جامعة دمنهور
كلية اآلداب

دليل رسائل
الماچستير والدكتوراه
قسم الجغرافيا

( أ ) رسائل الماجستير :
العنوان

م
1

"سكان مدينة دمنهور" دراسة ديموجغرافية"

7

"شبكات التصريف المائى وعالقتها بشبكة الطرق فى جنوبى

1

جغرافية الخدمات فى مدينة دمنهور

4

الحافة الشمالية لهضبة الجاللة البحرية – دراسة

شبه جزيرة سينا" دراسة فى الجيومورفولوجية التطبيقية

جيومورفولجية .

االسم

لجنة اإلشراف

إبراهيم مصطفى

أ.د /محمد بهجت الفاضمى أ.د /عيسى

شعبان مصطفى

عمى إبراهيم

أ.د /محمد الفتحى بكير محمد  ،د/

محمد محمود عمى

محمد عبدالقادر شنيشن  ،د /ماجد

الشرقاوى

محمد شعمه

محمد إبراهيم

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضمى  ،د/

عبدالسالم الغنام

محمد الفتحى بكير

أحمد محمد أحمد أبو
ريه

تاريخ التسجيل

تاريخ المنح

التقدير

1991/11/11

7111/11/72

ممتاز

1991/11/11

7117/17/11

ممتاز

1991/11/11

7117 /1/11

ممتاز

أ.د /جودة حسنين جودة  ،د /محمد
عبدالقادر عبدالحميد  ،د /ماجد محمد
شعمه

أ.د /فتحى محمد أبوعيانة  ،د /محمد

1

مدينة كفر الشيخ دراسة فى جغرافية المدن

وائل عبدالمحسن

محمد محمد حمد

عمى بهجت الفاضمى

6

مركز شبراخيت دراسة فى جغرافية الريف

أيمن أحمد عمى

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضمى  ،د/
محمد عبدالقادر عبدالحميد

شمضم
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1999/6/14

7111/1/17

ممتاز

7111/17/9

7111/1/72

ممتاز

1999/9/17

7114/1/11

جيد
جدا

2

مركز أبوحمص دراسة فى جغرافية الريف

1

العالقة بين المناخ والعمران فى غرب الدلتا دراسة فى جغرافية

9

منطقة حمام فرعون فيما بين واديي أبو محيرق وطيبة

11

خريطة جيومورفولوجية لممنطقة المحصورة فيما بين وادى

المناخ التطبيقى – دراسة تطبيقية عمى مدينة دمنهور

الساحل الشرقى لخميج السويس – دراسة جيومورفولوجية

طابا شماالً ووادى وتير جنوبا الساحل الغربى لخميج العقبة –

مصر
11

الصناعات الصغيرة فى محافظة كفر الشيخ – دراسة فى

17

منطقة الساحل الغربى لخميج ابو قير – دراسة جغرافية

الجغرافية االقتصادية"

أحمد مختار حامد
إبراهيم

أمل عبدالعظيم

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضمى  ،د/
محمد عبدالقادر عبدالحميد شنيشن

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضل  ،أ.د/
عبدالعزيز عبدالمطيف يوسف أ.د/

عبدالمقصود معتوق
مرفت عبدالمطيف
أحمد فراج غالب

نجالء توفيق أحمد
عريف
تامر عبدالقادر محمد
شحاته

1991/11/11

1999/9/17

7114/9 /71

7114/9 /71

ممتاز

ممتاز

محمد إبراهيم محمد شرف
أ.د /جودة حسنين جودة

أ.د /محمد

مجدى تراب د /ماجد محمد شعمة
أ.د /جودة حسنين جودة

د /محمد عبدالقادر عبدالحميد شنيشن ،
د /ماجد محمد محمد شعمة

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضمى أ.د/

مصطفى عفيفى  ،د /محمد عبدالقادر

7111/11/11

1991/11/11

7111/1/11

7116/9/76

7111 /1 /11

7111/6/ 72

ممتاز
جيد
جدا

ممتاز

عبدالحميد شنيشن

محمد عوض السيد

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضمى

السمنى
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7111/1/11

7116/17/76

ممتاز

11

الموانىء التجارية المصرية عمى ساحل البحر المتوسط فى

حسين محمود محمد

أ.د /محمد عمى بهجت الفاضمى

7114/6/11

7112/1/79

ممتاز

14

جغرافية انتاج االسماك وتسويقها فى محافظة االسكندرية

تامر رجب عيد

أ.د /محمد عبد القادر عبد الحميد

7111/1/11

7112/17/79

ممتاز

11

االستهالك المنزلى لمطاقة فى مركز الدلنجات – دراسة فى

وساح حمدى عبد

أ.د /محمد خميس الزوكة  ،أ.د /محمد

7111/1/9

7111/11/11

ممتاز

16

منطقة جبل بضيع شمال غرب هضبة التيه – دراسة

القرن التاسع عشر – دراسة فى الجغرافية التاريخية

الجغرافية االقتصادية
جيومورفولوجية

سميمان قمح

الهادى عبد الجميل

عبد القادر عبد الحميد

أحمد محمد السيد

أ.د /محمد مجدى مصطفى تراب  ،د/
محمود عادل حسان

حسن
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7111/1/4

7111/7/71

ممتاز

( ب ) رسائل الدكتوراه :
م

العنوان

1

أثر مناخ دلتا النيل فى زراعة المحاصيل الحقمية دراسة فى

7

مدينة ومصيف بمطيم دراسة فى جغرافية العمران

1

منطقة رأس بناس فيما بين واديى لحمى وخودة – دراسة

4

منطقة جبل جفافيث بالصحراء الشرقية لمصر – دراسة

1

القوى العاممة بمدن محافظة البحيرة فى الربع االخير من

الجغرافيا التطبيقية

لجنة اإلشراف

االسم

أ.د /جودة حسنين جودة ،
أ.د /محمد عمى بهجت

ياسر أحمد السيد السيد

تاريخ التسجيل
1991/1/11

تاريخ المنح
7117/1/76

الفاضمى

جيومورفولوجية

جيومورفولوجية

القرن العشرين – دراسة فى جغرافية السكان

وائل عبدالمحسن محمد

أ.د /محمد عمى بهجت

محمد حمد

الفاضمى
أ.د /محمد مجدى تراب

محمد محمود عمى

أ.د /ممدوح تهامى عقل  ،د/

الشرقاوى

محمد عبدالقادر عبدالحميد

أ.د /جودة حسنين جودة  ،د/

أحمد ركابى الرشيدى

محمد عبد القادر عبد الحميد

محمد

ابراهيم مصطفى شعبان
مصطفى

أ.د /محمد عمى بهجت

الفاضمى ،د /عالء سيد
محمود
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7114/1/11

7112/1/11

7111/4/17

7116/11/71

1999/6/11

7112/2/71

7117/6/11

7112/1/72

التقدير
مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى
مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
الثانية

مرتبة الشرف
األولى

6

المدن الترفيهية فى اقميم القاهرة الكبرى – دراسة فى

جغرافية الترويج
2

قرية السالمية – دراسة فى جغرافية الريف

تامر عبد القادر محمد

أ.د /محمد عبد القادر عبد

طه سميمان عبد الحميم

أ.د /محمد عمى بهجت

الحميد

شحاته

محمد سميمان

الفاضمى  ،أ.د /محمد عبد
القادر عبد الحميد
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7117/9/11

7116/2/17

7119/2/71

7111/7/71

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
الثانية

