م
.1

المشارك
احمد يسلم عوض بن قفله

.2

اسح ابراهيم هدى يعقوب

.3

بسمة سالمة الرحيلى

.4

رهام وسيم عبدالحميد

.5

فهمى على سعيد

.6

محمد ابراهيم ارباب

.7

عبد اهلل عالم عبده عالم

.8

علياء حسين سلمان
مثنى فاض علي
محمود بدر علي السميو

م
.9

الجهة
عنوان البحث
باحث مهتم بالعمارة الطينية
التغيرات المناخية وتأثيرها على تنمية المنااق
اليمن
العمرانية فى وادى حضرموت
االثااااار البيلااااة المترتبااااة هطااااو االمطااااار فااااى كليااة االداب مامعااة الفاجاار
المنااااق الجافاااة وجااابه الجافاااة دراساااة حالاااة السودان
محلية الفاجر بوالية جما دارفور السودان
االنعكاس الطيفيى لألناوا النباتياة فاى منطقتاى مامعة أم القري السعودية
الشفا والهدا جما مبا السروات فاى اساتادام
تقنية االستشعار عن بعد
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه واالستشاعار كلياااة االداب مامعاااة حلاااوان
عاان بعااد فااى دراسااة تغياارات خ ا الساااح فااى مصر
مدينة الغردقة دراسة ميومورفولومية
كلية االداب للعلوم االنسانية
الكفاءة المالية فى ظ التكيفات المناخية
مامعة صنعاء
موقااااو الااااوقن العربااااى فااااى الااااارا الدوليااااة مامعااااة الااااهعيم اال هاااارى
السودان
للهشاجة واالستدامة
مامعة كفر الشيخ
الرما السوداء فى مصر(حالة جما الدلتا)
الواقو والمأمو من ومهة النظر
الجيومورفولومية
كليااة ااداب – كليااة التربيااة
التغيرات الحرارية والمطرية وأثرها في تغير
الاصا ص النوعية لمياه نهر دملة في العراق للبنات  -مامعة الكوفة

المشارك
احمد سلطان عبده حسن

عنوان البحث

الجهة

 Assessment Integrated Water Resourcesقسااام الجغرافياااا كلياااة االداب
 Management Activities in Arid Regions:واالنسااانيات مامعااة صاانعاء
Case study of sanaz,a Basin, Republic of
اليمن
ٌYemen

 .11محمد عبدالعهيه محمد

التااااأثير البنيااااوى علااااى الاصااااا ص الشااااكلية كلياااة االداب مامعاااة حلاااوان
للمااراوا الفيضااية ربااى خلااي العقبااة وجاارقى مصر
نهر الني
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 .11منى عبدالرحمن يس الكيالى االتجاهاااااااااااات الحديثاااااااااااة فاااااااااااى التحليااااااااااا كلياااة االداب مامعاااة حلاااوان
الجيومورفولاااااومى لرواسااااار الاااااهمن الراباااااو مصر
والتنمية فى صحراء مصر الغربية
أخطار حف الرما فيماا باين الادمام واالحسااء كلياااااة االداب مامعاااااة عاااااين
 .12محمود محمد محمد خضر
بإستادام االستشعار عان بعاد ونظام المعلوماات جمس
الجغرافية
كلية ااداب والعلوم
 .13عاااد عبااد الماانعم السااعدنى األخطااااار الطبيعيااااة التااااى تهاااادد محااااور قناااااة
مامعة
اإلنسانية
السويس وقرق التغلر عليها
حنان محمد حامد
قناة السويس  -مصر
 .14مثنى فاض علي

م

المشارك

 .15اياد عاجور الطانى
اعياد عبدالرضا عبدا
ماسم محمد عهت

م

المشارك

 .16قارق كام فرج

 .17صباا حمود فار

تحدياد التغياارات المكانياة والهمانيااة فاي االقاااليم كلية ااداب مامعة الكوفة-
التعروية في اقلايم الهضابة الغربياة الصاحراوية العراق
من العراق

عنوان البحث
تقييم الكفاءة البيلية االقليمية لفضاء بلدرو

الجهة
قساام الجغرافيااا كليااة التربيااة
مامعة بغداد العراق

عنوان البحث

الجهة

اساااتهرا المرماااان الصااالر كوسااايلة مقترحاااة قساام الجغرافيااا كليااة االداب
لتنمية السياحة الشاقلية فى منطقة االسكندرية مامعة حلوان مصر
دراسة فى الجيومورفولوميا التطبيقية
كليااااااة التربيااااااة  -مامعااااااة
ميومورفولومية المروحة الفيضية لنهر
سامراء  -العراق
العظيم باستادام نظم المعلومات الجغرافية
واالستشعار من بعد
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م
.18

م
.19

م
.21
.21
.22

.23

.24
.25
.26

المشارك

محماااد اباااو الحسااان القاسااام دور االساااالير الهراعياااة التقليدياااة فاااى كلياااة االداب مامعاااة االماااام
اساااتدامة التنمياااة فاااى المنااااق الجافاااة المهدى السودان
ماتار
وجاااابة الجافااااة دراسااااة حالااااة :محليااااة
الدويم بوالية الني االبيض –السودان

المشارك
موسى فتحى موسى عتلم

المشارك

عنوان البحث

الجهة

كفااااءة جااابكة الااارى فاااى مصااار دراساااى كلية االداب مامعة المنوفياة
مصر
تطبيقية على محافظة المنوفية

عنوان البحث

الجهة

احمااااااد عباااااادالكريم احمااااااد التنميااة الحضاارية فااى واحااات الجفاارة مامعة سرت ليبيا
بالصحراء الليبية من منظور مستقبلى
سليمان
بيااااداء عبدالحسااااين بااااديوى دور المدن الذكية فى تحقيا االساتدامة كلياااااة التاطاااااي العمراناااااى
مامعة الكوفة العراق
فى مدينة النجف فى العراق
الحسينى
التجديااااااد الحضاااااارى لحااااااى الجماليااااااة الهيلااة القوميااة لالستشااعار
رجا حسين رمضان
عاااان بعااااد وعلااااوم الفضاااااء
باستادام التقنيات الحديثة
مصر
المعااايير الجغرافيااة لتقياايم الماططاااات كلياااة االداب مامعاااة حلاااوان
عمر محمد على محمد
العمرانيااة للماادن ودورهااا فااى التنمياااة مصر
حسن كشاش الجنابى
كليااة التربيااة مامعااة االنبااار
الحضرية
العراق
نجياااااار عباااااادالقادر ساااااايف رؤية مغرافياة لتنمياة النظاام الحضارى كلياااااة االداب مامعاااااة تعاااااه
اليمن
فى اقليم الجند باليمين
الشميرى
مامعة
ااداب-
التو يو الجغرافي لألحياء السكنية كلية
أحمد مهيوب أحمد
تعــــــه -اليمن
بمدينة تعـــه وإمكانية تنمية إداراتها
تقييم الاريطة المدركة لمصر عند كلية ااداب مامعة المنوفية
إسماعي يوسف اسماعي
عينتين من جباب الومهين القبلي  -مصر
والبحري

 .4الصناعة والطاقة
المشارك
م
.27

عنوان البحث

الجهة

عبدالحميد ابراهيم الصباغ

عنوان البحث

الجهة

انتاااااج الكهرباااااء ماااان الباااارك الملحيااااة كليااااة االداب مامعااااة كفاااار
الشمسية فى مصر دراسة فاى الجغرافياا الشيخ
االقتصادية
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.28

أحمد موسي محمود خلي

 .5الادمات الماتلفة
المشارك
م
.29

ابراهيم عبدالفتاا قلبه

.31

االمين العوض حاج احمد

.31

محمد صبحى ابراهيم

.32

قلعت عبد الحميد أحمد

م

المشارك

.33

احمد عبدالفتاا احمد ندا

.34

اعياد عبدالرضا عبدا
وسام عبداهلل ماسم
خالد عبدالجلي النجار

.36

عواقاااف الشاااريف جاااجا
الحارث
منا سمير جلبى متولى

.37

عمر سالم يسلم المحمدي

.35

قاقااة الكتلااة الحيويااة فااي مصاار  :بااين كلية ااداب مامعة المنيا -
مصر
الهدر واالستدامة

عنوان البحث

الجهة

السكك الحديدية والتغيرات فى منظومة النقا كليااااااااة االداب مامعااااااااة
بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة دراسة فاى المنصورة مصر
مغرافياااة النقا ا باساااتادام نظااام المعلوماااات
الجغرافيا GIS
تحليا ا الوضاااو الاااراهن والمساااتقبلى لتعلااايم لم يحدد
االسااااي بمحلياااة الارقاااوم والياااة الارقاااوم
السودان
التحلياا المكاااانى إلمكانياااة الوصاااو وإثرهاااا كلياااااة التربياااااة مامعاااااة
على التنمية فى مركه تمى االمديد – محافظة المنصورة مصر
الدقهلية
كلية التربية مامعاة عاين
مراكه التسوي بمدينة العبور
جمس

عنوان البحث

الجهة

االتجاهااات الماتلفااة لااادى سااكان مديناااة كليااة التربيااة بحفاار الباااقن
مامعة الدمام السعودية
حفر الباقن نحو الاروج البرية
المعطيااات الجغرافيااة واثرهااا فااى تحلياا كليااااة التربيااااة اباااان راجااااد
مامعة بغداد العراق
البيلة السياحية التنافسية لمصر
امكانات تنمية السياحة الجيمورفولومياة كليااااة االداب مامعاااااة تعاااااه
فاااى محمياااة مهيااارة ساااقطرى باساااتادام اليمن
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
دور المحمياااااات الطبيعياااااة فاااااى تنمياااااة كليااااااااااة االداب والعلااااااااااوم
الساااياحة البيلياااة "دراساااة مقارناااة باااين االنسانية مامعة الملاك عباد
المملكاااة العربياااة الساااعودية وممهورياااة العهيه السعودية
مصر العربية
التو يو المكاني للمنشآت السياحية في كلياااااااااة االداب – مامعاااااااااة
مدينة المكال ":دراسة مغرافية
حضاااارموت – الجمهوريااااة
باستادام نظم المعلومات الجغرافية
اليمنية
" GIS
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م
.38

م

المشارك
هناء محمد عبده دعقان

المشارك

عنوان البحث

الجهة

تنمياااااااة الصاااااااناعات الصاااااااغيرة فاااااااى كليااااة االداب مامعااااة تعااااه
اليمن
الجمهورية اليمنية

عنوان البحث

الجهة

.39

التنميااة البشاارية فااى الاايمن دراسااة فااى كليااة االداب مامعااة الكوفااة
عبد على حسن الافاف
العراق
مغرافية السكان
اسهار احمد سعيد باحاج
كليااة التربيااة مامعااة عااادن
اليمن
فاقماااااة الههاااااراء المتاااااولى التنميااة البشاارية فااي محافظااة بورسااعيد قسم الجغرافيا بكلياة ااداب
– مامعة عين جمس
(الواقو والتحديات)
السعيد

م
.41

الجهة
عنوان البحث
المشارك
التقيااااايم االقتصاااااادى البيلاااااى لاريطاااااة كليااااة االداب مامعااااة بنهااااا
مسعد السيد احمد بحيرى
التغياارات فااى اسااتادامات االرض بقريااة مصر
كفر سعد مركه بنها بمحافظة القليوبية
كليااة االداب مامعااة حلااوان
وفيا ا محماااد مماااا الااادين التحلي الجغرافى للواردات المصرية
مصر
ابراهيم

.41

.42
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م
.43
.44
.45
.46
.47

م

المشارك

عنوان البحث

الجهة
كليااااة االداب مامعااااة عاااادن
اليمن
كليااة االداب مامعااة اى قااار
العراق
كليااااة االاب مامعااااة حضاااار
موت اليمن
لم يحدد

تحليااا مكااااانى لاريطااااة الحرمااااان فااااى
امين على محمد حسن
محافظة المهرة الجمهورية اليمنية
حساااااااين علياااااااوى ناصااااااار الااادور الجغرافااااى فاااى تحقيااا التنمياااة
المستدامة
الهيادى
مستويات التنمية البشرية لسكان الوقن
ر ق سعد اهلل الجابرى
العربى
دلياا ا التنميااااة البشاااارية فااااى محافظااااة
على قلعت على
القاهرة من منظور مغرافى
التحلي المكاانى كأحاد مرجارات التنمياة كلياااااة التربياااااة ابااااان رجاااااد
مناف محمد السودانى
للعلااااوم االنساااااانية مامعاااااة
البشرية فى العراق
وسام عبدماسم
بغداد العراق
حنان يحيى محمد
كليااااااااااة االداب الجامعااااااااااة
العراقية العراق

عنوان البحث

الجهة

.48

حسين علوان ابراهيم
رياض عبد اهلل احمد

التركياااار الااااوظيفى لمدينااااة سااااامراء
وافاق تطورها المستقبلى

.49

حسين علوان ابراهيم
رياض عبد اهلل احمد

التباااين المكااانى لتو يااو العاااقلين عاان
العمااا وتغياااارهم فااااى العااااراق للفتاااارة
2116-1987م

.51

حسين علوان ابراهيم
رياض عبداهلل احمد

اثاااار التغياااار السااااكانى علااااى التركياااار
الااااااوظيفى لمدينااااااة سااااااامراء وافاااااااق
المستقبليه

.51

كلياااة التربياااة للعلاااوم االنساااانية
مامعة سامراء
كلياااة التربياااة للعلاااوم االنساااانية
مامعة تكريت العراق
كلياااة التربياااة للعلاااوم االنساااانية
مامعة سامراء
كلياااة التربياااة للعلاااوم االنساااانية
مامعة تكريت العراق
كلياااة التربياااة للعلاااوم االنساااانية
مامعة سامراء
كلياااة التربياااة للعلاااوم االنساااانية
مامعة تكريت العراق
كلية االداب مامعة حلوان مصر

رفي عبدالواحد الدياسطى الهجاااارة ياااار الشاااارعية الااااى الاااادو
االوربياااة دراساااة تطبيقياااة علاااى قرياااة
برج مغيه محافظة كفر الشيخ
عدنان كاظم مبار الشيبانى التبااااااين المكاااااانى لااااابعض مرجااااارات مامعة المثنى العراق
التنميا اة البشااارية فاااى محافظاااات اقلااايم مامعة بغداد العراق
اعياد عبدالرضا عبدا
كردسااتان العااراق دراسااة فااى مغرافيااة
التنمية

.52

المشارك
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.53

محمد الفتحى بكير حسين
عمر محمد على محمد

.54

مضر خلي عمر

.55

منير الجرابة

.56

محمد الغاجي
خويها رجيد
أبو يا إبتسام

االبعاااااد الجغرافيااااة للفقاااار والحرمااااان كليااة االداب مامعااة االسااكندرية
البشااارى فاااى حاااى المنتاااهه –محافظاااة مصر
كلية االداب مامعة حلوان مصر
االسكندرية
تحديات التباين المكاانى لمعاامالت نماو لم يحدد
السكان :محافظة نينوى حالة دراسية
كلياااة االداب والعلاااوم االنساااانية
مامعة صفاقس تونس
كلياااة االداب والعلاااوم االنساااانية
مامعة السلطان ماوالى ساليمان
بني مال المغرب

الصااحة االنجابيااة فااى الاابالد التونسااية:
بين تفاوتات مجالية وتحديات عدة
اسااتراتيجية التنميااة المجاليااة بااالمغرب
مااان خاااال المباااادرة الوقنياااة للتنمياااة
البشاارية ( )2111-2115حالااة اقلاايم
ا يال (المغرب)
قساااام الجغرافيااااا -كليااااة ااداب-
السكان اوي االحتيامات الااصة فى
محافظة الشرقية :دراسة فى مغرافية مامعة الهقا ي
السكان

.57

أيمن عبد الحميد عبد
الاال محمود

.58

المتولى السعيد أحمد أحمد

خصا ص السكان وتحديات التنمية فى
محافظة بني سويف

.59

عباس فاض السعدي

تحلي ديمو رافي لشك الهرم
السكاني في العراق وتأثير التركير
العمري والنوعي فيه

م

المشارك

.61

امرامو محمد على

.61

عمر محمد على محمد
هنى حسنى ه

.62

ممدوا سالم سراج
ايمان عبداهلل التهامى

.63

اعياد عبدالرضا عبدا
ينة ممي يوسف

عنوان البحث

أستاا الجغرافيا البشرية
ور بس بقسم الجغرافيا  -كلية
ااداب -مامعة أسيوط
كلية ااداب مامعة بغداد

الجهة
قسم الجغرافياا بكلياة االداب
والعلااااااوم بجامعااااااة عماااااار
الماتار بليبيا
كليااة االداب مامعااة حلااوان
مصر
المعهااااد العااااالى للدراسااااات
االدبية بكين مريوط مصر
كلياااة االداب مامعاااة دميا ااط
مصر

البناااء العمرانااى العشااوا ى وأثااره علااى
التنمية البيلة المستدامة فى اقلايم الجبا
االخضر بليبيا
التحلياااا المكااااانى لتو يااااو المجمعااااات
التجاريااااة "المااااوالت" بحااااى المنتااااهة
محافظاااة االساااكندرية –باساااتادام نظااام
المعلومات الجغرافية
مصرف بحر البقر واثااره المادمره علاى
البيلااة واالنسااان دراسااة تاريايااة بيليااة
ماااان عااااام  2114-1914ما ااااة عااااام
مضت على انشاء بحر البقر
دراساااة الجااادوى لاااادمات البلدياااة فاااى كليااااة التربيااااة اباااان راجااااد
مملكاااااااة البحااااااارين باساااااااتادام نظااااااام مامعة بغداد العراق
المعلومات الجغرافية
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م
.64

المشارك
رجا حامد سيد حسن بندق

.65

الطاهر لعشيبى

.66

فو ى بودقة
فا هة عباس

عنوان البحث
تركيااار ووظااااا ف مديناااة عهبااااة الباااارج
بمحافظة دمياط دراسة فى مفرافيا المدن
التهيلة العمرانية والتنمية المستدامة فاى
الجها ر
التنمياااة العمرانياااة فاااى ضاااوء ماططاااات
التعمير مدينة الجها ر مثاال

.67

فو ى بودقة

مفهااااوم التنميااااة المسااااتدامة وانعكاااااس
مفرداتهااا علااى التنميااة العمرانيااة بالماادن
الكبرى فى الوقن العربى

.68

لحسن فرقاس

تطاااور الفضااااء الريفاااى باااين الماااوروث
السياسة وافاق التنمية المستدامة دراسة
حالة الجها ر

.69

مصاااااطفى محماااااد محماااااد التحاااو الحضااارى لقرياااة جاااطا محافظاااة
دمياط دراسة فى مغرافية العمران
البغدادى
جااااوقي أبااااو الغااااي علااااي Spatial patterns of residential
crowding in Alexandria
منصور
districts: geo-statistical
modelling and simulation
التوسعات الحضرية الرسمية فى مصر ( كليااة ااداب مامعااة المنيااا -
محمد البدرى محمد نبيه
مشرو إبنى بيتك نمواما ) دراسة فى مصر
مغرافية العمران
مغرافية العمران الحضري
ولياااد جاااكري عباااد الحمياااد منطقة األعما المركهية بمدينة دمياط
ونظم المعلومات الجغرافية
يوسف

.73

النمذمة االية لتعميم خرا استعماالت كليااااااة التربيااااااة – مامعااااااة
تكريت  -العراق
األرض الحضرية لمدينة بلد في العراق
كليااة التربيااة االنبااار – قساام
تربية الفلومة-العراق

.71

.71

.72

نجير عبد الرحمن الهيدي
أحمد محمد مهاد الكبيسي

الجهة
كلياااة التربياااة مامعاااة عاااين
جمس مصر
مامعة محمد خيضار بساكره
الجها ر
كليااااااااااااة علاااااااااااااوم االرض
والجغرافياااااااااااا والتهيلاااااااااااة
العمرانياااة مامعااااة هااااوارى
بوماادين للعلااوم التكنولوميااا
الجها ر
كليااااااااااااة علاااااااااااااوم االرض
والجغرافياااااااااااا والتهيلاااااااااااة
العمرانياااة مامعااااة هااااوارى
بوماادين للعلااوم التكنولوميااا
الجها ر
معهاااد الهندساااة المعمارياااة
وعلااااااااوم االرض مامعااااااااة
فرحاااات عبااااس ساااطيف 1
الجها ر
كلياااة التربياااة مامعاااة عاااين
جمس مصر
كليااااااااااااة ااداب مامعااااااااااااة
اإلسكندرية
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المشارك
م
 .74أكاارم احمااد محمااد عبااد
القادر

الجهة
عنوان البحث
األقلااس الضااريبي لألنشااطة االقتصااادية مدير عام الحاسر االي
الماااااارثرة فااااااى الحصاااااايلة الضااااااريبية ونظم المعلومات الجغرافية
بمصلحة الضرا ر المصرية
بمحافظة القاهرة
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م
.75

م

المشارك
مارش احمد سعيد العدينى

المشارك

عنوان البحث

الجهة

واقاااو التجاااارة البيلياااة لااادو مجلاااس ابهااااا مامعااااة الملااااك خالااااد
السعودية
التعاون الاليجى وافاق المستقب

عنوان البحث

الجهة

.76

تحلي ا السااياحة البيليااة كمرجاار علااى كليااااة االداب مامعااااة حا اااا
صفاء صبح صبابحة
التكامااا ا البيلاااااى باااااين دو مجلاااااس السعودية
التعاون الاليجى
راعاااة محاصاااي االعاااالف واثرهاااا كلياااااااااة اللغاااااااااة العربياااااااااة
عواقف بنت مساعد سعيد
محمد ابراهيم سليمان الد يري علااى التنميااة المسااتدامة فااى منطقااة والدراسااااااااات االمتماعيااااااااة
مامعة القصيم السعودية
القصيم
تقياايم تجرباااة التنميااة الصاااناعية فاااى كلياااة االداب مامعاااة االنباااار
ياسين حميد بد
العراق
المملكة العربية السعودية
كما عبداهلل

.79

نحو تنمياة ساياحية مساتدامة بسااح بكلياااااة العلاااااوم اإلنساااااانية -
منطقااااااة عسااااااير باسااااااتادام نظاااااام مامعاااة الملاااك خالاااد بأبهاااا -
المعلومااااات الجغرافيااااة واالستشااااعار المملكة العربية السعودية
عن بعد

.77

.78

فايه بن محمد آ سليمان
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م
.81

.81

المشارك
احمد بو حامد
عبدالمجيد السامى
ينر مبسوط

المشارك

م

عنوان البحث

الجهة

الموارد الما ية بالمجا المغرباى :باين كلياااااااااة االداب المحمدياااااااااة
الندرة ورهانات التادبير اقلايم جيشااوة المغرب
نمواماً
التاطااااي المااااا ى بااااالجنوب المغربااااى مامعاااااة القاضاااااى عيااااااض
مراكش المغرب
والبعد البيلى

عنوان البحث

الجهة

.82

اعبيدو مواد
السعيدى مميلة

دور التاااااراث الثقاااااافى فاااااى التنمياااااة
السااااااياحية  :دارسااااااة حالااااااة اقلاااااايم
جفشاوى جما مملكة المغربية

.83

الدكارى عبدالرحمان

كليااااااااااااة االداب والعلااااااااااااوم
االنساااانية المحمدياااة مامعاااة
الحسااااان الثاااااانى المحمدياااااة
المغرب
ماااااراكش مامعاااااة القاضاااااى
عياض المغرب

.84

لاضر معاجو

.85

محمد عبدالصمد ر ا
اخلفهوم كريم

.86

مهدية هام

السااياحة باااالريف المغربيااة :او حااين
تتحاااااو السااااالبيات المجالياااااة الااااااى
مرهالت لتحقي التنمية المستدامة
اسااااتراتيجية التنميااااة السااااياحية فااااى مامعة بشار الجها ر
الجها ر
التنمية السياحية المستدامة باالجها ر قسااااام الجغرافياااااة والتهيلاااااة
العمرانيااااة مامعااااة هااااوارى
نمواج والية تيبا ة
بوماااااااااادين والتكنولوميااااااااااا
الجها ر
دور المااااااوروث الثقااااااافى للمجتمااااااو قسااام علااام االمتماااا مامعاااة
الجها اارى فااى تحقي ا سااياحة ثقافيااة الطارف الجها ر
مستدامة
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م

المشارك

.87

عبدالعهيه بويحياوى

.88

فراد بن ضبان

.89

نور الدين هرى

م
.91

المشارك
فرحات الحسن

عنوان البحث

الجهة

الواحاااااات المغربياااااة باااااين الهشاجاااااة كلية االداب والعلوم االنساية
سايس فاس المغرب
والتنمية المستدامة
االساااااتدامة الحضااااارية فاااااى تاطاااااي مامعة ام البواقى الجها ر
الااااادمات بالماااادن الجها ريااااة دراسااااة
تطبيقية بمدينة الاروب
مباااا معرضاااة للتااادهور  :مااان فقااادان كلياااااااااااة االداب والعلاااااااااااوم
التااااو ان الااااى التصااااحر حالااااة مبااااا االنسااانية المحمديااة مامعااة
الحسن الثانى المغرب
االقلس الصغير الغربى انمواما

عنوان البحث

الجهة

تاااادبير البحريااااة فااااى المغاااارب:ماطاا ا
أليوتيس نمواما

مامعاااااة القاضاااااى عيااااااض
مراكش المغرب
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م
.91
.92

م
.93

م
.94

.95

المشارك
كما حسين احمد
لقاء حسن علوان
محسن ادالى
يحيى الاالقى
نادية لحلو

المشارك
مارد محمد

المشارك

عنوان البحث

الجهة

تنميااة القاايم االمتماعيااة فااى المجتمااو كلية التربية مامعاة ساامراء
العراق
العربى العراق انمو ما
كلياااااااااااة االداب والعلاااااااااااوم
الحكامة االمتماعية وسرا الهوية
االنساااانية مامعاااة السااالطان
موالى سليمان المغرب

عنوان البحث

الجهة

دور التحكيم التجارى الادولى فاى تنمياة لم يحدد
العالقات االقتصادية الدولية

عنوان البحث

الجهة

حسين عليوى ناصر الهيادى دور علم الجغرافياة فاى تحقيا التنمياة كليااة االداب مامعااة اى قااار
العراق
المستدامة
ايمن احمد على جلضم
كليااااة االداب مامعااااة قنطااااا
مصر
باااااالد العااااارب فاااااى خااااارا اليوناااااان كلياة االداب مامعاة دمنهاور
عبدالعظيم احمد عبدالعظيم
مصر
والرومان
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م
.96

.97
.98

.99

.111

.111
.112

م
.113

المشارك

عنوان البحث

الجهة

اسااتادام تقنيااات االستشااعار عاان بعااد كلياااااااااة اللغاااااااااة العربياااااااااة
احمد عبداهلل الد يرى
فى ادارة اخطار السيو الجهء االدناى والدراساااااااات االمتماعياااااااة
مها عواد العنهى
ماااان وادى الرملااااة ببرياااادة بمنطقااااة مامعة القصيم السعودية
القصيم المملكة العربية السعودبة
حمايااة البيلااة وف ا مقتضاايات التنميااة معهااااااد الحقااااااوق والعلااااااوم
براهيمى سهام
السياسية بالجها ر
المستدامة فى الجها ر واقو وافاق
االحااااواض الجبليااااة المغربيااااة الغياا ار كلياااااااااااة االداب والعلاااااااااااوم
محمد العاجى
مهيااأة ومشااك االمتطاحااات الفيضااية االنساااانية مامعاااة السااالطان
يحيى الاالقى
هاف باالقلس الكبير االوسا (مهاة موالى سليمان المغرب
نادية لحلو
ا يال  ،المغرب)
مشاااكلة التصاااحر وقااارق الحاااد منهاااا كلياااااة التاطاااااي العمراناااااى
محمد مواد عباس جبو
مامعة الكوفة العراق
لتحقي التنمية المستدامة
وسام عبداهلل ماسم
كلية التربية ابن رجد للعلاوم
مشتاق كاظم ردام
االنسااااااانية مامعااااااة بغااااااداد
العرق
المشااكالت البيليااة فااى ساااح محافظااة قساام الجغرافيااا ر اايس قساام
محمد مرجد الحميرى
الحديدة بالجمهورياة اليميناة والحلاو االعااالم والتثقيااف والتوعيااة
البيليااة بجامعااة تعااه ونا اار
المقترحة لها
عميد كلية المجتماو للشالون
االكاديمية بشرعر السالم
تقويم قرق اساتغاال الماوارد الطبيعياة كليااااااة الجغرافيااااااا والبيلااااااة
مصطفى محمد خوحليى
مامعة الارقوم السودان
فى البيلة الصحراوية دراسة حالة
محمااااااد الحساااااايني محمااااااد حركااة المااواد األرضااية وأثرهااا علااي مدرس الجغرافية الطبيعية -
كلية ااداب مامعة أسوان
منحادرات الحافااة الشاارقية لنهاار النيا
السبيعي
وأثرها علي التجمعات العمرانياة(فيماا
بين جاال أساوان منوبااً ووادى أسانا
جماالً)

المشارك
فتحى سيد فرج

عنوان البحث

الجهة

دور التقاادم العلمااى فااى حاا مشاااكالت مدير عام بالتربياة والتعلايم
التنمياااااة المساااااتدامة رؤياااااة متفا لاااااة مصر
لمستقب التنمية البشرية

جامعة حلوان  .كلية اآلداب  .ت  -)220(01015252 /فاكسhttp://www.helwan.edu.eg/Arts-Ar –)220( 01100205 /

م

المشارك

عنوان البحث

الجهة

.114

كليااة االداب مامعااة دمياااط
عبيااار محماااد عبااااس محماااد االمااااان االنساااااانى ودوره فاااااى تحقيااا ا
التنمية المستدامة اجارة خاصاة لبحيارة مصر
رفاعى
المنهلة

م
.115

المشارك
بن االمين الحسين
حسن عبيابة

.116

محمد عبد الحميد داود

.117

مهند عبد حماد

الجهة
عنوان البحث
التاادبير المفااوض للنفايااات الصاالبة بااين مامعاااة الحسااان المحمدياااة
االخااااتالالت وافاااااق التنميااااة المسااااتدامة الدار البيضاء المغرب
"حالة مدينة الدار البيضاء"
االمن الما ى العربى  :احتماالت الصارا ادارة المااوارد المياااه هيلااة
البيلة ابوظبى
وافاق التنمية
 The efficiency of theباريس مامعة باريس
international roads in and
their role in the economical
and regional relations (anbar
)province, a case study
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