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 المراجع
 المراجع باللغة العربية:

م ور  هو  وىجوك بطةلوق مة عوق لور الزراموق الم وريق  إبراهيم العيسوى  دكتووىر    .1
 .1977  37المعة رة  العكك 

مسووووةهمق بعووووض أحووووسم حسوووو  ال جووووةر دكتوووووىر   لوووو( محمووووىك الب ووووة دكتوووووىر    .2
ق الم ووووريق لادو ووووةك المجفوووو المحة ووووي  الحةفيووووق لوووور و وووواي  العمةلووووق الزراميووووق 

 .2222الزرامر  المجفك العة ر  العكك الثة ر  سبومبر 
البطةلوووق الزراميوووق المىسوووميق ىالمة عوووق لووور جم ىريوووق أحموووك وىليووول الكيووو  دكتووووىر    .3

 .   1978جةمعق اإلست كريق  مجفق بحىث   م ر العربيق
 .1957"  العي ةتدكتوىر   "  أحمك مبةكه سرحة  .4
  ال يئوق الم وريق العةموق ادو ةكيةت الميت ق الزراميقىر   السيك يىسف غ يم دكتو .5

 .1981لفتوةب  الةةهرة  
متة ووق العمةلووق أمووة ر مفوور محمووك سووفيمة  دكتوووىر   ثريووة  ووةكل لريووك دكتوووىر    .6

  المجفوق الم وريق الزراميق مبر خطط الو ميق االدو ةكيق ىاالجومةميوق لور م ور
 .2223العكك الثة ر  يى يى لادو ةك  الزرامر  المجفك الثةلث م ر  

ورتيووز الادو وةكيةت العمو  لور الزراموق الم وريق موع حسو ر حبيوب السويك مووىلر   .7
  دسووم اإلدو ووةك الزراموور  تفيووق الزرامووق  مةجسووويررسووةلق   مفوور ظووةهرة الوراحيوو 
   .1974جةمعق اإلست كريق  

 سووىل العمةلووق الزراميووق لوور م وور خووس  لووورةخكيجووق محمووك ا،مسوور  دكتوووىر    .8
  الطبعووووق ا،ىلوووور  ال يئووووق الم ووووريق العةمووووق لفتوووووةب  السووووبعي ةت "كراسووووق وحفيفيووووق"

1991  . 
أثووور الخ وووةئص االجومةميوووق ىاالدو وووةكيق    خكيجوووق محموووك ل مووور مفووور دكتووووىر .9

المجفووووق الم ووووريق  لفخووووريجي  لوووور وحةيوووول التكووووةاة اإل وةجيووووق بة،را وووور الجكيووووكة 
 .1993 ر  سبومبر لسدو ةك الزرامر  المجفك الثةلث  العكك الثة

مفخ وةت  وىم لور  ظريوةت ىمسوةئ  لور اإلح وةا ىاالدو ووةك كىمي يو  سوفكةوىر   .12
  ورجموووق كتووووىرة/ سوووعكيق حوووةلظ م و ووور  دسوووم اإلح وووةا  تفيوووق الوجوووةرة  الةيةسووور

 .1982جةمعق مي   مس  
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 إموبوةرات ادو وةكيق لور ميت وق الزراميوق الم وريق ر ةك محمك السعك ر دكتوىر    .11
الجمعيووووق الم وووريق لسدو ووووةك   ى  الثوووة ر لسدو ووووةكيي  الم وووريي الموووؤومر السوووو 

 .  1977السيةسر ىاإلح ةا ىالو ريع  
أثوور وطووىير وتووةليف العمةلووق الزراميووق مفوور وتووةليف ر ووك  رمووز  جوورس دكتوووىر    .12

المجفوووووق الم وووووريق  اال ووووووةج ىكىر الميت وووووق الزراموووووق لووووور خكوووووض وتفكوووووق العمةلوووووق 
 .  1996  العكك ا،ى   مةرس لسدو ةك الزرامر  المجفك السةكس

مةكمووووق لوووور    دكتوووووىر  سوووومير تةموووو  مة ووووىر  دكتوووووىر سووووةميق أبووووى الكوووووىح سووووةلم .13
مع وووووك الكراسوووووةت ىالبحوووووىث االح وووووةئيق  جةمعوووووق الةوووووةهرة  االح وووووةا الوحفيفووووور  

1987. 
  مع وووووك الكراسوووووةت ىالبحوووووىث االدو وووووةك الةيةسووووورسوووووعك الوووووكي  ال وووووية  دكتووووووىر    .14

 .1995االح ةئيق  جةمعق الةةهرة  
التكووةاة االدو ووةكيق السوووخكام ميووةه الوور  لوور الزرامووق سووعك زتوور   ووةر دكتوووىر    .15

   أتةكيميوووق 1997-1995  الوةريووور ال  وووةئر لفم ووورىع المرحفوووق الثة يوووق دالم وووريق
 .1997البحث العفمر ىالوت ىلىجية  

تكةاة إ وةج بعوض سعك زتر   ةر دكتوىر   محمىك مسا مبك العزيز دكتوىر    .16
المجفووق الم ووريق لسدو ووةك  ت الزراميووق لووك  حووةئز  ا،را وور الجكيووكة الحة ووس

 .1993الزرامر  المجفك الثةلث  العكك الثة ر  سبومبر 
العورض ىالوحفيو  سمير تةم  مة ىر دكتوىر   سوةميق أبوى الكووىح سوةلم دكتووىر    .17

  مع ووك الكراسووةت ىالبحووىث اإلح ووةئيق  جةمعووق Spsswinاالح ووةئر بةسوووخكام 
 .2222رة  الةةه

كراسووووق وحفيفيووووق لفبطةلووووق لوووور الةطووووةع الزراموووور ىكىر سوووو ير الةة وووور دكتوووووىر    .18
  المجفوق الم وريق لادو وةك الزرامور  ىيفيق لر وىلير لورص ممو مالمؤسسةت الو

 .1999المجفك الوةسع  العكك الثة ر  سبومبر 
ف كارسووق ادو ووةكيق لفعمةلووق الزراميووق لوور الريوو وويخى  مووز الووكي  محمووك دكتوووىر    .19

تفيوووووق   العوووووكك ا،ى   15مجفوووووك المجفوووووق الم ىليوووووق لفبحوووووىث الزراميوووووق   الم ووووور  
 .1992 الم ىليق  الزرامق  جةمعق

كراسوووق ادو وووةكيق لفى وووع الوووراه     ىآخووورى   دكتووووىر  ووويخى  موووز الوووكي  محموووك .22
خطوووق دسوووم ىالو وووىر المسووووةبفر لفعمةلوووق الزراميوووق لووور جم ىريوووق م ووور العربيوووق  
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ع ووووك بحووووىث االدو ووووةك الزراموووور  مرتووووز البحووووىث بحووووىث االح ووووةا الزراموووور  م
 .2222  الزراميق

كراسوووق وحفيفيوووق ،ثووور الوايووورات لووور هيتووو  العمةلوووق  وووكيق ممووور محموووك دكتووووىر    .21
مجفوووووق الم ىليوووووق لفبحوووووىث الزراميوووووق  تفيوووووق الزراموووووق  جةمعوووووق   ىا،جووووىر الزراميوووووق
 .1999  1  العكك 24الم ىليق  المجفك 

وةيوووويم العموووو  لوووور الةطووووةع الزراموووور لوووور  معووووةيير ووووكيق مموووور محمووووك دكتوووووىر    .22
  4 العوكك  14 المجفوكالمجفق الم وريق لفعفوىم الوطبيةيوق   جم ىريق م ر العربيق 

 .1999أبري  
إسوو ةمةت دطووةع الزرامووق لوور وووىلير لوورص مبووك السوووةر أحمووك   ي وو   دكتوووىر    .23

المجفووووق الم ووووريق لادو ووووةك الزراموووو،  المجفووووك السووووةكس  العووووكك الثووووة ر   مموووو  
 .1996مبر سبو

كراسووق ادو ووةكيق لفطفووب مفوور العموو  الب وور  الزراموور مبووك السوووةر احمووك   ي وو    .24
  رسووةلق كتوووىراه  دسووم اإلدو ووةك الزراموور  تفيووق الزرامووق  جةمعووق بمحةلظووق الاربيووق

 .  1992الم ىليق  
  الوووكار االدو وووةك الةيةسووور بوووي  ال ظريوووق ىالوطبيووولمبوووك الةوووةكر مطيوووق دكتووووىر    .25

 .2222الثة يق   الجةمعيق  الطبعق
اآلثوووةر االدو وووةكيق لفوايووورات الوووور طووورأت مفووور موووز الوووكي  مبوووك الةوووةكر مبوووك ا    .26

  رسوةلق كتووىراه   دسوم االدو وةك هيت  العمةلق الزراميق ىا،جىر لور ريوف ج.م.ع
 .1995الزرامر  تفيق الزرامق  جةمعق ا،زهر 

دو ةك  ىاالجوموةمر الوحفي  االىآخرى     م ةم مبك الفطيف أبى الىلة دكتوىر  .27
أتةكيميووق البحووث العفموور   لفعمةلووق الزراميووق ىم ووةتف ة لوور جم ىريووق م وور العربيووق

   .1988ىالوت ىلىجية  مجفس بحىث الاذاا ىالزرامق  الجزا ا،ى   
كراسوووق ادو وووةكيق لفعمةلوووق الزراميوووق لووور جم ىريوووق م ووور مفووور مبوووك ا  هوووكهىك   .28

لزراموور  تفيوق الزرامووق  جةمعووق الزدووةزيل    رسووةلق كتوووىراه  دسوم االدو ووةك االعربيوق
1982. 

التكةاة اإل وةجيوق لع  ور العمو  لور   ىأخرى   دكتوىر  حةوه ممةك مبك المسيح  .29
  خطوووق دسوووم بحوووىث العمةلوووق الزراميوووق ىاالالت  مع وووك لزرامووور الم ووور ااإل ووووةج 

 .2224بحىث االدو ةك الزرامر  مرتز البحىث الزراميق  
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تكوووةاة م  ووور العمووو  الب ووور  لووور الةطوووةع الزرامووور   مموووةك مبوووك المسووويح  وووحةوه .32
  رسوةلق كتووىراه  دسوم االدو وةك الزرامور  تفيوق الزراموق  جةمعوق الةوةهرة  الم ور 
2222. 

كراسق لبعض الم وتست االدو وةكيق الوور وىاجوه ميت وق ممر محمك أحمك  عيب   .31
الزراموق     رسوةلق كتووىراه  دسوم اإلدو وةك الزرامور  تفيوقالزرامق بمحةلظق سىهةج

 .  1985جةمعق أسيىط  
  المجفووك ا،ى  البطةلووق المة عووق لوور الةطووةع الزراموورمموورى محوور الووكي  دكتوووىر    .32

لف كىات االدو وةكيق  المجفوس ا،مفور لرمةيوق الك وى  ىاآلكاب ىالعفوىم االجومةميوق  
 .  1972  الةةهرة

  أثوووور سيةسووووق الوحوووورر االدو ووووةك  مفوووور العمةلووووق الزراميووووقلوووو( الب ووووة دكتوووووىر    .33
الجمعيووووق الم ووووريق لادو ووووةك الزراموووور  المجفووووك الوةسووووع  العووووكك الثووووة ر  سووووبومبر 

1999. 
ا،ثووةر االدو ووةكيق ل جوورة العمةلووق مفوور الريووف الم وور   "اجو ووةكات تريمووق تووريم   .34

المعة ورة  مجفوق م ور  وحفيفيق م  وةةرير المعةي وق لور بعوض الةور  الم وريق" 
 .1986  ي ةير 363العكك 

هيت  العمةلق ىا،جوىر    دكتوىر   ريةض السيك ممةرة دكتوىر تمة  سفطة  سةلم .35
  ال  وووورة العفميووووق لتفيووووق لوووور الزرامووووق المةيووووكة  كراسووووق حةلووووق لوووور محةلظووووق البحيوووورة

 .  1985  العكك ا،ى   36الزرامق  جةمعق الةةهرة  المجفك 
االدو ووووةكيق لفعموووو  ا،سوووور  ىا،جوووور  بةلمةو ووووك الجووووكارة تمووووة  سووووفطة  سووووةلم   .36

  رسةلق مةجسووير  الم ر  لر جم ىريق م ر العربيق الزرامر اإلدفيمر البحير 
 .1971دسم االدو ةك الزرامر  تفيق الزرامق  جةمعق اإلست كريق  

وحفيوو  ادو ووةك  ديةسوور لفجووكارة اإل وةجيووق لفمووىارك الزراميووق تمووة  سووفطة  سووةلم   .37
  رسووةلق كتوووىراه  دسووم اإلدو ووةك الزراموور  تفيووق الزرامووق  ىميووق العربوو،الىط يووق ىالة

 .  1976جةمعق اإلست كريق  
  الووووكار االدو ووووةك الةيةسوووور بووووي  ال ظريووووق ىالوطبيوووولمجووووك  ال ووووىربجر دكتوووووىر    .38

 .1994الم ريق الفب ة يق  
زا  ال جرة الخةرجيق المؤدوق لفعمةلق الم وريق ىأثةرهوة مفور ميومحمك إبراهيم السةة   .39

كارة المووووكلىمةت ىهيتوووو  العمةلووووق لوووور ج.م.ع.   رسووووةلق مةجسوووووير  تفيووووق الوجووووةرة ىا 
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 .  1983ا،ممة   جةمعق حفىا   
أثور سيةسوق الوحورر االدو وةك  مفور العمةلوق محمك الجبفور دكتووىر   دىآخورى     .42

  المجفوووق الم وووريق لادو وووةك  الزرامووور  المجفوووك الثةلوووث م ووور  العوووكك الزراميوووق
 .2223الثة ر  يى يى 

كراسوووةت لووور الوتةمووو  العربووور  كىا  اإل ووووةج الزرامووور لووور محموووك مكووور دكتووووىر    .41
 .  1972  مع ك الوخطيط الةىمر  الةةهرة  العةلم العربر

محمك مسا الكي  تةم  مثمة  دكتوىر   محمىك لرحوة  حسوي   وحةوق دكتووىر    .42
الحةفيووق لوور  كراسوق وحفيفيووق لفعمةلووق الزراميووق المسوووخكمق لوور إ وووةج أهووم المحة ووي 

  المجفوووق الم ووريق لادو وووةك  الزرامووور  المجفوووك الثةلوووث جم ىريووق م ووور العربيوووق
  . 2223م ر  العكك الرابع  كيسمبر 

رسووةلق كراسووق وحفيفيووق لم ووةت  العمةلووق الزراميووق ب سوويىط  محمووك م ووطكر درامووق   .43
 .1987كتوىراه  دسم اإلدو ةك الزرامر  تفيق الزرامق  جةمعق أسيىط  

م وةت  العمةلوق الزراميوق ،هوم الحة وست ال ووىيق ر الطموةى  دكتووىر   محمك  ى  .44
  المجفووووق الم وووريق لسدو ووووةك الزرامووور  المجفووووك الثةلوووث  العووووكك بمحةلظوووق أسووويىط
 .  1993الثة ر  سبومبر 

الو وووووىر المسووووووةبفر إلسووووو ةمةت الزراموووووق ىآخووووورى     محمووووىك م  وووووىر دكتووووووىر  .45
لموووؤومر الثةلوووث ىالع ووورى  ا  2222الم وووريق لووور خفووول لووورص ممووو  حوووور موووةم 
 .1998ةهرة  ولاح ةا ىمفىم الحةسب ىوطبيةةوه العفميق  الة

الو بؤ بةلعمةلق الم  يوق مو  الةطوةع الريكور مخوةر محمك مز الكي  السيك دكتوىر    .46
المجفوووووق الم وووووريق لسدو وووووةك الزرامووووور  المجفوووووك  لووووور جم ىريوووووق م ووووور العربيوووووق 
 .1996السةكس  العكك الثة ر   سبومبر 

الوووكلي  االدو وووةك  رتوووز البحوووىث الزراميوووق  مع وووك بحوووىث االدو وووةك الزرامووور  م .47
 .2222  بةلبحيرة  الىحكة لبحثيق البحيرةالزرامر لمحةلظق 

موووك  االسووووخكام ا،مثووو  لفموووىارك الب وووريق لووور م ووور ىالعووورال معوووي  محموووك مطوووة   .48
 .1973  رسةلق  مةجسوير  تفيق الوجةرة  جةمعق اإلست كريق  "كراسق مةةر ق"

العمةلووق الزراميووق ىأثرهووة مفوور وتفكووق اإل وووةج الزراموور م يوور مبووك العزيووز العجيووز    .49
  رسوووةلق مةجسووووير  دسوووم االدو وووةك الزرامووور  تفيوووق الزراموووق  لووور محةلظوووق الاربيوووق
 .1982جةمعق مي   مس  
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العسدووق بووي  أجوور    دكتوووىر  أحمووك أبووى رىاش طفبووق  دكتوووىر  بيوو  وىليوول حب وور .52
المجفووق  ر الةطووةع الزراموور مووع المةةر ووق بةلةطةمووةت ا،خوور  العةموو  ىاإل وةجيووق لوو

 .1991الم ريق لادو ةك الزرامر  المجفك ا،ى   العكك ا،ى   مةرس 
  المووووؤومر مسوووووةب  العمةلووووق الزراميووووق لوووور ج.م.ع جووووسا محمووووك ىالوووور دكتوووووىر    .51

  مع وك الكراسوةت فىم الحةسب اآللر ىبحىث العمفيوةتالخةمس م ر لاح ةا ىم
 .1982  العكك ا،ى   كيسمبر 15بحىث اإلح ةئيق  جةمعق الةةهرة  المجفك ىال

  كراسوووق وحفيفيوووق لم وووتفق العمةلوووق الزراميوووق بمحةلظوووق الم يوووةهوووة ر  جيوووب اليوووةس   .52
 .1989  رسةلق كتوىراة  دسم االدو ةك الزرامر  تفيق الزرامق  جةمعق أسيىط

لووكى  ال ةميووق مووع كراسووق م ووةت  إسووويعةب الةووى  العةمفووق لوور اهبووق أحمووك   ووةر   .53
  رسوووةلق مةجسووووير  دسوووم اإلدو وووةك  تفيوووق خة وووق مفووور جم ىريوووق م ووور العربيوووق

 .1978اإلدو ةك ىالعفىم السيةسيق  جةمعق الةةهرة  
أثور سيةسوق الوحورر اإلدو وةك  مفور ا،جوىر يحير محمك أحمك مثموة  دكتووىر    .54

يي   الو ميووووق   المووووؤومر الحووووةك  م وووور لادو ووووةكيي  الووووزرامالزراميووووق لوووور م وووور
 25  24الب ووووريق لوووور الةطووووةع الريكوووور  الجمعيووووق الم ووووريق لادو ووووةك الزراموووور  

 .2223سبومبر 
كراسوق   دكتوىر   سةمر محمك محمك السيسر دكتوىر   يحير محمك أحمك مثمة  .55

مجفوق   لور الةطوةع الزرامور الم ور  ادو ةكيق لفعىام  المؤثرة مفور سوىل العمو 
 .2224راميق  اغسطس جةمعق الم  ىرة لفعفىم الز 
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