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شطب خ يتار

 المشـــــــــــــرف القيد

1.  
انًٕاَئ انٍُهٍح فً صعٍذ يصش فً انعصش  سضا عثذ انُثً حغٍ أتٕ عٍف

 و22/12/2013 و 1805:  1517انعثًاًَ 
 / عصاو ضٍاء انذٌٍ انغٍذأ.د

 د / حغاو يحًذ عثذ انًعطً

2.  
 أحًذ يحًذ دعٕقً طهة

  
 و 18/8/2015 و 1882: 1805تًُ عٌٕف خالل انقشٌ انتاعع عشش 

 أ.د/ إتشاٍْى عثذ انًجٍذ

 د/ حغاو يحًذ عثذ انًعطً

3.  
 ششٌٓاٌ يحًذ شٕقً عهى 

 
  و18/8/2015 و 1882:  1811إياسج انحج فً يصش انٕعطى يٍ 

 د/ يحًذ عفٍفى0أ

 د/ حغاو يحًذ عثذ انًعطى

4.  
 كشٌى يحًذ عاشٕس سضٕاٌ

  
األعشج فً انقإٌَ انثٍضَطً يٍ انقشٌ انغادط إنى 

 انقشٌ انعاشش
 و18/8/2015

 د/ عثذ انعضٌض يحًذ عثذ انعضٌض

 د/ يُال يحًذ انغٍذ

5.  
ذ فااً افشٌقٍااح فااً عٓاا ٔاإلداسٌااحانتُظًٍاااخ انغٍاعااٍح  اًٌاٌ اتٕتكش يحًذ تذٔي

 ْـ(909-800ْـ/296-184االغانثح)

21/3/2010 
 أ.د/ يحًذ عثذ انْٕاب خالف

6.  
انًهكٍح انضساعٍح فً يحافظح انًٍُا ٔآثاسْا االقتصادٌح  نفين نادي يوسف موسي

 و1952-1858ٔانغٍاعٍح ٔاالجتًاعٍح فً انفتشج يٍ 

16/4/2013 
 أ.د/ عصاو ضٍاء انذٌٍ انغٍذ

7.  
ئم انعشتٍاح االجتًااعً ٔانثقاافً فاً جثاال ياا دٔس انقثا يحًذ جًال يحًذ عهً

َٓاٌااح انذٔنااح  حتااى اإلعااالئًساء انُٓااش يُااز انفاات  

 انغاياٍَح

 أ.د/يحًٕد عشفح يحًٕد و19/5/2012

 إتشاٍْىد/ يحًذ احًذ 

8.  
األيشٌكٍاح ٔانثشٌطاٍَاح اجااِ قغااو ٔعاقٕط  انغٍاعٍاخ يصطفً عٍذ يحًذ عٍغً 

 (1961-1958)حانًصشٌح ٔانغٕسٌانٕحذج 

 و18/2/2014
 أ.د/ عصاو ضٍاء انذٌٍ انغٍذ

9.  
انحٍاج االقتصادٌح ٔاالجتًاعٍح فً اصفٓاٌ ياٍ انقاشٌ  عثٍش ٔصٌش ٔسداًَ 

 َٓاٌح انقشٌ انخايظ انٓجشي حتىانشاتع 

 و(300-500/912-1112) 

 و23/12/2008
 أ.د/ يحًذ عثذ انْٕاب خالف

 أ.د/ انغثاعً يحًذ انغثاعً

10.  
 -انحًاياااخ انعايااح فااً يصااش إتاااٌ انثطانًااح ٔاسياااٌ يحًذ احًذ قشًَ يُصٕس 

 ٔاالجتًاعً االقتصاديدساعح ٔثائقٍح نذٔس 

 أ.د/يحًذ فًًٓ عثذ انثاقً و17/2/2009

 د/ حغٍٍ يحًذ احًذ

11.  
طش اتٍاضٌٔ انثٍضَطٍاح  اإليثشاطٕسٌحانغٍاعح انتجاسٌح  حًاد عًش احًذ عثذ انُاصش

(1204-1461) 

 اَىأ.د/ حايذ صٌاٌ غ و23/12/2008

 د/ َادٌح يشعً انغٍذ

12.  
انحٍاج االقتصادٌح ٔاالجتًاعٍح ألْم انزيح فً انًغاشب  ععاد احًذ حغاٌ حغٍ

 اإلعاليً فً عصش انًشاتطٍٍ ٔانًٕحذٌٍ 

 و(448-566/1056-1268)

 و29/5/2011

 أ.د/ يحًذ عثذ انْٕاب خالف

13.  
ٌٕاح يظاْش انحضاسج فاً طإط يُاز قٍااو انذٔناح انغضَ عاي  يحًذ يحًذ ْاسٌٔ

 و(1220-999ْـ/617-289حتى انًغٕنً )

 أنفقًأ.د/عصاو عثذ انشءٔف  و13/9/2009

 أ.د/ انغثاعً يحًذ انغثاعً

14.  
الجاليات األوربية في اإلسكندرية خالل العصر  أحًذ جًال احًذ عثذ انحفٍظ

 م(1171-969هـ/567-858)يالفاطم
 أ.د/يحًٕد عشفح يحًٕد و19/5/2013

 إتشاٍْىد/ يحًذ احًذ 

15.  
سًٌَٕذ انصُجٍهى ٔيٕقفّ يٍ انحًهح انصهٍثٍح األٔناً  شحااح صإٌضٌظ ركا قشٌا ق

 ٔعالقتّ تانكغٍٕعً ،ٔتًٍَْٕٕذ1096-1105

 و17/7/2011
 أ.د/ يحًذ عثذ انْٕاب خالف

 أ.د/ عصاو ضٍاء انذٌٍ و19/4/2016 و(  1952 -1908دٔس االقثاط فى انحٍاج انغٍاعٍح)  ُْاء نطفى عٍاد   .16


