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 تارٌخ موافقة 
 مجلس الجامعة

 المشـــــــــــــــرف  

 عصام أوري سٌد منصور  .1

 ) مدرس مساعد(
 

 م 17/9/2008 جٌومورفولوجٌة منطقة جبل الزٌت
 أ.د/ سمٌر سامً محمود 

 د/ محمد عبد العزٌز ٌوسف
 

 السٌد كمال عبد المعبود على  .2

 ) مدرس مساعد(
 

 مناخ مصر وأثره على زراعة الخضر
 دراسة فً المناخ التطبٌقً  

 م 11/1/2009
 أ.د/ عبد العزٌز عبد اللطٌف ٌوسف 

 أ.د/ محمد محمود عٌسى
 د/ محمد عبد العزٌز ٌوسف

 أنور سٌد كامل عامر   .3

 ) مدرس مساعد(
 

األبعاد الجٌوبولوتٌكٌة للبترول فً منطقة الخلٌج 
 بالتطبٌق على العراق

 د/ محمد عبد العزٌز ٌوسف م 24/10/2010

 سٌد رمضان عبد العال   .4

 ) مدرس مساعد(
 
 

 صناعة الورق فً مصر 
 دراسة فً الجغرافٌا االقتصادٌة 

 أ.د/ محمد محمود سٌف  م 24/10/2010
 د/ أحمد السٌد معتوق 

التنموي للمدن المتوأمة الجدٌدة فً مصر التقوٌم  شرٌف زٌان زٌدان خلٌل   .5
 الوسطى ـ دراسة جغرافٌة 

 أ.د/ فتحً محمد مصٌلحً  م 25/5/2011
 أ.د/ محمد عبد العزٌز محمد ٌوسف 

 أحمد على سٌد إبراهٌم محمد  .6

 ) مدرس مساعد(
 

 م26/6/2011 رز فً هصر دراضح فً الجغرافٍا االلتصادٌح األ
 عبد الصمد عبد الهاديأ.د/األمٌن  
 أ.د/ عمر محمد الصادق 

 طه كامل خلٌفة رمضان  7
 ) مدرس مساعد(

 

التنمٌة السٌاحٌة فً أقلٌم الواحات بالصحراء 
 الغربٌة 

 فً مصرــ دراسة جغرافٌة
 م 14/9/2011

 أ.د/ أحمد حسن إبراهٌم 
 د/ محمد عبد العزٌز ٌوسف

 دوٍدج هذود ضعداوي  8

 ) مدرس مساعد

التغٍر وهذدداخ اضتداهح الٌظن الرٌفٍح فً هركس تًٌ ضىٌف 

 دراسة جغرافية: فً الٌصف الثاًً هي المرى العشرٌي 
 أ.د/ صالح عثد الجثار عٍطى م1/11/2012

 سٌس ٌىضف  عأ.د/ هذود عثد ال

الشرلٍح التركٍة االلتصادي لطكاى هذافظح  عالء هذودٌي دواد عثد المادر 9

 دراضح فً جغرافٍح الطكاى

 د/ هذود عثد العسٌس ٌىضف م20/12/2012

جىدج الذٍاج الذضرٌح فً هدٌٌح الجٍسج دراضح فً  أدود عثد الردوي ضٍد عثد المادر 10

 جغرافٍح الودى

 د/ هذود عثد العسٌس ٌىضف م28/4/2013

عثد الىهاب هذود عثد  11

 الوطلة

الوٌاطك الصٌاعٍح الذرج فً هذافظاخ لٌاج 

 الطىٌص دراضح فً جغرافٍح الصٌاعح

 د/ األهٍي عثد الصود عثد الهادي 12/12/2013

7.  

 ًثٍلح رهضاى هذود هذود 
الهجرج فً هذافظاخ الىجه المثلً فٍوا تٍي عاهً 

 م :دراضح جغرافٍح دٌوىجرافٍح1976/2006
 22/11/2015 

 الطٍد الساهلىد/ادود 0أ

 د/ادود الطٍد هعتىق0أ

 د/ عثٍر إتراهٍن ضراج الدٌي

 عواد عثد الفتاح صالخ  .8
االشكال االرضٌه الناتجه عن فعل الرٌاح بمنخفض 

 الخارجه  ) دراسه جٌومورفولوجٌه

 د/ادود الطٍد هعتىق0أ /       1/11/2015

 

 د/ محمد صبري محسوب سلٌم 0أ م20/12/2015 جبل عتاقةجٌومورفولوجٌة  شرٌف هودوح هصطفى ضٍد  .9
 د/ احمد السٌد محمد معتوق

 هاًً رتٍع ًادي هذود  .10

 )هدرش هطاعد(

التغٌرات البٌئٌة على النطاق الساحلً الغربً 

 لخلٌج السوٌس دراسة فً جغرافٌة البٌئة
 م21/6/2016

 د/محمد فوزي احمد عطا0أ

 د/ محمد عبد العزٌز ٌوسف
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