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 ذاتيةـيرة الـالس

                    ةأوال : البيانات الشخصي
 دين إبراهيم ـق محمد جمال الـيـــوفد /  أ.  :  م ـاالس

 .محافظة القليوبية  –، مدينة بنها  2522/  25/  52تاريخ الميالد : 
 آلداب جامعة حلوان .بكلية ا الجغرافيا االقتصاديةالوظيفة الحالية : أستاذ 

 . السابق لوانـبكلية اآلداب جامعة ح ووكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 نظم المعلومات الجغرافية األسبق .ورئيس مجلس قسم الجغرافيا و 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لفحص اإلنتاج العلمى لشغل وظائف األساتذة   
-5122الدورة الثانية عشر ) – ى للجامعاتبالمجلس األعل األساتذة المساعدينو 

بتاريخ  222( وفقا لموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 5125
 .52/8/5122بتاريخ  7553، و القرار الوزارى رقم  55/8/5122
 

 ثانيا : المؤهالت العلمية 
 .2533ـ ليسانس فى اآلداب ـ قسم الجغرافيا ـ جامعة المنيا دور مايو  2
 .2583دبلوم عام فى التربية ـ جامعة الزقازيق ـ ـ  5
 .2551ـ درجة الماجستير فى اآلداب ـ جغرافيا ـ جامعة المنيا  7
 .2552دكتوراه فى اآلداب ـ جغرافيا ـ جامعة الزقازيق ــ درجة ال 2
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 برة األكاديمية (.ـثالثا : التدرج الوظيفى ) الخ
 يم .مدرس بالتربية والتعل 2533/  2/21ـ من 
 بأكاديمية الفنون . مدرس 2552/  5/  52ـ من 
 .لوان ـمدرس مساعد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة ح 2552/  25/ 22ـ من 
 مدرس بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حلوان .  2552/  2/  52ـمن 
 وان .ــأستاذ مساعد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حل 5111/  21/  55ـ من 

 وان .ـــبقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حل دكتور أستاذ  5121/  2/  53_ من 
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب  مجلس رئيس 5122/ 8/  21ـ من 

 وان .ـجامعة حل
اآلداب وكـيل كلية اآلداب لشئون خـدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية  5125/  7/  55من  -

 . جامعة حلــوان 
 

 رابعا : التدريس الجامعى . 
 التدريس وتدريس بعض المقرارات الجغرافية وذلك على النحو التالى  هيـئة وـالقيام بمهام عض

 ـ بكلية اآلداب جامعة حلوان . 2
 ـ بكلية التربية جامعة حلوان .  5

 ـ بكلية السياحة جامعة حلوان . 7
 تأهيل معلمى المرحلة االبتدائية الى المستوى الجامعى  ـ المشاركة فى برنامج 2
 ـ بكلية التربية جامعة أسيوط . 2
 ـ بكلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس . 2
 ـ بكلية التربية جامعة األزهـــر . 3
 ـ بكلية اآلداب جامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان ( . 8
 س ) سلطنة عمان ( .ـ بكلية التربية جامعة السلطان قابو  5

 كلية اآلدب جامعة حـلوان.  –لطالب الدراسات العليا بقسم الجغرافيا  يسدر الت-21
 كلية اآلدب جامعة بنها . –لتدريس لطالب الدراسات العليا بقسم الجغرافيا 2- 22
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 خامسا : عضوية الهيئات والجمعيات العلمية ذات العالقة بمجال التخصص .
 

 .  2533معلمين ة الـو نقابـعض  ـ
 . 2582رافية المصرية ـية الجغـو الجمعـعض -

 رائط والمساحة بالجامعات المصرية .ـو رابطة خريجى شعبة الخــ عض

 ية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ـو الجمعـعض -

 ية الجغرافية الكويتيــــــــــة .ـو الجمعـعض -
 

 ية األخرى .ـشطة الجامعسادسا : االسهامات واالن
 . 5121 – 5112،  2558/  53،  2553/  52و مجلس قسم الجغرافيا ــ عض

 . 5113/  5112أمين مجلس قسم الجغرافيا  -
  5113/ 5112 - 2553/  52ـ عضو لجنة األجهزة العلمية بكلية اآلداب جامعة حلوان 

 .  5113/5118،  2558/  53ـ عضو لجنة المكتبات بكلية اآلداب جامعة حلوان 
 .  5118/5115بكلية اآلداب جامعة حلوان  الدراسات العلياـ عضو لجنة

 . 5121/5122الطالب بكلية اآلداب جامعة حلوان التعليم و  شئون _ عضو لجنة
، 5122/5125،  5122/ 5121ة حلوان ــة اآلداب جامعــعضو مجلس كلي -

5125/5127  ،5127/5122 . 
، 5127، 5125ة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان عضو مجلس شئون خدم -

5127/5122  . 
 5122، 5125،5127رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب   -
،5122 .  

ـ المشاركة فى الحلقة الدراسية الدولية بعنوان ) نظم المعلومات الجغرافية ـ استدامة وازدهار 
هـ  2222رجب  55ـ  28ى عقدت فى مدينة القاهرة فى الفترة من المدينة والبيئة ( والت

والتى نظمتها ادارة األمم المتحدة لخدمات الدعم واالدارة  2552ديسمبر  22ـ  21الموافق 
 من أجل التنمية ومنظمة العواصم والمدن االسالمية .

جامعة االسكندرية دوة االتجاهات الحديثة فى الجغرافيا بكلية اآلداب ــ االشتراك بحضور ن
2552 . 
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ـ المشاركة ببحث فى فعاليات مؤتمر التخطيط والتنمية فى سلطنة عمان والذى عقد بكلية 
 22ـ  5هـ الموافق  2252رجب  72ـ  22اآلداب جامعة السلطان قابوس خالل الفترة من 

 .  5111أكتوبر 
نعقد فى الجمعية الجغرافية ـ المشاركة ببحث فى أعمال الملتقى الثانى للجغرافيين العرب الم

 . 5111/  22/  57ـ  51المصرية بالقاهرة خالل الفترة من 
ـ المشاركة بالدورة التدريبية في مجال الدراسات البيئية التي نظمها قسم الجغرافيا بكلية اآلداب 

  5112/  5/  52ـ  55جامعة السلطان قابوس لمعلمي وزارة التربية والتعليم خالل الفترة من 
ـ المشاركة في ورشة عمل المؤشرات البيئية التي نظمها قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة 
السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة البلديات االقليمية والبيئة وموارد المياه بسلطنة عمان 

 م . 5112أكتوبر  23ـ  22خالل الفترة من 
بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان   المشاركة مع فريق عمل بالمديرية العامة للمناهج -

 م 5117 -5115في تأليف ومراجعة كتاب الدراسات االجتماعية للصف السابع األساسي ، 
 . (228/5115)قرار وزاري رقم 

المشاركة مع فريق عمل بالمديرية العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان  -
م  5112 – 5117راسات االجتماعية للصف الثامن األساسي ، في تأليف ومراجعة كتاب الد

 ( . 5117/  271) قرار وزاري رقم 
المشاركة مع فريق بحثي بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة السلطان قابوس ، في إعداد  -

بحث ممول من قبل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ، بعنوان زحف الرمال وأخطارها 
 رق والمراكز العمرانية في عمان .على الط

في أعمال المؤتمر  –سلطنة عمان  –المشاركة ببحث التلوث البيئي في محافظة مسقط  -
الدولي الرابع عشر )حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة ( والذي عقد باإلسكندرية خالل 

 .5112مايو  21-8الفترة من 
ول الذي نظمته الجمعية الجغرافية بدول مجلس المشاركة ببحث في اللقاء العلمي األ  -

التعاون لدول الخليج العربية بمقر دارة الملك عبد العزيز في مركز الملك عبد العزيز التاريخي 
 . 5112فبراير  23 – 22بالرياض خالل الفترة من 

والذي المشاركة في ندوة البحث العلمي ودوره في مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ،  -
 . 5112أبريل  2-5ُعقد بجامعة السلطان قابوس في الفترة من 
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 أعمال المشاركة ببحث جزر الديمانيات الطبيعية في محافظة مسقط )سلطنة ُعمان ( في -
والذي عقد بجامعة أسيوط خالل  ، والبيئة في الوطن العربي للتنمية المؤتمر الدولي الثالث

 .  5112مارس  57 – 52الفترة من 
المشاركة في مشروع تنميـة قـدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان اجتياز  -

 .25/3/5112 – 5البرنامج التدريبي )االتجاهات الحديثة في التدريس ( في الفترة من 
المشاركة في مشروع تنميـة قـدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ،  -

 51 – 28التدريبي )اتحاذ القرار وحل المشكالت ( في الفترة من واجتياز البرنامج 
/2/5112. 
المشاركة في مشروع تنميـة قـدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، واجتياز -

 . 3/5112/ 2 – 5البرنامج التدريبي )تقـييم التـدريس ( في الفترة من 
هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، واجتياز  المشاركة في مشروع تنمية قدرات أعضاء -

 . 8/8/5112 – 2البرنامج التدريبي )استحدام التكنولوجيا في التدريس ( في الفترة من 
 –سلطنة عمان  – ظفارفي محافظة  اآلثار البيئية إلنتاج مياه الشرب : المشاركة ببحث -

 –بكلية اآلداب ( والذي عقد  البيئيةالمشكالت ) األول لقسم الجغرافيافي أعمال المؤتمر 
 . 5115 إبريل  55-52خالل الفترة من  جامعة بنها 

أساسيات االستشعار من بعد خالل الفترة من  تدريبية عن  المشاركة في حضور دورة -
 .، والتي عقدت بالهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء  5115/ 22/3 -25/3
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، واجتياز المشاركة في مشروع  -

 .  8/2/5121 – 3( في الفترة من )معايير الجودة في العملية التعليميةالبرنامج التدريبي 
المشاركة في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، واجتياز  -

   5121 /25/2 – 22( في الفترة من الوقت واالجتماعات )إدارةالبرنامج التدريبي 
قة الصف السادس ـدمة لمسابـية المقـتب الدراسـان تحكيم الكـال لجـالمشاركة في أعم -

الفيوم (  -األقصر  –وكتب المحافظات )اإلسماعيلية ، والصف الثالث اإلعدادي ، اإلبتدائي 
بجمهورية مصر د التعليمية ، بوزارة التربية والتعليم ر المناهج والمواـويـالالمركزية ، بمركز تط

 م  . 53/2/5121حتى  52/2/5121، خالل الفترة من العربية 
المشاركة في أعمـال لجـان تحـكيم الكـتب الخـارجـية ، بمركز تطـويـر المناهج والمواد   -

 27/2/5121فترة من التعليمية ، بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية ، خالل ال
 م  . 23/2/5121حتى 
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السنوي الثاني عشر لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات في أعمال المؤتمر  بالحضورالمشاركة  -
 جامعة اإلسكندرية –بكلية اآلداب والذي عقد ،  غير (ـربية في عالم متـة العـالجغرافية )السياح

 .  5121 يوليو  52 ـ52 خالل الفترة من
ة ـنية المصريـدراسات الصيـوث والـز البحـدولي األول لمركـمر الـات المؤتـاك في فعاليتر ـاالش -

، ية ( ـنولوجـارية والتكـادية والتجـاالت االقتصـري في المجـاق التعاون الصيني المصـوان )آفـبعن
 . 5121أبريل  8-2والذي عقد بجامعة حلوان في الفترة من 

رات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، واجتياز المشاركة في مشروع تنمية قد -
( دور القيادات الجامعية في تحقيق الجـودة في ضـوء سياسة الجامعة )البرنامج التدريبي 

  .  28/2/5122 الموافق
المشاركة في تحكيم المحتوى العلمي لمقرر الدراسة الميدانية من منظور جغرافي المطلوب  -

بالمركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات  رة إلكترونية ،تحويله إلى صو 
 . 23/2/5122بتاريخ بجمهورية مصر العربية  بوزارة التعليم العالي

و اللجنة العلمية لفحص أوراق المتقدمين لشغل وظيفة مدرس جغرافيا بشرية )جغرافية ـعض -
 . 21/3/5122 بتاريخ واديـوب الـسوان جامعة جنبكلية اآلداب بأ بقسم الجغرافيا  العمران(

 تداعيات وحلول – المشكالت البيئية) الثاني  لقسم الجغرافياالمشاركة في أعمال المؤتمر   -
 . 5125 إبريل  71-55خالل الفترة من  جامعة بنها  –بكلية اآلداب ( والذي عقد 

ر لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات السنوي الرابع عش في أعمال المؤتمر بالحضورالمشاركة  -
 –بكلية اآلداب والذي عقد ،  الجغرافية )الجغـرافيا والتحوالت السياسية في الوطن العربي (

 .  5125 يوليو  8 - 3 خالل الفترة من جامعة اإلسكندرية
المشاركة بالحضور في أعمال المؤتمر الدولي االول  للتعلم االلكتروني في الوطن العربي  -
 . 5125يوليو  22 – 5 –القاهرة  –الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني  –افاق تطويره و 
المشاركة ببحث )مشكلة الغذاء ( في أعمال ندوة المواجهة والمصالحة بين اإلنسان وبيئته  -

 . 3/22/5125 –، كلية اآلداب جامعة حلوان 
يل مشاركة في مورد نادر بالتعاون المشاركة في إعداد وتنظيم ندوة علمية بعنوان نهر الن -

 21/25/5125مع المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة بكلية اآلداب جامعة حلوان ، بتاريخ 
المشاركة في إعداد وتنظيم ندوة علمية بعنوان دقة إنتاج الخرائط اآللية بكلية اآلداب جامعة  -

 . 3/7/5127حلوان ، بتاريخ 
يم ندوة علمية بعنوان اتجاهات حديثة في الدراسات التطبيقية في المشاركة في إعداد وتنظ -

 . 27/7/5127األدب المقارن بكلية اآلداب جامعة حلوان ، بتاريخ 
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بكلية اآلداب جامعة حلوان بعنوان إشكاليات الترجمة المشاركة في إعداد وتنظيم ندوة علمية  -
 . 52/7/5127، بتاريخ 

بكلية بعنوان التعامل اآلمن بالنقود والمستندات دوة علمية المشاركة في إعداد وتنظيم ن -
 . 51/7/5127اآلداب جامعة حلوان ، بتاريخ 

 53المشاركة في إعداد وتنظيم وعقد الملتقى الحادي عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان  -
 بمقر جامعة حلوان . 5127مارس  58-
بز واستهالكه في مدينة بنها محافظة المشاركة ببحث التغيرات التي طرأت على إنتاج الخ -

القليوبية ، في المؤتمر الجغرافي الدولي )الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرة( ، الذي عقد 
 . 2/2/5127-2الموافق  2/2272/ 57- 51بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في الفترة من 

ع لطالب وخريجي أقسام كلية المشاركة في إعداد وتنظيم وعقد الملتقى التوظيفي الراب -
 بمقر جامعة حلوان . 5127ابريل  23 – 22اآلداب جامعة حلوان 

المشاركة في حضور المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني سويف )قطاع خدمة المجتمع  -
وتنمية البيئة ( باالشتراك مع اتحاد الجامعات العربية والذي عقد يوم الثالثاء الموافق 

52/2/5127 . 
 ( .5125 – 5122لمشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة حلوان )ا-
بعنوان مصادر الطاقة غير التقليدية بالتعاون مع المشاركة في إعداد وتنظيم ندوة علمية  -

 .5/25/5127المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة يوم االثنين
بكلية اآلداب جامعة حلون اعتباراً  افيةونظم المعلومات الجغر  اإلشراف على قسم الجغرافيا -

 . 2/2/5125 – 2/2/5125من 
 – 2/8/5125اعتبارًا من اإلشراف على قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة حلون  -
2/22/5125 . 
اإلشراف على قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب جامعة حلوان اعتباراً  -

 . 2/25/5127من 
اركة في حضور المؤتمر العربي الرابع : التعليم العالي في الجامعات العربية اآلفاق المش -

والتحديات ، بقاعة المنتزه بفندق اإلنتركونتننتال سيتي ستارز بمدينة نصر القاهرة في الفترة 
 .5122فبراير  51 – 28من 

خاطر الجيوبيئية المشاركة في إعداد وتنظيم الندوة العلمية األولى لمشروع تقييم الم -
الممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث  للمناطق األثرية بمحافظة المنيا

 . 27/7/5127بجامعة حلوان يوم الخميس الموافق  العلمي وذلك
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المشاركة في إعداد وتنظيم وعقد الملتقى التوظيفي الخامس لطالب وخريجي أقسام كلية  -
 بمـــقر جامعة حــــــلوان . 5122ابريل  23خميس اآلداب جامعة حلوان ال

المشاركة ببحث اقتصاديات الفحم كمصدر للطاقة ، في المؤتمر السادس حول اإللزام  -
 بكلية العلوم وااللتزام البيئي  وربط البحث العلمي بالصناعة لمواجهة التحديات ، الذي عقد

 . 52/2/5122 – 57بجامعة حلوان في الفترة من 
لمشاركة في إعداد وتنظيم الندوة العلمية الثانية لمشروع تقييم المخاطر الجيوبيئية ا -

للمناطق األثرية بمحافظة المنيا الممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث 
- 52العلمي وذلك بديوان عام محافظة المنيا وبمشاركة جامعة المنيا خالل الفترة من 

53/22/5122  . 
التحليل الجغرافي للواردات المصرية ، في المؤتمر الجغرافي الدولي األول  : المشاركة ببحث -

، الذي عقد بجامعة  وآفاق المستقبل بعنوان : اتجاهات التنمية المستدامة في الوطن العربي
 . 55/2/5122 – 53حلوان في الفترة من

البرنس السعيد للتعيين في وظيفة عضـو اللجنة العلمية لالستماع للدكتور/  ايهاب لطفي  -
مدرس جغرافية نقل بقسم الجغرافيا  بكلية اآلداب ببورسعيد جامعة بورسعيد بتاريخ 

72/25/5122 . 
المشاركة بحضور المؤتمر الدولي السادس عشر لقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة  -

امعة االسكندرية في الفترة اآلسكندرية بعنوان : الوطن العربي في مفترق طرق ، الذي عقد بج
 . 58/3/5122 – 53من
المشاركة ببحث : التحليل الجغرافي للواردات المصرية ، في المؤتمر الجغرافي الدولي األول  -

بعنوان : اتجاهات التنمية المستدامة في الوطن العربي وآفاق المستقبل ، الذي عقد بجامعة 
 . 55/2/5122 – 53حلوان في الفترة من

شاركة ببحث : التحليل الجغرافي لواردات العالم االسالمي ، في مؤتمر التنمية والبيئة الم -
 .22/25/5122 – 27والسكان في العالم االسالمي ، الذي عقد بجامعة األزهـــــــر في الفترة 

المشاركة في أعمـال لجـان تحكيم الكـتب الدراسـية المقـدمة لمسابـقة الصف الثالث   -
، بمركز تطـويـر المناهج والمواد التعليمية ، بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر  اإلعدادي

 . 52/5123العربية ، يوم 
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 .العلميةل ـعلى الرسائ رافـسابعاً : اإلش
دراسة في جغرافية النقل ،  –ة ـين السخنـيناء العـوراه بعنوان : مــاالشراف على رسالة دكت-

 . وان ـلـة حـية اآلداب جامعـلك –رافيا ـبقسم الجغ
بمعهد  -االشراف على رسالة دكتـوراه بعنوان :  الجغرافيا الزراعية لمحافظة المنوفية-

 فرع السادات . –جامعة المنوفية  –الدراسات والبحوث البيئية 
دراسة  – المواقع الصناعية في شعبية مصراته بليبياوراه بعنوان : ــاالشراف على رسالة دكت-
 .  بنهاة ـية اآلداب جامعـكل –رافيا ـ، بقسم الجغ غرافية تحليليةج
 -على رسالة دكتــوراه بعنوان : الـوظيفة التجارية بالمنطقة الشرقية لمدينة القاهرة  االشراف-

 ين شمس ـجامعة ع –كلية التربية  –بقسم الجغرافيا  -دراسة في جغرافية المدن
دراسة  –يزة ـنـوان : الصناعـات الغذائية في محافظة الجاالشراف على رسالة ماجـستير بع -

 وان .ـلـة االداب جامعة حـكلي –في الجغرافيا االقتصادية ، بقسم الجغرافيا 
خالل الفترة  ر من رمضانـدينة العاشـمالصناعة في وان : ـاالشراف على رسالة ماجستير بعن-

كلية اآلداب  –بقسم الجغرافيا  – ة في الجغرافيا االقتصادي دراسة  –  5122 – 2551من 
 جامعة بنـها .

االشراف على رسالة ماجستير بعنوان : شبكات البنية األساسية بمدينة بلبيس محافظة  -
 –دراسة في جغرافية الخدمات ، بقسم الجغرافيا  -الشرقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 كلية اآلداب جامعة بنها .
دراسة في  –خـيل الـبلح في مـصر ـوان : نـقشة رسالة ماجـستير بعنالمشاركة في منا -

 تربية جامعة عين شمس .ـالجغرافيا االقتصادية ، بقسم الجغرافيا كلية ال
 –المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنـوان : جغـرافيـة الصناعـة في محافظة قـنا  -

 ا كلية التـربية جامعة عين شمس .دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، بقسم الجغرافي
المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : الموارد العلفية والثروة الحيوانية في الصين  -

 ازيق .ـزقـجامعة ال -الشعبية ، بقسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث اآلسيوية
 –لترفيـهية في إقليم القاهرة الكبرى المشاركة في مناقشة رسالة دكتـوراة بعنوان : المـدن ا -

  بكلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية .، دراسة في جغرافية الترويح 
المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : تغير الحيازة الزراعية األرضية في مركز  -

ي والعشرين منوفية خالل النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحاد –الباجور 
 دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، بكلية اآلداب جامعـة المـنوفـية .
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المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان : استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة كفـر  -
 الشيخ دراسة جغرافية ، بكلية اآلداب جامعـة المنوفـية .

: إنتاج البيض ولحوم الدجاج في تركيا  المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان -
ومساهمته في الدخل القومي الوطني ، بقسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث 

 جامعة الـزقـازيق . -اآلسيوية
يرة ـليم بحـدام األرض في إقـطور استخـوان : تـالمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعن -

 اآلداب جامعة اإلسكندرية . ةـو ، بقسم الجغرافيا كليـإدك
مدينة المنصورة ، في  األسواق الرئيسية: المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنـوان  -

 دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، بقسم الجغرافيا كليـة اآلداب جامعة المنصورة .
إب ، بقسم المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنـوان : الجغرافيا الطبية لمحافظة  -

 الجغرافيا كليـة الـتربـية جامعة عين شمس .
، بقسم دراسة جغرافية  –در ـــــز بـركـالمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : م -

 هور .ــة دمنـيا بكلية اآلداب جامعـرافـالجغ
رافيا ـجغدراسة في ال –يوم ـالف فياكهة ـالفوراه بعنوان : ـالمشاركة في مناقشة رسالة دكت -
 زراعية ، بقسم الجغرافيا بكلية التربية جامعة عين شمس .ـال
اإلشراف المشترك على رسالة دكتوراه بعنوان : شبكة النقل ومشكالتها في إقليم مدينة كفر  -

 دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، كلية اآلداب ، جامعة حلوان . –الشيخ 
 –نوان : الطـــــــاقة الكهربائية في محافظة أسيوط المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بع -

 جامعة أسيوط . –دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، بكلية اآلداب 
المقومات البيئية للتنمية السياحية المستدامة المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان  -

، بكلية  ومات الجغرافيةدراسة في جغرافية السياحة باستخدام نظم المعل –في محافظة جدة 
 . بنهاجامعة  –اآلداب 

دراسة في  -االشراف على رسالة دكتوراه بعنوان الطاقة الكهربائية في محافظة الشرقية  -
 كلية اآلداب جامعة بنها . –الجغرافية االقتصادية ، بقسم الجغرافيا 

دراسة في  –صـــر المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان : الطاقة المتجددة في م -
 جامعة الزقازيق .–الجغرافيا االقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،  بكلية اآلداب 

نوان : صناعة مواد البناء في محافظة تعــــز ـــــوراه بعـــــالمشاركة في مناقشة رسالة دكت -
 ة أسيوط .ـــعناعة  ، بكلية اآلداب جامــــرافية الصــــــباليمن دراسة في جغ
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المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـــــنوان : إمكانات التنمية السياحية في منطقة  -
 بكلية اآلداب جامعة المنصــورة . –دراسة جغرافية  –النقاط الخمس في ليبيا 

المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـــــنوان : إمكانات التنمية السياحية في محافظة  -
 بكلية اآلداب جامعة المنوفية . –دراسة جغرافية  –سماعيلية اال
 2557أكتوبر بين عامي  2 لمدينةاإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان الخريطة الصناعية  -
بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية  -دراسة في جغرافية الصناعة 5127 –

 اآلداب جامعة حلوان .
في مصر ، ناعة األثاث الخشبي ــقشة رسالة دكتوراه بعـــــنوان : صالمشاركة في منا -

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ، بقسم الجغرافيا بكلية الدراسات 
 . اإلنسانية فرع البنات جامعة األزهــــر 

ملكة العربية االشراف على رسالة دكتوراه بعنوان : تجارة التجزئة في مدينة أبها بالم -
دراسة في الجغرافيا االقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، كلية اآلداب  –السعودية 

  جامعة بنها .
المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـــــنوان : الجريمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
بكلية اآلداب  –شارقة دراسة حالة (  أبعادها الجغرافية وتداعياتها االقتصادية )إمارة ال –

 جامعة اإلسكندرية .
المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـــــنوان : إنتاج مياه الشرب واستهالكها في مركز  -

 بكلية اآلداب جامعة بنها . –دراسة في الجغرافيا التطبيقية  -الزقازيق
ة السياحية في المنطقة الجبلية بإقليم المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : التنمي -

 دراسة جغرافية ، بكلية اآلداب جامعة المنصورة . –كوردستان العراق 
دراسة  –التغير الوظيفي لمدينة طرابلس الليبية القديمة  : فحص وتحكيم بحث بعنوان -

اآلداب جغرافية ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا بكلية 
 جامعة المنصورة .

التحليل الجغرافي الستخدامات األراضي القائمة والمتوقعة في  : فحص وتحكيم بحث بعنوان -
مدينة طرابلس، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا بكلية 

 اآلداب جامعة المنصورة . 
رصد التغير في أنماط استخدام األرض المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان :  -

بمحافظة القليوبية والمشكالت البيئية الناجمة عنه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
 واالستشعار عن بعد  ، بكلية اآلداب جامعة بنها .
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تير بعنوان  : دور الصناعات الصغيرة في تنمية مركز سالمشاركة في مناقشة رسالة ماج  -
 ، بكلية اآلداب جامعة بنها .  ة جغرافيةدراس -ميت غمر

المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان النقل ودوره في التنمية االقتصادية بمنطقة  -
 زليتين  ، بكلية اآلداب جامعة المنصورة .

لصناعة في محافظة السويس ودورها المشاركة في االشراف على رسالة ماجستير بعنوان : ا -
في التنمية االقتصادية ، دراسة في الجغرافيا االقتصادية، باستخدام نظم المعلوات الجغرافية، 

 بكلية اآلداب جامعة حلوان .
التلوث بالنفايات الصلبة في منطقة الخمس  : المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعـــــنوان -

 بكلية اآلداب جامعة بنها . –ية البيئة دراسة في جغراف -ليبيا 
العراق دراسة في -المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـــــنوان النفط في إقليم كردستان  -

 بكلية اآلداب جامعة المنصورة  . –الجغرافيا االقتصادية 
دراسة  -في محافظة الشرقية  إنتاج الخبز واستهالكهاالشراف على رسالة دكتوراه بعنوان :  -
 كلية اآلداب جامعة بنها . –، بقسم الجغرافيا  اإلنتاججغرافية  في
 -االشراف على رسالة دكتوراه بعنوان : تجارة التجزئة في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية  -

 كلية اآلداب جامعة بنها . –دراسة في الجغرافية االقتصادية ، بقسم الجغرافيا 
ير بعنوان : التحليل المكاني لتوزيع محطات تعبئة وقود االشراف على رسالة ماجست -

دراسة في الجغرافية االقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  -السيارات بمركز الزقازيق 
 كلية اآلداب جامعة بنها . –، بقسم الجغرافيا 

دراسة في  -االشراف على رسالة ماجستير بعنوان :األسواق الرئيسية في مدينة الزقازيق  -
 كلية اآلداب جامعة بنها . –الجغرافية االقتصادية ، بقسم الجغرافيا 

المشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعـــــنوان : صناعة الغزل والنسيج  في ليبيا دراسة في  -
 بكلية البنات  جامعة عين شمس  . –جغرافية الصناعة

دراسة في  -ان النفط في إقليم كردستان العراقالمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـــــنو  -
 بكلية اآلداب  جامعة المنصورة . –الجغرافيا االقتصادية

دراسة في  -المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : المناطق الحرة في مصــــر  -
 بكلية التربية  جامعة عين شمس . –الجغرافيا االقتصادية

ماجستير بعـنوان : مدارس التعليم الثانوي في محافظة المشاركة في مناقشة رسالة  -
 -باستخدام نظم المعلومات الجغرافية –دراسة في جغرافية الخدمات   -الفروانية بالكويت 

 بكلية اآلداب  جامعة بنها .
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المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بعـنوان : المقومات الطبيعية للسياحة البيئية في  -
بكلية اآلداب  جامعة  –دراسة في الجغرافيا الطبيعية   -العراق  -م كردستان قضاء بشدر بإقلي

 المنصورة .
االشراف على رسالة دكتوراه بعنوان : حركة التجارة السلعية بين مصر ومجلس التعاون  -

 دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، كلية التربية جامعة عين شمس . –لدول الخليج العربية 
في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان : الطريق الدولي والتنمية الصناعية بمراكز المشاركة -

دراسة في الجغرافيا االقتصادية باستخدام نظم المعلومات -شمالى الدلتا بين فرعي النيل
 الجغرافية ، كلية اآلداب جامعة المنصورة .

يطة الفقر الحضري بحي االشراف على رسالة دكتوراه بعنوان : التحليل المكاني لتوزيع خر  -
دراسة في جغرافية العمران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،  -المنتزه محافظة االسكندرية

 .  كلية اآلداب جامعة حلوان –بقسم الجغرافيا 
-: التغيرات السكانية لمنطقة فزان بجنوب ليبياالمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان -

 . بنها، كلية اآلداب جامعة سكان جغرافية ال دراسة في
: التحليل المكاني لخريطة السياحة الدينية في بعنوان  ماجستيرالمشاركة في مناقشة رسالة -

( باستخدام نظم المعلومات 5122-5111بالعراق خالل الفترة ) محافظة النجف األشرف
 . قناة السويس باالسماعيلية ، كلية اآلداب جامعة الجغرافية 

شبكة الطرق الحضرية وأثـــرها على  :  بعنوان دكـــتوراهرسالة  االشراف علىاركة في المش -
باستخدام االستشعار عن بعد ونظم   -دراسة جغــرافية  –النمو العمراني للمدينة المنورة 

 . جامعة حلـــوان ، كلية اآلداب المعلومات الجغرافية 
: النقل البري ودوره في التنمية االقتصادية في ن نواــبع ماجستيرالمشاركة في مناقشة رسالة -

 ، كلية اآلداب جامعة المنصورة . االقتصاديةدراسة في الجغرافيا -منطقة الجفارة الليبية 
ر البيئي لمنطقة مبارك ـــويم األثــتق :  نوانــبع ماجستيرالمشاركة في مناقشة رسالة -

باستخدام نظم المعلومات وتقنيات  ، بيئة دراسة في جغرافية ال –الصناعية مركز قويسنا 
 . بنهاكلية اآلداب جامعة  االستشعار من بعد ، 
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 العلمية. فحص وتحكيم البحوث ثامناً : 
دراسة في جغرافية  –فحص وتحكيم بحث بعنوان : جــــــرائم األحــــداث في قطاع غــــــــــــــزة  -

 . 5125( يناير 72امعة حلوان العدد)الجريمة ، للنشر بمجلة كلية اآلداب ج
فحص وتحكيم بحث بعنوان : أثــر الجبهة النهرية على استخدامات األرض في مدينة بنها ،  -

 . 5125( يوليو 75للنشر بمجلة كلية اآلداب جامعة حلوان العدد)
 فحص وتحكيم بحث بعنوان : التقييم الجغرافي للحدود اإلدارية لمحافظة حلوان ، للنشر -

 . 5125بدورية اإلنسانيات بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، 
الحضري في نطاق مدينة  –فحص وتحكيم بحث بعنوان : معايير تحديد المتصل الريفي  -

دراسة في جغرافية العمران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، الستكمال  –المنصورة 
 افيا بكلية اآلداب جامعة المنصورة . إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغر 

فحص وتحكيم بحث بعنوان :التوزيع الجغرافي للخدمات األمنية في إمارة أبوظبي بدولة  -
اإلمارات العربية المتحدة ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم 

 .  5125الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنصورة ، أكتوبر 
حكيم بحث بعنوان : المقومات الطبيعية للتنمية السياحية بمنطقة النقاط الخمس فحص وت -

في ليبيا ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب 
 .   5127جامعة المنصورة ، مارس 

ندرية ، فحص وتحكيم بحث بعنوان : اإلسكان الحكومي في حي الجمرك بمحافظة اإلسك -
 . 5127رؤية جغـــرافية ، بمجلة اإلنسانيات ، بكلية اآلداب جامعة دمنهور ، ديسمبر 

دراسة في  –ليبيا  –فحص وتحكيم بحث بعنوان أضــــرار حــــوادث المرور بمنطقة زليتن  -
جغرافية النقل ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا بكلية 

 . 5122اب جامعة المنصورة ، بمجلة كلية اآلداب جامعة المنصورة ، فبراير اآلد
فحص وتحكيم بحث بعنوان المقومات الطبيعية للتنمية السياحية في المنطقة الجبلية بإقليم  -

كوردستان العراق  الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية 
 .5122رة ، بمجلة كلية اآلداب جامعة المنصورة ، مارس اآلداب جامعة المنصو 

دراسة في  –الحضري لمدينة دمياط  –فحص وتحكيم بحث بعنوان : الهامش الريفي  -
جغرافية العمران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة 

 منصورة . الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة ال
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فحص وتحكيم بحث بعنوان : النفط وتطور الخدمات والمرافق األساسية في منطقة الظاهرة  -
بسلطنة عمان دراسة في جغرافية العمران ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير 

 من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنصورة .
دراسة  –ظيفي لمدينة طرابلس الليبية القديمة فحص وتحكيم بحث بعنوان : التغير الو  -

جغرافية ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب 
 جامعة المنصورة .

فحص وتحكيم بحث بعنوان : التحليل الجغرافي الستخدامات األراضي القائمة والمتوقعة في  -
الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا بكلية  مدينة طرابلس، الستكمال إجراءات

 اآلداب جامعة المنصورة . 
دراسة  -فحص وتحكيم بحث : التركيب الحجمي للصناعات الزراعية في محافظة الدقهلية -

في الجغرافيا االقتصادية ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا 
 ة المنصورة .بكلية اآلداب جامع

فحص وتحكيم بحث : تقييم تجربة التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية  ، لكل  -
من : د/ ياسين حميد بدع المحمدي ، د/ كمال عبداهلل حسن الدليمي  من كلية اآلداب جامعة 

داب جامعة األنبار ،  للمشاركة في المؤتمر الجغرافي الدولي األول لقسم الجغرافيا بكلية اآل
 . 55/2/5122 – 53حلوان المنعقد خالل الفترة من 

فحص وتحكيم بحث:  دور األساليب التقليدية في استدامة التنمية الزراعية في المناطق  -
الجافة وشبه الجافة دراسة حالة : محلية الدويم بوالية النيل األبيض السودان    د/ محمد أبو 

داب جامعةاإلمام المهدي ،  للمشاركة في المؤتمر الحسن القاسم المختار من كلية اآل
 53الجغرافي الدولي األول لقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حلوان المنعقد خالل الفترة من 

– 55/2/5122 . 
فحص وتحكيم بحث: التلوث الصناعي في مدينة الموصل دراسة لصناعات مخـــــــــتارة      -

من كلية التربية جامعة الموصل ،  للمشاركة في المؤتمر د/ أحمد طالل خضر الطائي 
 53الجغرافي الدولي األول لقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حلوان المنعقد خالل الفترة من 

– 55/2/5122 . 
فحص وتحكيم بحث بعنوان : المسكن الريفي بمنطقة ترهونة ليبيا ، الستكمال إجراءات  - -

 وراه من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنصورة .الحصول على درجة الدكت
فحص وتحكيم بحث بعنوان : نحو تنمية سياحية بساحل منطقة عسير باستخدام نظم  -

المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ، من كلية العلوم اإلنسانية  جامعة الملك خالد 
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الجغرافي الدولي األول لقسم الجغرافيا  ،المملكة العربية السعودية ،  للمشاركة في المؤتمر
 . 55/2/5122 – 53بكلية اآلداب جامعة حلوان المنعقد خالل الفترة من 

فحص وتحكيم بحث بعنوان الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية ودورها في  -
ت تنمية المناطق الواعدة ، من معهد األمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدما

االستشارية جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ، المملكة العربية السعودية ،  للمشاركة في 
المؤتمر الجغرافي الدولي األول لقسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حلوان المنعقد خالل الفترة 

 . 55/2/5122 – 53من 
ية لمدينة سامراء محافظة فحص وتحكيم بحث بعنوان :التحليل المكاني الستعماالت التعليم -

صالح الدين بالعراق ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا 
 بكلية اآلداب جامعة المنصورة .

فحص وتحكيم بحث بعنوان : التوزيع الجغرافي للمدارس في مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات  -
صول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية العربية المتحدة ، الستكمال إجراءات الح

 اآلداب جامعة المنصورة .
فحص وتحكيم بحث بعنوان : التحليل المكاني لالستعماالت التعليمية لمدينة سامراء محافظة  -

صالح الدين بالعراق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، الستكمال إجراءات الحصول على 
 سم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة المنصورة .درجة الماجستير من ق

فحص وتحكيم بحث بعنوان : التنمية الزراعية في مشروع المسيب الكبير دراسة جغرافية ،  -
الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة 

 المنصورة .
ت البلدية الصلبة في محافظة الدقهلية ، فحص وتحكيم بحث بعنوان : جغرافية المخلفا -

 . 5122اكتوبر  78العدد   -مجلة كلية اآلداب جامعة بنها
فحص وتحكيم بحث بعنوان  : التوزيع الجغرافي لمعامل الصناعات االنشائية بقضاء ر انية   -

 اقليم كردستان ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية
 اآلداب جامعة المنصورة .

فحص وتحكيم بحث بعنوان  : واقع التنمية السياحية في غرب ليبيا وآفاقها المستقبلية  -
دراسة جغرافية ، الستكمال إجراءات الحصول على درجة الماجستير من قسم الجغرافيا بكلية 

 اآلداب جامعة المنصورة .
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ستخدامات األراضي الزراعية في المنطقة فحص و تحكيم بحث بعنوان : التحليل المكانى ال -
الوسطي من إقليم سهل الجفار بليبيا باستخدام التحليل العاملى و االستشعار من بعد و نظم 

 بمجلة كلية اآلداب جامعة المنصورة. –المعلومات الجغرافية 
( من فحص و تحكيم بحث لغرض اعتماده في التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية -

العراق بعنوان : التوافق المكاني بين مالءمة العوامل الطبيعية و استعماالت  –جامعة كركوك 
 األراضي الزراعية في قضاء الموصل باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد .

 
فحص و تحكيم بحث لغرض اعتماده في التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية( من  -

العراق بعنوان :النمذجة المكانية االحصائية الستعماالت األرض الزراعية في  –جامعة كركوك 
 قضاء الحويجة باستخدام االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية. 

فحص و تحكيم بحث لغرض اعتماده في التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية(  و  -
نوان : التحليل المكانى لألنشطة التجارية بمدينة أبها نشره بالجمعية الجغرافية المصرية  بع

 داخل الطريق الدائري باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار من بعد.
فحص و تحكيم بحث الدكتور / عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الصباغ  لغرض اعتماده في  -

نوان : امكانات انتاج الغاز الحيوي من الكتلة التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية(  بع
دراسة في جغرافية الطاقة  –حالة : ناحية الفقهاء البحرية  –الحيوية في محافظة كفر الشيخ 

 .5122، مجلة كلية اآلداب جامعة دمياط ، يناير 
 فحص و تحكيم بحث الدكتور / عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الصباغ  لغرض اعتماده في -

التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية(  بعنوان : التحليل المكانى لمحطات الوقود 
، دراسة في الجغرافيا االقتصادية ، مجلة كلية اآلداب جامعة المنصورة  –بمحافظة كفر الشيخ 

 . 5122يناير 
اعتماده في فحص و تحكيم بحث الدكتور / عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الصباغ  لغرض  -

–التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية(  بعنوان : النقل الحضري بمدينة طنطا 
،مجلة كلية اآلداب ، جامعة كفر دراسة في جغرافية النقل الحضري  –المشكالت والحلول 

 . 5123الشيخ ، يناير 
وان :  صناعة طلعت عبد الحميد أحمد عبد العاطي بعنفحص و تحكيم بحث الدكتور /  -

 بمجلة كلية اآلداب ، ، دراسة في جغرافية الصناعة –الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان 
 . جامعة كفر الشيخ
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بحث: عبد الفتاح السيد عبد الفتاح المدرس المساعد بآداب القاهرة  بعنوان فحص و تحكيم  -
لنشره  ، محافظة البحيرة دراسة تطبيقية على –تقييم طرق التصنيف غير الموجه للمرئيات 

 .بنها جامعة  بمجلة كلية اآلداب ،
بحث: عبد الفتاح السيد عبد الفتاح المدرس المساعد بآداب القاهرة  بعنوان فحص و تحكيم  -

استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في تحليل التغيرات المكانية الزمنية 
جامعة  لنشره بمجلة كلية اآلداب ، ،  5122 – 2582ن للعمران بمركز رشيد في الفترة م

 .بنها 
بحث: الدكتور / رفيق محمود الدياسطي األستاذ المساعد بآداب حلوان  فحص و تحكيم  -

بعنوان : العمالة غير الرسمية وخصائصها على خط مترو األنفاق  حلوان/المرج دراسة في 
 .  25حلوان العدد جامعة  لنشره بمجلة كلية اآلداب ، ،جغرافية السكان 

بحث بعنوان : التحليل الجغـــــرافي لشبكة الطــــــــــــرق البرية المعبدة بمنطقة فحص و تحكيم  -
 .المنصورة  جامعة  لنشره بمجلة كلية اآلداب ، ،الجفارة/ ليبيا 

لترقية لغرض اعتماده في التقييم ل  نوح السيد محمد سالمة / فحص و تحكيم بحث الدكتور -
: تقييم التنظيم المكاني لشبكة الخدمات الصحية (  بعنوان أستاذ مساعدالعلمية الي مرتبة )

،  بنها، مجلة كلية اآلداب جامعة  الخدماتدراسة في جغرافية  –في محافظة االسماعيلية 
 .5122يناير 

ييم لغرض اعتماده في التق   نوح السيد محمد سالمة / فحص و تحكيم بحث الدكتور -
التقويم التنموي للخدمات الصحية في  (  بعنوان :أستاذ مساعدللترقية العلمية الي مرتبة )

 . 5123ابريل،  المنوفية، مجلة كلية اآلداب جامعة محافظة 
لغرض اعتماده في التقييم  نوح السيد محمد سالمة   فحص و تحكيم بحث الدكتور/  -

النمو العمراني للقرية المصرية شرقي  : (  بعنوانأستاذ مساعدللترقية العلمية الي مرتبة )
، مجلة كلية اآلداب جامعة  دقهلية -تطبيقية على مركز السنبالوين دراسة  – الدلتا وتداعياته

 .5122 يونيو،  قناة السويس
لغرض اعتماده في التقييم للترقية  اسماعيل علي اسماعيل / فحص و تحكيم بحث الدكتور -

تطور الزحف العمراني على األراضي الزراعية  (  بعنوانأستاذ مساعدة )العلمية الي مرتب
سلسلة بحوث  -الجمعية الجغرافية المصرية ، (5127 – 2522بالسهل الفيضي لمركز قنا )

 . 5123  -جغرافية 
: التحليل بعنوان  / محمد صبري عبد الحميد اسماعيل ،فحص و تحكيم بحث الدكتور -

ارية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية على الطرق الداخلية المكاني لألنشطة التج
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المتفرعة من منطقة األعمال المركزية إلى الطريق الدائرى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
 لنشره في مجلة  الجمعية الجغرافية المصرية . ،واالستشعار عن بعد  

: التحليل بعنوان  حميد اسماعيل ،/ محمد صبري عبد الفحص و تحكيم بحث الدكتور -
(  باستخدام تقنية 5123 – 2582الجغرافي للشخصية العمرانية لمدينة الزقازيق الفترة من )

 لنشره في مجلة  الجمعية الجغرافية المصرية ،االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
ت الصناعية بالمدن الجديدة : النطاقابعنوان  / سيد رمضان ، فحص و تحكيم بحث الدكتور -

لنشره في مجلة  الجمعية الجغرافية  ،دراسة في جغرافية الصناعة  –بمحافظات شمال الصعيد 
 المصرية .

: تقييم أثر تغطية بعنوان  باشا ، السيد أحمد راج عزبــة / اففحص و تحكيم بحث الدكتور  -
قرية ميت برة  –دامات والخدمات المجاري المائية داخل األحوزة العمرانية في تطور االستخ

 لنشره في مجلة كلية اآلداب جامعة بنها  . ،نموذجاً 
فحص و تحكيم بحث لغرض اعتماده في التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية( من  -

العراق بعنوان : اشكالية ترسيم الحدود العراقية  -كلية العلوم السياسية  –جامعة النهرين 
 .5123والخروج في الفصل السابع  ، سبتمبر  الكويتية

فحص و تحكيم بحث لغرض اعتماده في التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية( من  -
العراق بعنوان : األبعاد االستراتيجية لالقليمية  -كلية العلوم السياسية  –جامعة النهرين 

 .5123األوسط أنموذجاً( ، سبتمبر  الجديدة في  الفكر الجيوبولتيكي األمريكي )الشرق
فحص و تحكيم بحث لغرض اعتماده في التقييم للترقية العلمية الي مرتبة )األستاذية( من  -

العراق بعنوان : جيوبولتيك األمن الوطني العراقي )  -كلية العلوم السياسية  –جامعة النهرين 
 .5123دراسة في التحديات( ، سبتمبر 

اتجاهات : بعنوان  ، منال عبد المحسن رمضان سعيدة / الدكتور فحص و تحكيم بحث  -
لنشره في  ، دراسة في حاالت قرى مصرية مختارة  –العمالة في األنشطة االقتصادية الريفية 

 . 5123، مجلة كلية اآلداب جامعة بنها 
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 لمية .ـوث العـ: البح تاسعاً 
نها ـ مجلة كلية اآلداب جامعـة حلـوان ـ العـدد ـ بعض مظاهر جغرافية تجارة التجزئة بمدينة ب 2

 . 2552ـ  2552األول 
ـ الثروة السمكية فى بحيرة إدكو  ـ دراسة جغرافية ـ مجلـة كليـة اآلداب جامعـة حلـوان ـ العـدد  5

 . 2553الثانى 
ـ إنتاج عباد الشمس الزيتى فى محافظة الفيوم ـ دراسة تحليلية فى جغرافيـة الزراعـة ـ مجلـة  7

 . 2558معية الجغرافية المصرية ـ العدد الواحد والثالثون ـ الجزء األول الج
ـ إنتاج مياه الشرب واسـتهالكها فـى مدينـة حلـوان ـ دراسـة فـى الجغرافيـا االقتصـادية ـ مجلـة  2

 . 2555الجمعية الجغرافية المصرية ـ العدد الثالث والثالثون ـ الجزء األول 
الزراعـى فـى سـلطنة عمـان ـ الجمعيـة الجغرافيـة الكويتيـة ـ  ـ بعـض مظـاهر جغرافيـة االنتـاج 2

 . 2555، يوليو  571العدد 
ـ ميـاه الشـرب فـى محافظـة مسـقط ) سـلطنة عمـان ( ـ دراسـة جغرافيـة تطبيقيـة ـ الجمعيـة  2

 . 2555ـ ديسمبر  572الجغرافية الكويتية ـ العدد 
،  522، العـدد الجغرافيـة الكويتيـة  روة السمكية فى جمهورية مصر العربية ،الجمعيةـالث  -3

 . 5111أكتوبر 
،  رافية االنتـاج الحيـوانى فـى سـلطنة عمـان ، الجمعيـة الجغرافيـة المصـريةــ مالمـح مـن جغـ 8

 .  5112العدد الثامن والثالثون ، الجزء الثاني 
جلـة رافية تطبيقيـة ، مـالطاقة الكهربائية في محافظة مسقط ) سلطنة عمان ( دراسة جغـ – 5 

  5112،  5، العدد  22، المجلد  كلية اآلداب جامعة القاهرة ، اإلنسانيات والعلوم االجتماعية
دراســـة فـــي الجغرافيـــا  –إنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة واســـتهالكها فـــي محافظـــة القليوبيـــة  -21 

 االقتصـــادية ،مجلـــة الجمعيـــة الجغرافيـــة المصـــرية ، العـــدد التاســـع والثالثـــون ، الجـــزء األول ،
5115 . 

، مجلة الجمعية الجغرافية المصـرية ، العـدد األربعـون  ،الجـزء  ـ جغرافية عمـان السياحية  22
 .  5115الثاني ، 

دراسـة فـي الجغرافيـا االقتصـادية  ،  –إنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه في سلطنة عمان  – 25
 .  5117لجزء األول ، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ، العددالواحد  و األربعون ، ا

قناطر النيل في مصـر ، مجلة آفاق الثقافة والتراث ، مركز جمعة الماجد للثقافـة والتـراث  -27
 . 5117، اإلمارات العربية المتحدة ، دبي ، أبريل  22،  العدد 
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ــة  – 22 ــي ســلطنة عمــان ) مــن منظــور جغرافــي ( ، الجمعي ــات الســياحية للكهــوف ف اإلمكاني
 .   5117، يوليو  538كويتية ،العدد الجغرافية ال

مينـــاء قـــابوس ) ســـلطنة عمـــان ( دراســـة تحليليـــة فـــي جغرافيـــة النقـــل البحـــري ، مجلـــة  -22
 .  5112، العدد الثالث واألربعون ، الجزء األول ، الجمعية الجغرافية المصرية 

، مجلــة  الصــناعات الغذائيــة فــي ســلطنة ُعمــان  دراســة تحليليــة فــي جغرافيــة الصــناعة -22
 . 5112الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد الخامس واألربعون ، الجزء األول ، 

ــة – 23 ــواردات العُماني ــي لل ــل الجغراف ــة  ( 5112 – 2531) التحلي ــة الجغرافي ــة الجمعي ، مجل
 . 5112،  الثانيالمصرية ، العدد السابع واألربعون ، الجزء

  5112، مايو  725الجغرافية الكويتية ، العدد  الج في سلطنة عمان ، الجمعيةـاألف – 28
رافية الكويتية ـمظاهر التلوث البيئي في محافظة مسقط )سلطنة ُعمان ( ، الجمعية الجغ – 25

 . 5112، نوفمبر  712، العدد 
إنتـــاج مـــزارع تســـمين الـــدواجن فـــي محافظـــة القليوبيـــة : دراســـة تحليليـــة فـــي الجغرافيـــا  -51

  . 5112،  22لية اآلداب جامعة اإلسكندرية ، العدد االقتصادية ، مجلة ك

إصـدارات كليـة ـ رافية الصـناعة ـجغـدراسـة تحليليـة فـي  –ز فـي مدينـة بنهـا ـالخبناعة ـص  ـ52
 . 5113اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 

ــــر جـغـرافــــية الـــ  - 55 زراعة لــــدول مجلـــس التعـــاون لــــدول الخلـــيج العربيـــة ، ـبعـــض مظـاهـ
 . 5113،أبـريل  757دد ـة الجغــرافـية الـكويـتية ،العالجمعيـ

مجلة كلية  -رافية الزراعة ـة تحليلية في جغـر السكر في محافظة الفيوم  دراسـإنتاج بنج -57
 . 5118يناير   25السنة 57 ددـوان ـ العـاآلداب جامعة حل

مجلـة  –فيا االقتصـادية راـدراسـة فـي الجغـ –واكه بمدينـة بنهـا ـوق الجملة للخضر والفـس -52
 . 5118 الجزء الثاني ، أغسطس 27 دد ـالع –جامعة المنصورة  –كلية اآلداب 

مجلـة  –رافيا االقتصـادية ـدراسـة فـي الجغـ –ر الشـيخ ـاالستزراع السمكي في محافظة كف -52
 . 5115 ديسمبر ، 77دد ـالع –فرع دمنهور  –جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب 

ل الجغرافــي للــواردات المصــرية ، المــؤتمر الجغرافــي الــدولي األول لقســم الجغرافيــا التحليــ -52
 . 2/5122/ 55 – 53بكلية اآلداب جامعة حلوان ، خالل الفترة من 

التحليل الجغرافي لواردات العالم االسالمي ، مـؤتمر التنميـة والبيئـة والسـكان  الـذي عقـد  -53
 .25/5122/ 22 – 27 بجامعة األزهــــر ، خالل الفترة من
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 لمية:ـــــعـــــؤلفات الــــ: المعاشراً 
 
 القاهرة. –ري ـــقــمطبعة أم ال -أسس و تطبيقات –يا االقتصادية ـــرافــــــالجغ-1
 رة.ــالقاه –ري ــر ،  مطبعة أم القـــــــــــــرافية مصـــــــــــــــــات في جغـــدراس-5
 القاهرة . –ري ــقــمطبعة أم ال ــــــــــــرافية مصـــــــــــــر البشرية ،دراســـات في جغـــــ- -7
 موضوعات في جغرافية مصر االقتصادية ، مطبعة أم القرى ، القاهرة .-2
 القاهرة. –مطبعة أم القري  -زراعة ـــــــــــرافية الــــجغ-2
 اهرة.الق –مطبعة أم القري  -رافية الصناعة ــــــــــــــجغ-2
 القاهرة. –مطبعة أم القري  -مبادئ علم الخرائط -3
 القاهرة. –مطبعة أم القري  -رافية ـــرائط التوزيعات الجغـــــــخ-8
 القاهرة. –مطبعة أم القري  -مبادئ علم المساحة -5

 القاهرة. –مطبعة أم القري  -المشكالت االقتصادية  -21
 القاهرة. –ري مطبعة أم الق -الجغرافيا البشرية  -22
 
 
  


