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  باألكاديمية العربية للعلوم يادات ، ـــــداد القـــــربي إلعــــــد العـــــــالتدريب والبرامج بالمعه إدارةرئيس مؤسس و

لبرنامج التخصص ي إلعداد القيادات في في ا، ومؤسس مشارك  6102 - 6102منذ  ل البحري والتكنولوجيا والنق

 مصر والوطن العربي .

  (6106-6101) دارية بمركز البحوث واالستشارات باألكاديميةرئيس قسم الدراسات والمشروعات االقتصادية واال 

  ودراسات الجدوى  األبحاث عام  في إعداد 61عملية وتطبيقية  خبرةب 0991منذ عام أول باحث ومحلل اقتصادي

الباحثين االقتصاديين بمركز البحوث واإلستشارات  يرـــــــكب، مشروعاتاالقتصادية واإلدارية وال اتوالدراس

 لوم والتكنولوجيا والنقل البحري باألكاديمية العربية للع

  ( 6102 - 6111 )المستشار االقتصادي التحاد الموانئ البحرية العربية .  

  (6102 -6106) عضو مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر . 

 (6102 -6106ســــورية )ارة والنقل الدولي باألكاديمية الالذقية إدارة لوجيستيات التج محاضر 

  هيئات و  ، للتجارة والتنمية مانة األمم المتحدةأل  برنامج الترينمارو زائر بالجامعات والمنظمات العربية محاضر

 السعودية .ئ المصرية والسورية والسودانية و الموان

 ببرامج الدراسات  لوجستيات النقلالو  التجارة الدوليةو  إدارة واقتصاديات النقلرامج الماجستير في محاضر بب

 . 6116منذ عام  باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.العليا 

  دورية األبحاث العلمية البحرية ) الدورية البحثية العلمية لألكاديمية العربية للعلوم ل مؤسسالالمدير التنفيذي و

دورية علمية محكمة لنشر األبحاث العلمية في مجاالت اإلدارة واالقتصاد  –والتكنولوجيا والنقل البحري 

 والقانون والهندسة والمالحة البحرية ( .

 الستشارية ومجموعات الخبراء إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية شارك كخبير إقتصادي في الفرق البحثية ا

والمشروعات فى إطار أعمال مركز البحوث واالستشارات باألكاديمية ، لتنمية وتطوير الموانئ البحرية ، واألسطول 

ودية ، التجاري البحري ، ومنظومة النقل والتجارة الدولية واللوجيستيات ، في مصر ، والمملكة العربية السع

ودولة الكويت ، وجمهورية السودان ، والجمهورية العربية السورية ، والجمهورية العربية الليبية ، والجمهورية 

 دراسة ومشروع (. 061العربية اليمنية ، ) 
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والمشروعات مع عدد من  شارك كباحث اقتصادي في إعداد مجموعة من األبحاث ودراسات الجدوى االقتصادية

 والموانئ البحرية ،ومنها :الدولي اتب وبيوت الخبرة االستشارية في مجال النقل كبريات المك

 Sir William Halcrow Consulting Office Ltd., London, U.K.           

 Hamburg Port Consultants Ltd.(HPC), Hamburg , Germany.   

 Institute of Shipping and Logistics (ISL), Bremen, Germany. 

      

  األكاديمـية العربـية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحــرى : من الدرجات العلمية :
 

  إقتصاديات الموانئ البحرية )  لنقل البحري اتكنولوجيا درجة الدكتوراه في  : 2002( مارس إدارة و

 كنولوجيا والنقل البحري "." الدكتوراه السابعة التى تمنحها األكاديمية العربية للعلوم والت          
 

  اقتصاديات النقل الدولى واللوجستيات ، سبتمبر         :7991درجة الماجستير في إدارة و

 " أول درجة للماجستير فى اقتصاديات النقل الدولى واللوجستيات تمنحها األكاديمية" .

 بجامعة هارفارد عن كل بورتر"أول رسالة علمية في مجال االقتصاد البحري تطبق  نموذج البروفيسور ماي

 الصناعة والتميز التنافس ي بالتطبيق على الموانئ البحرية  .             هيكل 

 .الشرق األوسط" في للموانئ اإلسرائيلية "أول رسالة علمية تبحث المركز التنافس ى
 

  ، اقتصاديات النقل الدولى واللوجستيات  . 7991دبلوم الدراسات العليا فى ادارة و

 

 جامعة اإلسكندرية :ت العلمية : من الدرجا   

  0990 –بكالوريوس االقتصاد  

  0992 –بكالوريوس العلوم السياسية  

      الترتيب:  األول 
ً
 تقدير عام:  جيد جدا

 

  ، إدارة الموانئ البحرية . شهادةالمعهد الدولي  للهندسة والهيدروليك ،هـولـندا 

 شهادة تنمية خبرات المصدرين . معهد التدريب باالتحــاد األوروبي ، 

 . معهد النقل الدولى واللوجستيات ، شهادة في تسويق خدمات الموانئ البحرية   
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 المؤلفــات والكتب :
 

 كتاب األســطول التجاري البحري : األسس االقتصادية واإلدارية. (0

 كتاب المــوانئ البحــرية الخليجية.    (6

 ـربية.كتاب المــوانئ البحــرية  العـ (2

 كتاب مــوانئ الحــاويات الــدولية . (4

 كتاب منظــومة النقــل الدولي بســفن الحاويات . (1

 كتاب لوجستيات التجــارة الدولـــية . (2

 كتاب العملــيات اللوجستية .   (1

 كتاب إدارة اللوجيستيات .  (2

 كتاب إقتصاديات وسياسات النقل البحري . (9

 نئ البحرية .كتاب تخطيط وادارة واقتصاديات الموا  (01

 كتاب منظومة النقل الدولى واللوجيستيات فى جمهورية مصر العربية .  (00

 كتاب الموانى البحرية السعودية : التحديات وافاق المستقبل .  (06

 كتاب صناعة بناء السـفن .  (02

 كتاب اإلمبراطورية اليابانية ) تحت الطبع ( . (04

 

 : اد الموانئ البحرية العربيةكمستشار اقتصادي التح المنفذة في إطار عملهالمهام  

 

 للسياسات المقررة بهـذا الخصوص. (0
ً
 اقتراح السياسات االقتصادية واآلليات واألساليب المناسبة وفقا

 والخطط والبرامج المعتمدة. تنفيذ السياساتلتقديم االستشارات االقتصادية وإعداد الدراسات  (6

 ارات الالزمة لتنفيذ مهامها.المشاركة في اللجان والفرق المتخصصة وتقديم االستش (2

 متابعة التطورات االقتصادية والمستجدات على الساحة العالمية واالقليمية واملحلية .  (4

 اقتراح اآلليات والوسائل لتنفيذ السياسات والخطط االقتصادية وتطويرها. (1

 ية .االطالع على الدراسات والتقارير االقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات العالم  (2

 دراسة القضايا والمشكالت وتقديم الرأي المناسب واقتراح أفضل األساليب لحلها تحقيقها. (1

 تقييم المشاريع تحت التنفيذ ورفع النتائج والتوصيات بشأنها إلى الجهات والمستويات المعنية .  (2

 الوطني .المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستوى الدولي واالقليمي و   (9

 اقتراح خطط ودراسات وبحوث تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية. (01

 التعاون مع اإلدارات والمستويات اإلدارية والجهات ذات العالقة والتنسيق فيما بينها. (00
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 : باألكاديميةرئيس قسم التدريب والبرامج بالمعهد العربي إلعداد القيادات ك منفذةالمهام ال
 

 الحكومية والخاصة والمؤسسات والمنظمات ذات العالقة بالعملية التدريبية .التعامل مع الجهات  (0

 االتصال والتنسيق مع مديري التدريب في الجهات املختلفة للوقوف على احتياجاتهم التدريبية . (6

 تنفيذها.نوية والبرامج والدورات و دراسة االحتياجات التدريبية للمؤسسات وإعداد الخطط الس (2

 تدريبية الفصلية والشهرية وتعيين أطرافها ومتطلبات تنفيذها. إعداد الخطط ال (4

 إعداد املحتوى العلمي والتطبيقي للبرامج والدورات التدريبية المطلوبة مع املحاضرين والمدربين. (1

 . دورات والبرامج التدريبيةإختيار أفضل الخبراء واملحاضرين والمدربين والتعاقد معهم لتنفيذ ال (2

 دريبية السنوية والموازنة التقديرية للبرامج والدورات التدريبية .إعداد الخطة الت (1

 تحديث وتطوير المواد التدريبيه ومواكبتها للتطورات الحديثة في كل مجال تدريبي أو تخصص ي . (2

 تقييم أداء الخبراء واملحاضرين والمدربين أثناء وبعد تنفيذ البرامج والدورات التدريبية . (9

 بين المشاركين في البرامج والدورات التدريبية المنفذة.تقييم استفادة المتدر  (01

 عمل تقرير كامل عن كل برنامج تدريبي بعد انتهائه يتضمن االحصاءات والتحليالت الالزمة (00

 تقديم االستشارات التدريبية الالزمة لإلرتقاء بمستوى الموارد البشرية ومستوى األداء والجودة .   (06

 

 :الستشارات باألكاديميةبمركز البحوث واأول باحث ومحلل اقتصادي  هعمل في إطار  منفذةالمهام ال
 

 والتطوير وجذب االستثمارات .االقتصادية التنمية  عن إجراء األبحاث والدراسات االقتصادية (0

 المشاركة في إجراء األبحاث إلعداد الضوابط والسياسات االقتصادية التنموية للقطاعات املختلفة  (6

 االستراتيجيات والسياسات في مجال السياسة االقتصادية  المشاركة في إعداد (2

 جمع وتحليل البيانات اإلحصائية إلعداد الدراسات واألبحاث االقتصادية. (4

 إعداد تقارير عن التطورات االقتصادية المستجدة على الساحة العالمية واالقليمية وتأثيراتها (1

 ماري والتعريف بالفرص االستثمارية المتاحة .إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتهيئة المناخ االستث (2

  لتنمية االقتصادية.إعداد األبحاث حول المؤشرات االقتصادية البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى ل (1

 بناء النماذج التخطيطية ونماذج التنبؤ من أجل استخدامها في إعداد الخطط والدراسات. (2

 .معياريةق المنهجية واآللية الاملجمعة وف تصنيف وحفظ الوثائق والمعلومات واإلحصائيات (9

 االطالع والمتابعة للتطورات االقتصادية العالمية واالقليمية وتحليل آثارها واعداد التقارير بشأنها. (01
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 : باألكاديمية المواد العلمية التي قام بتدريسها في ماجستير النقل الدولي واللوجيستيات

  والنقل البحري  إدارة واقتصاديات التجارةسياسات 

  الخطيةإدارة واقتصاديات التجارة البحرية 

  تسويق خدمات الموانئ والنقل البحري 

 المعهد العربي إلعداد القيادات باألكاديمية :في مجال القيادة بالتي يقدمها البرامج التدريبية 

   القيادة والتفكير االستراتيجي 

 القيادة وعملية صنع واتخاذ القرار 

 ية إدارة األزماتالقيادة وعمل 

 القيادة وعملية إدارة المفاوضات 

 في المؤسسات القيادة وعملية إدارة التغيير والتطوير 

باألكاديمية العربية المواد العلمية التي قام بتدريسها كمحاضر بقسم إدارة لوجيستيات التجارة والنقل الدولي 

 : ة العربية السورية، الالذقية ، الجمهوري للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 النقل الدولي متعدد الوسائط  

 إدارة سالسل اإلمداد والتوزيع  

 إدارة إيجار السفن 

 الدولية النقل والتجارة  

 تخطيط النقل وسياساته  

  الخطيةالبحرية إدارة التجارة  

 الدولي واللوجيستيات إقتصاديات النقل 

 الجودة اللوجيستية 

 إدارة العمليات اللوجيستية 

  البحرية ة وتشغيل الموانىءإدار 

 مستندات اللوجيستيات والنقل 

 إدارة عمليات التصدير واالستيراد 
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 : جامعة االسكندرية،  العلمية لكلية التجارةالبحثية األبحاث العلمية املحكمة المنشورة فى املجلة   
 

 دراسة تحليلية لتجربة تنمية صناعة بناء السفن فى فييتنام . (0

 ة الترسانات البحرية لصناعة بناء السفن فى تركيا .تقييم تجربة تنمي (6

 المقومات االقتصادية لمنظومة النقل بسفن الركاب عبر الموانئ البحرية المصرية على البحر األحمر. (2

 مستقبل الترسانات البحرية لصناعة بناء وإصالح السفن في مصــــر. (4

 كوريا الجنوبية. دراسة تحليلية لتجربة تأسيس وتنمية صناعة بناء السفن في (1

 نحو تأسيس مجمع صناعة تفكيك السفن والحديد والصلب في منطقة شمال غرب خليج السويس . (2

 تطور الترسانات البحرية لصناعة بناء السفن في إطار النهضة اإلقتصادية اليابانية . (1

 نحو تأسيس المركز اللوجيستي العالمي بمنطقة قناة السويس )بحث باللغة االنجليزية( (2

Towards the Establishment of a Global Logistics Center at Suez Canal Region. 

                                                    

 :البحري ربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ألكاديمية العة امجلبث العلمية املحكمة المنشورة األبحا
 

 ت المالحية العالمية للنقل بسفن الحاويات .تحليل السياسات االقتصادية للشركا    (0

 سفن الحاويات العمالقة وأثارها على محطات الحاويات.    (6

 األسطول التجاري البحري العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين.     (2

 تحليل دور التحالفات المالحية العالمية في إطار مفهوم العولمة.    (4

 مقومات التسويق االستراتيجي ملحطات الحاويات في منطقة بورسعيد الكبرى .   (1

 سندات الشحن االلكترونية ودورها المستقبلي في التجارة الدولية.   (2

 

 :للجمعية العربية للمالحة  لعلميةاالبحثية المنشورة فى املجلة  األبحاث العلمية املحكمة
 

 .6112 مشارف القرن الحادى والعشرين ، يوليو على البحرية نئالدور اللوجيستي للموا (0

 .6111البحرية المصرية ، يوليو  نئدور التخطيط فى تعزيز القدرة التنافسية للموا (6

 . 6112 دور اللوجيستيات فى منظومة النقل والتجارة الدولية ، ديسمبر (2

 .6102يناير ،  العالمية ورات االقتصاديةمحددات قدرة الشركات المالحية على احتواء آثار الد (4

5) Aspects of Contemporary Piracy and its Impacts on World Economy, July 2012. 

6) Importance of Establishing Logistics Centers in Egyptian Ports (A Case Study of Sokhna Port 

and Logistic Center), Issue No. (34), December, 2013. 
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 الالذقية ب العلمية لجامعة تشـــرينالبحثية حكمة المنشورة فى املجلة األبحاث العلمية امل

 الجمهورية العربية السورية :
 

 دراسة تحليلية لألسطول التجاري البحري السوري في ضوء التطورات الراهنة. (0

 نحو تأسيس صناعة بناء واصالح السفن في الجمهورية العربية السورية. (6

 سية لميناء الالذقية في ظل التطورات الراهنة في صناعة النقل البحري .      استراتيجية تناف اطار صياغة (2

 آليات عملية التكامل التشغيلى بين المنطقة الحرة المرفئية والميناء البحرى. (4

 دراسة تحليلية لألساليب التمويلية غير التقليدية لتنمية األسطول التجاري البحري السوري. (1

 .متعدد الوسائط في المشرق العربي لالذقية وطرطوس كقاعدتين للنقل الدوليالدور المستقبلي لمينائي ا (2

 دراسة تأثير الموقع الجغرافي للموانئ البحرية على عالقاتها البينية ، دراسة حالة لمينائي الالذقية وطرطوس. (1

 

ستشارات لقطاع مركز البحوث واال لاألبحاث العلمية املحكمة المنشورة فى دورية األبحاث العلمية البحرية 

 النقل البحرى باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى:

Impacts of World Economic Crisis on Maritime Transport Industry, Issue No. (1) Vol. (1), January 

2011  

 :باألكاديمية رسائل الدكتوراه التي شارك في اإلشراف على إعدادها 

 )المملكة العربية السعودية(.  االسالمى كمركز لوجيستى متكامل ر ميناء جدةتفعيل دو  (0

 دراسة  مقومات إنشاء محوري اقليمى شمال الخليج العربي  ) دولة الكويت (. (6

 دور النظم الخبيرة في دعم جودة القرارات على متن السفن )جمهورية مصر العربية (. (2

  

 ( :2076 – 2002ت العليا ) النشاط البحثي العلمي في مجال الدراسا
 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تكنولوجيا النقل البحري واقتصاديات النقل  61قام باإلشراف علي عدد 

بحث متمم لدرجة  02الدولي واللوجستيات، بقسم الدراسات العليا بكلية النقل البحري والتكنولوجيا وعدد 

مادة مناهج البحث العلمي بمعهد النقل الدولي لمحاضر عمل كلوجيستيات الماجستير فى معهد النقل الدولي وال

بحث تخرج لدبلوم  09، شارك أثنائها في اإلشراف العلمي علي عدد 6106وحتى عام  0991اللوجستيات منذ عام 

 .الدراسات العليا الذي تنظمه األكاديمية العربية بالتعاون مع األكاديمية البحرية النرويجية 
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في  واألبحاث المتممة لدرجة الماجستير  رسائل الماجستير الدكتور النحــراوي باإلشراف على عدد من  قام

اقتصاديات النقل البحري والدولي واللوجيستيات الفترة من )   ومنها : ) 2072 -7991ادارة و

 الرؤية المستقبلية للنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر.  (0

 الموانئ وارتباطها بإنشاء وتشغيل المراكز اللوجستية األساليب الحديثة إلدارة   (6

 المناطق الحرة في مصر ودورها في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ . (2

 خصخصة شركات النقل البحري وأثرها في القدرة التنافسية للموانئ المصرية. (4

 تطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتدريب البحري. (1

 ة التأثير االقتصادي للعولمة على صناعة النقل البحري .دراس (2

 استراتيجيات الشركات المالحية الكبرى لسفن الحاويات في البحر المتوسط. (1

 مقومات منظومة سلسلة التوزيع المادي لصادرات البضائع المصرية المبردة. (2

 ت .رؤية مستقبلية للنقل البحري المصري في ضوء اتفاقية تحرير تجارة الخدما (9

 التطورات الراهنة في النقل بسفن الحاويات وأثرها على محطة حاويات اإلسكندرية. (01

 .تطبيق منظومة التبادل االلكتروني للبيانات بشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات  (00

  دراسة اإلطار العام لعملية خصخصة الموانئ البحرية المصرية. (06

 راسة حالة ميناء اإلسكندرية(.دور التسويق في  الموانئ البحرية المصرية ) د (02

 تحديث األسطول التجاري المصري في ضوء تطورات صناعة النقل البحري في العالم . (04

 األهمية اإلستراتيجية لألسطول التجاري البحري المصري. (01

 ) الجمهورية العربية اليمنية(.، المركز التنافس ي لميناء عدن في املجال االقليمى والعالمي  (02

 ) البحرين(.، البحرينية في ظل تطورات صناعة النقل البحري  مستقبل الموانئ (01

 )البحرين(  ، مقومات إنشاء وتشغيل شبكة للسكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي (02

 ) دولة قطر(.، اإلدارة الحديثة للموانئ لتعزيز القدرة التنافسية لميناء الدوحة  (09

 )السعودية(. ،  كامل بين شبكات النقلدور الموانئ البحرية السعودية في تفعيل الت (61

 ) دولة اإلمارات العربية المتحدة( .    ،دور حرس السواحل والشرطة البحرية  (60

 ) ليبيا(.، المقومات االقتصادية إلنشاء محطة حاويات حديثة بميناء طرابلس  (66

 ) ليبيا (. ،  تطوير الموانئ البحرية الليبية دراسة حالة لميناء بنغازى  (62

 . )ليبيا (، تطوير الموانئ البحرية الليبية بيقات التكنولوجية الحديثة على إدارة و أثر التط (64

 

 

 



9 
 

 :( 2076 - 2072) النحـــراوي للعمل بالجمهورية العربية السورية  /فترة إنتداب الدكتور 

 :من المعيدين السوريين  الثنين درجة الماجستير تين لف على إعداد رسالاشر اإل 
 

 في الجمهورية العربية السورية دراسة حالة لميناء الالذقية  بين الموانئ البحرية والجافة التكامل التشغيلي 

  محددات جودة الخدمات اللوجيستية في شركات الصناعات الهندسية السورية 

 

ى النقل الدولى البحوث العلمية المتممة للحصول على درجة الماجستير فد من اإلشراف على عد

لوم امج الدراسات العليا لمعهد النقل الدولى واللوجيستيات باالكاديمية العربية للعفى بر  واللوجيستيات

 :ومنها  2072الى عام  2002فترة من عام خالل ال والتكنولوجيا والنقل البحرى 

1- Role of Logistics in Improving the Market Share of Damietta Port.  

2- Applications of Logistics and its Impact on Marketing Policies for Multinational Corporations. 

3- Role of Logistics in Enhancing International Marketing Strategy of Maersk Line’s Services. 

4- Policies of International Logistics Services Providers and its Impacts on Freight Forwarders. 

5- Role of Global Supply Chain and Logistics in LNG Business.  

6- Towards an Application of Effective Methods in the Marketing of Alexandria Port Services. 

7- A Study of the Expected Benefits of Establishing a Logistic Center in El Sokhna Port. 

8- A Comparative Study of Egyptian Container Transport System in Egypt. 

9- Developments in Container Shipping in the Mediterranean and Its Impacts on Alexandria Port. 

10- A Study of the Expected Benefits of Establishing A Logistic Center in El Sokhna Port. 

11- Privatization Process and Its Impact on Port Competitiveness. 

12- Towards an Application of Effective Methods for the Marketing of Alexandria Port Services 

13- Establishing A Global Logistics Center Within Khartoum International Airport",  (SUDAN). 

14- Role of Modern Logistics in Promoting Port Competitiveness. 

15- Role of Logistics in Supporting Competitive Advantage, a Case Study Mombasa Port. (KENYA) 

16- Role of Logistics Management in Oil Companies (British Petroleum – EGYPT). 
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والبحرية في مصر  واالدارية ؤتمرات العلمية والندوات االقتصاديةفي العديد من الم كمحاضر شارك 

 ، ومن أهمها: بتقديم األوراق البحثية والوطـن العربي وأوروبا

 اإلسكندرية  ،  جميع مؤتمرات النقل البحري على مشارف القرن الحادي والعشرين وآثاره على الدول النامية ،

 .6106عام  إلى 0991"ماردكون "خالل الفترة من عام 

  6106إلى عام  0991باألكاديمية ، الفترة من عام   ندوة دولية لمعهد تدريب الموانئ 04عدد   . 

 ، التي تنظمها الجمعية العربية للمالحة  مجموعة المؤتمرات والندوات  البحرية الدولية عن النقل البحري العالمي

 .6106وحتى عام  0992منذ عام 

 ألول عن النقل البحري العالمي  بالمملكة العربية السعودية المنتدى البحري الدولي ا. 

 .الندوة البحرية الدولية األولى عن األهمية اإلستراتيجية واالقتصادية لموانئ البحر األحمر 

 المؤتمر البحري الدولي األول عن النقل البحري في البحر المتوسط ، فالـيتا ، مالــــطة. 

 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية بجامعة االسكندرية ، عن دور الدولة في  المؤتمر العلمي الثالث لكلية

 بحث علمي محكم عن ::  6101تحقيق التنمية المستدامة : 

 عوامل تحقق النمو االقتصادي في اليابان في حقبة النهضة اليابانية ""

 بحث علمي محكم عن ::  6101ة : باألكاديمي)مارلوج( عن النقل البحري واللوجيستيات  المؤتمر الدولي 

 دراسة مقارنة لتنمية صناعة بناء السفن في الدول النامية مع التطبيق على مصــــــــر ""

 6101: يوة على خريطة السياحة الدولية المؤتمر السياحي الدولي األول عن التطوير المتوازن لواحة س              :

 ."للتنمية االقتصادية والسياحية لواحة سيوة " رؤية مستقبلية  :ي محكم عن بحث علم

  : بحث علمي محكم عن : 6109المؤتمر الدولي عن النقل البحري واللوجيستيات )مارلوج( باألكاديمية : 

 "دراسة تحليلية لتطور أسطول سفن شركة المالحة اإلسرائيلية ) زيم ( وعملياتها التشغيلية"

 

مكتبة و  للجمعية العربية للمالحة ةالثقافي ياتلملتقاواملحاضرات بالندوات قدم العديد من 

 :اإلسكندرية 

 رن الحادي والعشرين .ــاإلستراتيجية البحرية للدول على مشارف الق 

 . االستكشافات البحرية بوتقة السياسة واالقتصاد والتاريخ 

 . دور اللوجيستيات في حركة النقل والتجارة الدولية 

 ت التطوير في قناة باناما .الدروس المستفادة من مشروعا 

 . المشروعات االسرائيلية للنقل فى الشرق االوسط وآثارها على االقتصاد المصرى 

 .التغيرات الجيوبوليتيكية فى العالم وأثرها على المنظومة اللوجيستية 
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