بيان بالطالب املسجلني لدرجة املاجستري -قسم اجلغـرافيــا
االسم

دينا محمد السيد محمود

عنوان البحث

بعض المشكالت البيئية الطبيعية
بمنطقة أسوان باستخدام التقنية

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

د /محمد محمود طه

2008/12/15

د /احمد عبد الحميد الفقي

الحديثة ( ) RS – GIS
أحمد عبد الحميد حسن زكي
ربيع

التغيرات العمرانية في مركز بلبيس
كمدخل للتنمية دراسة جغرافية
بإستخدام اإلستشعار عن بعد ونظم

أ.د /أحمد حسن نافع

2010/12/13

أ.د /ناجا عبد الحميد أبو النيل

أ.د /عمر الفاروق

المعلومات الجغرافية
مصططططفب عبطططد الناصطططر عبطططد الطططرحمن
حسن

خريطة الدوائر اإلنتخابية في
محافظة القليوبية – دراسة في
الجغرافيا السياسية بإستخدام نظم

حسين فاروق أمين عويس

أ.د /فتحي عبد الحميد بالل

2012/7/16

أ.د /أحمد محمد عبد ربه
أ .بجامعة القاهرة

المعلومات الجغرافية

تغير مستوى سطح البحر خالل
الزمن الرابع وأثره علب تشكيل سطح

أ.د /نبيل سيد إمبابي

2012/7/16

أ.د /محمود محمد عاشور

األرض في شبة جزيرة سيناء –
دراسة جيومورفولوجية –
جيواركيولوجية
نو ار حسن قنديل

جغرافيا الخدمات التعليمية قبل
الجامعية فب حب المرج باستخدام

أ,د/فتحب عبدالحميد بالل

2012/10/8

د/طه عبدالجواد صقر

نظم المعلومات الجغرافية
زينب رضا عبد المنعم عمر

جغرافية السياحة التاريخية في

أ.د /محمد صدقي الغماز

2012/10/8

مدينتي القاهرة والجيزة باستخدام نظم د /إيمان طه إسماعيل
المعلومات الجغرافية
منب عبد الجليل إبراهيم

توظيف تقنيات االستشعار عن بعد و أ.د/محمود محمد عاشور

نظم المعلومات الجغرافية لدراسة

2012/12/10

د /محمد رمضان

األخطار الجيومورفولوجية فب شبة
جزيرة سيناء
مصطفب هاشم عبد العزيز

المناطق الصناعية فب مدينة دمياط
الجديدة و مينائها-دراسة فب
جغرافية الصناعة باستخدام نظم
1

أ.د/محمد محمود الديب

أ.د/محمد صدقي الغماز

د /رحاب فاروق

2012/12/10

المعلومات الجغرافية
شفاء محمد حسن حسانين

االطاقة الكهربائية في محافظة
القليوبية – دراسة في الجغرافيا

أ.د /محمد صدقي الغماز

2013/1/14

أ.د /طه عبد الجواد صقر

االقتصادية بإستخدام نظم المعلومات
ثاثر عصام المصري

( فلسطيني )

حسططططططناء بططططططدوى عبططططططد المحسططططططن
عضيلب

الجغرافية

جغرافية النقل البري في قطاع غزة
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

أ.د /محمد صدقي الغماز

2013/4/8

د /إيمان طه إسماعيل

واالستشعار من بعد
جغرافيا النقل السياحي في القاهرة
الكبرى باستخدام نظم المعلومات

أ.د/محمد صدقي الغماز

2013/5/20

د /طه عبد الجواد صقر

الجغرافية
خالد عبد المنعم عبد السالم

أنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه في
شمال شرقي مصر ط دراسة في
جغرافية الطاقة باستخدام نظم

أ.د /محمد محمود الديب

2013/5/20

د /ناجا عبد الحميد أبو النيل

د /رحاب فاروق عال

المعلومات الجغرافية
بسططمة عبططد د عبططد السططالم

الشويكي

المشكالت البيئية الرئيسية في
منخفض الفيوم باستخدام تقنيات

أ.د /محمود محمد عاشور

2013/6/10

أ.د /إبراهيم محمد بدوي

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية .
شيماء سمير صالح السيد

التنمية السياحية في محافظتي المنيا أ.د/محمد محمود الديب

وبني سويف – دراسة في جغرافية
السياحة باستخدام نظم المعلومات

2013/7/15

أ.د/محمد صدقي الغماز

د /السيد عبد الحق

الجغرافية
جمططططال عبططططد الحلططططيم محمططططد

يونس

جيوأركيولوجية منخفض وادي

النطرون باستخدام االستشعار عن

أ.د /محمود محمد عاشور

2013/7/15

د /حنان مسعد عبد ربه

بعد ونظم المعلومات الجغرافية
صفاء إبراهيم علي محمد

مطارات مصر الدولية – دراسة في

جغرافية النقل الجوي باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية
عروبة علي حسن شريم

جغرافية االنتاج الزراعي النباتي في
قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية ( ) GIS
2

أ.د/محمد محمود الديب

2013/7/15

أ.د/محمد صدقي الغماز
د /حنان مسعد عبد ربه
أ.د/محمد محمود الديب

أ.د /محمد صدقي الغماز

د/إيمان طه إسماعيل

2013/10/21

إيمان عبد الحليم الخشن

خريطة خدمات البنية األساسية

بمركز آشمون في محافظة المنوفية

أ.د /فتحي عبد الحميد بالل

2014/1/20

د /محمد حسين عبد الستار

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية "
رنا نبيل حسني

التسويق السياحي األلكتروني لشبة
جزيرة سيناء – تطبيقات نظم

أ.د /محمد صدقي الغماز

2014/1/20

د /إيمان طه إسماعيل

المعلومات الجغرافية
عبد د سامي زكي

منيرة محمد عمار

األودية المقلوبة في الصحراء الغربية أ.د /نبيل سيد إمبابي

أ.د /محمود محمد عاشور

المواني الجوية الدولية في ليبيا –

( وافدة )

دراسة في جغرافية النقل الجوي

فاطمططططططة الزهططططططراء المتطططططططولب

جغرافية التنمية البشرية فب محافظة

السعيد

2014/2/17

بورسعيد  ،باستخدام تقنيات

أ.د /محمد صدقي الغماز

2014/5/12

د /إيمان إسماعيل طه

أ.د /فتحب عبدالحميد بالل

2014/7/14

د /طه عبدالجواد صقر

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية"
آيات رمضان عبد د نوار

التحليل المكاني للنقاط السوداء علب
الطريق الدائري في القاهرة الكبرى –

أ.د /محمد صدقي الغماز

2014/10/20

د /إيمان إسماعيل طه

دراسة في جغرافية النقل

محمد عرفة عرفة علي

الري والصرف الزراعي في محافظة
سوهاج – باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية

مينا عدلي فهمي

المخلفات الصلبة في مدينة شب ار
الخيمة باستخدام نظم المعلومات

أ.د /محمد محمود الديب

2014/10/20

أ.د /محمد صدقي الغماز

د /إيمان إسماعيل طه

أ.د /محمد محمود الديب

2014/10/20

د /ناجا عبد الحميد أبو النيل

الجغرافية – دراسة في جغرافية البيئة د /رحاب فاروق
محمود عبد الرحمن محمود

خريطة االنتخابات الرئاسية في مصر أ.د /فتحي عبد الحميد بالل

منذ عام  – 2005دراسة في

2014/10/20

د /طه عبد الجواد صقر

الجغرافيا السياسية باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية

عنان عبد الخالق مصطفب

العالقة بين الطريق الدائري والعمران
المحيط حوله باستخدام االستشعار

أ.د /فتحي عبد الحميد بالل

2014/11/10

د /رحاب فاروق

عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
الشططططططيماء مجططططططدي محمططططططود

أمين عليوه

استخدام األرض في مدينة
الخصوص باستخدام االستشعار عن
بعد ونظم المعلومات الجغرافية
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أ.د /فتحي عبد الحميد بالل

د /إيمان طه إسماعيل

2015/1/12

فاطمططة الزه طراء محمططد كامططل
حسن

األودية المدفونة تحت غطاء سليمة
الرملي في جنوب الصحراء الغربية

أ.د /نبيل سيد إمبابي

2015/6/15

د /معوض بدوي معوض

باستخدام المرئيات الفضائية الرادارية
اسماء محمد فراج

ميناء سفاجا دراسة في جغرافية
النقل – بإستخدام نظم المعلومات

أ.د/محمد صدقي الغماز

2015/10/12

د /إيمان إسماعيل

الجغرافية
دعاء محمد عبدالرحمن

الموانب النهرية في الوجه القبلي –
دراسة في جغرافية النقل بأستخدام

أ.د/محمد صدقي الغماز

2015/10/12

د /ايمان اسماعيل

نظم المعلومات الجغرافية
احمد إمام عبدالموجود

محمد

استخدام االرض في مدينة
اإلسماعيلية – دراسة بإستخدام

د/ناجا عبدالحميد ابوالنيل

2015/10/12

د/السيد عبدالحق السيد

االستشعار من بعد ونظم المعلومات
الجغرافية
أطلس منخفض الفيوم باستخدام نظم أ.د /محمود محمد عاشور
المعلومات الجغرافية واالستشعار عن د /معوض بدوي معوض

مروة مجدي محمد

2015/11/16

بعد
آية محمد محمد متولي

الظاهرات الجيومورفولوجية
والجيوأركيولوجية علب القطاع

عبد الرحمن محمد السيد

العرضي لوادي النيل ما اًر بإهناسيا
الظاهرات الجيومورفولوجية

والجيوأركيولوجية علب القطاع

أ.د /محمود محمد عاشور

2015/11/16

د /محمد رمضان مصطفب

أ.د /محمود محمد عاشور

2015/11/16

د /عمرو محمد صبري محسوب

العرضي لوادي النيل ما اًر بالبهنسا (
محافظة المنيا )

الطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه -قسم اجلغـرافيــا
م

االسم

عنوان البحث
4

اسم املشرف

تاريخ التسجيل

شيبان علي محمد شيبان

الصناعات الصغيرة في مدينة صنعاء أ.د /محمد محمود الديب

( يمني )

– دراسة جغرافية

نبيلة إبراهيم عبد الحميد

نمذجة التساقط الصخري علب بعض

( وقف قيد )

المناطق األثرية في مصر بإستخدام
اإلستشعار من البعد ونظم المعلومات

2009/4/13

أ.د /محمد صدقي الغماز

د /أحمد محمد علي عجوة
د /طه صقر
أ.د /نبيل سيد إمابي

أ.د /أيمن محمد رشاد الشهابي

2010/7/12

د /والء محمد شتا

الجغرافية
شيماء محسن حسانين محمود نوعية الحياة فب مدينتي المنصورة –
طلخا ( كمدخل للتنمية الحضرية
المستدامة)
محمد عبد المجيد حسين حاج علب

( فلسطيني )
ممدوح إمام عبدالحليم سمهان

الوضع الديموغرافب الفلسطينب

أ.د /فتحب عبد الحميد محمود بالل

أ.د /أحمد حسن نافع

2011/7/18

د /أحمد عبد الحميد الفقي
د /ناجا عبد الحميد ابو النيل

2011/7/18

اإلسرائيلب دراسة فب جغرافية السكان د /السيد عبد الحق

التنمية المستدامة للموارد الريفية

أ.د /السعيد إبراهيم البدوى

االقتصادية بمركز ديرمواس باستخدام أ.د/محمد صدقب علب الغماز

2012/2/20

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار
عن بعد
نعمات عبد المنعم عبد الغفار

جيومورفولوجية ومصادر المياه

شمال شرق خليج السويس – غرب
سيناء باستخدام تقنيات االستشعار

أ.د /محمود محمد عاشور

أ.د /فتحي عبد السالم حماد

2012/4/9

أ .بمركز بحوث الصحراء

من بعد ونظم المعلومات الجغرافية
سعد صالح عبد الحميد

مشروع النهر الصناعب الليبب

عمرو كمال السيد سليمان

التنمية السياحية المستدامة في

( وافد )

دراسة في الجغرافيه الطبيعية

محافظة جنوب سيناء بإستخدام

أ.د /محمد محمود طه

د /إيمان طه إسماعيل

أ.د/محمد صدقب علب الغماز

د /إيمان طه إسماعيل

2012/6/11

2012/6/11

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية
حسام سليمان سلمي عيد
( فلسطيني )

محمد عبد ربه ناصر النخعب
( يمني )

السكان والتنمية البشرية فب
قطاع غزة
التركيب الوظيفي لمدينة عدن ط
دراسة في جغرافيا المدن باستخدام
5

د /ناجا عبد الحميد ابوالنيل

د /السيد عبد الحق

د /ناجا عبد الحميد أبو النيل

د /هاله عفت

2012/10/8
2012/11/12

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار
عن بعد
رضا سليمان السيد حسانين

إنتاج الطاقة الكهربائية واستهالكها
بإقليم القاهرة الكبرى – دراسة في

الجغرافية االقتصادية باستخدام نظم

أ.د /محمد محمود الديب

2013/2/18

أ.د /محمد صدقي الغماز
د /إيمان طه إسماعيل

المعلومات الجغرافية
عبد المنعم خالد عبد النبي
( ليبي )

اإلنتاج الحيواني والداجني في شمال
شرقي ليبيا دراسة في الجغرافية
االقتصادية

امباركة صالح محمد صالح
( ليبية )

االنتاج الزراعي النباتي باقليم فزان "
ليبيا " – دراسة في الجغرافية
الزراعية باستخدام االستشعار عن

أ.د /محمد محمود الديب

2013/6/10

د /ناجا عبد الحميد أبو النيل

د /طه عبد الجواد صقر

أ.د /محمد محمود الديب

2013/7/15

أ.د /محمد صدقي الغماز

د /إيمان طه إسماعيل

بعد ونظم المعلومات الجغرافية
فواز عبد د أحمد باحميش

تغير الغطاء األرضي لشبه جزيرة
عدن باستخدام تقنية االستشعار عن

طارق ياسين منصور محمد

( سوري )

د /محمد رمضان مصطفب

بعد ونظم المعلومات الجغرافية
جغرافية الموارد المائية في جنوب
غرب اليمن

نور الدين مصطفب العقلة

أ.د /محمود محمد عاشور

2013/7/15

استخدام األرض بمنطقة كفر سوسة
في مدينة دمشق باستخدام نظم

أ.د /محمود محمد عاشور

2013/7/15

د /محمد رمضان مصطفب
د /ناجا عبد الحميد أبو النيل

2013/12/9

د /طه عبد الجواد صقر

المعلومات الجغرافية ( )GIS
واالستشعار عن بعد
حافظ أحمد حافظ يوسف

فتحية أبو راوي إشتيوي
( ليبية )

تصحر التربة الزراعية غرب النيل في أ.د /محمود محمد عاشور

مركز سمالوط بمحافظة المنيا

أ.د /رافعي محمد رافعي

تنمية الثروة السمكية في الساحل

أ.د /محمد صدقي الغماز

الشمالي الغربي الليبي فيما بين

2014/3/10

أ .بمركز بحوث الصحراء
2014/4/14

د /طه عبد الجواد صقر

مصراته ورأس جدير – دراسة في
الجغرافيا االقتصادية
سالم بن ناصر بن محمد العويسي

( عماني )

عابدين إبراهيم إسالمه

( موريتاني )

الموانيء العمانية علب بحر العرب – أ.د /محمد صدقي الغماز

دراسة في جغرافية النقل البحري

د /إيمان طه إسماعيل

المشكالت البيئية الرئيسية في

أ.د /محمود محمد عاشور

نواكشوط بموريتانيا
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د /محمد رمضان مصطفب

2014/7/14

2015/1/12

يوسف محمود فهمي رمضان فرج

موانيء مصر الرئيسية علب ساحل
البحر المتوسط تحليل وتقييم

أ.د /محمد رياض أحمد رياض

2015/1/12

أ.د /محمد صدقي الغماز

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
خالد محمد مدكور علي
( مدرس مساعد بالقسم )

نمذجة نوعية الهواء وغازات الصوبة
الحرارية في مصر – دراسة في

أ.د /عبد العزيز عبد اللطيف يوسف

د /معوض بدوي معوض

2015/1/12

الجغرافية المناخية باستخدام
االستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية
هيثم شوقي السيد علي
( مدرس مساعد بالقسم )

استخدام مرئيات االستشعار عن بعد
في دراسة تغيرات أشكال سطح

أ.د /محمود محمد عاشور

2015/1/12

أ.د /أحمد يوسف علي إبراهيم

األرض في منخفض الفرافرة – دراسة رئطططيس شططططعبة مصططططادر الميططططاه
واألراضططططي الصططططحراوية بمركططططز

جيومورفلوجية

محمد فريد المتولي السعيد أحمد
( مدرس مساعد بالقسم )

النمو السكاني وبعض مشكالته في
النطاق اإلقليمي للقاهرة الكبرى منذ

بحوث الصحراء

أ.د /فتحي عبد الحميد بالل

2015/1/12

د /حنان مسعد عبد ربه

عام  – 1976رؤية جغرافية
باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد
ونظم المعلومات الجغرافية

ربيعة فرج سامل املرغين

اإلشعاع الشمسي في ليبيا – دراسة
في الجغرافية المناخية

أ.د /عبد العزيز عبد اللطيف

2015/4/15

د /أمحد عبد احلميد الفقي

( ) 2014-1975

وفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ف فهيم عبدالعظيم

الظاهرات الكارستية في هضبة

أ.د/نبي سيد امبايب

2015/10/12

الجاللة القبلية  ،الصحراء الشرقية  ،د/معوض بدوي معوض
مصر  ،بإستخدام تفنيات االستشعار
من بعد ونظم المعلومات الجغرافية

عالء جابر فتح د
( وافد )

هضبة البطنان شمال شرق ليبيا
– دراسة جيومورفولوجية

7

أ.د /محمود عاشور

د /محمد رمضان

2015/5/11

