
محمد عبد القادر . د.ا 10
  شنیشن 

إلنتاج خیار الصوبات فـى إقلیمـى  الجغرافيالتحلیل 
 . القاهرة واإلسكندریة 

11 D.Basiouni   Ab
del- Rahman  

Land Reclamation In Bahrain : 
Acallenging Issue                     

12  
 

D.Ghada 
Ghatwery  

L'autre-Voir) Chromatiqe Dans La 
Connaissance Du Soir De Joe 
Bousquet  

  1999: العدد الثالث 
محمــــــد الفتحــــــى . د.ا 13

 بكیر محمد 
ـــــــیم الجغرافـــــــى لمنطقـــــــة البنجـــــــر محافظـــــــة  التقی

 دراسة میدانیة  -األسكندریة 

أحمــد الســید محمــد . د 14
 معتوق 

 . دراسة جیومورفولوجیة  -حاجز بحیرة البردویل 

عالء الدین حسـین . د 15
 عزت شلبى 

كنمــوذج لبــرامج   ARC.INFOأســتخدام برنــامج 
 . نظم المعلومات الجغرافیة فى الدراسات الجغرافیة 

فرغلــى علـــى تســـن . د 16
 هریدى 

قبائـــل الشـــلك فـــى جنـــوب الســـودان وتجـــارة الرقیـــق 
 ) .  1877-1820(فیها 

ـــد الكـــریم . د 17 نعمـــة عب
 أحمد 

ـــــــذهانیین  ـــــــد ال اإلضـــــــطرابات السیكوســـــــوماتیه عن
 . والعصابیین 

  1999: العدد الرابع 
ـــــــــد . د 18 ـــــــــراهیم محم إب

 شهدار 
اإلضـــطرابات المذهبیـــة فـــى البحـــرین خـــالل عـــامى 

 . دراسة وثائقیة  1954 -1953

محمـــــــــــد حســـــــــــن . د 19
 العیدروس 

اإلحتاجـــات اإلیرانیـــة علـــى التصـــرفات البریطانیـــة فـــى 
 . دراسة وثائقیة ) 1906- 1862(البحرین 

العالقـــة بـــین "مفهـــوم الثیوتـــوكس فـــى الفـــن القبطـــى محمد عبـد الفتـاح .د.ا 20



 " . الحدث التاریخى والطقس الدینى والرؤیة الفنیة  السید سلیمان 

ـــــــد الفتحـــــــى . د  21 محم
 بكیر محمد 

حیــازة األراضــى وأســعارهافى منطقــة ایكنجــى مریــوط 
 من المنظور الجغرافى 

محمـــد محمـــد عبـــد . د 22
 القادر رمضان 

ــــة مــــن المــــوارد  ــــد الطاقــــة الكهربائی إمكانیــــات تولی
   المائیة غیر المستغلة فى مصر

. الهجـــرة العاملــــة العربیـــة إلــــى المجتمـــع القطــــرى  أمینة على الكاظم . د 23
 . آلیات الهجرة وحصادها 

ـــد الكـــریم . د 24 نعمـــة عب
 . أحمد 

اإلیـــذاء الجســـدى وعالقتـــه بـــالفروق الجنســـیة فـــى 
 . اإلكتئاب 

25 D.Fathi  
A.M.Darrag  

Contemporary 1 Rish Dram And 
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Tom Murphy's  Conversations On A 
Home Cining And  Dermot Bolger,' 
S The Lament Fot Arthur Cleary   

   2000: العدد الخامس 
فتحـــــــى محمـــــــد . د.أ   26

 مصیلحى خطاب 
 . األنساق العمرانیة لمدینة رشید 

ـــــــد . د . أ  27 صـــــــالح عب
 . الجابر عیسى 

أهم التغیرات الجغرافیـة فـى العمـران الریفـى بمنطقـة 
 رشید فى الربع األخیر من القرن العشرین 

صـــــالح أحمـــــد . د. أ   28
 هریدى 

الحیاة األقتصادیة واإلجتماعیة فى مدینـة رشـید فـى 
 . العصر العثمانى 

جـــــــــــابر ســـــــــــالمة . د  29
 المصرى 

 . مدینة رشید فى العصر اإلسالمى 

التـــــاریخى إبـــــان عهـــــد   خلـــــیج اإلســـــكندریة ودورهمحمــد عبــد الفتــاح . د  30



   م1801-1798الحملة الفرنسیة  الحناوى 

ماجـد محمــد محمــد . د  31
 . شعلة 

التغیــرات الجیومورفولوجیــة لمنطقــة الجانــب الغربــى 
 لمصب فرع رشید 

  2000: العدد السادس 
صـــــالح أحمـــــد . د. أ   32

 هریدى 
إســماعیل صــدیق المفــتش نــاظر المالیــة فــى عصــر 

 . الخدیوى إسماعیل ودوره فى السیاسة المصریة 
التســـــــــویة الدبلوماســـــــــیة للمســـــــــألة الســـــــــودانیة  عمر سالم بابكور . د  33

 م 1899.هـ1316

رشــــــــــاد محمــــــــــود . د  34
 بغدادى 

 . الكلدیون واآراء التى دارت حول أصلهم 

عبلــة الســید حنفــى . د  35
 على 

الــدور الشــعبى لمدیریــة البحیــرة فــى مســاندة الدولــة 
 ) 1914-1897(العثمانیة فى حروبها الخارجیة

عالء الدین حسـین . د  36
 عزت شلبى 

جغرافیــــــا القــــــوى العاملــــــة بمحافظــــــة االســــــكندریة 
 وأبعادالتغیر فى التركیب اإلقتصادى 

ــــــــاس . د  37 صــــــــوفیا عب
 عوض اهللا 

 دراسة موضوعیة فى مسرح تشیكوف . األوتشرك 

 

  2001:العددالسابع 
 . شقیف أرنون فى عصر الحروب الصلیبیة  عبد اهللا الغامدى . د  38
ـــــع . د  39 ـــــن ربی ـــــد ب محم

 المدخلى 
القائــد العباســى هرثمــة بــن أعــین ودوره السیاســى 

 . والعسكرى فى العصر العباسى األول

محمــد عبــد الفتــاح . د  40
 السید 

ألنتشار الجماعـات الرهبانیـة   حول البدایات األولى
فى مصر فـى الفتـرة مـا بـین القـرنین الثالـث والرابـع 

 للمیالدیین 



فــــــــایزة محمــــــــود . د.ا  41
 صقر 

ــــــدات الدینیــــــة  ــــــه جحــــــوتى ودوره فــــــى المعتق اإلل
 . والدنیویة فى مصر القدیمة

زراعة القطـن وتطـور مشـروعات الـرى والمواصـالت  عبلة السید حنفى . د  42
 ). 1914-1882(بمدیریة البحیرى فى الفترة من 

ــــــى . د. أ   43 عیســــــى عل
 إبراهیم 

اســــتخدامات األراضــــى فــــى وســــط مدینــــة مرســــى 
 . مطروح 

علـى بــن محمــد . د .أ   44
 شیبان العریشى 

التحلیــل الكمــى لخصــائص القــوى العاملــة والتركیــب 
المهنى للسكان فى منطقـة جـازان بالمملكـة العربیـة 

 . السعودیة 
ــــــــــــد . د  45 ــــــــــــد أحم محم

 . محمود مرعى 
ـــاط  إنتـــاج الكهربـــاء واســـتهالكها فـــى محافظـــة دمی

 دراسة فى الجغرافیااالقتصادیة 

ـــــد . د  46 ـــــن محم ـــــدر ب بن
 الهمزانى 

 . علم التاریخ الكافیجى ومنهجة فى 

ـــارة جـــامع  ===========    47 أضـــواء جدیـــدة علـــى وصـــف تفـــاتیح من
 . الموحدین بأشبیلیة 

حوادث المرور فى دولة الكویت واإلصابات الناتجـة  غانم سلطان أمان . د  48
 عنها دراسة جغرافیة تحلیلیة 

منیـــــــــر بســــــــــیونى . د  49
 الهیتى 

ــة فــى محافظــة  صــناعة اســتخالص الزیــوت العطری
   .الغربیة دراسة جغرافیة 

ــــــــــــراهیم. د  50 ــــــــــــد  إب عب
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى 

 . محمدالملیجى

ـــه بـــاألداء المهنـــى  ـــدریب أثنـــاء الخدمـــة وعالقت الت
 . لممارسة تنظیم المجتمع فى المجال السیاسى 

   2001: العدد التاسع 
القطــــع البحریــــة المصــــریة فــــى عصــــر الســــالطین عـــــــالء طـــــــه رزق . د  51



 ) . الشكل والوظیفة (الممالیك  حسین 

ـــــــــد اهللا عـــــــــالم . د  52 عب
 . عبده عالم 

جیومورفولوجیــــة الســــاحل الشــــرقى للبحــــر األحمــــر 
فیما بین رأس مسـعود ورأس أم ربـیس فـى المملكـة 

 . العربیة 

عبـــد العظـــیم أحمـــد . د  53
 . عبد العظیم 

التدهور البیئى وآثاره اإلجتماعیة واإلقتصادیة على 
 . صیادى بحیرة إدكو 

غــانم ســلطان أمــان . د  54
 . 

دراســة تحلیلیــة "مــرض الســرطان فــى دولــة الكویــت 
 " فى الجغرافیا الطبیة 

 . المناخ وزراعة المحاصیل السكریة فى مصر  . محمد فوزى عطا . د  55

محمـــد محمـــد عبـــد . د  56
 . القادر رمضان

مكانــــات اســــتغاللها فــــى مصــــر  ٕ الطاقــــة النوویــــة وا
 . دراسة جغرافیة 

  2002: العدد العاشر 
ـــــــــى . د. أ   57 محمـــــــــد عل

   .بهجت الفاضلى 
استخدام التقنیات الیدویة فى إعداد قاعدة البیانـات 

 ) . منهج وتطبیقات (الرقمیة والخرائط للمدن 
ـــــــــــــى . د   58 محمـــــــــــــد عل

 الخزامى عزیز 
أثر اإلختالف المكانى على قـدرة التمیـز بـین النبـات 

دراســة كارتوجرافیــة (والتربــة علــى مرئیــات الندســات 
 ) . تطبیقیة لخمسة نماذج من الكویت 

 رمحمـــد عبـــد القـــاد.د.ا  59
 شنیشن 

اإلســتزراع الســمكى ومشــكالته فــى محافظــة البحیــرة 
 ) دراسة جغرافیة (

محــــــــروس إبــــــــراهیم .د  60
   محمد المعداوى

إنتاج النباتات الطبیة والعطریة وتسویقها فى مصر 
 ) دراسة فى الجغرافیة اإلقتصادیة (

 2002: العدد الحادى عشر 
 . التقریر العلمى لنتائج حفائز كوم الحصن  " . عدد خاص "   61

  2002: العدد الثانى عشر 



صـــــــالح أحمـــــــد . د. أ   62
 هریدى 

ـــــة  ـــــى مصـــــر العثمانی  -923(مجتمـــــع الجـــــوارى ف
 ) . م1798-1517. هـ 1213

ــــد . د  63 محمــــد محمــــد عب
 . الحمید فرحات 

م 685-677(المردة وصراع القـوى فـى بـالد الشـام 
 ) . هـ57-65. 

ــراهیم . د  64 حیــاة محمــد إب
 . 

فلســــفة التصــــوف فــــى مصــــر وأهــــم معالمهــــا فــــى 
 . محافظة البحیرة 

ــراهیم . د  65 حیــاة محمــد إب
 . 

-1905(الفكــر الفلســفى عنــد زكــى نجیــب محمــود 
1993 ( 

بـــــــن مفـــــــرح  محمـــــــد.د  66
  القحطانى 

عبـــــد المـــــنعم علـــــى . د
 . إبراهیم 

رؤیــة جغرافیــة لــدور اإلعــالم فــى التنمیــة الســیاحیة 
 . المملكة العربیة السعودیة  -بمنطقة عسیر 

67  Nermine 
Cheayeb  

Marie Cardinal: Trajectoire 
intercultu-relle et scripturale en 
quete de soi. 

 2003: العدد الثالث عشر 
نادیـــــــــــة رمضـــــــــــان . د  68

 . النجار 
اإلذاعة نموذجًا (لغة اإلعالم بین الفصحى والعامیة 

 . ( 

ـــــور الـــــدین .د  69 ـــــد ن محم
 إبراهیم 

تحلیــــل موضــــوعى لجهــــود بعــــض الجغــــرافیین فــــى 
 . الجغرافیة الطبیة منذ منتصف القرن العشرین 

الســالم  عبــد اهللا عبــد.د  70
  أحمد

جغرافیــــــة التعلــــــیم قبــــــل الجــــــامعى فــــــى محافظــــــة 
 . اإلسكندریة 

آمنــــه حســــین علــــى . د  71
 جالل  

الدور السیاسى واإلجتماعى لعمـربن الخطـاب رضـى 
الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم  اهللا عنــه فــى عصــر



.   

 . سالونیك فى العصر البیزنطى   . محمد فرحات. د  72
محمـــد عبـــد الحمیـــد . د  73

 فرحات 
الـــدور السیاســـى لبنـــات الملـــك بلـــدوین الثـــانى فـــى 

 . الشرق االتینى 

وفـــــــــــاء عبـــــــــــد اهللا . د  74
 المزروع 

 . الهرطقة األلبجنسیه وأثرها على أسبانیا 

ــــد المــــنعم . د  75 ــــل عب خلی
 . فرج 

ــة األمــم المتحــدة والجامعــة  قضــیة القــدس بــین هیئ
 ) 1980-1947(العربیة 

76  Ragab selim Ali  Art Versus Life Inibsens When We 
Dead A  Waken .Shaws Pygmalion 
And Hakims 
Pygmalion
                                                  
       

  2003: العدد الرابع عشر 
محمـــــــد الفاضـــــــلى .د.أ  77

 . وآخرون
 التطور التاریخى للخریطة اإلداریة لمحافظة البحیرة 

محمــــــــــد عبــــــــــد . د .أ   78
 الفتاح السید 

رؤیة جدیدة حول مفهوم وجغرافیة الحركة الرهبانیـة 
 . فى مصر 

البیـــــومى إســـــماعیل . د  79
 الشربینى 

إقلــیم البحیــرة فــى الروكالصــالحى والــروك الناصــرى 
 . كما ورد فى قوانین الدواوین والتحفة السنیة 

ــــى أحمــــد محمــــد . د  80 عل
 السید

إقلیم غرب الدلتا فى أعین الرحالة األوربیـین أواخـر 
دراسـة تاریخیـة فـى رحلـة جـوس "العصور الوسـطى 

 " . فان غستال 



صـــــــالح أحمـــــــد . د. أ   81
 هریدى 

الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة فى مدینـة رشـید فـى 
 " دراسة وثائقیة"العصرالعثمانى 

القبائل العربیة فى غرب الدلتا منـذ الفـتح اإلسـالمى  . إبراهیم على القال . د  82
 " ملخص رسالة علمیة "حتى العصر الفاطمى 

ــــدلتا ومــــدى أزدهــــار أحوالهــــا  . إبراهیم على القال . د  83 أهــــم مــــدن غــــرب ال
 " ملخص رسالة علمیة " اإلقتصادیة 

  2003: العددالخامس عشر 
أحمـــــــد البـــــــدوى . د. أ   84

 الشریعى 
 . قراءة أولیة لخرائط بعض المدن العراقیة 

الســــــید حســــــین . د. أ   85
 . جالل 

قنــاة الســویس بــین الحیــاد والتــدویل وحریــة المــرور 
)1869-1957 ( 

حلمـــــــــى علـــــــــى . د. أ   86
 . مرزوق 

 إلى أین ؟ ... العرب والغرب 

صــــــــالح حمــــــــاد . د. أ   87
 . البحیرى 

 2003العـراق : المدن الدفاعیة وحرب المـدن خالـة 
 . 

صـــــــالح أحمـــــــد . د. أ   88
 هریدى 

 . هـ 1888اتفاقیة القسطنطینیة عام 

ـــــــــد . د. أ   89 صـــــــــالح عب
 . الجابر عیسى 

مستقبل جامعة الدولة العربیة بعد االحتالل األنجلـو 
 . أمریكى للعراق 

فـــــــــایز محمـــــــــد . د. أ   90
 . العیسوى

 . مشكلة األكراد رؤیة جغرافیة 

ـــــــــــو . د. أ   91 فتحـــــــــــى أب
 . عیانه

 . الخریطة السیاسیة العربیة فى عالم متغیر 

االمــن القــومى العربـــى فــى ضـــوء مســتجدات حـــرب فتحـــــــى محمــــــــد . د. أ   92



 الخلیج الثالثة  . مصیلحى

محمـــــــــــد بهجـــــــــــت .د.أ  93
  الفاضلى 

عبـــــد العظـــــیم أحمـــــد .د
 عبد العظیم 

 . البعد السیاسى لبترول العراق 

ــــــدحت . د. أ   94 محمــــــد م
 جابر 

مــاذا بعــد ســیطرة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة علــى 
 . العراق 

 . دراسة فى جغرافیة األنهیار  -العراق  محمود توفیق . د. أ   95

  2003: العدد السادس عشر 
 ) . داسة فنیة جمالیة (فن البدیع والتناسب  عبد الواحد الشیخ . د  96

 . التقدیم والتأخیر فى تفسیر الرازى  . وسىنأنور الس. د   97

مجـــــــــــدى محمـــــــــــد . د  98
 . حسین 

مســـائل خالفیـــة بـــین ســـیبویه والفارســـى فـــى كتـــاب 
 . التعلیقة 

یاســر أحمـــد الســـید . د  99
 . السید 

نــتج القیاســى فــى جمهوریــة مصــر العربیــة .التبخــر
 دراسة فى الجغرافیا المناخیة (

هدى محمد محمـود . د  100
 حسانین 

الریفیة وأثرهـا علـى الخصـائص  -الهجرة الحضریة 
دراسة حالة فى قریتـى (السكانیة فى هوامش المدن 

 ) . میت خمیس ومیت عنتر 

ـــــــــــد المعطـــــــــــى . د  101 عب
 شاهین عبد المعطى 

خصائصــــه (أســــتخدام األرض فــــى كفــــر العزیزیــــة 
 ) . ومشكالته

  
  2003: العدد السابع عشر 

مـــدحت ســـید أحمـــد . د  102
 األنصارى 

جیومورفولوجیة مقسم المیاة بـین وادیـى قبیلـة البـر 
 . وقبیلة البحر بالساحل الغربى لخلیج العقبة 



محمــــــــــد محمــــــــــود . د  103
 األنسى أمین 

ــــالریف المصــــرى  ــــع ب تطــــور إعــــداد الغــــرب والتواب
ــه الجغرافیــة دراســة منهجیــة تفصــیلیه علــى  ودالالت

 . محافظة البحیرة 

محمد أحمد إبـراهیم . د  104
 . نعینع 

-صادرات البرتقال المصرى إلى األسواق الخارجیـة 
 . دراسة فى الجغرافیة االقتصادیة 

رمــزى إبــراهیم راشــد . د  105
 . 

دراســة (إنتـاج الكـانتلوب فـى محافظـة شـمال سـیناء 
 ) . فى الجغرافیة الزراعیة

صبحى عبد المجید . د  106
 إدریس 

بنــو الزجالى،بیــت مــن البیوتــات األندلســیة ودورهــم 
 . فى الدولة األمویة

ـــــــــود . د  107 فیصـــــــــل محم
 . الغرابیة 

ـــــف  ـــــة للتكی ـــــة العربی ـــــرات التنشـــــئة اإلجتماعی متغی
 . ودورهم فى الدولة األمویة 

محمــــــــــد بهجــــــــــت .د.أ  108
 الفاضلى 

تقریــر عــن فعالیــات نــدوة الالمركزیــة فــى فرنســا فــى 
 29-19الثانیــة فــى المــدة مــن  جامعــة ستراســبورج

  2003أغسطس 

109  Dr. Mohamed 
El- Sayed 
Dawoud  

The in visible bullet: Keats, anti-
Americanism and the politics of 
cultural imperialism . 

  2003: العدد الثامن عشر 
الشكل والمضمون (معارضات الموشحات األندلسیة  . أنور السنوسى . د   110

 . ( 

ـــد . د  111 محمـــد محمـــد عب
 . الحمید فرحات 

ـــات بـــین البابویـــة والكنیســـة اإلنجلیزیـــة فـــى  العالق
 . م 1216-1198ضوء خطابات إنوسنت الثالث 

ــــــــد الخزامــــــــى . د  112 محم
 عزیز 

ـــى توثیـــق  ـــة ف ـــة اآللی ـــق النمذجـــة الكارتوجرافی تطبی
مدینـة  -دراسـة حالـة . دینة العربیـة مراحل نمو الم



مكــــة المكرمـــــة قبــــل نهایـــــة القــــرن الرابـــــع عشـــــر 
 .الهجرى

 -أبهــــا (المجــــال الجغرافــــى لجامعــــة الملــــك خالــــد  . فضل األیوبى . د  113
 دراسة بالعینة )عسیر المملكة العربیة السعودیة 

بدریـــة محمـــد عمـــر . د  114
 . حبیب 

العالقـــة بـــین درجـــة الحـــرارة الفعالـــة والســـیاحة فـــى 
ـــة الســـعودیة  ـــوم (المملكـــة العربی تطبیـــق أنمـــوذج ت

 ) . البسیط 

ــــت  . نوره المصرى . د   115 ــــى الجریمــــة فــــى الكوی بعــــض خصــــائص مرتكب
 ). دراسة جغرافیة (

  2003: العدد التاسع عشر 
اختیــار األلفــاظ فــى القــرآن الكــریم والســنة وأثــره فــى  بسیمة محمد أحمد . د  116

 التغیر اللغوى 

أحمــــــــــــد محمــــــــــــد . د  117
 إسماعیل الجمال 

أثر أزدهار حركة الترجمة على النهضة العلمیـة فـى 
علـم  -علـم الطـب (بغداد فى عهد الدولـة العباسـیة 

 ) الصیدله 

ــــــــــــل تركــــــــــــى . د  118 عجی
 الظاهر 

 . درجة المركزیة للحدائق العامة بالكویت 

  2004: العدد العشرون 
شـــرق مدینـــة طنطـــا  -قریـــة میـــت حبـــیش البحریـــة مجدى شفیق صقر. د  119

ـــى ـــات المتصـــل الریف ـــى (الحضـــرى -وعالق دراســـة ف
 ) . جغرافیة العمران

جغرافیة التنمیة البشریة ببرج البـرلس محافظـة كفـر  محمد عبد الحمید . د  120
  الشیخ 

دراســـة (نظـــرة الشـــباب لذاتـــه ونظرتـــه لجیـــل الكبـــار منـــال عبـــد المــــنعم . د  121



 ) . أنثروبولوجیة لشباب المجتمع السكندرى  . السید جاد اهللا 

 أثر هجرة الرجـال علـى إزدواجیـة دور المـرأة الریفیـة ناجى بدر إبراهیم . د  122
 ) . دراسة مقارنة بمحافظة البحیرة (

  2005: العدد الحادى والعشرون 
محمــــد أحمــــد عبــــد . د  123

 . الحمید الفقى 
دراسة صـوتیة (حروف العطف بین العربیة والعبریة 

 ) تركیبیة مقارنة 
یاســر أحمــد الســید . د  124

 . 
دراسـة (الرؤیة األفقیـه فـى جمهوریـة مصـر العربیـة 

 فى الجغرافیة المناخیة 

ــاین الطبقــى وأســالیب التنشــئة االجتماعیــة فــى  . فاطمة الخطیب . د  125 التب
مدینـة "دراسة فى مجتمـع حضـرى (األسرة السعودیة 

 ") . جدة 

126  Dr.Azza 
Mohamed 
hellmy El- 
kholy  

Louisa May Alcott's Work : As story 
of Experience as a chronicle of 
personal and social history  

127  Dr. Sahar 
Hamouda  

The problematic of identity in 
cosmopolitan Alexandria . 

  2005: العدد الثانى والعشرون 
ـــــــــــد . د  128 رمضـــــــــــان عب

 . الغنى
كمـــا . مفهـــوم التراجیـــدیا فـــى مســـرح توفیـــق الحكـــیم

 ) مصیر صرصار ( هتمثل

ـــــــــــــى . د  129 حســـــــــــــن عل
 . یوسف

جیومورفولوجیـــة ســــبخات شــــرقى المملكــــة العربیــــة 
 السعودیة 

مشـــكلة واحـــدة .. هـــل هنـــاك حـــل ؟ ســـكان مصـــر  فایز العیسوى . د . أ   130
 . وحلول متعددة 



ــــــد القــــــاد .د.ا  131 محمدعب
 عبد الحمید شنیشن 

 . التقییم الجغرافى لواردات مصر من القمح 

على أحمـد محمـد . د.ا  132
 . السید 

دوق النمســـا فـــى الحملـــة  -دور لیوبولـــد الخـــامس 
ـــــداعیاتها  ـــــة وت . م 1194-1189(الصـــــلیبیة الثالث

 ) هـ585-590
  2006: العدد الثالث والعشرون 

محمـــــــــد بهجـــــــــت .د.أ  133
 الفاضلى 

بعـــض خصـــائص بــــائعى أطعمـــة الشـــوارع والمــــواد 
دراسـة فـى جغرافیـة (الغذائیة فى مدینـة كفـر الشـیخ 

 ) میدانیة 
عصام عبـد الـرازق . د  134

 . فتح الباب 
إســـــتخدام أســـــلوب العـــــالج الجمـــــاعى فـــــى خدمـــــة 
الجماعــــــة لتغییــــــر إتجاهــــــات مــــــدمنى الكحولیــــــات 
ـــــأهیلهم للمجتمـــــع  . والعقـــــاقیر المخـــــدرة إلعـــــادة ت

دراســـة مطبقـــة علـــى مركـــز محمـــد یوســـف المؤیـــد (
لمعالجــــة مــــدمنى الكحــــول والمخــــدرات بمستشــــفى 

 ) الطب النفسى 

الســـــــــید شــــــــــحاتة . د  135
 السید 

لجامعى فى الـوطن العربـى والبـدائل تحدیات التعلیم ا
دراسة میدانیة علـى جامعـة االسـكندریة (المستقبلیة 

 . ( 

ـــو موســـى  . جاسم محمد كرم . د  136 ـــى حـــول جـــزر أب النـــزاع اإلمـــاراتى اإلیران
دراسـة فـى الجغرافیـا (وطنب الكبـرى وطنـب الصـغرى 

 ) السیاسیة 

ســـعد أحمـــد حســـن . د  138
 محمد 

التحلیــل الجغرافــى لمشــكلة األمیــة فــى محافظــة قنــا 
)1937-2002 ( 

 



  2006: والعشرون  الرابعالعدد 
ـــــــــد محمـــــــــود . د 139 محم

 .األنسي
) قریـة البهـي(اتجاهات السكن في الریـف المصـري 

  .دراسة حالة
أبــو عاصــي فیصــل . د 140

 علي
 .نخیل محافظة شمال سیناء

ــــــــــد . د 141 أشــــــــــرف محم
 عاشور

دراسة تحلیلیة لجغرافیتها بعـد  –مدینة طور سیناء 
 .التحریر

نبیـــــل عبـــــد الحـــــي . د 142
 رضوان

عالقـــة الدولـــة الكثیریـــة الثالثـــة بالدولـــة العثمانیـــة 
 – 1848. هـــــــــ 1266 – 1265(خــــــــالل عــــــــامي 

 ).م1849

ــد المــنعم محمــد . د 143 عب
 عبد المنعم

 .التعبیر عن الندم في األدب المصري القدیم

أحمـــد عبـــد العزیـــز . د  144
  علي عیسى

ــــــة  ــــــاة االقتصــــــادیة واالجتماعی جوانــــــب مــــــن الحی
  .للروادسة في مصر في العصر العثماني

   2006: والعشرون  الخامسالعدد 
التحلیـــــــــــــل اإلحصـــــــــــــائي المكـــــــــــــاني للطبیعـــــــــــــة  جاسم محمد العلى .د 145

 األوشیونوغرافیة في خلیج الكویت

ـــــو العمرانـــــي  خصـــــائص   مساعد الجخیدب .د 146 ـــــز النم االســـــتقطاب لمراك
  بمنطقة عسیر

ــــوع  أنــور السنوسى.د 147 ــــدلس مضــــمون الخن رســــائل الســــقوط فــــى األن
 والشكل المصنوع

التبشـــیریة فـــي  وكـــور فینـــجهــود جـــون أف مونـــت  علي أحمد السید .د.ا 148
  الصین

الموسیقى والغناء فـي العهـد القـدیم والتـراث العربـي  محمد أحمد الفقـى .د 149



 القدیم دراسة مقارنة

  الراوي والرؤیة فى القصة القصیرة المعاصرة  إیمان فؤاد بركـات.د  150
151  Dr. Mahmoud 

A. Hassan  
Assessment of Poverty Incidence in 
Rosetta Area Using GIS 

  

  محتویات العدد السابع والعشرین
  أنور محمد السنوسي . د

وفــروق  المضـامین بـین األندلســیین وشـوقي رثـاء الحضـارة
  الصیاغة

1  

  ماجد محمد محمد شعلة . د
لنطـــاق الشـــاطئ فیمـــا   تحلیـــل الخریطـــة الجیومورفولوجیـــة

 بــین رأســي رایــة وجــارة بالســاحل الشــرقي لخلــیج الســویس،
  باستخدام تقنیة االستشعار من بعد

121  

  أبو شعیشعتحیة محمد / د
  م1876ـ  1874 امتداد النفوذ المصرى إلى مملكة أوغندة

191  

  عبلة السید حنفي علي /د
  1882 – 1854الحرفیون األقباط فى القاهـرة

235  

  إیمان محمد الصیاد/د&وجدي شفیق عبد اللطیف/د
ــــــل المشــــــاركة ــــــي تفعی ــــــومي للمــــــرأة ف ــــــس الق  دور المجل

  ))الغربیةدراسة میدانیة فى محافظة ((المجتمعیة

271  

  مجدي محمد حسین/ د
دراســة مقارنــة فــي ضــوء ((روایــة حفــص والقــراءات العشــر

  ))المنهج التكاملي

371  



Dr. Nagy Rashwan 
Challenging Aesthetic Canons 
Language Poetry & the Institution 

1  

  محتویات العدد الثامن والعشرین
  علي أحمد محمد السید  . د.ا

عنــد أرغــون خــان مغــول فــارس  مــع أوروبــا فكــرة التحــالف
  م1284-1291

1  

  حسن رمادي غانم نصر . د
  دراسة لغویة  فیه المذكر والمـؤنث یستويما 

75  

  حسن السید حامد خطاب / د
شــروط علــي عقــد النكــاح فــي  مــن قضــایا فقــه األســرة أثــر اّل

  دراسة مقارنة الفقه اإلسالمي

147  

  أحمد عبد التواب عوض /د
  شاعرات الجاهلیة بین الروایة واإلهمالشعر 

255  

  مفرح السید سعفان/د
  ظاهرة فك اإلضافة وآثارها فى النحو العربى

329  

  هدى فتحي عبدالعاطي / د
  في تعبیرات المبالغة سبل تحصیل الداللة

397  

  محتویات العدد التاسع والعشرین
  صالح أحمد هریدي علي   / د.أ

  فى القرن الثامن عشر المیالدى قلعة الركن باإلسكندریة
1  

  محمود سلیمان یاقوت / د.أ
  التوجیه النحوي للهجات القبائل

39  



  یحیى مرسي عید بدر / د
  ثقافة الشاي في المجتمع المصري

73  

  محمد أحمد إبراهیم نعینع /د
بمحافظـــــة  -لمنطقــــة وادى الصــــعایدة الجغرافــــي التقیــــیم 

  "دراسة میدانیة" أسـوان

213  

  محمد السنوسي أنور/د
  المقوالت والروافد بین ابن هانئ ومهیار التشیع

321  

Dr. Nagy Rashwan   
The Language of the Sublime: 
 Finlay & Bernstein 

1  

  
 

  
 

  محتویات العدد الحادي والثالثین
  على عیسى زأحمـد عبد العزی/ د

جـج التجــارة والتركــات الــواردة مـن محكمــة ســالنیك لمحكمــة  حُ
  رشید فى العصر العثمانى

1  

  سالم عبد الرازق سلیمان/د
  الصورة فى نقائض جریر واألخطل

39  

  محمد حمود محمد حبیبي/د
  في شعر الفَقِي )الموت/المصیر: (فكرة

103  

  مدحت سید احمد األنصاري. د
مع أمثلـة مـن  النظم اإلیكولوجیة من وجهة النظر الجغرافیة

139  



  بالتداخالت البشریة النظم اإلیكولوجیة التي تأثرت
  عبد اللطیف محمد أحمد حسین. د

  دراسة في اقتصادیات الصحراء الساحلیة منطقة حالیب
279  

  محمود عسران محمد/ د
  اإلیقاع والداللة فى شعر فوزى عیسى

371  

DR\ Salwa Anwar Ahmed 
Emotion and Bilingualism A Comparison 

between Emotion, Abstract, and 

Concrete Words in Bilingual Students 

1  

  
 
 

  محتویات العدد الثالث والثالثین 
  عبدالحفیظ محمد سقا. د

الخصــــائص المورفومتریــــة لحــــوض تصــــریف لــــوادي خلــــیص 
  بالمملكة العربیة السعودیة 

1  

  جابر حمدان محمد. د
  البدیع والنقد واالختیار 

63  

  عبد العباس فضیخ الغریريد
للكیـــان الصـــهیوني فـــي البحـــر  التحـــول الجیوســـتراتیجيأبعـــاد 
  األحمر

91  

  نادیة رمضان النجار /د
الغرـیــــــــب فـــــــــي القـــــــــرآن دراســـــــــة داللیـــــــــة ومعجمیـــــــــة ســـــــــورة 

ا"یوسف" ً   نموذج

111  



  شوارب أبو مصطفى محمد. د
  اللوحة المؤسسة قراءة في الصورة الفنیة عند الشعراء األقدمین

155  

  وفیق محمد جمال الدین إبراهیم . د
االســتزراع الســمكي فــي محافظــة كفــر الشــیخ ، دراســة فــي 

  .الجغرافیا االقتصادیة 

247  

  محمد عبدالفتاح عبدالسالم .د
  النفایات الصلبة بمدینة كفر الشیخ

395  

  عالء طه رزق حسین . د
مملكــة الغساســنة مــن الــوالء السیاســي للدولــة البیزنطیــة إلــى 

  )دراسة تحلیلیة( العقیدي للدولة اإلسالمیة الوالء

435  

  محمود محمد عبدالمولى خمیس. د
بَّ الجـارة وأحكامها النحویة ُ   ر

475  

  
  

  محتویات العدد الرابع والثالثین 
  صالح بسیوني رسالن . د

  الفكر السیاسي اإلسالمي  
1  

  عبداهللا عوض العجمي . د
  الیوغا حقیقتها وجذورها العقدیة  

39  

  حنفي أحمد بدوي علي . د
  الحذف في التركیب النحوي دراسة نصیة في سورة سبأ 

103  

  محمد مصطفى أبو شوارب  . د
مالمح التشكیل الفني في شعر إبـراهیم بـن المهـدي قـراءة فـي 

  شعریة االعتیاد 

129  



  عبداهللا معتوق المعتوق . د
  فك الحجر المالي على الصغیر 

187  

  یاسر أحمد السید . د
   تغیر الضغط و الریاح في التروبوسفیر

  دراسة في الجغرافیا المناخیة  بجمهوریة مصر العربیة

231  

Dr. Alaaedin Baheiedin 
Les niveaux successifs de la mort dans Tête 
d'Or de Paul Claudel   

25  

           Dr.Shouikar mohamed salama 
 TTwwoo  SSttaattuueess  ooff  DDaagg  aanndd  hhiiss  WWiiffee  FFrroomm  GGiizzaa  
NNeeccrrooppoolliiss  

 

1  

  
  

  محتویات العدد الخامس والثالثین
  محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن / د.أ

  اتجاهات جغرافیة االتصاالت
1-39  

  مصطفى محمد إسماعیل وتید .د
  في العربیة دراسة لغویة) اهللا(خصائص لفظ الجاللة

41- 130  

  إیهاب النجدي .د
  مقاربة في المفهوم والحد والقیمة 

131-161  

  إدریس عباسوف .د
األســـلوبیة وعالقتهـــا بعلـــم اللغــــة مـــن المنظـــورین الوصــــفي 

  والتاریخي 

163-180  



  محمد مصطفى أبو شوارب .د
بنیة المصطلح وفعالیة الشاهد دراسة في منظومة البدیع في 

  علم البدیع لیحیي بن معطي 

181-227  

  محمد عثمان عبدالجلیل دسوقي .د
  م 526سفارة البابا یوحنا األول إلى القسطنطینیة عام 

229-253  

  مصطفى حبشي محمد زهران .د
وجهــان لعملــة واحــدة ) انجلتــرا وفرنســا(القرصــنة واألوربیــون 

خــالل القــرن الثــامن عشــر وبدایــة (فــي منطقــة الخلــیج العربــي 
  ) دراسة موثقة) (القرن التاسع عشر

255-290  

  محمد فتح اهللا النشار .د
قْتُ في اعمال الحج دراسة فقهیة مقارنة  َ و   اْل

291-445   

MIRHASSAN EMINOV 
 SOME REFLECTIONS  
ABOUT A GOOD TEACHER 

27-15 

Dr : Susanbar Agamaliyeva 
"The Short Happy Life of Francis 

 Macomber" Ashort story by  The 
writer Ernest HemingwayAmerican   

14-1 

  
  
  
  
  
  
  



  محتویات العدد السادس والثالثین
  محمد عبدالقادر عبدالحمید شنیشن . د.أ

  أستاذ الجرافیة ووكیل كلیة اآلداب بدمنهور             
  إیمان محمد فتحى عبدالال  . أ

  مدرس مساعد بقسم الجغرافیة بآداب دمنهور                 
والعمران بالمناطق العشوائیة فى خصائص السكان 

  مدینة دمنهور
  دراسة حالة على عزبة سعد

  

1-  
  
54  

  حنان مبروك سعید اللبودى. د
  مدرس التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة 

  آداب اإلسكندریة
التطـور السیاسـى لدولـة سـالطین الكجـرات   فـى الهنـد   

  م   1572 -1390/ هـ793-980

55-
130  

  نهلة عبدالعزیز مبارك الشقران . د
  أستاذ مساعد في جامعة القصیم   السعودیة   

  الثنائیات المتالزمة عند تشومسكى           

131-
151  

  مدحت سیدأحمد األنصارى . د 
  مدرس الجغرافیا الطبیعیة                       

 –كلیة التربیة بدمنهور                                       
  جامعة دمنهور

ظاهرة األسر النهرى فیمـا بـین حوضـى وادى قنـى               
العطشـــان ووادى قنـــى الریـــان بالســـاحل الغربـــى لخلـــیج 

  العقبة 

153- 
242  
  
  
  
  
  
  



  
  أشرف حسن منصور. د 

مدرس الفلسفة بكلیة اآلداب،                               
  جامعة اإلسكندریة

المنهج الهندسى والمنهج الجدلى  ، أثر   
  أنطولوجیا سبینوزا فى بناء هیجل لمذهبه الفلسفى 

243-  
335  

  أنیس حسیب السید المحالوى . د 

 مدرس القانون الجنائى                          

  الشریعة والقانون بدمنهور ـ جامعة األزهربكلیة 
المســــؤولیة الجنائیــــة فــــى إســــقاط                             

الحوامــل ، ومعــاملتهم عقابیــا ، دراســة مقارنــة 
  بین القانون الجنائى والفقه اإلسالمى 

337-  
420  

  محمد  حلمى البادى . د 

جامعة  -مدرس األدب العربي كلیة اآلداب                      
  كفرالشیخ
  ظاهرة االنتماء فى شعر المعتمد بن عباد      

421 
–  

484  

  محمد أحمد إبراهیم على نعینع. د 
  مدرس الجغرافیة بكلیة اآلداب بقنا                            

  جامعة جنوب الوادى
التحلیــــل الجغرافــــى لحركـــــة النقــــل عنــــد مـــــداخل   

  مدینة األقصر  

485-   
590  



 د. عبداهللا بن محمد حامد اللحیانى
األستاذ المساعد بقسم اللغة و النحو و                            

  الصرف
  جامعة أم القرى - بكلیة اللغة العربیة  

                   المسائل النحویة المترتبة على تنكیر الصفة 

591-   
654 

  نوف على بركات الجعید/أ
االداریة         والعلوم  قسم اللغة العربیة كلیة األداب              

  مكة المكرمة -جامعة أم القرى   للبنات
  البـدیع فى األحادیث القدسیة             

655-  
688 

 
  ص  2011فھرس العدد السابع والثالثین  یولیو   م

  محمد مجدى تراب                        جامعة دمنھور. د.أ  1
  أدلة تذبذب مستوى سطح البحر على سواحل 

سندم“شبھ جزیرة  ُ   مانسلطنة عُ  - ”م
  

1- 35  

 جامعة أم القرى                ریاض حسن الخوام . د .أ  2
  قراءات أم المؤمنین السیدة عائشة رضي هللا عنھا 

  جمع ودراسة 
  

37  -67   

  السعودیة–الطائف       ى شداد سراج المالكىنم . أ   3

محمد الثبیتى ،   إجراءات السردیة فى الشعر السعودى فى فترة الثمانینیات   

  أنموذجاً 

  

69- 98  

 جامعة األزھر                     بالل حامد إبراھیم بالل . د  4
  المعامالت المالي أثر المرض المعدي على

  دراسة مقارنة  
  

99  -155  

  جامعة دمنھور  محمود محمد حمزة                       . د  5
  حریق القاھرة بین یوسف السباعي ونجیب محفوظ

157- 
197  

6  
  جامعة دمنھور  حمدى على أحمد على                 . د

  االستدامة االجتماعیة ومستقبل المدن

199- 
224  



  أبعادھا وعوامل تحقیقھا
  

  جامعة دمنھور  صفوت سیدأحمد حسین              .د  7
  م فى ضوء الوثائق المصریة 1948إمارة حیدر آباد تحت االحتالل الھندى 

225  - 
258  

  جامعة دمنھور  حمدى على أحمد على                . د  8
  المحددات االجتماعیة النتماء الشباب ، دراسة لعینة من طالب جامعة دمنھور 

259 -  
312  

 جامعة جنوب الوادى         إبراھیم دسوقي محمود/د  9

في الفترة ما  ، رشید فرع غربي بالعمران عالقتھاو المائیة المجاري
  التاریخیة دراسة في الجغرافیا )م1526: 1155(- ھ 550:933بین

313- 
378  

  جامعة دمنھور  عصام كمال المصرى                          . د  10
  عالجھا  –أسبابھا  –األزمة األخالقیة فى الفكر اإلسالمى المعاصر ، مظاھرھا 

379  -  
454  

  جامعة دمنھور  إبراھیم محمد على مرجونة            . د  11
ِّ الشیعة في مصر إبان عھد صالح    الدین األیوبي

" ِّ   "بین التھمیش واإلقصاء السیاسي

  ]م1193 – 1169/ ھـ 589 – 564[

455-   
492  

  جامعة دمنھور  سماح محمد الصاوى                       . د  12
  طرز الواجھات المعماریة المصورة فى شواھد القبور القبطیة

493-   
524  

  جامعة دمنھور           أمل محمد بیومى مھران        . د  13
  المقاصیر فى مصر الفرعونیة من منظور تاریخى 

527- 
558  

14  
  أحمد محمد أحمد البربرى      جامعة عین شمس. د

  فى القرنین الثامن والسابع قبل المیالد" أدوماتو"الدور السیاسى لملكات 

561  -  
570  

  جامعة دمنھور  محمد محمود أبوعلى                     . د  15
  التوھج الثورى فى الشعر والمسرح 

571 - 
664  

  جامعة األزھر                    بالل حامد إبراھیم بالل . د  16
  القنوت فى الصالة ، دراسة مقارنة 

665- 
744  

  
  
  

  ص   2012فھرس العدد الثامن والثالثین  ینایر  م
  اإلسكندریةمحمد عبد الرازق المكي          جامعة . د.أ  1

المجالس المستنصریة " المجالس األدبیة في العصر الفاطمي ؛ دراسة فنیة  
ا ً   نموذج

1  
- 122  

   محمود محمد عبد المولى خمیس . د   2
 جامعة أم القرى                                                                

  ظاھرة التشابھ بیتن البحور العروضیة
  

123  
-  

197  



  محمد بن عبد العزیز العمیریني     . د   3

  جامعة اإلمام محمد بن سعود                                       

  ) نماذجھ –أسبابھ  –مفھومھ ( التعارض في أقوال بعض النحویین 

  

199- 
234  

  ابتسام عبد الكریم رمضان       جامعة عمر المختار. د  4
  التعاقب بین حروف الجر على الموضع الواحد 

  

235  
  -

286  
دعاء الدایل إقلیم الخدمة التعلیمیة لكلیات . سامح عبد الوھاب  أ . طرفة الغنام د . د  5

  جامعة األمیرة ثورة بنت عبد الرحمن
  

287 - 
356  

6  
  جامعة أم القرى    عدنان بن فایز الحارثي الشریف . د

من مطلع القرن الثامن الھجري الرابع  عشر المیالدي حتى أتراك الشریف بمكة 

  نھایة القرن العاشر الھجري السادس عشر المیالدي
  

357  
- 374  

  جامعة دمنھور  عبد المنعم محمد مجاھد               . د  7
  اآلثار المترتبة على الغضب في مصر القدیمة

375  
- 408  

  جامعة المنصورةسلوى عبد الخالق علي أحمد     . د  8
  الفتوحات اإلسالمیة لمملكتي الخزر وجرجان حتى نھایة العصر األموي  

   

409 -  
486  

  أمل محمد بیومي مھران            جامعة دمنھور. د  9

  تحدید موقع شاروحین القدیمة

  

487- 
494  

ھدى عبد هللا قندیل                  . أحمد عبد الحلیم دراز  د. د   10
  جامعة المنوفیة  

  التقارب بین اللغة المصریة واللغة اللیبیة القدیمة
  

495-
524  

  وائل محمد محمود على الرفاعى     . د  11
  جامعة المنصورة                                                             

  م1947  -م 1936بریطانیة من القضیة الفلسطینیة فى العالقات السعودیة ال

525--   
558  

  رانیا مصطفى محمد            جامعة اإلسكندریة. د  12
بمتحف كلیة اآلداب جامعة " Corn- mummy"تابوت مومیاء الحبوب 

  اإلسكندریة

559-   
598  

  عبدالواحد عبدالسالم إبراھیم . د  13
  جامعة اإلسكندریة

  "سوبك  –خو " مالحظات على لوحة  

599- 
627  

  629  أحمد محمد أحمد البربرى    جامعة عین شمس. د  14



  -  أسماء التابوت ودالالتھا فى اللغة المصریة القدیمة
650  

  سعید بن سویلم التركى             جامعة أم القرى . د  15
أھمیة المیاه وعوامل تلوثھا ، وطرق معالجتھا فى المملكة العربیة السعودیة من 

  جغرافیة المیاه والبیئةمنظور 

651 - 
718  

  نھلة إبراھیم محمد إبراھیم       آداب اإلسكندریة     . د  16
التغیر واالستمراریة فى الشخصیة االجتماعیة لدى الطبقة التغیر واالستمراریة فى الشخصیة االجتماعیة لدى الطبقة 

 ““تاریخى تاریخى   --سوسیو سوسیو ” ” الوسطى المصریة فى نصف قرن تحلیل الوسطى المصریة فى نصف قرن تحلیل 
  

719- 
775  

 


