
  

 
 موضوعات الطالب الحاصلين على الماجستير

 : وثائق ( تخصصقسم المكتبات والوثائق ) 

 م
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة 

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 ألْذاف رشٛف ٔانًكخبت يٍ دٛثدراضت يمارَت بٍٛ األ يذًذ دطٍ جاد هللا دطٍ 1 .1

 لمكتبة المركزية وأرشيف   دراسة تطبيقية على :    ٔطبٛؼت انؼًم 

 المحافظة ببني سويف                    

 ا.د/ضهٕٖ يٛالد و26/5/1999

 ضجالث يذكًت بُٗ ضٕٚف انشرػٛت         خانذ ضٛذ يرزٔق خهف 2 .2

 و(1955 -ْـ 1375-و1852-ْـ1269)       

 ((دراسة أرشيفية دبلوماتية تاريخية))        

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و28/10/1995

 يذًذ َصر ػبذ انذًٛذ 3 .3

  

 األضانٛب انفُٛت فٙ إدارة انٕثائك

 ((لوثائق إدارة  مرور بنى سويف دراسة تطبيقية ))

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و30/10/1996

 ضجالث اإلفخاء                       يُال ضٛذ يذًذ أدًذ 4 .4

 ((دراسة وثائقية أرشيفية من سنة))          

 و(1954– 1886ْـ ، 1374 - 1304)         

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و22/2/1997

 انخمٛٛى ٔاإلضافت األرشٛفٛت  أشرف يذًذ ػبذ انًذطٍ ضهًٛاٌ 5 .5

 بقطاع المديريات الخدمية بمحافظة بنى سويف( دراسة ميدانية)

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و25/11/1998

 ٔدٔرِ  انخشرٚغ انًصر٘ فٙ يجال األرشٛف أًْٛت ذ انؼسٚس ػًرٚذٛٗ ػب 6 .6

 األرشٛفٛت ٔانخطٕراث  انخُظًٛٙ فٙ يٕاجٓت انًشكالث

 انؼهًٛت انذذٚثت

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و24/3/1999

 د ضهٕٖ يٛالد0أ و27/8/2000 (و1773–ْـ 1194ٔثائك األيٛر ػثًاٌ  كخخذا انغسدٔغهٗ) ياَٛفال يذًذ ػبذ انؼسٚس 7 .7

 باألياَت انؼايت االحصاالث انٕثائمٛت ٔخذياث انًؼهٕياث ًٍ ػبذ انردًٍ إضًاػٛمأٚ 8 .8

 نهًجهص األػهٗ نهجايؼاث 

 د ضهٕٖ يٛالد0أ و27/8/2000

 نهًؼهٕياث ٔثائك انخرائظ ٔانرضٕياث ٔأًْٛخٓا كًصادر ػسث ضؼذ دطاٌ أدًذ 9 .9

 للمساحة وفروعها دراسة تطبيقية على الهيئة العامة 
 بني سويف                           

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و10/4/2001

 ا.د/األيٍٛ ػبذ انصًذ

 انمرٌ فٙٔثائك طائفـــت يطخذفظـــاٌ بًصـــر  َٛفٍٛ يذًذ يذًٕد يٕضٗ 10 .10

 ((م دراسة دبلوماتية17–هـ 11 ))             

 د ضهٕٖ يٛالد0أ و9/1/2002

 حٕثٛك انُصٕص  طّ يذًذ َٕر 11 .11
 انؼاشر انٓجر٘ ٔيخطٕطاحّ ائك انمرٌدراضت يمارَت نٕث

 0الكتب المصرية   المحفوظة بدار            

 د ضهٕٖ يٛالد 0أ و22/1/2002

 ا.د/ ػبذ انطخار انذهٕجٙ

 انًؼهٕياث فٙ َظى ٔأًْٛخّانخذهٛم انًٕضٕػٙ نألرشٛف  يذًذ ػبذ انذهٛى ػبذ انذهٛى 12 .12

 سجالت ومحافظ المجلس دراسة تطبيقية على عينة من 
 في دار الوثائق القومية الخصوصي المجودة 

 ا.د/َاْذ دًذ٘ و2/3/2002

  انخايص  انبردٚاث انؼربٛت بذار انكخب انًصرٚت يٍ انفخخ دخٗ دازو دطٍٛ ػباش 13 .13
 ) دراسة أرشيفية وثائقية (                   

 د ضهٕٖ يٛالد0أ و13/3/2002

 

 مدير عام الدراسات العليا                                                                                                                   لقسم   رئيس ا                          المختص     
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 انٕثائك انًفردة نهطالطٍٛ ٔاأليراء بذار انٕثائك  آيُت يذًذ ػسث ػبذ انؼسٚس 14 .14

 نخطبٛك َظاو ثانمٕيٛت اضخخذاو حكُٕنٕجٛا انًؼهٕيا

 آنٙ نهذجس ٔاالضخرجاع

 د ضهٕٖ يٛالد0أ و31/7/2002

 د/ ركٗ طّ فاٚذ

  

 ْـ 1003 –ْـ  982ٔثائك انطهطاٌ يراد انثانث " يذًٕد ػٕٚص يذًذ ػٕٚص 15 .15

 انًذفٕظت بذفخر خاَت ٔزارة األٔلاف

 ((دراسة ونشر وتحقيق))                        

 أ . د / ضهٕٖ ػهٗ يٛالد و 4/8/2002

  

16. 1

6 

دراضت يٛذاَٛت نذٕٚاٌ ػاو يذافظت  – انبرٚذ٘ األَصالَظى  ضًاح فارٔق بكرٖ

 بُٙ ضٕٚف

 و15/6/2004
 دًذ٘ا.د / َاْذ 

17. 1

7 

 األرشٛف انطر٘ انمذٚى نٕزارة انخارجٛت انًصر٘  انٓاو ػبذ انجهٛم إبراْٛى 

 ((دراسة أرشيفية))    و (  1944 – 11849) 

 ا.د / ضهٕٖ يٛالد و18/5/2004

18. 18 
 ٔإشٓار انٕثائك   حٕثٛك                       ادًذ يذًٕد يذدج

         دراسة تطبيقية على نماذج من عقود الصلـــح الخاصة   

 . الشرعيةبمحكمـــة بنى سويف                

 .د / َاْذ دًذ٘ا و29/6/2005

19. 19 
 أشرف يذًذ ػبذِ 

 

 ياث انضرٚبٛتانٕثائك َٔظى انًؼهٕ

 ((دراسة ميدانية لقطاع الضرائب ببني سويف))       

 .د / َاْذ دًذ٘ا و30/5/2006

 انًصرٚت بانماْرة تانضر بخاَضجالث  ْاَى يذًذ إبراْٛى  .20

 ((دراسة أرشيفية دبلوماتية))                      

 ا.د / ضهٕٖ يٛالد و2/12/2007

21.  
 يذًذ دطٍٛ يذًذ دطٍٛ

 انٓجر٘الضال و فٙ يصر فٙ انمرٌ انثانث ػشر ٔثائك إشٓار ا

 (أرشٛفٛتدراضت دبهٕياحٛت 

 د/ضهٕٖ يٛالد0ا 20/1/2008

 يصر َٔصارٖضجالث انجسٚت نٕٛٓد  ػًاد خهٛفت لاٚاحٗ  .22

 /ْـ1264ْـ/1209 ، دراضت أرشٛفٛت دبهٕياحٛت 

 .و1779/1834

 ا.د / ضهٕٖ يٛالد و26/7/2009

 فارٔق يذًذ جابر شرٍٚ  .23

 )يؼٛذة

داءيراكس اُظى اإلنكخرَٔٛت انًخكايهت ٔأًْٛخٓا فٙ حطٕٚر ان

 انًؼهٕياث اإلدارٚت ٔخذياحٓا 

كس يؼهٕياث انًذٚرٚاث انخذيٛت ادراضت حطبٛمٛت ػهٗ ير

 بًذافظت بُٗ ضٕٚف

 و2/5/2011
 أ.د/ يذًذ جالل ضٛذ غُذٔر

 د/ َاْذ دًذ٘ أدًذ

 يٛرٖ جرجص اضذك  .24

 )يؼٛذة (     

ذٕٚاٌ ػاو يذافظت ا نفٕٛو ٔيخطهباث و إدارة انٕثائك ب وَظا

 حذٕٚهّ إنٗ انُظاو االنكخرَٔٙ

 و23/6/2013
 د/ادًذ يذًٕد انًصر0٘ا

 

 ضجالث يذٚرٚت بُٙ ضٕٚف فٙ انفخرة يٍ      صافُٛاز ػهٗ ػبذ انؼظٛى   .25

 و انًٕدػت بذار انٕثائك 1899: 1843             

 انًؼهٕياثدراضت أرشٛفٛت يغ الخراح لاػذة بٛاَاث الضخرجاع 

 

 أ.د/ يذًٕد ػباش دًٕدة  30/8/2015

 د/ يُال يذًذ ػبذ انؼسٚس 

 رئيس القسم                                             مدير عام الدراسات العليا   المختص                             
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1. 2
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 إًٚاٌ ػبذ انًُؼى صادق يذًذ
 د/ ػاطف بٕٛيٙ دسٍٚ و24/1/2016 ٚؼاث انًصرٚت نهٕثائك ٔاألرشٛف دراضت حمًٛٛٛتانخشر

 د/يذًذ دطاو نطف0ٗأ

2.  
 دحافظ شحاتة حافظ عبدا لمقصو

 الوصول وإتاحة المعلومات في األرشيفات العامة 

 دراسة تطبيقية على دار المحفوظات العمومية بالقاهرة

 د/ أشرف عبدالمحسن الشريف0أ و28/8/2016

 المختص                                                                 رئيس القسم                                            

 مدير عام الدراسات العليا                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


