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برنامج الملتقى

الن�شاطال�شاعة

ت�شجيل امل�شاركني11 - 10

اجلل�سة العلمية الأوىل )الإن�سان والأر�ض(13.30 – 11

- الرتاث العمراين ودوره يف �شناعة ال�شياحة ال�شاحلية و تنمية الإقت�شاد املحلي

منوذج وليتي اجلزائر و تيبازة – اجلزائر

رزاز حممد عبد ال�صمد، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوچيا، اجلزائر

- تطور الإقت�شاد احل�شري وتاأثريه على الإمتداد العمراين ملدينة البليدة

حممد علوات، املدر�صة العليا للأ�صاتذة بوزريعة، اجلزائر

- اأهمية درا�شة اجلزر احلرارية احل�شرية

حممد علوات، املدر�صة العليا للأ�صاتذة بوزريعة،اجلزائر

- ال�شياحة الت�شامنية رافعة للتنمية املحلية

نعيمة �صكريي، جامعة قا�ض عيا�ض، املغرب

- اإ�شتهالك املاء بالهوام�ض احل�شرية املراك�شية، بني حمددات العر�ض وخ�شائ�ض الطلب 

الإجتماعي، حالة اجلماعة القروية ت�شلطانت

�صناء زعيمي، تكوين: »الدينامية املجالية: الإعداد والتنمية الرتابية«، املغرب

)توحل ال�صدود باملغرب )�صدود وادي �صبو وورغة �صمال املغرب منودجا

عبد اهلل بردوز، جامعة احل�صن الثاين ، املغرب

�شبه  من  اجلنوبى  اجلزء  فى  اجلوفية  املياه  وخزانات  النارية  القواطع  بني  العالقة   -

جزيرة �شيناء

�صهيناز حممد اجلمال ، جامعة دمنهور، م�صر  

املحددات الچيومورفولوچية واأثرها على التو�صع العمرانى والتنمية امل�صتدامة غرب حمافظة 

املنيا – نهر النيل – م�صر

هانى اأحمد قا�صم اإبراهيم، جامعة املن�صورة ، م�صر

- چيومورفولوچية الثنيات النهرية الچيولوچية الن�شاأه بجنوبي �شيناء

عماد الدين حممد، جامعة دمنهور، م�صر  

فى  درا�شـــــــــة  الـمقطم   منطقـــــــة  فى  ال�شخريــــــــــة  والإنهيـــــــــارات  الأر�شية  الإنزلقات   -

الچيومورفولوچيا التطبيقية

عبري حممد كامل عبد الرا�صى ، جامعة عني �صم�ض ، م�صر

اإ�شرتاحة14.30- 13.30
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الن�شاطال�شاعة

اجلل�سة العلمية الثانية )الإن�سان وال�سواحل( 15.45 - 14.30

- اإعادة ر�شم خريطة الإ�شكندرية الچيومورفولوچية القدمية وتطورها ، م�شر

 منا الع�صال ، جامعة دمنهور، م�صر

- التاأثريات الب�شرية على چيومورفولوچية �شواحل دولة الكويت

اأحمد حممد ال�صيد ح�صن، جامعة عني �صم�ض، م�صر

- چيومورفولوچية الكتل ال�شخمة  على �شاحل منطقة راأ�ض احلكمة، عوا�شف  اأم ت�شونامي ؟

نورا دلل، جامعة دمنهور، م�صر 

تاأثري تذبذب م�شتوي �شطح البحر على چيومورفولوچية اأ�شكال الكار�شت ال�شاحلية فى 

�شواحل جزر خليج كفرنر ، البحر الأدرياتي ، كرواتيا

نورهان نور، جامعة دمنهور، م�صر

على  واأثرها  علم  ومر�شى  الق�شري  بني  فيما  املرجانية  الأر�شفة  چيومورفولوچية   -

ال�شياحة  بال�شاحل الغربى للبحر الأحمر

منى ح�صنى ، جامعة دمنهور، م�صر

- دور الت�شريف املائي يف ت�شكيـــــــــل خط �شـــــــاحل البحر الأحمـــــر فيما بني مدينتي 

» �شفاجا«  �شـــمال و» الق�شري » جنوبا ، درا�شة چيومورفولوچية

منار حنفي حجازي ، جامعة دمنهور، م�صر

- اأثار تذبذب م�شتوى البحر مبنطقة ميناء ح�شي�ض مبطروح خالل الزمن الرابع

اأحمد ر�صاد عبد التواب ، جامعة دمنهور، م�صر

-التاأثريات املتبادلة بني مياه البحر والأن�شطة الب�شرية بني ال�شاحل املمتد من حي ر�شدي 

حتى �شيدي ب�شر يف مدينة الإ�شكندرية  درا�شة يف الچيومورفولوچيا التطبيقية

اأحمد حممد علي بوخالد جامعة قاريون�ض، ليبيا

- اأدلة تذبذب م�شتوى �شطح البحر فى منطقة عجيبة خالل الزمن الرابع 

اإينا�ض اأحمد حممود فرغلى، جامعة عني �صم�ض ، م�صر

اإ�شرتاحة14.30 - 15.45

اجلل�شة اخلتامية والتو�شيات واإعالن اجلوائز17.00 - 14.30

          رئي�ض اجلمعية وامللتقى

            اأ.د. حممد جمدى م�صطفى تراب
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الرتقيم الدوىل للدوريات

 2090- 228X


