
 
 

 موضوعات الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

 قسـم ) الجغرافٌا (     

 م

 

     

 االســــــــــــــــــــم

تارٌخ موافقة 

مجلس 

 الدراسات

 المشـــــــــــــرف الموضـــــــــــــــوع

1 
 ٚائً شعجبْ إِبَ ِحّذ

  رشى١ً (رجذ٠ذ ) 
21/3/2010َ 

خ١خ ِٚذٜ رجب٠ٓ ِؤشراد اٌشعٛر ثبٌراحخ إٌّب

اٌحبجخ إٌٝ رى١١ف اٌٙٛاء فٟ اٌّذْ اٌّصر٠خ 

 دراضخ فٟ إٌّبخ اٌزطج١مٟ 

 د/ِحّذ فٛزٞ أحّذ عطب

   رمضان سٌد ٌونس علً 2

                                                               ) ِذ عبَ ضبدش ( 
18/9/2011َ 

متدة فً المنطقة الم سطح األرض لأشكا على خالمنا اثر
  إلى جبل غارب غرب خلٌج السوٌس هضبة الجاللة من

 

 أ.د/ محمد فوزي عطا 
 على حسانٌن ملسالد/ احمد عبدا0ا

4 
 عبد المطلب رعبد الظاه عمحمد ربٌ

 13/5/2012َ ) معٌد (          
 التخطٌط اإلقلٌمً لمحافظات قناة السوٌس 

 ) دراسة جغرافٌة (
 د/ محمد عبد العزٌز ٌوسف

5 
 أحمد قعبدا لرازرجب  احمد

 12/6/2012َ ) معٌد (            

حركة التجارة الخارجٌة بٌن مصر ودول 
االتحاد األوربً )دراسة فً الجغرافٌا 

 االقتصادٌة (

 د/ األمٌن عبد الصمد عبدالهادى0ا

 12/3/2013َ أحّذ لرٟٔ صبدق ِحّذ 6

اٌسراعٟ  طرحذ٠ث خر٠طخ فه اٌسِبَ ٚإٌشب

ٛاة ــ ِروس اٌٛضطٝ دراضخ ثبٌزطج١ك عٍٝ أط

 جغراف١خ 

 / األ١ِٓ عجذ اٌصّذ عجذ اٌٙبدٞد

 18/2/2014                                                              )ِع١ذ( ثر صبٌح١ٓ  احّذ جب 7
اٌخذِبد فٝ ِحبفظٗ اٌٛادٜ اٌجذ٠ذ) دراضٗ 

 جغراف١ٗ(

 ِحّذ عجذ اٌعس٠سد/0ا

 د/ اال١ِٓ عجذ اٌصّذ

 18/2/2014 شعجبْ ِحّذ ِحّٛد  8
ِشىٍخ اٌجٛع فٝ ِحبفظخ ثٕٝ ض٠ٛف ) دراضخ 

 فٝ جغراف١خ اٌج١ئخ (

 د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ٠ٛضف

 د/ ٕ٘بء ٔظ١ر ع0ٍٝأ

 15/6/2014 ِٕٝ صفٛد ض١ذ 10
                          ضىبْ ِحبفظٗ ثٕٟ ض٠ٛف 

 ) دراضٗ د٠ّٛ جغراف١ٗ(
 د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ٠ٛضف

 15/7/2014 بَ جّعٗ أحّذ عس٠سحط 11

ج١ِٛٛرفٌٛٛج١خ أشىبي اٌىبرضذ عٍٟ حٛاف 

ِٕخفط اٌف١َٛ ٚلبعٗ ثبٌصحراء اٌغرث١خ فٟ 

 ِصر

 د/ أحّذ اٌط١ذ ِعزٛق

 15/7/2014 ٔٙبي عجذ هللا عب٠ش حطٓ 12

ج١ِٛٛرفٌٛٛج١خ ِٕطمخ اٌىر٠ّبد شرق ٔٙر 

ا١ًٌٕ ف١ّب ث١ٓ ٚادٞ األطف١حٟ شّبال ٚٚادٞ 

 دراضخ ج١ِٛٛرفٌٛٛج١خ١ٌش١بة جٕٛثب 

 أ.د/ ِحّذ فٛزٞ أحّذ عطب
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 موضوعات الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

 قسـم ) الجغرافٌا (                                                                                 

 م

 

     

 االســــــــــــــــــــم

تارٌخ موافقة 

 مجلس الدراسات
 المشـــــــــــــرف ـوعالموضــــــــــــــ

13 
 

 رشب حطٓ ِصطفٝ
18/1/2015 

 إٌّبخ اٌزطج١مٝ ثّٕطمخ ا١ٌّٕب

دراضخ ثبضزخذاَ رم١ٕبد االضزشعبر عٓ ثعذ  

 ٚٔظُ اٌّعٍِٛبد اٌحغراف١خ

 أ.د/ ِحّذ فٛزٜ عطب

 17/3/2015 ح١ّذحصبثر ِحّذ  14

 

اٌىٙرثبئ١خ ثّروس  ٌٍطبلخاٌزم٠ُٛ اٌزّٕٜٛ 

١م١ٗ فٝ اٌجغراف١ب اٌف١َٛ ) دراضخ رطج

 أاللزصبد٠ٗ 

د/ األ١ِٓ عجذ اٌصّذ  عجذ 0ا

 اٌٙبدٞ

 19/5/2015َ إضالَ ِحّذ وّبي اٌذ٠ٓ رفمٟ 15

 إٌّبطك اٌعشٛائ١خ  فٟ ِذْ ثٕٟ ض٠ٛف

"دراضخ فٟ جغراف١خ اٌزخط١ظ الضزخذاَ ٔظُ 

 اٌّعٍِٛبد اٌجغراف١خ ٚاالضزشعبر عٓ ثعذ"

 

د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ِحّذ 

 ٠ٛضف

 

 19/5/2015َ بَ ض١ذ شحبرٗ ض١ذ ضٙ 16
ِؤشراد اٌز١ّٕخ اٌحضر٠خ فٟ ِذْ ِحبفظخ 

 اٌج١سح"دراضخ جغراف١خ"

أ.د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ِحّذ 

 ٠ٛضف

 19/5/2015َ أثٛ ثىر ِب٘ر رِضبْ 17
اٌزىبًِ ث١ٓ دٚي حٛض ا١ًٌٕ: ِمِٛبرٗ 

 ِٚعٛلبرٗ "دراضخ فٟ اٌجغراف١ب اٌط١بض١خ"

 أ.د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ِحّذ 

 

 19/5/2015َ أحّذ رجت عجذ هللا حطٓ 18

فمظ/  -اٌزخط١ظ االل١ٍّٟ ٌّٕطمخ ِثٍث لـٕب

ضفبجب"دراضخ جغراف١خ فٟ اٌزخط١ظ -اٌمص١ر

 االل١ٍّٟ"

 أ.د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ِحّذ 

 

19 
حّبدٖ عجذ اٌزٛاة فزحٟ 

 ع٠ٛص
19/5/2015َ 

اٌعاللخ ث١ٓ إٌّبخ ٚاضزٙالن اٌطبلخ فٟ 

ثعط اٌّذْ اٌّصر٠خ )دراضخ فٟ جغراف١خ 

 إٌّبخ اٌزطج١مٟ(

 أ.د/ ِحّذ فٛزٞ أحّذ عطب

20 
فبطّخ عجذ اٌزٛاة اضّبع١ً 

 عٍٟ
19/5/2015َ 

اٌز١ّٕخ اٌجشر٠خ فٟ ِحبفظخ اٌط٠ٛص 

 "دراضخ جغراف١خ"

أ.د/ ِحّذ عجذ اٌعس٠س ِحّذ 

 ٠ٛضف

21 
ً حطٓ ور٠ّبْ إضّبع١

 إضّبع١ً
19/5/2015َ 

ِعبٌجخ اٌّشىالد اٌىبررٛجراف١خ ثئضزخذاَ 

ٔظُ اٌّعٍِٛبد اٌجغراف١خ ثبٌزطج١ك عٍٝ 

 شجٗ جس٠رح ض١ٕبء

 أ.د/ ِحّذ فٛزٞ أحّذ عطب

 

 26/7/2015َ اٌّعزس احّذ ع٠ٛص ِحّذ 22

ِٕبخ ِٕطمخ جذح ثبٌٍّّىخ اٌعرث١خ اٌطعٛد٠خ 

 ٚاثرٖ عٍٝ اٌط١ٛي 

ٌزطج١مٝ ثئضزخذاَ ٔظُ "دراضخ فٝ إٌّبخ ا

 اٌّعٍِٛبد اٌجغراف١خ ٚاالضزشعبر عٓ ثعذ "

 أ.د/ ِحّذ فٛزٞ أحّذ عطب

 د/ ض١ذ وّبي عجذ اٌّعجٛد

 26/7/2015َ اشجبْ فزحٝ فرج 23

ِٛاز٠ٓ اٌمٜٛ فٝ اٌذٚي اٌّشبطئخ ٌجحر 

 لس٠ٚٓ

 "دراضخ فٝ اٌجغراف١ب اٌط١بض١خ "

 أ.د/ ِحّذ فٛزٞ أحّذ عطب

 د/أٛر ض١ذ وبًِ
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 (ساعات معتمدة )مسجلٌن للماجستٌرال بالطال تموضوعام

 (الجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌةقسم )

 م
 

     
 االســــــــــــــــــــم

تاريخ  القٌدتارٌخ 
موافقة 
مجلس 

 الدراسات

 المشـــــــــــــرف الموضـــــــــــــــوع

   خدٌجة سلٌم جودة محمد  .1

20/11/2014َ 23/8/2016َ 
فً إقلٌم شمال  الخدمات البرٌدٌة

 الصعٌد دراسة جغرافٌة
 

  د/ األمٌن عبد الصمد عبد الهادي
                      د/ عبٌر إبراهٌم سراج الدٌن 

2.    
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 فرع بنى سويف
 كلٌة اآلداب  

 
 
 
 
 
 

               
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


