
 
 موضوعات الطالب الحاصلين على الدكتوراه
 قسم المكتبات والوثائق ) تخصص : وثائق (

 

 م
 

 الموضــــــــــــــــــوع          االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة 

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 هذٗحَ صالح الذٗي أحوذ 1 .1
 "دراسة ونشروتحقيق " توصر  تك ّثائك إضكٌذر

 م(1559 –هـ  966 –م  1256 -هـ963من )    
 ا.د/ ًاُذ حوذٕ 18/12/1995

 خالذ ض٘ذ هرزّق خلف 2 .2
 ّثائك الخطثح  توطراً٘ح تٌٔ ضْٗف

 (( ))دراسة وتحقيق                      
 د/ ضلْٓ علٔ ه٘الد0ا 11/6/2000

 هٌال هحوذ عثذ العسٗس  3 .3
 ّثائك األه٘ر / رضْاى تك العمارٕ أه٘ر اللْاء الشرٗف الطلطاًٖ

 )) دراسة دبلوماثيقية((             
 ا.د/ ضلْٓ علٔ ه٘الد 14/6/2001

 أشرف هحوذ عثذ الوحطي 4 .4

 

 هتطلثاخ  –الْض٘طح  خهراكس األرش٘فا

 ّجْدُا ّهمترحاخ إًشائِا ّتٌظ٘وِا 

 . دراسة تطبيقية على محافظة بنى سويف     

 م2003/ 2/8

 أ.د / ضلْٓ علٔ ه٘الد

5. 5  

 هجذٕ إتراُ٘ن جرجص هط٘حَ

 الْثائك الوفردج الوحفْظح تثطرٗرك٘ح المثظ 

 االثْزّكطٖ تالماُرج ـ دراضح أرش٘ف٘ح ّثائم٘ح
3/4/2004 

 د/ ضلْٓ علٔ ه٘الد0ا

6. 6  

 هحوذ ًصر عثذ الحو٘ذ ًصر

 

 المْٓ العاهلح فٖ لطاع الْثائك الجارٗح ّاألرش٘ف  لْهٖ 

 دراسة ميدانية لعينة من                   
  أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية         

 م15/6/2004

 

 ا.د/ ًاُذ حوذٕ

 الم٘ن األثثات٘ح لألرش٘ف  ُثح هللا احوذ جالل 7 .7
  ))دراسة تطبيقية على ملف وثائق قضية طابا((

 م18/5/2004
 د / ًاُذ حوذٕ

 ًظن التصٌ٘ف ّالترت٘ة ألّع٘ح الوعلْهاخ               هحوذ حطي جاد هللا 8 .8

 ّالوكتث٘حاألرش٘ف٘ح             

ا.د / ضلللللللْٓ هلللللل٘الد ا.د/هحوللللللذ  م27/7/2005

 فتحٔ عثذ الِادٓ

 هٌال ض٘ذ هحوذ  9 .9

 

الْثائك األرش٘ف٘ح لألزُر الشرٗف ّالوعاُذ الذٌٗ٘ح هي 

 م 1957إلٔ 19844

 ا.د / ًاُذ حوذٕ م 25/6/2006

 هاً٘فال هحوذ عثذ العسٗس 10 .10

 االجازاخ العرت٘ح  

 دراضح أرش٘ف٘ح لوجوْعح هكتثح الحرم الوكٖ الشرٗف

 د / ًاُذ حوذٕ احوذ م11/7/2010

 د./ هحوذ جالل غٌذّر

11. 11  

الْثائك ّاألّراق الخاصح ّتطْٗر ض٘اضاخ تكْٗي  ضواح فارّق تكرٕ هٌصْر

 ّتٌو٘ح الومتٌ٘اخ األرش٘ف٘ح 

 الحذٗث دراضح فٖ ضْء ًظرٗاخ علن األرش٘ف

 م8/12/2010
 د/ ًاُذ حوذٕ أحوذ 

 أ.د/ حطام هحوْد لطفٖ 

 د / أحوذ هحوْد عثذالُْاب

12. 12  

 عسخ ضعذ حطاى

 

 رش٘ف الصْتٖ ّضْاتطَ تاألالثٌ٘ح األضاض٘ح 

 دراضح للتطث٘ك علٔ دار الْثائك المْه٘ح

 م2/4/2011
 د / ًاُذ حوذٕ احوذ

 د./ هحوذ جالل غٌذّر

13. 13  

 اإلخراج الذتلْهاتٔ لْثائك التركاخ  هٌار هصطفٔ حطي علٔ

 دراضح تطث٘م٘ح علٔ هجوْعح الْثائك الوفردج

 ُـ923/1265:الوحفْظح تذار الْثائك المْه٘ح عام  

  م25/5/2011

 د/احوذ هحوْد عثذ الُْاب الوصرٕ

 أشرف هحوذ عثذٍ هحوذ  .14
الْثائك اإلل٘كترًّ٘ح فٔ هصلحح الضرائة إدارج 

 الوصرٗح: دراضح تطث٘م٘ح علٔ هٌطمح شوال الصع٘ذ

 أ.د/ هحوْد عثاش حوْدج 23/10/2014

 د/ اشرف هحوذ عثذ الوحطي

 هحوذ حط٘ي هحوذ حط٘ي  .15
ضجالخ تعذاد الٌفْش لوذٗرٗح تٌٔ ضْٗف تذار الْثائك 

الفترج هي المْه٘ح دراضح دتلْهات٘ح أرش٘ف٘ح فٔ 

 م1864: 1880ُـ/ 1297: 1263

 أ.د/ ضلْٓ علٔ ه٘الد 21/10/2014

 د/ اشرف هحوذ عثذالوحطي

 ضحر هحوذ إتراُ٘ن هحوذ   .16
هحافع ّضجالخ الثْل٘ص الوصرٕ: دراضح أرش٘ف٘ح 

 م1928م إلٔ 1866دتلْهات٘ح هي 

 م17/1/2016
 د/ضلْٓ علٔ ه٘الد0أ

 د/عاطف هحوذ تْ٘هٖ

                                                

                                                          المختص                        رئيس القسم                                       مدير عام الدراسات العليا                      



 
 


