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السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور
فتحي محمد مصلحي خطاب
أوال :البيانات الشخصية:

االسم :فتحي محمد مصيلحي خطاب .تاريخ الميالد 8 :فبراير .1951
محل الميالد :ميت بره ـ مركز قويسنا ـ جمهورية مصر العربية.

الجنسية :مصري .الديانة :مسلم.

الحالة اإلجتماعية :متزوج وله ابنان وبنت واحدة.
الوظيفة :أستاذ الجغرافيا المتفرغ ( جغرافية المدن والتخطيط اإلقليمي) بقسم الجغرافيا  -كلية اآلداب
ـ جامعة المنوفية.
العنوان :منزل )3(:عمارات جامعة عين شمس بالدمرداش ،الوايلي القاهرة .الرمز لبريدي11331:

مكتب :رقم ( )6من نفس العنوان  .هاتف :منزل  ، 0224346476جوال ،01223453979
جوال 01002337430رمز بريدي  .11331تليفاكس 0224347113 :
 fathymosilhi@yahoo.comايميل:

ثانيا  :التدرج العلمي والمهني :

المؤهالت :

 ليسانس اآلداب من قسم الجغرافيا ،شعبة عامة ،دور مايو  ،1973بتقدير عام جيد جداً من كلية
اآلداب ـ جامعة القاهرة.
 الماجستير في اآلداب ( جغرافيا ) بتقدير جيد جداً بتاريخ  1977/3/28من جامعة عين شمس.
 الدكتوراه في اآلداب ( جغرافيا ) بمرتبة الشرف األولى من جامعة القاهرة في.1980 / 4 / 17

الوظائف :








معيد بقسم الجغرافيا بكلية البنات جامعة عين شمس من . 1974 / 4/11
مدرس مساعد بقسم الجغرافيا بنفس الكلية والجامعة من . 1977/ 5 / 14
مدرس بنفس القسم والكلية والجامعة من1980/6/30حتى.1981/ 10/13
أستاذ مساعد بكلية البنات بالدمام من 1401/ 11/3حتى 1405/ 11/11هـ.
أستاذ مساعد بكلية اآلداب جامعة المنوفية من  1987/10/13حتى 1991/10/20م
أستاذ الجغرافيا البشرية بقسم الجغرافياـ كلية اآلداب -جامعة المنوفية من . 1991/10/20
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رئيس قسم الجغرافيا بنفس القسم من  1990/ 11/10حتى.2011/7/31
وكيل كلية اآلداب ،جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب من  1990/9/22حتى
. 1993/10/31
عميد كلية اآلداب جامعة المنوفية من  1993/11/1حتى .1999/11/1
المشرف العام على مركز الدراسات االستراتيجية وإعداد القادة بالجامعة سابقا .
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بجامعة المنوفية بمدينة السادات منذ
نشأته حتى.2011/7/31
أستاذ متفرغ منذ عام(.)2011
عضو بالمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،وعضوية كل
من وزراء الدفاع واإلنتاج الحربي ،السياحة ،الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،التنمية المحلية ،التطوير الحضري والعشوائيات ،اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ،الثقافة ،البيئة ،والزراعة واستصالح األراضي ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للتخطيط العمراني ،ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ،وعشرة خبراء،
ويختص المجلس بإقرار األهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق
الحضاري على المستوى القومي ،وكذا التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فيما يخص
التنمية العمرانية.
عضو اللجنة اإلستشارية العليا بالمجلس األعلى للجامعات(.)2016-2013
مقرر اللجنة الدائمة لترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين(جغرافيا) بالمجلس األعلى
للجامعات بالدورة الثانية عشر(.)2019-2016
عضو لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة منذ  1987حتى اآلن.






جائزة أحمد حسنين باشا ألوائل الخريجين عام .1973
حائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم اإلجتماعية لعام . 1989
حائز على نوط اإلمتياز من الطبقة األولى في . 1991
ورد اسمه في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة  ،جزء أول ،الطبعة الثانية1992 ،
الهيئة العامة لالستعالمات ،جمهورية مصر العربية ،ص . 791
محكم ومسمي المرشحين لجائزة كلج العالمية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية المعادلة لجائزة نوبل
والتي تقوم عليها مكتبة الكونجرس األمريكية .
تكريم الجمعية العلمية للمكتبات ،تكريم كلية اآلداب – جامعة القاهرة  ،2009تكريم جامعة
المنوفية  ،2011تكريم جامعة أسيوط  ،2012تكريم جامعة حلوان .2015











ثالثا  :الجوائز واألوسمة والتكريم :
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رابعا  :اإلنتاج العلمي من البحوث والكتب :

الكتب :

 .1الجغرافيا البشرية المعاصرة  ،دار اإلصالح بالدمام . 1984 ،
 .2شخصية المدينة السعودية ،دار اإلصالح بالدمام . 1984 ،
 .3حركة المدينة التوازنية والنمو خلف الحواجز الطبوغرافية ،نظرية مقترحة وتطبيقات ،
مجموعة شركات الطوبجى للطباعة والنشر. 1985 ،
 .4تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى ( الجزء األول ) تجربة التعمير المصرية من
 4000ق .م إلى  2000م ) ،الطبعة الثالثة 2006 ،م .
 .5الجغرافيا البشرية بين نظرية المعرفة وعلم المنهج الجغرافي  ،دار الماجد للنشر والتوزيع،
الطبعة الخامسة. 2004 ،
 .6المعمور المصري في مطلع ق  ، 21الجزء األول ( بين مشاكل التنمية الشاملة وتخطيط
القرية المصرية )  1991 ،م .
 .7بحوث في جغرافية مصر ،دار الماجد للنشر والتوزيع،الطبعة الخامسة2006 ،م.
 .8خريطة القوى السياسية وتخطيط األمن القومي في الشرق األوسط والمنطقة العربية  ،دار
الماجد للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثالثة . 2001 ،
 .9مناهج البحث الجغرافي ،دار الماجد للنشر والتوزيع  ،الطبعة الرابعة .2006
 .10المعمور المصري في مطلع ق  21الجزء الثالث( معمور الصحارى المصرية والخروج
الصحراوي ) ،دار الماجد للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية.2001 ،
 .11القرية المصرية في البيئة الفيضية والصحراوية ،الوضع الراهن والمستقبل ،دار الماجد
للنشر والتوزيع 1994،م.
 .12تخطيط المدينة العربية ،مطبعة رواي ،اإلسكندرية 1995 ،م .
 .13محافظة المنوفية بين الماضي والحاضر والمستقبل ،الكتاب التذكاري بمناسبة العيد القومي
للمحافظة 1994 ،م .
 .14تجربة التعمير المصرية من خالل األطلس التاريخي للوجه البحري عند عمر طوسون،
مطبعة رواي باإلسكندرية،القاهرة  1996 ،م ( باالشتراك ) .
 .15المرأة الريفية في مصر بين تحديات الواقع وصناعة المستقبل ،الكتاب التذكاري بمناسبة
المؤتمر القومي الثالث للمرأة ،محافظة المنوفية ،مطابع مجلس الدفاع الوطني. 1998 ،
 .16أسباب عزوف الشباب عن الهجرة للمجتمعات الجديدة –حالة مدينة السادات ،المجلس
القومي للسكان ،مطبعة التوحيد الحديثة.1999 ،
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 .17دراسات في الجغرافيا اإلجتماعية مع التطبيق على مصر ،دار الماجد للنشر والتوزيع،
 ،1999الطبعة الثالثة  2006 ،م .
 .18تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى ،الجزء الثاني ( اإلنسان والتحديات اإليكولوجية)
والمستقبل ،مطبعة التوحيد الحديثة ،دار الماجد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى. 2000 ،
 .19جغرافية المدن :اإلطار النظري وتطبيقات عربية ،مطبعة التوحيد ،دار الماجد للنشر
والتوزيع. 2000 ،
 .20جغرافية السكان :اإلطار النظري وتطبيقات عربية ،دار الماجد للنشر والتوزيع ،الطبعة
الخامسة. 2007 ،
 .21العمران العشوائي في مصر( جزءان ) ،المجلس األعلى للثقافة ( ،المحرر) .2002 ،
 .22التخطيط اإلقليمي :اإلطار النظري وتطبيقات عربية ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة.2005،
 .23جغرافية الخدمات :اإلطار النظري وتجارب عربية ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية. 2006 ،
 .24الجغرافيا التاريخية ،اإلطار النظري وتطبيقات عربية دار الماجد للنشر والتوزيع ،الطبعة
الرابعة. 2006 ،
 .25جامعة المنوفية في ربع قرن ،الكتاب التذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجامعة ( / 76
 ،) 2001مطابع جامعة المنوفية . 2001
 .26محمد صبحي عبد الحكيم،اإلنسان والمفكر ،مطابع جامعة المنوفية ( ،المحرر .) 2002
 .27المنوفية  :طاقات بشرية متجددة وسقوف تنموية متغيرة ،مطابع جامعة المنوفية ،دار
الماجد للنشر والتوزيع.2003 ،
 .28الجغرافيا في التعليم العام ( جزءان ) ،المجلس األعلى للثقافة( ،المحرر ).2003 ،
 .29محافظة المنوفية ،لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة. 2003 ،
 .30جغرافية الترويح والسياحة ،اإلطار النظري وتطبيقات عالمية ومحلية ،مطابع جامعة
المنوفية.2004،
 .31التنمية السياحية في مصر( باالشتراك ) ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى. 2004 ،
 .32جغرافية آسيا :من منظور جغرافي وتنموي معاصر ،الطبعة الثانية ،مطابع جامعة المنوفية،
دار الماجد للنشر والتوزيع. 2004 ،
 .33محافظة القاهرة ،لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة. 2003 ،
 .34سليمان حزين  :اإلنسان والمفكر  ،المجلس األعلى للثقافة  ( ،المحرر ) مارس 2006م.
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 .35جغرافية العالم اإلسالمي ،مطابع جامعة المنوفية  ،دار الماجد للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثالثة .2007
 .36جغرافية أوربا من منظور جغرافي و تنموي ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد للنشر
والتوزيع. 2004 ،
 .37شبة الجزيرة العربية من منظور جغرافي وتنموي ،دار الماجد للنشر والتوزيع ،مطابع جامعة
المنوفية. 2005 ،
 .38جغرافية الوطن العربي من منظور جغرافي وتنموي ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد
للنشر والتوزيع ،2001 ،الطبعة الثالثة. 2007 ،
 .39الجغرافيا االقتصادية :اإلطار النظري وتجارب عربية ،الطبعة الثانية ،دار الماجد للنشر
والتوزيع  ،مطابع جامعة المنوفية . 2004 ،
 .40الجغرافيا الحضارية :اإلطارالنظري وتجارب عربية  ،الماجد للنشر والتوزيع  ،مطابع جامعة
المنوفية ،الطبعة األولى . 2007
 .41جغرافية أمريكا من منظور جغرافي وتنموي  ،مطابع جامعة المنوفية  ،دار الماجد للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى .2007
 .42الجغرافية اإلقليمية العامة من منظور جغرافي وتنموي ،الطبعة الثانية ،مطابع جامعة
المنوفية  ،دار الماجد للنشر والتوزيع.2007 ،
 .43جغرافية أوراسيا من منظور جغرافي وتنموي ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى.2004،
 .44جغرافية العالم الجديد من منظور جغرافي وتنموي ،الطبعة الثانية مطابع جامعة المنوفية،
دار الماجد للنشر والتوزيع. 2004 ،
 .45جغرافية العالم المتقدم من منظور جغرافي وتنموي ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.2004،
 .46جغرافية أفريقيا من منظور جغرافي وتنموي ،الطبعة الثانية ،مطابع جامعة المنوفية ،دار
الماجد للنشر والتوزيع. 2005 ،
 .47جغرافية النقل والتجارة من منظور جغرافي وتنموي ،الطبعة األولى مطابع جامعة المنوفية،
دار الماجد للنشر والتوزيع.2005 ،
 .48جغرافية العم ارن الريفي من منظور جغرافي وتنموي ،مطابع جامعة المنوفية ،دار الماجد
للنشر والتوزيع.2005 ،
 .49الجغرافية السياسية ،من منظور جغرافي وتنموي ،مطابع جامعة المنوفية ،الطبعة الثانية
،دار الماجد للنشر والتوزيع2005 ،م.
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 .50جغرافية محافظة المنوفية ،لجنة الجغرافيا ،المجلس األعلى للثقافة. 2005 ،
 .51جغرافية العمران من منظور جغرافي وتنموي ،الطبعة الثانية ،مطابع التوحيد  ،دار الماجد
للنشر والتوزيع. 2005 ،
 .52جغرافية العالم القديم  ،مطابع جامعة المنوفية  ،الطبعة األولى  ،دار الماجد للنشر والتوزيع،
.2007
 .53جغرافية الطاقة ،مطابع جامعة المنوفية ،الطبعة األولى ،دار الماجد للنشر والتوزيع،
.2007
 .54محمد صفي الدين أبو العز :العالم والمفكر واإلنسان ،المجلس األعلى للثقافة (،المحرر )
مارس 2006م.
 .55استخدامات األراضي من منظور جغرافي وتنموي ،برنامج نظم المعلومات الجغرافية ،مركز
التعليم المفتوح ،جامعة المنوفية ،الطبعة األولى.2007 ،
 .56جغرافية التنمية الشاملة ،الطبعة األولى ،دار الماجد للنشر والتوزيع.2007 ،
 .57جغرافية التنمية – نظريات وتطبيقات ،برنامج نظم المعلومات الجغرافية ،مركز التعليم
المفتوح ،جامعة المنوفية ،الطبعة األولى.2007 ،
 .58الجغرافيا اإلجتماعية اإلطار النظري وتجارب عربية ،الطبعة الثانية. 2007 ،
 .59الجغرافيا العامة بين النظرية والتطبيق ،الطبعة الثالثة.2005 ،
 .60الجغرافية الطبية والصحية من منظور جغرافي وتنموي ،ط .2008، 1
 .61المدخل إلى علم الجغرافيا (قواعد الجغرافيا العامة) ،ط .2009 ،1
 .62المعمور المصري في مطلع القرن الحادي والعشرين ،الجزء الثالث ،المشكلة السكانية
ومستقبل مصر .2010،
 .63ميدان التحرير ونهر الثورة  -الوطن والشعب والتاريخ.2011 ،
 .64الجغرافيا االقتصادية ،اإلطار النظري وتجارب عربية (باإلشتراك) ،مطابع شادي،
المنصورة.2013 ،
 .65دراسات في البيئة من منظور جغرافي وتنموي ،دار الماجد للنشر والتوزيع.2015 ،
 .66مجتمعات األطفال بالقاهرة الكبرى بين واقع مظالت الرعاية وكيفية اإلرتقاء بها ،دار الماجد
للنشر والتوزيع.2016 ،
 .67جغرافية المدن :اإلطار النظري وتطبيقات عربية ،طبعة تعليمية ،دار الماجد للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية .2016

البحوث العلمية :
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 .1مدن المملكة العربية السعوديةـ دراسة في إمكانيات الموقع ،في مجلة دراسات الخليج
والجزيرة العربية ،يناير . 1985
 .2التطور الحضري والنمو العمراني للمدينة السعودية ،مجلة المدينة العربية ،الكويت ،العدد
. 1985 ، 18 - 17 - 16
 .3توطن النشاط الصناعي وتلوث البيئة في المدينة السعودية ،مجلة مجتمع وعمران ،وفى
كتاب ندوة البيئة في المدن العربية ،العدد الثامن .
 .4أنشطة التجارة والخدمات في مراكز المدن السعودية ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،
العدد . 1994 ، 40
 .5النقل الحضري بالمملكة العربية السعودية في شخصية المدينة السعودية ص ص 223ـ
 ، 294دار اإلصالح  ،الذمام . 1994
 .6المياه والمدينة السعودية ،في شخصية المدينة السعودية  ،ص ص  305ـ  ، 333دار
اإلصالح  ،الدمام  1984م .
 .7ميناء الملك عبد العزيز ،الدمام ،الندوة العلمية الثانية للموانئ والتنمية في دول الخليج
العربية الكويت 16 -13 ،ابريل . 1985
 .8تلوث الهواء بالمدن السعودية ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،عدد . 1986 ، 6
 .9االتجاهات العامة للتحضر والحضرية في جمهورية مصر العربية ،المجلة الجغرافية
العربية ،الجمعية الجغرافية المصرية. 1987 ،
 .10حدود منطقة األعمال المركزية الرئيسة بالقاهرة الكبرى وإتجاهات نموها ،دراسة ميدانية،
نشرة البحوث الجغرافية ،العدد العاشر ،أكتوبر  ، 1990كلية البنات ،جامعة عين شمس.
 .11النمو العمراني للقرية المصرية ،سلسلة دراسات عن الشرق األوسط (  ،) 80مركز بحوث
الشرق األوسط) ،جامعة عين شمس . 1990 ،
 .12الهيراركية الحجمية والبعدية لشبكة القرى المصرية  ،دراسات جغرافية  ،المجلد الرابع  ،عدد
 1990 ، 2قسم الجغرافيا ،جامعة المنيا.
 .13التنمية العمرانية الرأسية للقرية المصرية وتطور طاقاتها اإلستيعابية في الفترة التخطيطية
(  ،) 2010 / 1990دراسات جغرافية ،المجلد الرابع ،عدد  1990 ، 3قسم الجغرافيا ،
جامعة المنيا .
 .14التجمعات البشرية الريفية بجنوب سيناء ـ دراسة حقلية  ،مجلة بحوث كلية اآلداب  ،جامعة
المنوفية  ،العدد الثاني . 1990
 .15شبكة المدن المصرية في المعمور الفيضى ،مجلة بحوث كلية اآلداب ،جامعة المنوفية،
العدد الثاني. 1990 ،
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 .16شبكة المدن الصحراوية ،مجلة بحوث كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية ،العدد الرابع  ،يناير
.1991
 .17الجغرافيا العلمية الجديدة ( ،نظرية معرفة جغرافية متطورة وعلم منهج جغرافي جديد ) ،مجلة
كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،العدد( . ) 52
 .18الهيراركية الحجمية لشبكة المدن العربية نحو صياغة إستراتيجيات قطرية وإقليمية للتنمية
الحضرية في العالم العربي  15 ،ـ  18ديسمبر ،1990معهد التخطيط اإلقليمي والعمراني
 ،المعهد الفرنسي للبحث العلمي للتنمية والتعاون ،مركز الدراسات والوثائق االقتصادية
القانونية واإلجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسكو .
 .19المجتمعات الحضرية الفقيرة عند الهوامش الحرجة بمدينة القاهرة نحو صياغة استراتيجيات
قطرية وإقليمية للتنمية الحضرية في العالم العربي  18 - 15ديسمبر  ،1990معهد
التخطيط اإلقليمي والعمراني ،المعهد الفرنسي للبحث العلمي للتنمية والتعاون  ،مركز
الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واإلجتماعية للتعاون مع منظمة اليونسكو .
 .20خريطة السكان والتجمعات البشرية بالصحارى المصرية ،مجلة بحوث كلية اآلداب ،جامعة
المنوفية ،العدد الخامس ،ابريل  1991م .
 .21مدن سيناء الجنوبية ،دراسة حقلية ،منشور برقم إيداع(.) 900 / 8632
 .22سكان الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح  ،منشور برقم إيداع (.) 1990/ 863
 .23محددات القوة السياسية في الشرق األوسط والمنطقة العربية ،مجلة بحوث كلية اآلداب،
جامعة المنوفية ،العدد السادس ،أغسطس. 1991 ،
 .24خريطة القوى السياسية وتخطيط األمن القومي في الشرق األوسط ،المنطقة العربية ،مجلة
بحوث كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،العدد السابع ،ديسمبر.1991
 .25نحو استراتيجية متكاملة للتنمية اإلقليمية للصحارى المصرية ،مجلة بحوث كلية اآلداب،
جامعة المنوفية ،العدد الثامن ،يناير . 1992
 .26تخطيط التعمير في ظل اعتبارات األمن القومي ،مجلة بحوث كلية اآلداب ،جامعة
المنوفية ،العدد التاسع ،ابريل . 1992
 .27جمال حمدان في المدرسة الجغرافية ،في جمال حمدان في الثقافة الجغرافية ،مجلة القاهرة،
عدد  ،126مايو  ،1993ص ص .80- 72
 .28التحليل المبدئي لقاعدة بيانات الطفولة ،مؤتمر صحة وثقافة الطفل ،جامعة المنوفية
.1995
 .29نحو استراتيجية شاملة للتعمير الصحراوي ،ندوة بالمجلس األعلى للثقافة. 1996،
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 .30المؤشرات األولية لخطة التنمية بمركز ومدينة السادات ،مؤتمر جامعة المنوفية بمدينة
السادات. 1996 ،
 .31دور المرأة الريفية في التشكيل اإلنمائي ومقاومة التطرف واإلرهاب ،ندوة المرأة الريفية
واإلرهاب ،مركز الدراسات الوطنية ،شبين الكوم  10 ،يناير . 1998
 .32تخطيط التنمية البشرية لمجتمع المرأة الريفية المتفرغة للمنزل بمصر ومحافظة المنوفية،
مقدم للمؤتمر القومي الثالث للمرأة ،شبين الكوم 14 ،إلى  16مارس . 1998
 .33برنامج لتنمية المرأة الريفية من خالل تجارب بعض الدول النامية ،مقدم للمؤتمر القومي
الثالث للمرأة ،شبين الكوم 14 ،إلى  16مارس . 1998
 .34دور المعامل في تنمية التعليم الجامعي ،مقدم إلى مؤتمر تنمية التعليم بكليات اآلداب
والدراسات االنسانية ،جمهورية مصر العربية .
 .35مجتمع جنوب الوادي وتوشكي ،دراسة ديموغرافية واجتماعية ،رؤية مستقبلية ،جامعة عين
شمس 7 ،ـ  8ابريل . 1999
 .36مشروع تنمية البيئة وإنتاج األسمدة العضوية  ،مؤتمر آليات تفعيل دور الجامعة في خدمة
المجتمع وتنمية البيئة1999/6/20،م .
 .37األنساق العمرانية لمدينة رشيد ،مجلة اإلنسانيات ،كلية اآلداب دمنهور ،جامعة اإلسكندرية،
العدد األول ،السنة الثالثة. 2000 ،
 .38الزحف الحضري ومقاومة التعدي على األرض الزراعية ،مؤتمر التوطن العشوائي في الدلتا
المصرية،جامعة المنوفية  26،ابريل . 2000
 .39العمران العشوائي :تنظير علمي ،ندوة العمران العشوائي ،المجلس األعلى للثقافة 13 ،ـ
 14مايو . 2000
 .40العمران العشوائي بالمدن الضخمة ،القاهرة الكبرى ،اإلسكندرية ،ندوة العمران العشوائي،
المجلس األعلى للثقافة 14 -13 ،مايو . 2000
 .41نحو استراتيجية تنموية عربية متكاملة في ضوء التحديات التكنولوجية الراهنة ،الملتقى
الثاني للجغرافيين العرب 23 -20،نوفمبر . 2000
 .42مدينة أسيوط في إطار التنمية الشاملة  ،في إطار الموسم الثقافي لكلية اآلداب للعام الدراسي
. 2001 -2000
 .43نحو إستراتيجية لتنمية السياحة الريفية بمصر ،في إطار مؤتمر تنمية الريف المصري،
المجلس األعلى للثقافة ،مايو . 2000
 .44تطور اإلنتاج الفكري عند صبحي عبد الحكيم  ،ضمن بحوث الكتاب التذكاري األول
للجغرافيين( محمد صبحي عبد الحكيم ـ العالم واإلنسان)  ،يناير . 2002
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 .45سكان منطقة مدينة الجيزة بين األوضاع الراهنة والتخطيط للطاقة االستيعابية للزيادة
السكانية حتى  ،2017مشروع تخطيط مدينة الجيزة.2001 ،
 .46األوضاع الراهنة للمعرفة الجغرافية في التعليم الثانوي بالدول الغربية واالستفادة منها في
التخطيط لتعليم الجغرافيا في مصر ،في إطار ندوة الجغرافيا في التعليم العام بمصر ،مارس
. 2002
 .47األمن القومي العربي في ضوء مستجدات حرب الخليج الثالثة ،ندوة التغيرات الثقافية للوطن
العربي ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور 30 ،مايو . 2003
 .48االنتشار الحضاري وتطور التعمير بمحافظة المنوفية ،دراسة في الجغرافيا الحضارية ،ندوة
عبد الفتاح وهيبة  22 ،يوليو  ،2003قسم الجغرافيا جامعة اإلسكندرية.
 .49آفاق التنمية بين الزيادة السكانية والطاقة االستيعابية بمحافظة المنوفية ،المؤتمر السنوي
للمركز الديموغرافي. 2003 / 19 ، 2004 ،
 .50خريطة جودة الحياة بمحافظة المنوفية وسبل االرتقاء بها ،في مؤتمر تحسين الظروف
المعيشية من خالل التنمية الحضرية المستدامة ،هيئة التخطيط العمراني بو ازرة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات الجديدة ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،ومركز األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية ( الموئل ) اللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا )
المعهد العربي إلنماء المدن ،خالل الفترة 18ـ  15ديسمبر .2003
 .51بين الطاقة االستيعابية للسكان وآليات االنتشار ،ندوة سكان مصر بين الواقع والحل،
المجلس األعلى للثقافة ،نوفمبر . 2003
 .52مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية وآفاق التنمية ،مجلة البحوث الجغرافية
والكارتوجرافية،العدد األول ،سبتمبر 2003م.
 .53عرض كتاب القاموس الجغرافي(الجوانب الطبيعية والبيئية) ،مجلة البحوث الجغرافية
والكارتوجرافية ،العدد الثاني ،ديسمبر 2003م.
 .54مستقبل موازين السكان واألرض ،دراسة تخطيطية ،المؤتمر الدولي لإلنتربلد ،القاهرة
. 2004
 .55عرض كتاب جغرافية الحضر من منظور عالمي(المؤلف ميكائيل باكيوني) ،مجلة البحوث
الجغرافية والكارتوجرافية ،العدد الثاني ،يونية 2004م.
 .56عرض كتاب محمد صبحي عبد الحكيم-اإلنسان والمفكر ،مجلة البحوث الجغرافية
والكارتوجرافية،العدد الثامن ،يونية 2005م.
 .57عرض أطلس خرائط مكة المكرمة ،مجلة البحوث الجغرافية والكارتوجرافية،العدد التاسع،
سبتمبر 2005م.
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 .58الهجرة العربية إلى أوربا ،ألقي في محاضرة عامة بالجمعية الجغرافية المصرية ،أبريل
 ،2006نشر بكتاب جغرافية العالم اإلسالمي–الطبعة الثانية.
 .59المدن التراثية والرماد التاريخي والثروة العقارية ،المؤتمر الدولي المدن التراثية ،األقصر 29
نوفمبر2/ديسمبر.2006
 .60العولمة بين التغريب والتعريب في تطور المدينة العربية عبر الزمن ،المؤتمر والمعرض
الدولي الثاني :الحفاظ العمراني-الفرص والتحديات في القرن الحادي والعشرين ،دبي
 13/12فبراير2007
 .61التنمية السياحية بالقاهرة الكبرى ،الملتقى الرابع للجغرافيين العرب ،الرباط  5 – 2 ،نوفمبر
.2006
 .62النمو السكاني بين الحركة السكنية وتحركات السكان بالمناطق الحضرية الكبرى بالتطبيق
على القاهرة الكبرى ،المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم اإلجتماعية بالكويت – ديسمبر
.2006
 .63شيخوخة المدن وإعادة البناء الحضري للقاهرة الكبرى ،ندوة المدن العربية  ،ديسمبر .2006
 .64التقويم التنموي لقرى الظهير الصحراوي في ضوء الرؤية الشمولية لتجارب التعمير في البيئة
الصحراوية ،الندوة العاشرة (موارد المياه في مصر بين اإلمكانيات المتاحة وتحديات
المستقبل) ،المنعقدة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ،كلية اآلداب ،جامعة
اإلسكندرية ،يوم 2008/7/17م.
 .65غالب والجيل الثاني من رواد المدرسة الجغرافية -العطاء الفكري وإتجاهاته  ،ندوة محمد
السيد غالب المفكر واإلنسان ،في إطار إحتفاالت العيد المئوي لجامعة القاهرة والعيد
الستين لمعهد البحوث والدراسات األفريقية.2007/11/26،
 .66نحو صناعة الري والزراعة كأحد حلول نقص إمداد المياه ،مؤتمر المياه وآفاق التنمية في
المنطقة العربية ،جامعة المنوفية .2007/10/31،
“Research trends of Egyptian Geographers up to the early 21st .67
Century” 31st International Geographical Congress ,12th to 15th
August 2008
 .68نهر النيل والتنمية الحضرية المستدامة في القاهرة الكبرى ،الملتقى الخامس للجغرافيين
العرب  11-9 ،نوفمبر  2008بالكويت.
 .69نزعات التجديد في التفكير العلمي عند مدحت جابر عبد الجليل ،في مؤتمر موارد المياه
في مصر بين اإلمكانيات المتاحة وتحديات المستقبل ،كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية،
.2008/7/17
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 .70التعديالت اإلدارية والتقويم التنموي للسكان تطبيقا على محافظة السادس من أكتوبر،
المؤتمر اإلحصائي الثالث والثالثون ،جامعة القاهرة ،ديسمبر .2008
 .71الخدمات والمجتمع ،ندوة الجغرافيا والمجتمع  ،المجلس األعلى للثقافة ،في  1مارس
.2009
 .72السكان والموارد الغذائية والوضع التغذوي في مصر ،ندوة السكان والموارد االقتصادية،
المجلس األعلى للثقافة ،في  26أبريل .2009
 .73االتجاهات البحثية لدى الجغرافيين المصريين حتى مطلع القرن الحادي والعشرين ،المجلة
الجغرافية العربية ،العدد  ،52جـ ،2السنة األربعون.2008 ،
 .74التعديالت اإلدارية والمنظور المكاني للتنمية والسكان "محاضرة عامة" ،الجمعية الجغرافية
المصرية ،في 7مارس .2009
 .75تقويم تجارب التنمية العمرانية عبر الحواجز الطبوغرافية في القاهرة الكبرى ،في ندوة حول
مشكالت مدينة القاهرة ،في 18أبريل .2009
 .76تخطيط إعادة توطين سكان نطاق الغرق الساحلي للدلتا المصرية حتى عام  ،2100ندوة
تغيرات البيئة الجغرافية في دلتا النيل ،المجلس األعلى للثقافة وجامعة المنوفية  11،أبريل
.2010
 .77تقييم األهداف السكانية في تنمية المدن الجديدة  ،ندوة المدن الجديدة في مصر(المنيا
الجديدة نموذجا) ،المجلس األعلى للثقافة وجامعة المنيا 3،مايو .2010
 .78التقويم التنموي لجودة الحياة في مصر ،التنمية العمرانية وتحسين نوعية الحياة ،جمعية
المهندسين المصرية  13-12 ،مايو .2010
 .79الضغوط السكانية والتهميش اإلنساني في مصر ،مؤتمر ظاهرة العشوائيات في مصر
–مظاهرها وعالجه  ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية 4-2 ،نوفمبر .2010
 .80السياسة السكانية في مصر بين الوضع الراهن والمستقبل ،ندوة في معهد التخطيط القومي
.2010-12-12 ،
 .81نحو آفاق جديدة في المشكلة السكانية بمصر حتى عام  ، 2010مركز بحوث الشرق
األوسط ،جامعة عين شمس.2010-1-3 ،
 .82االقتصاد الهامشي بين قوى التعطل والتبطل ،جامعة أسيوط بالتعاون مع المجلس األعلى
للثقافة.2011 ،
 .83إستكشاف األمية المنهجية في األدب الجغرافي العربي ،المجلس األعلى للثقافة،
.2012-2-4
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 .84تطور االنتاج العلمي عند حمدان ،ندوة جمال حمدان– فيلسوف الجغرافيا ،الهيئة الهامة
لقصور الثقافة ،مدينة بنها.2012-2-12 ،
 .85إستكشاف األمية المنهجية الجغرافية في مصر ،ندوة األمية الجغرافية ،المجلس األعلى
للثقافة.2012-3-5 ،
 .86العشوائيات السكنية والفجوة الطبقية ،ندوة جغرافية العمران ،كلية اآلداب ،جامعة المنصورة
 ،فرع دمياط.2012-3-5 ،
 .87المنظور االستراتيجي لتنمية االستيطان البشري بسيناء ،ندوة (تنمية سيناء) بمعهد التخطيط
القومي في 18مارس .2012
 .88ندوة (ميدان التحرير وثورة  25يناير ) كلية التخطيط العم ارني – جامعة القاهرة في 27
مارس .2012
 .89التفكير عند جمال حمدان وخدمة المجتمع ،ندوة مكتبة القاهرة بالزمالك في  17أبريل
.2012
 .90القيود البيئية واألنساق العمرانية ،ندوة التقويم الجغرافي لمشروع التنمية الشاملة بمصر،
المجلس األعلى للثقاقة 29،أبريل .2012
 .91المشكالت وآفاق التنمية الحضرية حول سور مجرى العيون ،بمناسبة مرور خمسمائة عام
من نشأة سور مجرى العيون ،الهيئة العامة لقصور الثقافة 27 ،أبريل  10مايو .2012
 .92التقويم الجغ ارفي – التنموي للخريطة االدارية واألقاليم التخطيطية ،ندوة التقسيم االداري،
المجلس األعلى للثقافة .2012/12/12 ،
 .93التنمية تحت ضغوط التهميش المكاني ،ندوة تنمية مناطق األطراف المعهد العالي للهندسة
بالمنصورة.2012/12/9 ،
 .94المالمح العريضة لخطة التنمية الريفية( ،لجنة الريف-واقعه ومستقبله) المنبثقة من شعبة
الخدمات الصحية والسكان ،المجلس القومي للخدمات والتنمية اإلجتماعية بالمجالس
القومية المتخصصة (يناير .)3013
 .95المالمح العريضة لخطة إستخدامات األراضي بمصر والعمران اإليكولوجي ،المنتدى
المصري للتنمية المستدامة ،مشروع استخدامات األراضي من الناحية العمرانية (العمران
االيكولوجي) ،يناير .2013
 .96التقويم التنموي للسكان في تعمير سيناء من المنظور االستراتيجي ،ندوة تنمية سيناء،
المجلس األعلى للثقافة ،أبريل .2013
 .97التخطيط الحضارى للمنطقة المركزية ،مصر بعد  25يناير رؤي وآفاق ،المؤتمر العلمى
الثالث لكلية اآلداب ،جامعة المنوفية.2013،
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 .98االتجاهات المعاصرة فى المنهج والفكر الجغرافى ،المؤتمر الجغرافى الدولى  ،جامعة طيبة
.2013/4/ 5-1 ،
 .99نماذج تطبيقية لبعض اإلتجاهات الجغرافىة المعاصرة  ،محاضرة عامة بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز. 2013/4/8 ،
 .100تحديات التنمية في أفريقيا ،االحتفال السنوي بيوم أفريقيا ،الهيئة العامة للكتاب،
.2013/4/27
 .101تعقيب تقويمي على بحوث الملتقى الفكري األول بعنوان "مأزق التنمية في الواقع
المجتمعي المصري المعاصر أنساق القيم نموذجا ،معهد التخطيط القومي.2013 ،
 .102المجاري المائية بالقاهرة وفرص تخطيطية مهدرة ،مجلة الثقافة الجديدة ،هيئة قصور
الثقافة .2013/9/15 ،
 .103خريطة جرائم القتل العمد في مصر في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي
والعشرين ،ندوة جغرافية الجريمة ،كلية اآلداب ،جامعة المنيا.2014/3/10 ،
 .104ثالثية الوطن والعروبة واإلسالم عند حمدان ،مجلة الهالل.2014/3/15 ،
 .105التحضر الريفي -القاهري وتراجع الهيكل االقتصادي بالنطاق المركزي للدولة ،ندوة
الزحف العمراني على األراضي الزراعية ،المجلس األعلى للثقافة ،مارس .2014/3/23 ،
 .106تقويم أثر الخريطة السكانية على عشوائية التنمية العمرانية بمحافظة القليوبية ،ندوة البيئة
والتنمية  ،كلية اآلداب جامعة بنها..2104/3/20 ،
 .107النظام التنموي واإلستدامة البيئية من المنظور السكاني واإلجتماعي بمدينة العلمين
بعنوانAL ALMAIN :
الجديدة ،مقدمة إلى ورشة عمل الهابيتات
New City: A Model for Economic and Environmental Sustainable
City Development in Egypt, As part of the “Achieving Sustainable
Urban Development Priorities’ Project EXPERTS WORKSHOP
North Coast, 18th – 19th May 2014
 .108التنمية اللوجستية بإقليم قناة السويس ،هوية مصر :المنطلق نحو التنمية المستدامة،
المؤتمر العلمي الرابع لكلية االداب جامعة المنوفية 8/5 ،نوفمبر .2014
 .109التوازن المكاني للمعمور والتنمية على جانبي قناة السويس ،ندوة تنمية قناة السويس،
المجلس األعلى للثقافة.2014/12/8 ،
 .110نحو حضارة مصرية جديدة في بداية القرن الحادي والعشرين ومشروعات التنمية في
مصر الجديدة ،ندوة مكتبة مصر العامة بدمنهور 10نوفمبر .2014
-14-

 .111نحو حضارة مصرية جديدة من خالل مشروعات التنمية المصرية في القرن الحادي
والعشرين ،ندوة مركز البحوث الجغرافية ،جامعة المنوفية.2015 ،
 .112مفهوم العدالة اإلجتماعية ومتطلبات تحقيقها في التقسيم اإلدارى ،ورشة عمل "رؤية
مستقبلية للتقسيم اإلداري لمصر" ،نقابة المهندسين.2015/1/27 ،
 .113تعمير سيناء من المنظور اإلستراتيجي والقومي ،ندوة كاتب وكاتب( ،موسوعة سيناء)،
 29يناير .2015
 .114األمن القومي في سيناء ،ندوة تنمية سيناء  ،الصالون الثقافي ،لجنة الجغرافيا ،المجلس
األعلى للثقافة ،ديسمبر .2014
 .115المنهج عند جمال حمدان ،ندوة جمال حمدان ،دار الكتب .2015/4/18
 .116تعمير سيناء من المنظور االستراتيجي والقومي ،ندوة كاتب وكاتب( ،موسوعة سيناء)
 29،يناير .2015
 .117تقويم أثر الهجرة على ثقافة العمارة بالقرية المصرية ،مؤتمر التنمية الثقافية الريفية
2015/4/7
 .118التنميط التطوري للنسيج العمراني لحي الجمالية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية
واإل ستشعار عن بعد(باالشتراك) ،مؤتمر التنمية المستدامة فى الوطن العربى وآفاق
المستقبل ،المؤتمر الدولى األول لقسم الجغرافيا  -جامعة حلوان .2015/4/18
 .119بين مخاطر التكثيف واستيعاب التفريغ السكاني وتوطين العاصمة اإلدارية ،ندوة مشاكل
المدن الكبرى في مصر ،المجلس األعلى للثقافة.2015/4/ 28 ،
 .120الحراك الحضري وتحديات التخطيط بالقاهرة الكبرى ،المؤتمر العربي الثاني(إدارة المدن
الكبرى تكنولوجيا التخطيط العمراني) 18 :16 ،أغسطس  2015م  ،برعاية المعهد العربي
إلنماء المدن واالتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع االتحاد الدولي لمؤسسات
التنمية البشرية.
 .121الفجوة النوعية فى محافظة شمال سيناء ،مؤتمر سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل،
مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية ،جامعة المنوفية 19-18 ،أكتوبر .2015
 .122اإلضافة الفكرية لجمال حمدان للعلوم اإلنسانية ،ندوة جمال حمدان ،المتحف اإلسالمي،
القاهرة في .2015
 .123موقع مصر وقناة السويس بين التراجع واالحياء واالنطالق ،ندوة قناة السويس  ،كلية
اآلداب ،قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية جامعة اسيوط.2015/12/14-13 ،
 .124مشروع قناة السويس بين التنمية اللوجستية والشاملة ،تنمية قناة السويس  ،ندوة قناة
السويس ،جامعة المنوفية. 2015/12/16،
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 .125أزمة الجغرافيا العربية بين المنهج والقيمة المضافة،الموسم الثقافي السنوي للجمعية
الجغرافية المصرية ،المحاضرة األولى12 ،ديسمبر  2015م
 .126عرض وتقييم كتاب"القاهرة خططها وتطورها العمرانى للكاتب أيمن فؤاد سيد" ،ندوة كاتب
وكتاب ،معرض القاهرة الدولي للكتاب.2016/1/30 ،
 .127المدينة العربية وتحديات التمدين في مجتمعات متحولة :القاهرة الكبرى نموذجاً  ،المؤتمر
السنوي الخامس للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي لألبحاث المركز العربي
لألبحاث ،الدوحة ،قطر 14 :12 ،مارس  2016م
 .128آفاق التنمية بجزيرة وراق الحضر في ضوء محددات التنمية ،ندوة نهر النيل  ،المجلس
األعلى للثقافة ،قصر ثقافة القناطر الخيرية ،القناطر الخيرية .2016/4/13،
 .129الخريطة السكانية لمصر عام  ،2052ملتقى المشكلة السكانية وآفاق التنمية في مصر
 ،المجلس األعلى للثقافة ،االربعاء 4مايو.2016
 .130التفاعالت الهجرية والتنموية بالصعيد وجنوب مصر ،ندوة السكان وآفاق التنمية في
صعيد مصر ،كلية اآلداب جامعة أسيوط  2016 /4/18م
 .131ثقافة العدالة المكانية تطبيقا على مصر ،الملتقي الدولي تجديد الخطاب الثقافي ،المجلس
األعلى للثقافة 2016 /5/ 31/29 ،م
 .132إستراتيجية إدارة حدود الحيز القومي لمصر  ،ندوة الحدود الشرقية لمصر ،المجلس
األعلى للثفافة  2016 /6/1 ،م
 .133نحو معمور منظومي تعاوني – تبيؤي جديد ،المؤتمر الدولي الثاني "دور اإلسكان في
تحقيق منظومة تعاونية متكاملة ، 2016/12/14-12 ،الهيئة العامة لتعاونيات البناء
واإلسكان ،وزاررة اإلسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة.
 .134تحليل متقدم في تشخيص الواقع من أجل تنمية حضرية رشيدة ومستدامة جامعة أم القرى
 كلية العلوم االجتماعية  ،مؤتمراإلبداع واالبتكار في العلوم االجتماعية والتنميةالمستدامة.
 .135نموذج المدينة اإلسالمية ،المؤتمر الدولي البيئة والسكان والتنمية في دول العالم
االسالمي( ،معالم في طريق وحدة العالم اإلسالمي) 15-13 ،ديسمبر 2016
 .136مدن إسالمية في أزمة :حلب نموذجا ،المؤتمر الدولي البيئة والسكان والتنمية في دول
العالم االسالمي( ،معالم في طريق وحدة العالم اإلسالمي) 15-13 ،ديسمبر 2016
 .137التخطيط لمرحلة العجز ونقص االمداد المائي ،المجلس األعلى للثقافة صالون اإلدريسي
إستهالك المياة بين التبديد والترشيد  22يناير 2017
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 .138خريطة الشباب في مصر ،محاضرة عامة ،الموسم الثقافي للجمعية الجغرافية المصرية،
.2016/3/4
 .139العاصمة اإلدارية الجديدة ،ندوة المشروعات القومية في مصر ،المجلس األعلى للثقافة
بالتعاون مع جامعة المنوفية ،مارس .2017
 .140تحديات الفجوات التنموية بمحافظة بني سويف ،المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع
جامعة بني سويف ،أبريل .2017

خامسا  :المهام الفكرية والتخطيطية:

 .1دراسة قومية عن تضخم القاهرة الكبرى التي أشرفت عليها المجالس القومية المتخصصة
 ،مجلس الوزراء. 1981 / 80 ،
 .2التخطيط الهيكلي للتنمية الشاملة لمنطقة شمال الدلتا والطريق اإلقليمي الشمالي مع المكتب
الهندسي االستشاري ـ طلعت والمكتب االستشاري ( أريكون ) بتكليف من جهاز البحوث
ودراسات التعمير بو ازرة التعمير ،جمهورية مصر العربية . 1989
 .3مشروع الدراسة التفصيلية التنفيذية لمثلث التنمية ( مطروح ـ سيوه ـ قيفار) مع البيت
االستشاري العربي الدولي ( إريكون ) وبيسر لإلستشارات بتكليف من جهاز البحوث
ودراسات التعمير بو ازرة التعمير بو ازرة التعمير ،جمهورية مصر العربية . 1990 / 89
 .4مشروع الدراسة التفصيلية لمثلث التنمية ( بئر الدكرور ) مع البيت اإلستشاري العربي
الدولي ( إريكون) وبيسر لإلستشارات بتكليف من جهاز البحوث ودراسات التعمير بو ازرة
التعمير ،جمهورية مصر العربية  1991 / 1990م.
 .5الدراسة الدولية عن مشاكل التحضر ونمو المدن الكبرى في الدول النامية التي أشرفت على
تنفيذها منظمة العمل الدولية ،األمم المتحدة . 1991 ،
 .6دراسة قومية عن الهجرة إلى القاهرة الكبرى ،دراسة مقدمة في إطار مشكالت القاهرة الكبرى
والمدن الكبرى بتكليف من أكاديمية البحث العلمي ،جمهورية مصر العربية. 1990 ،
 .7مشروع التنمية الشاملة لحدود مصر الشرقية ( رفح ـ طابا ) مع البيت اإلستشاري الدولي
( اريكون ) بتكليف من جهاز البحوث ودراسات التعمير بو ازرة التعمير ،جمهورية مصر
العربية. 1992/1991 ،
 .8اللجنة القومية العليا لبحث مشاكل العاصمة بتكليف من رئيس الوزراء ،بتاريخ .1992
 .9المخطط الهيكلي لمنطقة أبو رماد ،محافظة البحر األحمر ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني
وبتكليف من و ازرة الدفاع في ج .م  .ع .
 .10المخطط الهيكلي لجامعة المنوفية بمدينة السادات ( الباحث الرئيسي ).
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 .11المخطط التنموي لمحافظة المنوفية في كتاب محافظة المنوفية بين الماضي والحاضر
والمستقبل ( الباحث الرئيسي ) بمناسبة االحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 6/13
. 1994/
 .12المخطط العمراني لمدينة سانت كاترين ،محافظة جنوب سيناء( الباحث الرئيسي) نوفمبر
. 1994
 .13إعداد التخطيط العمراني التفصيلي لوادي الراحة بمدينة سانت كاترين( الباحث الرئيسي )
بتكليف من محافظة جنوب سيناء . 1995
 .14الباحث الرئيسي للمشروع البحثي لظاهرة عدم إقبال الشاب على الهجرة للمناطق الجديدة
وحالة مدينة السادات  ،لصالح المجلس القومي للسكان.
 .15شارك في مشروع التخطيط الهيكلي لمدينة توشكي ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني  -و ازرة
التعمير . 1999 ،
 .16مشروع المعايير التخطيطية والتصميمية لعمران الصحارى المصرية ،مركز بحوث البناء
 1999 ،ـ . 2001
 .17مشروع تخطيط مدينة الجيزة ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني ،و ازرة اإلسكان والتعمير عام
. 2001
 .18شارك في مشروع تخطيط قرى الباويطي والزبو ومنديشة بالواحة البحرية باالشتراك مع كلية
الهندسة-جامعة القاهرة.2003 ،
 .19مشروع حلول مشاكل السكان بمحافظتي الغربية والدقهلية ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني،
و ازرة اإلسكان والتعمير عام . 2006
 .20مشروع أطلس القرى ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2008،
 .21مشروع التخطيط االستراتيجي لمحافظة السادس من أكتوبر.2008 ،
 .22مشروع مخطط مدينة قوص .2009،
 .23مشروع المخطط القومي للتنمية المكانية الشاملة لمصر ( 2009 ، 2050جاري اكتماله).
 .24مشروع أطلس القرى ،إقليم شمال الصعيد ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2010،
 .25مشروع طريق وادي النطرون السريع .2010 ،
 .26مشروع تقييم الموقع المستدام بإستخدام الهرم األخضر  ،المجلس المصري للعمارة الخضراء
 ،المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء.2011،
 .27مشروع تعديل الخريطة االدارية واألقاليم التخطيطية لمصر  ،الهيئة العامة للتخطيط
العمراتي,2011 ،
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 .28مشروع المخطط االستراتيجي إلقليم شمال الصعيد ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني
.2011،
 .29استراتيجة التنمية الشاملة لمحافظة القويعية ،المملكة العربية السعودية.2011،
( .30الريف-واقعه ومستقبل ه) لجنة منبثقة من شعبة الخدمات الصحية والسكان ،المجلس
القومي للخدمات والتنمية اإلجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة الدورة .)3013( 33
 .31المنتدى المصري للتنمية المستدامة ،مشروع إستخدامات األراضي من الناحية العمرانية
(العمران االيكولوجي).
 .32المخطط االستراتيجي لمدينة سفاجا ،محافظة البحر األحمر،الهيئة العامة للتخطيط
العمراني .2013،
 .33المخطط االستراتيجي لمدينة القصير ،محافظة البحر األحمر ،الهيئة العامة للتخطيط
العمراني .2013،
 .34المخطط االستراتيجي لمدينة الزرقا ،محافظة دمياط ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني
.2013،
 .35الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2013،
 .36مشروع مراكز األنشطة اإلدارية لمصر حتى عام  ، 2052الهيئة العامة للتخطيط العمراني،
.2015
 .37المخطط اإلستراتيجي لمحافظة سوهاج ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني2016 ،

سادسا  :الندوات والمؤتمرات الدولية :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

اللقاء الجغرافي األول ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية المنعقد في
19ـ 21جمادى الثاني 1402هـ بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة.
ندوة المدن السعودية المنعقدة في  21ـ  23مارس  ،1983بجامعة الملك سعود ( الرياض).
اللقاء الجغرافي الثاني ألقسام الجغرافيا ،بجامعات المملكة العربية السعودية المنعقد في5/3
شعبان  1405هـ بكلية اآلداب ،جامعة الرياض .
ندوة المواني والتنمية في دول الخليج العربي المنعقدة في الفترة  16 -13ابريل 1985
بجامعة الكويت ،الكويت.
المؤتمر الدولي الثالث للنقل داخل المدن بالدول النامية ،كوادتو  ، 3جامعة القاهرة20 ،
 23يناير . 1986المؤتمر السنوي األول لتخطيط المدن واألقاليم ( النمو العشوائي حول التجمعات السكنية
بمصر ،المنعقد في 25ـ  27يناير  ،) 1986مركز بحوث البناء .
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 .7نحو صياغة استراتجيات قطرية وإقليمية للتنمية الحضرية في العالم العربي 18 -15
ديسمبر  ، 1990معهد التخطيط اإلقليمي والعمراني ،المعهد الفرنسي للبحث العلمي للتنمية
والتعاون ،مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واإلجتماعية للتعاون مع منظمة
اليونسكو.
 .8مؤتمر اتحاد الجامعات األفريقية بأك ار في  25يناير  ،1993بعنوان(التنمية والجامعات
األفريقية).
 .9بينالي العلوم والتكنولوجيا ،دكار  ، 9السنغال. 1997 / 12 / 13 ،
 .10المؤتمر القومي الثالث للمرأة الريفية ،جامعة المنوفية ،شبين الكوم 14،إلى  16مارس
.1998
 .11مؤتمر مجتمع جنوب الوادي وتوشكي ،دراسة ديموغرافية واجتماعية ،رؤية مستقبليةـ
جامعة عين شمس  8-7ابريل . 1999
 .12مؤتمر تفعيل دور الجامعة في خدمة الجامعة وتنمية البيئة 27 ،يوليو .1999
 .13مؤتمر تطوير التعليم بكليات اآلداب والعلوم االنسانية ،اإلسكندرية 17 -15 ،يوليو
.1999
 .14مؤتمر آليات تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.1999/ 6 /20 ،
 .15التوطن العشوائي بالدلتا المصرية  ،جامعة المنوفية ،أبريل 17 . 2000
 .16مقرر ندوة العمران العشوائي بمصر،المجلس األعلى للثقافة ،مايو .2000
 .17الملتقى الثاني للجغرافيين العرب  ،القاهرة  23-20نوفمبر . 2000
 .18مقرر ندوة الجغرافيا في التعليم العام ،لجنة الجغرافيا بالمجلس األعلى للثقافة ،مارس
. 2002
 .19اإلعداد والتحضير لإلحتفال بالعيد الفضي لجامعة المنوفية 25 ،ديسمبر. 2001 ،
 .20ورش العمل للتحضير للمؤتمر القومي الرابع للمرأة ،والمؤتمر ذاته  ،2004 / 3/16مكتبة
اإلسكندرية .
 .21اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الخامس للمرأة ،والمؤتمر ذاته  2005 / 3 /16مكتبة
القاهرة .
 .22الملتقى الرابع للجغرافيين العرب ،الرباط ،المغرب 5 – 2 ،نوفمبر.2006
 .23ندوة تنمية الريف المصري ،المجلس األعلى للثقافة ،مايو . 2001
 .24المؤتمر القومي الرابع للمرأة ،مكتبة اإلسكندرية في .2004/3/6
 .25مؤتمر المياه وآفاق التنمية في المنطقة العربية ،جامعة المنوفية .2007/10/31،
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 .26ندوة محمد السيد غالب المفكر واإلنسان ،في إطار احتفاالت العيد المئوي لجامعة القاهرة
والعيد الستين لمعهد البحوث والدراسات األفريقية.2007/11/26 ،
 .27مؤتمر المواطنة ومستقبل مصر ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية 27-25 ،نوفمبر .2007
International Geographical Congress, Tunes, 12th to 15th August .28
.2008
 .29الملتقى الخامس للجغرافيين العرب 11-9 ،نوفمبر  ،2008الكويت.
 .30مؤتمر موارد المياه في مصر بين اإلمكانيات المتاحة وتحديات المستقبل ،كلية اآلداب ،
جامعة اإلسكندرية ،في .2008/7/17
 .31األبعاد الطبيعية والسكانية لمشروع ممر التنمية "القاهرة 22مارس  ،"2008التقرير النهائي
وبعض المقترحات ،المجلة الجغرافية العربية ،العدد الواحد والستون ،جـ ،1السنة األربعون،
.2008
 .32محاضرة عامة ألقيت بالجمعية الجغرافية المصرية بعنوان "التعديالت اإلدارية والمنظور
المكاني للتنمية والسكان " ،في 7مارس .2009
 .33ندوة "حول مشكالت مدينة القاهرة" ،الجمعية الجغرافية المصرية ،في 18أبريل .2009
 .34ندوة الجغرافيا والمجتمع ،المجلس األعلى للثقافة ،في  1مارس .2009
 .35ندوة الواحات البحرية :التنمية والمشكالت ،قسم الجغرافيا لكلية اآلداب – جامعة القاهرة في
 24مارس .2009
 .36ندوة السكان والموارد االقتصادية ،المجلس األعلى للثقافة ،في  26أبريل .2009
 .37المؤتمر الدولي الثالث بعنوان الصناعة ودورها في التنمية األفريقية ،قسم الجغرافيا ،معهد
البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاهرة ،يومي 22 -21أبريل .2009
 .38المؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بعنوان " الجغرافيا والتغيرات
العالمية المعاصرة" ،اإلسكندرية في 26 -25يوليو.2009
 .39ندوة تغيرات البيئة الجغرافية في دلتا النيل ،المجلس األعلى للثقافة وجامعة المنوفية 11،
أبريل .2010
 .40ندوة المدن الجديدة في مصر(المنيا الجديدة نموذجا) ،المجلس األعلى للثقافة وجامعة
المنيا  3،مايو .2010
 .41التنمية العمرانية وتحسين نوعية الحياة ،جمعية المهندسين المصرية 13-12 ،مايو
.2010
 .42المؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا-جامعة االسكندرية (السياحة العربية في عالم متغير من
منظور جغرافي) 25-24 ،يوليو .2010
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 .43مؤتمر ظاهرة العشوائيات في مصر– مظاهرها وعالجه ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية،
 4-2نوفمبر.2010
 .44ندوة بعنوان (المشكلة السكانية وتحديات التخطيط) في معهد التخطيط القومي- 12 ،
.2010-12
 .45ندوة جمال حمدان – فيلسوف الجغرافيا  ،الهيئة الهامة لقصور الثقافة ،قصر ثقافة بنها
.2012-2-12 ،
 .46ندوة األمية الجغرافية ،المجلس األعلى للثقافة.2012-3-5 ،
 .47ندوة جغرافية العمران ،كلية اآلداب ،جامعة المنصورة  ،فرع دمياط.2012-3-5 ،
 .48المؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا  -جامعة االسكندرية (السياحة العربية في عالم متغير من
منظور جغرافي) 25-24 ،يوليو .2010
 .49ندوة البطالة في الصعيد ،كلية االداب جامعة أسيوط بالتعاون مع المجلس األعلى للثقافة
.2011 ،
 .50ندوة (جمال حمدان -المفكر والفيلسوف ) ،قصر الثقافة ببنها في  13فبراير .2012
 .51ندوة (تنمية سيناء ) بمعهد التخطيط القومي في 18مارس .2012
 .52ندوة (ميدان التحرير وثورة  25يناير ) كلية التخطيط العمراني – جامعة القاهرة في 27
مارس .2012
 .53ندوة (األمية الجغرافية ) بالمجلس األعلى للثقاقة  3،أبريل .2012
 .54ندوة (التفكير عند جمال حمدان وخدمة المجتمع) ،مكتبة القاهرة بالزمالك في  17أبريل
.2012
 .55ندوة (التقويم الجغرافي لمشروع التنمية العمرانية الشاملة لمصر( ، )2052المجلس األعلى
للثقاقة 29 ،أبريل .2012
 .56مهرجان بمناسبة مرور خمسمائة عام من نشأة سور مجرى العيون  27أبريل  10مايو
 ،2012الهيئة العامة لقصور الثقافة.
 .57ندوة التقسيم االداري المقترح لمصر ،المجلس األعلى للثقافة. 2012/12/12 ،
 .58ندوة تنمية مناطق األطراف المعهد العالي للهندسة بالمنصورة.2012/12/9 ،
 .59المؤتمر الجغرافى الدولي األول ،التغيرات العالمية ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة  ،المملكة
العربية السعودية 5-1 ،أبريل .2013/
 .60ندوة تحديات تنمية سيناء ،المجلس األعلى للثقافة.2013/4/21 ،
 .61الملتقى الفكري ليوم أفريقيا ،الهيئة العامة للكتاب.2013/5/27 ،
 .62ندوة جغرافية الجريمة ،كلية اآلداب ،جامعة المنيا.2014/3/10،
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 .63ندوة البيئة والتنمية ،كلية اآلداب جامعة بنها.2104/3/20 ،
 .64ندوة الزحف العمراني على األراضي الزراعية ،المجلس األعلى للثقافة.2014/3/23 ،
بعنوانAL ALMAIN New City: A :
 .65ورشة عمل الهابيتات
Model for Economic and Environmental Sustainable City
Development in Egypt, As part of the “Achieving Sustainable Urban
Development Priorities’ Project EXPERTS WORKSHOP North
Coast, 18th – 19th May 2014
 .66المؤتمر العل مي الرابع لكلية االداب جامعة المنوفية هوية مصر :المنطلق نحو التنمية
المستدامة 8/5 ،نوفمبر .2014
 .67ندوة تنمية قناة السويس ،المجلس األعلى للثقافة.2014/12/8 ،
 .68ندوة مشاكل المدن الكبرى في مصر ،المجلس األعلى للثقافة2014/4/ 28 ،
 .69التنمية اللوجستية بإقليم قناة السويس ،هوية مصر  :المنطلق نحو التنمية المستدامة،
المؤتمر العلمي الرابع لكلية اآلداب جامعة المنوفية  8/5 ،نوفمبر .2014
 .70التوازن المكاني للمعمور والتنمية على جانبي قناة السويس ،ندوة تنمية قناة السويس،
المجلس األعلى للثقافة.2014/12/8 ،
 .71ندوة مكتبة مصر العامة ،دمنهور.2014 /11/10،
 .72ندوة مركز البحوث الجغرافية ،جامعة المنوفية.2015،
 .73ورشة عمل "رؤية مستقبلية للتقسيم اإلداري لمصر" ،نقابة المهندسين.2015/1/27 ،
 .74ندوة تنمية سيناء ،الصالون الثقافي  ،لجنة الجغرافيا ،المجلس األعلى للثقافة ،ديسمبر
.2014
 .75ندوة جمال حمدان ،دار الكتب .2015/4/18
 .76ندوة كاتب وكاتب( ،موسوعة سيناء) 29 ،يناير .2015
 .77مؤتمر التنمية الثقافية الريفية .2015/4/7
 .78مؤتمر التنمية المستدامة فى الوطن العربى وآفاق المستقبل ،المؤتمر الدولى األول لقسم
الجغرافيا  -جامعة حلوان .2015/4/18
 .79ندوة مشاكل المدن الكبرى في مصر ،المجلس األعلى للثقافة.2014/4/ 28 ،
 .80المؤتمر العربي الثاني(إدارة المدن الكبرى تكنولوجيا التخطيط العمراني)18 :16 ،
أغسطس  2015م  ،برعاية المعهد العربي إلنماء المدن واالتحاد العربي لتنمية الموارد
البشرية بالتعاون مع االتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية.
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 ، .81مؤتمر سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل ،مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية،
جامعة المنوفية 19-18 ،أكتوبر .2015
 .82ندوة جمال حمدان ،المتحف اإلسالمي ،القاهرة في .2015
 .83ندوة قناة السويس  ،كلية اآلداب ،قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية جامعة اسيوط،
.2015/12/14-13
 .84تنمية قناة السويس  ،ندوة قناة السويس ،جامعة المنوفية. 2015/12/16،
 .85الموسم الثقافي السنوي للجمعية الجغرافية المصرية ،المحاضرة األولى12 ،ديسمبر
2015م
 .86ندوة كاتب وكتاب ،معرض القاهرة الدولي للكتاب.2016/1/30 ،
 .87المؤتمر السنوي الخامس للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،المركز العربي لألبحاث المركز
العربي لألبحاث ،الدوحة ،قطر 14 :12 ،مارس  2016م
 .88ندوة نهر النيل والتنمية المستدامة ،المجلس األعلى للثقافة ،قصر ثقافة القناطر الخيرية،
القناطر الخيرية .2016/4/13،
 .89ملتقى المشكلة السكانية وآفاق التنمية في مصر  ،المجلس األعلى للثقافة ،االربعاء
4مايو.2016
 .90ندوة السكان وآفاق التنمية في صعيد مصر ،كلية اآلداب جامعة أسيوط 2016 /4/18
 .91الملتقي الدولي تجديد الخطاب الثقافي ،المجلس األعلى للثقافة2016 /5/ 31/29 ،
 .92ندوة الحدود الشرقية لمصر ،المجلس األعلى للثفافة  2016 /6/1 ،م
 .93المؤتمر الدولي الثاني "دور اإلسكان في تحقيق منظومة تعاونية متكاملة،
 ، 2016/12/14-12الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان ،وزاررة اإلسكان والمرافق
والمجتمعات الجديدة.
 .94مؤتمراإلبداع واالبتكار في العلوم االجتماعية والتنمية المستدامة ،جامعة أم القرى  -كلية
العلوم االجتماعية(لم يعقد بعد).
 .95المؤتمر الدولي البيئة والسكان والتنمية في دول العالم االسالمي( ،معالم في طريق وحدة
العالم اإلسالمي) 15-13 ،ديسمبر 2016
 .96المجلس األعلى للثقافة صالون اإلدريسي إستهالك المياة بين التبديد والترشيد  22يناير
2017
 .97الموسم الثقافي للجمعية الجغرافية المصرية للعام  ،2017/2016محاضرة عامة
.2017/3/4
 .98ندوة المشروعات القومية بالمجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة المنوفية
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 .99ندوة البيئة والتنمية بمحافظة بني سويف ،المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة بني
سويف.

سابعا  :عضوية اللجان والجمعيات والمجالس واالتحاديات العلمية :

(ا) على مستوى التعليم الجامعي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عضو اللجنة االستشارية التخصصية العليا لترقيات األساتذة بالمجلس األعلى للجامعات.
عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات
(تخصص جغرافيا)حتى .2012
أمين اللجنة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى لألزهر(تخصص
جغرافيا)حتى .2011
عضو لجنة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات ( سابقا) .
عضو بمجلس جامعة المنوفية ( سابقا).
عضو لجنة تطوير قسم الجغرافيا – جامعة المنصورة
.عضو لجنة اختيار العمداء بكلية اآلداب ،جامعة المنوفية .2014
عضو مجلس الحكماء بكلية اآلداب  ،جامعة المنوفية.2014
عضو بمجلس كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية .

(ب) خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

 .10استشاري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .
 .11عضو اللجنة القومية العليا لبحث مشاكل العاصمة-القاهرة.
 .12عضو المجلس األعلى للثقافة ( لجنة الجغرافيا).
 .13نائب رئيس جمعية إسكان هيئة التدريس بجامعة المنوفية .
 .14عضو مكتب التخطيط االستراتيجي لجامعة المنوفية.
 .15خبير بالمجلس القومي للمرأة  ،لجنة المحافظات .
. .16عضو اللجنة الفرعية التخصصية لتنمية الموقع المستدام للمجلس المصري للعمارة
الخضراء ،المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء.
 .17نائب رئيس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية( سابقا) .
 .18استشاري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .
 .19عضو اللجنة القومية العليا لبحث مشاكل العاصمة-القاهرة.
 .20منسق تقرير التنمية البشرية لمحافظة المنوفية (اإلصدار الثاني).
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 .21عضوية لجان منبثقة من شعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجالس القومية المتخصصة
(الدورة .)32-32
 .22عضو في لجنة تطوير إدارة محافظة المنوفية قرار المحافظ لعام . 2004
 .23عضو المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء .2015

(ج) المؤسسات الثقافية والهيئات العلمية:

 .24رئيس تحرير سلسلة كتب عبقرية المكان ،وعضو المجلس األعلى للنشر ،الهيئة العامة
لقصور الثقافة.
 .25عضو لجنة جوائز الدولة ،بالمجلس األعلى للثقافة.
 .26عضو المجلس األعلى للثقافة ( لجنة الجغرافيا).
 .27عضو الجمعية الجغرافية المصرية .
 .28عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية .
 .29عضو اإلتحاد الجغرافي الدولي .
 .30عضو الجمعية العربية للنقل .

ثامنا  :األعمال العامة في مجال الجامعات:

 .1إنشاء وتجهيز المبنى الحديث لكلية اآلداب جامعة المنوفية.
 .2أنشأ أقسام اللغة األلمانية واللغات الشرقية واإلعالم وشعبة نظم المعلومات الجغرافية
وبرنامج التعليم المفتوح بكلية اآلداب -جامعة المنوفية.
 .3أنشأ مركز اإلستشارات البحثية واللغات بكلية اآلداب -جامعة المنوفية.
 .4إنشاء مركز البحوث الجغرافية بمدينة السادات محافظة المنوفية .
 .5تأسيس مركز البحوث الجغرافية.
 .6قام باإلشراف على تنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب ،جامعة المنوفية
بمدينة السادات والذي يضم  198شقة .
 .7رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب ،جامعة
المنوفية ( سابقا).
 .8أسس ورأس هيئة التحرير بمجلة الجغرافيا والتنمية ،جامعة المنوفية سابقا.
 .9أسس ورأس هيئة التحرير بمجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية ،جامعة المنوفية
سابقا.
 .10رأس هيئة تحرير مجلة بحوث كلية اآلداب ،جامعة المنوفية سابقا ،وعضو هيئة التحرير
حاليا.
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 .11عضو اللجنة االستشارية العليا لترقيات األساتذة بالمجلس األعلى للجامعات .2013

تاسعا  :رسائل علمية أنجزت تحت إشرافه :

أوال  :رسائل الدكتوراه :

 .1إيملى محمد حلمي حماده  " ،المناخ والتلوث في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةـ
دراسة في المناخ التطبيقي" جامعة المنوفية .
 .2إسماعيل يوسف إسماعيل  "،التنمية العمرانية الرأسية للقرية المصرية كمرحلة انتقالية في
استراتيجية التخطيط االقليمى -دراسة كارتوجرافية تطبيقية على محافظة المنوفية ،جامعة
المنوفية .
 .3حمدي محمد أحمد السيد ،سلوك القوى العسكرية الدفاعي والهجومي في المدخل الشمالي
الشرقي لمصر في القرن العشرين ،دراسة في الجغرافية السياسية ،جامعة المنوفية.
 .4محمد عبد الفتاح عبد السالم ،مدينة دسوق ،دراسة ايكولوجية ،جامعة المنوفية.
 .5خالد إبراهيم بدره  " ،صناعة تكرير البترول في ج  .م  .ع ـ دراسة في جغرافية الصناعة
ـ جامعة المنوفية .
 .6عادل إسماعيل شاويش " ،النقل بالطرق البرية وأثره في تنمية المجتمعات الجديدة في دلتا
مصرـ جامعة المنوفية .
 .7سامي إبراهيم عبد الرحمن في موضوع " خريطة الموارد األرضية في محافظة الوادي الجديد
بين الوضع الراهن والمستقبل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  ،GISجامعة المنوفية.
 .8لطفي ذكى أنور نافع  ،أنماط التصحر في شرق الدلتا ،جامعة المنوفية.
 .9عواد حامد موسى" السيول في أودية خليج العقبة في مصر ،جامعة المنوفية.
 .10أسامة لطفي محمد احمد ،تطبيقات شبكة االنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات ،دراسة
تجريبية ،جامعة المنوفية .
 .11أماني أحمد المنشاوي ،جغرافية الصناعة في البحيرة ،دراسة في الجغرافية االقتصادية،
جامعة المنوفية.
 .12سمير إسماعيل السنباوي ،اإلقليم االقتصادي لمدينة السادات دراسة في الكارتوجرافية
التطبيقية ،جامعة المنوفية . 1998
 .13منسي السيد الجمل ،صحة المرآة ورفاهيتها في مركز ومدينة شبين الكوم ،دراسة في
الجغرافيا اإلجتماعية ،دكتوراة غير منشورة ،كلية اآلداب جامعة المنيا ،جامعة المنوفية
.1999
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 .14محمد عبد السالم حسين ،النمو الحضري لمدينة أسيوط في ربع القرن األخير ،قسم
الجغرافيا بكلية اآلداب ،جامعة أسيوط 2004 ،م.
 .15سعيد محمد الحسيني ،اآلثار البيئية لالستخدامات الحضرية لضفتي نهر النيل في منطقة
القاهرة الكبرى ، 2004 ،جامعة المنوفية.
 .16أشرف حسين محروس ،الوحدات العالجية الخاصة بالقاهرة الكبرى ،دراسة في جغرافية
الخدمات ، 2005 ،جامعة المنوفية .
 .17رزق الجابري ،الهجرات اليمنية لشرق أفريقية ،جامعة أسيوط. 2005 ،
 .18أحمد عبد الفتاح أحمد ندا "مجتمعات السياحة على الساحل الغربي لخليج العقبة ،دراسة
في الجغرافية اإلجتماعية ،جامعة المنوفية .2006
 .19عبد الملك أحمد على ،خصائص السكان والتنمية البشرية باليمن ،جامعة أسيوط.2007 ،
 .20مصطفى توفيق الحشاش ،التنمية السياحية في حوض بحيرة ناصر ،في ضوء المحددات
البيئية ،جامعة المنوفية . 2007
 .21زينب أحمد سلوم ،التقويم الجغرافي – البيئي لمواضع اإلستخدامات الصحية بمدن محافظة
المنوفية" دراسة في جغرافية الحضر" ،جامعة المنوفية .2004/7/14
 .22السيد محمد علي محمود ،الفجوة النوعية في مصر بين الوضع الراهن والمستقبل "دراسة
في الجغرافية اإلجتماعية جامعة المنوفية.2007/6/13 ،
 .23شريف زيان ،التقويم التنموي للمدن الجديدة المتوأمة لمحافظات مصر الوسطى،جامعة بني
سويف.2010 ،
 .24محمود فتحي محمد محمد ،نهر النيل وأثره على البيئة الحضرية في مدينة المنيا "دراسة
جغرافية" ،جامعة المنوفية .2010
 .25صبحي رمضان فرج سعد ،تقويم أثر األنشطة البشرية على النظام اإليكولوجي لفرع دمياط
–دراسة في جغرافية البيئة ،جامعة المنوفية .2007/6/13
 .26محمد قطب حميده شبل ،التنمية البشرية بمركز شبين الكوم بين الواقع والمستقبل ،جامعة
المنوفية .2005/2/23،
 .27محمود فوزي محمود فرج ،أطلس الموارد البيئية والتنمية بمحافظة جنوب سيناء باستخدام
نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية في .2006/10/11
 .28توفيق وازع ،خريطة إمكانية الوصول بصنعاء ،جامعة أسيوط .2012 ،
 .29سعاد سعيد السيد إبراهيم ،جرائم القتل العمد في مصر "دراسة في الجغرافيا اإلجتماعية"،
جامعة المنوفية.2006/12/13،
 .30طوفان سطام ،السكان والتنمية بمحافظة صالح الدين -العراق ،جامعة المنوفية.2010 ،
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 .31عبير محمد أحمد ،المجمع العمراني لمدينة بنها ،دراسة تحليلية لبعض الخصائص السكانية
والعمرانية ،جامعة بنها ،كلية اآلداب.2013 ،
 .32وليد السيد أبو العينين ،خرائط خطوط السفر المتساوي إلى المنطقة المركزية بمدينة بنها
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية .2007/4/11
 .33أحمد رجب محمد ابراهيم ،النسيج العمراني للمواضع المتأثرة بالمجاري بمدينة القاهرة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية .2014
 .34أماني اإلمام ،النسيج العمراني للمواضع المتأثرة بالمجاري المائية القديمة والحالية بمدينة
القاهرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .2014
 .35عبد الباسط محمد ،مشاكل اإلسكان الحضري بمدينة طبرق -البطنان -ليبيا "دراسة
جغرافية" ،جامعة المنوفية .2014
 .36عبد الحميد عبد الغني عبد الحميد ،استخدام أسطح األبنية بأقسام المنطقة المركزية بالقاهرة
"دراسة في االيكولوجيا الوظيفية" جامعة المنوفية .2008/10/15
 .37رشا صابر نوفل ،التقويم البيئي -التنموي لجزيرة وراق الحضر – القاهرة الكبرى –دراسة
جغرافية ،جامعة المنوفية .2010/11/10
 .38محمد فرج عبد العليم عالم ،التقويم الجغرافى التنموى للوفيات فى مصر – دراسة فى
الجغرافيا الصحية .2012/11/14،
 .39دينا زهران ،التقويم الجيو سياسي لدور الجمعيات األهلية في الثورات المصرية في مطلع
القرن الحادي والعشرين ،جامعة المنصورة ،مايو .2017
 .40رشا حسين ،التحليل المنظومي للتجديد الحضري لحي الجمالية ،جامعة حلوان ،أبريل
.2017

ثانيا  :رسائل الماجستير التي نوقشت تحت إشرافه :

 .41عفاف سمرة محمد سمرة  ،تجارة التجزئة في حي شب ار بمدينة القاهرة ،كلية البنات ،جامعة
عين شمس.
 .42أماني أحمد المنشاوي ،التركيب المحصولي في محافظة المنوفية ،دراسة في الجغرافيا
الزراعية ،جامعة المنوفية .
 .43عالء الدين عبد الخالق ،األطلس التاريخي ألسفل األرض ـالوجه البحري ـ األمير عمر
طوسون ،دراسة كارتوجرافية ،جامعة المنوفية .
 .44أماني جمال مجاهد ،استراتيجية بيانات ببلوغرافية ،جامعة المنوفية.1995 ،
 .45رمضان عبد الحميد نوفل " حواجز البحيرات الشمالية في مصر ،دراسة جيومورفولوجية،
جامعة المنوفية .
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 .46سعيد محمد الحسيني ،مدينة منوف ،دراسة في ايكولوجية المدن ،جامعة المنوفية .1996 ،
 .47أسامة حامد على ،مكتبات المدارس الثانوية بإدارة شبين الكوم التعليمية جامعة المنوفية .
 .48هالة عبد هللا إبراهيم ،النظم اآللية لحفظ واسترجاع الوثائق باإلدارة الجامعية بالتطبيق على
كلية اآلداب ،جامعة المنوفية.
 .49عاطف حافظ سالمة "،مجتمعات التعدين في صحراء مصر الغربية ،دراسة جغرافية،
جامعة المنوفية.
 .50سمير إسماعيل السنباوي" خريطة التعمير الزراعي في محافظة المنوفية،غرب فرع رشيد ـ
دراسة كارتوجرافية ،جامعة المنوفية.
 .51لطفي كمال عبده عزاز " خريطة الفقر الحضري في اإلسكندرية ـ دراسة كارتوجرافية ،جامعة
المنوفية.
 .52رمضان شعبان سيد " مشكالت مدينة أشمون ـ دراسة في التخطيط الحضري ،جامعة
المنوفية.
 .53أحمد عبد المولى " النقل والتنمية بمحافظة البحيرة ،جامعة المنوفية.
 .54محمد عبد السالم حسين ،الطاقة الكهربية بمحافظة المنيا – دراسة جغرافية  ،كلية اآلداب،
جامعة المنيا.
 .55نايف الدوسري" أطلس الخدمات التعليمية بدولة الكويت"  ،جامعة المنوفية .
 .56اشرف حسين محروس " خط األنفاق االقليمى األول ( المرج  /حلون ) دراسة في جغرافية
النقل ،جامعة المنوفية .
 .57عالء المحمدي سليم " النمو العمراني وأثره على تناقص الرقعة الزراعية ،دراسة تطبيقية
على نماذج من محافظة الغربية -جامعة المنوفية.
 .58عطية إبراهيم حسن " اإلقليم اإلقتصادي لمدينة العاشر من رمضان ،دراسة في الجغرافيا
اإلقتصادية ،جامعة المنوفية .
 .59حسن محمود شحاتة " القرى التو أمية والمتالحمة ،دراسة نماذج من محافظة الغربية،
جامعة المنوفية.
 .60محمد كمال محمد ،شبكة الصرف الزراعي في التجمعات العمرانية بمحافظة المنوفية وأثرها
على تلوث البيئة ،جامعة المنوفية .
 .61ماهر حمدي عيش في موضوع " األبعاد الجغرافية للصراعات السياسية والعسكرية في دول
الخليج  ،جامعة المنوفية .
 .62مصطفى أحمد حسين" مرافق المعلومات بقطاع الحديد والصلب بمصر ،دراسة للواقع
والتخطيط للمستقبل ،جامعة المنوفية.
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 .63ياسر عبد العظيم سمك " الخريطة السكانية للمجتمعات العمرانية الجديدة ،جامعة المنوفية.
 .64مصطفى توفيق بيومي " االستخدام السياحي لنهر النيل في منطقة القاهرة الكبرى ،دراسة
في جغرافية السياحة ،جامعة المنوفية .
 .65أحمد عبد الفتاح أحمد ندا " مجتمعات التعدين بشبه جزيرة سيناء " دراسة في الجغرافية
اإلجتماعية ،جامعة المنوفية. 2001،
 .66محمود فتحي محمد " خريطة التعمير الزراعي غرب بحر يوسف " دراسة كارتوجرافية،
جامعة المنوفية.
 .67محمد قطب حميدة شبل ،هجرات سكان المنوفية للمحافظات الصحراوية ،جامعة المنوفية.
 .68سعاد سعيد النحاس ،جغرافية الجريمة في محافظة المنوفية ،دراسة في الجغرافية
اإلجتماعية ،جامعة المنوفية .
 .69محمود فوزي فرج  ،أطلس الموارد البيئية الكامنة والمستغلة في محافظة شمال سيناء،
.2005
 .70صبحي رمضان فرج  ،اإليكولوجية اإلجتماعية للبيئات الحضرية والريفية بمحافظة المنوفية
 ،جامعة المنوفية.2006،
 .71السيد محمد على ،العمران وفقا لجودة الحياة بمحافظة المنوفية في الوضع الراهن والمستقبل
 ،جامعة المنوفية.2005 ،
 .72وليد السيد أبو العينين ،إنتاج وتحليل خريطة رقمية إلدارة التنمية باألحياء السكنية بمدينة
السادات بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية ،أبريل .2006
 .73شريف محمد عبد القادر ،العمران بمدينة المنيا وفقا لجودة الحياة ،جامعة المنوفية.2000 ،
 .74ياسر سمير على خلف هللا ،النمو العمراني لمدينة قويسنا ،جامعة المنوفية . 2001
 .75أماني عطية إمام ،التنمية العمرانية لمدينة شبين الكوم في نصف قرن األخير ،جامعة
المنوفية.2001 ،
 .76عبد الحميد عبد الغنى عبد الحميد ،التقييم البيئي لمعدالت التزاحم باإلسكان العشوائي
بمدينة شب ار الخيمة ،جامعة المنوفية .2001
 .77توفيق وازع ،جودة الحياة في مدينة صنعاء  ،جامعة أسيوط .2007 ،
 .78أحمد سمير ،األراضي المنزوعة من البحر في منطقة الدمام الحضرية ،دراسة جغرافية،
جامعة المنوفية.2007 ،
 .79رشا صابر عبد القوي ،المنطقة المركزية لمدينة منوف"دراسة في جغرافية المدن".2010 ،
 .80أحمد رجب محمد إبراهيم ،النمو والتنمية العمرانية لمدينة بورسعيد كنموذج لمدن المواقع
المختنقة ،جامعة المنوفية .2010
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 .81إيمان أحمد حسني ،التقويم الجغرافي لتجربة اإلسكان الحكومي بمدينة قها قليوبية ،جامعة
المنوفية .2003/10/9
 .82شيماء محمود حسني سليم ،التنمية الحضرية لنواتي مدينة بركة السبع من منظور جغرافي
بيئي ،جامعة المنوفية تاريخ .2004/6/9
 .83محمد فرج عبد العليم عالم ،الخريطة الصحية لمرضى الكبد بمحافظة المنوفية "دراسة في
الجغرافيا الصحية"  ،جامعة المنوفية .2006/9/17
 .84جمال عبد الحي محمود ،التحركات السكانية في مدينة كفر الشيخ بعد عام  "1976دراسة
في جغرافية السكان" ،جامعة المنوفية.2007/7/18،
 .85أمل سعد زغلول مسعد الحشاش ،التقويم الجغرافي لالستخدامات الترويحية والسياحية
بجزيرة الزمالك – محافظة القاهرة ،باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن
بعد جامعة المنوفية.2008/3/12،
 .86دينا يحي زهران ،األبعاد المكانية لدور األحزاب السياسية في محافظة الدقهلية – دراسة في
الجغرافيا السياسية ،جامعة المنصورة .2010 ،
 .87سامح أنور ،تعلية مواضع المدن والثروة العقارية  ،بالتطبيق على مدينة منوف  ،جامعة
المنوفية .2013
 .88نيفين زكريا إبراهيم عبد الرحمن ،تطور أنماط استخدامات األراضي على الطرق المرصوفة
في ربع القرن األخير "دراسة تطبيقية على مركز منوف" جامعة المنوفية.2009/6/14،
 .89محمد لطفي ذكي الهجرات الحضرية الريفية من محافظة القاهرة للهوامش الحضرية-
الريفية في ربع القرن األخير –دراسة جغرافية السكان ،جامعة المنوفية ،مارس /9/10
.2014
 .90صالح مصلح ،إستخدام األرض بين التخطيط والعشوائية فيما بين مدينتي السالم والعاشر
من رمضان على طريق القاهرة -اإلسماعيلية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة
حلوان.2015
 .91منى جابر فتح هللا تركي ،األبعاد البيئية لمياه الشرب والصرف الصحي بالوحدة المحلية
لزاوية رزين – دراسة جغرافية.2011/5/16،
 .92خلف مادح خلف ،انتاج مياه الشرب واستهالكها والفاقد في التجمع الحضري للقاهرة الكبرى
–دراسة جغرافية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية.2013/1/9،
 .93عطية شلح ،جزر الحوض الشرقي للبحر المتوسط دراسة في الجغرافية السياسية ،كلية
اآلداب ،جامعة قناة السويس.2014،
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 .94هدى عبد المنعم عليان عبد النعيم على  ،أطلس الخدمات العالجية بمدينة اإلسماعيلية
،بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة المنصورة,2017 ،
 .95محمد عبد الفتاح محمد عبد النبي ،التقويم االتنموي للبيئة السكنية بمدينة أشمون باستخدام
نظم المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية ،مايو .2017

ثالثا  :رسائل علمية قيد اإلشراف :

أوال  :رسائل الدكتوراه :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ياسر سمير خلف هللا ،تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تقويم التحول الحضري
لكبريات قرى محافظة المنوفية ،تاريخ التسجيل .2009/1/14
محمود مختار ،التحليل المنظومي للتجديد الحضري لحي مصر القديمة بالقاهرة باستخدام
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد جامعة المنصورة.
السيد الجعفري ،التقويم التنموي للعامل السكاني بشبه جزيرة سيناء دراسة في جغرافية
السكان ،جامعة كفر الشيخ.
أفنان عبد الرؤوف ،التقويم التنموي لعشوائيات النمو الرأسي بمدينة نصر-دراسة جغرافية،
جامعة أسيوط.2014،
سامح أنور ،التقويم التنموي إلستخدامات الرمال السوداء شمالي مصر بإستخدام نظم
المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية.2015 ،
خلف مادح خلف ،مشاكل إستهالك مياه الشرب في التجمع الحضري للقاهرة الكبرى بين
اإلسراف واإلهدار–دراسة جغرافية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن
بعد ،جامعة قناة السويس.
شيماء محمود حسني سليم ،التحليل المنظومي للتجديد الحضري لحي الدرب األحمر،
جامعة قناة السويس.

ثانيا  :رسائل الماجستير :

 .1أحمد عبد المنعم عبد الحميد عيطه ،تقييم أثر صناعة تدويرالكاوتشوك بمنطقة كفر ميت
الحارون – زفتى – غربية ،جامعة المنوفية.2014/5/14،
 .2أحمد السيد محمود أبوشادى ،التخطيط لتخفيف االحمال السكانية الزائدة على نوعية الحياة
بالقرية المصرية ( تطبيقا على قرية كفر ديما  -مركز كفرالزيات  -محاقظة الغربية )
 .3محمد فتحي ،التقويم الجغرافي التنموي للبيئة السكنية بمدينة أشمون باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية ،جامعة المنوفية.
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 .4هديل محفوظ  ،االرتقاء بجودة الحياة بالمناطق العشوائية مع التطبيق على المرج –القاهرة
 ،معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس.
 .5حنان مصطفى ،التقويم التنموي للجريمة والخدمات االدارية بمدينة شبين الكوم ،جامعة
المنوفية.
 .6نصر سعد ،التخطيط لتخفيف االحمال السكانية الزائدة على نوعية الحياة بالقرية المصرية
( تطبيقا على قرية ساقية أبو شعرة  -مركز أشمون  -محافظة المنوفية ) ،جامعة المنوفية.

-34-

