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 ِســــيرة ذاتيــة                
                               
 محمد االسم /أ د : نعمو عمي مرسي

 : أستاذ دكتور . الدرجة العممية 

  : وكيموة الكميوة لمدموة  –عميد كمية دار العمووم سواا اً الوظيفة
ر وويس مسووم التوواريم ا سوو م   -المجتمو  وئوو ون الاي ووة سوواا اً 

دكتوووووور وموووووا م ا عموووووال ر ووووويس مسوووووم التووووواريم أسوووووتاذ  –سووووواا اً 
 ا س م  حاليًا .

 : مصرية . الجنسية 

 : م .7621/ 77/  74 تاريخ الميالد 
 المنيا .محافظة  –جميورية مصر العراية :الميالد  كانم 

 : المنيا . الجامعة 

 : دار العموم . الكمية 

 : التاريم ا س م  والحضارة ا س مية . القسم 

 تووووودريس ومينووووودس  ىي ووووة انة وأم ألراووووو  ةمدرسووووة وعضوووووو متزوجووووو : ماعيـــــةالحالــــة االجت
  . (معماري

  التاريم والحضارة .  :التخصص العام 
 التاريم ا س م  والحضارة ا س مية .   : التخصص الدقيق 
 كميوة  -جامعوة المنيوا  -محافظوة المنيوا –: جميورية مصر العرايوة  العنوان الدائم بمصر

 لتاريم ا س م  والحضارة ا س مية .مسم ا –دار العموم 

 م .3102ر يث بيانات السيرة الذاتية في فبرايتم تحد 

 Email: Mohamed_lyly@yahoo.com 

 ؤىالت العمميةالم
  7642اآلداب مسم التاريم كمية اآلداب جامعة أسيوط فرع المنيا مايو ليسانس  

  اعنوووان : مصوور العميووا موون البووتت العراوو  حتوو   –ماجسووتير فوو  ا داب يتوواريم إسوو م ي
( كميووة اداب سوووىاج جامعووة 7651فارايوور  74-ولووة الباطميووة  ات وودير ةممتوواز سوو وط الد
 أسيوط .

mailto:Mohamed_lyly@yahoo.com
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  ا تجاىوات السياسوية والحضوارة فو  يتاريم إس م ي  اعنوان :  سبة ف  ا دابالبمدكتوراه
( م 7651إاريول  5–األولو   ةامرتاوة الئور الدولة الباطمية ف  عيود المميبوة العزيوز ااه

 أداب سوىاج جامعة أسيوط .كمية 
 الوظيفي  درجالت

 م7643مايو  72جامعة أسيوط -داب سوىاجكمية اآل-ا سم التاريم : معيد. 
 موايو  77جامعوة أسويوط  -داب سوىاج اآل كمية –ا سم التاريم  : مدرس مساعد

7651.  

  جامعوة  -كميوة الدراسوات العرايوة - والحضوارة ا سو مية م  سو ا سم التاريم ا: مدرس
 . م7651 أاريل 16 المنيا

 7653/7656المممكة العراية السعودية  - اكمية اآلداب االدمام : أستاذ مساعد. 

 م7656/7661 المممكة العراية السعودية -ااي اكمية التراية ا : أستاذ مساعد 

 01/77/7665جامعة المنيا  -اكمية دار العموم مسم التاريم : ستاذ مساعدأ. 

  م حتوو  1111 أاريوول 14موون  جامعووة المنيووا–اكميووة دار العموووم مسووم التوواريمدكتووور أسووتاذ
 .تاريمو 

 والمجان العممية عضوية الجمعيات
 . عضو االمجمس ال وم  لممرأة 

  م وحت  تاريمو7651عضو الجمعية التاريمية المصرية اال اىرة منذ . 
  وحت  تاريمو . 7661عضو اتحاد المؤرمين العرب اال اىرة منذ 

 1116توواريم الوودورة موون  –يووة لاسوواتذة واألسوواتذة المسوواعدينعضووو تحكوويم فوو  لجنووة الترم 
 م .1177إل  

 المناصب اإلدارية
 ا م ا عمووووووووال ر وووووووويس مسووووووووم التوووووووواريم ا سوووووووو م  اكميووووووووة دار العموووووووووم جامعووووووووة المنيوووووووواموووووووو 

 .أعوام متصمة( 3ةلمدة م 11/77/1111حت  م 11/77/7665
 74حتو  م 6/5/1111منوذ    اكمية دار العمووم جامعوة المنيوار يس مسم التاريم ا س م 

 . أعوم متصمة( 5ةلمدة م 1171/ 77/
  مووون توواريم ا حالوووة عمووو   ميوووة دار العمووووم جامعووة المنيوووار وويس مسوووم التووواريم ا سوو م  اك

 .م 07/4/1170المعاش حت  استكمال العام الدراس 
  حتووووووووو   1/71/1113المجتمووووووووو  كميوووووووووة دار العمووووووووووم لئووووووووو ون الاي وووووووووة ومدموووووووووة  ةوكيمووووووووو

 .أعوام متصمة(  1ة لمدة  م12/1/1171
  م .12/1/1171ما م ا عمال عميد كمية دار العموم اعتاارًا من 
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 م 1177/ 71/  4م حتووو  1171/ 2  / 70كميوووة دار العمووووم جامعوووة المنيوووا مووون يووود عم
 .ةلمدة عامان ت رياًا(

 ؤلفةالعممية الم كتبال
  م7654نئر دار اليداية ال اىرة ي دولة ال ره مانيون التركاعنوان يكتاب 
  م7662مطاعة ا مانة ال اىرة  يين ف  اسيا الوسط مة الدىا طااعنوان يكتاب 
  يين ي ة المسممة ف  اسيا الوسط  ف  ال ورنين الموامس والسوادس اليجور أالمر وان ياعنكتاب 

 م .74177/7666م ، رمم ا يداع 7666دار األمانة طاعة 

 األبحاث العممية المنشورة
  امجمة كمية الدراسات العراية نئر ي ارىبالجيش الصاحث اعنوان ي. 
 م7663ا داب جامعة جنوب الوادى م ال امجمة كمية  يالسجون الغزنويةاحث اعنوان ي. 
 م7664كمية الدراسات العراية  نئر امجمة يل اب الغزنويةاألاحث اعنوان ي . 

 ي أل و  فو  نودوة ء الودين الممجو فو  عيود السومطان عو الداممية اليند تجارة احث اعنوان ي
 م.1111نوفمار  –العدد الثامن  –اتحاد المؤرمين العرب 

 مي نئور7113:7161ىوو/  356: 313وك  المممو العصورفو  جيش الينود احث اعنوان ي 
 .كمية دار العموم جامعة المنيا –م 1111العدد المامس  –امجمة كمية الدراسات العراية 

 ه وأثرىا ف  د اليند ف  عيد السمطان محمد تغمق ئاالتغيرات المالية ف  ا احث اعنوان ي
مصري العدد امجمة المؤرخ ال م(ي نئر7027: 7011ىو/420: 412األوضاع الداممية ة
 . م اكمية ا داب جامعة ال اىرة1117 الراا  والعئرن يناير

  احووث اعنوووان يالموورأة المصوورية فوو  ضوووء أوراق الاووردي العرايووة دراسووة إجتماعيووةي أاحوواث
 –موووؤتمر مركوووز الاحووووث والدراسوووات التاريميوووة اا ئوووتراك مووو  مسوووم التووواريم اكميوووة اآلداب 

 .1117مايو  0-1لبترة من ىرة ف  اجامعة ال ا
 صوفة المغاراة ف  التصو  ف  مصر ف  ال رن الساا  اليجرى تأثر الماحث اعنوان ي- 

ت المصووورية ي أل وو  فوو  مووؤتمر الع مووال  نموذجوواً ذالسوويد أحموود الاوودوى وأاووو الحسوون الئوووا
 جامعة حموان . –اكمية اآلداب –م 1/1111/  75: 73المغراية ف  البترة من

  ي نئر ف  مجمة الموؤرخ العراو   مستيباء ف  العصر السمجو المستوف  وا  ياحث اعنوان
 م .1111المجمد األول مارس  –العدد العائر  –

 اتحوواد المووؤرمين العوورب ي أل وو  انوودوةالنوودماء والمنادمووة فوو  الدولووة الغزنويووةاحووث اعنوووان ي 
 م .1111الحادي عئر أكتوار 
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 الرااووو  والمووووامس ال وووورن اسووويا الوسووووط  فووو  المئوووورق و العموووم والعمموووواء فووو  احوووث اعنوووووان ي
مووووارس  المجموووود األول  –العووودد الحووووادي عئووور  –المووووؤرخ العراوووو  امجموووة  ي نئووووراليجووورى
 . م1110

 المغات والكمبيوتر

 . معرفة جيدة االمغة البارسية 

 . معرفة جيدة االمغة ا نجميزية 

 . معرفة طبيبة االمغة اليندية والتركية 

  ايوتر الممتمبة .استمدام ارامج الكمإجادة  
 وورش العمل تطويرالدورات 
 كووز تطوووير موودرات أعضوواء ىي ووة التوودريس ي موون مر الجوانووب ال انونيووة والماليووةحضوور دورة ي

 .  م1111ف   FLDPومعاونييم وال يادات 
  المئاركة ف  ورئة عمل لصندوق العموم وتنمية التكنولوجيةSTDF – مطاع ا نسوانيات

   . 6/0/1171وا جتماع ف  يوم 

 النشاط داخل الكمية
 م.1113وحت  م 1111لاحوث منذ عامعضو لجنة ئ ون الدراسات العميا وا 

 م1177م وحت  أكتوار 1113تم  منذ أكتوارر يس لجنة ئ ون الاي ة ومدمة المج . 
  م ك مدم مدرس االكمية .7665عضو ف  مجمس كمية دار العموم منذ مارس 

 م 7665 م ا عمال ر اسة مسم التواريم منوذ ديسومار عضو ف  مجمس كمية دار العموم ك ا
 م . 1111وحت  نوفمار 

 وحتوووو   1111وم كوووور يس مسووووم التوووواريم منووووذ ديسوووومارعضووووو فوووو  مجمووووس كميووووة دار العموووو
 م .1113أكتوار

 1113عضو ف  مجمس كمية دار العموم كوكيول لمكميوة وكور يس مسوم التواريم منوذ نووفمار 
 م .1171وحت  يناير 

 م3100وحتى ديسمبر  3101وم منذ فبراير ار العمرئيس مجمس كمية د . 

  ر وكر يس مسم التاريم حت  تاريموعضو ف  مجمس كمية دار العموم اصبت  أستاذ دكتو 

 م 1111م وحت  7662ي منذ طارق ان زيادأسرة ي را دة . 
   م .1111/1111را دة أسرة يأراايسكي ف  العام الجامع 

  م .1116حت  م و 1111را دة أسرة يالبراعنةي منذ 
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  جامعووة المنيووا منووذ  –المئوواركة فوو  ورش عموول ماصووة اتطوووير التعموويم اكميووة دار العموووم
 وحت  تاريمو . م1115 -1114

  ا ئوووتراك فووو  توصوووي  وت ريووور الم وووررات ل سوووم التووواريم ا سووو م  والحضوووارة ا سووو مية
 جامعة المنيا . ة ضمان الجودة اكمية دار العموماوحد

 وحت  تاريمو . 1114ودة االكمية منذ عضو وحدة ضمان الج 

  وحتوو   11/5/1115عضووو لجنووة المراماووة فوو  امتاووارات كووادر المعممووين فوو  البتوورة موون
 م .15/5/1115

   م . 1116عضو لجنة المراماة ف  امتاارات كادر المعممين ف 

 النشاط داخل الجامعة
  م وحتووو  1113مووو  اجامعوووة المنيوووا منوووذ أكتووووارمجموووس ئووو ون الاي وووة ومدموووة المجتعضوووو

 .تاريمو

 م1177م وحت  ديسمار 1171لمنيا منذ مارس عضو مجمس جامعة ا . 
  م وحتووو  7662منوووذ عوووام طووو ب جامعوووة المنيوووا امعيووود إعوووداد ال وووادة احمووووان أفوووواج ريوووادة

 .تاريمو
  ريووادة أفووواج طوو ب جامعووة المنيووا لمعديوود موون الموودن والمعسووكرات داموول جميوريووة مصوور

ندرية ، األمصووووور ، أسووووووان ، البيووووووم ، ال ووووواىرة ، العوووووريش ، العرايوووووة يإسوووووماعيمية ، إسوووووك
 .م وحت  تاريمو7662........ي منذ ......

 خبرات تدريسية وطالبية

جاهعت الوٌٍاا االقٍاام  –التذرٌض للعذٌذ هي الوقزاراث الذراطٍت لوزحلت اللٍظاًض بكلٍت دار العلوم 

 ذراطٍت هً :باالهتحاًاث الخاصت بتلك الوزحلت اهذٍ الوقزاراث ال

  تاريم العرب مال ا س م 

 تاريم السيرة الناوية العطرة 

 تاريم الممباء الرائدين 

  تاريم الدولة األموية 

 تاريم الدولة العااسية 

 تاريم مصر ا س مية 

  الترجمة التمصصية ف  التاريم ا س م 

 تاريم مغرب وأندلس 
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 الحضارة ا س مية 

 تاريم الحروب الصمياية 

 ئرق ا س م تاريم الم 

 النظم ا س مية 

جاهعات الوٌٍاا االقٍاام باالهتحاًااث الخاصات  –التذرٌض لوزحلت الذراطااث العلٍاا بكلٍات دار العلاوم 

 بتلك الوزحلت اهذٍ الوقزاراث الذراطٍت هً :

 مصادر تاريمية 

 فمسبة التاريم 

  مناىج الاحث التاريم 

 ترجمة تمصصية 

 الحضارة العراية ا س مية 

  س ميةمصر ا 

 المسممون ف  العالم المعاصر 

 السيرة الناوية وتاريم الرائدين 

 الدولة األموية والدولة العااسية 

 تاريم المغرب 

  تاريم األندلس 

 تاريم الحروب الصمياية 

 ) حاضر العالم ا س م  ةالمسممون ف  ئاو ال ارة اليندية واسيا الوسط 

 حضارة العالم ا س م  ةالمسممون ف  أفري يا) 

 لطلبت جاهعت الفارابً بقاساخظتاى الوافذٌي بالكلٍت التذرٌض 

 . مادة الث افة ا س مية 

 فييا ببحوث أو بالحضور والمناقشة أو اإلدارة والتنظيم تالمؤتمرات والندوات التي شارك
 

 فييا بأبحاث : تأ : المؤتمرات التى ساىم
 جامعة المنيا ف  البترة ما اين  –آلداب مؤتمر اعنوان يالمرأة ف  عمومنا ا نسانية ي كمية ا

 م . 1117مارس  71إل   71
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  مؤتمر اعنوان يدور المرأة السياس  والحضاري عاور العصووري امركوز الاحووث والدراسوات
 م.1117يو ما 0: 1التاريمية كمية اآلداب جامعة ال اىرة ف  البترة 

 ريمي اتحاد المؤرمين العورب فو  مؤتمر يطرق التجارة العالمية عار العالم العرا  عار التا
 م .1111نوفمار 

  مؤتمر يالمراكز العممية والث افية ف  العالم العراو  عاور العصووري اتحواد الموؤرمين العورب
 م .1117ف  أكتوار 

   مؤتمر يالع مات المصرية المغراية عار العصوري  اا ئوتراك اوين جامعوة الحسون الثوان
 م.1111فاراير  75: 73رة وكمية اآلداب جامعة حموان ف  البت

  0مووؤتمر كميووة اداب حموووان اا ئووتراك موو  جامعووة الصوودامة اموسووكو ، فوو  البتوورة مووا اووين 
 م .1111أاريل  3إل  

  مؤتمر يالحضارة ا س مية وأثرىا عم  الغرب األورا ي اتحاد الموؤرمين العورب فو  ئوير
 م .1111أكتوار 

 اب جامعوووة حمووووان اا ئوووتراك مووو  جامعوووة الميرجوووان الث ووواف  المصوووري الروسووو  اكميوووة اآلد
 .م1110مايو  71:  77سية ف  البترة األاام الرو 

 : فييا بالحضور والمناقشة تب : المؤتمرات التى شارك
  م 7651ا ئتراك ف  جمي  ندوات والجمعيات العمومية االجمعية التاريمية المصرية منذ

 وحت  تاريمو.

 وى  : م وحت  تاريمو7660ين العرب منذ ا ئتراك ف  جمي  ندوات اتحاد المؤرم 

اسم المؤتمر /  م

 الندوة

 نوع المشاركة المكان والتاريخ الموضوع

اتحاد الوؤرخٍي  1

 العزب بالقاهزة

الحضارة اإلطالهٍت 

 اعالن البحار

الحضور  م1993ًوفوبز  8: 6

 االوٌاقشت

اتحاد الوؤرخٍي  2

 العزب بالقاهزة

الصزاع بٍي العزب 

فً عصز  ااالطتعوار

 التوطع األاربً األال

الحضور  1994ًوفوبز  29: 28

 االوٌاقشت

اتحاد الوؤرخٍي  3

 العزب بالقاهزة

اإلطار التارٌخً 

 للحزكت الصلٍبٍت

الحضور  1995ًوفوبز  33: 28

 االوٌاقشت

اتحاد الوؤرخٍي  4

 العزب بالقاهزة

إقلٍن الخلٍج على هز 

 عصور التارٌخ

ر الحضو 1996ًوفوبز  25: 23

 االوٌاقشت
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اتحاد الوؤرخٍي  5

 العزب بالقاهزة
 ا د المغرب وع متيا
االمئرق حت  أوامر 
ال رن المامس عئر 

 لممي د

الحضور  1997ًوفوبز  26: 25

 االوٌاقشت

اتحاد الوؤرخٍي  6

 العزب بالقاهزة

أضواء جذٌذة على 

 هصادر تارٌخ العزب

الحضور  1998ًوفوبز  26: 24

 االوٌاقشت

الوؤرخٍي  اتحاد 7

 العزب بالقاهزة

العزب اأاربا عبز 

 عصور التارٌخ

الحضور  1999ًوفوبز  18: 16

 االوٌاقشت

اتحاد الوؤرخٍي  8

 العزب بالقاهزة

العالوٍت  طزق التجارة

عبز العالن العزبً على 

 هز عصور التارٌخ

 إلقاء بحث 2333ًوفوبز  23: 21

اتحاد الوؤرخٍي  9

 العزب بالقاهزة

قافٍت الوزاكش الث

االعلوٍت فً العالن 

 العزبً عبز العصور

 إلقاء بحث 2331ًوفوبز  1:  33

1

3 

اتحاد الوؤرخٍي 

 العزب بالقاهزة

الحضارة العزبٍت 

االطالهٍت  ادارها فً 

 بٌاء الحضارة العالوٍت

الحضور  2332أكتوبز  24: 22

 االوٌاقشت

1

1 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

البحز األحوز 

 عبز عصور

 التارٌخ

القاهزة  –هصز 

أكتوبز  2:  1 –

 م2333

الحضور 

 االوٌاقشت

1

2 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

العالن العزبً 

فً الكتاباث 

التارٌخٍت 

 الوعاصزة

القاهزة  –هصز 

–  24:25 

 م2334ًوفوبز 

الحضور 

 االوٌاقشت

1

3 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

العالن العزبً 

اتحذٌاث 

 العصز

القاهزة  –صز ه

–  12 :13 

 م2335ًوفوبز 

الحضور 

 االوٌاقشت

1

4 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

تارٌخ الوطي 

العزبً عبز 

العصور 

)التارٌخ 

 االقتصادي(

القاهزة  –هصز 

–  15  :16 

 م2336ًوفوبز 

الحضور 

 االوٌاقشت
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1

5 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

تارٌخ الوطي 

العزبً عبز 

العصور 

)التارٌخ 

 االجتواعً(

القاهزة  –هصز 

ًوفوبز  8:  7  –

 م2337

الحضور 

 االوٌاقشت

1

6 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

تارٌخ الوطي 

العزبً عبز 

العصور 

)التارٌخ 

 الثقافً(

القاهزة  –هصز  

– 12 :13 

 م2338ًوفوبز 

الحضور 

 االوٌاقشت

1

7 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

تارٌخ الوطي 

لعزبً عبز ا

العصور 

)الوفود 

 االظفاراث(

القاهزة  –هصز  

– 14  :15 

 م2339أكتوبز 

الحضور 

 االوٌاقشت

1

8 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

القذص عبز 

 عصور التارٌخ

القاهزة  –هصز 

ًوفوبز :  33  –

دٌظوبز  1

 م2313

الحضور 

 االوٌاقشت

1

9 

اتحاد 

الوؤرخٍي 

العزب 

 بالقاهزة

تارٌخ الوطي 

العزبً عبز 

العصور ) 

الوزأة العزبٍت 

عبز عصور 

 التارٌخ(

القاهزة  –هصز  

دٌظوبز  8: 7 –

 م2311

الحضور 

 االوٌاقشت

1
1 

اتحاد الوؤرخٍي 

 العزب بالقاهزة
تارٌخ الوطي العزبً 

عبز العصور )التارٌخ 

 الحزبً(

: 12 -القاهزة –هصز 

 م2312دٌظوبز  13
الحضور 
 والمنامئة

دارتيا : تلمؤتمرات التى ساىمج : ا  في تنظيميا وا 
  مارس  71:  70ي من  مؤتمر أع م الصعيد الثان  اعنوان يرفاعة راف  الطيطاويتنظيم

 .م 7666
  مووارس  2إلوو   1مووؤتمر أعوو م الصووعيد الثالووث اعنوووان يجمووال الوودين ا سوونويي موون تنظوويم

 . م 1111
 م.1111نوفمار  11إل   11ينتنظيم مؤتمر ياليوية المصريةي ف  البترة ما ا 

  تنظيم مؤتمر يفمر الدين الرازي وأسوس النظريوة فو  العمووم العرايوة وا سو ميةي فو  البتورة
 م .1111مارس  71: 7مااين 
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 موووارس  71: 71تنظووويم موووؤتمر يدور مكتاوووة األسووورة فووو  انووواء الانيوووة الث افيوووة ي فووو  البتووورة
 م . 1110

  العمووم حوولي منواىج التجديود فو  العمووم ا سو مية  لمؤتمر الدول  األول لكمية داراتنظيم
 م .1112مارس 4: 2والعراية ي ف  البترة من 

  لمؤتمر الدول  الثان  لكمية دار العموم حولي ا ستئراق وأثره ف  العموم ا س مية اتنظيم
 م .1113والعرايةي ف  مارس 

  ا سوو مية والعرايووة ومضووايا   لمووؤتمر الوودول  الثالووث لكميووة دار العموووم حووولي العموووماتنظوويم
 . 1114مارس  3إل   1ا عجاز ف  ال ران والسنة اين التراث والمعاصرةي ف  البترة من

  لمووؤتمر الوودول  الرااوو  لكميووة دار العموووم حووول ي الث افووة العرايووة ا سوو مية الوحوودة اتنظوويم
 .1115مارس  77إل   6والتنوعي من 

  دار العمووووم حوووول ي إسووويام العممووواء المسوووممين فووو   لموووؤتمر الووودول  الموووامس لكميوووةاتنظووويم
 .1115مارس  77إل   6الحضارة العالميةي من 

  لمؤتمر الدول  السادس لكميوة دار العمووم حوول ي الوذات واآلمور فو  الث افوة العرايوة اتنظيم
 . 1116ديسمار  16إل   14وا س مية ي من 

 الجامعية: اإلشراف العممي عمى الرسائل
و الجامعوووات المصووورية  اجامعوووة المنيوووا والووودكتوراه ماجسوووتيرالرسوووا ل  ت العديووود مووونونامئوووأئووورفت 
 وايانيم كالتال  : رسالة عممية 01يزيد عددىا عن ال ،األمرى 

 . منحت بإشرافيا "درجة الدكتوراه": الرسائل التي  أوالا 
 التقدير تاريخ المنح العنوان  االسم م
عووووووو ء محمووووووود  7

عاوووووووووود الغنوووووووووو  
 حسن

م مدينووووووة اموووووو
فووو  العصووور 

 الغزونوي

10 /
5/1111 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 األول 

عطيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  1
إسووووووووووووووووووووووووووماعيل 

 إاراىيم

دور 
العناصووووووووووووووووور 
األجنايوة فوو  
سياسوووووووووووووووووووووووووووة 
ممبووووواء انووووو  
أميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 ااألندلس

10/5 /
1111 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 الثانية
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الحسووون محمووود  0
 راي  مميل

المووووووووووووووووووذاىب 
ا سوووووووووووو مية 
فوووووو  مصوووووور 
حتوووو  نيايووووة 
عيوود الحوواكم 

 ا مر اه

15/1 /
1113 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 األول 

عصووووووووام سوووووووويد  1
 مم 

الحيوووووووووووووووووووووووووووووواة 
السياسوووووووووووووووووية 
ومظوووووووووووووووووواىر 
الحضارة ف  
ئووووووويراز فووووووو  
عيوووود الدولووووة 

 الاوييية

16/1/
1115 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 الثانية

عموووووووووو  أحموووووووووود  2
 عم  كرير

الميووووووواجرون 
األندلسوووووووويون 
وتوووووووووووووووووووو ثيرىم 
عمووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
المغوووووووووووووورايين 
األدنووووووووووووووووووووووووووو  
واألوسووووووووووووووووووط 
مووووووووووووووووووووووووووووووو ل 
ال وووووووووووووووووووووورنيين 
السووووووووووووووووووووووووووواا  
والثووووووووووووووووووووووووامن 

 اليجريين

14/2/
1115 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 األول 

محموووووود حسوووووون  3
 عاد الظاىر

المكانوووووووووووووووووووووووووة 
ا جتماعيووووووة 
والث افيوووووووووووووووووووووة 
والسياسوووووووووووووية 

15/6/
1115 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 األول 
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لمووووووووووووووووووووؤرم  
ال رن التاس  
اليجووووووووووووووووووووووري 
وأثرىوووووووا فووووووو  
توووووووووووووووووووووووووووووودوين 
الروايوووووووووووووووووووووووووووة 

 التاريمية
جيوووووواد محيوووووو   4

الووووووودين محمووووووود 
 مسعود

التنظيمووووووووووات 
الحرايوووة فوووو  
كوووووووووووول موووووووووووون 
الدولووووووووووووووووووووووووووووووة 
األيووووووووووووووووووووووووا  
والدولووووووووووووووووووووووووووة 

 الممموكية

15/6/
1115 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 الثانية

رفوووووووواع  سوووووووويد  5
 أحمد
 

دور المووووووووووورأة 
السياسوووووووووووووووووو  
والحضوووووووواري 
فوووووووو  حموووووووووب 
ودمئوووق فووو  
العصوووووووووووووووووووووووور 
 ا س م 

11/77/
1116 

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 األول 

ىئوووووووام محمووووووود  6
 فتح  ىمام

ااووووووون حجووووووور 
العسوووووووووو  ن  
مووووووووون أاووووووووورز 
موووووووووووووووووووووووؤرم  
الدولووووووووووووووووووووووووووووووة 
الممموكيووووووووووووووة 
فوووووو  مصوووووور 

ودوره 

77 /71 
 م1171/

مرتاوووووووووة 
الئوور  
 األول 
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العمموووو  فووووو  
ال رن التاس  
 –اليجووووووووووري 

مووووووووووووووووووووامس ال
عئوووووووووووووووووووووووووووووووور 

 المي دي
7
1 

صااح  محمد عاد 
 الحميم

الكوفة والاصرة ف  
العصر األموي  
 دراسة حضارية

  

 : يا "درجة الماجستير": الرسائل التي منحت بإشراف ثانياا 
 التقدير تاريخ المنح العنوان االسم  م
الحسوون محموود  7

 راي  مميل
اووووو د الووووويمن 

صوووووور فوووووو  ع
الممووووووووووووووووووووووووووووووووك 
األئوووووووووووووووووووور  
اسماعيل ان 
العاوووووووووووووووووووووووواس 

 الرسول 

10/3/
7665 

جيووووووووووووووووود 
 جدا

ىنووووووواء فتحووووووو   1
محموووووووووووووووووووووووووووووووووووووود 

 مصطب 

توووووووووووووووووووووووووووووووواريم 
امووووارى منووووذ 
البووووووووووووووووووووووووووووووووووتت 
ا سووووووووووووو م  
حتوووو  ال وووورن 
الثالوووووووووووووووووووووووووووووث 

 اليجري

16/3/
7666 

 ممتاز

صوووااح محمووود  0
عاوووووووود الحموووووووويم 

 ااراىيم

المدينووةالمنور 
ة فوووووووووووووووووووووووووووووووووو  
العصوووووووووووووووووووووووور 

 العااس 

13/71/
7666 

 جيد
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أحموووود إاووووراىيم  1
 زوقعم  مر 

إمموووووويم الينوووووود 
ا سووووووووووووو م  
منووووووووذ البووووووووتت 
الغزنوووووووووووووووووووووووي 
حتوووو  نيايوووووة 
دولة مماليك 

 اليند

07/7/
1111 

 ممتاز
 
 
 

عطية إسماعيل  2
 إاراىيم

رسوم الم فة 
ا موية اا ندلس 

  ىو 111 -ىو  073

 ممتاز 1111/ 2/  01
 

المجاورون ف  ا د  ع ء عاد الغن  3
الحجاز منذ اداية 
ال رن الراا  اليجري 

  نياية ال رن حت
 الثامن اليجري 

 جيد 1111

التنظيمات العسكرية  عصام سيد مم  4
االئرق ف  عيد 
الدولة المست مة 

 –الطاىرية 
 -الصبارية 
 السامانية

 ممتاز 1117

محموود محمووود  5
 حمدان أحمد

الموووووووووووووووووووووذىب 
الئوافع  فوو  
مصوووووووووووووووووووووووووووووور 
نئووووووووووووووووووووووووووووووو تو 
وتطووووووووووووووووووووووووووره 
دراسووووووووووووووووووووووووووووووة 

 تاريميو

01/7/
1117 

 ممتاز

 ممتاز/12/71الكتوووووووووووووووووووووووووووووب محمووووود حسووووون  6
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ىر عاووووود الظوووووا
 حسن

الجغرافيووووووووووووووووة 
مصوووودرًا موووون 
مصووووووووووووووووووووووادر 
تاريم مصور 
ا جتمووووووواع  
فوووووو  عصوووووور 
سووووووووووووووووووو طين 
األيووووووووووووووووووووواين 

 والمماليك

1117 

7
1 

أحموووووود محموووووود 
 عاد العزيز

الموووووووورأة فوووووووو  
مصوووووووووووووووووووووووووووووور 
والئووووووام فوووووو  
العصوووووووووووريين 
األيووووووووووووووووووووووووا  
 والممموك 

15/71/
1110 

 ممتاز

7
7 

محمد سميمان عم  
 احمد
 

األزارمة ف  العصر  
ىو 31 األموي من

 ىو   45إل  

جيووووووووووووووووود  07/5/1110
 جدا

7
1 

رجووووووب محموووووود 
حسووووووووون عاووووووووود 

 الجواد

الحيوووووووووووووووووووووووووووووواة 
السياسوووووووووووووووووية 
ومظوووووووووووووووووواىر 
الحضارة ف  
دولووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
الوطاسووووووووويين 

 االمغرب

17/7/
1111 

جيووووووووووووووووود 
 جدا

7
0 

جيووووواد محيووووو  
 الدين محمد

الحيوووووووووووووووووووووووووووووواة 
السياسوووووووووووووووووية 
ومظوووووووووووووووووواىر 
الحضارة ف  

12/2/
1111 

جيووووووووووووووووود 
 جدا
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الوووووووويمن فوووووووو  
عيوووود الدولووووة 
 الطاىرية 

7
1 

حموووووود ىئووووووام م
 فتح  ىمام

ا غتيوووووووا ت 
والموووووووووؤامرات 
السياسية ف  
العصوووووووووووووووووووووووور 

 الممموك 

16/1/
1115 

جيووووووووووووووووود 
 جدا

7
2 

محمووود طمعوووت 
 محمد

الحيوووووووووووووووووووووووووووووواة 
السياسوووووووووووووووووية 
ومظوووووووووووووووووواىر 
الحضارة ف  
الدولووووووووووووووووووووووووووووووة 
 الموارزمية

14/2/
1115 

 ممتاز

7
3 

عاووووووود التوووووووواب 
محمووووووووود سووووووووويد 

 عيس 

ا غتيوووووووا ت 
واثارىوووووووووووووووووووووووووووا 
السياسوووووووووووووووووية 
عمووو  الدولوووة 
ا سووووووووووووو مية 
مووووووووووووووووووووووووووووووو ل 

يين ال وووووووووووووووووووووورن
األول 

والثووووووووووووووووووووووووووان  
 اليجريين

13/5/
1115 

 ممتاز

7
4 

عصووام عطيووة 
 ع يمة

البيووووووووم فووووووو  
العصوووووووووووووووووووووووور 
ا سووووووووووووو م  
موووووووون البووووووووتت 
العرا  حتو  

07/0/
1116 

جيووووووووووووووووود 
 جدا
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سوووووووووووووووووووووووووووووو وط 
الدولووووووووووووووووووووووووووووووة 

 الباطمية
7
5 

ئوووويماء محموووود 
جمعوووووووووو عاووووووووود 

 العال

الوظوووووووووووووووووا   
الر يسووووووووووووووووووووية 
واألل اب فو  
العصوووووووووووووووووووووووور 
 ا س م  

13/2/
1116 

 ممتاز

7
6 

 رحاب محمد عااس
 عاد العال

الحياة السياسية 
ومظاىر الحضارة 
ف  دولة ان  

-015حسنويو 
113/626-

 م (7772

 ممتاز 13/71/1171

1
1 

محمد عاد الرحيم 
 محمود احمد 

السكة ودور الضرب 
ف  مصر منذ اداية 
ميام الم فة الرائدة 
وحن  ميام الدولة  
الطولونية امصر  

ىو : 123ىو /17
 م521م 331

 تازمم 01/77/1171

1
7 

جميمة محمد حبن   
 ال رئ 
 

اتجاىات التدوين 
الحضاري ف  مصر 
ف  ال رنين األول 
 والثان  من اليجرة

 ممتاز 

1
1 

ييود العراق ف   إيناس محمد جمال
العصر ا س م  

ىوو 416  -ىو 701
م 7125 -ىو 323

 ممتاز 



 18 

دراسة سياسية 
 وحضارية

1
0 

محمد مميبة  ركاا  
 حمد اه
 

ة ف  ماا ل الاج
صعيد مصر ف  
العصر ا س م  
دراسة سياسية 

حضارية  من اداية 
البتت العرا  حت  
س وط الدولة 
 17الباطمية من ة 

 317ىو (  241 –
 م (7761 –

 ممتاز 

1
1 

نئ ة التصو  ف   محمد كي ن  مميس
المئرق ا س م  
واثارىا من الجنيد 
 إل   ا مام الغزال 

13/77/1171  

 ائل التى التزال تحت إشرافيا "درجة الدكتوراه" :ثالثاا : الرس
 تاريخ التسجيل العنوان االسم م
 محمد طمعت محمد الب يو 7

 
الحياة السياسية  ومظاىر 

الحضارة  ف  مدينة  الري منذ 
البتت العرا  وحن  نياية 

 الدولة الاوييية

11/6/1115 

النئاط التجاري ف  اليمن ف   محمد سميمان عم  أحمد 1
ال رنيين الراا  والمامس 

 اليجريين

1/0/1113 

عاد التواب محمد سيد  0
 عيس 

ا عت ا ت السياسية ف  
مصر والئام ف  عصر 

 س طين المماليك

11/6/1115 

 73/77/1116األزمات والكوارث ا متصادية ئيماء محمد جمعو عاد  1
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 العال
 

ف  مصر والئام عصر 
س طين المماليك واثارىا عم  

 الحياة العامة
احمد محمد عاد العزيز  2

 ج ل
الحياة الث افية ف  الدولة 

 م315 -م233األيواية 
75/71/1171 

نظم الحكم والحضارة ف   رحاب محمد عااس 3
ىو 112الدولة الحمادية من 

ال   7171 -ىو 214ال  
 م71721

11/77/1171 

طميطمة ودورىا السياس   وسام محمود محمد 4
   أميةوالحضاري عصر ان

11/77/1171 

ىناء فتح  محمد  5
 مصطب 

الحركات الدينية السياسية ف  
ا د الحجاز ف  العصر 

 الباطم 

74/7/1177 

السجون ف  العصر السمجوف   محمد عاد الرحيم محمود 6
 -ه7700 -ه116منذ 

 م(7761 -261

71/0/1177 

 إيناس محمد جمال الدين 71
 

المرأة ف  العصر السمجوم  
السياس  والحضاري  ودورىا

-/ 7122 -ىو 261 -ىو 14
 م7161

11/2/1171 

 : الرسائل التى التزال تحت إشرافيا "درجة الماجستير" : رابعاا 
 تاريخ التسجيل العنوان االسم م
المدينة المنورة ف  العصريين  نيا راي  محمد عمر رائد 7

الباطم  واأليوا  دراسة 
 سياسية وحضارية

12/71/1113 

سراج الدين ايادرئاه امر  د نظي  عاد الياديمحم 1
أااطرة المغول ف  اليند دراسة 

 سياسية وحضارية

76/2/1115 
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 76/2/1115 الئيعة ف  ا د األندلس مروى ادوي محمد حسن 0
حسام حسن إسماعيل عاد  1

 الغن 
مدينة طوس ف  العصر 
ا س م  دراسة سياسية 

ىو إل  152 -ىو 10وحضارية 
 م 7161 – 310

73/71/1177 

محمد السيد محمد سيد  2
 عاد الوىاب

دور التصو  السياس  
وا جتماع  ف  الدولة األيواية 

 ف  مصر والئام

73/6/1171  

 )دكتوراه( داخل جامعة المنياسيادتيا خامساا : الرسائل التي ناقشتيا 
عنـــــــــــــــوان  األسم م

 الرسالة
الدرجــــــــــــة  كمية/جامعة التقدير تاريخ المناقشة

 ميةالعم
نووووووووووورمين محموووووووووووود  0

 رزق
نظوووووووووووووووووووووووووووووووووووم 
األيوووووووووووووووايين 
ورسووووووووووووووميم 
 ف  مصر

مرتاوووووووووووووووووووووة  11/77/1116
الئووووووووووووووور  

 األول 

جامعووووة المنيووووا 
كميووووووووووووة دار  –

 العموم

 دكتوراه

اليوووووووووووووووووووووووووودايا  مروة محمود رزق 1
والعطايوووووووووووووووووا 
وأثرىمووووووووووووووووووووووا 
السياسووووووووووووووو  
وا جتماع  
فووووو  مصووووور 
فوو  العصوور 
 الممموك 

مرتاوووووووووووووووووووووة  
الئووووووووووووووور  

 األول 

جامعووووة المنيووووا 
كميووووووووووووة دار  –
 ومالعم

 دكتوراه

يحي  أحمد حسين  0
 الئحري

 ييمن  الجنسيةي

البوووورس فووووو  
الووووووووووووووووووووووووووووويمن 
دورىوووووووووووووووووووووووووووم 
السياسووووووووووووووو  
والحضووووواري 
منووووذ ظيووووور 

مرتاوووووووووووووووووووووة  1177
الئووووووووووووووور  

 األول 

جامعووووة المنيووووا 
كميووووووووووووة دار  –

 العموم

 دكتوراه
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ا سوووووووووووووووووووو م 
حتووو  نيايوووة 
ال وووووووووووووووووووووووووووووورن 
الثالووووووووووووووووووووووووووث 

 اليجري
 )ماجستير(سادساا : الرسائل التي ناقشتيا سيادتيا داخل جامعة المنيا 

عنووووووووووووووووووووووووووووووووووان  األسم م
 الرسالة

الدرجوووووووووووووووووووووة  كمية/جامعة الت دير تاريم المنامئة
 العممية

محمووووووووووووووود عاوووووووووووووود  7
العظوووووووووويم محموووووووووود 

 محمود

الجوووووووووووووووووووووووووووووويش 
المصووري فووو  
العصوووووووووووووووووووووووووووور 

 الطولون 

جامعوووة المنيوووا  جيد جدا 07/71/1111
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير
 

عوو ء أحموود عموو   1
 حسن

إممووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم 
سرمسووطة فوو  
عصوووووووووور دول 
الطوا وووووووووووووووووووووو  

 ألول ا

جامعوووة المنيوووا  ممتاز 1111
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير
 

عموووووووووووووواد محموووووووووووووود  0
 محمد راض 

الع مات اين 
دولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
المماليوووووووووووووووووووووووك 
الارجيووووووووووووووووووووووووووووة 
والدولووووووووووووووووووووووووووووووة 

 العثمانية

جامعوووة المنيوووا  ممتاز 1117
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير
 

نووووووووورمين محموووووووووود  1
 رزق

األسووووووووووووووووووووومطة 
ودورىووووووووووووووووووووووووووووووا 
الوووووووووووووووووووووووووووووووودين  
وا جتمووووووواع  
والسياس  ف  
مصووووووووور فووووووووو  

جامعوووة المنيوووا  ممتاز 12/2/1111
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير
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يوووووود الدولووووووة ع
 الباطمية

أحمووووووووووود صووووووووووو ح  2
 الدين عم  أحمد

السووووجون فوووو  
مصووووووووور فووووووووو  
الدولووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 الباطمية

جامعوووة المنيوووا  ممتاز 15/71/1111
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير

مظيووووووور حمووووووووادي  3
 إسماعيل أحمد

الموووووووووورأة فوووووووووو  
الووووووووووووووووووووووووووووووووا ط 
العااسيودورىا 
فوووووووووو  صوووووووووون  

 ال رار

جامعوووة المنيوووا  ممتاز 11/71/1114
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير

أسوووووووووماء إاووووووووووراىيم  4
 محمد أحمد

انوووووووووووو أرتوووووووووووق 
دراسووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 تاريمية

جامعوووة المنيوووا  ممتاز 
كميوووووووووووة دار  –

 العموم

 ماجستير

 ةدكتوراه( خارج جامعة المنياسيادتيا اا : الرسائل التي ناقشتيا ابعس
ـــــــــــــوان  األسم م عن

 الرسالة
ـــــــــــــــــــاريخ  ت

 مناقشةال
الدرجــــــــــــــة  كمية/جامعة التقدير

 العممية
الوووووديب عطيوووووة عمووووو   7

 عثمان
المووووووووووووووووووونيج 
التووووووووووواريم  
لاوودر الوودين 
العينوو  فوو  
كتااوووو ع ووود 
الجمان ف  
توواريم أىوول 

 الزمان

مرتاوووووووووووووووووووووووووة  1116
الئوووووووووووووووووور  

 األول 

جامعووووووووةاألزىر 
 –أسووووووووووووووووويوط –

كميوووووووووووة المغوووووووووووة 
 العراية

 دكتوراه

ئوووعاان عاووود الااسوووط  1
 جاد غريان  

نظم الحكوم 
اووووووو د فووووووو  

الوووويمن فوووو  
عيد الودول 

مرتاوووووووووووووووووووووووووة  1171
الئوووووووووووووووووور  

 األول 

 –جامعووة انيووا 
 كمية اآلداب

 دكتوراه
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 المست مة 
الئيماء عاد المطي   0

 جاد اه محمد
ال توووووووووواريم 
السياسووووووووووو  
والحضاري 
 يوووران فووو  
العصووووووووووووووووور 
 التيموري

مرتاوووووووووووووووووووووووووة  1177
الئوووووووووووووووووور  

 األول 

جامعووووة البيوووووم 
كميوووووووووووووووة دار  –

 العموم

 دكتوراه

ب أحمووووووود عوووووووز العووووووور  1
 أحمد سميمان

الووووووووووووووووووووووووودور 
السياسووووووووووو  
لاسووووووووووووووووووووورة 
الجواانيوووووووووة 
فووو  الدولوووة 
 ا يممانية

مرتاوووووووووووووووووووووووووة  1177
الئوووووووووووووووووور  

 األول 

جامعووة أسوويوط 
 كمية اآلداب –

 دكتوراه

 ًا : الرسا ل الت  نامئتيا سيادتيا مارج جامعة المنيا ةماجستير(ثامن
عنــــــــــــــــوان  األسم م

 الرسالة
ـــــــــــــــاريخ  ت

 المناقشة
الدرجـــــــــــــة  كمية/جامعة التقدير

 عمميةال
محموووووووووووووووووود أمووووووووووووووووووين  7

 المم ف 
 ييمن  الجنسيةي

مايموووووووووووووووووووووووووووووووووة 
ىموووووووووووووووووووووووودان 
اليمنيووووووووووووووووووووووووة 
ودورىووووووووووووووووووووووووا 
السياسووووووووووووووو  

 وا داري

جامعووووة أسوووويوط  ممتاز 1114
 كمية اآلداب –

 ماجستير

أحموووود عووووز العووووورب  1
 أحمد سميمان

المظووووووووووووووواىر 
الحضوووووووووارية 
فووووووو  إيوووووووران 
عيوووووووووووووووووووووووووووووووووود 
األيممانووووووات 
 المسممين

جامعووووة أسوووويوط  ممتاز 1115
 كمية اآلداب –

 ماجستير

 ماجستيرجامعووووة أسوووويوط  ممتاز 1115الووووووووووووووووووووووووووووزارة أحمووود سووويد محموووود  0
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والوزراء فو   محمد
العصووووووووووووووووووووور 

 الغزنوي

 كمية اآلداب –

عووووووووووواط  عثموووووووووووان  1
 محمد إسماعيل

ا موووووووووووووووارات 
التركمانيوووووووووووة 
وع متيوووووووووووووووا 
السياسوووووووووووووووية 
ادولووووووووووووووووووووووووووووووة 

 المماليك

جامعووووة األزىوووور  ممتاز 1116
كمية  –ا سيوط 

 المغة العراية

 ماجستير

الع مووووووووووووووات  مدحسن حمم  مح 2
السياسوووووووووووووووية 
لجميوريوووووووووووة 
مووووووووووووووووووووووووووووووووال  
 ا س مية

جامعووووة ال وووواىرة  ممتاز 1116
معيوووووووووووووووووووووووووووووووووود  –

الاحووووووووووووووووووووووووووووووووووووث 
والدراسوووووووووووووووووووووووووات 

 األفري ية

 ماجستير

ياسووور صووو ح عاووود  3
 المنعم إاراىيم

ع د الجمان 
فوووووو  توووووواريم 
أىوول الزمووان 
لمعينووووووووووووووووووووووووو  
تح يوووووووووووووووووووووووووق 

 ودراسة

جامعووووة األزىوووور  ممتاز 
كميوووووووة المغوووووووة  –

 العراية ا سيوط

 ماجستير

الحيوووووووووووووووووووووووووووواة  ر جمال محمدعم 4
الحرفيووة فوو  
ال ووووووووووووووووووووووووواىرة 
 الممموكية

جامعووووة جنوووووب  ممتاز 1171
كميوووة  –الووووادي 

 اآلداب سوىاج

 ماجستير

منوووووو  سووووووالم غنوووووويم  5
 سالم

الحيوووووووووووووووووووووووووووواة 
ا متصووووادية 
فووووو  صوووووعيد 
مصووووووووووووووووووووووووووور 
األدنوووو  فوووو  

جامعووووة األزىوووور  ممتاز 1171
 كمية الانات –

 ماجستير
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عصووووووووووووووووووووووووور 
 الو ة 

كريمووووووووووووووة حسووووووووووووووين  6
 عس  ن 

 

الحيوووووووووووووووووووووووووووواة 
فووو   لعمميوووةا

ايوووووووووووووووووووووووووووووووووووت 
الم وودس فوو  
عصر دولوة 
المماليووووووووووووووووك 
 الجراكسة

جامعووووة األزىوووور  ممتاز 1177
كميوة  –اال اىرة 

الدراسوووووووووووووووووووووووووووووات 
 ا نسانية

 ماجستير

عموووو  محموووود ئوووواي   71
 ال بري

الحيوووووووووووووووووووووووووووواة 
السياسوووووووووووووووية 
ومظوووووووووووووووواىر 
الحضوووووووووووووووارة 
فوووووو  مدينووووووة 
مال ووووووة منووووووذ 
نيايووووة دولووووة 
انوووو  حمووووود 
حت  سو وط 
النبووووووووووووووووووووووووووووووذ 

 الموحدي

يوط جامعووووة أسوووو ممتاز 1177
 كمية اآلداب –

 ماجستير
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