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  قسم الجغرافیا: رابعاً 
 .محمد مجدي تراب. د.أ.١

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 :الكتب :أوًال 

 ) .باإلشتراك (١٩٩١وسائل التحلیل الجیومورفولوجى ، اإلسكندریة ،  .١

  .١٩٩٣أشكال الصحارى المصورة ، اإلسكندریة ،  .٢

 دمیـاط ، اإلســكندریة  مقـاالت فـى تـأثیر بنـاء الـسد العــالى علـى جیومورفولوجیـة فـرع .٣
١٩٩٥  

  .١٩٩٧أشكال السواحل المصورة ، اإلسكندریة ،  .٤

  ١٩٩٨شبكة إنترنت مع تطبیقات مختارة لمواقع جغرافیة على الشبكة ،  .٥

تطبیقات میدانیة لتغیرات الزمن الرابـع علـى سـواحل  – تغیرات مستوى سطح البحر .٦
 ).باإلشتراك (åé٢٠٠٢ = الخلیج العربى وخلیج عمان ، اإلسكندریة منشأة المعا

بحـــــوث فـــــى جیومورفولوجیـــــة األراضـــــى العربیـــــة ، اإلســـــكندریة منـــــشأة المعـــــارف ،  .٧
٢٠٠٣. 

 .٢٠٠٣أسس الجغرافیة الطبیعیة ، العین مكتبة الفالح ،  .٨

 .٢٠٠٤العین مكتبة الفالح ، أشكال سطح األرض ،  .٩

 .المشاركة فى إصدار موسوعة دولة اإلمارات العربیة المتحدة . ١٠
 
 :األبحاث العلمیة : ثانیاً 

، نــدوة )التبــاین األفقــى فــى شــكل المجــرى(مورفولوجیــة فــرع دمیــاط بعــد بنــاء الــسد العــالى  .١
  .١٩٩٠الجغرافیا والمجتمع ، قسم الجغرافیا ، جامعة اإلسكندریة ، مارس

مورفولوجیــة الجــزر النهریــة بفــرع دمیــاط بعــد بنــاء الــسد العــالى ، مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة  .٢
  .١٩٩٠، العدد العشرون ، المصریة 

أثر بنـاء الـسد العـالى علـى مورفولوجیـة فـرع دمیـاط ، نـدوة قومیـة عـن أثـر تـدخل اإلنـسان  .٣
  .١٩٩٠على طبیعة نهر النیل ، معهد بحوث اآلثار الجانبیة للسد العالى ، نوفمبر 

Š Š مورفولوجیـــة الثنیـــات النهریـــة بفـــرع دمیـــاط بعـــد بنـــاء الـــسد العـــالى ، مجلـــة كلیـــة اآلدا .٤
  .١٩٩١جامعة المنیا ، 

 وعورة قاع فرع دمیـاط بعـد بنـاء الـسد العـالى ، نـدوة الجغرافیـا والتخطـیط اإلقلیمـى ، قـسم  .٥
  .١٩٩٢الجغرافیا ، جامعة اإلسكندریة ، فبرایر 



 ٢

 منظومــة مائیــة مقترحــة الســتغالل میــاه الودیــان بالمنــاطق شــبه الجافــة مــع التطبیــق علــى  .٦
ـــــــشبه جزیـــــــرة ســـــــیناء  شـــــــم-حـــــــوض وادى أوالد عمـــــــرو  ـــــــصیمة ب  دراســـــــة فـــــــى -ال الق

الجیومورفولوجیا التطبیقیة ، ندوة الجغرافیا والمشاكل البیئیة واالجتماعیة المعاصرة ، قـسم 
  .١٩٩٥الجغرافیا ، جامعة دمشق ، نوفمبر 

تى قارة أم الصغیر ومنقـار أبودویـسبالهوامش الـشمالیة قالخصائص الجیومورفولوجیة لمنط .٧
فض القطارة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة ، العدد التاسـع والعـشرون ، الغربیة لمنخ

  .١٩٩٧الجزء األول ، 

 التطــور الجیومورفولــوجى لحــوض وادى قــصیب بالنطــاق الــشرقى مــن جنــوب شــبه جزیــرة  .٨
ســیناء ، مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة المــصریة ، العــدد التاســع والعــشرون ، الجــزء الثــانى ، 

١٩٩٧. 
٩. A Geomorphological map of the ancient branches of the Nile 

Delta, The Bulletin of The Society of Cartographers, Volume 30, 
part 2,London, 1996. 

خریطـــة جیومورفولوجیـــة موقوتـــة للنطـــاق المحـــصور بـــین أعلـــى مـــد وأدنـــى جـــزر  . ١٠
 ، دوریــة ١٩٩٨ مــارس ٢٩ -هـــ ١٤١٨بــشاطئ رأس ســدر صــباح  یــوم غــرة ذو الحجــة 

 جامعــة اإلســكندریة ، العــدد األول ، الــسنة األولــى ، -اإلنــسانیات ، كلیــة آداب دمنهــور 
١٩٩٨.  

 أســـباب انـــدثار الفـــرع البیلـــوزى لـــدلتا النیـــل واألخطـــار البیئیـــة التـــى تواجـــه ترعـــة  . ١١
 جامعــــــة –الــــــسالم بمنطقــــــة ســــــهل الطینــــــة ، دوریــــــة اإلنــــــسانیات ، كلیــــــة آداب دمنهــــــور 

  .١٩٩٨العدد الثانى ، اإلسكندریة ، 

ـــا  . ١٢ ـــة لمـــنخفض جغبـــوب بلیبی ـــشمالیة والغربی  مجلـــة  تحلیـــل منحـــدرات الهـــوامش ال
  .٢٠٠٠، العدد السادس والثالثون ، الجزء الثانى ، الجمعیة الجغرافیة المصریة 

التحلیل الجیومورفولوجى للتغیر فى مستوى البحر المتوسط ، تحت النشر بمجلـة  . ١٣
 .صریة الجمعیة الجغرافیة الم

األدلــة الجیومورفولوجیــة للتغیــر فــى مــستوى ســطح البحــر المتوســط ودعــوة لتوحیــد  . ١٤
أســـالیب دراســـة وتـــأریخ بقایاهـــا ، المـــؤتمر الـــدولى األول للتبـــادل الثقـــافى والحـــضارى بـــین 

 -٢٩/١١/١٩٩٩شــــعوب حــــوض البحــــر المتوســــط ، جامعــــة بیــــروت العربیــــة ، بیــــروت 
١/١٢/١٩٩٩  

١٥ .  The Flood-Hazards mapping of Hafit Mountain slopes – 
The eastern province of United Arab Emirates.38th Annual Summer 
School, Society of Geographers, Liverpool John Moores 



 ٣

University, 2-5 Sept. 2002.This paper published in the Bulletin of 
The Society of Geographers, Volume 36, part 1, London, 2002.  

 إیـــران ، –بعـــض دالئـــل تذبـــذب مـــستوى ســـطح البحـــر علـــى ســـواحل جزیـــرة َقـــَشم  . ١٦
 .تحت النشر بمجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة ، القاهرة 

 سـلطنة ُعمـان ، – تذبذب مستوى سـطح البحـر علـى سـواحل شـبه جزیـرة ُمـسندم  . ١٧
  ٢٠٠٣، الكویت ، ٢٧٥العدد  دوریة رسائل جغرافیة ، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة ،

١٨ .  Some evidences of Quaternary sea-level changes in the 
"Musandam" Peninsula coasts – Oman, International conference: 
Puglia 2003, “Quaternary coastal morphology and sea level 
changes”, Otranto / Taranto - Puglia (Italy), 22-28 September 

2003, . 
١٩ .  The Impacts of Recent Evolution of Dahab Coast Line –  

Gulf of Aqaba, Sinai Peninsula, Egypt. Submitted to Littoral 2004," 
Seventh International Conference, Delivering Sustainable Coasts: 
Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, U.K., 20-22 

September 2004.  
20- Paleogeomorphology and evolution of the ancient    Pelusiac branch 
of The Nile Delta, Sixth International Conference on Geomorphology, 

I.A.G., Zaragoza, Spain, 7-11 September 2005 
21-  M. Torab & M. Azab,  A Modern shoreline changes along the Nile 
Delta coast as an impact of construction of the Aswan High Dam, 
World Congress of Soil Science, Philadelphia, Pennsylvania, USA, Jul 

9-5, 2006.     
 
  .محمد عبد القادر شنیشن. د.أ.٢

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

التحلیل الجغرافي إلنتـاج خیـار الـصوبات فـي إقلیمـي القـاهرة واإلسـكندریة -١ .١
، العــدد الثــاني ، الــسنة األولــى ، " اإلنــسانیات"، مجلــة كلیــة اآلداب بــدمنهور 

١٩٩٨. 

ـــة  .٢ ـــة التقیـــیم الجغرافـــي لزراعـــة الـــصوبات فـــي مـــصر ، مجل ـــة الجغرافی الجمعی
المصریة ، العدد الخامس والثالثـون ، الـسنة الثانیـة والثالثـون ، الجـزء األول 

 =٢٠٠٠. 

د ســلیمان . صــادرات القطــن الخــام المــصري مــن المنظــور الجغرافــي ، نــدوة أ .٣
 .، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة" ٢٠٠٠ یولیو عام ٢٦"حزین 



 ٤

حافظـة البحیـرة ، دراسـة جغرافیـة ، مجلـة االستزراع الـسمكي ومـشكالته فـي م .٤
 .٢٠٠٢، العدد العاشر ، " اإلنسانیات"كلیة اآلداب بدمنهور 

إنتـاج الـبلح ومـشكالته فـي محافظـة البحیـرة ، دراسـة جغرافیـة ، نـدوة اإلنــسان  .٥
 . ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة٢٠٠٤ یولیو ٢٢والبیئة إلى أین ، 

 مـــصر مـــن القمـــح ، مجلـــة كلیـــة اآلداب بـــدمنهور التقیـــیم الجغرافـــي لـــواردات .٦
 .٢٠٠٥، العدد الثاني والعشرون ، " اإلنسانیات"

االتــــصال الهــــاتفي المحمــــول فــــي قــــسم الجمــــرك باإلســــكندریة مــــن المنظــــور  .٧
ـــد التاســـع، العـــدد  الجغرافـــي ، مجلـــة جامعـــة أســـیوط للبحـــوث البیئیـــة ، المجل

 .٢٠٠٦الثاني ، أكتوبر 

ة االقتــصادیة، دار المعرفــة الجامعیــة، اإلســكندریة، اتجاهــات بحــوث الجغرافیــ .٨
٢٠٠٧. 

داون تــــاون باإلســــكندریة ، رؤیــــة / االســــتخدام التجــــاري فــــي منطقــــة كــــارفور .٩
 .٢٠٠٧جغرافیة ، إصدارات كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة ، 

التقیــــیم الجغرافــــي لتوزیــــع محطــــات تقویــــة الهــــاتف المحمــــول فــــي مدینــــة  . ١٠
  .   دمنهور ، تحت النشر

 
  .ماجد محمد شعلة. د.أ.٣

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 ٢٠٠٠التغیرات الجیومورفولوجیة لمنطقة الجانب الغربي لمصب فرع رشید  .١

 سـانت كـاترین جنـوبي –مورفولوجیة الجدد الناریة بالجزء األدنى من حـوض وادي الـشیخ  .٢
 ٢٠٠٠سیناء 

 سـاحل خلـیج العقبـة المـصري -مورفولوجیة بعض مواضع تناقص النحت بمقاسم المیاه   .٣
 ٢٠٠١ جنوب شرقي سیناء -

 ٢٠٠٣ هضبة مصر الغربیة –جیومورفولوجیة منخفض العرج  .٤

 هــضبة مــصر الغربیــة –جیومورفولوجیــة المــدرجات البحیریــة بمــنخفض البحــرین الغربــي  .٥
٢٠٠٤ 

 دراســة فــي الجیومورفولوجیــا – العربیــة الــسعودیة حــوض ســبخة عوشــزیة القــصیم بالمملكــة .٦
  ٢٠٠٥ونظم المعلومات الجغرافیة 

 ٢٠٠٦مورفولوجیة حفر االنهیار الغائرة بأسیاح القصیم بالمملكة العربیة السعودیة،  .٧



 ٥

 شــــرق اإلســــكندریة، دراســــة فــــي الجیومورفولوجیــــا التطبیقیــــة،  –نطــــاق الــــشاطئ بالمعدیــــة  .٨
٢٠٠٧   

مورفولوجیـــة لنطـــاق الـــشاطئ فیمـــا بـــین رأســـي رایـــة وجـــارة بالـــساحل تحلیـــل الخریطـــة الجیو  .٩
 ٢٠٠٨الشرقي لخلیج السویس، باستخدام تقنیة االستشعار من بعد، أغسطس 

أثــر التعــدیات البــشریة فــي التغیــرات المورفولوجیــة للجــزء األدنــى مــن مجــرى فــرع  . ١٠
   ٢٠٠٨رشید، نوفمبر 

 
  .عالء عزت شلبي. د.٤

  :ت العلمیةالكتب واألبحاث والمؤلفا

 مجلــة كلیــة اآلداب جامعــة ــــالتقیــیم الجغرافــي لالســتثمارات األجنبیــة المباشــرة فــي مــصر  .١
  .٢٠٠٤الزقازیق فرع بنها عام 

 دراسـة تطبیقیـة ـــالتوزیع الجغرافي للمدارس االبتدائیة بحـي شـبرا بمدینـة دمنهـور  .٢
 .  الجغرافیة ت لنظم المعلوما

  .دراسة حالة _ دوره في التنمیة الریفیة النشاط الصناعي بالریف المصري و  .٣

  كنموذج لبرامج نظم المعلومات في الدراسات الجغرافیة ARC / INFOاستخدام برنامج  .٤

_ و أبعـاد التغیـر فـي التركیـب االقتـصادي – جغرافیة القوي العاملة بمحافظـة اإلسـكندریة  .٥
 .دراسة حالة

قـــسم _ اســـة حالـــة علـــي شـــیاخة دنـــا در _  جغرافیـــة العمالـــة غیـــر الرســـمیة فـــي اإلســـكندریة .٦
 .الرمل 

 .دراسة مسحیة تحلیلیة لدراسات النقل في مصر  .٧

 . التحلیل الجغرافى لبعض عناصر الحرمان البشرى بمدینة دمنهور محافظة البحیرة  .٨

  . التقییم الجغرافى لالستثمارات األجنبیة المباشرة فى مصر   .٩
  .موذجا  صناعة البرمجیات ن-الصناعات الثقافیة فى مصر . ١٠
استخدام نظم المعلومات الجغرافیة فى اختیار المواقع األنسب للمستشفیات  . ١١

  الحكومیة بحى  المنتزه 
  .     بمحافظة االسكندریة 

 –االبعــــاد الدیموغرافیــــة والخدمیــــة لــــذوى االحتیاجــــات الخاصــــة بمدینــــة دمنهــــور  . ١٢
 " . دراسة جغرافیة"محافظة البحیرة 

ـــل الجغرافـــى لـــصناعة الخ . ١٣  محافظـــة هفـــى حـــى المنتـــز بـــز البلـــدى المـــدعوم  التحلی
  . دراسة حالة- سكندریةاإل



 ٦

 
اســــتخدام نظــــم المعلومــــات الجغرافیــــة فــــي اختیــــار المواقــــع األنــــسب للمستــــشفیات  . ١٤

 مجلــة كلیــة اآلداب جامعــة اإلســكندریة         – بمحافظــة اإلســكندریة –الحكومیــة بحــي المنتــزه 
  .٢٠٠٥عام 

ر الحرمــــان البــــشرى بمدینــــة دمنهــــور محافظــــة التحلیــــل الجغرافــــي لــــبعض عناصــــ . ١٥
  .٢٠٠٦ مجلة كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة عام –البحیرة 

ـــة فـــي مـــصر  . ١٦ ـــات نموذجـــًا –الـــصناعات الثقافی ـــة         .  صـــناعة البرمجی ـــدوة الثامن الن
  .٢٠٠٦بكلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة عام  ونظم المعلومات الجغرافیةلقسم الجغرافیا 

 
 
  . عبد العظیم أحمد عبد العظیم.د.٥

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

التــدهور البیئــى وآثــاره االجتماعیــة واالقتــصادیة علــى صــیادى بحیــرة إدكــو ، مجلــة كلیــة  .١
  .٢٠٠١اآلداب بدمنهور ، اإلنسانیات ،  العدد   التاسع ، 

اإلنـــسانیة، جامعـــة أنمـــاط توزیـــع الـــصحف فـــى مدینـــة اإلســـكندریة، مجلـــة اآلداب والعلـــوم  .٢
 .٢٠٠٢، إبریل ٤٤المنیا، العدد 

التنمیـة البـشریة فـى "نـدوة . اتحاد المغرب العربى بین طموحـات اإلنـشاء ومعوقـات التنمیـة .٣
 .٢٠٠٣معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة، جامعة القاهرة، مارس " إفریقیا

رافیة تطبیقیة علـى سـوق دراسة جغ.. المرأة العاملة فى األطراف الریفیة شرق اإلسكندریة  .٤
جامعة القـاهرة، معهـد البحـوث " االتجاهات الحدیثة فى الدراسات الجغرافیة"ندوة خورشید، 

 .٢٠٠٤والدراسات اإلفریقیة، إبریل 

" نــدوة عبــد الفتــاح وهیبــة" نــدوة .أطلــس مدیریــة البحیــرة كمــا ورد فــى قــاموس محمــد رمــزى .٥
 ، كلیة اآلداب ـ جامعة اإلسكندریة٢٠٠٣یولیو 

مجلة كلیة ) محمد على بهجت الفاضلى. د. مشارك مع أ. (البعد السیاسى لبترول العراق .٦
  .٢٠٠٣) ١٥اآلداب بدمنهور ، اإلنسانیات ،  العدد 

  ١٩٩٩مجلة كلیة اآلداب بدمنهور ،  العدد الرابع ، " وصف مصر " عرض كتاب  .٧

  .٢٠٠٢إسهامات المسلمین فى الكشوف الجغرافیة ، اإلسكندریة ،  .٨
 .١٩٩٩إلسالم و البیئة ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة ، ا .٩

 ١٩٩٩آداب الزواج ، مكتبة اإلسراء ، اإلسكندریة ،  . ١٠

 .٢٠٠١المرأة فى صدر اإلسالم ، مكتبة بستان المعرفة ، كفر الدوار ،  . ١١



 ٧

  ٢٠٠٤أحكام الطالق، مكتبة اإلسراء ، اإلسكندریة ،  . ١٢
 

 
  .محمد عبده بدر الدین. د.٦

 : بحاث والمؤلفات العلمیةالكتب واأل

  .ô٢٠٠٣ اإلسكندریة-دار المعرفة الجامعیة: جغرافیا الدواء  .١
 نـدوة قـسم - دریم بـارك نموذجـا–بعض خصائص المترددین على مدن الترفیه فى مصر  .٢

  .٢٠٠٥ كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة –الجغرافیا 
 – كلیــــة اآلداب –یــــا  نــــدوة قــــسم الجغراف–التحلیــــل الجغرافــــى ألمــــراض الكبــــد فــــى مــــصر  .٣

  .٢٠٠٦–جامعة اإلسكندریة 

 .٢٠٠٨تطبیقات جغرافیة،دمنهور، .٤

  ٢٠٠٨المرآة فى القطاع الحكومى ، المؤتمر الثامن للمرآة، دمنهور، مارس  .٥

 .٢٠٠٩جغرافیة الزراعة ، دمنهور،  .٦

 
  .محمد محمود الشرقاوي. د.٧

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

ــــــة بم .١ ــــــشرى التكوینــــــات الرملی ــــــشاط الب ــــــة برشــــــید وتأثرهــــــا بالن ــــــة الجدی  دراســــــة فــــــى -نطق
الجیومورفولوجیــا التطبیقیــة، نــدوة حمایــة التربــة فــي األراضــي الجافــة وشــبه الجافــة، مــارس 

  .، كلیة اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندریة٢٠٠٧

٢. Geomorphology of Tafoni Caves in Dahab Area South to 
Sinai Peninsula, 1st Symposium on living with Landscapes, 

Cairo and Sinai, Egypt, November, 2008.  
 

  .إبراهیم مصطفى شعبان مصطفى. د.٨
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

دراســة تطبیقیــة علــى " التقیــیم الجغرافــى للخصخــصة وأثرهــا علــى ســوق العمــل فــى مــصر  .١
  "بحث تحت النشر     " ٢٠٠٨عام "  مدینة دمنهور

 منــشأة ٢٠٠٨عــام " بالمــشاركة " التحلیــل المكــانى تطبیقــات الحاســب اآللــى فــى التوزیــع و  .٢
  .المعارف 

   .٢٠٠٩عام " بالمشاركة " الجغرافیة الكمیة ومؤشرات التنمیة المستدامة  .٣
 


