
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 
 

 

 المؤتمر الجغرافي الدولي الثاني
مركز البحوث ل

 الجغرافيةوالكارتوجرافية
جامعة المنوفية- كمية اآلداب  

 

 

 

 

 
أهداف المؤتمر 

 
 تحلٌل اإلمكانٌات االقتصادٌة للدول العربٌة 

  دراسة سٌاسات إدارة الموارد البشرٌة

 واالقتصادٌة فً الوطن العربً

  ًبحث سبل مواجهة اآلثار السلبٌة للتضخم ف

 عالمنا العربً

  ًالوقوف على أهم المشروعات التنموٌة ف

 البالد العربٌة

  إنشاء خرٌطة لمحاور التنمٌة فً الوطن

 العربً 

 إبراز مشكالت ومعوقات التنمٌة المستدامة 

  تعزٌز المفاهٌم الجغرافٌة المرتبطة بالتنمٌة

المستدامة فً إطار الحفاظ على البٌئة 

 وتطبٌق المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة 

   بحث إمكانٌات التنمٌة والتكامل فٌما بٌن

 – الزراعة –السٌاحة  )الدول العربٌة 

 الزراعة واالنتاج – النقل –الصناعة 

 التكنولوجٌا –الطاقة - الحٌوانً 

 (...المعلوماتٌة

  مناقشة طموحات الشعوب فً إطار المتاح -

 المأمول- المحتمل - الممكن 

  تعزٌز مفهوم التوازن بٌن استغالل الموارد

لتلبٌة االحتٌاجات الملحة اآلنٌة والحفاظ على 

 .حقوق األجٌال القادمة فً مواردها 

 

 
متطلبات المشاركة 

 

 االرتباط بمحاور المؤتمر. 
  األصالة والتجديد وااللتزام بالمنهج

 .العممي
  أحدهما بالمغة : يرفق مع البحث ممخصان

العربية واآلخر بالمغة اإلنجميزية أو 
 كممة متضمنًا 250الفرنسية في حدود 

اسم الباحث، عنوان البحث، أهداف البحث 
 .، النتائج

  20أن تكون الورقة البحثية في حدود 
، والعناوين 14صفحة كحد أقصى بحجم 

 Simplified)16الفرعية بحجم 
Arabic) 

  أال يكون البحث قد شارك في مؤتمر آخر
 .أو قيد النشر في أي مجمة عممية

  تقبل البحوث بالمغة العربية أو المغة
 .اإلنجميزية أو المغة الفرنسية

 قبول البحث بعد عرضه عمى التحكيم. 
 خر ميعاد لتمقي ممخصات البحوث ديسمبر أ

2018. 
 
 

رسوم االشتراك نوع االشتراك 
 ويضاف  مصريـنيه ج900لممصريين ببحث 

 ج لمبحث المشترك600
 دوالر 150 ويضاف  دوالر250لغير المصريين ببحث  

 لمبحث المشترك
 دوالر 150  فقطلغير المصريين بالحضور

 

 

 

 الحىمية المسحدامة في الوطه العربي

 بيه اإلمكاويات وطموحات الشعوب
 
 

م2019 فبراير 4 إلى 2  
 

 



 

عنوان المراسمة بالبريد 
مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية 

– جامعة المنوفية – كمية اآلداب - 
محافظة المنوفية – شبين الكوم 

البريد اإللكتروني 
GCRC Menofya <GCRC-

Menofya@gmx.com> 
hanya.geography@yahoo.co
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جحث رعاية 

رئيس جامعة المنوفية معالي 
 عادل مبارك/ د.أ

 
 
 

رئيس المؤجمر  

عميد كمية اآلداب 
 أسامة مدني/ د.أ

 
 

مقرر المؤجمر  
 مدير مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية 

 كيل الكمية لشئون التعميم والطالبو
 إيممي حمادة/ د.أ

 

 الــعام المىسق

 د إسماعيل يوسف. أ
 

 المىسق المالي

د ماهر حمدي.م.أ  
 

 

 محاور المؤتمر
خرٌطة الموارد االقتصادٌة فً البالد : المحور األول 

 العربٌة 

 الهجرات البشرٌة –تنقالت القوى العاملة  : المحور الثانً

 استنزاف – هجرة العقول –فٌما بٌن الدول العربٌة 

  الهجرة غٌر الشرعٌة  –الطاقات البشرٌة المتمٌزة 

اقتصادٌات ومقومات التنمٌة المستهدفة  : المحور الثالث

  2030حتى 

التوطن الصناعً  )التنمٌة الصناعٌة  : المحور الرابع

  (المتخصص والمتكامل محلٌاً وقومٌاً 

تحلٌل خصائص الزٌادة السكانٌة  :  المحور الخامس

واتجاهاتها وسبل السٌطرة علٌها فً سٌاق تفعٌل تنمٌة 

القدرات البشرٌة وتحوٌلها لطاقة إٌجابٌة فً تنفٌذ 

 المشروعات التنموٌة المستهدفة والمأمولة 

استخدام تقنٌات الجٌوماتكس فً مجابهة : المحور السادس

 – تدهور التربة –تغٌر المناخ  )مخاطر المشكالت البٌئٌة 

 –السٌول -  الشح المائً  – نحر الشواطئ –التصحر 

 (....االنهٌارات األرضٌة 

التخطٌط العمرانً للمشروعات القومٌة  : المحور السابع

 شبكات –الموانئ البحرٌة والموانئ الجافة  )العمالقة 

 – المدن الذكٌة – شبكات نقل الغاز –الربط الكهربائً 

 – مراكز التجارة والمال واألعمال –المراكز الترفٌهٌة 

 مشروع – الجزر السٌاحٌة –الجسر المصري السعودي 

 الطاقة الجدٌدة –نٌوم السعودي المصري األردنً 

  (.....والمتجددة 

التوسع الرأسً  )التنمٌة الزراعٌة : المحور الثامن 

 استنباط أنواع جدٌدة من المحاصٌل الغذائٌة –واألفقً 

االستزراع -   ارهاصات التكامل الغذائً العربً –والنقدٌة 

 – الثروة الحٌوانٌة واستنباط سالالت جدٌدة –السمكً 

   (.....تهجٌن الخٌول العربٌة 

مشروعات األمن المائً العربً  : المحور التاسع

 والتحدٌات اإلقلٌمٌة

سٌاسات التنمٌة فً الوطن العربً فً  : المحور العاشر

 خضم التحدٌات والكٌانات االقتصادٌة االقلٌمٌة والعالمٌة 

The most important information is  

 

 

 

عىوان المراسلة بالبريد 

مركز البحوخ الجغرافية والكارجوجرافية  

جامعة المىوفية  - كلية اآلداب 

 محافظة المىوفية– شبيه الكوم 
 

 

 للمركز البريد اإللكحرووي
GCRC Menofya <GCRC-Menofya@gmx.com> 

 

hanya.geography@yahoo.com  سكرجير المركز 
 

emilyhelmy@gmail.com              مقرر المؤجمر    
 

youssefegypt@hotmail.com          العام المىسق  

 

Maherahmed66@hotmail.com    المالي المىسق  
 
 

 


