
دراسة فى  -الجیومورفولوجیة للتوسع العمرانى والتنمیة المستدامة فى الھامش الصحراوى الغربى لمحافظة المنیا المحددات 
 الجیومورفولوجیا التطبیقة

Leader  
  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 
 910.2/ رقم التصنیف 

مدخل رئیسي 
 .ھانى احمد قاسم، إبراھیم/ االسم الشخصي  السم شخص

المحددات الجیومورفولوجیة للتوسع العمرانى والتنمیة المستدامة فى الھامش / العنوان  عنوان الوعاء
  =دراسة فى الجیومورفولوجیا التطبیقة  -الصحراوى الغربى لمحافظة المنیا 

 the geomorphological constraints for settlemental/ أخرى للعنوان بیانات 
expansion and sustainable development of the western desert marginal in el-

minya governorate, astudy in applied geomorphology /  
قاسم إبراھیم ؛  ھانى احمد/ جمیع المؤلفین و ما له عالقه بالعمل  -بیان المسئولیة 

 .إبراھیم مصطفى شعبان، محمود عادل حسان، اشراف محمد مجدى مصطفى تراب
العنوان الموازى 

وبیانات أخرى 
 للعنوان 

 the geomorphological constraints for settlemental/ العنوان الفعلي / العنوان
expansion and sustainable devrlopment of the western desert marginal in el-

minya governorate, astudy in applied geomorphology. 
 .2011/ تاريخ الناشر او الموزع  حقل بیانات النشر

حقل الوصف 
 المادى

  ؛. ص 209/ الحجم 
  . :ايض/ تفاصیل ماديه اخرى للوعاء 

 .سم 32/ أبعاد الوعاء 
تبصرة نوع درجة 
 -الرسالة العلمیة 

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

التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

تعد الزيادة السكانیة وعدم التكافؤ بین معدالت النمو ةاالرض الزراعیة من / ملخص، الخ 
وتقدم الدراسة الجیومورفولوجیة بدور ، التى يجب البحث عن حلول لھا اھم الموضوعات

ھلم فى تقیم االمكانات الطبیعیة المتاحة واقتراح السبل المناسبة للتوسع العمرانى 
بھدف تخفیف الضغط السكانى ، وتنمیة الھامش الصحراوى الموازى للسھل الفیضى غربا

  المتوقع 
شكل سطح االرض والعملیات .جوانب التالیةوتشتمل الدراسة على ال،مستقبلیا

الجیومورفولوجیة السائدة به والتى تؤثر على عملیة االستقرار البشرى ويتم ذلك من 
واثرھما على التوسع  -طبوغرافیة السطح -خالل تحلیل ارتفاعات وانحدارات السطح

شرى حركة المواد على المنحدرات والتى تھدد االستقرار الب.العمرانى بالمنطقة
المیاة الجوفیة ومدى . تساقط انھیاالت ارضیة وھبوط ارضى، سواء من زحف ، بالمنطقة

وذلك من ، مع تحديد خصائص الطبقات الحاملة للمیاه، استغاللھا فى عملیة التوسع 
المحالت العمرانیة ، حركة الرمال ومدى تاثیرھا على الطرق . خالل جمع عینات من االبار

ومدى تاثیرھا  -العوامل والعملیات  - سمات المناخیة السائدة بالمنطقة ال. واالرض الزراعیة
التربه من حیث تركیبھا الحجمى . على طبیعة المنطقة وعملیة االستقرار العمرانى

والمعدنى نوعیتھا درجة الخصوبة مشكالتھا ثم ترتیبھا من حیث االھمیة مع تحديد 
البشرية وذلك بدراسة تطور حجم السكان  توضیح اثر التغیرات. المناطق االنسب للزراعة

وانتشار العمران وضیق الزمام الزراعى مع محاولة اقتراح حلول مناسبة تتمثل فى التوسع 
 .العمرانى بالظھیر الغربى

 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة واالنجلیزية/ اللغة  تبصرة اللغة
  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح  رءوس الموضوعات

 .الجغرافیا الطبیعیة/ مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل 



المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،محمد مجدى مصطفى، تراب/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،محمود عادل، حسان/ اسم شخصي 
 .رفمش/ مصطلح الرابط 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،إبراھیم مصطفى، شعبان/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

 -مدخل إضافى 
 ھیئة

  .جامعة دمنھور/ اسم الھیئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل 
  .كلیة االداب/ 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

إبراھیم مصطفى ، محمود عادل حسان، محمد مجدى مصطفى تراب/ ھیئة االشراف 
 .شعبان

 


