
 
 

 
    

 
 


 مصطفى محمد محمد البغدادي/ االستاذ الدکتور






 

 
 

- ٢ - 


 

 
 

 مجال الجائزة 
  جامعة عین شمس-كلیة التربیة الكلیة 
 مصطفى محمد محمد البغدادي/ د.أ  االسم

 م١٥/١٢/١٩٥٣ تاریخ میالده
  رئیس القسم السابق-استاذ متفرغ فة الحالیةیالوظ

یعمل بالجامعة من عام م، و٢٠٠٨استاذ من عام  تاریخ شعل الوظیفة بالجامعة
 م وحتى اآلن١٩٧٧

 ٠١٠٠١٧٣١٢٩٣ رقم الهاتف
 mostafa_baghdady@edu.asu.edu.eg االیمیل الجامعي

 ٢٥٣١٢١٥٠٣٠٠١١٤ الرقم القومي
 ----- :اسم الجائزة ----- الجامعة جوائز ألحدى ترشیح آخر تاریخ

 ----- :اسم الجائزة ----- تاریخ الحصول على أیه جائزة من الجامعة
 جائزة البحوث الممتازة :اسم الجائزة م٢٠٠١ تاریخ الحصول على أیه جائزة من خارج الجامعة

 من جامعة السلطان قابوس
 ----- الجهة األخرى المتقدم لها للحصول على جائزة هذا العام

 

 الیوجد: (العارات والمهمات العلمیة واالجازات الخاصة في السنوات الخمس األخیرةا.( 
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ـــــت الاالــــــــمج *                          *العلمیةادة ـــــریــ


  .١٩٧٣ عضو الجمعیة الجغرافیة المصریة منذ سنة -
 .   حتي تاریخه٢٠١٦ة الجمعیة الجغرافیة من ابریل  عضو مجلس ادار-
 حتي ٢٠١٣ عضو الهیئة االستشاریة لتحریر مجلة بحوث الشرق االوسط ، جامعة عین شمس من عام -

 تاریخة 
 . حتي تاریخه ٢٠١٦ عضو المنظمة العربیة للتدریب وتنمیة الموارد البشریة من -
 ) .تحت التأسیس ( ي مصر  عضوا في مجلس ادارة نقابة الجغرافیین ف- 
 ) . ١٩٩٦ – ١٩٩٢(  عضو المنتدي الفكري بكلیة التربیة ببورسعید ، جامعة قناة السویس -
  .٢٠٢١ حتي ٢٠٠٢ / ٥ /٢٩ عضو مجلس كلیة التربیة جامعة عین شمس منذ تاریخ -
 ) ٦٠(لقرار الـــوزاري رقـــم عـــضو اللجنـــة الفنیـــة لتعـــدیل وتنقـــیح منـــاهج الجغرافیـــا بالمرجلـــة الثانویـــة العامـــة بـــا_  

  . )االسم موجود علي كتب الصف االول والثاني والثالث الثانوي(  ٢٠١٦/ ١١/٢بتاریخ 
 عــضو لجنــة مراجعــة وفحــص كتــب الجغرافیــا التــي تــدرس بالمــدارس التــي تطبــق منــاهج ذات طبیعــة خاصــة - 
 . ٣٠/١١/٢٠١٥) ٤٣٩(بالقرار الوزاري رقم ) دولیة (
ــة فحـــص اال- ــین أعـــضاء هیئـــة تـــدریس  عـــضو لجنـ ــاج العلمـــى واالســـتماع لتعیـ بقـــسم )  مـــن خـــارج الكلیـــة (نتـ

 . ٢٠٠٦تربیة عین شمس / الجغرافیا 
ــین أعـــضاء هیئـــة تـــدریس - ــاج العلمـــى واالســـتماع لتعیـ ــة فحـــص االنتـ بقـــسم )  مـــن خـــارج الكلیـــة ( عـــضو لجنـ

  .٢٠١٩/ ٢٧/٨امعة الفیوم الجغرافیا ، معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل بج
بقــــسم )  مــــن خــــارج الكلیــــة (عــــضو لجنــــة فحــــص االنتــــاج العلمــــى واالســــتماع لتعیــــین أعــــضاء هیئــــة تــــدریس -

  .١٩٩٨الجغرافیا كلیة ااآداب جامعة السلطان قابوس 
ــت، - ــري بالــــسعودیة وجامعــــات كــــربالء وتكریــ   عــــضو اللجنــــة العلمیــــة الدائمــــة لترقیــــة االســــاتذة بجامعــــة أم القــ

 .ومیسان و دیالي و ذى قار بالعراق 
 .٢٠٢٠ عضو لجنة تحكیم جائزة جامعة عین شمس التقدیریة في العلوم االجتماعیة -
 مقرر لجنة النشاط الثقافي بالجمعیة الجغرافیة المصریة والمسئول عن تنظیم وتقدیم محاضرات الموسم -

 .٢٠٢١-٢٠١٦الثقافي بالجمعیة في الفترة 
    ٢٠٢١ حتي ٢٠١٧من ) العربیة واالنجلیزیة ( ر مجالت الجمعیة الجغرافیة المصریة نائب رئیس تحری-
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)  ٢٤١( اعتمد خبیرا بالهیئة العامة للتخطیط العمراني في مجال الدراسات العمرانیة بالقرار الوزاري رقم -
 .                                                  حتي تاریخه ٢٠١٤لسنة 

لجنة اعداد وترجمة امتحانات شهادة  الثانویة العامة فى مصر فى مواد الجغرافیا فى االعوام  رئیس -
)٢٠١٨ -٢٠٠٧( .  

 ٢٠٠٣/ ١/ ٢٣ـ المستشار الجغرافى لبرنامج تأهیل معلمى المرحلة االبتدائیة للمستوى الجامعى اعتبارا من 
 .١٢/٢٠٠٧حتى 

انوي بعنوان جغرافیة التنمیة تجارب عالمیة وتطبیقات عربیة ،  قام بتحكیم كتاب الجغرافیا للصف الثاني الث-
١/٦/٢٠١٤.   
جغرافیة العمران الحضري     : عمر محمد علي بقسم الجغرافیا اداب حلوان بعنوان . د. مراجعة كتاب ا-

  .٢٠١٩والریفي ، 
تربیة جامعة حلوان بترشیح  قام باجراءالمراجعة الخارجیة لتوصیف مقررات وبرنامج معلم الجغرافیا بكلیة ال-

  .٢٠١٥من وحدة ضمان الجودة بالكلیة عام 
 قام باجراء المراجعة الداخلیة لتوصیف مقررات وبرنامج الجغرافیا لمرحلتي اللیسانس والدراسات العلیا  بكلیة -

    .٢٠١٦ ، ٢٠١٥التربیة جامعة عین شمس بترشیح من وحدة ضمان الجودة بالكلیة عامي 
 ) .٢٠٠١٧-٢٠١٣(ة موارد االرض بمركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس في الفترة  رئیس وحد-
 البحث العلمى فى  : تحت عنوان)كمدرب(  حاضر فى برنامج تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس -

 .٢٠١١مصر،
 .تمدة  المشاركة فى  ورشة عمل فى  مركز تطویر التعلیم الجامعى بكلیة التربیة عن الساعات المع-
  .١٩٩٢  حتي ١٩٨٠ شارك في سیمنار قسم الجغرافیا بكلیة اآلداب جامعة عین شمس في الفترة من-
   ٢٠١٠ظواهر حیرت العالم مع المذیعة میسون فكري :  قدم حلقة في االذاعة المصریة بعنوان -
 من -Using Erdass Imagine Software GIS:  اجتاز دورة فى  نظم المعلومات الجغرافیة بعنوان -

 .مركز تطویر التعلیم الجامعى بتربیة عین شمس 
 .  اجتاز دورة فى االستشعار عن البعد من مركز تطویر التعلیم الجامعى بكلیة التربیة جامعة عین شمس-
 :بعنوان ) كمتدرب( دورات فى برنامج تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس ٦ حصل على -

 .ا فى التدریس  استخدام التكنولوجی-١       
 . توكید الجودة واالعتماد -٢       
 . الجامعة والمجتمع – ٣       
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 . الجوانب القانونیة  – ٤       
 . نظام الساعات المعتمدة – ٥       
 . مشروعات البحوث التنافسیة المحلیة والعالمیة – ٦       

   .١٩٨٥امعة عین شمسن،  كلیة التربیة، جمن دورة إعداد المعلم الجامعي اجتیاز -
ان  سلطنة عم /الرستاقبوالیة اإلشراف علي التربیة العملیة لطالب قسم الجغرافیا في كلیة التربیة للمعلمات -

 .٢٠٠١- ١٩٩٥في الفترة 
 اإلشراف العلمى واالدارى علي العدید من الدراسات المیدانیة التي قام بها طالب قسم الجغرافیا في كلیتي -

 .  ٢٠٠١- ١٩٩٥ والرستاق بسلطنة عمان ، شمستربیة عین
 .١٩٩٥ سنة  سلطنة عمان أسس ملتقى االجتماعیات السنوي في كلیة التربیة بالرستاق-
 مقرر لجنة النشاط الثقافي بالجمعیة الجغرافیة المصریة والمسئول عن تنظیم وتقدیم محاضرات الموسم -

 .٢٠٢١-٢٠١٦الثقافي بالجمعیة في الفترة 
 النشاط الطالبي في المدینة الجامعیة لجامعة عین شمن واالشراف علي انشطة الطالب الثقافیة    رائد-

 .١٩٨٥-١٩٧٧والریاضیة  من 
   ٧٠ رسالة دكتوراة ، وشارك فى مناقشة وتحكیم عدد ٢٢  رسالة ماجستیر، وعدد ١٩دد  اشرف على ع-

 .)٦(مرفق بنموذج رسالة ماجستیر ودكتوراة 
تأثیر المسطحات الخضراء فى الحد : بعنوان) فى الموسم الثقافى للجمعیة ( معیة الجغرافیة ـ حاضر فى الج

 .٢٠١٠من التلوث الهوائى فى مدینة القاهرة 
المقدمة للنشر فى المجالت  )  بحثا تم تحكیمها١١٥هناك بیان بنحو (العدید من البحوث الجغرافیة  تحكیم -

لجمعیة الجغرافیة المصریة ،ومجلة مركز بحوث الشرق االوسط، جامعة العلمیة المحكمة بمصر ومنها مجلة ا
عین شمس، ومجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس ، والمجلة العلمیة لكلیة البنات ، جامعة عین شمس، 
ومجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورة ، ومجلة كلیة اآلداب جامعة بورسعید ، ومجلة كلیة االداب جامعة كفر 

 ومجلة كلیة اآلداب جامعة بني سویف وكلیة االداب جامعة الفیوم ومجلة كلیة االداب جامعة المنیا الشیخ ،
هناك قائمة مرفقة ببعض هذه (فرع الوادي الجدید وكلیة االداب جامعة اسیوط وكلیة االداب جامعة المنوفیة 

   ).٢٠٢١ - ٢٠١٤ ( في الفترة فقطالبحوث
تأثیر المیاه الجوفیة عي االثار في محافظة : لبحث العلمى القاهرة بعنوان تحكیم مشروع مقدم الكادیمیة ا-

  .٢٠١٠المنیا 
 .٢٠٠٨ اسس معمل نظم المعلومات الجغرافیة فى كلیة التربیة جامعة عین شمس عام -
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 ٩٤١م  قام بتغییر مسمي قسم الجغرافیا بالكلیة الي قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة بقرار وزاري رق-
 . بعد انشاء معمل نظم المعلومات الجغرافیة بالقسم ١٦/٤/٢٠١٣بتاریخ 

 محكم بلجنة ترقیة االساتذة واالستاذة المساعدین تخصص الجغرافیا ، المجلس االعلي للجامعات، منذ عام -
  من اعضاء هیئة التدریس مرفق تفصیلي  بیان ٣٠وقام بتحكیم بحوث  ترقیات عدد   حتي االن ٢٠١٣

 .بها
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 :المؤهالت العلمیة : أوال 
مـن ) الترتیـب الثـاني(ً بتقـدیر جیـد جـدا ١٩٧٧اللیسانس في اآلداب والتربیة شعبة الجغرافیا، دور مایو سـنة  -

 .كلیة التربیة، جامعة عین شمس
مــن ) الترتیــب األول (  ً بتقــدیر جیــد جــدا١٩٨٠ دور یونیــو ســنة  اللیــسانس فــي اآلداب قــسم الجغرافیــا فــي -

 .كلیة اآلداب جامعة عین شمس 
ســنة . ًدرجــة الماجــستیر فــي اآلداب بتقــدیر جیــد جــدا مــن قــسم الجغرافیــا، كلیــة اآلداب جامعــة عــین شــمس -

 ) .مدینة بورسعید ـ دراسة في جغرافیة المدن : ( ، تحت عنوان١٩٨٥
مــن قــسم الجغرافیــا كلیــة اآلداب، جامعــة عــین ) بتقــدیر مرتبــة الــشرف األولــي( آلداب درجــة الــدكتوراه فــي ا -

ــیم والـــصحة فـــي محافظـــة اإلســـماعیلیة ـ دراســـة فـــي جغرافیـــة (  :، تحـــت عنـــوان١٩٩٢شـــمس ســـنة  التعلـ
 ).الخدمات

 
 :البعثات واالجازات الدراسیة والمهمات العلمیة والمؤتمرات :ثانیا  
  ١٤/٧/٢٠٠١-٥/١٠/١٩٩٥یة التربیة للمعلمات بوالیة الرستاق في الفترة من اعیر الي سلطنة عمان كل -
  .٢٠٠٢ عام ناستشاري زائر لجامعة السلطان قابوس بمسقط سلطنة عما -
المشاركة بورقة بحثیة في المؤتمر الدولي للتخطیط والتنمیة اإلقلیمیة بسلطنة عمان الذي عقد في  -

 ٢٠٠٠ أكتوبر سنة ١١ – ٩السلطان قابوس في الفترة من قسم الجغرافیا ، كلیة اآلداب، جامعة 
 .) فى منطقة الباطنة بسلطنة عمان مراكز االستقرار البشرى :(هو وعنوان البحث

بالشراكة مع ة ، الجمعیة الجغرافیة السعودیة رئاسة الجلسة السادسة بالمؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافی -
 .٢٠٢١ مارس ٣١بعد وعلوم الفضاء في الفترة من   عنشعارجامعة عین شمس والهیئة القومیة لالست

للجـزر العمانیـة اثنـاء فتـرة االعـارة للـسلطنة ، ) الدراسـة المیدانیـة ( االشراف علي الرحالت العلمیـة  -
 ) .المنشورة ( مرفق ضمن قائمة البحوث . وكتابة بحث عن التحول الحضري في هذه الجزر 

 العلمي حول جغرافیة وتاریخ سلطنة عمان، أقیم في كلیة مؤتمر  الاإلشراف على الجانب الجغرافي من -
  .٦٤٩٦ جریدة عمان في عددها  ه، وقد أشارت إلی١٩٩٩/ ٣ /١٦التربیة للمعلمین بنزوي یوم 
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)  ٢٤١(اعتمد خبیرا بالهیئة العامة للتخطیط العمراني في مجال الدراسات العمرانیة بالقرار الوزاري رقم  -
 .                                                 تاریخه  حتي ٢٠١٤لسنة 

  .٢٠١٧رئیس لوحدة علوم االرض بمركز بحوث الشرق االوسط جلمعة عین شمس حتي عام -

-١٩٨٥مستشار برنامج تأهیل معلمي المرحلة االبتدائیة للمستوي الجامعي في مادة الجغرافیا منذ عام  -
١٩٩٤. 

 في دورة بعنوان البحث  شمست اعضاء هیئة التدریس بجامعة عینمدرب في محاضرات تنمیة قدرا -
 .العلمي في مصر 

 
 . كلیة التربیة ، جامعة عین شمس -١
 . كلیة البنات ، جامعة عین شمس –٢
 .  كلیة التربیة ، جامعة المنصورة -٣
 . جامعة قناة السویس، فرعي بورسعید واإلسماعیلیة   كلیة التربیة ،-٤
 . سلطنة عمان –  كلیة التربیة للمعلمات بالرستاق -٥
 .  سلطنة عمان –  كلیة التربیة للمعلمین بصحار -٦
 )أستاذ زائر ( كلیة اآلداب  جامعة السلطان قابوس   – ٧
لتربیـة ، جامعـة عـین شـمس مـن الفتـرة كما قام بتدریس الجغرافیا لطلبـة الدراسـات العلیـا بكلیـة ا -

  . ٢٠٢١ ، ومن الفترة ١٩٩٥ – ١٩٩٢من 
 
 

 المؤتمرات العلمیة* 
 ســـبتمبر ٢٣ ـ٢٢(عقـــد فـــي بورســـعید .جغرافیـــا ، اقتـــصادیا ، بحریـــا : مــؤتمر شـــرق تفریعـــة قنـــاة الـــسویس -١

ــد صـــفي الـــدین أبـــو العـــز رئـــیس الجمعیـــة الجغرافیـــة المـــصریة ، و. د.برئاســـة أ ) ١٩٩٨ قـــد أشـــارت محمـ
 .صحیفة األهرام المسائي للورقة البحثیة التي قدمتها فى هذا المؤتمر
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المــؤتمر الــدولي للتخطــیط والتنمیــة اإلقلیمیــة بــسلطنة عمــان الــذي عقــد فــي قــسم الجغرافیــا ، كلیــة اآلداب،  -٢
 م وتـــم تقـــدیم ورقـــة بحثیـــة فـــي هـــذا ٢٠٠٠ أكتـــوبر ســـنة ١١ – ٩جامعـــة الـــسلطان قـــابوس فـــي الفتـــرة مـــن 

 )  .مراكز االستقرار البشرى فى منطقة الباطنة :(لمؤتمر بعنوان ا
 العلمـي حــول جغرافیـة وتــاریخ سـلطنة عمـان، أقــیم فـي كلیــة مـؤتمراإلشـراف علـى الجانــب الجغرافـي مــن  ال -٣

  یــــوم ٦٤٩٦ جریــــدة عمــــان فــــي عــــدد  ه، وقــــد أشــــارت إلیــــ١٩٩٩/ ٣ /١٦التربیــــة للمعلمــــین بنــــزوي یــــوم 
 .م١٦/٣/١٩٩٩

بحــوث الـشرق االوســط قـة بحثیــة فـى مــؤتمر التعـاون بــین مـصر واذربیجـان الــذى عقـد فــى مركـز شـارك بور -٤
 م ٢٠٠٩بجامعة عین شمس 

 ، مركـــز بحـــوث ٢٠١٢  یونیـــه ٢-١مـــستقبل المعلـــم فـــى العـــالم العربـــى،: شـــارك بورقـــة بحثیـــة فـــى مـــؤتمر -٥
 .الشرق االوسط ،جامعة عین شمس 

 نــوفمبر ٢ي عمــان ، كلیــة التربیــة للمعلمــین بالرســتاق عمــان المــشاركة بورقــة بحثیــة فــي مــؤتمر الــسیاحة فــ -٦
١٩٩٩. 

 الجغرافـــى الـــدولى فـــى المـــؤتمر) بعنـــوان التحـــول الحـــضري لقریـــة شـــطامركز دمیـــاط (شـــارك بورقـــة بحثیـــة  -٧
اتجاهــات التنمیــة المــستدامة فــى الــوطن العربــى وآفــاق المــستقبل فــى : األول لكلیــة اآلداب  جامعــة حلــوان 

  .٢٠١٥ أبریل ٢٩ -٢٧الفترة من 
فـــي نـــدوة مـــصر الزمـــان ) بعنـــوان دور النیـــل فـــي رســـم خریطـــة المعمـــور المـــصري (شـــارك بورقـــة بحثیـــة  -٨

  .٢٠١٦والمكان التي عقدت في كلیة التربیة جامعة عین شمس ابریل 
في المؤتمر االقلیمـي لقـسم الجغرافیـا آداب القـاهرة تحـت عنـوان دور الجغرافیـا فـي ) مقرر جلسة ( شارك  -٩

  .٢٠١٧ مارس ٨-٧شكالیات وطننا العربي في الفترة ا
جغرافیــة الثقافــة وسیاســات : "لتربیــة جامعــة عــین شــمس بعنــواناالشــراف علــى اعــداد نــدوة عامــة بكلیــة ا -١٠

 . عمر الفاروق سید رجب. د. حاضر فیها ام،٤/٢/٢٠٠٨ بتاریخ "العولمة
:  بعنوانم، ١/٧/٢٠٠٧بتاریخ  االشراف على اعداد ندوة عامة بكلیة التربیة جامعة عین شمس -١١

 .محمد مرعى. د.محمد محمود الدیب ، ا. د.فى مصر حاضر فیها كل من ا" الجغرافیا والطاقة النوویة"
مصر الزمان : عنوانتحت عامة بكلیة التربیة جامعة عین شمس علمیة االشراف على اعداد ندوة  -١٢

 . رسم خریطة المعمور المصريٕ، والقاء بحث بعنوان دور النیل في ٧/٣/٢٠١٦والمكان، یوم 
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رئاسة الجلسة السادسة بالمؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافیة ، الجمعیة الجغرافیة السعودیة بالشراكة  -١٣
 ٣١  -٢٩مع جامعة عین شمس والهیئة القومیة لالستشعارمن البعد وعلوم الفضاء في الفترة من   

 .٢٠٢١مارس 
ه البحوث العلمیة آلفاق التنمیة المستدامة في جامعات الجیل توجی: (المشاركة بورقة بحثیة بعنوان   -١٤

          .٢٠٢١، المؤتمر الدولي السنوي التاسع لجامعة عین شمس ، ابریل  ) ٢٠٣٠الرابع وفقا لرؤیة مصر 

 
  والخارج  المنتمي الیها المرشح في الداخلالجمعیات والهیئات: ثالثا 

  .١٩٧٣سنة عضو الجمعیة الجغرافیة المصریة منذ  -
  . ٢٠١٦عضو مجلس ادارة الجمعیة الجغرافیة من ابریل  -
  ٢٠٠٨عضو الهیئة االستشاریة لتحریر مجلة بحوث الشرق االوسط ، جامعة عین شمس من عام  -

 حتي تاریخة           
 )عضویة شرفیة مستمرة حتي تاریخه ( عضو المنظمة العربیة للتدریب وتنمیة الموارد البشریة  -
 ) . ١٩٩٦ – ١٩٩٢( نتدي الفكري بكلیة التربیة ببورسعید ، جامعة قناة السویس عضو الم -
  .٢٠٢١ حتي ٢٠٠٢ / ٥ /٢٩عضو مجلس كلیة التربیة جامعة عین شمس منذ تاریخ  -
   ) ٦٠(عضو اللجنة الفنیة لتعدیل وتنقیح مناهج الجغرافیا بالمرجلة الثانویة العامة بالقرار الوزاري رقم  -

 ) .االسم موجود علي كتب الصف االول والثاني والثالث الثانوي  جغرافیا ( ٢٠١٦سنةل           
  عضو لجنة مراجعة وفحص كتب الجغرافیا التي تدرس بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبیعة خاصة  -

 . ٣٠/١١/٢٠١٥) ٤٣٩(بالقرار الوزاري رقم ) دولیة (          
  بقسم )من خارج الكلیة (ماع لتعیین أعضاء هیئة تدریس عضو لجنة فحص االنتاج العلمى واالست -

 . ٢٠٠٦تربیة عین شمس / الجغرافیا           
 بقسم )من خارج الكلیة(اء هیئة تدریس عضو لجنة فحص االنتاج العلمى واالستماع لتعیین أعض -

  .٢٠١٩ بجامعة الفیوم -معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیلالجغرافیا  
عضو اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة االساتذة بجامعة أم القري بالسعودیة وجامعات كربالء وتكریت،  -

 .ومیسان و دیالي و ذى قار بالعراق 
 .٢٠٢٠عضو لجنة تحكیم جائزة جامعة عین شمس التقدیریة في العلوم االجتماعیة ابریل  -
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 : الداخل والخارج مظاھر التقدیر العلمي والقومي للمرشح في: رابعا
تحلیــل البنیــة التركیبیــة ( جــائزة البحــوث الممتــازة جامعــة الــسلطان قــابوس ســلطنة عمــان عــن بحــث بعنــوان  -

 .م٢٠٠١عام )  مسقط الكبري–للعاصمة العمانیة 
شــهادة تقــدیر مــن المــؤتمر الــدولي للمعلومـــات الجغرافیــة ، الجمعیــة الجغرافیــة الــسعودیة عــن ادارة الجلـــسة  -

  . م٢٠٢١، مارس بالمؤتمرالسادسة 
عنــوان  ب بحــث  لتقــدیم ٢٠٢١الــسنوي التاســع لجامعــة عــین شــمس، ابریــل  شـهادة تقــدیر مــن المــؤتمر الــدولي -

 ،  ) ٢٠٣٠توجیه البحوث العلمیة آلفاق التنمیة المستدامة في جامعات الجیل الرابع  وفقا لرؤیة مصر (
) ٦٠( الوزاري رقم ة العامة بالقراریا بالمرجلة الثانویعضو باللجنة الفنیة لتعدیل وتنقیح مناهج الجغراف -

 ) كتب الصف االول والثاني والثالث الثانوي االسم موجود علي(  ٢٠١٦لسنة
اختیاره عضوا بلجنة مراجعة وفحص كتب الجغرافیا التي تدرس بالمدارس التي تطبق مناهج ذات        -

 . ٣٠/١١/٢٠١٥ )٤٣٩(بالقرار الوزاري رقم ) دولیة (طبیعة خاصة 
 من خارج الكلیة (فحص االنتاج العلمى واالستماع لتعیین أعضاء هیئة تدریس اختیاره عضوا بلجنة  -

 معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول  ، وبقسم الجغرافیا ٢٠٠٦تربیة عین شمس /  بقسم الجغرافیا     
 وشارك في ترقیة .م١٩٩٨امعة السلطان قابوس ، وبقسم الجغرافیا ج ٢٠١٩بجامعة الفیوم       حوض النیل

 . عضو هیئة تدریس إلى درجة استاذ واستاذ مساعد٣٠
اختیاره عضوا في اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة االساتذة بجامعة أم القري بالسعودیة وجامعات كربالء  -

 .وتكریت، ومیسان و دیالي و ذى قار بالعراق 
 .٢٠٢٠ جامعة عین شمس التقدیریة في العلوم االجتماعیة ابریل اختیاره عضوا بلجنة تحكیم جائزة -
اختیاره مقرر للجنة النشاط الثقافي بالجمعیة الجغرافیة المصریة والمسئول عن تنظیم وتقدیم محاضرات  -

 .٢٠٢١-٢٠١٦الموسم الثقافي بالجمعیة في الفترة 
 .لآلن ٢٠١٧من ) بیة واالنجلیزیة العر(  نائب رئیس تحریر مجالت الجمعیة الجغرافیة المصریةأختیر -
 ) ٢٤١(اعتماده خبیرا بالهیئة العامة للتخطیط العمراني في مجال الدراسات العمرانیة بالقرار الوزاري رقم  -

 .                                                  حتي تاریخه ٢٠١٤لسنة     
     الثانویة العامة فى مصر فى مواد الجغرافیا  رئیسا للجنة اعداد وترجمة امتحانات شهادة اختیاره -

   ) . ٢٠١٨ -٢٠٠٦( والجغرافیا مستوي رفیع واالقتصاد فى االعوام 
 / ٢٣اختیاره المستشار الجغرافى لبرنامج تأهیل معلمى المرحلة االبتدائیة للمستوى الجامعى اعتبارا من ـ -

 .١٢/٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٣/      
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 افیا للصف الثاني الثانوي بعنوان جغرافیة التنمیة تجارب عالمیة وتطبیقات اختیاره لتحكیم كتاب الجغر -
  .٢٠١٥عربیة ،    

 المراجعة الخارجیة لتوصیف مقررات وبرنامج معلم الجغرافیا بكلیة التربیة جامعة حلوان  اختیاره الجراء -
 .٢٠١٦ /٢٠١٥بترشیح من وحدة ضمان الجودة بالكلیة عام     

 المراجعة الداخلیة لتوصیف مقررات وبرنامج الجغرافیا لمرحلتي اللیسانس والدراسات   اختیاره الجراء -
 م ٢٠١٦و  ٢٠١٥العلیا  بكلیة التربیة جامعة عین شمس بترشیح من وحدة ضمان الجودة بالكلیة عامي     

  .٢٠٠٥والیة الرستاق سلطنة عمان بشهادة تقدیر من كلیة التربیة  -
 وفقا للمؤتمرات التي شارك بها بهذه الكلیات. القاهرة وحلوان والمنوفیة شهادات ودروع من جامعات -
  .١٩٩٣ ،١٩٨٩شهادات تقدیر من محافظي بورسعید اعوام  -
 . حتي االن ٢٠١٦اختیاره عضوا في مجلس ادارة الجمعیة الجغرافیة المصریة من  -
 ) .تحت التأسیس ( اختیاره عضوا في مجلس ادارة نقابة الجغرافیین في مصر  -
  تحت عنوان تأثیر المیاه الجوفیة ٢٠١٠اختیاره لتحكیم مشروع مقدم الكادیمیة البحث العلمي عام  -

 .علي اآلثار بمحافظة المنیا      
  اختیاره لعضویة لجنة تحكیم ترقیات االساتذة واالساتذة المساعدین تخصص الجغرافیا في الدورات- 

  عضو هیئة تدریس في داخل مصر والعالم ٣٠رقیات لنحو  تبحوثقام بتحكیم .(    الثالث االخیرة 
  . )وهناك بیان مرفق بذلك   العربي وافریقیا 

 للمبصرین ( اختیاره لتحكیم مسابقة الخرائط المجسمة لتضاریس مصر علي مستوي المحافظات  -
  .٢٧/١/٢٠١٥، وزارة التربیة والتعلیم ، في ) والمكفوفین

ضل الرسائل العلمیة التي قدمت في كلیة اللغة العربیة و الدراسات االجتماعیة اختیاره عضوا لتقییم اف -
  . ٢٠١١جامعة القصیم عام 

  ) بحثا ومرفق بیان بهم١١٥حكم اكثر من ( عضو تحكیم للبحوث العلمیة للنشر في مجالت عدیدة  - 
 كفر –الفیوم –  بني سویف-المنوفیة- المنصورة-مجالت كلیات االداب جامعات بورسعید: منها 

 دمیاط فضال عن مجالت كل من مركز بحوث الشرق االوسط وكلیة – اسیوط – بنها – قنا –الشیخ 
البنات جامعة عین شمس ومجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة والمجلة العربیة المتخصصة للتربیة 

لوم االنسانیة جامعة ام القري والعلوم واآلداب، ومجلة جامعة الملك خالد للعلوم االنسانیة ومجلة كلیة الع
 .  بالمملكة العربیة السعودیة 
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، ٥٤مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة، العدد ) القاهرة الجدیدة( جغرافیة الخدمات في مدینة الرحاب -١ :تحكیم بحوث للنشر في مجالت علمیة مفهرسةقائمة * 
 .م٢٠٠٩

ظة احد رفیدة، مجلة جامعة الملك خالد للعولم االنسانیة،  المقومات البیئیة للتنمیة العمرانیة في محاف-٢
٢٩/١٠/٢٠٢٠. 
 التباین المكاني لمؤشرات التنمیة االقتصادیة في أقالیم مصر التخطیطیة في ضوء استراتیجیة التنمیة -٣

 م، دراسة في الجغرافیا االقتصادیة من منظور تنموي، مجلة كلیة االداب جامعة٢٠٣٠المستدامة رؤیة مصر 
 .م١٩/٨/٢٠٢٠بني سویف ، 

 رحلة العمل الیومیة للعمالة الخدمیة بعزبة الهجانة في القاهرة ، مجلة كلیة اآلداب ، جامعة بني یوسف، -٤
 .م٢٥/٨/٢٠٢٠
 خدمات البرید في مركز تمي االمدید محافظة الدقهلیة دراسة في جغرافیة الخدمات، مجلة كلیة اآلداب ، -٥

 .م٢/١١/٢٠١٩جامعة بني یوسف، 
 تقییم خصائص النسیج العمراني بمدینة شبرا الخیمة محافظة القلیوبیة، مجلة كلیة اآلداب جامعة الفیوم، -٦

 ..م٢٠٢٠
 استخدام االرض الزراعیة في محافظة حلب ، دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، مجلة كلیة -٧

 .م٢٠١٢البنات جامعة عین شمس، أكتوبر 
 الطبیعیة بجزیرة الجفتون، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، سبتمبر  معطیات البیئة-٨

 .م٢٠١٢
 التوزیع الجغرافي للفنادق في القاهرة الكبرى، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، -٩

 .م٢٠١٢سبتمبر 
لدراسات  والبحوث االسیویة ، یولیو  دراسة جغرافیة، معهد ا- الموارد المائیة في تركیا ودورها في التنمیة-١٠

 .م٢٠١٢
 حركة الهجرة الداخلیة في القاهرة واتجاهاتها، ، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، -١١

 .م٢٠١٢مارس 
 ظاهرات الحرات بالمملكة العربیة السعودیة ، ، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، -١٢

 .م٢٠١٢مارس 
حلیل الجغرافي التجاهات نمو حجم المعاقین في إقلیم بني غازي، ، مجلة كلیة البنات جامعة عین  الت-١٣

 .م٢٠١٢شمس، یونیو 



 

 
 

- ١٤ - 

 خدمات الحمایة المدنیة واطفاء الحریق في القلیوبیة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین -١٤
 .م٢٠١٢شمس، یونیو 

ئي في المدینة المنورة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة  االنتشار المكاني لظاهرة السكن العشوا-١٥
 .م٢٠١٣عین شمس، ینایر 

وسط جامعة عین شمس،  الخصائص الدیموجرافیة في محافظة حلوان، مجلة مركز بحوث الشرق اال-١٦
 .م٢٠١٢فبرایر 

 .م٢٠١٢ الفاكهة في محافظة البحیرة ، مجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس، ینایر -١٧
 التوزیع الجغرافي للقوي العاملة في السعودیة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، -١٨

 .م٢٠١٢مارس 
 التقویم التنموي للمدن المتوأمة في مصر الوسطي دراسة جغرافیة، مجلة كلیة اآلداب ، جامعة بني -١٩

 .م٢٠١٢یوسف، أكتوبر 
وریة دراسة في الجغرافیا االقتصادیة، مجلة كلیة البنات جامعة  النقل الجوي في الجمهوریة العربیة الس-٢٠

 .م٢٠١١عین شمس، أكتوبر 
 المناخ وأثرة على إنتشار بعض أمراض المحاصیل ، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین -٢١

 .م٢٠١٢شمس، أبریل 
لة مركز بحوث الشرق االوسط  أثر المناخ على التنمیة الزراعیة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، مج-٢٢

 .م٢٠١٢جامعة عین شمس، مارس 
 الحركة العرضیة على قناة السویس، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، سبتمبر -٢٣

 .م٢٠١٤
 إنتاج الزیتون في محافظة الفیوم، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، أكتوبر -٢٤

 .م٢٠١٢
 .م٢٠١١، أبریل جلة كلیة اآلداب، جامعة بني سویفات التعلیمیة في محافظة الفیوم، م جغرافیة الخدم-٢٥
، سبتمبر مجلة كلیة اآلداب جامعة المنوفیة التنمیة البشریة بمركز شبین الكوم بین الواقع والمستقبل، -٢٦

 .م٢٠١١
ق االوسط جامعة عین  مشكالت الري والصرف وأثرها على الزراعة في الفیوم، مجلة مركز بحوث الشر-٢٧

 .م٢٠١٣شمس، سبتمبر 
 .م٢٠١٤ الموالح في محافظة البحیرة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، سبتمبر -٢٨



 

 
 

- ١٥ - 

 الدوائر االنتخابیة بمحافظة الغربیة دراسة تطبیقیة في الجغرافیا السیاسیة باستخدام نظم المعلومات -٢٩
 .م٢٠٠٩ة كفر الشیخ، مارس الجغرافیة، مجلة كلیة اآلداب جامع

 القوى العاملة في محافظة بني سویف دراسة كارتوجرافیة، مجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس یونیو -٣٠
 .م٢٠٠٧

مجلة كلیة اآلداب جامعة   التحلیل المكاني للمباني التراثیة بمدینتي الهفوف والمبرز بمحافظة االحساء،-٣١
 .م٢٠٢١الفیوم، ینایر 

یة النقل بالحاویات في موانئ مصر البحریة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین  إمكان-٣٢
 .م٢٠٠٩شمس، مارس 

 استخدام االستشعار عن بعد في دراسة التغیرات المناخیة في منطقة العین السخنة وعالقتها بالنشاط -٣٣
 .م٢٠٢١البشري، مجلة كلیة اآلداب جامعة الفیوم، أبریل 

 التحلیل المكاني لشبكة الطرق بالطائف، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین  بعض جوانب-٣٤
 .م٢٠١٦شمس، نوفمبر 

 الهجرة الوافدة للسكان إلى مركز كفر الشرفا بالقلیوبیة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین -٣٥
 .م٢٠١٤شمس، مارس 

جلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس،  إنتاج واستهالك المیاه في محافظة كفر الشیخ، م-٣٦
 .م٢٠١٣مارس 

 .م٢٠١٥ صناعة االسمنت في مصر، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، مایو -٣٧
 تأثیر إتفاقیة الكویز على صناعة المالبس الجاهز في العاشر من رمضان دراسة في جغرافیة الصناعة -٣٨

 .م٢٠١٥ین شمس ، أبریل ، مجلة كلیة التربیة جامعة ع
 خصائص التركیب العمري والنوعي لسكان محافظة بني سویف ، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط -٣٩

 .م٢٠١٤جامعة عین شمس، أبریل 
 محطات خدمة وتموین السیارات بالوقود على طریق القاهرة االسكندریة الصحراوي ، مجلة مركز بحوث -٤٠

 .م٢٠١٥یونیو الشرق االوسط جامعة عین شمس، 
 التقدیرات المستقببلیة لخدمات التعلیم االساسي بلیبیادراسة في جغرافیة الخدمات، مجلة كلیة التربیة -٤١

 .م٢٠١٠جامعة عین شمس، مارس 
 .م٢٠١٠ منافذ مصر السیاحیة دراسة في جغرافیة النقل، مجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس، مارس -٤٢



 

 
 

- ١٦ - 

 بریدة، المملكة العربیة السعودیة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین  السكن العشوائي بمدینة-٤٣
 .م٢٠٠٩شمس، سبتمبر 

 التنمیة السیاحیة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، -٤٤
 .م٢٠٠٩، سبتمبر 

 الشرق االوسط جامعة عین شمس، ،  نمو وتوزیع السكان في محافظة القلیوبیة، ، مجلة مركز بحوث-٤٥
 .م٢٠١٣سبتمبر 

 الفاكهة في محافظة الفیوم دراسة في الجغرافیا الزراعیة، مجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس، سبتمبر -٤٦
 .م٢٠١١

 أثر شبكة النقل الجوي العالمیة في إنتشار وباء كورونا المستجد، كجلة كلیة اآلداب ، جامعة الفیوم -٤٧
 .م٢٠٢١

 المناخ والجذب السیاحي في محافظة جنوب سیناء، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین -٤٨
 .م٢٠٢١شمس، ، یونیو 

 الفضاء الحضري المكشوف لمدینة دمیاط الجدیدة ، مجلة كلیة اآلداب جامعة بورسعید، مارس -٤٩
 .م٢٠٢١

ف وادي سنور بالصحراء الشرقیة ،  ألیات تطویر سیاحة الكهوف في مصر دراسة حالة على محمیة كه-٥٠
 .م٢٠٢١دراسة في جغرافیة السیاحة، مجلة كلیة اآلداب جامعة قنا، 

 المقومات الطبیعیة واالجتماعیة لتنمیة السیاحة البیئیة المستدامه في مملكة البحرین دراسة باستخدام -٥١
 .م٢٠٢١س، نظم المعلومات الجغرافیة، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شم

 التحلیل الجغرافي لشبكة الطرق البریة بمركز الزرقا دراسة في جغرافیة النقل باستخدام نظم المعلومات -٥٢
 .م٢٠٢١الجغرافیة ، مجلة كلیة االداب جامعة الفیوم ،

 ،  العالقة المكانیة بین الحرم النبوي الشریف ومواقع سكنى الزائرین دراسة تحلیلة في جغرافیة السیاحة-٥٣
 .م٢٠٢١مجلة مركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس، مارس 

دراسة في الجغرافیا االقتصادیة ) حالة أوبر باص( سوق النقل التشاركي الجماعي في القاهرة الكبرى -٥٤
 .م٢٠٢١باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، مجلة كلیة اآلداب جامعة الفیوم، مارس 

 التجاري بمدینة دمیاط دراسة تطبیقیة ، مجلة كلیة اآلداب جامعة بورسعید،  مورفولوجیة منطقة القلب-٥٥
 م٢٠٢١



 

 
 

- ١٧ - 

 التحلیل المكاني لوفیات السكان كبار السن في مصر دراسة جغرافیة ، مجلة كلیة اآلداب جامعة الفیوم، -٥٦
 .م٢٠٢٠

 مز٢٠٢٠ سویف،  التعلیم الفني الفندقي بمحافظات قناة السویس ، مجلة كلیة اآلداب جامعة بني-٥٧
 .م٢٠٢٠ التمدد الحضري لمدینة میت سلسبیل، مجلة كلیة اآلداب جامعة الفیوم، -٥٨
 اتجاهات النمو العمراني بمدینة بورفؤاد محافظة بورسعید، مجلة كلیة اآلداب جامعة بني سویف، -٥٩

 .م٢٠٢٠
 الخدمات، مجلة كلیة اآلداب  خدمات البرید بمركز تمي االمدید بمحافظة الدقهلیة، دراسة في جغرافیة-٦٠

 .م٢٠٢٠جامعة بني سویف ، 
 .م٢٠٢٠ جودة البیئة الصحیة في مدینة شبین الكوم، حولیة كلیة اآلداب جامعة بني سویف، -٦١
دراسة ) حالة قریة المقاطعة مركز السنبالویین(  معاییر التحضر ومظاهر الحضریة في الریف المصري -٦٢

 .م٢٠٢٠جلة كلیة اآلداب جامعة بني سویف، في الجغرافیا  التطبیقیة، م
 خصائص القوي العاملة لإلناث في محافظة الدقهلیة دراسة في جغرافیة السكان، مجلة كلیة االداب -٦٣

 .م٢٠١٥جامعة المنصورة، مارس 
 النقل ومشكالته في قضاء حلیجة كوردستان بالعراق، دراسة في الجغرافیا االقتصادیة، مجلة كلیة -٦٤
 .م٢٠١٥ب جامعة المنصورة، مارس االدا
 العراق، دراسة - مشروعات التوسع  الزراعي االفقي في قضاء المسیب شمال غرب محافظة بابل -٦٥

 .م٢٠١٥جغرافیة ، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة، أكتوبر 
یوبیة، مجلة م بقریتي بهیج وتل بني تمیم بالقل٢٠١٥ -١٩٨٦ تغییر أنماط المساكن الریفي بین عامي -٦٦

 .م٢٠١٥كلیة االداب جامعة أسیوط، یونیو 
 .م٢٠١٥م ، مجلة كلیة البنات جامعة عین شمس، یونیو ٢٠١٠-١٩٩٢ الموازنة المائیة في سوریا -٦٧
 دراسة تطبیقیة على شارع جامعة الدول العربیة، مجلة بحوث - منطقة االعمال المركزیة بمدینة الجیزة-٦٨

 .م٢٠١٥ن شمس، یونیو الشرق االوسط، جامعة عی
 النقل ودورة في نمو المحالت العمرانیة في قضاء المحاویل بكردستان بالعراق، مجلة كلیة االداب -٦٩

 .م٢٠١٥جامعة المنصورة، یونیو 
 التنمیة االقلیمیة طریق التوازن الحضري في منطقة ترهونة بلیبیا، دراسة جغرافیة، مجلة كلیة االداب -٧٠

 .م٢٠١٦جامعة المنصورة، 



 

 
 

- ١٨ - 

 مكونات النمو الطبیعي للسكان في منطقة ترهونة بلیبیا، دراسة جغرافیة، مجلة كلیة االداب جامعة -٧١
 .م٢٠١٦المنصورة، 

 .م٢٠١٥ الخصائص الجغرافیة لمناطق التركمان في العراق، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة، -٧٢
فیة، مجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس، القسم  النقل وأثرة على التسوق بحي الموسكي دراسة جغرا-٧٣

 .م٢٠١٤االدبي، 
 الفقر االجتماعي ألطفال محافظات الوجه القبلي، دراسة في الجغرافیا  االجتماعیة، مجلة كلیة التربیة -٧٤

 .م٢٠١٤جامعة عین شمس، القسم االدبي، 
 .م٢٠١٥ البنات، جامعة عین شمس،  مراحل النمو العمراني واتجاهاته في مدینة الرمادي، مجلة كلیة-٧٥
 توزیع خدمات التعلیم االبتدائي في منطقة غریان بلیبیا، مجلة كلیة البنات، جامعة عین شمس، -٧٦

 .م٢٠١٥
 .م٢٠١٤ خدمات التعلیم االساسي في منطقة تاجوراء بلیبیا، مجلة كلیة البنات، جامعة عین شمس، -٧٧
م، مجلة كلیة البنات، جامعة عین ٢٠٠٩-١٩٦١ل الفترة  تطور شبكة الطرق الجویة السوریة خال-٧٨

 .م٢٠١٤شمس، 
دراسة جغرافیة، مجلة كلیة البنات، جامعة ) االسالیب واالتجاهات( مصادر میاه االمطار بإقلیم غریان -٧٩

 .م٢٠١٣عین شمس، 
 الجغرافیة، المجلة  التحلیل المكاني لمراكز التدریب المهني بالمدینة المنورة باستخدام نظم المعلومات-٨٠

 .م٢٠١٩، )المؤسسة العربیة للتربیة والعلوم واالداب(العربیة المتخصصة 
 حي العوالي بمدینة مكه المكرمة الواقع الجغرافي وامكانات التخطیط، مجلة كلیة االداب جامعة -٨١

 .م٢٠١٩المنصورة، 
هلیة دراسة میدانیة بمركز األورام جامعة  العوامل ذات التأثیر المحتمل في أورام النساء في محافظة الدق-٨٢

 .م٢٠١٩المنصورة، دراسة في الجغرافیا الطبیة ، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة، 
 .م٢٠١٧م، مجلة كلیة االداب جامعة بني سویف، ٢٠١٠ هجرة العرب غیر الشرعیة إلى مارسیلیا عام -٨٣
مواجهتها ،دراسة جغرافیة، مجلة كلیة االداب جامعة  معوقات التنمیة البشریة بمحافظة الغربیة وسبل -٨٤

 .م٢٠١٩المنصورة، 
 .م٢٠١٣ االستهالك الصناعي للمیاه في منطقة زلیتن اللیبیة، مجلة كلیة البنات جامعة عین شمس، -٨٥
 المراحل التاریخیة لنشأة  الدولة وتطورها، مجلة كلیة البنات جامعة عین شمس، - الجمهوریة التونسیة -٨٦

 .م٢٠١٣



 

 
 

- ١٩ - 

 التنظیم المكاني لصوامع الغالل في مصر دراسة في الجغرافیا االقتصادیة، مجلة مركز بحوث الشرق -٨٧
 .م٢٠١٤االوسط، جامعة عین شمس، 

 مراقبة مساحة الغطاء النباتي في منطقة السواني باستخدام تقنیة االستشعار عن بعد، مجلة كلیة البنات -٨٨
 .م٢٠١٤جامعة عین شمس، 

، ) م٢٠١١/٢٠١٢ -١٩٩١/١٩٩٢(ور التعلیم العام قبل الجامعي بمحافظة المنوفیة خالل الفترة  تط-٨٩
 .م٢٠١٥مجلة كلیة البنات جامعة عین شمس، 

 أثر وسائل التسویق االلكتروني بحركة تجارة السیارات المستعملة في سوق سیارات مدینة نصر ، دراسة -٩٠
 .م٢٠٢٠المعلومات الجغرافیة، مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة، في الجغرافیا االقتصادیة باستخدام نظم 

 السكان ذوي االحتیاجات الخاصة في مدینة الریاض دراسة جغرافیة، مجلة كلیة االداب جامعة -٩١
 .م٢٠٢٠المنصورة، 

ات  التوزیع الجغرافي لمواقع االثار المصریة القدیمة بجمهوریة مصر العربیة باستخدام نظم المعلوم-٩٢
 .م٢٠٢٠الجغرافیة، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة، 

 .م٢٠١٣ تطور استخدامات االرض بمدینة زلیتن بلیبیا،  مجلة كلیة البنات جامعة عین شمس، -٩٣
 واقع خدمات التعلیم االساسي واالحتیاجات المستقبلیة بشعبة المرقب، لیبیا، ، مجلة كلیة البنات جامعة -٩٤

 .م٢٠١٣عین شمس، 
 التحلیل الجغرافي التجاهات نمو حجم المعاقین في إقلیم بنغازي التخطیطي، ، مجلة كلیة البنات جامعة -٩٥

 .م٢٠١٣عین شمس، 
 العوامل الطبیعیة المؤثرة في االنتاج الزراعي ببلدیة الخمیس بلیبیا، ، مجلة كلیة البنات جامعة عین -٩٦

 .م٢٠١٣شمس، 
قي في قضاء المسیب شمالي غرب محافظة بابل بالعراق، دراسة  مشروعات التوسع الزراعي االف-٩٧

 .م٢٠١٥جغرافیة، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة، 
 االدارة البیئیة المستدامة لغابات المانجروف على جانبي البحر األحمر بالسعودیة ومصر، مجلة مركز -٩٨

 .م٢٠١٧بحوث الشرق االوسط، جامعة عین شمس، 
دامات االرض بمدینة عزبة البرج محافظة دمیاط، دراسة في جغرافیة المدن، مجلة مركز  وظائف واستخ-٩٩

 .م٢٠١٥بحوث الشرق االوسط، جامعة عین شمس، 
 .م٢٠٢٠ إنتاج االسماك في كفر الشیخ، مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریة -١٠٠
 .م٢٠١٩، جامعة المنصورة،  الخصائص الجغرافیة لمناطق التركمان في العراق، مجلة كلیة االداب-١٠١
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م بقریتي بهیج وتل بني تمیم بالقلیوبیة ٢٠١٥-١٩٨٦ تغییر انماط المساكن  الریفیة بین  عامي -١٠٢
 .م٢٠١٥دراسة جغرافیة ، مجلة كلیة االداب، جامعة أسیوط، 

داب، جامعة  مكونات النمو الطبیعي للسكان في منطقة تل ترهونة لیبیا ، دراسة جغرافیة مجلة كلیة اال-١٠٣
 .م٢٠١٦المنصورة، 

 .م٢٠١٥م ، مجلة كلیة البنات جامعة عین شمس ٢٠١٠-١٩٩٢ الموازنة المائیة في سوریا -١٠٤
 العوامل الطبیعیة المؤثرة في زراعة االشجار المثمرة بلیبیا دراسة جغرافیة  ، مجلة كلیة البنات جامعة -١٠٥

 .م٢٠١٧عین شمس 
، مجلة كلیة االداب،  ناث في محافظة الدقهلیة دراسة في جغرافیة السكان خصائص القوى العاملة لال-١٠٦

 .م٢٠١٦جامعة المنصورة، 
 استخدام نظم المعلومات الجغرافیة لتقویم كفاءة خدمة التعلیم االبتدائي في مدینة المحمودیة  لعام -١٠٧

 .م٢/١١/٢٠١٧م، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط، جامعة عین شمس ، ٢٠١٦
 الزحف العمراني على الزراعة في مدینة طنطا ، مجلة مركز بحوث الشرق االوسط، جامعة عین -١٠٨

 .م٧/٧/٢٠١٤شمس 
 .م٢٠١٤ الصناعات  الزراعیة في االهواز، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة -١٠٩
 .م٢/١/٢٠١٦ الحوادث المروریة في المدینة المنورة، مجلة كلیة االداب جامعة المنصورة -١١٠
 النمو  العمراني وأثرة في استخدام االرض في مدینة السویس، مجلة كلیة البنات  جامعة عین شمس، -١١١

 .م٦/٢٠١٦
 نموذج مقترح لتقییم خریطة الدوائر االنتخابیة في محافظة القلیوبیة دراسة في الجغرافیا السیاسیة، -١١٢

 .م٧/٢٠١٦مجلة مركز بحوث الشرق االوسط، جامعة عین شمس ، 
 المعمور الفیضي على جانبي نهر النیل بمحافظات الوادي جنوب إقلییم القاهرة الكبرى بین الواقع -١١٣

 .م٢٠١١مجلة مركز بحوث الشرق االوسط، جامعة عین شمس،  والمستقبل،
 العزلة الجغرافیة وأثرها على المجتمع القرویي بالتطبیق على قري شرق النیل بمركز مغاغة محافظة -١١٤
 .م٢٠١٤یا، مجلة كلیة التربیة، جامعة عین شمس، المن

 دراسة جغرافیة، مجلة كلیة البنات - العوامل الطبیعیة المؤثرة في زراعة االشجار المثمرة في لیبیا -١١٥
 .م٣٠/٧/٢٠١٧جامعة عین شمس 
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 :ُالتدرج الوظیفي للمرشح* 
                                                                               .م٥/١٠/١٩٧٧معید بقسم المواد االجتماعیة، شعبة الجغرافیا، بكلیة التربیة، جامعة عین شمس من  -
 ً مساعد بقسم المواد االجتماعیة، شعبة الجغرافیا ، بكلیة التربیة ،جامعة عین شمس اعتبارا من مدرس -        

١٩٨٥ /٨/ ٢١. 
 .٢٨/٩/١٩٩٢ًمدرس  بقسم الجغرافیا ، بكلیة التربیة، جامعة عین شمس اعتبارا من  -       
 .٢٩/٥/٢٠٠٢ًبارا من   أستاذ مساعد بقسم الجغرافیا، بكلیة التربیة، جامعة عین شمس اعت-       
 .م٢٤/١١/٢٠٠٨ً أستاذ بقسم الجغرافیا، كلیة التربیة، جامعة عین شمس اعتبارا من -       
 /١/٩ إلي ٥/١٠/١٩٩٥في الفترة من ) في كلیة التربیة للمعلمات بالرستاق( أعیر إلي سلطنة عمان  -       

 .م٢٠٠١
              ٢٠٠٢/ ٩ / ١٨( لطان قابوس بسلطنة عمان فى الفترة أستاذ زائر  فى كلیة اآلداب  جامعة الس -       

  ). ٣٠/١٢/٢٠٠٢           حتي
  ٢٩/٧/٢٠١٤ حتى٢٣/١/٢٠٠٣رئیس مجلس  قسم الجغرافیا بكلیة التربیة جامعة عین شمس اعتبارا من  -
 

 المناصب االداریة للمرشح* 
  .٢٠١٤- ٢٠٠٣من عام رئیس مجلس قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة  -
 . في مجال العلوم االجتماعیة ٢٠٢٠عضو لجنةالمحكمین لجائزة جامعة عین شمس التقدیریة  -
 .نائب رئیس تحریر مجالت الجمعیة الجغرافیة المصریة التي تصدر باللغة العربیة واالنجلیزیة  -
 . حتي االن ٢٠١٦عضو مجلس ادارة الجمعیة الجغرافیة المصریة من  -
 ) .تحت التأسیس(  نقابة الجغرافیین المصریین  ادارة عضو مجلس -
  الجغرافیة المصریةمقرر اللجنة الثقافیة والمسئول عن اعداد وتقدیم محاضرات الموسم الثقافي للجمعیة -

 .  حتي االن  ٢٠١٦من  
 ) .لجنة الجغرافیا ( عضو تحكیم باللجنة العلمیة الدائمة لترقیة االساتذة واالساتذة المساعدین   -
 مستشار برنامح تأهیل معلمي المرحلة االبتدائیة للمستوي الجامعي ، وزارة التربیة والتعلیم بالتعاون مع  -
  .١٩٩٤-١٩٨٥جامعة عین شمس من  -
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 .٢٠١٧رئیس وحدة علوم االرض بمركز بحوث الشرق االوسط ، جامعة عین شمس حتي عام  -
  .٢٠٠٨یا عام بقسم الجغراف GISاسس معمل نظم المعلومات الجغرافیة  -
قام بتغییر مسمي قسم الجغرافیا الي قسم الحغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة وفقا للقرار الوزاري  -

  .١٩/٩/٢٠٠٦  بتاریخ٢٤٥١رقم
 ٢٤١اعتمد خبیرا بالهیئة العامة للتخطیط العمراني في مجال جغرافیة العمران بالقرار الوزاري رقم  -

 . حتي تاریخة ٢٠١٤لسنة 
 بتدریس المقررات الجغرافیة فیها داخل  المرشحسام االدبیة والعلمیة التي قاماالق*  

 :الكلیة 
 قسم الجغرافیا -١
 قسم التاریخ -٢
 قسم الریاضیات -٣
 قسم العلوم -٤
 )تدریس باللغة االنجلیزیة (  قسم العلوم -٥        

 قسم مواد اجتماعیة تعلیم اساسي  -٦
 اساسي قسم اللغة االنجلیزیة تعلیم -٧         
  قسم اللغة العربیة تعلیم اساسي-٨         

 
 

  : بتدریسها لمرحلة اللیسانس داخل الكلیة المرشحالمواد التي قام* 
 

 جغرافیة مصر   -١
 جغرافیة العمران  -٢
 جغرافیة العالم الجدید  -٣
 الجغرافیا االقتصادیة   -٤
 علم الخرائط  -٥
 خرائط التوزیعات  -٦
 جغرافیة السكان -٧
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 الجغرافیة البشریة  -٨
 جغرافیة السالالت البشریة -٩

 جغرافیة اوراسیا  -١٠
 جغرافیة عامة  -١١
   : بتدریسها لمرحلة الدراسات العلیا المرشحالمواد التي قام*   نصوص جغرافیة باللغة االنجلیزیة  -١٢

 الجغرافیا السیاسیة  -١
 جغرافیة الخدمات  -٢
 جغرافیة العمران -٣
 جغرافیة الخدمات اللوجیستیة  -٤
 جغرافیة الخدمات الصحیة  -٥
 لیم خاصاق -٦
 موضوع خاص -٧
  مناهج البحث الجغرافیة -٨
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  نشر علمي دولي مجالتISI/Scopus 
 الت مفهرسة تصدر من جهات اكادیمیةجعلمي محلي م نشر 

 حولیــات كلیــة البنــات، جامعــة عــین شــمس، العــدد ،)دراســة منهجیــة عــن عالقــة علــم الجغرافیــا بالخــدمات  ( -١
 .م١٩٩٤السابع عشر، القسم األدبي، 

ــــة  (-٢ ــلطنة عمــــان –مراكــــز االســــتقرار البــــشري فــــي منطقــــة الباطن ــة ) ســ ، مجلــــة بحــــوث كلیــــة اآلداب، جامعــ
 . م١٩٩٦المنوفیة، العدد السادس والعشرون، أغسطس، 

، مجلـة الجمعـــیة الجغرافیـة المـصریة، العــدد )حافظــة بورسـعید  م-ؤادـــتغیـرات التركیـب والوظــائف فـي بورف(  -٣
 .م١٩٩٨الواحد والثالثون، الجزء األول، 

 أكبـــر محطـــة حاویـــات فـــي ســـلطنة – محافظـــة ظفـــار -األهمیـــة الجغرافیـــة واالقتـــصادیة لمینـــاء ریـــسوت  ( -٤
 .م ١٩٩٨ینایر ، مجلة بحوث كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة ، العدد الثاني والثالثون، )عمان 

، مجلـة بحـوث كلیـة اآلداب ، جامعـة المنوفیــة ) مـسقط الكبـري–تحلیـل البنیـة التركیبیـة للعاصـمة العمانیـة  ( -٥
 . م٢٠٠١، سلسلة إصدارات خاصة، العدد الرابع عشر، 

 م بحــث  مرجعــي قــدم إلــي لجنــة ٢٠٠٠ریة حتــي ســنة ـــ حــصر وتقیــیم للمــصادر التــي درســت المــدن المــص-٦
       . م٢٠٠٠األساتذة واألساتذة المساعدین، قسم الجغرافیا، جامعة القاهرة ، سنة ترقیة 

، مجلـة البحـوث الجغرافیـة والكارتوجرافیـة، جامعـة المنوفیـة، )مقومات التحول الحـضرى فـى الجـزر العمانیـة (–٧
  .٢٠٠٤العدد الرابع، یولیه 

، مجلــة البحــوث الجغرافیــة )ریــق فــى محافظــة بورســعیدٕالتوزیــع المكــانى لخــدمات الــدفاع المــدنى واطفــاء الح (–٨
 .٢٠٠٥والكارتوجرافیة، جامعة المنوفیة، العدد العاشر، دیسمبر 

، مجلــة كلیــة التربیــة جامعــة عــین شــمس، ) الخــدمات الــصحیة فــى ســلطنة عمــان دراســة جغرافیــة تقییمیــة  ( –٩
 .٢٠٠٦القسم األدبى، المجلد الثانى عشر، العدد الثانى، 

، مجلـة كلیـة التربیـة جامعـة عـین شـمس، )طلخا/ تنمیة الحدائق والمسطحات الخضراء فى توأم المنصورة (–١٠
  .٢٠٠٧القسم األدبى، المجلد الثالث عشر، العدد االول، 
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ـــروني مــــصطفى محمــــد البغــــداد- ١١ ـــم والتكنولوجیــــا :  وآخـ ــنهج الجغرافیــــا فــــى ضــــوء مــــدخل العلـ تطــــویر مــ
 الثــانوى، مجلــة العلــوم البیئیــة، معهــد الدراســات والبحــوث البیئیــة، جامعــة والمجتمــع لــدى طــالب الــصف األول

 . ٢٠٠٧یونیو ) ٤(عین شمس، المجلد الرابع عشر العدد 
، )التـــأثیر االجتمـــاعى االقتـــصادى لجیـــب والیـــة مـــدحاء العمـــانى فـــى أراضـــى دولـــة االمـــارات العربیــــة ( –١٢

مــصریة العــدد الواحــد والخمــسون الجــزء االول، الــسنة االربعــون  المجلــة الجغرافیــة العربیــة، الجمعیــة الجغرافیــة ال
 .م٢٠٠٨

بحــث قــدم فــي محاضــرات   تــأثیر المــسطحات الخــضراء فــي الحــد مــن التلــوث الهــوائي فــي مدینــة القــاهرة-١٣
  .٢٠١٠الموسم الثقافي للجمعیة الجغرافیة المصریة عام 

 علـى الـتعلم الـذاتى لمقرر للجغرافیـا البیئیـة قـائمرح فعالیة تصور مقت:  مصطفى محمد البغدادى وآخرون– ١٤
مجلـة العلـوم لتنمیة بعض أبعاد المـسئولیة البیئیـة لطـالب أقـسام الجغرافیـا بكلیـات التربیـة بالجمهوریـة الیمنیـة ، 

 .٢٠١٢ ) ١١(  ،المجلد العدد البیئیة  والبحوث الدراسات معهد البیئیة ،
اذربیجـــان ، مـــؤتمر التعـــاون بـــین مـــصر واذربیجـــان ، مركـــز بحـــوث  الـــسمات الجغرافیـــة الممیـــزة  لدولـــة -١٥

  .٢٠٠٩الشرق االوسط جامعة عین شمس ،
 محافظــة دمیــاط ، المــؤتمر الجغرافــى الــدولى األول لكلیــة - التحــول الحــضرى لقریــة شــطا مركــز دمیــاط - ١٦

 -٢٧ستقبل فــى الفتــرة مــن اتجاهــات التنمیــة المــستدامة فــى الــوطن العربــى وآفــاق المــ: اآلداب  جامعــة حلــوان 
  ٢٠١٥ أبریل ٢٩
 دور النیــل فـــي رســم خریطـــة المعمــور المـــصري بحــث القـــي فــي نـــدوة مــصر الزمـــان والمكــان فـــي كلیـــة – ١٧

  .٢٠١٦ ابریل ٦التربیة جامعة عین شمس في 
ـــــرون  - ١٨ ـــــــــ ــــــــــدادي واخـــــ ـــــصطفي البغـــــــــ ـــــــــ ـــــماعیلیة :  مـــــ ــــــــــ ـــــة االســــ ــــــــــ ـــي مدینــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــتخدامات االرض ف ــــــ ـــ  اســـــ

  .٢٠١٧معة المنصورة ، مایو ، مجلة كلیة االداب ، جا
 ، ٢٠٣٠ توجیه البحوث العلمیـة آلفـاق التنمیـة المـستدامة فـي جامعـات الجیـل الرابـع وفقـا لرؤیـة  مـصر – ١٩

  .        ٢٠٢١ورقة بحثیة قدمت بالمؤتمر الدولي السنوي التاسع لجامعة عین شمس ،  ابریل 
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  ، لجنة صیاغة )بوابة مصر الشرقیة : اإلسماعیلیة ( ـ مصطفي محمد الغدادي واخرون ١

   التاریخ ، الحزب الوطني الدیموقراطي باإلسماعیلیة، الفجر للطباعة والنشر ،العاشر من     
  ٥١٧عدد الصفحات . ( ٤٧٧٦/١٩٩٠ م، رقم اإلیداع ١٩٩٠رمضان ، الطبعة األولي،     
 )صفحة      

ــ مــصطفي محمــد الغــدادي ٢ ،الجزءالثــاني مــدن الوجــه ) مدینــة بورســعید-مــن المــدن المــصریة (ـ
 ٥٤١عــــدد صــــفحات الكتـــــاب. (٢٠٠٧، المجلــــس األعلــــى للثقافــــة  ،لجنــــة الجغرافیــــا البحــــري، 

 )صفحة
. ٢٠٠٩صطفي محمـــد الغـــدادي ، جغرافیـــة العمـــران ، دار زرد للطباعـــة والنـــشر، القـــاهرة  مـــ-٣
 )صفحة ١٣٥عدد الصفحات (
. ٢٠١١ مــصطفي محمــد الغــدادي ،جغرافیــة مــصر ، دار ذرد للطباعــة والنــشر ، القــاهرة ، – ٤
 ) صفحة ١٥٠عدد صفحات الكتاب (
 لطباعة والنشر، القاهرة ،الجزء الثانيمصطفي محمد الغدادي ، جغرافیة السكان، القباني ل -٥

 )صفحة ١٣٥عدد الصفحات  . (٢٠٠١
  عـــدد . (١٩٩٧ مـــصطفي محمـــد البغـــدادي ،خـــرائط التوزیعـــات ، مطبعـــة هـــاني ، القـــاهرة ، – ٦

 ) صفحة ٢١٥الصفحات  
 ) .تحت الطبع( مصطفي محمد البغداي، االتجاهات الحدیثة في جغرافیة الخدمات -٧
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تاریخ 
 المنح

 عنوان الرسالة جامعة/ كلیة المشرفون
/ اسم الطالب
 الطالبة

 م

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٠٤
 

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 –هرة الكبرى المسطحات الخضراء فى منطقة القا
 دراسة فى جغرافیة الترویح

 ١ رشا حامد سید بندق

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٠٧
 محمد أبو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

حنان أحمد محمد   دراسة فى جغرافیة السكان–قسم مصر القدیمة 
 یوسف

٢ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٠٧
 محمد أبو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

دعاء سید أحمد  جغرافیة الصناعة فى محافظة قنا
 حسن

٣ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٠٧
 محمد أبو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى الجغرافیا –نخیل البلح فى مصر 
 االقتصادیة

سهیر جالل عبد 
 الرحمن

٤ 

 .ادىمصطفى البغد. د. أ م٢٠٠٩
 محمد أبو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى –التركیب الوظیفى فى مدینة السویس 
 جغرافیة المدن

 ٥ دعاء عبد الحمید

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٠٩
 محمد مدحت جابر. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 ٦ سماء فتحى ابراهیما  دراسة فى  جغرافیة الجریمة  –محافظة القلیوبیة 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١١
عبد السالم االریاني . د.أ

 )یمني الجنسیة(

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

نجیمة عبد اهللا نجیم  الجغرافیا الطبیة لمحافظة أب  بالجمهوریة الیمنیة
 )یمنیة الجنسیة(

٧ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١١
 ریهام رفعت. د

 معهد البحوث
 والدراسات البیئیة
 جامعة عین شمس

فاعلیة تصمیم أنشطة حرة لتنمیة الوعي بمشكلة 
 التصحر للشباب بمراكز الشباب

 ٨ إیمان محمود سلیمان

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١١
 صابر أمین دسوقي . د.أ

 نبیل یوسف عبدة. د

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

نیرمین نتعي زهیر  ني سویفمشكالت البیئة الطبیعیة في محافظة ب
 حناهللا

٩ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٣
 رشا حامد بندق. د

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

ً◌السیاحة الدولیة الوافدة الى اقلیم القاهرة الكبرى 
 دراسة جغرافیة باستخدام نظم –ومشكالتها 

 ١٠ كامل مصطفى كامل
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 المعلومات الجغرافیة
 .بغدادىمصطفى ال. د. أ م٢٠١٤

  رشا حامد بندق/د.م.أ
 كلیة التربیة

 جامعة عین شمس
دالالت التحول الحضرى على جانبى طریق 

 دراسة تطبیقیة" بورسعید دمیاط
اسماء عبده 

 مصطفى
١١ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٧
 فارعه حسین سلیمان. د.أ

 ولید سالم الحلفاوي. د

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

المعلومات فى تطویر مستویات أثر تكنولوجیا 
 التنویر الجغرافى للطالب المعلمین بقسم الجغرافیا

 ١٢ مى سمیر الشاذلى

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٥
 إفراج باشا. د.م.أ

 كلیة اآلداب
  جامعة بنها

 ١٣ ابتسام  السید علي شبكة مترو االنفاق فى القاهرة الكبرى

تسجیل 
 م٢٠١٣

 .مصطفى البغدادى. د. أ
 إفراج باشا. د.م.أ

 كلیة اآلداب 
 جامعة بنها

 ١٤ نجالء الشیمى الصناعة فى مركز قلیوب

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٧
 رشا حامد بندق. د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة –التركیب الوظیفى لمدینة دمیاط الجدیدة 
فى جغرافیة المدن باستخدام نظم المعلومات 

 ستشعار عن بعدالجغرافیة واال

 ١٥ هبة سید توفیق

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٢٠
 ریمون سمیر شوقي. د

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

الخدمات اللوجیستیة في محافظة بورسعید ، 
 دراسة في جغرافیة النقل

أحمد محمد السید 
 مصطفي

١٦ 

 تسجیل
 م٢٠١٨

 .مصطفى البغدادى. د. أ
عبد السالم عبد . د.أ

 الستار

 كلیة اآلداب 
 بورسعیدجامعة 

مدینتى القنطرة شرق و القنطرة غرب دراسة 
مقارنة في جغرافیة المدن باستخدام نظم 
 المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد

شیماء خالد عبد 
 المقصود

١٧ 

 تسجیل
 م٢٠٢١

 .مصطفى البغدادى. د. أ
 أحمد عبد القوي. د.م.أ

 كلیة اآلداب 
 السویسجامعة 

ات المكانیة بین مدن محافظات قناة العالق
السویس دراسة في جغرافیىة العمران باستخدام 

 نظم المعلومات الجغرافیة

دینا عاشور احمد 
 عبد اللطیف

١٨ 

 تسجیل
 م٢٠٢١

 .مصطفى البغدادى. د. أ
 محمد سید كامل. د

 كلیة اآلداب 
 السویسجامعة 

 -التنمیة العمرانیة المستدامة لمحافظة السویس
 في جغرافیة العمران باستخدام نظم دراسة

 المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد

ایمان عطیة عبد 
 العلیم

١٩ 
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تاریخ 
 المنح

 عنوان الرسالة جامعة/ كلیة المشرفون
/ اسم الطالب
 الطالبة

 م

 یسرى عفیفى عفیفى . د.ا م٢٠٠٧
 مد محمصطفى. د. أ

 .البغدادى

معهد البحوث 
 والدراسات البیئیة
 جامعة عین شمس

تطویر منهج الجغرافیا فى ضوء مدخل العلم 
والتكنولوجیا والمجتمع لتنمیة بعض عناصر 

  الثانوى األوللدى طالب الصفالتنور البیئى 

ریهام رفعت محمد 
 عبد العال

١ 

 محمد ابو العال محمد. د.أ م٢٠٠٨
 .ىمصطفى البغداد. د. أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة –حركة التجارة بین مصر والدول العربیة 
 فى الجغرافیا االقتصادیة

طلعت عبد الحمید 
 عبد العاطى

٢ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٠٨
 محمد ابو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى –الوظیفة الثقافیة فى القاهرة الكبرى 
 رافیة المدنجغ

 ٣ رشا حامد سید بندق

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٠
 محمد ابو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

التغیرات االجتماعیة االقتصادیة فى ریف 
  دراسة جغرافیة–محافظة الفیوم 

ربیع محمود سید 
 أحمد

٤ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٠
 محمد ابو العال محمد. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى –صناعة المالبس الجاهزة فى مصر 
 ا لجغرافیا االقتصادیة

شریف محمد عبد 
 العال

٥ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٠
 أحمد الزاملي. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى –شبكات البنیة االساسیة بمدینة الفیوم 
 جغرافیة المدن

نهى حسنى 
 مصطفى

٦ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١١
 حسن سید حسن. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى -الحركة المروریة بوسط مدینة القاهرة
 جغرافیة النقل الحضرى

ریمون سمیر شوقى 
 بخیت

٧ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٢
 أحمد الزاملي. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 –ریة المستدامة فى مدینة طنطا التنمیة الحض
 دراسة جغرافیة

 ٨ أمل محمود إبراهیم

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٢
 أحمد ابراهیم شلبي. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

برنامج تعلم ذاتى مقترح فى ضوء ابعاد التنمیة 
المستدامة للطالب المعلمین بقسم الجغرافیا بكلیة 

 التربیة

هبة هاشم محمد 
 هاشم

٩ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٣
عبد العزیز عبد . د.أ

 اللطیف

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

اثر المناخ على انتشار بعض امراض المحاصیل 
الحقلیة فى اقلیم دلتا النیل مع التطبیق على 

 دراسة فى المناخ -محصولى القمح والقطن
 التطبیقى

نسرین زكریا محمد 
 ابراهیم

١٠ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٤
 أحمد الزاملي. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

دراسة ، الحالة التعلیمیة لسكان محافظة القلیوبیة 
 في جغرافیة السكان

حنان أحمد محمد 
 یوسف

١١ 

ت الحمایة المدنیة واطفاء التحلیل المكانى لخدما كلیة التربیة .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٤  ١٢ اسماء فتحى ابراهیم
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محمد عبد السالم . د
 حسین

 دراسة فى جغرافیة –الحریق بمحافظة القلیوبیة  جامعة عین شمس
 الخدمات

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٦
 وفیق جمال الدین. د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

الوظیفة التجاریة بمنطقة شرق مدینة القاهرة 
 دراسة فى جغرافیة المدن(

د دعاء عبد الحمی
 سالمة عبد العظیم

١٣ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٥
 محروس المعداوي. د

 كلیة اآلداب
 جامعة دمیاط

وردة احمد السید   دراسة فى جغرافیة المدن–مدینة االسماعیلیة 
 محمد

١٤ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٦
 ریهام عبد العال. د

معهد البحوث 
 والدراسات البیئیة
 جامعة عین شمس

ح لمقرر للجغرافیة البیئیة قائم علي التعلم مقتر
الذاتي لطالب قسم الجغرافیا بكلیة التربیة جامعة 

 حجه ، الجمهوریة الیمنیة

 ١٥ یوسف  علي االدور

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٦
 رشا حامد بندق/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

مراكز االقامة السیاحیة فى محافظات قناة 
 دراسة فى جغرافیة السیاحة باستخدام -السویس

 نظم المعلومات الجغرافیة

 ١٦ كامل مصطفى كامل

 سهام هاشم/ د.أ م٢٠١٧
 . مصطفى البغدادى/د.  أ
 فیروز محمد حسن/ د

 كلیة البنات
 جامعة عین شمس

الزحف العمرانى على المناطق االثریة فى اقلیم    
 دراسة فى التخطیط -الجبل االخضر لیبیا

 انىالعمر

عبد السالم عبد 
 )لیبى(المولي الحداد 

١٧ 

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠١٩
 رشا حامد بندق. د. أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

محافظة (  الخانكة الخصائص العمرانیة لمركز
 دراسة جغرافیة باستخدام نظم ) القلیوبیة 

 المعلومات الجغرافیة

أسماء عبده 
 مصطفي

١٨ 

 .فى البغدادىمصط. د. أ م٢٠١٩
 زینب خلیفة. د. أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

برنامج مقترح قائم علي الواقع المعزز وأثره علي 
تعدیل التصورات الخاطئة   لبعض المفاهیم 

الجغرافیة والكفاءة الذاتیة لدي بعض طالب قسم 
 الجغرافیا

 ١٩ مي سمیر الشاذلي

 .مصطفى البغدادى. د. أ م٢٠٢١
 عبد العزیزمحمد / د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة بني سویف

التعلیم الفني في محافظات قناة السویس دراسة 
 في جغرافیا الخدمات

 ٢٠ احمد جابر صالحین

تسجیل 
 م٢٠١٨

 .مصطفى البغدادى. د. أ
 رشا حامد بندق. د. أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

تأثیر الخدمات علي االمتداد العمراني وتوطن 
 دراسة في –ة القاهرة الجدیدة السكان بمدین

 جغرافیة العمران

هبه سید توفیق 
 محمد

٢١ 

تسجیل 
 م٢٠٢١

 .مصطفى البغدادى. د. أ
 ریمون سمیر شوقي. د

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

التنمیة اللوجیستیة لصناعة الجلود الطبیعیة في 
 محافظة القاهرة دراسة في الجغرافیة االقتصادیة

احمد محمد السید 
 طفيمص

٢٢ 
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تاریخ 
 المنح

 عنوان الرسالة جامعة/ كلیة المناقشون
/ اسم الطالب
 الطالبة

 م

 فتحي بالل/ د.أ م٢٠٠٤
 فایزه محمد سالم/ د.م.أ

 مصطفى البغدادي/ د.م. أ

 كلیة اآلداب
 جامعة عین شمس

فى محــافظة االسماعیلیة التغیرات السكانیة 
١٩٦٠/١٩٩٦ 

 ١ غادة محمد رأفت صادق

 محمد أبو العال محمد/ د.أ م٢٠٠٤
 مجدي السرسي/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د .م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

حركة التجارة الخارجیة لمصر خالل النصف 
 الثانى من القرن العشرین

 ٢ طلعت عبد الحمید أحمد

 الفاروق سیدعمر / د.أ م٢٠٠٤
 فتحي بالل/ د .م. أ
 مصطفى البغدادي/ د.م. أ
 أحمد  حسن نافع / د .م. أ

 كلیة اآلداب
 جامعة عین شمس

 دراسة فى –حى المرج محافظة القاهرة 
 جغرافیة الحضر

 ٣ حنان مسعد عبد ربه

 محمد الشرنوبي/ د.أ م٢٠٠٤
 محمد أبو العال/ د.أ
 محمد مرعي/ د.م.أ
 ديمصطفى البغدا/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

دعاء أحمد عوض  سكان الحضر فى محافظة كفر الشیخ
 مصطفى

٤ 

 محمد مدحت جابر/ د.أ م٢٠٠٥
 محمد أبو العال/ د.أ

 مصطفى البغدادي/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 –الخدمات البریدیة فى محافظة القاهرة 
 دراسة جغرافیة

 ٥ نهى حسنى مصطفى

 محمد الشرنوبي/ د.أ م٢٠٠٥
 محمد أبو العال/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 ٦ أمل محمود إبراهیم  دراسة فى جغرافیة الحضر–قسم بوالق 

 محمد أبو العال محمد/ د.أ م٢٠٠٥
 مصطفى البغدادي/ د.م. أ
 أحمد  حسن نافع/ د .م. أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

مران الحضرى فى محافظة دیر مراكز الع
  دراسة فى جغرافیة الحضر-البلح

نعمة محمد درویش 
 )فلسطینیة(العدینى 

٧ 

 محمد أبو العال/ د.أ م٢٠٠٦
 حسن سید حسن/ د.أ
 حمدي الدیب/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

النقل الداخلى فى مدینة السویس ومشكالتة 
 راسة جغرافیة    د–الرئیسیة 

ریمون سمیر شوقى 
 بخیت

٨ 

تطور الخریطة االداریة لمدینة القاهرة فى  البناتكلیة  سعید عبدة/ د.أ م٢٠٠٦ أمال الیمانى عبد العزیز  ٩ 
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 نوال عبد اهللا/ د.م.أ
 مصطفى البغدادي/ د.م.أ

  دراسة فى جغرافیة ٢٠٠٥ -٦٤١الفترة جامعة عین شمس
 المدن

 على

 ن ابراهیمأحمد حس/ د.أ م٢٠٠٧
 محمد أبو العال/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة –القوى العاملة فى بنى سویف
 كارتوجرافیة

 ١٠ حسین ابراهیم حسین

 م٢٠٠٨
 عبد العزیز عبد اللطیف/ د.أ

 شحاته سید طلبة/ أزد
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

رة على انتشار بعض أمراض المناخ واث
 فى إقلیم دلتا النیل، الصیف 

 ١١ نسرین زكریا محمد

 م٢٠٠٨
 عمر الفاروق سید/ د.أ

 فتحي بالل/ د . أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة عین شمس

 ١٢ منار إبراهیم علي حسین ١٩٩٦ – ١٩٦٠التحضر في دلتا النیل 

 م٢٠٠٩

 محمد مرعي/ د.أ
  السدیميمحمد زكي/ د.أ
 أحممد السید الزاملي/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة كفر الشیخ

 دراسة –فظة الغربیة الدوائر االنتخابیة بمحا
 الجغرافیا السیاسیة باستخدام نظم تطبیقیة فى

 المعلومات الجغرافیا

 ١٣ احمد محمد ابو عجیزة

 م٢٠١١
 سمیر الدسوقي/ د.أ
 ابراهیم غانم / د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

معهد الدراسات 
 والبحوث االسیویة
 جامعة الزقازیق

القوى العاملة الصناعیة بالقسم الشرقى من 
 الصین الشعبیة  دراسة فى الجغرافیا البشریة

 ١٤ خالد رشدى  النبراوى

 أحممد السید الزاملي/ د.أ م٢٠١١
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 محمد عبد العزیز/ د.أ

 كلیة اآلداب
 امعة الفیومج

 ١٥ عبد النبى حمدى جمعة جغرافیة الخدمات التعلیمیة فى محافظة الفیوم

 فتحي مصیلحي/ د.أ م٢٠١١
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 محمد عبد العزیز/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة الفیوم

التقویم التنموى للمدن المتوأمة فى مصر 
  دراسة  جغرافیة-الوسطى

 ١٦ شریف زیدان زیان

 سعید عبدة/ د.أ م٢٠١١
 حسن سید حسن/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 البناتكلیة 
 جامعة عین شمس

النقل الجوى فى الجمهوریة العربیة السوریة، 
 دراسة فى  الجغرافیة االقتصادیة

 أحمد على رحوم 
 )سورى ( 

١٧ 

 فتحي مصیلحي/ د.أ م٢٠١١
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 أشرف هالل. د

 كلیة اآلداب
 وفیةجامعة المن

التنمیة البشریة بمركز شبین الكوم بین الواقع 
 والمستقبل

 ١٨ محمد قطب حمیدة شبل

 محمد أبو العال/ د.أ م٢٠١١
 مصطفى البغدادي/ د.م.أ
 وفیق جمال الدین/ د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة فى –الفاكهة فى محافظة الفیوم 
 الجغرافیا الزراعیة

 ١٩  احمد سیددعاء

 ٢٠ سهیر جالل دراسة فى –الفاكهة فى محافظة البحیرة  كلیة التربیة محمد أبو العال/ د. م٢٠١٢
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 مصطفى البغدادي/ د.م.أ
 منیر الهیتي/ د.أ

 الجغرافیا الزراعیة جامعة عین شمس

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٢
 أحممد السید الزاملي/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة –البطالة فى محافظة حلوان 
 كرتوجغرافیة

 ٢١  حسین ابراهیم حسین

 حسن سید حسن/ د.أ م٢٠١٢
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 مسعد بحیري/ د

 كلیة اآلداب
 جامعة بنها

محصول القمح فى محافظة الشرقیة خالل 
  )٢٠٠٩-١٩٨٠(الفترة    

 ٢٢ دعاء محمد سالم بیومى

 فتحي مصیلحي/ د.أ م٢٠١٢
 فایز غراب/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 المتولي السعید/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة أسیوط

التقویم التنموى المكانیة الوصول فى مدینة 
صنعاء من خالل  خرائط االیزوكرون 

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة

 توفیق احمد وازع
 )یمنى (  

٢٣ 

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٢
  الزامليأحممد السید/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة القاهرة

 االحالة التعلیمیة –سكان محافظة الشرقیة 
 وتاثیرها علي التنمیة البشریة

 ٢٤ محمد شریف مصطفى

 حسن سید حسن/ د.أ م٢٠١٢
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 مسعد بحیري/ د.أ

معهد الدراسات 
 والبحوث االسیویة
 جامعة الزقازیق

 – المائیة فى تركیا ودورها فى التنمیة الموارد
 االقتصادیة دراسة فى الجغرافیا

 ٢٥ نعیم جبرا سلیم

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٢
 مجدي شفیق صقر/ د.م.أ
 محروس المعداوي/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

 الحضرى فى نطاق مدینة -المتصل الریفى  
المنصورة دراسة فى جغرافیة العمران 

 استخدام نظم المعلومات الجغرافیةب

دالیا عادل محمد السید 
 متولى

٢٦ 

 مجدي السرسي/ د.أ م٢٠١٢
 حسن سید حسن/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

استخدام االرض الزراعیة فى محافظة حلب 
  دراسة باستخدام تقنیة نظم المعلومات –

 الجغرافیة

ف سراج الدین عبد اللطی
 )سورى ( شیخ احمد 

٢٧ 

 فتحي مصیلحي/ د.أ م٢٠١٣
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 محمد عبد العزیز/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة بني سویف

 -جودة الحیاة الحضریة فى مدینة الجیزة 
 المدن دراسة فى جغرافیة 

 ٢٨ أحمد عبد الرحمن

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٣
 منیر الهیتي/ د.أ
 لدینوفیق جمال ا/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

امكانات التنمیة السیاحیة فى منطقة النقاط 
  دراسة جغرافیة–الخمس فى لیبیا 

أریج على خلیفة كرناف 
 )لیبیة ( 

٢٩ 

 جوده التركماني/ د.أ م٢٠١٣
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 أحممد السید الزاملي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة القاهرة

 –ى محافظة القلیوبیة التنمیة االقتصادیة ف
 دراسة جغرافیة

 ٣٠ عمر عطا على حماد

هیام ابو القاسم فرج ابو  لیبیا –الزراعة والرعى فى بلدیة الخمس  البناتكلیة  مجدي السرسي/ د.أ م٢٠١٣ ٣١ 
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 مصطفى البغدادي/ د.أ
 هیام عبد الرحمن/ د.أ

 )لیبیة ( زینة  دراسة فى الجغرافیا االقتصادیة( جامعة عین شمس

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٣
 محمود عیسي/ د.أ
 محمد عبد السالم/ د

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

المناخ واثره على بعض جوانب التنمیة فى 
 منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر

 ٣٢ هناء محمد عبد الوهاب

 فتحي مصیلحي/ د.أ م٢٠١٣
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 رسمي دنیا/ د.م.أ

 بكلیة اآلدا
 جامعة بنها

 دراسة –المجمع العمرانى لمدینة بنها 
تحلیلیة لبعض الخصائص السكانیة 

 والعمرانیة

 ٣٣ عبیر محمد احمد

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٣
 أحممد السید الزاملي/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة القاهرة

التنمیة االقتصادیة فى محافظات قناة 
 السویس

 ٣٤ فاروقنیفین 

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٤
 منیر الهیتي/ د.أ
 مجدي شفیق صقر/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

امكانات السیاحة فى المنطقة الجبلیة 
 لمحافظة اربیل دراسة جغرافیة

 ٣٥ هوشنك محمود اسود

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٤
 منیر الهیتي/ د.أ
 وائل عبد اهللا. د

 كلیة اآلداب
 امعة المنصورةج

الصناعات الصغیرة فى محافظة دمیاط 
 دراسة فى الجغرافیا –ودورها فى التنمیة 

 االقتصادیة

 ٣٦ مروة عیسى عوض

 سهام هاشم / د.أ م٢٠١٤
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 مجدي السرسي/ د.أ

 البناتكلیة 
 جامعة عین شمس

اآلثار البیئیة لبعض االنشطة البشریة فى 
 القلیوبیةمركز بنها محافظة 

رشا زكریا عبد الجابر 
 احمد

٣٧ 

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٤
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 نوال عبد اهللا. د

 البناتكلیة 
 جامعة عین شمس

السكن فى مدینة مصراتة دراسة فى جغرافیة 
 المدن

نوریة محمد النائب 
 )لیبیة ( الشریف 

٣٨ 

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٥
 سید الزامليأحممد ال/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة القاهرة

الخدمات الصحیة فى محافظة اربیل باقلیم 
 دراسة فى جغرافیة   كردستان العراق 

 الخدمات

 ٣٩ فاطمة قادر مصطفى

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٥
 منیر الهیتي/ د.أ
 محمد شوقي. د

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

راضى فى مدینة اربیل باقلیم استخدامات اال
 -٢٠٠٣( كردستان العراق مابین عامى 

 دراسة فى الجغرافیة االقتصادیة) ٢٠١٣

 ٤٠ بردمان ویسى عباس

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٥
 وفیق جمال الدین/ د.أ
 محمد عبد السالم/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

 دراسة في -المناطق الحرة في مصر
 االقتصادیةالجغرافیة 

كاترین سامي عدلي 
 حنین

٤١ 

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٦
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة القاهرة

 ٤٢ رانیا عادل ابو السعود جغرافیة الجریمة بمحافظة الجیزة
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 أشرف عبده/ د.م.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٦

 مجدي السرسي/ د.أ
 لیلي االفندي/ د.أ

 تالبناكلیة 
 جامعة عین شمس

نادیة عبد اللطیف   النفایات الصلبة بمدینة بنغازي
 )لیبیة (

٤٣ 

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٦
 مجدي شفیق صقر/ د.أ
 أیمن عبد الحمید/ د

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

الخدمات االمنیة فى محافظة القاهرة دراسة 
حالة بنظم المعلومات الجغرافیة دراسة في 

 لخدماتجغرافیة ا

أحمد مصباح احمد 
 حسن

٤٤ 

 عبد اهللا عالم / د.أ م٢٠١٦
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 سید عبد الخالق/ د.م.أ
 رفیق الدیاسطي/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة كفر الشیخ

مراكز العمران علي فرع رشید في العصر 
 ١٥١٧ - ٦٤٢) ( ه٩٢٣- ٢١(الوسیط  

 دراسة في الجغرافیة التاریخیة) 

 ٤٥  البالصيمصطفي رجب

 صابر أمین دسوقي/ د.أ م٢٠١٦
 جودة التركماني/ د.أ
 
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

اآلثار البیئیة الناتجة عن تداخل میاه البحر 
المتوسط في المیاه الجوفیة فیما بین بحیرتي 

 دراسة في الجغرافیة -المنزلة ومریوط  
 التطبیقیة

 ٤٦ اهللانرمین نتعي حنا 

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٦
 ابراهیم غانم/ د.أ
 لیلي االفندي/ د.أ

 البناتكلیة 
 جامعة عین شمس

الجذب السیاحي البیئي في شمال شرق لیبیا 
  دراسة في الجغرافیة السیاحیة-

فتحیة مفتاح العمامي 
 )لیبیة (

٤٧ 

 فتحي أبو عیانه/ د.أ م٢٠١٦
 محمد الفتحي بكیر/ د.أ
 ى البغداديمصطف/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة االسكندریة

جغرافیة التنمیة البیئیة في محافظة عدن 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة

یمني (أنور سلیم مبارك 
( 

٤٨ 

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٧
 عمر محمد علي/ د.أ
 عادل السعدني/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة قناة السویس

محافظة النجف خدمات السیاحة الدینیة في 
 االشرف

 ٤٩ )عراقي(سلیم جبار فرج 

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠١٧
 أحممد السید الزاملي/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة القاهرة

جغرافیة الخدمات التعلیمیة في منطقة 
الباطنة بسلطنةعمان باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافیة

 ٥٠ یوسف عبد اهللا الحوسني

 عمر الفاروق سید/ د.أ م٢٠١٧
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 فرید عبد العال/ د.أ
 ناجا عبد الحمید/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة عین شمس

التغیرات العمرانیة في مركز بلبیس كمدخل 
للتنمیة دراسة جغرافیة باستخدام االستشعار 

 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة

 ٥١ أحمد عبد الحمید ربیع

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٧
 مجدي شفیق صقر/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

 دراسة -التخطیط الحضري لظدینة سمنود 
 في جغرافیة العمران

مدحت صالح عبد 
 الحلیم محمد

٥٢ 
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 أیمن عبد الحمید/ د.م.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٨

 عمر محمد على/ د.أ
 أشرف على عبده/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة حلوان

النمو العمراني لمدینة االقصر في الفترة 
 دراسة في جغرافیة -) ٢٠١٥ -١٩٩٠(

 المدن باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة

 ٥٣ محمد مرسي محمد امین

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٨
 منیر الهیتي/ د.أ
 هدى حسانینن/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

 مع التطبیق علي تحدیث خرائط فك الزمام
 دراسة -قریة كفر طنبدي مركز شبین الكوم 

 جغرافیة

دالیا عبد الحمید السید 
 جاد اهللا

٥٤ 

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٨
 مجدي شفیق صقر/ د.أ
 محروس المعداوي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

الواقع المكاني لمدینة دیرب نجم بین النمو 
معلومات والتخطیط باستخدام نظم ال

  دراسة في التخطیط الحضري-الجغرافیة 

 ٥٥ شادي شعبان عرفات

 فتحي مصیلحي/ د.أ م٢٠١٨
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 محمد عبد السالم/ د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

التسرب من التعلیم االساسي في محافظة 
  دراسة في الجغرافیا االجتماعیة–المنیا 

 ٥٦ محمد جمال زكي

 شحاته سید أحمد/ د.أ م٢٠١٩
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 محمد فوزي عطا/ د.أ
 محمود عیسي/ د.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

المناخ وتأثیرة في زراعة الموالح بالوجه 
البحري دراسة في المناخ التطبیقي باستخدام 

 نظم المعلومات الجغرافیة

 ٥٧ هناء محمد عبد الوهاب

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٩
 منیر الهیتي/ د.أ
 أحممد السید الزاملي/ د.أ
 هدى حسانینن/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

الخدمات الصحیة في منطقة المرقب بلیبیا 
  دراسة جغرافیة–

 ٥٨ ربیع مفتاح علي أحمد

 محمد الغلبان/ د.أ م٢٠١٩
 محمد السدیمي/ د.أ
 فتحي بالل/ د.أ
 مصطفى البغدادي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 عة طنطاجام

النمو العمرانب وأثره في التركیب الداخلي 
دراسة في العمران –لمدینة الكوت العراقیة 

 الحضري

 ٥٩ محمد جبر سوسة

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٩
 محمد صبري حمد/ د.م.أ
 افراج باشا/ د.م.أ
 جیهان الصاوي/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة بنها

التحلیل المكاني للخدمات الصحیة في 
 العراق -ضاء الخالدیة محافظة االنبارق

 الحضري

 ٦٠ ماهر محمود أبراهیم

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٩
 وفیق جمال الدین/ د.أ
 عمر محمد علي/ د.أ
 طلعت عبد الحمید/ د.م.أ

 كلیة التربیة
 جامعة عین شمس

حركة التجارة السلعیة بین مصر و مجلس 
 دراسة في –التعاون لدول الخلیج العربیة 

 الجغرافیا االقتصادیة

 ٦١ كاترین سامي حنین

التحلیل المكاني لمیاه الشرب والصرف  كلیة اآلداب أحممد السید الزاملي/ د.أ م٢٠١٩ شیماء زكریا أحمد  ٦٢ 
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 مصطفى البغدادي/ د.أ
 محروس المعداوي/ د.أ

الصحي في محافظة بورسعید باستخدام نظم  جامعة دمیاط 
 المعلومات الجغرافیة

 الصاوي

 سعید عبده/ د.أ م٢٠١٩
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 عبد السالم عبد الستار/ د.أ

 البناتكلیة 
 جامعة عین شمس

النقل ودوره في تطور بعض مراكز العمران 
الحضري في محافظة الالذقیة دراسة 

 جغرافیة

 ٦٣ أحمد علي رحوم

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠١٩
 منیر الهیتي/ د.أ
 مجدي شفیق صقر/ د.أ

 یة اآلدابكل
 جامعة المنصورة

التنمیة الحضریة المستدامة لمدینة منیا 
القمح دراسة جغرافیة باستخدام االستشعار 

 من بعد ونظم المعلومات الجغرافیة

 ٦٤ امیرة رجب محمد حسن

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠٢٠
 عمر محمد على/ د.أ
 فاطمه عبد الصمد/ د.أ
 رفیق الدیاسطي/ د.أ

 كلیة اآلداب
 عة حلوان جام

 –مؤشرات التنمیة البشریة في امارة الشارقة 
-٢٠٠٠(دولة االمارات العربیة المتحدة  

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة  ) ٢٠١٧

احمد صالح مجمد 
 النقبي

٦٥ 

 عزیزه بدر/ د.أ م٢٠٢٠
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 نوال عبد اهللا/ د.م.أ
 فیروز حسن/ د.م.أ

 البناتكلیة 
  شمسجامعة عین

 –المدن الجدیدة في اقلیم القاهرة الكبري 
 دراسة في جغرافیة العمران

 ٦٦ مي السعید صبري

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠٢٠
 وفیق جمال الدین/ د.أ
 رفیق الدیاسطي/ د.أ
 سید عبد الخالق/ د.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة حلوان

الخصائص الجغرافیة وانعكاساتهاعلي 
 خریطة لیبیا السیاسیة

 ٦٧ ین بونهیاس

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠٢٠
 منیر الهیتي/ د.أ
 وائل عبد اهللا/ د.م.أ

 كلیة اآلداب
 جامعة المنصورة

محور قناة السویس دراسة في التنمیة 
 االقتصادیة

محمد اسماعیل علي 
 محمد  

٦٨ 

 أحمد حسن ابراهیم/ د.أ م٢٠٢١
 مصطفى البغدادي/ د.أ
 فیروز حسن/ د.م.أ

 البناتكلیة 
 عة عین شمسجام

النمو العمراني ببلدیة غریان دراسة حالة 
  لیبیا–محلة تغسات 

 ٦٩ لیلي صالح المنتصر

 مصطفى البغدادي/ د.أ م٢٠٢١
 محمد السبعاوي/ د.أ
 فیروز حسن/ د.م.أ

 البناتكلیة 
 جامعة عین شمس

التحلیل المكاني لجرائم المخدرات 
في محافظة البصرة العراقیة 

ت الجغرافیة بتطبیق نظم المعلوما
  دراسة في الجغرافیا االجتماعیة–

أحمد علي احمد 
 التمیمي

٧٠ 
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 أوال : في المجال الثقافي :

دیم محاضرات الموسم   مقرر لجنة النشاط الثقافي بالجمعیة الجغرافیة المصریة والمسئول عن تنظیم وتق- 
 .      ٢٠٢١-٢٠١٦الثقافي بالجمعیة في الفترة 

  رائد النشاط الطالبي في المدینة الجامعیة لجامعة عین شمن واالشراف علي انشطة الطالب الثقافیة - 
 . ١٩٨٥-١٩٧٧  والریاضیة  من 

شمس وكلیات التربیة بوالیات  االشراف علي اعداد وادارة العدید من الندوات في كلیة التربیة جامعة عین -
 .الرستاق ونزوي بسلطنة عمان كما سبق ذكرها 

 سبق ذكره.  مدیر جلسات في بعض المؤتمرات بجامعة القاهره وعین شمس والمملكة العربیة السعودیة -
 علي مستوي ) للمبصرین والمكفوفین ( تحكیم مسابقة  رسم الخرائط المجسمة لجمهوریة مصر العربیة  -

  .٢٧/١/٢٠١٥افظلت مصر، وزارة التربیة والتعیم في   مح
 شارك في الكتابة عن المدن المصریة في  كتاب صدر عن المحلس االعلي للثقافة لجنة الجغرافیا ،   -

 .٢٠٠٧الفصل االول عن جغرافیة مدینة بورسعید ،         
 .  شارك ببعض المقاالت الصحفیة في مصر وسلطنة عمان -
 .٢٠٢٠حكیم جائزة جامعة عین شمس التقدیریة في العلوم االجتماعیة عضو لجنة ت -
  .٢٠١٧ حتي٢٠١٧) العربیة واالنجلیزیة(   نائب رئیس تحریر مجالت الجمعیة الجغرافیة المصریة-
 تأثیر المسطحات الخضراء: بعنوان) فى الموسم الثقافى للجمعیة (  حاضر فى الجمعیة الجغرافیة -

  . ٢٠١٠التلوث الهوائى فى مدینة القاهرة       فى الحد من 
  .٢٠١٠ظواهر حیرت العالم مع المذیعة میسون فكري :  قدم حلقة في االذاعة المصریة بعنوان -
 .    ١٩٩٢  حتي ١٩٧٠شارك في سیمنار قسم الجغرافیا بكلیة اآلداب جامعة عین شمس في الفترة من -
الرحالت العلمیة وفقا لمنهج الدراسات (الدراسات المیدانیة االشراف العلمي واالداري علي العدید من  -

  ٢٠٠١– ١٩٩٥ بسلطنة عمانالتي قام بها قسم الجغرافیا  في كلیتي تربیة عین شمس ، والرستاق) المیدانیة 
 شارك في تحكیم مسابقة التمیز العلمي الختیار افضل الرسائل العلمیة في مجال الجغرافیا في كلیة اللغة - 

  . ٢٠١١بیة والدراسات االجتماعیة ، بحامعة القصیم المملكة العربیة السعودیة  ،العر
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  ثانیا  : في المجال الفكري

 یعد أول من كتب دراسة منهجیة عن عالقة علم الجغرافیا بالخدمات، في حولیة كلیة البنات ، العدد السابع -
 .م١٩٩٤عشر عام 

 . عمان من خالالل نشر العدید من البحوث الجغرافیة عن عمان تخصص في الكتابة الجغرافیة عن سلطنة-
 .م٢٠١٧-٢٠١٣ رئیس وحدة موارد االرض بمركز بحوث الشرق االوسط جامعة عین شمس خالل الفترة -
ُ الباحث الرئیسي لمشروع قدم ألكادیمیة البحث العلمي بعنوان تأثیر المسطحات الخضراء على الحد من -

 .م٢٠١٠ات دلتا النیل في مصر عام تلوث الهواء في محافظ
 شارك في معظم الندوات والمائدة المستدیرة التي عقدت في مركز بحوث الشرق االوسط في الفترة من -

٢٠١٧-٢٠١٣.  
  ) . ١٩٩٦- ١٩٩٢(  عضو المنتدي الفكري بكلیة التربیة ببورسعید ، جامعة قناة السویس - 
ن مركز تطویر التعلیم الجامعى بكلیة التربیة جامعة عین       اجتیاز دورة  فى االستشعار عن البعد م-

 .١٦/٨/٢٠٠٧- ١٢/٨/٢٠٠٧شمس  في 
اجتیاز دورة فى  نظم المعلومات الجغرافیة من مركز تطویر التعلیم الجامعى بتربیة عین شمس في -

١٨/٧/٢٠٠٧-١٤/٧/٢٠٠٧. 
  .١٩٨٥ الحصول علي دورة في اعداد المعلم الجامعي ، جامعة عین شمس -
 :بعنوان ) كمتدرب( دورات فى برنامج تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس ٦ حصل على -

  .١٢/١١/٢٠٠٦ -١١ استخدام التكنولوجیا فى التدریس في -١       
  .٨/٦/٢٠٠٦-٦ توكید الجودة واالعتماد في -٢       
 .٧/١٢/٢٠٠٤- ٦ الجامعة والمجتمع في – ٣       
  .٥/١٢/٢٠٠٤-٤ب القانونیة  في الجوان– ٤       
 .٢٤/٤/٢٠٠٨-٢٢ نظام الساعات المعتمدة  في – ٥       
  .١٠/٣/٢٠٠٨-٨ مشروعات البحوث التنافسیة المحلیة والعالمیة – ٦       

 وحدة ضمان الجودة       Moodleحضور دورة تدریبیة في مهارات التعلیم االلیكتروني باستخدام نظام  -
  .١/٩/٢٠٢٠-٣١/١٨/٢٠٢٠دة التعلیم االلیكتروني بالكلیة في الفترة من بالتعاون مع مح

اشكالیات البحث     : تحت عنوان ) كمدرب(  حاضر فى برنامج تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس -
  .٢٠١١العلمى فى مصر 
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جامعة حلوان بترشیح   قام باجراءالمراجعة الخارجیة لتوصیف مقررات وبرنامج معلم الجغرافیا بكلیة التربیة -
  ٢٠١٥من وحدة ضمان الجودة بالكلیة عام 

 المراجعة الداخلیة لتوصیف مقررات وبرنامج الجغرافیا لمرحلتي اللیسانس والدراسات العلیا  قام باجراء -
  .٢٠١٦ ، ٢٠١٥   بكلیة التربیة جامعة عین شمس بترشیح من وحدة ضمان الجودة بالكلیة عامي 

رشة عمل عن الساعات المعتمدة  وامكانیة تطبیقها في الجامعات المصریة مركز تطویر  المشاركة فى و-
  .١٤/١١/٢٠٠٨٩التعلیم الجامعى بكلیة التربیة في 

 .١٩٩٥ أسس ملتقى االجتماعیات السنوي في كلیة التربیة بالرستاق سلطنة عمان سنة -
 جغرافیة العمران الحضري : ان بعنوان عمر محمد علي بقسم الجغرافیا اداب حلو. د. مراجعة كتاب ا-

  .٢٠١٩    والریفي ، 
ساهم كرئیس للقسم في اقرار الدراسة المیدانیة في الئحة المقررات بالقسم وتثبیت میزانیة سنویة من الجامعة  -

 . للوفاء بمتطالبات هذه الدراسات 
 

 في المجال القومي: ثالثا
ة  الثانویة العامة فى مصر فى مواد الجغرافیا  والجغرافیا مستوي  رئیس لجنة اعداد وترجمة امتحانات شهاد-

  ) .٢٠١٨ -٢٠٠٧(رفیع واالقتصاد  فى االعوام 
 ٢٠٠٣/ ١/ ٢٣المستشار الجغرافى لبرنامج تأهیل معلمى المرحلة االبتدائیة للمستوى الجامعى اعتبارا من  -

.١٢/٢٠٠٧حتى   
الثانوي بعنوان جغرافیة التنمیة تجارب عالمیة وتطبیقلت عربیة قام بتحكیم كتاب الجغرافیا للصف الثاني  -

٢٠١٥ .  
-عضو اللجنة الفنیة لتعدیل وتنقیح مناهج الجغرافیا بالمرجلة الثانویة العامة بالقرار الوزاري رقم (٦٠ ) بتاریخ 

 ٢/١١/ ٢٠١٦ ( االسم موجود علي كتب الصف االول والثاني والثالث الثانوي ) .
 مراجعة وفحص كتب الجغرافیا التي تدرس بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبیعة خاصة  عضو لجنة-
.٣٠/١١/٢٠١٥) ٤٣٩(بالقرار الوزاري رقم ) دولیة (  
تأثیر المیاه الجوفیة عي االثار في محافظة :  تحكیم مشروع مقدم الكادیمیة البحث العلمى القاهرة بعنوان -

  . ٢٠١٠المنیا 
.  حتي تاریخه٢٠١٦الجمعیة الجغرافیة المصریة من ابریل  عضو مجلس ادارة -  
) .تحت التأسیس (  عضو  مجلس ادارة نقابة الجغرافیین المصریین  -  
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لسنة )  ٢٤١(  خبیر بالهیئة العامة للتخطیط العمراني في مجال الدراسات العمرانیة بالقرار الوزاري رقم -
. حتي تاریخه ٢٠١٤  

. حتي تاریخه ٢٠١٦لتدریب وتنمیة الموارد البشریة من  عضو المنظمة العربیة ل-  
 عضو اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة االساتذة بجامعة أم القري بالسعودیة وجامعات كربالء وتكریت، ومیسان -

.و دیالي و ذى قار بالعراق   
ي للجامعات، منذ عام  محكم بلجنة ترقیة االساتذة واالستاذة المساعدین تخصص الجغرافیا ، المجلس االعل-

عضو هیئة تدریس لدرجة استاذ واستاذ ) ٣٠(وقام المرشح باالشتراك في ترقیة عدد   حتي االن ٢٠١٣
 :مساعد وفیما یلي بیان تفصیلي بهم

 
 
 

 بمصر هیئة تدریس لدرجة استاذ واستاذ مساعدترقیة أعضاء قائمة ب* 
 :والدول العربیة واالفریقیة كالتالي

 

 وعناوینهم بحوث) ٧(م، بعدد ٢/٤/٢٠١٤ترقیة لدرجة استاذ، جامعة حلوان في : لى عمر محمد ع-١
 :كالتالي

 .م٢٠٣٠ نمذجة تغیرات استخدام االرض الحضریة في المدینة المنورة في ضزء رؤیة المملكة -
في ضوء ً نمذجة التحلیل المكاني ثالثي االبعاد لمنطقة العاصمة اإلداریة الجدیدة نموذجا للمدن الذكیة -

 .م٢٠٣٠رؤیة مصر 
 . التحلیل المكاني لتحلیل خدمة محطات تعبئة وقود السیارات بمدینة مكة المكرمة-
 . التركیب الداخلي بالمدینة المنورة دراسة جغرافیة باستخدام التحلیل العاملي-
 . الفقر الحضري في حي المنتزه محافظة االسكندریة دراسة تطبیقیة في جغرافیة السكان-
 .استخدام نظم المعلومات الجغرافیة لتحلیل خریطة السیاحة الدینیة للمدینة المنورة -
 . تقییم  التوزیع الجغرافي لمدارس التعلیم الثانوي العام بحي المنتزه بمحافظة االسكندریة-
 
) ٤(م، عدد ٢٠١٤ترقیة لدرجة استاذ مساعد بآداب المنصورة ، مارس :  محمد شوقي محمد ناصف-٢

 :وعناوینهم كالتالي بحوث
 . تحلیل جغرافي الستخدامات االرض في شارع مسجد العطارین بمدینة االسكندریة، دراسة میدانیة-



 

 
 

- ٤٢ - 

 . جغرافیة استهالك الخبز البلدي المدعوم في مدینة دمنهور-
 . بعض الخصائص السكانیة والسكنیة في حي غرب المنصورة من المنظور الجغرافي-

- Illegal Arab Immigration to Marselle, ٢٠١٠. 
 
 
 
بحث، وعنواینهم ) ٢(م، عدد ٢٠١٤ترقیة لدرجة استاذ، آداب أسیوط، مارس :  سید أحمد قاسم-٣

 :كالتالي
 تحلیل - زحف المباني على األراضي الزراعیة بمحافظة القلیوبیة، مع التطبیق على مركز شبین القناطر-

 .جغرافي
 .راسة جغرافیة الوظیفة التجاریة لمدینة أسیوط د-

 

) ٦(م، عدد ١٤/٤/٢٠١٤ترقیة لدرجة استاذ، جامعة أم القري السعودیة، :  نزهة بنت یقطان الجابري-٤
 : وبیاناتهم كالتاليبحوث

 . إمكانیة تعدیل أشكال االقالیم الوظیفیة النظریة لبعض مدن منطقة مكة المكرمة-
 .جغرافیة العمران تحلیل النظام الحضري بمنطقة مكة المكرمة دراسة في -
 . مواقع عواصم المحافظات بمنطقة مكة المكرمة بین المركزیة والهامشیة-
 . انماط السكن الریفي بمنطقة جازان بیین الثوابت  التاریخیة والمتغیرات الجغرافیة-
 . آلیات النمو الحضري لمدینةة مكة المكرمة-
 .ودیة دراسة نقدیة المعاییر التخطیطیة للخدمات بالمملكة العربیة السع-
 

ترقیة لدرجة استاذ مساعد، كلیة اآلداب، جامعة الزقازیق، بتاریخ :  أیمن عبد الحمید عبد الخالق-٥
 : وبیاناتهم كالتاليبحوث) ٥(م، عدد ١/٨/٢٠١٥
 دراسة في ٢٠٠٦-١٩٩٦ بعض خصائص التغییر في الهجرة الداخلیة بجمهوریة مصر العربیة في الفترة -

 .نجغرافیة السكا
 . الخصوبة في مدینة العاشر من رمضان دراسة دیموجرافیة-
 . السكان ذوي االحتیاجات الخاصة في محافظة الشرقیة دراسة في جغرافیة السكان-

 ًم مدن الجیل األول نموذجا٢٠٠٦-١٩٨٦البطالة في المدن المصریة الجدیدة في الفترة 



 

 
 

- ٤٣ - 

- Developmental Aspects of Egyptian Migration to Italy, Ademo- Geographic 
Analysis 

 
 بحوث) ٣(م، بعدد ٣/٩/٢٠١٥ترقیة لدرجة استاذ، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، في :  على نفتا سعید-٦

 :بیاناتهم كالتالي
 . تحلیل بعض مؤشرات التنمیة البشریة في العراق وسوریا-
 .ٕ الوظیفة الدینة في مدینة الكوفة واقلیمها الوظیفي-
 .دراسة تحلیلیة في الجغرافیا البشریة) الواقع وآلیات المواجهة( السكن واالسكان في مدینة كربالء  أزمة-
 
ترقیة لدرجة استاذ مساعد، كلیة اآلداب جامعة االسكندریة، في :  محمد أحمد السوداني-٧
 : بیاناتهم كالتاليبحوث) ٣(، ببعدد ٥/١٠/٢٠١٥
 .غردقة دراسة جغرافیة المخلفات البلدیة الصلبة في مدینة ال-
 . التحلیل المكاني لمراكز الخدمات  األمنیة بمحافظة االسكندریة-
 . جغرافیة أمراض الطفولة بمحافظة االسكندریة-
 
 بحوث) ٣(م، عدد ٨/١/٢٠١٦ترقیة لدرجة استاذ مساعد بآداب أسیوط، في :  عماد سامي أحمد-٨

 :بیاناتهم كالتالي
 .لزراعیة بمركز أسیوط دراسة جغرافیة زحف العمران على األراضي ا-
 . حي السیدة زینب بالقاهرة دراسة في جغرافیة المدن-
 . القاهرة، دراسة في جغرافیة المدن- النسیج العمراني لشیاخة عزبة نافع بحي البساتین ودار السالم-
 
ئیة جامعة مدینة ترقیة لدرجة استاذ مساعد ، معهد البحوث والدراسات البی:  اسماعیل على اسماعیل-٩

 : بیاناتهم كالتاليبحوث) ٥(م، عدد ٢٥/٣/٢٠١٦الساداتفي 
 . حالة الهواء ومواقع المنشآت التعلیمیة والصحیة في مدینة سوهاج-
 . الضجة المروریة والسائدة بمدینة شبین الكوم دراسة تحلیلیة لخرائط االستكمال الداخلي-
 .سوهاج التحضر المفرط واالحتواء الحضري بمدینة -
 ).٢٠٠٢ -١٩٠٩( العمران وتغییر سواحل بحیرة البرلس -



 

 
 

- ٤٤ - 

 . االستخدام السكني بقریة كتامه الغابة بمحافظة الغربیة-
 

 بحوث) ٦(م، عدد ٢٦/١١/٢٠١٦ترقیة لدرجة استاذ بآداب المنیا، في :  محمد البدري نبیة-١٠
 :وعناوینهم كالتالي

 .افیة ونماذج عربیة وعالمیة دراسة جغر- مواقع الموانئ والمناطق الحرة-
 . االبعاد المناخیة والتخطیط العمراني في مصر  دراسة في الجغرافیا التطبیقیة-
 . دراسة في جغرافیة العمران-مشروع ابني بیتك نموذجا:  التوسعات الحضریة الرسمیة في مصر-
  المالئمة الجغرافیة والبیئیة لمدینة المنیا الجدیدة -
  دراسة جغرافیة- على السیاحة في مصر االرهاب وآثارة-

- Geography of Egypt After ٢٥th Jan, Revolution 
 

بحث ) ٢(م، عدد ٢٠١٦ترقیة لدرجة استاذ مساعد آداب المنصورة في مارس :  هویدا رمضان أحمد-١١
 :بیاناتهم كالتالي

 . التقییم الجغرافي للخدمات الصحیة بمحافظة الدقهلیة-
 .افي لألمراض في محافظة الدقهلیة ورحلة العالج لمستشفي المنصورة العام التحلیل الجغر-
 

بحث بیاناتهم ) ٢(م، عدد ٢٧/٢/٢٠١٦ترقیة لدرجة استاذ بآداب بنها في :  مسعد السید بحري-١٢
 :كالتالي

 .افیة التقییم الجغرافي لشبكة الصرف الصحي وكفائتها في مدینة المنصورة باستخدام نظم المعلومات الجغر-
م باستخدام نظم المعلومات ٢٠١٥-٢٠٠٥ التحلیل المكاني للحوادث المروریة في المملكة العربیة السعودیة -

 .الجغرافیة
 

) بحث واحد(م، ١٢/٥/٢٠١٦ترقیة لدرجة استاذ بآداب بورسعید في ::  عبد السالم عبد الستار-١٣
 :بیاناته هي

 . التقییم الجغرافي لمنطقة نفوذ جامعة طنطا-
 

م، عدد ٢٠١٦ترقیة لدرجة استاذ بجامعة أم القري بالسعودیة ، في یولیو :  سناء صالح الحبیشي-١٤
 : وبیاناتهم كالتاليبحوث) ٤(



 

 
 

- ٤٥ - 

 . التوافق المكاني بین المخططات واتجاه النمو العمراني في مدینة مكه المكرمة-
 .ة مكه المكرمة التوزیع الجغرافي للخدمات والكفائة المكانیة لها في مخططات مدین-
 . صناعة الخبز في مدینة مكه المكرمة-
 . الصناعة في مدینة مكه المكرمة-
 

 بحوث) ٥(م ، بعدد ٨/٥/٢٠١٧ترقیة لدرجة استاذ بآداب المنصورة في :  مرفت أحمد خالف-١٥
 :بیاناتهم كالتالي

 . االقلیم التعلیمي لجامعة أم القري-
 .قاهرة التحلیل المكاني للحدائق بمحافظة ال-
 . التباین المكاني لخدمات التعلیم االساسي بمحافظات الصعید-
 . دراسة نقدیة- المعایییر التخطیطیة للخدمات الصحیة والتعلیمة بجمهوریة مصر العربیة-
 . دور المدن متوسطة الحجم في التنمیة الحضریة بالتطبیق على منطقة مكه المكرمة-
 

) ٢(م، عدد ٢٥/٥/٢٠١٧ استاذ جامعة تكریت بالعراق، في ترقیة لدرجة:  صدیق مصطفى جاسم-١٦
 :بحث كالتالي

 . النمذجة الكارتوجرافیة للتوسع المساحي لمدینة تكریت، دراسة تطبیقیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-
 .م باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة٢٠١٤ نمذجة الخرائط الخلویة لتمثیل وحساب سكان العراق عام -
 

) ٣(م، عدد ٢٨/٨/٢٠١٧ترقیة لدرجة استاذ ، جامعة كربالء بالعراق في :  سمیر فلیج المیالي-١٧
 : كالتليبحوث

 . باب السالمة نموذجا- الموروث العمراني للمنطقة المركزیة القدیمة في مدینة كربالء-
 . المشكلة والحلول- الواقع السكني لمدینة سامراء -
 . الواقع واالفاق المستقبلیة-محافظة صالح الدین الخدمات التعلیمیة في -
 

 بحوث) ٤(م، عدد ٢٦/٨/٢٠١٨ترقیة لدرجة استاذ بجامعة كربالء بالعراق، في :  وشن شهاب أحمد-١٨
 :كالتالي

 . تحلیل تباین توزیع مصادر میاه الشرب في العراق باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-
 .في العراق من منظور مكاني)  سنة فأكثر٥٥( من النساء بعمر  تقییم الرعایة الصحیة للمسنیین-



 

 
 

- ٤٦ - 

 .م باالعتماد على تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة٢٠١١ العالقات المكانیة لمؤشرات الحرمان بالعراق -
 . اختیار افضل موقع الستغالل طاقة الریاح في العراق باالعتماد على تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة-
 

م، ٢٥/٩/٢٠١٨ترقیة لدرجة استاذ بمعهد البحوث والدراسات االفریقیة، في :  حلمي سلیمان آمال-١٩
 : كالتاليبحوث) ٥(بعدد 

 . االبعاد البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة لمرضي االیبوال-
 . التباین المكاني لنشاط المستشفییات العامة والمركزیة وتقییم أدائها في دلتا النیل-
 .جغرافي لألمراض االكثر شیوعا عند االطفال دون سن الخامسة في مصر التحلیل ال-
 . الرحلة العالجیة لمستشفیات المدینة المنورة-
 

 بحوث) ٥(م، عدد ٢٨/١/٢٠١٩ترقیة لدرجة استاذ مساعد بآداب بني سویف في :  أنور سید كامل-٢٠
 :كالتالي

 .فیا االداریة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة التقسیم االداري في محافظة بني سویف دراسة في الجغرا-
 . تقییم كفاءة التوزیع المكاني للخدمات الصحیة في بني سویف-
 التحلیل المكاني للخدمات التعلیمیة في مدینة بني سویف وتقییم الوصول إلیها باستخدام نظم المعلومات -

 الجغرافیة
 .القتصادیة الوجد الحوثي في الیمن دراسة في الجغرافیة ا-
م بمحافظة بني سویف دراسة في جغرافیة ٢٠١٥ تأثیر التركیب النوعي في انتخابات مجلس النواب عام -

 .االنتخابات
 

 : همبحوث) ٤(م ١٠/٨/٢٠٢٠ترقیة لدرجة استاذ بآداب بنها في :  إفراج عزب السید باشا-٢١
 . في جغرافیة الخدمات التقییم الجغرافي لكفاءة الخدمات البریدیة بمركز بنها دراسة-
 . التحلیل المكاني لخدمات التعلیم الجامعي في محافظة المنوفیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-
 قریة میت برة - تقییم أثر تغطیة المجاري المائیة داخل االحوزة العمرانیة في تطور االستخدامات والخدمات-

 .ًنموذجا
 .لوقود بمحافظة الفیوم التباین المكاني لمحطات توزیع ا-
 



 

 
 

- ٤٧ - 

 تشاد، في -ترقیة لدرجة استاذ مساعد جامعة الملك فیصل بانجمینا:  عبد اهللا بخیت الصالح-٢٢
 : كالتاليبحوث) ٨(م، عدد ٣١/١٠/٢٠١٩
 . مورفولوجیة مدینة فیا-
 . جغرافیة تشاد-
 . عوامل فقدان االمن الغذائي في تشاد-
 .لعالم العربي والدول االفریقیة جیواستراتیجیة موقع تشاد بالنسبة ل-
 . أثر النهضة العمرانیة في تغییر التركیب المورفولوجي لمدینة انجمینا-
 . مسبباتها والحلول المطروحة- التوزیع الجغرافي لبؤر االرهاب والتطرف الدیني في قارة افریقیا-
 . وسبل مقاومتها العوامل الجغرافیة الطبیعیة والبشریة المؤثرة في انحسار بحیرة تشاد-
 ) االجراءات الوقائیة- المخاطر-المظاهر ( الزحف الصحروي جنوب دار السرطان -

 
ترقیة لدرجة استاذ مساعد بآداب قنا فرع جنوب الوادي، في :  زمزم مرعي أحمد درویش-٢٣
 : كالتاليبحوث) ٦(م، عدد ٤/١/٢٠٢١
سة في جغرافیة االتصاالت باستخدام نظم المعلومات  التقییم الجغرافي لشبكة االنترنت في مدینة األقصر درا-

 .الجغرافیة
 . حالة محافظة قنا باستخدام نظم المعلومات  الجغرافیة- صناعة مواد البناء في إقلیم جنوب الصعید-
 . المخلفات الصلبة في مدینة قنا دراسة في جغرافیة الصناعة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-
 دراسة في جغرافیة -ر الجغرافیة على شبكة نقل وتوزیع الكهرباء بمدینة بیال بكفر الشیخ تطبیق المعایی-

 .الطاقة باستخدام نظم المعلومات  الجغرافیة
 . التوزیع  المكاني للخدمات  المصرفیة في مدینة قنا باستخدام نظم المعلومات  الجغرافیة-
 .ستخدام نظم المعلومات الجغرافیة امكانات إنتاج الطاقة الشمسیة في محافظة قنا با-
 
 

 بحوث) ٦( بعدد ١٠/٥/٢٠٢١مساعد بآداب دمیاط في  ترقیة لدرجة استاذ:  وردة أحمد السید محمد-٢٤
 :هم
 . جودة البیئة الصحیة في مدینة شبین الكوم-
 . التمدد الحضري لمدینة سلسبیل-



 

 
 

- ٤٨ - 

 .م٢٠١٧-١٩٢٦ اتجاهاات النمو العمراني بمدینة بورفؤاد -
 .ورفولوجیة منطقة القلب التجاري بمدینة دمیاط م-
 . تقییم خصائص النسیج العمراني بمدینة شبرا الخیمة بمحافظة القلیویة-
 . الفضاء الحضري المكشوف لمدینة دمیاط الجدیدة-
 
 

) ٥(م، عدد ٣/٧/٢٠٢١ترقیة لدرجة استاذ مساعد كلیة الدراسات االفریقیة :  ایناس فؤاد غبور-٢٥
 :الي كالتبحوث

 . مدینة الرباط دراسة تحلیلیة لبعض خصائص التركیب العمراني والسكاني-
  تحلیل جودة الحیاه في مدینة الشیخ زاید طبقا لخصائص استخدام االرض وامكانیة الوصول-
 . الخصائص المورفولوجیة لمدینة الرباط وقابلیتها لالستدامه باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-
 .سكن وامن حیازته بالمناطق الحضریة في شرق افریقیا دراسة تطبیقیة توفیر الم-

- Proposal Nodal Hierarchy in Kenya Urban System GIS Integrated Will P-
median Clustering Based Approach. 

 
 ثبحو) ٥(م ، عدد ٢٨/٨/٢٠٢١ترقیة لدرجة استاذ بجامعة دیالي بالعراق في :  اسراء هیثم أحمد-٢٦

 :كالتالي
 .م٢٠١٦ تحلیل مؤشرات خدمة ماء الشرب في مدینة الخالص لعام -
 التباین المكاني والرتبي لقضاء بلدروز بین أقضیة محافظة دیالي في تقییم مؤشرات التنمیة الصحیة لعام -

 .م٢٠١٨
 . التحلیل الجغرافي لتوزیع مراكز الشرطة وعالقتها بالجریمة في محافظة دیالي-
 .م٢٠١٥-٢٠٠٥ل المكاني لخدمة التعلیم االبتدائي في محافظة دیالي للمدة بین  التحلی-
 . نمط توزیع الخدمات التعلیمیة في دینة بهرز باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-
 

 بحوث) ٤(م، عدد ٦/١٠/٢٠٢٠ترقیة لدرجة استاذ بجامع كربالء بالعراق في :  عدي فاصل عید-٢٧
 :كالتالي

 .ناعة الخشب واالثاث واستعماالتها في محافظة واسط التعریف بص-
 . صناعة الخشب واالثاث في محافظة بغداد ، مشاكلها وافاقها المستقبلیة-



 

 
 

- ٤٩ - 

 . التأثیرات البیئیة لصناعة االعالف الحیوانیة في محافظة القادسیة-
 .م٢٠١٥-٢٠٠٠ مؤشر تطور الصناعات المعدنیة في محافظة بغداد والعراق للمدة -
 

 بحوث) ٤(م، عدد ٢٧/٦/٢٠٢١ترقیة لدرجة استاذ بجامعة ذي قار بالعراق في :  بدون اسم -٢٨
 :بیاناتهم كالتالي

 ). ومیسان- ذي قار-البصرة( تقییم مؤشرات  الخدمات الصحیة في محافظات جنوب العراق -
 وآفاقها المستقبلیة للمدة  أثر النمو الحضري على تفییر الحدود االداریة للمحلة السكنیة في مدینة الناصریة-

 م٢٠١٧ -١٩٥٧
 . تقییم مؤشرات وجودة میاه شبكات االسالة في مدینة الشطرة-
 . المالمح الجغرافیة للذوائب الحضریة في مدینة الغراف وأسالیب إختیار البدائل المالئمة-
 

 : كالتاليبحوث) ٤(ترقییة لدرجة استاذ مساعد :  لطفى كمال عزاز-٢٩
- Using Remote Sensing and GIS In Waste Assessment And Management, Liwa 
Case Study 
- Geographic Information Systems (GIS) In Tourism Planning 
- The Principals and Dimensions of Sustainable Urbanization 
- Environmental Application of Remote Sensing and GIS: Different Cases Study. 

 
 

م، ٢٠٢١، كلیة االداب جامعة المنصورة، نوفمبر ترقیة لدرجة استاذ :  محمد شوقي محمد ناصف-٣٠
 : بیاناتهم كالتاليبحوث) ٨(بعدد 

 . العمالة الوافدة إلى الواحات البحریة دراسة جغرافیة-
  دراسة جغرافیة- السكان ذوي االحتیاجات الخاصة في مدینة الریاض-

- Internet Users in Damanhur's Town Characteristics , Problems, and Spatial 
Variability. 

  استخدام االرض بشارع الجمهوریة في مدینة ایتاي البارود- 
 . تحلیل جغرافي للوضع السكاني وانعكاساته التنمویة في مصر-
 . دراسة في جغرافیة السكان-ة وفیات االطفال الرضع في منطقة الریاض بالمملكة العربیة السعودی-



 

 
 

- ٥٠ - 

 . التركیب الوظیفي لمدینة الجبیل وأثرة في السكان والعمران-
  الخصائص السكانیة والسكنیة للمناطق العشوائیة في مدینة أبو حمص-

 
 
 
 


 

 


