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  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
  بيانات شخصيةبيانات شخصية: : أوًأل أوًأل 

  ..د محمد عبد القادر عبد الحميد السيد شنيشند محمد عبد القادر عبد الحميد السيد شنيشن..أأ  ::االســـــــماالســـــــم
  ..أستاذأستاذ  ::الـــدرجـــةالـــدرجـــة
  ..اإلسكندريةاإلسكندرية  ::محـال الميــالدمحـال الميــالد

الحالة الحالة 
  ..متزوجمتزوج  ::االجتماعيـةاالجتماعيـة

  ..جغرافية بشريةجغرافية بشرية  ::التخصص العــامالتخصص العــام
  ..جغرافية اقتصاديةجغرافية اقتصادية  ::التخصص الدقيـقالتخصص الدقيـق

  ::هالت العلمية هالت العلمية المؤالمؤ: : ثانيا ثانيا 
  19851985جامعـة اإلسـكندرية دور مـايو    جامعـة اإلسـكندرية دور مـايو    " " شعبة عامةشعبة عامة""درجة الليسانس في اآلداب من قسم الجغرافية درجة الليسانس في اآلداب من قسم الجغرافية   --11

  ..بتقدير عام جيد جدابتقدير عام جيد جدا

  ..بتقدير ممتازبتقدير ممتاز  19921992درجة الماجستير في اآلداب من قسم الجغرافية جامعة اإلسكندرية عام درجة الماجستير في اآلداب من قسم الجغرافية جامعة اإلسكندرية عام   --22

  ..بمرتبة الشرف األولىبمرتبة الشرف األولى  19961996جامعة اإلسكندرية عام جامعة اإلسكندرية عام درجة الدكتوراه في اآلداب من قسم الجغرافية درجة الدكتوراه في اآلداب من قسم الجغرافية   --33

  ::التدرج الوظيفي التدرج الوظيفي : : ثالثًا ثالثًا 
  19851985/ /   1010/ /   1919معيد بقسم الجغرافية شعبة عامة بكلية اآلداب جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن    معيد بقسم الجغرافية شعبة عامة بكلية اآلداب جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن      --11

  ..19921992/ /   33/ /   2121وحتى وحتى 
/ /   33/ /   2222اعتبارا مـن  اعتبارا مـن  مدرس مساعد بقسم الجغرافية بكلية اآلداب فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية مدرس مساعد بقسم الجغرافية بكلية اآلداب فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية   --22

  ..19961996/ /   1010/ /   2828وحتى وحتى   19921992
/ /   1010/ /   2929جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن    جامعة اإلسـكندرية اعتبـارا مـن      ––مدرس بقسم الجغرافية بكلية اآلداب فرع دمنهور مدرس بقسم الجغرافية بكلية اآلداب فرع دمنهور   --33

  ..مم20022002/ /   77/ /   2929وحتى وحتى   19961996
/ / 2828وحتى وحتى   20022002/ /   77/ /   3030أستاذ مساعد بكلية اآلداب فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية اعتبارا من أستاذ مساعد بكلية اآلداب فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية اعتبارا من   --44

1111   / /20072007..  
  ..وحتى اآلنوحتى اآلن  20072007/ /   1111/ /   2929أستاذ بكلية اآلداب فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية اعتبارا من أستاذ بكلية اآلداب فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية اعتبارا من   --55
  ..  20082008//66/ / 1515و حتى و حتى   20082008//11//1919رئيس مجلس قسم الجغرافية اعتباراً من رئيس مجلس قسم الجغرافية اعتباراً من   --66
  20112011/ /   88/ / 1515و حتـى  و حتـى    20082008//88//1616وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة اعتباراً من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة اعتباراً من   --77
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..  
  ..20112011/ /   1010/ /   1515مد فترة الوكالة بموجب قرار األستاذ الدكتور رئيس الجامعة حتى مد فترة الوكالة بموجب قرار األستاذ الدكتور رئيس الجامعة حتى   --88
  ..  20122012/ /   1212/ /   33و حتى و حتى   20112011/ /   1010/ / 3030رئيس مجلس قسم الجغرافية اعتباراً من رئيس مجلس قسم الجغرافية اعتباراً من   --99

  ..20152015//1212//33و حتى و حتى   20122012/ / 1212/ / 44وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث اعتباراً من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث اعتباراً من   --1010
  ..  20120166//77//3131لوكالة بموجب حتى لوكالة بموجب حتى مد فترة امد فترة ا  --1111

  ::عضوية اللجان عضوية اللجان : : رابعاً رابعاً 
  ..بالمجلس األعلى للجامعات بالمجلس األعلى للجامعات ) ) جغرافية جغرافية ( ( عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذه و األساتذه المساعدين عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذه و األساتذه المساعدين   --11
  ..جامعة دمنهور جامعة دمنهور   ––رئيس تحرير دورية اإلنسانيات بكلية اآلداب رئيس تحرير دورية اإلنسانيات بكلية اآلداب   --22
جامعـات  جامعـات  الالكليـات اآلداب ب كليـات اآلداب ب مجـالت  مجـالت  و و ، ، الكويتيـة  الكويتيـة    ووالمصرية ، المصرية ، الجمعية الجغرافية الجمعية الجغرافية   بمجلتينبمجلتينمحكم محكم   --33

  . .   المصريةالمصرية

  ::اإلنتاج العلمي اإلنتاج العلمي 

التحليل الجغرافي إلنتاج خيار الصوبات في إقليمي القاهرة واإلسكندرية ، مجلة كلية اآلداب بدمنهور التحليل الجغرافي إلنتاج خيار الصوبات في إقليمي القاهرة واإلسكندرية ، مجلة كلية اآلداب بدمنهور --11
  ..19981998جامعة اإلسكندرية ، العدد الثاني ، السنة األولى ، جامعة اإلسكندرية ، العدد الثاني ، السنة األولى ،   ،،" " اإلنسانياتاإلنسانيات""

افي لزراعة الصوبات في مصر ، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ، العـدد الخـامس   افي لزراعة الصوبات في مصر ، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ، العـدد الخـامس   التقييم الجغرالتقييم الجغر  --22
  ..20002000والثالثون ، السنة الثانية والثالثون ، الجزء األول ، والثالثون ، السنة الثانية والثالثون ، الجزء األول ، 

يوليـو عـام   يوليـو عـام     2626""د سليمان حزين د سليمان حزين . . صادرات القطن الخام المصري من المنظور الجغرافي ، ندوة أصادرات القطن الخام المصري من المنظور الجغرافي ، ندوة أ  --33
  ..ندريةندرية، دار المعرفة الجامعية ، اإلسك، دار المعرفة الجامعية ، اإلسك" " 20002000

االستزراع السمكي ومشكالته في محافظة البحيرة ، دراسة جغرافية ، مجلة كليـة اآلداب بـدمنهور   االستزراع السمكي ومشكالته في محافظة البحيرة ، دراسة جغرافية ، مجلة كليـة اآلداب بـدمنهور     --44
  ..20022002،جامعة اإلسكندرية ، العدد العاشر ، ،جامعة اإلسكندرية ، العدد العاشر ، " " اإلنسانياتاإلنسانيات""

  2222إنتاج البلح ومشكالته في محافظة البحيرة ، دراسة جغرافية ، ندوة اإلنسان والبيئة إلـى أيـن ،   إنتاج البلح ومشكالته في محافظة البحيرة ، دراسة جغرافية ، ندوة اإلنسان والبيئة إلـى أيـن ،     --55
  ..، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  20020044يوليو يوليو 

، جامعـة  ، جامعـة  " " اإلنسـانيات اإلنسـانيات ""التقييم الجغرافي لواردات مصر من القمح ، مجلة كليـة اآلداب بـدمنهور   التقييم الجغرافي لواردات مصر من القمح ، مجلة كليـة اآلداب بـدمنهور     --66
  ..20052005اإلسكندرية ،العدد الثاني والعشرون ، اإلسكندرية ،العدد الثاني والعشرون ، 

ـ     --77 ـ   االتصال الهاتفي المحمول في قسم الجمرك باإلسكندرية من المنظور الجغرافـي ، مجلـة جامع ة ة االتصال الهاتفي المحمول في قسم الجمرك باإلسكندرية من المنظور الجغرافـي ، مجلـة جامع
  ..20062006أسيوط للبحوث البيئية ، المجلد التاسع، العدد الثاني ، أكتوبر أسيوط للبحوث البيئية ، المجلد التاسع، العدد الثاني ، أكتوبر 
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، مجلـة كليـة   ، مجلـة كليـة   " " رؤية جغرافيـة  رؤية جغرافيـة  " " داون تاون باإلسكندرية داون تاون باإلسكندرية / / االستخدلم التجارى فى منطقة كارفور االستخدلم التجارى فى منطقة كارفور   --88
  ..  20072007، ، ) ) 5757((اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، إصدار خاص الملحق بالعدد اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، إصدار خاص الملحق بالعدد 

الجزء الثانى، القسم األول، مدن الوجه البحـرى،المجلس األعلـى   الجزء الثانى، القسم األول، مدن الوجه البحـرى،المجلس األعلـى     ––""مدينة دمنهورمدينة دمنهور""المدن المصرية المدن المصرية   --99
  ..  20072007للثقافة، القاهرة ،للثقافة، القاهرة ،

التقييم الجغرافي لتوزيع محطات تقوية الهاتف المحمول في مدينة دمنهـور ، رسـائل جغرافيـة ،    التقييم الجغرافي لتوزيع محطات تقوية الهاتف المحمول في مدينة دمنهـور ، رسـائل جغرافيـة ،     -10
   ..20082008  ،،  ، أكتوبر، أكتوبر  341341المجلة الجغرافية الكويتية ، العدد المجلة الجغرافية الكويتية ، العدد 

  اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة رروبدمنهبدمنه اإلنسانيات ، كلية اآلداباإلنسانيات ، كلية اآلداب  دوريةدوريةت ، ت ، اتجاهات بحوث جغرافية االتصاالاتجاهات بحوث جغرافية االتصاال--1111
   . .   20102010، ، ، العدد الخامس و الثالثون  ، أكتوبر ، العدد الخامس و الثالثون  ، أكتوبر 

  ..  20102010فى جغرافية االتصاالت ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، فى جغرافية االتصاالت ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،         --1212

  ..  20132013، ، ) ) باالشتراك باالشتراك ( ( الجغرافية التطبيقية الجغرافية التطبيقية   --1313

دراسة حالة على عزبة سـعد  دراسة حالة على عزبة سـعد    ––العشوائية فى مدينة دمنهور العشوائية فى مدينة دمنهور   خصائص السكان و العمران بالمناطقخصائص السكان و العمران بالمناطق  --1144
  ) .) .باالشتراك باالشتراك ( (   20112011، يناير ، يناير ) ) 3636((، مجلة االنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد ، مجلة االنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد 

التغيرات الموسمية للحركة السياحية فى شرقى مصر من منظور جغرافى ، مجلة كلية اآلداب بقنـا  التغيرات الموسمية للحركة السياحية فى شرقى مصر من منظور جغرافى ، مجلة كلية اآلداب بقنـا    --1155
  ) .) .باالشتراك باالشتراك ( (   20112011، ،   3535د د ،جامعة جنوب الوادى  العد،جامعة جنوب الوادى  العد

  ..  20112011دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية " " االتجاهات و التطبيق االتجاهات و التطبيق " " الجغرافية االقتصادية الجغرافية االقتصادية   --1166

التحليل الجغرافى لشبكة الطرق البرية فى مركز إيتاى البارود باستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة  التحليل الجغرافى لشبكة الطرق البرية فى مركز إيتاى البارود باستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة    --1177
  ..  ))باالشتراك باالشتراك ( (   20122012امن و العشرون ، أبريل امن و العشرون ، أبريل ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، العدد الث، مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، العدد الث

باالشـتراك  باالشـتراك  ( (   20132013رؤية جغرافية، مجلة كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، رؤية جغرافية، مجلة كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ،   ––حديقة قصر المنتزةحديقة قصر المنتزة--1188
((  ..  

التحليل الجغرافى لتوزيع محطات شبكات المحمول فى مدينة كفر الدوار باستخدام نظم المعلومـات  التحليل الجغرافى لتوزيع محطات شبكات المحمول فى مدينة كفر الدوار باستخدام نظم المعلومـات    --1199
  ))باالشتراك باالشتراك ( (   20132013، ، ، يناير ، يناير 4040ت ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد ت ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد الجغرافية ، دورية اإلنسانياالجغرافية ، دورية اإلنسانيا

..  

دراسة حالة حديقة اُألسـرة و الطفولـة ، دوريـة    دراسة حالة حديقة اُألسـرة و الطفولـة ، دوريـة      ––دراسة فى جغرافية الترويح دراسة فى جغرافية الترويح   ––مدينة دسوق مدينة دسوق   --2020
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  ..  ))باالشتراك باالشتراك ( (   20132013  ،،  ، يوليو، يوليو  4141اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد 

يق الموز بالجملة فى مدينة اإلسكندرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة ، مجلـة   يق الموز بالجملة فى مدينة اإلسكندرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة ، مجلـة   جغرافية تسوجغرافية تسو  --2211
  ..  ))باالشتراك باالشتراك ( (   20132013، ،   7070كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد 

جغرافية تسويق االخبز البلدى المدعوم فى مدينة دمنهور باستخدام نظـم المعلومـات الجغرافيـة ،    جغرافية تسويق االخبز البلدى المدعوم فى مدينة دمنهور باستخدام نظـم المعلومـات الجغرافيـة ،      --2222
  ..  ))باالشتراك باالشتراك ( (   20132013  ،،  اآلداب ، جامعة دمنهور ، عدد خاص ، أغسطساآلداب ، جامعة دمنهور ، عدد خاص ، أغسطس  كليةكليةاإلنسانيات ، اإلنسانيات ،   دوريةدورية

، ،   3737مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، العـدد  مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، العـدد  جغرافية االتصال البريدى فى ريف مركز دمنهور ، جغرافية االتصال البريدى فى ريف مركز دمنهور ،   --2233
  ..    20142014يوليو ، يوليو ، 

  

  ::تمت مناقشتھا تمت مناقشتھا   التي أشرف علیھا والتي أشرف علیھا ورسائل الماجستیر والدكتوراه رسائل الماجستیر والدكتوراه 

  ::  رسائل الماجستيررسائل الماجستير: : أوالًأوالً

رسالة رسالة   ،،شبكات التصريف المائي وعالقتها بشبكة الطرق في جنوبي شبه جزيرة سيناءشبكات التصريف المائي وعالقتها بشبكة الطرق في جنوبي شبه جزيرة سيناء  --11
  ..  20022002،،  اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة بدمنهوربدمنهور  ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستير

، غير ، غير   ماجستيرماجستيررسالة رسالة   ،،  دراسة جيومورفولوجيةدراسة جيومورفولوجية  ––الحافة الشمالية لهضبة الجاللة البحرية الحافة الشمالية لهضبة الجاللة البحرية   --22
  ..20032003، ،   اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة بدمنهوربدمنهور  منشورة ، كلية اآلدابمنشورة ، كلية اآلداب

  ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستيررسالة رسالة   ،،دراسة في جغرافية الريفدراسة في جغرافية الريف  ––مركز شبراخيت مركز شبراخيت   --33
  ..20032003، ،   اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة بدمنهوربدمنهور

  ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستيررسالة رسالة   ،،  دراسة في جغرافية الريفدراسة في جغرافية الريف  ––مركز أبو حمص مركز أبو حمص   --44
  ..20042004، ،   اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة بدمنهوربدمنهور

رسالة رسالة   ،،دراسة في الجغرافية االقتصاديةدراسة في الجغرافية االقتصادية  ––  خخالصناعات الصغيرة في محافظة كفر الشيالصناعات الصغيرة في محافظة كفر الشي  --55
  ..20052005،،  اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة بدمنهوربدمنهور  ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستير

خريطة جيومورفولوجية للمنطقة المحصورة فيما بين وادي طابا شماالً ووادي وتير جنوبا خريطة جيومورفولوجية للمنطقة المحصورة فيما بين وادي طابا شماالً ووادي وتير جنوبا   --66
، ، بدمنهوربدمنهور  ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستيررسالة رسالة   ،،رربالساحل الغربي لخليج العقبة بمصبالساحل الغربي لخليج العقبة بمص

  ..20052005، ،   اإلسكندريةاإلسكندريةجامعة جامعة 
ة ، ة ، ررجغرافية إنتاج األسماك و تسويقها فى محافظة االسكندرية ، رسالة ماجستير ، غير منشوجغرافية إنتاج األسماك و تسويقها فى محافظة االسكندرية ، رسالة ماجستير ، غير منشو  --77

  ..20072007، ، سكندرية سكندرية داب بدمنهور ، جامعة اإلداب بدمنهور ، جامعة اإلكلية اآلكلية اآل
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دراسة في الجغرافية االقتصادية، رسالة دراسة في الجغرافية االقتصادية، رسالة   ––االستهالك المنزلي للطاقة في مركز الدلنجات االستهالك المنزلي للطاقة في مركز الدلنجات   --88
  ..20082008، ، ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب بدمنهور، جامعة اإلسكندرية ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب بدمنهور، جامعة اإلسكندرية 

، جامعة ، جامعة   ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستيررسالة رسالة ، ،   دراسة جغرافيةدراسة جغرافية  ––مركز بدر مركز بدر   --99
  ..20112011، ،   دمنهوردمنهور

رسالة رسالة جغرافية التجارة ، جغرافية التجارة ، دراسة فى دراسة فى   ––صادرات المنتجات الصناعية القطنية المصرية صادرات المنتجات الصناعية القطنية المصرية   --1010
  ..20142014، ،   دمنهوردمنهور  ، جامعة، جامعة  ، غير منشورة ، كلية اآلداب، غير منشورة ، كلية اآلداب  ماجستيرماجستير

دراسة فى الجغرافية االقتصادية ، دراسة فى الجغرافية االقتصادية ،   ––بإقليم كوردستان بإقليم كوردستان   نيانياضاء راضاء راققية فى ية فى ئئااششالصناعات اإلنالصناعات اإلن--1111
  ..  20162016رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة ، 

  ::اه اه رسائل الدكتوررسائل الدكتور: : ثانياًثانياً

، ،   دكتوراهدكتوراهرسالة رسالة   ،،دراسة جيوموروفولوجيةدراسة جيوموروفولوجية  ––منطقة رأس بناس فيما بين وادي لحمى وخوده منطقة رأس بناس فيما بين وادي لحمى وخوده   --11
  ..  20062006اإلسكندرية ،اإلسكندرية ،، جامعة ، جامعة بدمنهوربدمنهور  غير منشورة ، كلية اآلدابغير منشورة ، كلية اآلداب

، ،   دكتوراهدكتوراه، رسالة ، رسالة دراسة جيومورفولوجيةدراسة جيومورفولوجية  ––منطقة جبل حفافيت بالصحراء الشرقية لمصر منطقة جبل حفافيت بالصحراء الشرقية لمصر   --22
  ..20072007، ،   اإلسكندريةاإلسكندرية، جامعة ، جامعة نهورنهوربدمبدم  غير منشورة ، كلية اآلدابغير منشورة ، كلية اآلداب

، ،   دكتوراهدكتوراهدراسة فى جغرافية الترويح ، رسالة دراسة فى جغرافية الترويح ، رسالة   ––المدن الترفيهيه فى إقليم القاهرة الكبرى المدن الترفيهيه فى إقليم القاهرة الكبرى   --33
  .20092009، ، منهور ، جامعة اإلسكندرية منهور ، جامعة اإلسكندرية ددغير منشورة ، كلية اآلداب بغير منشورة ، كلية اآلداب ب

داب داب ، غير منشورة ، كلية اآل، غير منشورة ، كلية اآل  دكتوراهدكتوراهدراسة فى جغرافية الريف ، رسالة دراسة فى جغرافية الريف ، رسالة   ––قرية السالمية قرية السالمية  -4
   .2010،  بدمنهور ، جامعة اإلسكندريةبدمنهور ، جامعة اإلسكندرية

رسـالة  رسـالة  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،   دراسة في جغرافية النقلدراسة في جغرافية النقل  ––مركز إيتاي البارود مركز إيتاي البارود   --55
    ..20112011، ، ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور  دكتوراهدكتوراه

، ،   دكتوراهدكتوراهية ، رسالة ية ، رسالة النقل الجوى و أثره فى التنمية السياحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافالنقل الجوى و أثره فى التنمية السياحية باستخدام نظم المعلومات الجغراف  --66
  ..20112011،،غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور 
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، غير منشورة ، كلية اآلداب ، ، غير منشورة ، كلية اآلداب ،   دكتوراهدكتوراهجغرافية األمراض فى محافظة البحيرة ، رسالة جغرافية األمراض فى محافظة البحيرة ، رسالة   ––77
  ..2011،  ررجامعة دمنهوجامعة دمنهو

  دكتوراهدكتوراهدراسة في جغرافية الترويح ، رسالة دراسة في جغرافية الترويح ، رسالة   ––المسطحات الخضراء في محافظة اإلسكندرية المسطحات الخضراء في محافظة اإلسكندرية   --88
  ..20122012ر منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ر منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ، غي، غي

، غير ، غير   دكتوراهدكتوراه، رسالة ، رسالة دراسة فى جغرافية االتصاالت دراسة فى جغرافية االتصاالت   ––الهاتف فى مدينة مصراته الليبية الهاتف فى مدينة مصراته الليبية   --99
  ..20152015منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، 

  ، غير، غير  دكتوراهدكتوراه، رسالة ، رسالة جغرافية النقل فى مدينة األقصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية جغرافية النقل فى مدينة األقصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   --1010
  ..  20152015جنوب الوادى ، جنوب الوادى ،   منشورة ، كلية اآلداب ، جامعةمنشورة ، كلية اآلداب ، جامعة

  

  : : رسائل شارك في مناقشتھارسائل شارك في مناقشتھا

  ..رسائل الماجستیر رسائل الماجستیر : : أوًال أوًال 

دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،   ––منطقة الساحل الغربي لخليج أبو قيرمنطقة الساحل الغربي لخليج أبو قير  --11
  ..20062006، ، كلية اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية كلية اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية 

رسالة ماجستير ، رسالة ماجستير ، ، ، لمصرية منذ النصف الثاني من القرن العشرين لمصرية منذ النصف الثاني من القرن العشرين جغرافية التجارة الخارجية اجغرافية التجارة الخارجية ا -2
 ..20072007، ،   جامعة المنصورةجامعة المنصورة  ،،غير منشورة ، كلية اآلداب غير منشورة ، كلية اآلداب 

التغير فى خريطة الموارد المعدنية جنوبى صحراء مصر الشرقية ،  دراسة فـى الجغرافيـة   التغير فى خريطة الموارد المعدنية جنوبى صحراء مصر الشرقية ،  دراسة فـى الجغرافيـة     --33
  ..20102010، ، االقتصادية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة حلوان االقتصادية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة حلوان 

التلوث الصناعى فى محافظة اإلسكندرية ، رسالة ماجستير ، غير منشـورة ، كليـة اآلداب ،   التلوث الصناعى فى محافظة اإلسكندرية ، رسالة ماجستير ، غير منشـورة ، كليـة اآلداب ،     --44
  ..20102010، ، جامعة اإلسكندرية جامعة اإلسكندرية 

دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية   ––النقل الحضرى فى مدينة دسوق النقل الحضرى فى مدينة دسوق  -5
 .2010،  اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندريةاآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية

مركز سيدى سالم ، محافظة كفـر الشـيخ ، دراسـة فـى الجغرافيـة      مركز سيدى سالم ، محافظة كفـر الشـيخ ، دراسـة فـى الجغرافيـة      الطاقة الكهربائية فى الطاقة الكهربائية فى   --66
  ..20102010االفتصادية ، رسالة ماجستير، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، االفتصادية ، رسالة ماجستير، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

جغرافية الطاقة فى منطقة حلوان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجستير ، غير جغرافية الطاقة فى منطقة حلوان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجستير ، غير   --77
  ..20120111، ، منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس 
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دراسة جغرافيـة ،  دراسة جغرافيـة ،    ––بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بلطيم بمحافظة كفر الشيخ   ––العمران الريفى على طول طريق الحامول العمران الريفى على طول طريق الحامول  -8
 .20112011،،جامعة دمنهورجامعة دمنهور، كلية اآلداب ، ، كلية اآلداب ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، 

الخدمات الصحية الحكومية فى محافظة البحيرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجسـتير  الخدمات الصحية الحكومية فى محافظة البحيرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجسـتير    --99
 ، ،  

  ..20122012ية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ية اآلداب ، جامعة دمنهور ، غير منشورة ، كلغير منشورة ، كل
دراسة فى الجغرافية االقتصادية ، رسالة ماجستير ، دراسة فى الجغرافية االقتصادية ، رسالة ماجستير ،   ،،خدمة االتصاالت فى مركز منوف خدمة االتصاالت فى مركز منوف   --1010

  ..20122012،،غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية 
اإلمكانات الجغرافية و أثرها على اإلنتاج الزراعى بمنطقة سـهل كـوم أمبـو باسـتخدام     اإلمكانات الجغرافية و أثرها على اإلنتاج الزراعى بمنطقة سـهل كـوم أمبـو باسـتخدام       --1111

نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجستير ، غيـر منشـورة ، كليـة    نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجستير ، غيـر منشـورة ، كليـة    االستشعار من بعد و االستشعار من بعد و 
  . . 20122012،،اآلداب ، جامعة عين شمس اآلداب ، جامعة عين شمس 

دراسة دراسة   ––جغرافية التنمية الزراعية فى محافظة دمياط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية جغرافية التنمية الزراعية فى محافظة دمياط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   --1212
فى جغرافية التنمية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة فى جغرافية التنمية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة 

،،20120122  ..  
التحليل المكانى لشبكة االتصاالت المحمول فى مصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية التحليل المكانى لشبكة االتصاالت المحمول فى مصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   --1313

، ، دراسة فى جغرافية االتصاالت دراسة فى جغرافية االتصاالت ) ) القليوبية القليوبية ( ( بالتطبيق على حى غرب القاهرة و قرية منطى بالتطبيق على حى غرب القاهرة و قرية منطى 
  ..  20152015عين شمس ، عين شمس ،   رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعةرسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة

افظة اإلسكندرية دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير ، غير افظة اإلسكندرية دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير ، غير الصناعات الغذائية فى محالصناعات الغذائية فى مح  --1414
  ..  20152015منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 

  ..  دكتوراهدكتوراهرسائل الرسائل ال: : ثانياً ثانياً 

، غير منشورة ، كلية ، غير منشورة ، كلية   دكتوراهدكتوراهإنتاج و استهالك الطاقة الكهربائية فى محافظة البحيرة ، رسالة إنتاج و استهالك الطاقة الكهربائية فى محافظة البحيرة ، رسالة   --11
  ..20032003،،اآلداب ، جامعة اإلسكندرية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية 

، غير ، غير   دكتوراهدكتوراهدراسة فى الجغرافية االقتصادية ، رسالة دراسة فى الجغرافية االقتصادية ، رسالة   ––بارك الصناعية بقويسنا بارك الصناعية بقويسنا منطقة ممنطقة م  --22
  . 20092009طنطا ، طنطا ، جامعة جامعة ، ، منشورة ، كلية اآلداب منشورة ، كلية اآلداب 

جغرافية السياحة فى إقليم المنطقة الشرقية بالجماهيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى ، جغرافية السياحة فى إقليم المنطقة الشرقية بالجماهيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى ،  -3
 ..20122012،،عين شمس عين شمس   ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة  دكتوراهدكتوراهرسالة رسالة 
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تسويق الفاكهه فى إقليم القاهرة الكبرى بالتطبيق على سوق العبور للجملة دراسة فى الجغرافية تسويق الفاكهه فى إقليم القاهرة الكبرى بالتطبيق على سوق العبور للجملة دراسة فى الجغرافية   --44
، غير منشورة ، كلية اآلداب ، غير منشورة ، كلية اآلداب   دكتوراهدكتوراهاالقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة االقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة 

  ..20122012،،، جامعة عين شمس ، جامعة عين شمس 
، ،   دكتوراهدكتوراهراق من منظور جغرافى ، رسالة راق من منظور جغرافى ، رسالة التنمية بمحافظة صالح الدين فى العالتنمية بمحافظة صالح الدين فى العالسكان و السكان و   --55

  ..20132013،،غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية 
دراسة فى الجغرافية السياسية ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، دراسة فى الجغرافية السياسية ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ،   ––الجمهورية التونسية الجمهورية التونسية   --66

20152015..  
  ..  20152015بليبيا ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، يونيو بليبيا ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، يونيو   خزانخزانجغرافية السياحة فى إقليم جغرافية السياحة فى إقليم   --77
صناعة النسيج و المالبس الجاهزه فى المدن الجديدة دراسة تطبيقية فى الجغرافية االقتصادية صناعة النسيج و المالبس الجاهزه فى المدن الجديدة دراسة تطبيقية فى الجغرافية االقتصادية     --88

  ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة، غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة  دكتوراهدكتوراهرسالة رسالة   باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،
  ..  20162016بنها ، بنها ، 
  

  ::یشرف علیھا یشرف علیھا التي التي رسائل الماجستیر والدكتوراه رسائل الماجستیر والدكتوراه 

  ::  رسائل الماجستيررسائل الماجستير: : أوالًأوالً

  ..جغرافية الجريمة فى محافظة كفر الشيخ جغرافية الجريمة فى محافظة كفر الشيخ   --11
  ..دراسة فى جغرافية التجارة دراسة فى جغرافية التجارة   ––صادرات مصر و وارداتها من محاصيل الفاكهة صادرات مصر و وارداتها من محاصيل الفاكهة   --22
  ..جغرافية االتصال البريدى فى ريف مركز أبو حمص باستخدام نظم المعلومات الجغرافية جغرافية االتصال البريدى فى ريف مركز أبو حمص باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   --33

  ::رسائل الدكتوراه رسائل الدكتوراه : : ثانياًثانياً      

  ..جغرافية النقل فى مدينة كفر الدوار جغرافية النقل فى مدينة كفر الدوار   --11
  ..دراسة فى جغرافية االتصاالت دراسة فى جغرافية االتصاالت   ––ت تقوية الهاتف المحمول فى مدينة كفر الدوار ت تقوية الهاتف المحمول فى مدينة كفر الدوار محطامحطا  --22
    ..    19851985منذ عام منذ عام الحج و العمرة فى مصر فى الفترة الحج و العمرة فى مصر فى الفترة   --33
  ..جغرافية تسويق الماشية و لحومها فى محافظة البحيرة جغرافية تسويق الماشية و لحومها فى محافظة البحيرة   --44
  ..دراسة فى جغرافية النقل دراسة فى جغرافية النقل   ––إقليم كفر الشيخ إقليم كفر الشيخ   --55

  : : بحوث قام بتحكيمها بحوث قام بتحكيمها 
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ة و السكنية فى حى غرب المنصورة من المنظور الجغرافى ، مجلة كلية ة و السكنية فى حى غرب المنصورة من المنظور الجغرافى ، مجلة كلية بعض الخصائص السكانيبعض الخصائص السكاني  --11
  ..  20072007، ،   2121اآلداب بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، العدد اآلداب بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، العدد 

سهولة الوصول إلى المزارات السياحية بالقاهرة الكبرى باستخدام خريطة األيزوكرون سهولة الوصول إلى المزارات السياحية بالقاهرة الكبرى باستخدام خريطة األيزوكرون   --22
  ..  20082008  ،،  لل،مجلة اإلنسانيات ، كلية اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، أبري،مجلة اإلنسانيات ، كلية اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، أبري

اإلنسانيات ، كلية اإلنسانيات ، كلية   دوريةدورية) ) مم13481348  --هه749749((األبعاد الجغرافية لوباء الطاعون فى مصر األبعاد الجغرافية لوباء الطاعون فى مصر   --33
  ..  20082008  ،،  اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، أبريلاآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، أبريل

النظم االيكولوجية من وجة النظر الجغرافية مع أمثلة من النظم االيكولوجية التى تأثرت النظم االيكولوجية من وجة النظر الجغرافية مع أمثلة من النظم االيكولوجية التى تأثرت   --44
، كلية اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، العدد ، كلية اآلداب بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، العدد   بالتدخالت البشرية ، مجلة اإلنسانياتبالتدخالت البشرية ، مجلة اإلنسانيات

  ..  20092009الحادى و الثالثون ، يوليو الحادى و الثالثون ، يوليو 
اإلنسانيات ، كلية اآلداب اإلنسانيات ، كلية اآلداب   دوريةدوريةمنطقة حاليب دراسة فى اقتصاديات الصحراء الساحلية ، منطقة حاليب دراسة فى اقتصاديات الصحراء الساحلية ،   --55

  ..  20092009بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ،العدد الحادى و الثالثون ، يوليو بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية ،العدد الحادى و الثالثون ، يوليو 
  دوريةدوريةدراسة فى الجغرافية االقتصادية ، دراسة فى الجغرافية االقتصادية ،   ––ة كفر الشيخ ة كفر الشيخ االستزراع السمكى فى محافظاالستزراع السمكى فى محافظ  --66

اإلنسانيات ، كلية اآلداب بدمنهور، جامعة اإلسكندرية ، العدد الثالث و الثالثون ، ديسمبر اإلنسانيات ، كلية اآلداب بدمنهور، جامعة اإلسكندرية ، العدد الثالث و الثالثون ، ديسمبر 
20092009  ..  

التحليل الجغرافى لداللة أسماء المحالت العمرانية بمنطقة عسير و حيزان فى جنوب غرب التحليل الجغرافى لداللة أسماء المحالت العمرانية بمنطقة عسير و حيزان فى جنوب غرب   --77
عية الجغرافية المصرية ، سلسلة بحوث جغرافية ، العدد عية الجغرافية المصرية ، سلسلة بحوث جغرافية ، العدد المملكة العربية السعودية ، الجمالمملكة العربية السعودية ، الجم

  ..  20092009الثامن و العشرون ، الثامن و العشرون ، 
التقييم الجغرافى لمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، التقييم الجغرافى لمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ،   --88

  ..  20092009جامعة دمنهور ، جامعة دمنهور ، 
  11551155( (   550550  --933933المجارى المائية و عالقتها بالعمران غربى فرع رشيد فى الفترة ما بين المجارى المائية و عالقتها بالعمران غربى فرع رشيد فى الفترة ما بين   --99

دراسة فى الجغرافية التاريخية ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دراسة فى الجغرافية التاريخية ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة ) ) م م   15261526  ––
  ..  20112011دمنهور ، العدد السابع و الثالثون ، يوليو دمنهور ، العدد السابع و الثالثون ، يوليو 

    التحليل الجغرافى لحركة النقل عند مدخل مدينة األقصر ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب التحليل الجغرافى لحركة النقل عند مدخل مدينة األقصر ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب   --1010
  ..  20112011و الثالثون ، و الثالثون ،   ، جامعة دمنهور ، العدد الثامن، جامعة دمنهور ، العدد الثامن

التقييم الجغرافى للحدود اإلدارية لمحافظة حلوان فى إقليم القاهرة الكبرى ، دورية التقييم الجغرافى للحدود اإلدارية لمحافظة حلوان فى إقليم القاهرة الكبرى ، دورية   --1111
  ..  20112011اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ديسمبر اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ديسمبر 

إقليم الخدمة التعليمية لكليات جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن ، دورية اإلنسانيات ، إقليم الخدمة التعليمية لكليات جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن ، دورية اإلنسانيات ،   --1212
  ..  20122012امعة دمنهور ، العدد الثامن و الثالثون ، يناير امعة دمنهور ، العدد الثامن و الثالثون ، يناير كلية اآلداب ، جكلية اآلداب ، ج
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التحليل الجغرافى لالتصاالت السلكية بمحافظة المنوفية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة التحليل الجغرافى لالتصاالت السلكية بمحافظة المنوفية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة   --1313
  ..20122012،  يوليو ،  يوليو   9090المنوفية ، العدد المنوفية ، العدد 

حتى حتى 19801980األبعاد الجغرافية لتغير الخريطة الزراعية للقطن المصرى خالل الفترة بين األبعاد الجغرافية لتغير الخريطة الزراعية للقطن المصرى خالل الفترة بين   --1414
  ..20122012،  يوليو ،  يوليو   9494مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد   ،،  20102010
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أثار التخييم و التنزه على البيئة الصحراوية فى روضة أم القطا شمال شرق مدينة أثار التخييم و التنزه على البيئة الصحراوية فى روضة أم القطا شمال شرق مدينة   --1515
الرياض بالمملكة العربية السعودية ، دراسة فى حماية البيئة ، دورية اإلنسانيات ، كلية الرياض بالمملكة العربية السعودية ، دراسة فى حماية البيئة ، دورية اإلنسانيات ، كلية 

  ..20122012لتاسع و الثالثون ، يوليو لتاسع و الثالثون ، يوليو اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد ااآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد ا

تطوير النظام عنونه قياسى لمدينة الموصل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، مجلة تطوير النظام عنونه قياسى لمدينة الموصل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، مجلة   --1616
  ) .) .  20122012بحث تحكيم للترقية عام بحث تحكيم للترقية عام ( ( التربية و العلم بكلية التربية ، جامعة الموصل ، التربية و العلم بكلية التربية ، جامعة الموصل ، 

قليم شمال الصعيد ، قليم شمال الصعيد ، العالقات التفاعلية بين الحجم و النمو السكانى و البنيات األساسية بإالعالقات التفاعلية بين الحجم و النمو السكانى و البنيات األساسية بإ  --1717
  ..  20122012لشهر يوليو ، لشهر يوليو ،   9090مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، اإلصدار رقم مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، اإلصدار رقم 

الجامعية بمدينة اإلسماعيلية ، دراسة جغرافية ، مجلة كليـة اآلداب ،  الجامعية بمدينة اإلسماعيلية ، دراسة جغرافية ، مجلة كليـة اآلداب ،    مركزية الخدمة التعليميةمركزية الخدمة التعليمية  --1818
  ..  20122012جامعة بنها ، العدد التاسع و العشرون ، يوليو ، جامعة بنها ، العدد التاسع و العشرون ، يوليو ، 

، الجمعيـة الجغرافيـة   ، الجمعيـة الجغرافيـة   ) ) 20122012((تحليل جغرافى تحليل جغرافى   --مة بنهر النيل فى مصرمة بنهر النيل فى مصرسياحة الفنادق العائسياحة الفنادق العائ  --1919
  ..المصرية ،العدد التاسع و الخمسون ، السنة الرابعة و األربعون ، الجزء األول المصرية ،العدد التاسع و الخمسون ، السنة الرابعة و األربعون ، الجزء األول 

التحليل الجغرافى لتوزيع مدارس البنات الثانوية فى مدينة بريدة، دورية اإلنسـانيات ، كليـة   التحليل الجغرافى لتوزيع مدارس البنات الثانوية فى مدينة بريدة، دورية اإلنسـانيات ، كليـة     --2020
  ..  20122012اآلداب ، جامعة دمنهور ، اآلداب ، جامعة دمنهور ، 

تحليل الجغرافى لسلوك المرتادين على البيئة الصحراوية فى روضة أم القطا شمال شـرق  تحليل الجغرافى لسلوك المرتادين على البيئة الصحراوية فى روضة أم القطا شمال شـرق  الال  --2121
مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعـة دمنهـور   مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعـة دمنهـور   

،،20122012  ..  

الخصائص العمرانية للمناطق العشوائية فى مدينة المنصورة ، مجلة كليـة اآلداب ، جامعـة   الخصائص العمرانية للمناطق العشوائية فى مدينة المنصورة ، مجلة كليـة اآلداب ، جامعـة     --2222
  ..  20122012منصورة ، يناير منصورة ، يناير الال

، مجلة كلية اآلداب ، جامعة ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة ) ) المشكالت المشكالت   ––اإلمكانيات اإلمكانيات ( ( السياحة العالجية فى سيوة السياحة العالجية فى سيوة   --2323
  ..  20122012دمنهور ، دمنهور ، 

، مجلة ، مجلة ) ) 20132013((دراسة جغرافية دراسة جغرافية   ––االستقرار السياسى و الطلب السياحى الدولى على مصر االستقرار السياسى و الطلب السياحى الدولى على مصر   --2424
  ..ديسمبر ديسمبر / / اكتوبر اكتوبر ) ) 6767((كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، العدد كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، العدد 

، مجلـة كليـة   ، مجلـة كليـة   ) ) 20132013((دراسة جغرافية دراسة جغرافية   ––ياحة الرياضات المائية بمحافظة البحر األحمر ياحة الرياضات المائية بمحافظة البحر األحمر سس  --2525
  ) .) .6969((اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد 

، جامعـة  ، جامعـة  دراسة تطبيقية ، مجلة كلية اآلداب دراسة تطبيقية ، مجلة كلية اآلداب   ––النقل المستحدث بمدينة زفتى محافظة الغربية النقل المستحدث بمدينة زفتى محافظة الغربية   --2626
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  ..  20132013، ،   7272اإلسكندرية ، العدداإلسكندرية ، العدد
المرورية فى مدينة اإلسماعيلية ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنهـا ،  المرورية فى مدينة اإلسماعيلية ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنهـا ،    التحليل المكانى للحركةالتحليل المكانى للحركة  --2727

  ..  20132013إصدار خاص ، يوليو إصدار خاص ، يوليو 
، مجلة مصر المعاصـرة ، السـنة   ، مجلة مصر المعاصـرة ، السـنة   تحليل فى التنظيم المكانى تحليل فى التنظيم المكانى   ––الصناعة فى محافظة أسوان الصناعة فى محافظة أسوان   --2828

  ..  20132013، يناير ، يناير   505505مائه و أربعه ، العدد مائه و أربعه ، العدد 
االقتصادية ، مجلة مصر المعاصـرة ،  االقتصادية ، مجلة مصر المعاصـرة ،  دراسة فى الجغرافية دراسة فى الجغرافية   ––صناعة السكر فى محافظة قنا صناعة السكر فى محافظة قنا   --2929

  ..  20132013، يناير ، يناير   505505السنة مائه و أربعه ، العدد السنة مائه و أربعه ، العدد 
دراسة جغرافيـة  دراسة جغرافيـة    ––المشروعات الصغيرة فى محافظة أسيوط و دورها فى التنمية االقتصادية المشروعات الصغيرة فى محافظة أسيوط و دورها فى التنمية االقتصادية   --3030

  ..  20132013، ،   7171، مجلة كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، العدد 

ة فى الجغرافية االقتصادية ، مجلة كلية اآلداب ة فى الجغرافية االقتصادية ، مجلة كلية اآلداب دراسدراس  ––صناعة حلج القطن فى محافظة الفيوم صناعة حلج القطن فى محافظة الفيوم   --3131
  ..  20132013، أكتوبر ، أكتوبر ) )   77( ( ، العدد ، العدد ) ) 7373((، جامعة القاهرة ، المجلد ، جامعة القاهرة ، المجلد 

دراسة دراسة   ––) ) مصر مصر ( ( رحلة العمل اليومية إلى المنطقة الصناعية فى كوم أوشيم بمحافظة الفيوم رحلة العمل اليومية إلى المنطقة الصناعية فى كوم أوشيم بمحافظة الفيوم   --3232
  ..  20132013ديسمبر ديسمبر   77--55، ، ) ) تونس تونس ( ( جغرافية ، الملتقى الدولى الخامس المستنير جغرافية ، الملتقى الدولى الخامس المستنير 

استهالك الخبز البلدى المدعوم فى مدينة دمنهور ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، استهالك الخبز البلدى المدعوم فى مدينة دمنهور ، دورية اإلنسانيات ، كلية اآلداب ،   --3333
  ..  20132013  أغسطس ،أغسطس ،  جامعة دمنهور ، عدد خاص ،جامعة دمنهور ، عدد خاص ،

  دورية اإلنسانيات ،دورية اإلنسانيات ،أقاليم نوعية حياة السكان فى مصر دراسة حالة محافظة أسيوط ، أقاليم نوعية حياة السكان فى مصر دراسة حالة محافظة أسيوط ،   --3434
  ..  20132013كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، إصدار خاص ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، إصدار خاص ، 

المكانى لتوزيع محطات تقوية الهاتف المحمول فى مركز إيتاى البارود باستخدام المكانى لتوزيع محطات تقوية الهاتف المحمول فى مركز إيتاى البارود باستخدام التحليل التحليل   --3535
اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد دورية دورية نظم المعلومات الجغرافية ، نظم المعلومات الجغرافية ، 
  ..  20132013الحادى و األربعون ، يوليو الحادى و األربعون ، يوليو 

نسانيات ، نسانيات ، اإلاإل، دورية ، دورية " " رؤية جغرافية رؤية جغرافية " " توزيع مدارس البنات الثانوية فى مدينة بريده توزيع مدارس البنات الثانوية فى مدينة بريده   --3636
  ..  20132013كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد الحادى و األربعون ، يوليو كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد الحادى و األربعون ، يوليو 

دراسة فى دراسة فى   ––الموازنة المائية و توزيع األراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء الموازنة المائية و توزيع األراضى الزراعية فى شبه جزيرة سيناء   --3737
  اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدداإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدددورية دورية   فية المناخ التطبيقى ،فية المناخ التطبيقى ،جغراجغرا

  ..20132013  الحادى و األربعون ، يوليوالحادى و األربعون ، يوليو

دراسة فى تحليل المنطقة اإلجتماعية ، الجمعية دراسة فى تحليل المنطقة اإلجتماعية ، الجمعية   ––مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية   --3838
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  ..  20132013الجغرافية المصرية ، سلسلة بحوث جغرافية ، العدد السادس و الستون ، الجغرافية المصرية ، سلسلة بحوث جغرافية ، العدد السادس و الستون ، 

مالمح الفقر الحضرى و خيارات التنمية فى شياخة العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم ، مالمح الفقر الحضرى و خيارات التنمية فى شياخة العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم ،   --3939
  ..  20132013افية ، الجمعية الجغرافية المصرية ، افية ، الجمعية الجغرافية المصرية ، سلسلة بحوث جغرسلسلة بحوث جغر

نمط التوزيع الجغرافى لصاالت األفراح فى مدينة إربد باستخدام نظم المعلومات نمط التوزيع الجغرافى لصاالت األفراح فى مدينة إربد باستخدام نظم المعلومات   --4040
  ..  20132013الجغرافية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، الجغرافية ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، 

التوزيع الجغرافى للخدمات الصحية باألردن ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية التوزيع الجغرافى للخدمات الصحية باألردن ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية   --4141
 ، ،20132013  ..  

، مجلة كلية اآلداب ، ، مجلة كلية اآلداب ، ) ) 20142014((التحليل الجيوسياسى لسوق الطلب األوربى على مصر التحليل الجيوسياسى لسوق الطلب األوربى على مصر   --4242
  ..مارس مارس / / يناير يناير ) ) 6868((جامعة الزقازيق ، العدد جامعة الزقازيق ، العدد 

، مجلة كلية اآلداب ، جامعة ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة ) ) 20142014((الديناميكية الجغرافية للترويح السنيمائى فى مصر الديناميكية الجغرافية للترويح السنيمائى فى مصر   --4343
  ..، مارس ، مارس ) ) 3636((سوهاج العدد سوهاج العدد 

دراسة حالة لمنشأة أبو ذكرى دراسة حالة لمنشأة أبو ذكرى   ––على الجزر الرملية على الجزر الرملية   خصائص المحالت العمرانيةخصائص المحالت العمرانية  --4444
  ) .) .  20142014مقبول للنشر عام مقبول للنشر عام ( ( بمحافظة المنوفية ، المجلة الجغرافية المصرية ، بمحافظة المنوفية ، المجلة الجغرافية المصرية ، 

دراسة جغرافية تطبيقية على شركة السويس دراسة جغرافية تطبيقية على شركة السويس   ––صناعة تكرير البترول و اقتصادياتها صناعة تكرير البترول و اقتصادياتها   --4545
قناة السويس ، العدد قناة السويس ، العدد لتصنيع البترول ، مجلة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، جامعة لتصنيع البترول ، مجلة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، جامعة 

  ..  20142014الثامن ، يناير ، الثامن ، يناير ، 

تحليل جغرافى الستخدامات األرض فى شارع مسجد العطارين بمدينة اإلسكندرية ، تحليل جغرافى الستخدامات األرض فى شارع مسجد العطارين بمدينة اإلسكندرية ،   --4646
  ..  20142014دراسة جغرافية ميدانية ، الجمعية الجغرافية المصرية ، دراسة جغرافية ميدانية ، الجمعية الجغرافية المصرية ، 

استخدام الصور الفضائية و الخرائط الرقمية فى تحديث البيانات الجغرافية تطبيقاً على استخدام الصور الفضائية و الخرائط الرقمية فى تحديث البيانات الجغرافية تطبيقاً على   --4747
  20142014، يوليو ، يوليو   4343اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد دورية دورية مركز بدر ، مركز بدر ، 

..  

اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، دورية دورية ، ، دراسة فى الجغرافية االقتصادية دراسة فى الجغرافية االقتصادية   ––تنمية وادى قنا تنمية وادى قنا   --4848
  ..  20142014، يناير ، يناير   4242جامعة دمنهور ، العدد جامعة دمنهور ، العدد 

دراسة فى جغرافية دراسة فى جغرافية   ––ة الغربية ة الغربية محافظمحافظ  ملسملسالتقييم الجغرافى لمنتجات الكتان بناحية شبراالتقييم الجغرافى لمنتجات الكتان بناحية شبرا  --4949
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  ..  20142014، يناير ، يناير   4242اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد دورية دورية الصناعة ، الصناعة ، 

الزيادة السكانية على النمو العمرانى بقرية كوم بنى مراسى مركز المنصورة ، الزيادة السكانية على النمو العمرانى بقرية كوم بنى مراسى مركز المنصورة ،   تداعياتتداعيات  --5050
  ..  20142014، يناير ، يناير   4242إلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور، العدد إلنسانيات ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور، العدد دورية دورية الدقهلية ، الدقهلية ، 

التحليل الجغرافى للزحف العمرانى على األراضى الزراعية فى منطقة أبيس باستخدام التحليل الجغرافى للزحف العمرانى على األراضى الزراعية فى منطقة أبيس باستخدام   --5151
اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، اإلنسانيات ، كلية اآلداب ،   دوريةدورية  األستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية ،األستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية ،

  ..  20142014، يناير ، يناير   4242جامعة دمنهور ، العدد جامعة دمنهور ، العدد 

ة فى محافظة أسيوط ، كلية اآلداب ة فى محافظة أسيوط ، كلية اآلداب دراسة تحليلة لبعض مظاهر جغرافية الثروة الحيوانيدراسة تحليلة لبعض مظاهر جغرافية الثروة الحيواني  --5252
  ..  20142014، ،   7373، جامعة اإلسكندرية ، العدد ، جامعة اإلسكندرية ، العدد 

دراسة جغرافية المؤتمر دراسة جغرافية المؤتمر   ––اقتصاديات الرعاية الصحية األولية فى محافظة أسيوط اقتصاديات الرعاية الصحية األولية فى محافظة أسيوط   --5353
، مركز الدراسات و البحوث البيئية ، ، مركز الدراسات و البحوث البيئية ،   الدولى السابع للتنمية و البيئة فى الوطن العربىالدولى السابع للتنمية و البيئة فى الوطن العربى

  ..  20120144مارس ، مارس ،   2525--2323  جامعة أسيوط ،جامعة أسيوط ،

خريطة التعليم العام قبل الجامعى فى مركز أشمون دراسة فى جغرافية الخدمات ، مجلة خريطة التعليم العام قبل الجامعى فى مركز أشمون دراسة فى جغرافية الخدمات ، مجلة   --5454
  ..  20120144، يوليو  ، يوليو    9797بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد 

أبو شعرة كحافظة المنوفية دراسة فى جغرافية الصناعة ، مجلة أبو شعرة كحافظة المنوفية دراسة فى جغرافية الصناعة ، مجلة السجاد اليدوى بساقية السجاد اليدوى بساقية   --5555
لغات ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، إصدار لغات ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، إصدار مركز الخدمة لالستشارات البحثية و المركز الخدمة لالستشارات البحثية و ال

  ..  20142014خاص ، أكتوبر خاص ، أكتوبر 

األبعاد الجغرافية لزراعة القلقاس فى محافظة المنوفية ، مجلة الدراسات اإلنسانية و األبعاد الجغرافية لزراعة القلقاس فى محافظة المنوفية ، مجلة الدراسات اإلنسانية و   --5656
  . .   20152015األدبية ، كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ ، يناير األدبية ، كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ ، يناير 

دراسة فى دراسة فى   ––فى مصر فى مصر   ة الشمسيةة الشمسيةلحيلحيمكانات إنتاج الطاقة الكهربائية من البرك الممكانات إنتاج الطاقة الكهربائية من البرك المإإ  --5757
كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ ، كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ ،   ،،مجلة الدراسات اإلنسانية و األدبية مجلة الدراسات اإلنسانية و األدبية   ،،جغرافية الطاقة جغرافية الطاقة 

20152015  ..  

من من   20142014  --19721972التتبع المكانى الزمنى اآللى للنمو العمرانى فى مدينة القاهرة ما بين التتبع المكانى الزمنى اآللى للنمو العمرانى فى مدينة القاهرة ما بين   --5858
  ..عة الفيوم عة الفيوم ، كلية اآلداب ، جام، كلية اآلداب ، جام" " الندساتالندسات""خالل سلسلة من مرئيات القمر الصناعى خالل سلسلة من مرئيات القمر الصناعى 

  ..جغرافية الصناعة فى شعبية مصراتة ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة جغرافية الصناعة فى شعبية مصراتة ، كلية اآلداب ، جامعة المنصورة   --5959
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اإلنسانيات ، كلية اآلداب ، اإلنسانيات ، كلية اآلداب ،   دوريةدورية  رصد التغيرات الجغرافية بمسطح بحيرة إدكو ،رصد التغيرات الجغرافية بمسطح بحيرة إدكو ،  --6060
  ..جامعة دمنهور جامعة دمنهور 

التوزيع الجغرافى لمدارس التعليم بشمال الجبل الغربى فى ليبيا ، كلية اآلداب ، جامعة التوزيع الجغرافى لمدارس التعليم بشمال الجبل الغربى فى ليبيا ، كلية اآلداب ، جامعة   --6161
  ..ة ة المنصورالمنصور

اإلنسانيات ، كلية اإلنسانيات ، كلية   دوريةدورية  دراسة جغرافية ،دراسة جغرافية ،  ––المخلفات البلدية الصلبة فى مدينة الغردقة المخلفات البلدية الصلبة فى مدينة الغردقة   --6262
  ..  20152015  ،،  ، يناير، يناير4444اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد 

بقريتى بهيج بأسيوط و تل بنى بقريتى بهيج بأسيوط و تل بنى   20152015، ، 19861986تغير أنماط المساكن الريفية بين سنتى تغير أنماط المساكن الريفية بين سنتى   --6363
لشرق األوسط ، جامعة عين شمس ، لشرق األوسط ، جامعة عين شمس ، دراسة جغرافية ، مجلة بحوث ادراسة جغرافية ، مجلة بحوث ا  ––تميم بالقليوبية تميم بالقليوبية 

  ..  20152015، ،   33اصدار خاص ، العدد اصدار خاص ، العدد 

مشكلة اإلسكان بمدينة بنها دراسة فى جغرافية المدن ، المجلة العلمية ، كلية اآلداب ، مشكلة اإلسكان بمدينة بنها دراسة فى جغرافية المدن ، المجلة العلمية ، كلية اآلداب ،   --6464
  ..  20152015، يناير ، يناير   5353جامعة أسيوط ، العدد جامعة أسيوط ، العدد 

كلية كلية التخطيط و التنمية السياحية فى إقليم الجبل األخضر بليبيا ، دورية اإلنسانيات ، التخطيط و التنمية السياحية فى إقليم الجبل األخضر بليبيا ، دورية اإلنسانيات ،   --6565
  ..  20152015، ،   4343اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد اآلداب ، جامعة دمنهور ، العدد 

، ،   التحليل الجغرافى لشبكة الطرق فى مدينة نجران باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةالتحليل الجغرافى لشبكة الطرق فى مدينة نجران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  --6666
  ..  20152015الجمعية الجغرافية الكويتية ، الجمعية الجغرافية الكويتية ، 

، الجمعية ، الجمعية دراسة فى جغرافية النقل النهرى العرضىدراسة فى جغرافية النقل النهرى العرضى  --النقل بالمعديات على فرع رشيد النقل بالمعديات على فرع رشيد   --6767
  ..  20152015ة ، ة ، الجغرافية الكويتيالجغرافية الكويتي

دراسة فى جغرافية النقل دراسة فى جغرافية النقل   ––حركة النقل عند مداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حركة النقل عند مداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة   --6868
  ..  20162016ت ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ت ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، ، دورية اإلنسانيا، دورية اإلنسانياالحضرىالحضرى

  ..  20120166الجمعية الجغرافية الكويتية ، الجمعية الجغرافية الكويتية ،   العمالة الوافدة إلى الواحات البحرية ،العمالة الوافدة إلى الواحات البحرية ،  --6969
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