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 السرية الذاتية
 محك غنيم      تساذ  الكتار/  محدك  لأل

MOHAMED AHMED ABDELRAZEK GHONIEM 

 جذمعة املنصر/ة  –بكلية اآلداب  األنثروبرلرجيذ تساذ  

 
 :البيانات الشخصية

 . .د/ محمد أحمد عبد الرازؽ غنيـأ:  االسـ
 غنيـ أحمد اسـ الشيرة : محمد

 :   الحاليةالوظيفة 
 مػػػف عػػػاـ جامعػػػة المنصػػػورة  - كميػػػة ابدا االج مػػػاع بقسػػػـ  ثروبولوجيػػػااألن أسػػػ اذ

9666. 
   بالدقيمية االج ماعيةالميف نقي. 
   رئػػيس قطػػاع الخدمػػة االج ماعيػػة بػػالمجمس االعمػػو لمجامعػػات ووزارة ال عمػػيـ العػػال

 42/99/4195ح و  4192بجميورية مصر العربية مف 
 دا  ، قسـ االج ماع .جامعة المنصورة ، كمية اب مكاف العمؿ : 

 عنواف العمؿ : جامعة المنصورة ، كمية ابدا  ، قسـ االج ماع .
شػػارع كمػػاؿ الػػديف صػػحح ، سػػموحة سػػ ايؿ ، سػػيدي جػػابر ، ااسػػكندرية ، جميوريػػة  63عنػػواف ااقامػػة : 

 مصر العربية .
 162446416  : ميفوف المنزؿ  ميفوف : 

 19446921624 :محموؿ
 4414262 -4414265العمؿ:  ميفوف 
  4414243: فاكس

 dmghoniem@yahoo.com      :  البريد االلك رون   
mghoniem@mans.edu.eg 

 .ـ 45/4/9626:  الميحد اريخ 
 الجنسية : مصري
 42614459414663الرقـ القوم  : 

 A03455872رقـ جواز السفر : 
 الحالة االج ماعية : م زوج ويعوؿ اثناف مف األبناء .
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 المؤىحت العممية :

  األنثروبولوجيا الحضرية بيف  ف  موضوعدك وراه ف  األنثروبولوجيا مف جامعة ااسكندرية"
 .9652دراسة المدف القديمة والمدف المس حدثة : دراسة مقارنة" عاـ 

 فػػ  موضػػوع " ال حضػػر فػػ  المج مػػ   ةر فػػ  األنثروبولوجيػػا مػػف جامعػػة ااسػػكندريماجسػػ ي
 . 9654القطري م  ال ركيز عمو مدينة الدوحة : دراسة أنثروبولوجية" عاـ 

  عػػػاـبكميػػػة ابدا  جامعػػػة ااسػػػكندرية  ااألنثروبولوجيػػػا مػػػف قسػػػـ األنثروبولوجيػػػليسػػػانس 
9645. 

 :الوظيف ال درج 
دراسػػية لنيػػؿ درجػػة الماجسػػ ير مػػف جامعػػة ااسػػكندرية فػػ  الف ػػرة مػػف  حصػػؿ عمػػو منحػػة  فػػرغ -

-9651وخحليػػا حصػػؿ عمػػو بعثػػة دراسػػية مػػف جامعػػة قطػػر لمػػدة عػػاـ جػػامع   9646-9654
 وذلؾ لمقياـ بدراسة ميدانية لمماجس ير ف  مدينة الدوحة بدولة قطر. 9659
الػػػػػو 3/2/9656عػػػػاـ اع بكميػػػػػة ابدا  جامعػػػػة المنصػػػػورة مػػػػدرس مسػػػػاعد بقسػػػػـ االج مػػػػ -
3/9/9653. 
 . 3/2/9666ال   9653/ 3/9مدرس بقسـ االج ماع بكمية ابدا  جامعو المنصورة مف  -
 . 49/2/9666أس اذ مساعد بقسـ االج ماع بكمية ابدا  جامعو المنصورة مف سنو  -
 وح ػػػ 9666/ 69/2أسػػػ اذ االج مػػػاع واالنثروبولوجيػػػا بكميػػػة ابدا  جامعػػػو المنصػػػورة مػػػف  -

4196. 
  .وح و االف 4196 /69/4مفأس اذ م فرغ بكمية ابدا  جامعو المنصورة   -
 9664مػػف و نميػػة البيئػػة .شػػئوف خدمػػة المج مػػ  ل -جامعػػة المنصػػورة  - ابدا كيػػؿ كميػػة و 
/4111 

 4111\9666جامعو المنصورة  ابدا رئيس قسـ االج ماع بكميو 

 بالقرارات الوزارية ال الية: سنوات 5نصورة ولمدة عميد المعيد العال  لمخدمة االج ماعية بالم -

 . 61/5/4119ب اريخ  9414أوال : بالقرار الوزاري رقـ  -
 .91/5/4114ب اريخ  9299ثانيا : بالقرار الوزاري رقـ  -
 . 92/3/4116ب اريخ   452ثالثا : بالقرار الوزاري رقـ  -
 . 5/3/4112ب اريخ   526رابعا : بالقرار الوزاري رقـ  -
 . 43/3/4112ب اريخ  9236سا : بالقرار الوزاري رقـ خام -
 . 94/5/4113ب اريخ  9613سادسا : بالقرار الوزاري رقـ  -
لمػػدة سػػن يف ح ػػو  4/5/4114ب ػػاريخ  9549سػػابعا : بػػالقرار الػػوزاري رقػػـ  -

69/5/4116  . 
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ح ػػو  6/6/4116لمػػدة أربػػ  سػػنوات خػػحؿ الف ػػرة مػػف  جامعػػة المنصػػورة  -دا اب عميػػد كميػػة -
69/4/4196 .  

لمجامعػات ووزارة ال عمػيـ العػال  بجميوريػة  الخدمػة االج ماعيػة بػالمجمس االعمػ   رئيس قطاع -
 ـ.6/99/4195ح    5/99/4192مصر العربية مف 

ـ الػػػو 4195عضػػػو المجنػػػة ال خطيطيػػػة لقطػػػاع كميػػػات الخدمػػػة االج ماعيػػػة الػػػدورة الحاليػػػة  -
 ـ.4149

( لسػنة 692بالمجمس األعمػو لمثقافػة بػالقرار رقػـ   ل شجيعيةعضو لجنة فحص جوائز الدولة ا -
 ـ.4196

 بعض المياـ االكاديمية االخرى:
  3/6/9664المركز الحضاري لعمـو اانساف وال راث الشعب  بجامعة المنصورة مف  أنشئ -

 . ح و ابفويشغؿ مدير المركز مف ىذا ال اريخ 
 46/5/9663جامعة المنصورة مف  - مركز الخدمات والبحوث ال عميمية بكمية ابدا  أنشئ -

 ح و  اريخ ال عييف عميدا لممعيد العال  لمخدمة االج ماعية بالمنصورة مدير المركزوشغؿ 
 . ـ9/5/4119ف 

ثـ ادخؿ مبن  كميو ابدا   4116مبن  كميو ابدا  القديـ مف عاـ  ثأعاد  طوير و حدي -
اؿ مبن  الكمية الجديد مف عاـ الجديدة   داخؿ الحـر الجامع  (إل  خطو الدولة واس كم

و ـ طرح مناقصو ل نفيذ األعماؿ ف   وقي  عقد إنشاء األعماؿ 4196ح   عاـ 4191
ال نفيذية لمشروع إنشاء مبنو كميو ابدا  الجديد م  الشركة المصرية العامة لممبان  ف  

 حؿ سنوات مميوف جنيو عم  أف ي ـ  نفيذ المشروع خ 44ـ ب كمفو إجمالية قدرىا 4199\2\6

 وقد  طورت ميزانيو مبن  كميو ابدا  الجديد عم  النحو ال ال  : -

- 4191/4199 - 4199/4194 - 4194/4196 
 مميوف جنيو 96 - مميوف جنيو  91 - مميوف جنيو 2 -
 

 : عضويو المجاف القوميو والعممية 
يف عضو المجنة العممية لفحص االن اج العمم  لشغؿ وظائؼ االسا ذة واالسا ذة المساعد .9

 4196/4144عشرة  ةالدورة الثالث
عضو المجاف المخ صة ب رشيح السادة عمداء الكميات والمعاىػد بجامعػة المنصػورة وذلػؾ  .4

بقرار األسػ اذ الػدك ور وزيػر ال عمػيـ العػالو ورئػيس المجمػس األعمػو لمجامعػات المصػرية 
فو  ح و نياية ال شكيؿ 96/99/4192اع بارًا مف  42/99/4192ب اريخ  2633رقـ 
92/4/4192  . 
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عضو المجاف المخ صة ب رشيح السادة عمداء الكميات والمعاىػد بجامعػة المنصػورة وذلػؾ  .6
بقرار األسػ اذ الػدك ور وزيػر ال عمػيـ العػال  ورئػيس المجمػس األعمػو لمجامعػات المصػرية 

 اع بارًا مف  ح و نياية ال شكيؿ فو  42/99/4192ب اريخ  2633رقـ 

 

ة العمميػػة لمعاونػػة أ.د/ نائػػ  رئػػيس جامعػػة المنصػػورة لقطػػاع عضػػو المجنػػة االس شػػاري .2
وح ػو  49/2/4193ب ػاريخ  92الدراسات العميا والبحوث والعحقات الثقافية بػالقرار رقػـ 

وذلػػؾ لمنظػػر فػػو الموضػػوعات ذات األىميػػة القصػػوى فػػو رفػػ  المسػػ وى  69/4/4196
 عػػرض لممناقشػػة فػػو  المنشػػود وفػػو قطػػاع الدراسػػات العميػػا والبحػػوث واصػػدار  وصػػيات

 المجاف المخ مفة بيذا القطاع . 

يػػات ابدا  األعضػػاء فػػ  ا حػػاد الجامعػػات مالمجنػػة ال نفيذيػػة لمجمعيػػة العمميػػة لك عضػػو .2
 . 4192أبريؿ  49 – 41العربية بجامعة الممؾ سعود بالرياض ، 

 قافةلمث القوم بالمجمس  (شعبو العمـو اانسانية   الم خصصة  القوميةعضو المجالس  .3
 . 4115اب داء مف نوفمبر  وااعحـوالفنوف وابدا  

اب ػػداء مػػف  (االج مػػاع واألنثروبولوجيػػا دراسػػات لجنػػو    لمثقافػػة األعمػػوعضػػو المجمػػس  .4
وح ػو ابف عضػو لجنػة الفنػوف الشػعبية وال ػراث   4116يسمبر وح   د 4114ديسمبر
  .وح و االف 4192مف  الماديغير  الثقاف 

 4115/4199فػػ  الػػدورة العاشػػرة  لممجمػػس االعمػػو لمجامعػػات يفعضػػو لجػػاف المحكمػػ .5
  عمػـ االج مػاع والػدورة االسا ذة واالسا ذة المسػاعديف فػ و رقية لفحص االن اج العمم  

 .   4193/4196الحادية عشرة 
 4192وح ػو  4116مػف سػب مبر عم  لمجامعات بالمجمس األ ابدا عضو لجنة قطاع  .6

. 

بدولػو  العممػ والبحػث  العػال مػف وزيػر ال عمػيـ  المشػكمة ديم االكػا ـال قييعضو لجنو  .91
 الشػػارقةوالعمػػـو بجامعػػو  ابدا كميػػو ب قسػػـ االج مػػاع  ل قػػيـ الم حػػدة العربيػػة اامػػارات
 . 4114فبراير 

مػف وزيػر ال عمػيـ العػالو والبحػث العممػو بدولػة  المشػكمة  ميعضو لجنة ال قييـ األكػاد .99
ال طبيقو الػذى  قدمػو عمـ االج ماع  ف برنامج البكالوريوس االمارات لم قييـ األكادمو ل

مػارس  96الػو  93جامعة العيف لمعمـو وال كنولوجيا فػو العػيف وذلػؾ خػحؿ الف ػرة مػف 
4192  . 

عضو منسؽ برنامج االج ماع ال طبيق  ف  جامعة دب  الكندية بدولػة االمػارات العربيػة  .94
 4195الم حدة ف  
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 4119دمػػة االج ماعيػػة بػػوزارة ال عمػػيـ العػػال  منػػذ عػػاـ عضػػو لجنػػة قطػػاع معاىػػد الخ .96
 .4115وح و 

بجامعػػو الكويػػت مػػف  االج ماعيػػةبحوليػػات ابدا  والعمػػـو  العممػػ عضػػو مجمػػس النشػػر  .92
  و ح و ابف . 44/2/4112

ولػػو الكويػػت بد العربيػػة والجزيػػرةبمركػػز دراسػػات الخمػػيج  العممػػ عضػػو مجمػػس النشػػر  .92
 وح و ابف. 92/4/4112

 دولة الكويت . –جمس النشر العمم  بحولية عالـ الفكر عضو م .93
 :عضوية الجمعيات العممية

 مصر  . ك ا  عضو ا حاد .9

 عضو اال حاد الدول  لألنثروبولوجيا. .4

 عضو عامؿ بجمعية أصدقاء مك بة ااسكندرية . .6

 الجمعية الجغرافية المصرية.عامؿ عضو  .2

 نـ( .رابطة األخصائييف النفسييف المصرية  را عامؿ عضو .2

 عضو الجمعية المصرية لعمـو األنثروبولوجيا البيولوجية . .3

 عضو الجمعية العربية لإلدارة .  .4

 عضو جمعية األثرييف . .5

  

 :المجاف الداخمية لمجامعةعضوية 
 مدير المركز الحضارى لعمـو اانساف وال راث الشعبو ح و ابف . .9

ح ػػػو  4116 ػػػرة مػػػف فػػػو الفجامعػػػة المنصػػػورة  –رئػػػيس  حريػػػر مجمػػػة كميػػػة ابدا   .4
69/4/4196 . 

ح ػػػو  4/91/4191عضػػػو مجمػػػس إدارة دار ضػػػيافة جامعػػػة المنصػػػورة اع بػػػارا مػػػف  .6
69/4/4196 . 

 . 69/4/4196ح و  األداء الجامعو عضو مجمس إدارة  طوير .2

إدارة لجنػػة صػػندوؽ الرعايػػة االج ماعيػػة ألسػػر أعضػػاء ىيئػػة ال ػػدريس  سعضػػو مجمػػ .2
 . 69/4/4196ة ح و معاونييـ الم وفيف أثناء الخدمو 

 .  69/4/4196ح و  عضو مجمس إدارة وحدة االن سا  الموجو بالجامعة .3

 عضو مجمس إدارة وحدة نظـ المعمومات الجغرافية بجامعة المنصورة . .4

 . 69/4/4196ح و عضو مجمس إدارة مركز الخدمة العامة بجامعة المنصورة  .5

 . 69/4/4196ح و عضو مجمس إدارة وحدة مطبعة جامعة المنصورة  .6

  69/4/4196ح و  عضو مجمس ادارة مركز  دريس المغة العربية لغير الناطقيف بيا .91
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  :األكاديمية والمينيةالخبرة االس شارية و 
ممثػػؿ كميػػة ابدا  لشػػئوف خدمػػة المج مػػ  و نميػػة البيئػػة بمجمػػس جامعػػة المنصػػورة مػػػف  -

 .61/94/9666وح و  61/94/9663
 . 92/94/4111وح و  44/3/9666بدا  اع بارا مف ارئيس قسـ االج ماع بكمية   -
وكيػػؿ كميػػة ابدا  جامعػػة المنصػػورة لشػػئوف خدمػػة المج مػػ  و نميػػة البيئػػة بااضػػافة إلػػو   -

 . 69/4/4119وح و  61/94/9666عممو كرئيس قسـ االج ماع اع بارا مف 
حت الواق  و طمعات مشك   جامعة المنصورة –مقرر عاـ المؤ مر العمم  األوؿ بكمية ابدا   -

 ـ.9663ابريؿ  4-3المس قبؿ( 
بػػيف  مقػػرر عػػاـ مػػؤ مر المنصػػورة األوؿ لممركػػز الحضػػاري لعمػػـو اانسػػاف وال ػػراث الشػػعب    -

جامعػة   -الػذي عقػد فػ  كميػة ابدا   9665مػايو 4 – 2األصالة والحداثة( فػ  الف ػرة مػف 
 المنصورة. 

وال نميػػػة الػػػذي عقػػػده المركػػػز الحضػػػاري لعمػػػـو    مقػػػرر عػػػاـ مػػػؤ مر الثقافػػػة الشػػػعبية -      
والػػذي عقػػد بكميػػة ابدا   9666أك ػػوبر  49-96اانسػػاف وال ػػراث الشػػعب  فػػ  الف ػػرة مػػف 

 جامعة المنصورة.
اليويػة والمسػ قبؿ الػذي عقػده المركػز الحضػاري  -مقرر عاـ مؤ مر الثقافة الشػعبية العربيػة -

نصػورة بال عػاوف مػ  أكاديميػة الػدل ا لمعمػـو بالمنصػورة لعمـو اانساف بكمية ابدا  جامعػة الم
بكميػة ابدا   4114ابريػؿ  2-4وحمقة الحوار الثقاف  ببيػروت والػذي عقػد خػحؿ الف ػرة مػف 

 . جامعة المنصورة
 96-99  الف ػرة مػف المنعقػد فػ  مقرر عاـ مؤ مر الثقافة الشػعبية العربيػة : رؤى و حػوالت –

المؤ مر الراب  لممركز الحضػاري ، وىذا ىو  جامعة المنصورة – ا ابد( بكمية  4193 أك وبر
لعمـو اانساف وال راث الشعب  بجامعة المنصػورة والثػامف باالشػ راؾ مػ  حمقػة الحػوار الثقػاف  
ف  لبناف واألوؿ باالش راؾ م  المجمس األعمو لمثقافة   لجنة الفنوف الشعبية وال راث الثقػاف  

 . باالش راؾ م  جامعة الدل ا لمعمـو بالمنصورةغير المادي ( والثان  
عضو المجنة ال حضيرية العميا لممػؤ مر العربػ  عػف الثقافػة الشػعبية فػ  عػالـ م غيػر والػذي  -

 . 4112سب مبر  46وح و  44عقد ف  بيروت ف  الف رة مف 
شعبية ف  عػالـ الثقافة ال ممثؿ الوفود العربية ف  المؤ مر السادس لمثقافة الشعبية العربية   -

 . 46/6/4112-44م غير( المنعقد ف  لبناف ف  الف رة مف 
فػ    4112عضو لجنة  حكػيـ األنشػطة الثقافيػة ألسػبوع شػبا  الجامعػات المصػرية فبرايػر  -

 رحا  جامعة المنصورة .

 .4113/4114حداثة ف  بيروت مف عاـ مناو  لمجمة ال  حريرعضو اس شاري ورئيس  -
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 عامة لحمقو الحوار الثقاف  المبنان  .ال األمانةعضو  -
 .عضو الييئة ال أسيسية لمفولكمورييف العر  -
عضػػوية المجػػاف العمميػػة المنبثقػػة مػػف مجػػالس كميػػة ابدا  مثػػؿ لجنػػة المخ بػػرات العمميػػة  -

لجنػػة العحقػػات الثقافيػػة رئػػيس لجنػػة شػػئوف المج مػػ  و نميػػة البيئػػة بالكميػػة مػػف  -المك بػػات
 ـ.9/5/4119وح و  9663عاـ

 :الميمات العممية
ميمػػة عمميػػة لمػػدة سػػ ة شػػيور بالواليػػات الم حػػدة األمريكيػػة بجامعػػة نيويػػورؾ ببػػنج  -

بػػدأت فػػ   State University of New York At Binghamtonىػػام وف 
 ـ.9666أغسطس 

 :الميمات الرسمية
امعػػة ميمػػة رسػػمية لحضػػور االج مػػاع الثػػامف لمييئػػة العامػػة لجمعيػػة كميػػات ابدا  بج -

 . 4191ابريؿ  42 – 42السمطاف قابوس بسمطنة عماف فو الف رة مف 

ميمػػة رسػػمية لحضػػور االج مػػاع العاشػػر لمييئػػة العامػػة لجمعيػػة كميػػات ابدا  بجامعػػة  -
 . 4194ابريؿ  41 – 96القديس يوسؼ بمبناف فو الف رة مف 

فػو اطػار  ميمة رسمية بجميورية الصيف الشعبية بجامعة يانج  سو القاء محاضػرات -
 44 – 92ال بادؿ األكاديمو بػيف جامعػة المنصػورة وجامعػة يػانج  سػو فػو الف ػرة مػف 

 . 4194نوفمبر 
 :األوسمةو  الجػػػػوائػػػػز

الحصوؿ عمو جائزة الدولة ال قديرية ف  العمـو االج ماعية   جميورية مصر العربيػة (  -
4195 

العمػػػـو االج ماعيػػػة     الحصػػػوؿ عمػػػو جػػػائزة جامعػػػة المنصػػػورة ال شػػػجيعية فػػػ  مجػػػاؿ -
 ـ.9662-62واانسانية ف  العاـ الجامع  

وسػػاـ وزارة الثقافػػة وال عمػػيـ العػػال  المبنانيػػة وحمقػػة الحػػوار الثقػػاف  المبنػػان  بمناسػػبة  -
فػػ  المػػؤ مر الثػػان  لمثقافػػة الشػػعبية العربيػػة  (بيػػروت عاصػػمة ثقافيػػة لمعػػالـ العربػػ  

 ـ.42/4/9666-49المبنانية ف  

ال راث الشعب  األردنػ  فػ   -رة الثقافة األردنية ف  مم ق  عماف الثامف العقبةوساـ وزا -
6-99/99/9666. 

 .4/2/4114وساـ المركز ال ربوي لمبحوث واانماء ف  الجميورية المبنانية ف   -

 .4112وساـ جامعة المنصورة بمناسبة اليوبيؿ الفض  لكمية ابدا  ابريؿ  -
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نان  بمناسػبة المػؤ مر السػادس لمثقافػة الشػعبية العربيػة وساـ حمقة الحوار الثقاف  المب -
 . 6/4112/ 44:46ف  الف رة مف  (الثقافة الشعبية ف  عالـ م غير   بعنواف 

 .4115سب مبر  95درع وزارة الثقافة المبنانية ف   -

 .4115وساـ لجنة جبراف خميؿ جبراف الوطنية المبنانية سب مبر  -
 

 :البحوث ال طبيقية الممولة
دراسػػػػة  مشػػػػرؼ عمػػػػ  بحػػػػث المعوقػػػػات الثقافيػػػػة لم نميػػػػة بالمج معػػػػات الصػػػػحراويةال -

بالمركز القوم  لمبحوث االج ماعية و الجنائية قسـ  أنثروبولوجية فو محافظة مطروح 
 ػاريخ نشػر الدراسػة  ح ػوو  4113بحوث المج معػات الريفيػة و الصػحراوية منػذ عػاـ 

 .4192فو 

ي مول ػػو جامعػػة الشػػعب  لمحافظػػة الدقيميػػة والػػذالباحػػث الرئيسػػ  لبحػػث جمػػ  ال ػػراث  -
 .4114ح   عاـ  و9662المنصورة منذ عاـ 

الباحث المناو  لبحث ال نظيـ القبم  والعائم  وعحق و بال نمية ف  سيناء والذي مول ػو  -
 .4114وح و عاـ  9666أكاديمية البحث العمم  وال كنولوجيا بالقاىرة، منذ عاـ 

دانيػة فػ  بحػث المج معػات الصػحراوية فػ  مصػر الػذي أجػرى رئيس فريؽ الدراسػة المي -
 حػػت إشػػراؼ األسػػ اذ الػػدك ور/ احمػػد أبػػو زيػػد بػػالمركز القػػوم  لمبحػػوث االج ماعيػػة 

 بشماؿ سيناء. 9655-54والجنائية بالقاىرة ف  الف رة مف 

رئيس فريؽ الدراسة الميدانية فػ  بحػث مج معػات الصػياديف فػ  بحيػرة المنزلػة ضػمف   -
ى العالـ الذي اشػرؼ عميػو األسػ اذ الػدك ور/ احمػد أبػو زيػد داخػؿ نطػاؽ بحػث بحث رؤ 

 قػػويـ السياسػػات الثقافيػػة فػػ  مصػػر ب كميػػؼ مػػف المركػػز القػػوم  لمبحػػوث االج ماعيػػة 
ـ السياسػػػػات والبػػػػرامج االج ماعيػػػػة والجنائيػػػػة بالقػػػػاىرة ضػػػػمف البرنػػػػامج الػػػػدائـ ل قػػػػوي

 ـ9661لمدة عاـ (  المشروع األوؿ

 
 :لحقمية ف  مجاؿ البحوثالخبرة ا
االشػػػ راؾ فػػػ  بحػػػث ا جاىػػػات المج مػػػ  المصػػػري نحػػػو العمػػػؿ اليػػػدوي إشػػػراؼ قسػػػـ  -

ااسػػكندرية بال عػػاوف مػػ  مؤسسػػة كونػػارد ايػػدناور  بكميػػة االدا  جامعػػةاألنثروبولوجيػػا 
 ـ.9646-9644األلمانية 

طق ػػ  ناالشػػ راؾ فػػ  بحػػث ال نشػػئة االج ماعيػػة وأثرىػػا فػػ   كػػويف الشخصػػية وذلػػؾ بم -
 دا إشػػراؼ قسػػػـ األنثروبولوجيػػا بكميػػػةاب مطػػروح وسػػيوه وواحػػػة الجػػارة  أـ الصػػػغير(

 لمدة شير. 9646ااسكندرية عاـ  جامعة
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ااسكندرية ف  مدينة جامعة بدا  بكمية ااالش راؾ ف  بحث قاـ بو قسـ األنثروبولوجيا  -
 ـ.9646العريش وسيناء بعد اس حـ القيادة المصرية ليا عاـ

 
 :العمم مف االن اج  جان 

 م رجمة  ومقاالت ك   - أ

ااسػػػكندرية   –درا المعرفػػػة الجامعيػػػة   –(  م ػػػرجـ المػػػدف الجديػػػدة والضػػػواح    - 9
 ـ.9661

جامعػػػة المنصػػػورة العػػػدد  –مػػػاكس فيبػػػر مقػػػاؿ منشػػػور فػػػ  دوريػػػة كميػػػة ابدا   - 4
 ـ .9662يناير  السادس

 . الدا مجمة حوليات كمية ا -مقاؿ منشور االج ماع الضبط  - 6

رؤية  حميمية لك ا  ري شػارد أنطػواف الػواعظ  –الواعظ المسمـ ف  العالـ المعاصر   - 2
جامعػػة المنصػػورة العػػدد ال اسػػ   –دوريػػة كميػػة ابدا   -المسػػمـ فػػ  العػػالـ المعاصػػر

 . ـ9663عشر 

   ك   دراسات (  المؤلفات -  
ع  الحػػػػديث الطبعػػػػة األولػػػػ  المك ػػػػ  الجػػػػام -ال حضػػػػر فػػػػ  المج مػػػػ  القطػػػػري  - 2

 ـ.9645ااسكندرية  -الطبعة الثانية دار المعرفة الجامعية -ـ9652بااسكندرية 

الوشـ دراسة أنثروبولوجية مقارنػة فػو الفػف البػدائو دوريػة كميػة ابدا  المنصػورة  - 3
 . 9655الثامف مايو  العدد

سػكندرية اا -دار المعرفة الجامعيػة  –المدينة دراسة ف  األنثروبولوجيا الحضرية  - 4
 ـ .9654

 ـ.9662ااسكندرية  –مطبعة االن صار  -دراسات ف  األنثروبولوجيا  - 5

بػػػرج العػػػر   –انمػػػاط المج معػػػات المحميػػػة الحضػػػرية فػػػو المنػػػاطؽ الصػػػحراوية  - 6
بالصػػػحراء الغربيػػػة المصػػػرية ضػػػمف بحػػػث  طػػػوير الػػػنظـ البنائيػػػة فػػػو منطقػػػة غػػػر  

 . 9664سكندرية االسكندرية الخطة البحثية الثالثة جامعة اال

 

مطبعػػة جامعػػة  – انثروبولوجيػػةدراسػػة  –األحيػػاء الشػػعبية فػػ  مدينػػة المنصػػورة  - 91
 ـ.9663، المنصورة 

ف  بعض  انثروبولوجيةدراسة  -السحر والعحقات الزوجية ف  المج معات الريفية  - 99
المجمػػػد الرابػػػ    - ااسػػػكندريةجامعػػػة دا  كميػػػة ابقػػػري محافظػػػة الدقيميػػػة مجمػػػة 

 .9664-9663 ،بعوفواألر 
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 -انثروبولوجيػػةدارسػػة  -جماعػػات الغنػػاء والطػػر  بشػػارع صػػياـ بمدينػػة المنصػػورة - 94
 جامعة المنصورة. –مجمة كمية ابدا  

، مطبعػػة جامعػػة المنصػػورة  –الحػػرؼ والصػػناعات الشػػعبية فػػ  محافظػػة الدقيميػػة  - 96
 ـ.9663

و فػ  محػافظ   عػات البػداملػبعض ج انثروبولوجيػةالعر  الرحؿ فػ  مصػر دراسػة  - 92
دار عػيف لمطباعػة  ، ـ9664 ، دار المعرفة الجامعية ااسػكندرية -الدقيمية ودمياط 

 . 4119، والنشر

دورة الحياة لػدي الفػرد منػذ المػيحد ح ػو الػزواج  –العادات وال قاليد ف  دل ا مصر  - 92
 .4112 ، القاىرة دار عيف لمطباعة والنشر -

دار  -دراسة ف  االنثروبولوجيػا االق صػادية  -سوؽ الخواجات بمدينة المنصورة   - 93
 .4113،  عيف لمطباعة والنشر

دراسة انثروبولوجية ف  قري  –الممارسات الشعبية ف  دل ا مصر  –الط  الشعب   - 94
 . 4114، دار عيف لمنشر –ة محافظة الدقيمي

المع قػػػدات و األداء ال مقػػػائ  فػػػ  موالػػػد األوليػػػاء و القديسػػػيف فػػػ  مػػػدف و قػػػري  - 95
 محافظة الدقيمية

 فجزئيي4114 افةالثقالموسيق  و الفنوف الشعبية وزارة المركز القوم  لممسرح و  - 96
 .األوؿ والثانو 

دراسػة فػ  االنثروبولوجيػا  –الضبط االج ماع  والقانوف العرف  فػ  شػماؿ سػيناء  - 41
 . 4116عيف لمطباعة والنشر،دار  –االج ماعية 

دار عيف   - دراسة إثنوجرافية - افظة الدقيميةالحرؼ والصناعات الشعبية ف  مح - 49
 . 4116لمطباعة والنشر ، 

دار عػػيف  –دراسػػة أنثروبولوجيػػة  –حكايػػات الصػػياديف فػػو عزبػػة البػػرج بػػدمياط  - 44
 .  4199لمطباعة والنشر ،

 .األغنية الشعبية والثقافة المصرية  - 46

،  األوؿ فجػػزئييلممسػػرح والموسػػيقو والفنػػوف الشػػعبية  القػػوم اصػػدارات المركػػز  - 42
 . 4196 الثانو

  حت الطب  :
 ، والمراجعػػػػػػة   ػػػػػػأليؼ ميكانيػػػػػػؿ كيرنػػػػػػ   رجمػػػػػػة و حميػػػػػػؿ و قػػػػػػديـ. رؤى العػػػػػػالـ  .9

 أ.د/احمد أبو زيد.

 ال نظيـ القبم  والعائم  وعحق و بال نمية االج ماعية ف  سيناء. .4

 .  الدقيمية محافظة فو أثنوجرافيةدراسة  .عجيف الفححيف 52
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 : بحوث جارية
  راث الشعب  لمحافظة الدقيمية.ال -9

 األيكولوجيا وأنماط السموؾ ف  بحيرة المنزلة. -4

 األمثاؿ الشعبية. -6

 مؤ مرات عممية
مػػؤ مر ااسػػكندرية الػػدول  األوؿ حػػوؿ ال بػػادؿ الحضػػاري لشػػعو  البحػػر الم وسػػط فػػ   .9

والمشػػػاركة ببحػػػث بعنػػػواف  بػػػدو مصػػػر بػػػيف البػػػر  9662اير ينػػػ 96- 92الف ػػػرة مػػػف 
 لبعض الجماعات البدوية ف  مصر. انثروبولوجية اسةدر  والبحر(

 -كميػة ابدا -مؤ مر المغػة واألسػاطير والخرافػات فػ  الشػرؽ األوسػط وشػماؿ إفريقيػا  .4
 .9662سب مبر  44-95جامعة بودابست بالمجر 

6. L.EM. Logos, Ethos My Those In The Middle East and North 

Africa Budapest 18-22 Sept.1995.                                                

2. Beliefs and Rural Hand Crafls In Dekehliya. Province. The 35th 

international Congeress of Asioan and North African Studies, 

(ICANAS) To Be Held In Budapest, Hungary, 7-12 July1997 

"Magic and Marital Relationships in Rural Communities – An 

Antheropogical Study in Egypt".                    

مؤ مر ااسكندرية الػدول  الثػان  حػوؿ ال بػادؿ الحضػاري بػيف شػعو  البحػر الم وسػط،  .2
والمشػاركة ببحػث بعنػواف  9663ينػاير  96إلػو  92ااسكندر األكبر وااسػكندرية مػف 

دراسػػػػػة  لمقػػػػػديس مػػػػػار جػػػػػرجس والقديسػػػػػة دميانػػػػػة(الطقػػػػػوس والمع قػػػػػدات الدينيػػػػػة  
 مقارنة ف  محافظة الدقيمية. انثروبولوجية

 مشػػػكحت الواقػػػ  و طمعػػػات  جامعػػػة المنصػػػورة –لمػػػؤ مر العممػػػ  األوؿ بكميػػػة ابدا  ا .3
 ـ.9663ابريؿ  4-3 المس قبؿ(

ي لعمـو اانساف وال ػراث الشػعب    بػيف األصػالة مؤ مر المنصورة األوؿ لممركز الحضار  .4
الػػػذي عقػػػد فػػػ  كميػػػة ابدا  جامعػػػة  9665مػػػايو 4 – 2فػػػ  الف ػػػرة مػػػف  والحداثػػػة(
 المنصورة.

 ـ.9666يوليو 42-49المؤ مر الثان  لمثقافة الشعبية المبنانية ببيروت ف  الف رة مف  .5

مػػؤ مر الثقافػػة الشػػعبية وال نميػػة الػػذي عقػػده المركػػز الحضػػاري لعمػػـو اانسػػاف وال ػػراث  .6
والػػػذي عقػػػد بكميػػػة ابدا  جامعػػػة  9666أك ػػػوبر  49-96الشػػػعب  فػػػ  الف ػػػرة مػػػف 

 المنصورة.

 ـ.9666نوفمبر  94-5العقبة  –لمفنوف الشعبية األردف ميرجاف العقبة الثالث  .91

اليوية والمس قبؿ الذي عقده المركز الحضػاري لعمػـو  -مؤ مر الثقافة الشعبية العربية .99
اانساف بكمية ابدا  جامعة المنصػورة بال عػاوف مػ  أكاديميػة الػدل ا لمعمػـو بالمنصػورة 
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بكمية  4114ابريؿ  2إلو  4 رة مف وحمقة الحوار الثقاف  ببيروت والذي عقد خحؿ الف
 ابدا  جامعة المنصورة.

نػػدوة المع قػػدات الشػػعبية فػػ  مركػػز بحػػوث الشػػرؽ األوسػػط بجامعػػة عػػيف شػػمس يػػـو  .94
دراسػػػة فػػػ   -فػػػ  إطػػػار بحػػػث المعبػػػد والمسػػػجد والمقػػػاـ 4116أك ػػػوبر  99السػػػبت 

 المع قدات الشعبية المصرية بيف الثبات وال غير.

 لكميػػػػة العمػػػػـو االج ماعيػػػػة بجامعػػػػة الكويػػػػت خػػػػحؿ الف ػػػػرة  المػػػػؤ مر الػػػػدول  الثػػػػان  .96
والمشاركة ببحث عف الط  الشعب  ودوره ف   نميو المج م   .94/4116/ 5 –3مف 

 دراسة اثنوجرافية ف  بعض قري محافظة الدقيمية.

 .4112سب مبر  46-44حؿ الف رة مف المؤ مر السادس لمثقافة الشعبية بمبناف خ .92

 

ف  الف رة مف   يشرؼ عمييا ال  المسجمة والممنوحة بيانات الرسائؿ 
 2013:2017): 

 
دراسة سوسػيولوجية فػ  قريػة طػوخ األقػحـ مركػز  –الطفولة وال نشئة االج ماعية ف  المج م  الريف   .9

 السنبحويف محافظة الدقيمية.
بشػرؽ الحفيػر  ا(دراسػة أنثروبولوجيػة لقريػة  جاليػ –لجمعيات  نمية المج م  المحمػ    ال نموي الدور .4

 بمحافظة الدقيمية.
دراسػػة أنثروبولوجيػػػة فػػػ  قريػػػة   –األدوار ال قميديػػة والمسػػػ حدثة لكبػػػار السػػف فػػػ  المج مػػػ  القػػػروي  .6

 مصرية.
فػػ  محافظػػة  ( حضػػري  –ريفػػ   راسػػة مقارنػػة بػػيف مج معػػيف محميػػيف  د – ( األيكولوجيػػا والجريمػػة   .2

 الدقيمية.
دراسػػة سوسػػيولوجية عمػػو  –شػػكمة البطالػػة فػػ  المج مػػ  المصػػري ابثػػار االج ماعيػػة واالق صػػادية لم .2

 عينة مف خريج  جامعة المنصورة.
فقراء الحضر ف  مصر دراسة سوسيولوجية لنمط سكن  الغرفة الواحدة فػ  مسػاكف اايػواء حػ  غػر   .3

 المنصورة.
 الدقيمية. الجرائـ ف  المج م  الريف  دراسة سوسيولوجية لقرية طيواي مركز السنبحويف محافظة .4
دراسػػة حالػػة لعضػػوات المجمػػس القػػوم  لممػػرأة فػػ  مػػدين    –المشػػاركة االج ماعيػػة لممػػرأة المصػػرية  .5

 القاىرة والمنصورة.
دراسػػة سوسػػيولوجية فػػ  احػػدي قػػري محافظػػة  –أنمػػاط العنػػؼ ضػػد المػػرأة فػػ  المج معػػات الريفيػػة  .6

 الدقيمية.
دراسػػة سوسػػيولوجية ألحػػدي قػػري محافظػػة  -ال كنولوجيػػا و غيػػر البنػػاء الطبقػػ  فػػ  مج مػػ  القريػػة  .91

 الدقيمية.
 دراسة أنثروبولوجية لمج معات الصيد ببحيرة المنزلة. –نسؽ القيـ ف  مج م  الصيد  .99
 المخ ارة. دراسة سوسيولوجية لبعض األعماؿ  –الوض  االج ماع  لممرأة ف  روايات نجي  محفوظ  .94
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 .فو مدينة المنصورة ثروبولوجيةأندراسة سوسيو  –الرؤية المج معية لم اميف الصحو  .96
 دراسة ميدانية فو مدينة المنصورة . –الثقافة السياسية لمشبا  فو مصر  .92
 دراسة سوسيولوجية عمو مدينة المنصورة . –ال حضر وال غير فو أنساؽ القيـ  .92
 ااعحـ الدينو ودوره فو  شكيؿ رؤى الشبا  المصرى نحو قضايا المج م  . .93
دراسػة ميدانيػة عمػو األطفػاؿ ذوى ااعاقػة  –فو  فعيؿ حماية حقػوؽ المعػاقيف دور الجمعيات األىمية  .94

 بمحافظة الدقيمية .
 دراسة ميدانية عمو طح  جامعة المنصورة . –رؤى الشبا  لظاىرة ال حرش بالمرآة  .95
دراسػة ميدانيػة لعينػة مػف  –ابثار االج ماعية واالق صادية لنظاـ المعاش المبكػر فػو ظػؿ الخصخصػة  .96

 مميف بقطاع األعماؿ بمدينة المنصورة . العا
 عمو ال نمية االق صادية واالج ماعية فو مصر . وأثاره األمواؿغسؿ  .41
 قياس مؤشر ال نمية البشرية عمو المس وى المحمو م  حالة دراسية " مدينة االسكندرية " . .49
 ااح ياجات االج ماعية والثقافية لمطفؿ العمانو "دراسة ميدانية " .44
لم غيرة لمموارد البشرية فو  نمية القطاع العاـ بسػمطنة عمػاف " دراسػة ميدانيػة لمقػوى العاممػة األدوار ا .46

 فو القطاع العاـ بسمطنة عماف"
 .فو مصر 4199يناير  42ة عمو ثورة دراسة سوسيولوجي –الوعو السياسو والثورة  .42
 .ال غيرات ااج ماعية وظاىرة ااغ را  لدى طالبات الجامعة بسمطنة عماف  .42
الرؤيػػة المج معيػػة ادارة الوقػػت فػػو مواجيػػة الضػػغوط المينيػػة  " دراسػػة ميدانيػػة عمػػو العػػامميف بكميػػة  .43

 عماف لمسياحة بسمطنة عماف " .
األداء الوظيفو لمعامميف لممؤسسات الحكومية وأثره عمو ال نمية المس دامة فو المج م  العمانو "  .44

 دراسة سوسيولوجية " .
 لعاممة لديواف البحط السمطانو عماف "دراسة ميدانية " .نوعية الحياة والمرأة ا .45
 الرؤية المج معية لم أميف الصحو "دراسة سوسيولوجية أنثروبولوجية فو المنصورة  .46
عحقة الدولة الميبية بالعمالة الوافدة فو محيطيا و أثيرىا عمو السياسة الخارجية بعد ثورة الساب   .61

 عشر مف فبراير .
 كنولوجية عمو السياسات ال عميمية " دراسة ميدانية بجامعة السمطاف قابوس " . أثير الوسائؿ ال  .69
 ال حضر وال غير فو أنساؽ القيـ " دراسة سوسيولوجية عمو مدينة المنصورة " . .64
 العوامؿ ااج ماعية المؤدية لمعنؼ لدى طح  المرحمة ااعدادية . .66
 مو طح  جامعة المنصورة " رؤى الشبا  لظاىرة ال حرش بالمرأة "دراسة ميدانية ع .62
ابثار االج ماعية وااق صادية لمخصخصة فو ظؿ نظاـ المعاش المبكر "دراسة ميدانية لعينة مف  .62

 العامميف بقطاع األعماؿ بالمنصورة " .
دور الجمعيات األىمية فو  فعيؿ حماية حقوؽ المعاقيف "دراسة ميدانية عف األطفاؿ ذوى ااعاقة  .63

 . بمحافظة الدقيمية "
 الثقافة السياسية لمشبا  فو مصر "دراسة ميدانية فو مدينة المنصورة " . .64
 مظاىر العولمة فو القرية المصرية "دراسة ميدانية احدى قرى محافظة الدقيمية "  .65
 ثقافة الفقر فو المج م  العراقو "دراسة أنثروبولوجية فو مدينة المنصورة " . .66
 دراسة أنثروبولوجية احدى قري محافظة الدقيمية. -الزعامة ال قميدية ف  القرية المصرية  .21
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المج معات الحدودية ف  مصر دراسة أنثروبولوجية لح صاؿ الثقاف  و أثيره عمو بعض الجوان   .29
.  االج ماعية واالق صادية بمدينة السمـو

 دراسة ف  عمـ االج ماع السياس . –ااعحـ وال نمية السياسية بالمج م  الكوي    .24
 دراسة ميدانية. -الوع  القانون  لدى الشبا  المصري و صورا يـ المس قبمية  .26
 حميػؿ سوسػيولوج  لعينػة مػف المػادة المنشػورة بجريػد     –أنماط الجريمة المر بطة بالفقر ف  مصػر .22

 .4116-4114األىراـ وأخبار الحوادث لعام  
 ف  محافظة الدقيمية.دراسة ميدانية  -ال حميؿ السوسيولوج  لظاىرة أطفاؿ الشوارع  .22
دراسة اج ماعيػة  –األبعاد االج ماعية واالق صادية لمشروعات الصندوؽ االج ماع  لم نمية ف  مصر  .23

 ميدانية ف  محافظة الدقيمية.
 –المقومات االج ماعيػة والثقافيػة الم عمقػة بالصػحة والمػرض فػ  مج معػات الصػيد فػ  بحيػرة المنزلػة  .24

 دراسة ف  االج ماع الطب .
يرات االق صادية ف  مصر ف  حقبة ال سعينيات وانعكاسا يا السياسية واالج ماعيػة بػال طبيؽ عمػو ال غ .25

  جربة ااصحح االق صادي.
 العادات المر بطة بالزواج واانجا  وعحق يا ب نظيـ األسرة ف  ريؼ محافظة الدقيمية. .26
 سمو. الحكايات الشعبية لبعض قري محافظة الدقيمية لمحصوؿ عمو نسجيات مر  .21
دراسػػة  طبيقيػػة فػػو  -الثقافػػة الذكوريػػة فػػو المج مػػ  المصػػرى وانعكاسػػا يا عمػػو األنسػػاؽ المعرفيػػة  .29

 محافظة الدقيمية .
دراسػػة  –رؤيػػة سوسػػيولوجية لمخطػػا  الػػدينو االسػػحمو  ومشػػكحت الشػػبا  فػػو المج مػػ  المصػػرى  .24

  حميمية عمو عينة مف شبا  الجامعة بمدينة المنصورة .
 .دراسة مقارنة بيف مج معيف محمييف –اعو ونسؽ القيـ لممرآة الميبية ال غير ااج م .26
دراسػة سوسػيولوجية عمػو طػح   –عمو العحقات االج ماعية لمشػبا   و أثيره المرأىعحمو ال دفؽ اا .22

 جامعة المنصورة .
 . 4116وح و 9656دراسة سوسيولوجية فو الف رة مف عاـ  – ال مفزيونيةالريفية فو الدراما  المرآة .22
 األحياء العشوائية الم خمفة فو مدينة بغداد "دراسة ميدانية " . .23
 –محافظػة الدقيميػة كميػة ابدا   –دراسة أنثروبولوجية ف  قرية كفر القبا   -اليجرة العائدة وال غير  .24

 ماجس ير. –جامعة ااسكندرية 
 –ة دميػاط كميػة ابدا  دراسػة اج ماعيػة عػف مدينػ -المج م  الحضري والصناعات الصغيرة والحرفية  .25

 ماجس ير. –جامعة المنصورة 
دراسػػة ميدانيػػة فػػ  مدينػػة المنصػػورة كميػػة  -األحيػػاء العشػػوائية وأزمػػة فػػرص الحيػػاة فػػ  حضػػر مصػػر  .26

 جامعة المنصورة. –ابدا  
األبعاد االج ماعية واالق صادية لمشكمة األمية لدي األطفاؿ ف  الريؼ المصري بال طبيؽ عمو محافظة  .31

 مية.الدقي
دراسة عمػو عينػة مػف أعضػاء ال نظيمػات السياسػية  -العحقات القرابية وأثرىا ف  بناء القوة السياسية .39

 ف  محافظة سوىاج.
 ماجس ير . –دراسة ميدانيو ف  بعض قرى محافظو سوىاج  -ال حضر و غير القيـ المج معية  .34
 دك وراه . –ف  محافظو سوىاج دراسة ميدانيو  –فعاليو األحزا  السياسية ف  المشاركة السياسية  .36
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 دك وراه  -بحث اج ماع  ميدان  –القرابة و غير نمط العحقات القرابيو ف  المج م  الريف   .32
 ماجس ير. –دراسة ميدانيو ف  عشوائيات مدينو أسيوط  -ال نشئة االج ماعية والسموؾ االنحرافو   .32
 –ميدانيػو فػ  المممكػة العربيػة السػعودية  دراسػة اج ماعيػو –ال عميـ و غير نمط العحقػات االج ماعيػة  .33

 دك وراه .
 –دراسػػة ميدانيػو فػ  إحػدى قػرى محافظػو سػػوىاج  –ال عمػيـ وال غيػر االج مػاع  فػ  المج مػ  الريفػ   .34

 دك وراه.
 دراسة ال راث الشعب  لمحرؼ الشعبية بقرية أبو شعرة اخراج  صميمات معاصرة. .35
 دراسة ميدانية ف  قري يف مصري يف. –الدور اان اج  لألسرة الريفية ف  مصر  .36
 دراسة سوسيولوجية عف دور المرأة ف  ال نمية جنو  الصعيد ومعوقا و. –المرأة وال نمية  .41
 ماجس ير. –اليندوسية وعحق يا بالبناء االج ماع  والسياس   .49
 . جنو  سيناء - الثقافة البدوية الم غيرة دراسة انثربولوجية لح صاؿ الثقاف  ف  مدينة دى  .44
دراسػػة مطبقػػة  –دراسػػة  حميميػػة لبػػرامج جماعػػات المعػػاقيف سػػمعيا ودور خدمػػة الجماعػػة فػػ   طويرىػػا  .46

 عم  مدارس األمؿ لمصـ بالقاىرة .
 –بعض الم غيػرات السوسػيولوجية المحػددة ألسػس أسػالي  ال عامػؿ مػ  المػرض فػ  المج مػ  الريفػ   .42

 بحث اج ماع  ميدان  .
 ف  قري محافظة الدقيمية . أثير البيئة عم  محبس المرأة  .42
 دراسة انثروبولوجية ف  مج م  محم  مصري . –األبعاد االج ماعية والثقافية لرؤية الرجؿ لممرأة  .43
االح ياجػػات السػػكانية والبيئيػػة المر بطػػة ب عمػػيـ الكبػػار فػػ  الػػيمف فػػ  ضػػوء النظريػػة الوظيفيػػة   بحػػث  .44

 اج ماع   ربوي ميدان  .
 دك وراه .  –ألسري لممرأة المعيمة ومس وي األداء االج ماع  ليا العحقة بيف ممارسة العحج ا .45
 ماجس ير.  -دراسة انثربولوجية مقارنة  -طقوس الحمؿ و الوالدة لدي المرأة البدوية  .46
 دك وراه .  –مج م  دى  نموذجا "  السياحة وال غير القيمو ف  المج م  البدوي " .51
  –دراسػػة اسػػ طحعية بمدينػػة المنصػػورة   –اؽ الحضػػر الخصػػائص االج ماعيػػة لممػػرأة البائعػػة فػػ  أسػػو  .59

 ماجسػ ير .   –محافظة الدقيمية 
 - أثير ال غيرات المج معية عم  قيـ الشػبا  دراسػة ميدانيػة عمػ  عينػة مػف طػح  جامعػة المنصػورة  .54

 ماجسػ ير.
 ماجسػ ير.  - انعكاسات اليجرة العائدة لحسػرة الحضرية عم  قيـ االبناء دراسػة عم  طػح  الجامعة .56
 ماجسػ ير.  - اثر اال صاؿ الثقػاف  عم   غير الرؤية الذا يػة لجماعات البدو والمس قريف بدميػاط .52
لمرضػػو السػػػك ة الدماغيػػػة وأسػػرىـ نحػػػو نمػػػوذج لم عامػػؿ مػػػ  ىػػػذه  ةالمشػػكحت االج ماعيػػػة والنفسػػػي .52

 ماجسػ ير . -المشكحت فو إطار نموذج ال دخؿ فو االزمات 
ة السػػػموكية فػػػو خدمػػػة الجماعػػػة و نميػػػة دافعيػػػة االنجػػػاز لػػػدى األطفػػػاؿ يػػػذجو النم إسػػػ خداـ  كنيػػػؾ .53

 . اهدك ور  -المحروميف مف الرعاية األسرية 
اسػػ خداـ اخصػػائو الجماعػػة  كنيػػؾ المشػػروعات الجماعيػػة ومسػػاعده ضػػعاؼ السػػم  عمػػو االنػػدماج  .54

 رسالة دك وراه .  –المج مع  
 رسالة دك وراه .  –ل حديث المج م  الريف   رأس الماؿ االج ماع  كم غير ف  ال خطيط .55
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دراسػة مقارنػة بػيف القطػاعيف   –جودة خدمات الرعاية الصحية بمس شفيات المممكة العربية السعودية  .56
 ماجس ير .  –الحكومو والخاص 

 ماجس ير . –مواجية اح ياجات ومشكحت المج م  المصرى دور ال نظيمات المدرسية فو  .61
 -دراسػة اج ماعيػة فػو احػد قطاعػات الصػناعة بػدمياط   –الشػبا   يػة حقػوؽوحماالعمؿ الحر  سوؽ .69

 .ماجس ير
دراسػة  طبيقيػة عمػو عينػة مػف مرضػو الكبػد   -األبعاد االج ماعية والثقافية الم عمقة بظاىرة المػرض  .64

 دك وراه .   –بمحافظة الدقيمية 
 –مف الشػبا  بجامعػة المنصػورة  دراسة ميدانية عمو عينة –الشبا  واليوية المغوية فو ظؿ العولمة  .66

 ماجس ير . 
ماجسػ ير  – نمية السياحة ال عميمية فو المقاصد السياحية بال طبيؽ عمو األسكندرية كمقصد سياحو  .62

. 
 –دراسػػة ميدانيػػة فػػو حػػو السػػيدة زينػػ   –المع قػػدات الشػػعبية المر بطػػة بػػالعحج الشػػعبو لػػدى المػػرأة  .62

 ماجس ير . 
 ماجس ير . - دراسة فنية  طبيقية  –سؼ السباعو رؤية المكاف فو روايات يو  .63
دراسػة اج ماعيػة ميدانيػػة  –دور وسػائؿ اال صػاؿ الجمػػاىيرى فػو نشػر الثقافػػة الرياضػية بػيف الشػػبا   .64

 ماجس ير. -عمو بعض أندية المنصورة 
 دك وراه . –دراسة ميدانية مقارنة  –الخصخصة فو ال عميـ الجامعو وم طمبات سوؽ العمؿ  .65
 -يػر الشػرعية إلػو أوروبػا عبػر ليبيػا  وابثػار االج ماعيػة واالق صػادية عمػو المج مػ  الميبػػ اليجػرة غ .66

 دك وراه .
دراسػػة حالػػة مك بػػة مصػػر العامػػة  –دور المؤسسػػات الثقافيػػة فػػو حمايػػة ىويػػة الطفػػؿ المصػػرى  .911

 دك وراه . –بالمنصورة 
فئة الشبا  فو مج م  نامو دراسة مقارنة عمو  –العوامؿ المؤثرة عمو ممارسة الشبا  لمرياضة  .919

 دك وراه . –ومج م  م قدـ 
القػػيـ فػػو األمثػػاؿ الشػػعبية فػػو مج مػػ  البيضػػاء بميبيػػا ومج مػػ  العػػرؽ بمصػػر "دراسػػة مقارنػػة  .914

 دك وراة  –باألنثروبولوجيا الثقافية " 
ال حميؿ السوسيوأيكولوجو ل وزي  المرض بمحافظة الدقيمية "دراسة ميدانيػة بمركػز مدينػة بمقػاس  .916
 " 
 ماجس ير –رؤية المكاف فو روايات يوسؼ السباعو "دراسة فنية  طبيقية "  .912
سوؽ العمؿ الحر وحماية حقوؽ اانساف " دراسة إج ماعية فو أحد قطاعػات الصػناعة بػدمياط "  .912
 ماجس ير  –
دور المؤسسػػات الثقافيػػة فػػو حمايػػة ىويػػة الطفػػؿ المصػػرى "دراسػػة حالػػة مك بػػة مصػػر العامػػة  .913

 ماجس ير  –بالمنصورة " 
األبعاد ااج ماعية والثقافية ل كيؼ المعاقيف حركيا فو المج م  "دراسة ميدانية بجامعة المنصػورة  .914
 ماجس ير  –" 
دور إدارة خدمػػػة الرعايػػػة ااج ماعيػػػة فػػػو  حقيػػػؽ م طمبػػػات الرضػػػا الػػػوظيفو لمعمالػػػة المؤق ػػػة  .915

 ماجس ير  –بالشركات الصناعية لمحافظة البحر األحمر 
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رعيػػة الريفيػػة فػػو مج مػػ  محمػػو حضػػرى "دراسػػة ميدانيػػة عمػػو بعػػض أطػػراؼ مدينػػة الثقافػػة الف .916
 ماجس ير  –المنصورة " 

 ماجس ير  –م طمبات  حسيف جودة برامج العمؿ م  جماعات المكفوفيف  .991
 –المع قدات الشعبية المر بطة بالعحج الشعبو لدى المرأة "دراسة ميدانية فو حو السيدة زينػ  "  .999

 ماجس ير 
 –السػػياحة ال عميميػػة فػػو المقاصػػد السػػياحية بػػال طبيؽ عمػػو ااسػػكندرية كمقصػػد سػػياحو  نميػػة  .994

 ماجس ير 
الشبا  واليوية المغوية فو ظؿ العولمة "دراسة ميدانية عمو عينة مف شػبا  جامعػة المنصػورة "  .996
 ماجس ير  –
 ماجس ير  – مظاىر العولمة فو القرية المصرية "دراسة ميدانية احدى قرى محافظة الدقيمية " .992
 –العوامػػػؿ المج معيػػػة لجػػػرائـ الشػػػبا  "دراسػػػة ميدانيػػػة بسصػػػححيات إقمػػػيـ كوردسػػػ اف العػػػراؽ "  .992

 ماجس ير 
المعوقات ااج ماعية والثقافية لمصناعات الصغيرة والحرفية و أثيرىا عمو  نميػة المج مػ  المحمػو  .993

 ماجس ير  –"دراسة ميدانية عمو مدينة كفر الشيخ " 
 –ج م  المدنو فو  عػديؿ ال شػريعات القانونيػة ل حقيػؽ المسػاواة بػيف الجنسػيف دور منظمات الم .994

 ماجس ير 
 –الفقػػر فػػػو ظػػػؿ العولمػػػة واسػػػ را يجيات ال نميػػػة فػػو مصػػػر "دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػو قريػػػة طنػػػاح "  .995

 ماجس ير 
يػة الرؤية المج معية ادارة الوقت فو مواجية الضغوط المينية " دراسة ميدانية عمو العػامميف بكم .996

 ماجس ير  –عماف لمسياحة بسمطنة عماف " 
 ماجس ير  –العنؼ األسرى وأثره عمو  نشئة الطفؿ فو المج م  العمانو " دراسة ميدانية "  .941
 " . –العراؽ  –العولمة الثقافية وأثرىا عمو قيـ الشبا  " دراسة ميدانية لطح  جامعة األنبار  .949
غيرة والحرفية و أثيرىا عمو  نميػة المج مػ  المحمػو المعوقات ااج ماعية والثقافية لمصناعات الص .944

 " دراسة ميدانية عمو مدينة كفر الشيخ " 
آثػػار بيئػػة العمػػؿ االج ماعيػػة وال نظيميػػة عمػػو أداء المػػوظفيف فػػو المؤسسػػات الحكوميػػة بسػػمطنة  .946

 .عماف " دراسة  طبيقية عمو موظفو شئوف البحط السمطانو بمسقط   
 ت وال قاليد لدى الصياديف دراسة ميدانية فو بحيرة المنزلةاالغانو الشعبية والعادا .942
 أثير ال غير االج ماعو عمو اح فاليات الزواج بالقريػة المصػرية دراسػة مقارنػة بػيف قريػة  قميديػة  .942

 وقرية م حضرة محافظة الدقيمية
 سنبحويفاألبعاد االج ماعية واالق صادية لظاىرة عمالة أطفاؿ الورش دراسة  طبيقية فو مدينة ال .943
دور الجمعيات األىمية فو ال وعيػة الصػحية لػحـ فػو الريػؼ المصػرى دراسػة حالػة لجمعيػة  نميػة  .944

 المج م  بميت غرا  بمركز السنبحويف الدقيمية
العادات وال قاليد المر بطة فو الثقافة الشػعبية المصػرية دراسػة سوسػيوانثرلوجية فػو قريػة بمجػاى  .945

 مركز المنصورة محافظة الدقيمية
ابثػػار االج ماعيػػة الم ر بػػة عمػػو ظػػاىرة العنػػؼ بػػيف االزواج دراسػػة ميدانيػػة فػػو محافظػػة جنػػو   .946

 الباطنة بسمطنة عماف
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 جرائـ المرأة فو المج م  المصرى بيف الواق  والداف  دراسة لبعض الجرائـ فو محافظة الدقيمية .961
ات العػػامحت فػػو ادارة أسػػالي  ال نشػػئة االج ماعيػػة لممػػرأة دراسػػة  طبيقيػػة عمػػو عينػػة مػػف األميػػ .969

 ال ربية وال عميـ ببمقاس
االبعاد االج ماعيػة لقضػايا محكمػة االسػرة و أثيرىػا عمػو المػراة والطفػؿ دراسػة ميدانيػة فػو مدينػة  .964

 المنصورة
ال فكير الغيبو وآثره عمػو العػادات وال قاليػد فػو الريػؼ المصػرى دراسػة ميدانيػة فػو قػرى محافظػة  .966

 الدقيمية
والثقافيػػة الناجمػػة عػػف مشػػاىدة بعػػض بػػرامج ال مفزيػػوف وعحق يػػا بال نشػػئة  ابثػػار االج ماعيػػة .962

 االج ماعية لمطفؿ دراسة ميدانية فو مدينة ميت غمر بمحافظة الدقيمية
الغمػو الػػدينو وآثػػره عمػػو العنػؼ عنػػد الشػػبا  دراسػػة سوسػػيولوجية عمػو عينػػة مػػف طػػح  جامعػػة  .962

 المنصورة
 براير ودورىا فو المشاركة السياسيةف 94نشأة االحزا  فو ليبيا بعد ثورة  .963
الحيػػاة اليوميػػة لمفقػػراء فػػو القريػػة المصػػرية دراسػػة سوسػػيولوجيا األد  لػػبعض األعمػػاؿ الروائيػػة  .964

 لحدي  خيرى شمبو
 ابثار السمبية لزواج القاصرات وانعكاسيا عمو األسرة الريفية دراسة ميدانية .965
لصػػغيرة دراسػػة ميدانيػػة فػػو مػػدين و دميػػاط  كنولوجيػػا ال صػػني  وآثرىػػا عمػػو  نميػػة المشػػروعات ا .966

 ودمياط الجديدة
 حميػػػؿ  4196يونيػػػو  61و 4199ينػػػاير  42فػػػو مصػػر قبػػػؿ وبعػػػد الثػػورة  ال حػػوؿ االج مػػػاع  .921

 سوسيولوجو
 غيير النسؽ القرابو فو المج معات ال قميدية وآثاره فػو الطػحؽ المبكػر دراسػة ميدانيػة فػو بعػض  .929

 قرى محافظة دمياط
بية فػػو الممارسػػات السػػحرية دراسػػة أنثروبولوجيػػة الحػػدى القػػرى فػػو محافظػػة المع قػػدات الشػػع .924

 الدقيمية
المػػػؤثرة فػػػو السػػػموؾ االنحرافػػػو لألحػػػداث دراسػػػة ميدانيػػػة لػػػبعض مؤسسػػػات االحػػػداث العوامػػػؿ  .926

 بمحافظ و الدقيمية والقاىرة
جامعػػة   ػػأثير مواقػػ  ال واصػػؿ االج مػػاعو عمػػو العحقػػات االج ماعيػػة دراسػػة ميدانيػػة عمػػو طػػح  .922

 المنصورة
 61ينػػاير و 42دور المجمػػس القػػومو لممػػراة فػػو المشػػاركة السياسػػية لممػػراة المصػػرية بعػػد ثػػورة  .922

 يونيو دراسة ميدانية عمو عينة مف الف يات والسيدات الح و شاركف فو ثورة فو مدينة المنصورة
ى دراسػة سوسػيولوجية أثر ال غيرات الثقافية عمو القيـ األخحقية بيف الشبا  فو المج مػ  المصػر  .923

 فو مدينة المنصورة
 االعحـ الدينو ودورة فو  شكيؿ رؤى الشبا  المصرى نحو قضايا المج م  .924
الضػػبط االج مػػاعو بػػيف العػػرؼ والقػػانوف دراسػػة  طبيقيػػة عمػػو بعػػض قػػرى مركػػز منيػػة النصػػر  .925

 الدقيمية
ة بالجبػؿ األخضػر دراسػة  أثير ال غير االج ماعو والثقافو عمو دور حياة الفرد لسكاف منطقة القبػ .926

 ميدانية
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العوامؿ االج ماعية والبيئية النحراؼ األحداث فو المج م  العمانو دراسة ميدانية لوحدة األحػداث  .921
 بسمطنة عماف

األوضاع االج ماعية لممراة الفقيرة فو االحياء العشوائة دراسة ميدانية فػو عزبػة الصػفيح بمدينػة  .929
 المنصورة

924. The Community sview of Health Insurance Asocio Anthropogical 
study of Mansoura City 

 الثقافة السياسية لمشبا  فو مصر دراسة ميدانية فو مدينة المنصورة .926
 نوعية الحياة والمراة العاممة فو ديواف البحط السمطانو بسمطنة عماف دراسة ميدانية .922
ظؿ الخصخصة دراسة ميدانية لعينة مػف ابثار االج ماعية واالق صادية لنظاـ المعاش المبكر فو  .922

 العامميف بقطاع االعماؿ بمدينة المنصورة
العوامؿ االج ماعية المؤدية لمعنؼ لدى طح  المرحمة االعداديػة دراسػة ميدانيػة لػبعض المػدارس  .923

 محافظة اربيؿ العراؽ
بمحافظػة  آليات  حقيؽ األمف االج ماعو بسمطنة عماف دراسة ميدانية لدور المنظمػات الحكوميػة .924

 الوسطو
المشكحت االج ماعية والبيئية لمصحة العامة دراسة ميدانيػة لػدور المنظمػات الحكوميػة بمحافظػة  .925

 الوسطو
عحقات الدولة الميبية بالعمالة الوافدة فو محيطيا االقميمو و أثيرىػا عمػو السياسػة الخارجيػة بعػد  .926

 الثورة دراسة ميدانية فو الجبؿ األخضر بميبيا
 يف المرأة فو المج م  الكوردى دراسة ميدانية فو مدينة السممانية  العراؽمعوقات  مك .931
ال كنولوجيػػا و غيػػر البنػػاء الطبقػػو فػػو مج مػػ  القريػػة دراسػػة سوسػػيولوجية الحػػدى قػػرى محافظػػة  .939

 الدقيمية
دور السياسػػات ال نمويػػة فػػو مواجيػػة مشػػكحت االسػػكاف االج مػػاعو فػػو مسػػقط بسػػمطنة عمػػاف  .934

 دراسة ميدانية
منظمات المج م  المدنو فو دعػـ الحقػوؽ االج ماعيػة لحطفػاؿ المؤسسػات االيوائيػة دراسػة دور  .936

 ميدانية بمدينة المنصورة
رفػة الواحػدة بمسػاكف ايػواء حػو غػر  غضر فو مصر دراسة سوسيولوجية لنمط سػكف الحفقراء ال .932

 المنصورة
 االح ياجات االج ماعية والثقافية لمطفؿ العمانو دراسة ميدانية .932
 ور االج ماعو لموسائط االعحمية وعحق يا بال نشئة االج ماعية لمطفؿالد .933
الرؤية المج معية الدارة الوقت فو مواجية الضػغوط المينيػة دراسػة ميدانيػة عمػو العػامميف بكميػة  .934

 عماف لمسياحة بسمطنة عماف
 فو مصر 4199يناير  42الوعو السياسو والثورة دراسة سوسيولوجية عمو ثورة  .935
 لمبكر و حوؿ القيـ دراسة ميدانية عمو قرية دميرة فو محافظة الدقيميةالطحؽ ا .936
ابثػػار االج ماعيػػة لمخدمػػة العسػػكرية عمػػو ثقافػػة المجنػػديف العمػػانييف دراسػػة ميدانيػػة فػػو سػػمطنة  .941

 عماف
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االداء الػػوظيفو لمعػػامميف فػػو المؤسسػػات الحكوميػػة وأثػػرة عمػػو ال نميػػة المسػػ دامة فػػو المج مػػ   .949
 وسيولوجيةالعمانو دراسة س

 العولمة وال غير الثقافو لدى الشبا  الجامعو دراسة ميدانية فو جامعة صحار سمطنة عماف .944
 ال حضر وال غير فو أنساؽ القيـ دراسة سوسيولوجية عمو مدينة المنصورة فو محافظة الدقيمية .946
 ال غيرات االج ماعية وظاىرة االغ را  لدى طالبات الجامعة بسمطنة عماف .942
 ؿ ال كنولوجية عمو السياسات ال عميمية دراسة ميدانية فو جامعة السمطاف قابوس أثير الوسائ .942
 دور رأس الماؿ االج ماعو فو  مكيف االفراد مف ال نمية المس دامة بسمطنة عماف .943
 شبكات ال واصؿ االج ماعو و حديدات ال حوؿ الديمقراطو فو مصر دراسة سوسيولوجية .944
فػػو  نميػػة القطػػاع العػػاـ سػػمطنة عمػػاف دراسػػة ميدانيػػة لمقػػوى األدوار الم غيػػرة لممػػوارد البشػػرية  .945

 4196 – 9666العاممة فو القطاع العاـ بسمطنة عماف فو الف رة مابيف 
 غسؿ االمواؿ وآثارة عمو ال نمية االق صادية واالج ماعية فو مصر  حميؿ سوسيولوجو .946
احػػدى قػػرى محافظػػة  أنمػػاط العنػػؼ ضػػد المػػراة فػػو المج معػػات الريفيػػة دراسػػة سوسػػيولوجية فػػو .951

 الدقيمية
دور الجمعيات االىمية فو  فعيؿ حماية حقوؽ المعاقيف دراسة ميدانية عمو االطفاؿ زوى االعاقة  .959

 بمحافظة الدقيمية
دور ال نشئة االج ماعية فو  نمية قدرات الطفؿ االبداعية دراسة سوسيولوجية فػو مج مػ  محمػو  .954

 حضرى
 دراسة ميدانية عمو طح  جامعة المنصورة ة بالحمباالرؤى الشبا  لظاىرة ال حرش  .956
دور مواقػػ  ال واصػػؿ االج مػػاعو فػػو  شػػكيؿ النسػػؽ القػػيـ لػػدى الشػػبا  الكػػردى دراسػػة ميدانيػػة  .952

 بمدينة رانية بكردس اف العراؽ
ال حػػوالت االج ماعيػػة وظػػاىرة جنػػوح االحػػداث فػػو المج مػػ  الكػػردى دراسػػة ميدانيػػة فػػو اصػػححية  .952

 مانيةاألحداث فو محافظة السم
دور المنظمػػػات المج معػػػات المػػػدنو فػػػو ال نميػػػة المسػػػ دامة لممج مػػػ  المحمػػػو دراسػػػة ميدانيػػػة  .953

 لممنظمات غير الحكومية فو محافظة القادسية
اثػػر الػػوعو الصػػح  عمػػو معػػدالت المػػرض فػػو المج مػػ  الميبػػ  مػػرض البػػوؿ السػػكرى نموذجيػػا.  .954

 دراسة سوسيولوجية فو مدينة اجدابيا
ج مػػ  العراقػػو دراسػػة انثروبولوجيػػة فػػو مػػدف الفػػرات االوسػػط مدينػػة الديوانيػػة ثقافػػة الفقػػر فػػو الم .955

 مركز محافظة القادسية
 األحياء العشوائية المخ مفة فو مدينة بغداد دراسة ميدانية .956
 ال غير االج ماعو ونسؽ القيـ لممراة الميبية دراسة مقارنة بيف مج معيف محمييف .961
 نية فو المج م  العمانواالبعاد االج ماعية لمحكومة االلك رو  .969
العوامػػؿ االج ماعيػػة والبيئيػػة النحػػراؼ األحػػداث فػػو المج مػػ  العمػػانو . دراسػػة ميدانيػػة لوحػػدة  .964

 األحداث بسمطنة عماف
االوضاع االج ماعية لممرأة الفقيرة فو االحياء العشوائية دراسة ميدانية فو عزبة الصػفيح بمدينػة  .966

 المنصورة
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لمصػػحة العامػػة دراسػػة ميدانيػػة فػػو مس شػػفو جامعػػة السػػمطاف  المشػػكحت االج ماعيػػة والبيئيػػة .962
 قابوس

 األبعاد االج ماعية واالق صادية لظاىرة عمالة أطفاؿ الورش دراسة  طبيقية فو مدينة السنبحويف .962
دور الجمعيات األىمية فو ال وعيػة الصػحية لػألـ فػو الريػؼ المصػري دراسػة حالػة لجمعيػة  نميػة  .963

 السنبحويف بمحافظة الدقيميةالمج م  بميت غرا  بمركز 
العػػػػػادات وال قاليػػػػػد المر بطػػػػػة بػػػػػدورة حيػػػػػاة الطفػػػػػؿ فػػػػػو الثقافػػػػػة الشػػػػػعبية المصػػػػػرية " دراسػػػػػة  .964

 محافظة الدقيمية -مركز المنصورة  -سوسيوانثربولوجية فو قرية بمجاى 
دراسػػة ميدانيػػة فػػو محافظػػة جنػػو  -ابثػػار االج ماعيػػة الم ر بػػة عمػػو ظػػاىرة العنػػؼ بػػيف األزواج .965

 الباطنة بسمطنة عماف
 جرائـ المرأة فو المج م  المصرى بيف الواق  والداف  دراسة لبعض الجرائـ فو محافظة الدقيمية .966
 أثير ال غير االج ماعو عمو أسالي  ال نشئة ااج ماعية لممرأة العاممة دراسة  طبيقية عمو عينػة  .411

 افظة الدقيميةمح -مف األميات العامحت فو إدارة ال ربية وال عميـ ببمقاس 
األبعاد االج ماعيػة لقضػايا محكمػة االسػرة و أثيرىػا عمػو المػرأة والطقػؿ دراسػة ميدانيػة فػو مدينػة  .419

 المنصورة
ال فكير الغيبو وأثػره عمػو العػادات وال قاليػد فػو الريػؼ المصػرى دراسػة ميدانيػة فػو قػرى محافظػة  .414

 الدقيمية
عية ألطفاؿ المؤسسات االيوائية " دراسػة دور منظمات المج م  المدنو فو دعمـ الحقوؽ االج ما .416

 ميدانية بمدينة المنصورة
االثػػار االج ماعيػػة والثقافيػػة الناجمػػو عػػف مشػػاىدة بعػػض بػػرامج ال ميفزيػػوف وعحق يػػا بال نشػػئو  .412

 االج ماعية لمطفؿ  دراسة ميدانية فو مدينة ميت غمر بمحافظة الدقيمية (
 مو قرية دميرة بمحافظة الدقيميةالطحؽ المبكر و حوؿ القيـ دراسة ميدانية ع .412
 فبراير ودورىا فو المشاركة السياسية 94نشأة االحزا  فو ليبيا بعد ثورة  .413
ابثػػار االج ماعيػػة لمخدمػػة العسػػكرية عمػػو ثقافػػة المجنػػديف العمػػانيف دراسػػة ميدانيػػة فػػو سػػمطنة  .414

 عماف
 صحار بسمطنة عمافالعولمة وال غير الثقافو لدى الشبا  الجامعو دراسة ميدانية فو جامعة  .415
الحيػػاه اليوميػػو لمفقػػراء فػػو القريػػة المصػػػرية س دراسػػة فػػو سوسػػيولوجيا االد  لػػبعض االعمػػػاؿ  .416

 الروائية لحدي  خيرى شمبو
 دور رأس الماؿ االج ماعو فو  مكيف االفراد مف ال نمية المس دامة بسمطنة عماف .491
ينػػػاير 42ؿ وبعػػػد ثػػػور   الصػػػفوة المثقفػػػة ودورىػػػا فػػػو عمميػػػة ال غيػػػر االج مػػػاع  فػػػو مصػػػر قبػػػ .499

  حميؿ سوسيولوج  4196يونيو61و4199
 شبكات ال واصؿ االج ماعو و حديات ال حوؿ الديمقراطو فو مصر دراسة سسيولوجية .494
 المع قدات الشعبية فو الممارسات السحرية دراسة أنثروبولوجية احدى القرى بمحافظة الدقيمية .496
رافػػ  لألحػػداث دراسػػة ميدانيػػة لػػبعض مؤسسػػات العوامػػؿ االج ماعيػػة المػػؤثرة فػػو السػػموؾ اانح .492

 األحداث بمحافظ و الدقيمية والقاىرة
 ػػأثير مواقػػ  ال واصػػؿ االج مػػاع  عمػػو العحقػػات االج ماعيػػة دراسػػة ميدانيػػة عمػػو طػػح  جامعػػة  .492

 المنصورة
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ينػػػاير  42دور المجمػػػس القػػػومو لممػػػراة فػػػو المشػػػاركة السياسػػػية لممػػػرأة المصػػػرية بعػػػد ثػػػورة  .493
دراسػػة ميدانيػػة عمػػو عينػػة مػػف الف يػػات والسػػيدات الح ػػو شػػاركف فػػو ثػػورة فػػو مدينػػة يونيػػو   61و

 المنصورة
أثػػػػر ال غيػػػػرات الثقافيػػػػة عمػػػػو القػػػػيـ االخحقيػػػػة بػػػػيف الشػػػػبا  فػػػػو المج مػػػػ  المصػػػػرى " دراسػػػػة  .494

 سوسيولوجية فو مدينة المنصورة
 االعحـ الدين  ودوره ف   شكيؿ رؤى الشبا  المصري نحو قضايا المج م  .495
دور ال نشئة ااج ماعية فو  نمية قدرات الطفؿ اابداعية دراسة سوسيولوجية فػو مج مػ  محمػو  .496

 حضري
دور مواقػػ  ال واصػػؿ االج مػػاعو فػػو  شػػكيؿ النسػػؽ القػػيـ لػػدى الشػػبا  الكػػردى   دراسػػة ميدانيػػة  .441

 بمدينة رانية بكردس اف العراؽ
ردي " دراسػة ميدانيػة فػ  إصػححية ال حوالت االج ماعية وظاىرة جنوح االحػداث فػو المج مػ  الكػ .449

 االحداث فو محافظة السميمانية
 –الضػػبط ااج مػػاعو بػػيف العػػرؼ والقػػانوف دراسػػة  طبيقيػػة عمػػو بعػػض قػػرى مركػػز منيػػة النصػػر  .444

 الدقيمية
 - ػػأثير ال غيػػر االج مػػاعو والثقػػافو عمػػو دورة حيػػاة الفػػرد لسػػكاف منطقػػة القبػػة بالجبػػؿ االخضػػر  .446

 دراسة ميدانية
 لمج معية لم أميف الصح  دراسة سوسيوأنثروبولوجية ف  مدينة المنصورةالرؤية ا .442
 الثقافة السياسية لمشبا  ف  مصر دراسة ميدانية ف  مدينة المنصورة .442
 نوعية الحياة والمرأة العاممة فو ديواف البحط السمطانو بسمطنة عماف   دراسة ميدانية ( .443
لمبكػر فػ  ظػؿ الخصخصػة   دراسػة ميدانيػة لعينػة ابثار االج ماعية واالق صادية لنظاـ المعاش ا .444

 مف العامميف بقطاع االعماؿ بمدينة المنصورة
العوامػػػؿ االج ماعيػػػة المؤديػػػة لمعنػػػؼ لػػػدى طػػػح  المرحمػػػة االعداديػػػة   دراسػػػة ميدانيػػػة لػػػبعض  .445

 المدارس محافظة اربيؿ فو العراؽ
أثيرىػا عمػو السياسػة الخارجيػة بعػد عحقات الدولة الميبية بالعمالة الوافدة فو محيطيا ااقميمو و  .446

 الثورة دراسة ميدانية فو الجبؿ األخضر بميبيا
 العراؽ ( -معوقات  مكيف المرأة فو المج م  الكوردى  دراسة ميدانية فو مدينة السميمانية  .461
ال كنولوجيػا و غيػر البنػاء الطبقػ  فػ  مج مػ  القريػة " دراسػة سوسػيولوجية الحػدى قػرى محافظػة  .469

 الدقيمية "
دور السياسػػات ال نمويػػة فػػو مواجيػػة مشػػكحت ااسػػكاف ااج مػػاعو فػػو مسػػقط بسػػمطنة عمػػاف  .464

 دراسة ميدانية
 االح ياجات االج ماعية والثقافية لمطفؿ العمانو دراسة ميدانية .466
 الدور االج ماعو لموسائط االعحمية وعحق يا بال نشئة االج ماعية لمطفؿ .462
جية الضغوط المينية   دراسة ميدانية عمو العامميف بكميػة الرؤية المج معية ادارة الوقت فو موا .462

 عماف لمسياحة بسمطنة عماف
 فو مصر 4199يناير  42الوعو السياس  و الثورة دراسة سوسيولوجية عمو ثورة  .463
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األداء الػػوظيفو لمعػػامميف فػػو المؤسسػػات الحكوميػػة وأثػػره عمػػو ال نميػػة المسػػ دامة فػػو المج مػػ   .464
 ةالعمانو دراسة سوسيولوجي

 دراسة سوسيولوجية عمو مدينة المنصورة بمحافظة الدقيمية -ال حضر وال غير فو أنساؽ القيـ .465
 ال غيرات االج ماعية وظاىرة االغ را  لدى طالبات الجامعة بسمطنة عماف .466
  أثير الوسائؿ ال كنولوجية عمو السياسات ال عميمية دراسة ميدانية فو جامعة السمطاف قابوس .421
لممػػوارد البشػػرية فػػو  نميػػة القطػػاع العػػاـ بسػػمطنة عمػػاف دراسػػة ميدانيػػة لمقػػوى األدوار الم غيػػرة  .429

 4196—9666العاممة فو القطاع العاـ بسمطنة عماف فو الف رة مابيف 
  حميؿ سوسيولوجو -غسؿ االمواؿ واثاره عمو ال نمية االق صادية واالج ماعية فو مصر  .424
اسػػة سوسػػيولوجية فػػ  احػػدى قػػري محافظػػة انمػػاط العنػػؼ ضػػد المػػرأة فػػ  المج معػػات الريفيػػة در  .426

 الدقيمية
دور الجمعيػػات االىميػػة فػػ   فعيػػؿ حمايػػة حقػػوؽ المعػػاقيف   دراسػػة ميدانيػػة عمػػو األطفػػاؿ ذوي  .422

 االعاقة بمحافظة الدقيمية
دور منظمات المج م  المدنو فو ال نمية المسػ دامة لممج مػ  المحمػو دراسػة ميدانيػة لممنظمػات  .422

 ة القادسيةغير الحكومية فو محافظ
اثر الػوعو الصػحو عمػو معػدالت المػرض فػو المج مػ  الميبػو   مػرض البػوؿ السػكرى نموذجػا (  .423

 دراسة سوسيولوجية فو مدينة اجدابيا
ثقافػة الفقػر فػو المج مػ  العراقػو دراسػة انثروبولوجيػة فػو مػد ف الفػرات االوسػط مدينػة الديوانيػة  .424
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