الطالب احلاصلني على درجة املاجستري قسم اجلغرافيـــا
اسم الطالم

طاريم المنم

م
1

سعاد جماؿ الديف الصحف

1963/5/29

دراسات في جغرافيو منطقة مصب

2

عبد الرحمف صادؽ

1966/4/27

منطقة عينوه – دراسة إقميمية

أ.د /دولت احمد صادؽ

3

محمد عبد الرحمف إبراىيـ

1966/5/26

مركز البرلس – دراسة تطبيقية في

أ.د /دولت احمد صادؽ

جيد جدا

4

محمد محمود العادلي

1966/5/26

جغرافيو منطقة شط العرب

أ.د /دولت احمد صادؽ

جيػػد

5

محمد حممي محمد جعفر

1966/10/26

مركز قميوب – دراسة في الجغرافية

أ.د /نصر السيد نصر

ممتػػاز

( معيدة بالقسـ )

من ام البحم

اسم المشرم
أ.د /دولت احمد صادؽ

ممتػػاز
جيػػػد

دمياط

جغرافية العمراف البشري

( معيد بالقسـ )

الزراعية

6

طو محمد محمد جاد

7

احمد عبد الرحمف حموده

1969/4/29

8

محمد زاىر سعيد

1969/11 /25

( معيد بالقسـ )
( وافد )

التقرشم

1968/5/14

منطقة ابو رواش – دراسة
مدينة عماف – دراسة في جغرافية
جغرافية الصناعات الكيماوية في

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

جيمورفموجية

أ.د /محمد رياض

المدف

( وافد )

أ.د /نصر السيد نصر

ممتػػاز
جيػػد
ممتػػاز

العراؽ

9

رياض إبراىيـ السعدى

1970/5/26

10

سالـ سعدوف المبادر

1970/10/6

دراسة الجغرافية الزراعية لقضاء

11

محمد إبراىيـ عبد اهلل

1971/9/25

إستغالؿ األراضي في مركز الجيزة

12

سمير كاظـ الشماع

1972/12/27

الجغرافية الصناعية لمنطقة مدينة

13

فتحي عبداهلل عثماف

1973/4/24

التغيرات السكانية في الوجة القبمي

14

جميؿ عبد المجيد الغزاوي

1973/7/17

لواء كركوؾ في شماؿ العراؽ –

محمود محمد إبراىيـ عاشور

1974/10/29

ىضبة أبو طرطور – الصحراء

ناصية ىييب لواء  -ديالي –

أ.د /نصر السيد نصر

دراسة في الجغرافية الزراعية

ممتػػاز

واستغالؿ األراضي
( وافد )

أ.د /نصر السيد نصر

جيػػد

أ.د /نصر السيد نصر

ممتػػاز

الفاو بمواء البصرة

– دراسة في الجغرافية الزراعية
والتخطيط الزراعي.

( وافد )

أ.د /نصر السيد نصر

ممتػػاز

أ.د /دولت احمد صادؽ

ممتػػاز

بغداد

1960-1927
( وافد )

15

( معيد بالقسـ )

أ.د /دولت احمد صادؽ

جيػػد

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

جيد جدا

دراسة إقميمية

الغربية –دراسة جيمورفموجية .

1

16

نصر الديف بدوي محمد

1976/10/17

17

محمد سعيد البارودي

1977/7/25

18

عبد الوارث محمد عبد الوارث

1977/9/26

19

عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

1977/9/26

منخفض الفيوـ – دراسة في

20

محمد الحسف خمؼ اهلل

1977/10/31

األنماط الزراعية لمديرية كسال –

21

عبد الحميد محمود حسف

1978/3/27

منطقة وادي التالؿ في شماؿ ليبيا

جغرافية الصناعات التحويمية التي

أ.د /نصر السيد نصر

تعتمد عمى الخامات الزراعية في

جيد جدا

السوداف

منطقة الحوض األعمى لنير

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

ممتػػاز

بردي-دراسة جيمورفموجيو
جغرافية المياة الجوفية في الوطف

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

العربي مع التركيز عمى الصحراء

جيد جدا

الغربية في ج.ـ.ع
( معيد بالقسـ )

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

جيد جدا

أ.د /نصر السيد نصر

جيد جدا

الجغرافية الطبيعية

دراسة في الجغرافية االقتصادية

( وافد )

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

جيػػد

– دراسة في الجغرافية اإلقميمية

22

مدحت حمدي النحاس

1978/10/30

23

قبيؿ احمد محمد

1978/10/30

جغرافيو إستغالؿ األراضي في والية

24

محمد مبارؾ زايدي

1978/11 /25

الجغرافيا االقتصادية لممحروقات في

25

مجيب ناجي النجـ

1979/2/26

الصوماؿ الجنوبي – دراسة في

صناعة الغزؿ والنسيج في

أ.د /نصر السيد نصر

الجميورية العربية السورية دراسة

جيد جدا

في جغرافية الصناعة
( وافد )
( وافد )

الجغرافية االقميمية.
1979/3/26

27

فؤاد محمد خير زيداف

1979/5/28

الصناعات الغذائية في سوريا –

28

سيد احمد محمد الحسف

1979/5/28

مدينة البيض بالسوداف – دراسة

29

عبد الكريـ محمد عيوف

1979/5/28

جغرافية الغذاء في الجزائر

1979/5/28

التغيرات السكانية في الجميورية

( وافد )
( وافد )
( وافد )

30

( وافد )

أ.د /محمد محمود الديب

جيد جدا

أ.د /محمد محمود الديب

جيد جدا

أ.د /محمد محمود الديب

جيد جدا

دراسة في جغرافيو الصناعة
في جغرافية المدف

( وافد )
السعيد محمد مربيعي

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

جيد جدا

الجزائر

منطقة مدينة عماف الصناعية

26

أ.د /نصر السيد نصر

جيد جدا

وىراف

( وافد )
موسي يوسؼ محمد

أ.د /سعاد جماؿ الديف الصحف

جيد جدا

الجزائرية  -1966-1936دراسة
في جغرافية السكاف

2

أ.د /نصر السيد نصر
أ.د /محمد محمود الديب

ممتػػاز
جيد جدا

1979/5/28

الصناعة في منطقة مدينة دمشؽ

أ.د /نصر السيد نصر

ممتػػاز

31

عوني رجا سالـ

1979/6/25

مدينة وىراف – دراسة في جغرافيو

أ.د /محمد محمود الديب

ممتػػاز

32

بشير رابح مكييس

33

صالح حماده بف محمد

1979/10/29

مدينة سكيكده بالجزائر – دراسة

أ.د /محمد محمود الديب

جيد جدا

34

احمد سالـ صالح

1980/2/20

بحيرة السد العالي – دراسة في

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

ممتػػاز

35

مؤيد جواد بيجت

1980/2/20

مدينة كربالء – دراسة في جغرافية

( وافد )
( وافد )
( وافد )

العمراف

في جغرافية المدف

الجغرافية الطبيعية

( وافد )

المدف

36

التوـ إبراىيـ طو

37

محمد ارزقي اوربيح

1980/7/21

38

انتصار عبد القادر حسف

1980/8/31

جغرافيا التجارة الخارجية السورية

39

التاج بف محمد بف وشيحادي

1980/12/18

إستخداـ األراضي الزراعية في

عبد الجواد عبد الصمد ثابت

1981/8/25

41

موسى حسيف محمد النعيـ

1981/11 /28

الجغرافيو الزراعية لمحافظة البمقاء

42

رشيد احمد عبد القادر

1982/8/18

الصحراء الداخمية األردنية – دراسة

43

نبيؿ يوسؼ عبده منباري

1984/8/19

منخفض وادي النطروف – دراسة

44

فتحي عبد الحميد محمد بالؿ

1985/4/2

45

مصطفى محمد محمد البغدادي

1985/7/25

جغرافية المدف – مدينة بورسعيد –

46

محمد رمضاف مصطفي إبراىيـ

1987/6/22

حوض وادي فيراف – دراسة

( وافد )
( وافد )

أ.د /نبيؿ سيد امبابي

جيد جدا

1980/7/21

جغرافية الغذاء في السوداف

أ.د /نصر السيد نصر

جيد جدا

انجراؼ التربة وحمايتيا في التؿ

أ.د /ليمى محمد عثماف

ممتػػاز

الجزائري – دراسة فرع الجغرافيا
الطبيعية

( وافد )
( وافد )

40

( وافد )

أ.د /نصر السيد نصر

جيد جدا

أ.د /نصر السيد نصر

جيد جدا

بيف .1970 -1950

والية تممساف – دراسة جغرافية
جغرافيو المحاصيؿ الزراعية

أ.د /نصر السيد نصر

الرئيسية في اليمف – دراسة

جيػػد

االنتاج والتنمية الزراعية

( وافد )
( وافد )

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

جيد جدا

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

ممتػػاز

في األردف.

في الجغرافية اإلقميمية
جيمورفولوجيو

( معيد بالقسـ )

أ.د /نصر السيد نصر

جيد جدا

محافظة اسواف – دراسة في

أ.د /ليمى محمد عثماف
أ.د /سعاد جماؿ الديف الصحف

جغرافيو السكاف فيما بيف

ممتػػاز

.1976-1927

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

دراسة في جغرافية المدف

( معيد بالقسـ )

جيمورفولوجيو

3

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

جيد جدا
ممتػػاز

1987/8/10

منخفضات شبو جزيرة قطر -

نجاة محمد رضا إسماعيؿ

1988/2/23

مدينة دبي – دراسة في جغرافية

49

عبد الفتاح صديؽ عبد الاله

1988/4/6

التنمية الزراعية في شرؽ الدلتا

50

طو عبد الجواد صقر

1988/4/9

إنتاج الفاكية وتسويقيا في مصر

51

محمد محمود طو محمود

1988/7/1

اآلثار الجانبية لمسد العالي -

52

احمد محمد عمي عجوه

1990/3/3

الصناعة التحويمية في مصر بعد

47

احمد عبد السالـ عمي
( وافد )

48

( وافدة )

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

ممتػػاز

د /فايزة محمد سالـ

جيد جدا

دراسة جيمورفولوجيو
المدف

أ.د /محمد محمود الديب

دراسة إلمكانيات التوسع الزراعي

ممتػػاز

في شرؽ الدلتا

( معيد بالقسـ )
( معيد بالقسـ )

أ.د /نصر السيد نصر

ممتػػاز

أ.د /يوسؼ ابو الحجاج

ممتػػاز

أ.د /محمد محمود الديب

ممتػػاز

– دراسة في الجغرافيا اإلقتصادية
دراسة جيمورفموجيو

( معيد بالقسـ )

 – 1972دراسة في الجغرافية
االقتصادية

53

إبراىيـ رشاد إبراىيـ

1990/7/31

واحة سيوه – دراسة في الجغرافية

54

احمد حسف نافع مصطفى

1990/8/15

مركز ميت غمر – دراسة في

55

ناجا عبد الحميد عبد العظيـ

1991/9/23

حي مصر الجديدة – دراسة في

56

كريـ مصمح صالح عيسى

1991/9/23

الحافة الجنوبية ليضبة الجاللة

57

إيماف عز محمد مرجاف

1993/3/20

التركيب المحصولي لمحافظة الفيوـ

58

جماؿ السيد عبد الباقي

1993/9/28

منخفض وادي الرياف – الصحراء

59

موزة ناصر عيسى الكعبي

1994/9/18

مناخ شرقي شبو الجزيرة العربية –

60

أسماء مفتاح مبارؾ الميندي

1994/8/21

جغرافية المياه العذبة في شرقي

61

عويس احمد الرشيدي

1994/10/2

حوض وادي غرندؿ – دراسة

62

عبد الولي محسف محسف

1995/3/22

أ.د /سعاد جماؿ الديف الصحف

ممتػػاز

د /فايزة محمد سالـ

ممتػػاز

د /فايزة محمد سالـ

ممتػػاز

أ.د /محمود محمد عاشور

ممتػػاز

ا.د /محمد محمود الديب

جيد جدا

أ.د /محمود محمد عاشور

ممتػػاز

الزراعية

( معيد بالقسـ )

( معيدة بالقسـ )

جغرافية السكف الريفي

استخداـ األرض الحضري

البحرية – دراسة جيمورفولوجية
– دراسة في الجغرافيا الزراعية .
الغربية – دراسة جيمورفولوجية

( وافدة )

( وافدة )

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

جيد جدا

أ.د /محمود محمد عاشور

جيد جدا

دراسة في الجغرافية الطبيعية .

شبة الجزيرة العربية

أ.د /صالح محمد عبد المغيث
أ.د /محمود محمد عاشور

ممتػػاز

جيومورفولوجية
الجغرافيا الزراعية لمحافظة الحديدة

4

أ.د /محمد محمود الديب

جيػػد

( وافد )

بالجميورية العربية اليمنية

ا.د /محمد حممي جعفر

63

مجدي سيد احمد أبو النصر

1996/8/13

نقؿ البضائع في الوجة القبمي –

64

احمد ركابي الرشيدي

1996/9/21

حوض وادي شعيت بالصحراء

الشرقية – دراسة جيومورفولوجية

د /محمد رمضاف مصطفى

65

محمد عبد اهلل صالح الشيري

1996/11 /3

التجارة الخارجية لممممكة العربية

أ.د /محمد محمود الديب

محمود محمد محمد خضر

1997/8/11

إيماف طو إسماعيؿ عمي

1999/11 /17

مركز الصؼ واطفيح – دراسة في

68

احمد عبد الحميد الفقي

1999/11 /17

الرياح في مصر – دراسة في

69

احمد سعيد محمد جاد

2000/11 /29

انتاج االسمدة الكيماوية و

70

اشرؼ ابو الفتوح مصطفى

2002/9/14

71

محمد الشربينى محمد

2002/11 /19

"الثروة الحيوانية فى محافظة دمياط

72

فرحات عبد الغنى اسماعيؿ

2003/4/21

"بعض مشكالت البيئة الطبيعية بشمالى

73

احمد عبد القوى احمد

2003/6/16

"ضرب االرز فى مصر والصناعات القائمة

74

معوض بدوى معوض

2003/6/16

جيومورفولوجيو المنطقة الساحمية

75

محمد حامد عبد الحميد

2003/7/22

76

السيد عبد الحؽ السيد

2003/7/22

( معيد بالقسـ )

( وافد )

دراسة في جغرافية النقؿ .

أ.د /سعاد جماؿ الديف الصحف

ممتػػاز

أ.د /محمود محمد عاشور

جيد جدا
جيد جدا

أ.د /سعيد احمد عبده

السعودية – دراسة في الجغرافيا
االقتصادية

66

( معيد بالقسـ )

األخطار الجيمورفولوجية الرئيسية

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

ممتػػاز

في مصر مع التركيز عمى السيوؿ
في بعض مناطؽ وادي النيؿ .

67

( معيدة بالقسـ )
( معيد بالقسـ )

أ.د /محمد حممي جعفر

ممتػػاز

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

ممتػػاز

أ.د/محمد محمود الديب

ممتػػاز

الجغرافيا الزراعية

الجغرافية المناخية

أ.د /حسيف محمد

استيالكيا في مصر  -دراسة فى
الجغرافيا االقتصادية"

المتخمة لمسيؿ
"الكثباف الرممية ا

أ.د/نبيؿ سيد امبابى

الفيضى لمنيؿ (فيما بيف جنوب

ممتػػاز

وادى الرياف وديروط ) والصحراء
الغربية – مصر"

أ.د/سعاد جماؿ الديف الصحف

ممتػػاز

– دراسة فى الجغرافيا االقتصادية"

أ.د/نبيؿ سيد امبابى

ممتػػاز

أ.د/محمد محمود الديب

ممتػػاز

الدلتا بيف فرعى دمياط ورشيد"
عميو – دراسة فى جغرافية الصناعة"

( معيد بالقسـ )

أ.د/نبيؿ سيد امبابى

فيما بيف راس ابو جراب وعمـ الروـ

ممتػػاز

(الساحؿ الشمالى الغربى لمصر"
مركز المنصورة – دراسة فى

أ.د /محمد حممى جعفر

ممتػػاز

الجغرافية الزراعية"
"مركز كفر صقر محافظة الشرقية

5

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

ممتػػاز

– دراسة فى جغرافية العمراف
الريفى"

77

غاده محمد رافت صادؽ

2004/2/25

( معيدة بالقسـ )

( خريطة التعميـ الجامعػي فػي

د /فايزة محمد سالـ

مصر بإستخداـ نظـ المعمومات

ممتػػاز

الجغرافية – دراسة في جغرافيا
الخدمات )

78

ابراىيـ سيد صابر بكري

2005/5/23

السيوؿ وأخطارىا عمى ساحؿ البحر
االحمر فيما بيف وادى االسيود

أ.د /عبد العزيز عبد المطيؼ
د /محمد محمود طو

جيد جدا

وفالؽ الوعر– دراسو

جيوـ ورفولوجيو تطبيقيو
79

حناف مسعد عبد ربو مسعد

2005/5/24

حي المرج ( محافظة القاىرة )

80

رحاب فاروؽ عال محمد

2006/9/5

مركز العياط ( محافظة الجيزة )

دراسة في جغرافية الحضر

( معيدة بالقسـ )

دراسة في جغرافيا الريؼ

مروة مصطفى سيد حسف

2007/1/27

األعالؼ المصنعة في مصر –

82

عمرو مصطفى طو عبد المطيؼ

2007/1/27

جغرافيا الصناعة في محافظة

83

ىدى محمد احمد إبراىيـ

2007/3/3

صناعة حمج القطف في مصر –

84

أماؿ عمي حسف الرده

2008/8/7

النقؿ بالطرؽ البرية في محافظة

85

منار إبراىيـ عمي حسيف

2009/1/26

التحضر في دلتا النيؿ

86

عمرو محمد صبري

2009/8/10

جيومورفولوجية السيؿ الساحمي

81

( معيدة بالقسـ )

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

ممتػػاز

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

ممتػػاز

أ.د /فتحي عبد الحميد بالؿ
د /احمد حسف نافع
أ.د /سعاد جماؿ الديف الصحف

ممتػػاز

أ.د /محمد محمود الديب

ممتػػاز

أ.د /محمد محمود الديب

ممتػػاز

دراسة في الجغرافية االقتصادية
الدقيمية

دراسة في الجغرافيا االقتصادية
الفيوـ – دراسة في جغرافية النقؿ
(معيدة بالقسـ)

أ.د /محمد محمود الديب

ممتاز

أ.د /فتحي عبد الحميد بالؿ

ممتاز

أ.د/محمود محمد عاشور

ممتاز

أ.د /محمد احمد مرعي

1996-1960ـ

(معيد بالقسـ)

لدلتا النيؿ بإستخداـ نظـ

المعمومات الجغرافية واالستشعار
عف بعد

87

وليد عباس عبد الراضي
حساف يوسؼ

2009/8/10

التغير فى بعض عناصر المناخ

أ.د /عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

بدلتا النيؿ خالؿ القرف العشريف -

( معيد بالقسـ )

التوصية

دراسة بإستخداـ نظـ المعمومات

بالتبادؿ

الجغرافية .

88

شيماء محسف حسانيف
محمود الوقؼ

2010/4/7

نمو سكاف الحضر وأثرة عمى
التوسع العمراني في محافظة

الدقيمية في النصؼ الثاني مف

6

ممتاز مع

أ.د /أحمد حسف نافع

ممتاز

القرف 20
محمد حسيف عبد الستار رزؽ

2009/12/2

90

فاتح شعباف شعباف

2010/5/5

91

نشأت السعيد عبد الحميد

89

(معيد بالقسـ)

إستخداـ األرض فى شياخة بيتيـ
"مدينة شب ار الخيمة " بإستخداـ
نظـ المعمومات الجغرافية

أد/محمد حممي جعفر

أ.د /أحمد حسف نافع

ممتاز

واالستشعار مف بعد
( سوري)

جغرافية الطاقة الكيربائية في

سوريا ودورىا في التنمية األقميمية

أ.د /محمد محمود الديب
د /احمد محمد عمي عجوه

ممتاز

– دراسة بإستخداـ نظـ المعمومات
الجغرافية GIS

2010/8/24

أحمد

تغير الخريطة اإلدارية فى محافظة

أ.د/محمد محمود إبراىيـ الديب

ممتاز

كفر الشيخ بإستخداـ تقنيات
G.I.S

92

تامر عمى عبد المجيد الصباغ

2010/8/24

93

عبد المجيد أحمد يحي

2009/12/5

كيربة الريؼ بمركز بيال محافظة
كفر الشيخ ػ دراسة فى الجغرافيا

أ.د/محمد محمود إبراىيـ
أ.د /محمد أحمد مرعي

ممتاز

االقتصادية .

( يمني )

جيومورفولوجية حوض صعده فى

أ.د /محمود محمد عاشور

اليمف بإستخداـ اإلستشعار عف بعد

ممتاز

ونظـ المعمومات الجغرافية

94

عمرو كماؿ الديف السيد سميماف

2011/3/10

95

ضحى محمد دويري

2010/11 /11

96

جياد أكرـ الحجازي

97

خالد عوض محمد عوض المنصب

السياحة فى محافظة البحر األحمر
ػ دراسة جغرافية بإستخداـ نظـ
المعمومات

أ.د /محمد صدقي الغماز
د .معوض بدوي

ممتاز مع
التوصية
بتبادؿ

الرسالة
بيف

الجامعات
( سورية )

السطح والمعالـ األثرية والمنشآت

أ.د /عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

في مناطؽ مختارة مف مصر

2010/11 /11

الكثباف الطولية في مصر – دراسة

2011/5/30

التبايف المكاني لمرض المالريا في

( سوري )
( يمني )

أثر التجوية عمى بعض أشكاؿ

أ.د /محمود محمد عاشور

ممتاز

جيمورفولوجية مقارنة

اليمف بإستخداـ نظـ المعمومات
الجغرافية

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

أ.د /محمود محمد عاشور
أ.د /فتحي عبد الحميد بالؿ
أ.د /ماجد عبد الكريـ السطوحي

د /إسالـ حمزة أبو المجد

ممتاز
ممتاز
مع

التوصية
بنشر

الرسالة

7

98

نعمات عبد المنعـ عبد الغفار

99

رضا سميماف السيد

2005/7/18

2011/6/29

تأثير أشكاؿ سطح األرض عمى
تنمية الموارد المائية بمنطقة

أ.د /محمود محمد عاشور

أ.د /فتحي عبد السالـ حماد

ممتاز

برنيس بالصحراء الشرقية

2011 /12/25

( معيد بالقسـ )

2008/11 /10

 100ناديف زياد العثماف

2012/1/3

أ.د /محمود محمد عاشور
.د /معوض بدوي معوض

ممتاز

واإلستشعار عف بعد

2011 /12/13

( سورية )

اتجاىات تغير درجة الحرارة عمى
الساحؿ الشرقي لمبحر المتوسط.

2010/1/11

 102حساـ محمد جاب اهلل

أطمس شبة جزيرة سيناء بإستخداـ
نظـ المعمومات الجغرافية

2008/12/15
101

حمواف -دراسة بإستخداـ نظـ

د /أحمد محمد عمي عجوة

المعمومات الجغرافية

( سورية )

ريـ حسف النجار

جغرافية الطاقة في محافظة

أ.د /محمد صدقي الغماز

ممتاز

2012/3/20

2008/12/15

األخطار الجيومورفولوجية الرئيسية
في وادي النيؿ فيما بيف مدينتي

أسواف وادفو بإستخداـ اإلستشعار

أ.د/عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

د /أحمد عبد الحميد الفقي

أ.د/عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

د /محمود محمد خضر

ممتاز

جيد جداً

د /ممدوح محمود السيد

عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية
 203كريـ حامد عبد المطيؼ

2012/11 /27

2008/12/15

اإلمكانات الجغرافية وأثرىا عمى
اإلنتاج الزراعي بمنطقة سيؿ كوـ

أمبو بإستخداـ اإلستشعار مف البعد
ونظـ المعمومات الجغرافية .

104

أيمف محمد محمد السيد

2012/10/21

2008/12/15

التغيرات العمرانية في سيؿ كوـ

أميو بإستخداـ اإلستشعار مف البعد
ونظـ المعمومات الجغرافية .

أحمد كماؿ أحمد عبد الحميد

2013/11 /10

رحاب انور خميس موسي

2013/11 /27

2009/7/13

جغرافية السياحة فيما بيف األقصر
وأسواف باستخداـ نظـ المعمومات

أ.د /محمد محمود الديب

ممتاز

أ.د /أحمد محمد عجوه

د /ممدوح محمود السيد
د /إيماف طو إسماعيؿ

ا0د /أحمد حسف نافع

د /ناجا عبد الحميد أبو النيؿ

ممتاز

د /ممدوح محمود السيد
أ.د /محمد صدقي الغماز

أ.د /فتحي عبد الحميد بالؿ

ممتاز

الجغرافية

( وافدة )

2011 /1/12

جغرافية الخدمات التعميمية ماقبؿ
الجامعية في اقميـ البطناف بميبيا

8

أ.د /فتحي عبد الحميد بالؿ

د .غادة محمد رأفت

ممتاز

الطالب احلاصلني على درجة الدكتوراه قسم اجلغرافيـــا
ـ

اسـ الطالب

تاريخ المنح

عنواف البحث

1

سعاد محمد جماؿ الديف

1968/10/29

القاىرة الكبرى – دراسة في

الصحف

اسـ المشرؼ
أ.د /نصر السيد نصر

الجغرافيا الصناعية

(مدرس مساعد بالقسـ)
2

محمد عبد الرحمف إبراىيـ

1968/12/10

3

محمد حممي محمد جعفر

1972/1/18

اليجرة مف الريؼ إلى المدف

أ.د /دولت احمد صادؽ

التقدير
مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

الرئيسية في الجميورية العربية
المتحدة

(مدرس مساعد بالقسـ)
4

عبد الرحمف حامد صادؽ

5

طو محمد جاد إبراىيـ

6

احمد عبد الرحمف حموده

( وافد )

(مدرس مساعد بالقسـ)

7

1973/7/31

8

(مدرس مساعد بالقسـ)

مدينة الرياض – دراسة في

أ.د /دولت احمد صادؽ

جغرافية المدف

1974/3/26

منخفض الداخمة  -دراسة

أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

جيمورفموجيو

1974/7/30

سكاف الجميورية العربية الميبية

أ.د /دولت احمد صادؽ

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

دكتػػػػور

– دراسة جغرافية وديموغرافية
1974/10/29

( وافد )
فايزة محمد سالـ

األولى

دراسة في إستغالؿ األراضي

( وافد )
رياض إبراىيـ السعدي

مركز ابشواي غرب الفيوـ –

أ.د /نصر السيد نصر

مرتبة الشرؼ

اليجرة الداخمية لمسكاف في

أ.د /دولت احمد صادؽ

الثانية

العراؽ مف 1965 -1947ـ.
1975/7/28

مدف الدلتا دراسة في عممية

مرتبة الشرؼ

أ.د /دولت احمد صادؽ

التحضر دراسة في الفترة مف

مرتبة الشرؼ
األولى

1960 – 1927ـ
9

فتحي عبداهلل عثماف

1976/10/17

تطور وتوزيع مدف الوجة القبمي

10

سري محمود سمماف

1976/10/17

جغرافية التجارة في العراؽ مف

11

سميرة كاظـ الشماع

1978/10/30

12

نصر الديف بدوي

1979/7/22

فياض

( وافد )

أ.د /دولت احمد صادؽ

دكتػػػور

في الفترة مف 1966-1917ـ

أ.د /نصر السيد نصر

 1970-1950دراسة في

مرتبة الشرؼ
الثانية

الجغرافية االقتصادية.

( وافدة )

مناطؽ الصناعة في العراؽ-

أ.د /نصر السيد نصر

دراسة تطبيقية لمتحميؿ الكمي في

مرتبة الشرؼ
األولى

جغرافية الصناعة

( وافد )

الزراعة المطرية الحديثة في

السوداف – دراسة في جغرافية
الزراعة

9

أ.د /نصر السيد نصر

مرتبة الشرؼ
الثانية

13

محمود محمد إبراىيـ
عاشور

1979/7/22

وسيؿ الجيفا ار شماؿ ليبيا -

(مدرس مساعد بالقسـ)
14

عدناف رشيد حبيب

15

(مدرس مساعد بالقسـ)

األولى

دراسة جيمورفموجية

1980/8/2

( وافد )
عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

الجزء األوسط في جبؿ نفوسو

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

مرتبة الشرؼ

محافظة القادسية – دراسة في
جغرافية السكف

1982/6/24

الخصائص المناخية لعنصر

الحرارة في مصر خالؿ القرف

أ.د /محمد محمود
الديب

مرتبة الشرؼ
الثانية

أ.د /ليمى محمد عثماف

مرتبة الشرؼ

أ.د /محمد سعد الديف حرب

األولى

العشريف – دراسة في الجغرافيا
المناخية

16

احمد حسيف دىب

1983/3/1

17

محمد سعيد البارودي

1984/2/23

منطقة بحيرة السد العالى بيف

أ.د /ليمى محمد عثماف

مرتبة الشرؼ
الثانية

جندؿ داؿ وأبػو سمبؿ – دراسػػػة
جيومورفولوجية

( وافد )
18

منى عبد الرحمف الكيالي

19

عوني رجا سالـ

منطقة الساحؿ السوري  -دراسة

أ.د /ليمى محمد عثماف

الثانية

جيمورفموجية
1985/3/3

السيؿ الساحمي لشماؿ شبو

مرتبة الشرؼ

أ.د /ليمى محمد عثماف

جزيرة سيناء  -دراسة

مرتبة الشرؼ
األولى

جيمورفموجية

1986/11 /14

الطرؽ البرية في سوريو –

20

صابر أميف سيد دسوقي

1987/5/10

دراسة مقارنة لسفوح بعض

21

فاطمة مبارؾ زايد الكواري

1987/6/28

دولة قطر – دراسة في استخداـ

22

عبد الوارث محمد محمد

1988/9/6

جغرافية المياة الجوفية في الوجة

( وافد )

أ.د /نصر السيد نصر

دراسة في جغرافية النقؿ

األولى

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

مرتبة الشرؼ

ا.د /محمد محمود إبراىيـ الديب

مرتبة الشرؼ

اشكاؿ السطح في مصر

( وافدة )

مرتبة الشرؼ

األولى
األولى

األرض
أ.د /يوسؼ أبو الحجاج

دكتػػػور

القبمي

23

رسمية يوسؼ مجاىد

1989/6/13

جغرافية انتاج األلباف في مصر

أ.د /نصر السيد نصر

مرتبة الشرؼ

24

فتحي عبد الحميد بالؿ

1990/1/14

مستشفيات القاىرة – دراسة في

أ.د /دولت احمد صادؽ

مرتبة الشرؼ

25

نبيؿ يوسؼ عبده منباري

1991/5/22

بعض الظاىرات الجيمورفولوجية

( مدرس مساعد بالقسـ )

جغرافية الخدمات

عمى السيؿ الساحمي لمبحر

األحمر جنوب خميج السويس في
مصر

10

أ.د /ليمى محمد عثماف

األولى
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

26

مصطفى محمد محمد البغدادي

1992/8/1

27

نجاه محمد رضا إسماعيؿ

1993/3/20

التعميـ والصحة في محافظة

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

مرتبة الشرؼ
األولى

اإلسماعيمية – دراسة في
جغرافية الخدمات

( وافده )
28

محمد محمود طو محمود

جغرافية الخدمات الصحية بدولة

األولى

اإلمارات العربية المتحدة
1993/8/2

وادي النيؿ بيف منطقتي أسيوط

1993/8/18

ىضبة الدفة – دراسة

األشكاؿ الرممية شرؽ وجنوب

(مدرس مساعد بالقسـ)

أ.د /طو محمد جاد

29

30

احمد عبد السالـ عمي

1993/9/13

31

احمد حسف نافع مصطفى

1995/9/28

مدف محافظة البحيرة – دراسة

32

عبد الفتاح صديؽ عبد الاله

1995/11 /22

منطقة شماؿ سيناء – دراسة في

33

طو عبد الجواد مصطفى

1995/11 /22

إنتاج الدواجف في مصر – دراسة

مرتبة الشرؼ
األولى

والقاىرة – دراسة جيموفموجية

محمد رمضاف مصطفى

( مدرس مساعد بالقسـ )

د /فايزة محمد سالـ

مرتبة الشرؼ

أ.د /محمود محمد عاشور

مرتبة الشرؼ
األولى

جيمورفموجية

أ.د /محمود محمد عاشور

مرتبة الشرؼ
األولى

شرؽ منخفض القطارة شماؿ
الصحراء الغربية – دراسة
جيومورفولوجية .

(مدرس مساعد بالقسـ)

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

األولى

في جغرافية الحضر
الجغرافية الزراعية

(مدرس مساعد بالقسـ)

أ.د /محمد محمود
الديب

أ.د /محمد حممي جعفر

34

كريـ مصمح صالح عيسى

1996/2/27

35

احمد محمد عمي عجوة

1996/12/22

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى

في الجغرافية االقتصادية
جيمومورفموجية الحافة الجبمية

مرتبة الشرؼ

أ.د /محمود محمد عاشور

مرتبة الشرؼ
األولى

والمنطقة الساحمية فيما بيف
رأسي الزعفرانة وأبو بكر
( الصحراء الشرقية )

(مدرس مساعد بالقسـ)

توطف الصناعات التحويمية في
الوجة القبمي – دراسة في

أ.د /محمد محمود
الديب

مرتبة الشرؼ
األولى

جغرافية الصناعة
36

احميد محمد ساسي

1999/12/28

( وافد )

التغيرات السكانية في ليبيا منذ

أ.د /فايزة محمد سالـ

مرتبة الشرؼ
األولى

 1954دراسة في جغرافية
السكاف

37

ناجا عبد الحميد عبد العظيـ

(مدرس مساعد بالقسـ)

2000/11 /21

" التغيرات السكانية لعواصـ
المحافظات الريفية بالدلتا

المصرية خالؿ النصؼ الثانى
مف القرف العشريف"

11

أ.د /فايزة محمد سالـ

مرتبة الشرؼ
االولى

38

مجدى سيد احمد أبو النصر

2002/3/23

39

عويس احمد الرشيدى

2002/10/23

40

اسماء مفتاح مبارؾ

2003/9/29

(مدرس مساعد بالقسـ )

"نقؿ الحبوب وتخزينيا فى مصر

أ.د /سعاد محمد جماؿ الديف لصحف

مرتبة الشرؼ

– دراسة فى الجغرافيا

االولى

االقتصادية"

جيومورفولوجيو الباليا فى

أ.د/نبيؿ سيد امبابى

منخفض الفرافرة بالصحراء

االولى

الغربية"
الميندي

41

خضر

أ.د/نبيؿ سيد امبابى

دولة قطر"

( وافدة )
محمود محمد محمد محمد

جغرافية الموارد المائية فى

2006/2/20

جيمومورفولوجيو األشكاؿ

أ.د/نبيؿ سيد امبابى

الرممية غرب وادي العريش

( مدرس مساعد بالقسـ )

42

أشرؼ أبو الفتوح مصطفى

2007/8/7

43

عمي عبد اهلل محمد الشحات

2007/8/7

44

احمد عبد الحميد الفقي

2007/9/3

مناخ القاىرة الكبرى

45

إيماف طو إسماعيؿ

2008/4/22

حيازة األراضي الزراعية في

46

صادؽ محمد عمي

أ.د /نبيؿ سيد إمبابي

الكارست في منخفض الفرافرة

دراسة جيمومورفولوجيو
( مدرس مساعد بالقسـ )

األولى

مرتبة الشرؼ

مرتبة الشرؼ
االولى

– الصحراء الغربية – مصر
الجزر النيمية في مصر –

مرتبة الشرؼ

االولى

وأخطارىا
جيمومورفولوجيو اشكاؿ

مرتبة الشرؼ

أ.د /محمود محمد عاشور

أ.د /محمد رمضاف مصطفى
أ.د /عبد العزيز عبد المطيؼ يوسؼ

مرتبة الشرؼ
االولى

مرتبة

الشرؼ
االولى

(مدرس مساعد بالقسـ)

أ.د /محمد حممي جعفر

الشرؼ

مصر – دراسة في جغرافية

االولى

الزراعة
الزيادي

2008/11 /11

إستخدامات األرض وعالقتيا
بالموارد المائية في جزيرة

( وافد )

مرتبة

أ.د /محمود محمد عاشور

أ.د /محمد حممي جعفر

مرتبة

الشرؼ
االولى

سقطري اليمنية بإستخداـ نظـ
المعمومات الجغرافية

47

احمد عبد القوي احمد عثماف

48

عبد المجيد أحمد يحيى مداغش

( مدرس مساعد بآداب أسيوط)

2009/1/26

منطقة شماؿ غرب خميج
السويس دراسة في جغرافية

أ.د /محمد محمود
الديب

( يمني )

2009/12/5

في اليمف بإستخداـ االستشعار
مف بعد ونظـ المعمومات

12

الشرؼ
األولى

الصناعة
جيمورفولوجية حوض صعده

مرتبة

أ.د /محمود محمد عاشور

مرتبة

الشرؼ
األولى

مع التوصية

الجغرافية
49

غادة محمد رأفت صادؽ

50

السيد عبد الحؽ السيد

(مدرس مساعد بالقسـ )

2010/1/16

خريطة التعميـ الجامعي في
مصر بإستخداـ نظـ

بالتبادؿ

أ.د /فتحي عبد الحميد
بالؿ

مرتبة

الشرؼ
الثانية

المعمومات الجغرافية – دراسة
في جغرافيو الخدمات
2010/8/15

(مدرس خرائط بالقسـ )

"العزبة في محافظة الشرقية -

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

مرتبة

الشرؼ

دراسة فى جغرافية العمراف

األولى

الريفى" بإستخداـ نظـ
المعمومات الجغرافية ( )GIS
عبدالسالـ محمد أحمد الحاج

2010/9/22

52

محمد ناصر قاسـ البكري

2011/6/15

53

إسيار أحمد سعيد باحاج

51

( ليبي )

بعض جوانب التنمية
المستدامة لمبيئة الحضرية

أ.د /أحمد حسف نافع
د /ناجا عبد الحميد أبو النيؿ

مرتبة

الشرؼ
األولى

بمدينة طرابمس ػ دراسة
جغرافية
( يمني )

جيومورفولوجية حوض وادى

أ.د /محمود محمد عاشور

مرتبة

الشرؼ

سػردود فى اليمف بإستخداـ

األولى

اإلستشعار عف بعد ونظـ
المعمومات الجغرافية
2011/8/17

( يمنية )

54

( ليبي )

55

األولى

 1970ػ 2005
2011/9/21

التجارة الخارجية لمنفط الميبى ػ

د /أحمد محمد عمى عجوة

األولى

االقتصادية
2011 /11 /15

( ليبي )

السكاف بمنطقة زليتف

أ.د/فتحي عبد الحميد بالؿ

األولى

دراسة جغرافية كارتوجرافية
56

مروة مصطفى سيد حسف

(مدرس مساعد بالقسـ)
2008/2/12

2012/2/29

الكبرىبالتطبيؽ عمي سوؽ
العبور لمجممة – دراسة في
الجغرافيا االقتصادية -

13

مرتبة
الشرؼ

( الجماىيرية العربية الميبية )

تسويؽ الفاكية بأقميـ القاىرة

مرتبة

الشرؼ

دراسة فى الجغرافيو

2007/6/18
إبراىيـ محمد إبراىيـ فائد

الشرؼ

لإلناث فى الجميورية اليمنية

2006/10/9
الييثـ إسماعيؿ اليادى بيري

جغرافيو التعميـ الجامعي

أ.د/فتحي عبد الحميد بالؿ

مرتبة

ا.د /محمد صدقي الغماز
د /أحمد محمد عمي عجوة

مرتبة

الشرؼ
األولى

بإستخداـ نظـ المعمومات
الجغرافية.
57

رشا الميدي امحمد المحبس

( ليبية )

2012/9/9

منطقة قصر بف غشير
بالجماىيرية – دراسة في

2009/4/13

جغرافية الزراعة بإستخداـ
اإلستشعار عف بعد ونظـ

د /أحمد محمد عمي عجوة
أ.د /محمد محمود الديب
د /إيماف طو إسماعيؿ

 58عادؿ أبو بكر المبروؾ

2012/9/13

( ليبي )

المنطقة الشرقية بالجماىيرية

2009/7/13

العربية الميبية الشعبية

األولى

د /أمحمد محمد البوزيدي
أ .بجامعة الفاتح
بميبيا

المعمومات الجغرافية
جغرافية السياحة في إقميـ

مرتبة الشرؼ

أ.د /محمد صدقي الغماز

أ.د /أحمد محمد عمي عجوة

د /مجدي أبو النصر

مرتبة الشرؼ
األولى

اإلشتراكية العظمى
 59رحاب فاروؽ عال محمد

2012/8/30

( مدرس مساعد بالقسـ )

التغيرات الحضرية والريفية
عمى جانبى فرع دمياط

2007/7/16

(مف بنيا الى المنصورة )

أ.د/عمر الفاروؽ سيد رجب
أ د /أحمد حسف نافع
د /ناجا عبد الحميد أبو النيؿ

مرتبة الشرؼ
األولى

بإستخداـ نظـ المعمومات
الجغرافيو.
محمود عمى المبروؾ صالح

ليبى

2013/5/12

ليبيا "دراسة جيومورفولوجية

2009/3/16

عبد العزيز عبد الكريـ بو

حميقو

ىضبة الدفنة فى شماؿ شرؽ

أ.د/محمود محمد عاشور

2013/3/10

جوده الحياة في مدينة طبرؽ
– دراسة جغرافية

( ليبي )

مرتبة الشرؼ
األولى

أ.د /عمر الفاروؽ سيد رجب

أ.د /أحمد حسف نافع

د /أحمد عبد الحميد الفقي

مرتبة الشرؼ
الثانية

2009/3/16

صقر ساس صقر محمد
( ليبي )

2013/6/26

المراكز الحضرية الداخمية في
ليبيا

2008/7/14
عواطؼ محمد الميدي أبو سبيحة

( ليبية )

2013/12/25

إمكانات التنمية السياحية
المستدامة في الجماىيرية

2009/4/13

العربية الميبية – دراسة
جغرافية بإستخداـ نظـ
المعمومات الجغرافية

ناجية إسماعيؿ عبد الرحمف
( ليبي )
2009/7/13

مجمس الكمية

الطاقة الكيربائية في شعبية

في

البطناف بالجماىيرية العربية

2013/11 /11

الميبية – دراسة في الجغرافيا
14

أ.د/فتحي عبد الحميد بالؿ
أ.د/أحمد حسف نافع

د /السيد عبد الحؽ السيد
أ.د /محمد صدقي الغماز
أ.د /فتحي عبد الحميد
بالؿ

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
الثانية

أ.د /اليادي سالـ كشيداف
أ .بكمية اآلداب جامعة
الفاتح

أ.د /محمد صدقي الغماز
د /احمد محمد عمي عجوة
د /مجدي أبو النصر

مرتبة الشرؼ
األولى

االقتصادية

رمزي الجارح محمد العمواني

( ليبي )

2013/10/7

2009/7/13

معمر حسيف الشيبانى
2008/5/19

(مدرس مساعد بالقسـ )

بالجماىيرية العربية الميبية

التغيرات المناخية فى اقميـ

( ليبي )

وليد عباس عبد الراضي

الجغرافيا الحيوية لمنطقة المرج

أ.د/عبد العزي ز عبد المطي ؼ
يوسؼ

الحرارة في مجمع القاىرة

أ.د /عبد العزيز عبد

االستشعار عف بعد ونظـ
المعمومات الجغرافية

مرتبة الشرؼ
الثانية

الساحؿ الميبى خالؿ الفترة

الحضري – دراسة باستخداـ

2009/12/

أ.د /أحمد عبد الحميد الفقي

د /أحمد عبد الحميد الفقى

مف1945ػ2007ـ
2013/12/19

أ.د /عبد العزيز عبد المطيؼ

المطيؼ

د  /ناجا عبد الحميد
أبو النيؿ

مرتبة الشرؼ
األولى

مرتبة الشرؼ
األولى مع
التوصية

بطبع الرسالة
عمى نفقة
الجامعة

وتبادليا مع
الجامعات
األجنبية

جياد أكرـ الحجازي
( سوري )

2011 /4/11

مجمس الكمية
في
2014/2/17

جيمورفولوجية األشكاؿ الكارستية أ.د /نبيؿ سيد إمبابي
في المناطؽ المحيطة بمنخفض

أ.د /محمود محمد

البحرية الصحراء الغربية – مصر عاشور

15

مرتبة الشرؼ
األولى

