدث من تغيير في القارة االوربية(3. سكسونية الخاصة بمنصب الملكية مثل الحرص علي موافقة مجلس الويتان االنجليزي أو مجلس الحكماء-النظم السياسية واالدارية فقد ابقى الملك علي بعض التقاليد واالعراف االنجلو(2.علي الصعيد االجتماعي قد حلت طبقة ارستقراطية جديدة من النورمان والفرنسيين محل الطبقة االرستقراطية التقليدية من االنجلوسكسون(1: أهم النتائج. *النظم العسكرية:القضاء والتشريعات, السادس:النظم الدينية,الخامس:النظم االقتصادية , الرابع: النظم السياسية واالدارية ,الفصل الثالث: الحياة االجتماعية ,الفصل الثاني:  فصول يسبقها تمهيد, عناوين الفصول كالتالي ,الفصل االول6, وقد قسم الباحث دراسته الي " سيرة وعصر وليم األول"وعلي الدراسة التي قام بها اشلي في " وليم الفاتح وحكم النورمان" , اعتمد الباحث علي الدراسة التي قام بها فرانك ستنتون والتي جاءت بعنوان (م1087-1066)تهدف الدراسة الي معرفة مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك وليام الفاتح

ستيالء الصليبين عليه في عام: الفصل األول. وقسمت الدراسة الي أربعة فصول ودراسة تحليلية ثم ثالثة من المالحق وقائمة المصادر والمراجع.حتي نهاية فترة البحث(ه534/م1139)تهدف الدراسة الي تتبع تاريخ هذا الحصن منذ البداية وقد ظهر هذا الدور بارزا منذ إستيالء الصليبين عليه في عام  .التوصل الي السبب الذي من أجله كان الصليبيون يلهثون وراء محاولة االستيالء علي حصن شقيف أرنون ولعل ذلك يرجع الي ظهور عماد الدين زنكي ورغبته في ضم دمشق الي الوحدة العربيه االسالمية (2. أن الصليبين لم يشنوا هجماتهم علي الحصن أثناء تقدمهم في الحملة الصليبية االولي عند مرورهم عليه (1: ومن أهم النتائج. (ه666-648/م1268-1250)االوضاع السياسية للحصن حتي إستعادة المسلمين له في عهد السالطين المماليك: الفصل الرابع . (ه648-585/م1250-1189)دور الحصن بين المسلمين والصليبين: الفصل الثالث. (ه585-534/م1189-1139)دور الحصن في االوضاع السياسية بالمنطقة منذ وقوعه في أيدي الصليبين حتي إسترداد المسليمين له: الفصل الثاني. (ه534/م1139)دراسة جغرافية وطبوغرافية لحصن شقيف أرنون وا 

عالج الباحث رسائل ريتشارد (- 4، .توصل الى ان بالرغم من حصاد الحمله االلبحنسيه كان انتصارا النوست الثالث اال انه كان انتصارا منقوصا(- 3، .يرد الباحث على الرأى الذى يرجع اتخاذ البابويه لقرار الحرمان على االمبراطور فريدريك الثانى (- 2.                    اثبت وصول بعض التقارير الغير صحيحه للشرق الى البابا مما دفع االعتقاد بأن الدوله االيوبيه على وشك االنهيار - (1:- وأهم النتائج .    (ه690-652/م1291-1254)العالقات بين االمارات الصليبيه وغرب أوربا حتى سقوط عكا : " ،الفصل الخامس.(ه652-638/م1254-1241)وضعية االمارات الصليبيه فى السياسه االوربيه :"، الفصل الرابع.(ه637-618/م1240-1221)االمارات الصليبيه بين البابويه واالمبراطوريه " ، الفصل الثالث .(ه618-587/م1221-1192)العالقات بين االمارات الصليبيه وغرب أوروبا بين الحملتين الثالثه والخامسه : "، الفصل الثانى .( ه588-583/  م  1192-1187)دعم الغرب أالوربى لالمارات الصليبيه بعد حطين وحتى نهاية الحمله الصليبيه الثالثه"الفصل أالول عنوانه : ، وقد تم تقسيم البحث الى خمسة فصول (ه690-583/م1291-1187)تهدف الدراسه الى التعرف على العالقات بين االمارات الصليبية في بالد الشام وغرب أوروبا 



تأسيس جا-6.أن نظام البدلية العسكرية يعتبر نقطة تحول كبيرة فى ميزان القوة العسكرية - 5.حكم انجلترا فى عهد الملك هنرى الثانى كان حكما ملكيا دستوريا أستبداديا -4.المجتمع اإلنجليزى فى عصر الملك هنرى الثانى كان مجتمعا مفتوحا استوعب الكثير من الملل أو الديانات المختلفة  -3أن الكنيسة حاولت بشتى الطرق أن ال يستطيع الرجل أو المرأة إثبات جريمة الزنا على أى منهما - 2.بالرغم من تقسيم المجتمع اإلنجليزى خالل عهد الملك هنرى الثانى إلى خمس طبقات فإن وحدة هذا المجتمع كانت واضحة ومتماسكة من خالل روابط عديدة لعل أهمها اللغة اإلنجليزية تتحدث بها كل فئات الشعب على اختالف ثقافتهم - 1:أما أهم النتائج التى توصل إليه  فمنها ./النهضة العلمية وتأسيس جامعة أكسفورد :الفصل السابع . النظام القضائى وتشريعاته :الفصل السادس .النظم العسكرية :الفصل الخامس بعنوان . النظم الدينية : الفصل الرابع بعنوان .النظم االقتصادية :والفصل الثالث بعنوان.نظم الحكم واإلدارة :الفصل الثانى بعنوان -2.الفصل األول بعنوان الحياة االجتماعية - 1:- وقد قسم الباحث الدراسة إلى سبعة فصول وهم . تهدف الدراسة إلى التعرف على مظاهر الحضارة في إنجلترا خالل عصر الملك هنرى الثانى 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































