
 مركز بدر دراسة جغرافیة

  EG-EULC/ وكالة الفھرسة األصلیة  مصدر الفھرسة 
 EG-EULC/ الوكالة الناسخة 

  ara/ المسارات الصوتیة أو العنوان االنفرادي / رمز لغة النص رمز اللغة
  ara/ العنوان الفوقي أو الفرعي / المستخلص / رمز لغة الملخص 
 eng/ العنوان الفوقي أو الفرعي / المستخلص / رمز لغة الملخص 

رقم تصنیف ديوى 
 العشرى

  19/ رقم الطبعة 
 910/ رقم التصنیف 

مدخل رئیسي 
 .عكاشة، السید جالل محمد/ االسم الشخصي  سم شخصال

  =مركز بدر دراسة جغرافیة / العنوان  عنوان الوعاء
  / Markaz Badre Geographical Study/ بیانات أخرى للعنوان 

السید جالل محمد عكاشة ؛ / جمیع المؤلفین و ما له عالقه بالعمل  -بیان المسئولیة 
 .اشراف محمد علي بھجت الفاضلي، محمد عبد القادر عبد الحمید شنیشن

العنوان الموازى 
وبیانات أخرى 

 للعنوان 
 .Markaz Badre Geographical Study/ العنوان الفعلي / العنوان

 .2011/ تاريخ الناشر او الموزع  حقل بیانات النشر
حقل الوصف 

 المادى
  . :ص 271/ الحجم 

  ؛. أيض/ تفاصیل ماديه اخرى للوعاء 
 .سم 32/ أبعاد الوعاء 

تبصرة نوع درجة 
 -الرسالة العلمیة 

 أطروحة 
 .قسم الجغرافیا. كلیة اآلداب. جامعة دمنھور -) ماجیستیر(اطروحة / تبصرة أطروحة 

التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

ً لتغطیة البحث الجغرافي المتكامل على / الخ ملخص،  تعد الجغرافیة اإلقلیمیة أسلوبا
ً أو مساحة أو قارة برمتھا، ومن ثم يھتم الباحث  مستوي المكان، وقد يكون المكان إقلیمیا

ً من قواعد الجغرافیة الطبیعیة، كما يھتم اإلنسان لكى يغطى الواقع  فیه باألرض انطالقا
ع الطبیعي والبشري وسیلة تمیز اإلقلیم عن باقي األقالیم األخري، البشري، ويعد الواق

وإن كان البعض يمیل إلي التقلیل من أھمیة الجغرافیة اإلقلیمیة، إال أن ھذا غیر صحیح 
ألن الجغرافیة اإلقلیمیة تكمل الجغرافیة األصولیة بكل فروعھا وتسھم في إبراز الشخصیة 

تلفة، ومن ثم تحدد شخصیتھا وأھمیتھا وثقلھا في الجغرافیة الكاملة لألقالیم المخ
  .المجاالت المختلفة، ومن ثم فالجغرافیة اإلقلیمیة تعد قمة الجغرافیة

جاءت الرسالة في سبعة فصول وتنتھى بخاتمة ويعالج الفصل األول الخصائص المكانیة 
رارة ورياح لمركز بدر من حیث التكوين الجیولوجي والمالمح المورفولوجیة والمناخ من ح

ورطوبة وتبخر وأمطار، إضافة إلي دراسة التربة من حیث نسجیھا ومنسوب الماء األرضي 
  .ونفاذية التربة والعناصر السمادية وإنتاجیتھا

وناقش الفصل الثاني سكان مركز بدر من حیث تطور أعداد السكان وتطور معدالت النمو 
  .ثافتھم وأنماط التركیب السكانيالسكانى وعناصر النمو السكانى وتوزيع السكان وك

) السطح والمناخ والتربة(أما الفصل الثالث فتناول دراسة مقومات اإلنتاج الزراعي الطبیعیة 
  ) شبكتا الري والصرف والعمالة الزراعیة والحیازة الزراعیة والدورة الزراعیة(والبشرية 

وتناول . اإلنتاج الحیوانى وركز الفصل الخامس على. وخصص الفصل الرابع لإلنتاج الزراعي
  .الفصل السادس العمران الحضري في مركز بدر

 .أما الفصل السابع واألخیر فدرس العمران الريفي في مركز بدر
 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة واإلنجلیزية/ اللغة  تبصرة اللغة

  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح  رءوس الموضوعات
 .الجفرافیا والرحالت/ مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  الفاضلي، محمد علي بھجت،/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

  شنیشن، محمد عبد القادر عبد الحمید،/ اسم شخصي المدخل اإلضافي 



 .مشرف/ مصطلح الرابط  اسم شخصي -
 -إضافى  مدخل
 ھیئة

  .جامعة دمنھور/ اسم الھیئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل 
  .كلیة اآلداب/ الھیئة التابعة 
 .قسم الجغرافیا/ الھیئة التابعة 

معلومات الرسالة 
 العلمیة

  .D / Mأو  Mكود درجة الرسالة 
  .ماجستیر/ درجة الرسالة العلمیة 
  .2011/ سنه -شھر-تاريخ منح الرسالة يوم

 .محمد علي بھجت الفاضلي، محمد عبد القادر عبد الحمید شنیشن/ ھیئة االشراف 
 


