موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قسم الجغرافٌا
م

االســـــــــــــــــــم
.1

عصام أوري سٌد منصور

.2

عبد الوهاب محمد محمد عبد المطلب

.3

أنور سٌد كامل عامر

.4
.5
.6

سٌد رمضان سٌد عبد العال

.7

.8
.9

شرٌف ممدوح مصطفى

مدٌنة اهناسٌا ـ دراسة فً جغرافٌا المدن

2005/10/25م

أ.د /أحمد حسن إبراهٌم

األخطار الجٌومورفولوجٌا للمٌاه الجوفٌة بمحافظة القاهرة دراسة فً الجٌومورفولوجٌا

2006/6/14م

ا.د /أحمد رشاد خاطر
د /أحمد السٌد معتوق
د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

مركز إدفو  :دراسة فً جغرافٌة العمران الرٌفً

2006/6/14م

أ.د /أحمد حسن إبراهٌم

النشاط الصناعً فً محافظة الفٌوم

2008/1/20م

د /األمٌن عبد الصمد

التطبٌقٌة

دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة

د /محمد عبد العزٌز ٌوسف
أ.د /أحمد السٌد معتوق

بٌئة الجزر النٌلٌة بٌن ثنٌة الحٌبة جنوبا وثنٌة جرزا شماال

أحمد على سٌد إبراهٌم الدرس

النشاط الزراعً فً أراضً السهل الفٌضً بمحافظة بنى سوٌف

2008/6/17م

عالء محمدٌن عبد القادر

عبد السمٌع رمضان حسٌن

على طلعت على محمد
أحمد عبد الرحمن سٌد عبد القادر

2008/9/17م

2008/9/17م

الثروة السمكٌة فً البحٌرات المصرٌة

.16
.17

محمد حامد عبد الحلٌم أحمد

.18

أحمد أحمد البدوي محمد

أ.د /أحمد السٌد معتوق
د /اشرف ٌاسٌن
د /األمٌن عبد الصمد
د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

2009/7/26م

أ.د /أحمد حسن إبراهٌم

2009/8/12م

أ.د /أحمد حسن إبراهٌم

البطالة فً محافظة بنً سوٌف ـ دراسة جغرافٌة

2009/8/12م

د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

النباتات الطبٌة فً مصر ـ دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة

2009/12/14م

جغرافٌة التنمٌة البشرٌة فً محافظة بنى سوٌف

2009/12/14م

د /محمد عبد العزٌز محمد

2009/12/14

د /محمد عبد العزٌز محمد ٌوسف

2010/1/4م

د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة
مدٌنة الغردقة
دراسة جغرافٌة باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة واالستشعار عن بعد

مدٌنة بنً سوٌف خالل الفترة من 2005 : 1975م
دراسة فً جغرافٌة المدن

محمود محمد محمد جاد

د /.كرٌمة محمود عطٌة
د /اشرف ٌاسٌن

دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة

.11

.15

د /سٌد عبد الخالق

عماد عبد الفتاح صالح حافظ

خلٌل محمد خلٌل السٌد

.14

صناعة األسمنت فً مصر ـ دراسة فً الجغرافٌة االقتصادٌة

2010/3/14

د /األمٌن عبد الصمد عبد

جٌومورفولوجٌة منطقة جبل أم خشٌب شمال غرب شبه جزٌرة سٌناء

.10

.13

بحر ٌوسف ـ دراسة جٌومورفوٌوجٌة

2003/7/20م

أ.د  /أحمد محمد السٌد معتوق

دراسة فً الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة

كرٌمة عبد العظٌم شوقً

.12

الموضــــــــــــــــوع

هند مشرف إبراهٌم

أشرف أحمد على عبد الكرٌم

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

المشـــــــــــــــرف

الدوائر االنتخابٌة فً محافظة بنً سوٌف

د /األمٌن عبد الصمد
د /سٌد عبد الخالق

دراسة فً الجغرافٌا السٌاسٌة
الحافة الجنوبٌة الغربٌة لجبال شبه جزٌرة سٌناء فٌما بٌن وادي فٌران شماالً والمحاش

2010/10/24م

جنوبا ً  :دراسة جٌومورفولوجٌة

أ.د /أحمد السٌد محمد معتوق
د /محمد عبد العزٌز محمد ٌوسف

النظم البٌئٌة الطبٌعٌة من الغردقة حتى رأس بناس وعالقتها بالنشاط السٌاحً بتطبٌقات

2011/10/27م

د /أحمد السٌد محمد معتوق

نظم المعلومات الجغرافٌة واالستشعار عن بعد

.19

حمدي جمعة حسٌن عبد النبً

جغرافٌة الخدمات التعلٌمٌة فً محافظة الفٌوم

2012/1/10

د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

.20

يحًذ طّ عبذ انحًٍذ عبذانعسٌس

مركز ببا محافظة بنً سوٌف  :دراسة فً جغرافٌة العمران الرٌفً

2012/10/11و

أ.د /أحًذ حسٍ إبراٍْى

المختص

رئٌس القسم

مدٌر عام الدراسات العلٌا

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قسم الجغرافٌا
م

االســـــــــــــــــــم
.21
.22

.23

زٌُب عبذ انعبل سٍذ ريضبٌ

( يعٍذة)
محمد سٌد كامل عامر
شعبان محمد داوود سلٌمان

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

الموضــــــــــــــــوع
آٍَبر انذٔنت فً انصٕيبل  :دراست فً انجغرافٍب انسٍبسٍت

2013/9/17

التنمٌة االقتصادٌة لمحافظة بنً سوٌف

2010/5/10

دراسة جغرافٌة
2010/10/24

شبكات البنٌة األساسٌة فً محافظة بنً سوٌف

المشـــــــــــــــرف
د /يحًذ عبذ انعسٌس ٌٕسف
أ.د /أحمد حسن إبراهٌم
د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

دراسة جغرافٌة
اآلثار البٌئٌة لتلوث المٌاه بمحمٌة بحٌرة قارون

.24

هانً ربٌع نادي محمد

.25

سٍذة سٍذ رسالٌ أحًذ
( يعٍذة)

.26

مصطفى سٌد محمد

.27

محمد محمد عبد هللا عبدالوهاب

.28

إًٌبٌ ثببج سٍذ يحًذ

2010/10/24

االيكبَبث انجغرافٍت نتخطٍظ انًُطقت انصحرأٌت بٍٍ يحبفظتً
بًُ سٌٕف ٔانفٍٕو :دراست فً جغرافٍت انتخطٍظ
انُقم ٔأثرِ عهى انتًٍُت انصُبعٍت فً يحبفظت بُى سٌٕف دراست
فً انجغرافٍب االقتصبدٌت

المناخ وأثره على البخر نتج القٌاسً فً مصر

2012/6/10
2014/7/1

2012/11/22

د /محمد عبد العزٌز ٌوسف

د /يحًذ عبذ انعسٌس ٌٕسف
د /األيٍٍ عبذ انصًذ عبذ
انٓبدي

أ.د /محمد فوزي عطا
أ0د/كمال الدٌن ٌوسف محمد
جعفر

أ0د /أحًذ انسٍذ انسايهى

انطبقت فً يحبفظت انفٍٕو دراست فً انجغرافٍب أالقتصاديه

2016/5/19

د /األيٍٍ عبذ انصًذ عبذ
انٓبدي

أ0د /أحًذ انسٍذ انسايهى
.29

شًٍبء يصطفى جببر إبراٍْى

.30

محمد مبروك عبد العزٌز

اإلبعبد أالقتصبدٌّ ٔانبٍئٍت نهطبقت االحفٕرٌّ والمتججده فً مصر

2016/3/20م

المناطق الصناعٌة فً محافظة بنً سوٌف دراسة فً
الجغرافٌا االقتصادٌة ( باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌا
واالستشعار عن بعد)

2016/6/26م

د /األيٍٍ عبذ انصًذ عبذ
انٓبدي
د /األيٍٍ عبذ انصًذ عبذ
انٓبدي

د /سٌد رمضان
سٌدعبدالعال

.31
.32
.33
.34
.35

المختص

رئٌس القسم

مدٌر عام الدراسات العلٌا

