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 :( رسائل الماجستير  ) أ

 

 التقدير تاريخ المنح تاريخ التسجيل لجنة اإلشراف االسم العنوان م

ثاار المترتةاة العوامل االجتماعية واالقتصادية لمزواج العرفى واآل 1
 محافظة الةحيرة –عميه دراسة ميدانية فى مدينة دمنهور 

دعاء فتحى إةراهيم 
 جمعة

أ.د/ محمد سعيد فرح    د/ محمود 
 عةدالحميد حمدى

 ممتاز 27/4/2005 13/1/1999

اآلثااار االجتماعيااة آلليااات الوصوصااة وتمةيااع نظااام المعااا   2
 دراسة تمةيقية فى محافظة الةحيرة. –المةكر 

فاممة أحمد فؤاد 
 الصاوى

أ.د/ نةيل رمزى رمزى  د/ محمود 
 ممتاز 26/10/2005 27/4/2005 عةدالحميد حمدى

دراسااة ميدانيااة تحميميااة عمااى عيناااة ماان اةم ااال فااى مرحماااة  3
 ( سنة12 – 9الم ولة المتأورة سن )

عزة حممى عوض 
 الجرجاوى

د/ محمود  ،  أ.د/ ص وت محمد العالم
 ممتاز   عةدالحميد حمدى

دور االذاعاااااة و التمي زياااااون المحماااااى فاااااى تنااااااول الق اااااايا   4
دراسااة تمةيقياة عماى اذاعااة و  –االجتماعياة لممجتماا المحماى 

 تمي زيون االسكندرية 

نها عةد المقصود 
 فكرى غالى

 أ.د/ منى سعيد الحديدى
 د / ناجى ةدر اةراهيم

 ممتار 29/10/2008 11/9/2005

دراسااة ميدانيااة  –العماال النقاااةى  معوقااات مراااركة الماارأة فااى 5
 عمى نقاةة المحامين ةمحافظة الةحيرة

أحمد حممى محمد 
 عمى

 ممتاز 26/5/2009 11/9/2006 د. ناجي ةدر إةراهيم
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 دور االعالم القمرى فى تنمية الوعى السياسى لدى الموامنين 

والد مةارك رافى سالم 
 آل رافى

دي ، د. مج أ.د/ محى الدين عةد الحميم
 ممتاز 25/8/2009 11/4/2007 أحمد ةيومي.

صراع القيم ومظاهر التحمل من المعايير التقميدية ةين الرةاب  7
 دراسة ميدانية فى محافظة الةحيرة  –

روقى اةراهيم غازى 
 ممتاز 27/10/2009 9/12/2000 د. مجدي أحمد ةيومي. الكومى

ك االنحرافى دور االعالم االمنى فى مواجهة الجريمة و السمو  8
 دراسة استمالعية عمى عينة من المجتما السعودى  –

والد سعيد عةد اهلل 
 الغامدى

د/ ،  أ.د/ عةد اهلل محمد عةد الرحمن
 ناجى ةدر اةراهيم

 ممتاز 31/1/2010 9/10/2006

 

 

 :الدكتوراه  ) ب ( رسائل 

 

 التقدير تاريخ المنح تاريخ التسجيل لجنة اإلشراف االسم العنوان م

 –أثار التغيارات االيكولوجياة عماى تنمياة المجتمعاات المحميااة  1
أررف فتحى محمد  دراسة تمةيقية مقارنة لممنامع العروائية ةمحافظة الةحيرة 

 الةهى

أ.د/ عةد الهادى احمد 
د/ محمود عةد ،  الجوهرى

 الحميد حمدى
مرتةة الررف  31/1/1999 11/10/1994

 االولى

 
 


