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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

 . أ.د/ محمد أحمد عبد الرازؽ غنيـ:  االسم
 : محمد غنيـ اسم الشيرة
 :  الحاليةالوظيفة 

 كمية اآلداب جامعة المنصورة االجتماع بقسـ  وجيااألنثروبول أستاذ. 

 عمػ  لمجامعػات ووزارة التعمػيـ العػال  رئيس قطاع الخدمة االجتماعية بالمجمس األ
 ـ حت  اآلف.4102بجمهورية مصر العربية مف 

  بالدقهمية االجتماعيةالمهف نقيب. 
 : جامعة المنصورة ، كمية اآلداب ، قسـ االجتماع . مكان العمل

 جامعة المنصورة ، كمية اآلداب ، قسـ االجتماع .:  وان العملعن
شػػػارع كمػػػػاؿ الػػػديف صػػػاح ، سػػػػموحة سػػػتايؿ ، سػػػػيدي جػػػابر ، ا سػػػػكندرية ،  63عنووووان امةامووووة   

 جمهورية مصر العربية .
 162446416تميفوف المنزؿ   تميفون   

 10446021624محموؿ 
 1614420232تميفوف وفاكس 

 dmghoniem@yahoo.com      :    البريد االلكتروني

mghoniem@mans.edu.eg 
 .ـ 45/4/0666:      الميادتاريخ 

 الجنسية : مصري
 46614450414663الرقـ القوم  : 

 A03455872رقـ جواز السفر : 

mailto:dmghoniem@yahoo.com
mailto:mghoniem@mans.edu.eg
mailto:mghoniem@mans.edu.eg
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 تماعية : متزوج ويعوؿ اثناف مف األبناء .الحالة االج
 المؤىالت العممية  

 األنثروبولوجيػػا الحعػػرية بػػيف  فػػ  موعػػوع مػػف جامعػػة ا سػػكندرية دكتػػوراف فػػ  األنثروبولوجيػػا"
 .0656دراسة المدف القديمة والمدف المستحدثة : دراسة مقارنة" عاـ 

 عػػػوع " التحعػػػر فػػػ  المجتمػػػ  فػػػ  مو  ةماجسػػػتير فػػػ  األنثروبولوجيػػػا مػػػف جامعػػػة ا سػػػكندري
 . 0654القطري م  التركيز عمى مدينة الدوحة : دراسة أنثروبولوجية" عاـ 

  0645 عاـبكمية اآلداب جامعة ا سكندرية  ااألنثروبولوجيا مف قسـ األنثروبولوجيليسانس. 
 الوظيفيالتدرج 

فػ  الفتػرة مػف  حصؿ عمى منحػة تفػرغ دراسػية لنيػؿ درجػة الماجسػتير مػف جامعػة ا سػكندرية-
-0651وخالها حصؿ عمى بعثة دراسية مف جامعة قطر لمدة عاـ جامع   0646-0654
 وذلؾ لمقياـ بدراسة ميدانية لمماجستير ف  مدينة الدوحة بدولة قطر. 0650

 
 0653\0\3الى 0656\2\3عاـ اع بكمية اآلداب جامعة المنصورة مدرس مساعد بقسـ االجتم -
  0666\2\3ال  \0653\0\3بكمية اآلداب جامعه المنصورة مف مدرس بقسـ االجتماع  -
 0666\2\40أستاذ مساعد بقسـ االجتماع بكمية اآلداب جامعه المنصورة مف سنه  -
 وحت  اآلف0666\ 6\60أستاذ االجتماع واالنثروبولوجيا بكمية اآلداب جامعه المنصورة مف  -
 وحتى االف 4106 \4\60مفأستاذ متفرغ بكمية اآلداب جامعه المنصورة   -
 

 4111\ 7991من ئة .البيشئوف خدمة المجتم  وتنمية ل )جامعة المنصورة ( دابكيؿ كمية األو  -

 4111\0666ع بكميه االداب جامعه المنصورة رئيس قسـ االجتما -

  بالقرارات الوزارية التالية سنوات 8ولمدة عميد المعيد العالي لمخدمة االجتماعية بالمنصورة  -

 . 61/5/4110بتاريخ  0414بالقرار الوزاري رقـ  أوال : -
 .01/5/4114بتاريخ  0200ثانيا : بالقرار الوزاري رقـ  -
 . 02/3/4116  بتاريخ 456ثالثا : بالقرار الوزاري رقـ  -
 . 5/3/4112بتاريخ   526بالقرار الوزاري رقـ  رابعا : -
 . 43/3/4116بتاريخ  0636خامسا : بالقرار الوزاري رقـ  -
 . 04/5/4113بتاريخ  0613: بالقرار الوزاري رقـ  سادسا -
لمػػػػػدة سػػػػػنتيف حتػػػػػى  4/5/4114بتػػػػػاريخ  0540سػػػػػابعا : بػػػػػالقرار الػػػػػوزاري رقػػػػػـ  -

60/5/4116  . 
انتيووت  وو  سوونوات . 4ولموودة  9/9/9009بوودم موون  داب )جامعووة المنصووورة  اآل عميوود كميووة -

17\1\ 9071 
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جامعوات ووزارة التعمويم العوالي بجميوريوة لم عموي الخدموة االجتماعيوة بوالمجمس اال رئيس ةطاع -
 م حتي اآلن .9074مصر العربية من 

 بعض الميام االكاديمية االخرى 
  3/6/0664المركز الحعاري لعمـو ا نساف والتراث الشعب  بجامعة المنصورة مف  أنشئ -

 . وحتى اآلفويشغؿ مدير المركز مف هذا التاريخ 
وشغؿ  46/5/0663ية بكمية اآلداب جامعة المنصورة مف مركز الخدمات والبحوث التعميم أنشئ -

وحتى تاريخ التعييف عميدا لممعهد العال  لمخدمة االجتماعية بالمنصورة  منصب مديرة 
 . ـ60/5/4110

ثم ادخل مبني  9009مبني كميو اآلداب القديم من عام    ثأعاد تطوير وتحدي -
خطو الدولة واستكمال مبني الكمية كميو اآلداب الجديدة ) داخل الحرم الجامعي  إلي 

وتم طرح مناةصو لتنفيذ األعمال  ي توةيع 9071حتي عام 9070الجديد من عام 
عقد إنشام األعمال التنفيذية لمشروع إنشام مبن  كميو اآلداب الجديد مع الشركة 

مميون جنيو  19م بتكمفو إجمالية ةدرىا 9077\5\9المصرية العامة لممباني  ي 
 م تنفيذ المشروع خالل سنوات عمي أن يت

 وةد تطورت ميزانيو مبني كميو اآلداب الجديد عمي النحو التالي   -

- 9070\9077 - 9077\9079 - 9079\9071 
 مميون جنيو 71 - مميون جنيو  70 - مميون جنيو 4 -
-  

 
  ةعضويو المجان القوميو والعممي 

معة المنصورة وذلػؾ بقػرار ععو المجاف المختصة بترشيح السادة عمداء الكميات والمعاهد بجا .0
 2633األستاذ الدكتور وزير التعميـ العػالى ورئػيس المجمػس األعمػى لمجامعػات المصػرية رقػـ 

 .  02/4/4106حتى نهاية التشكيؿ فى  06/00/4102اعتبارًا مف  42/00/4102بتاريخ 

لدراسػات ععو المجنة االستشارية العمميػة لمعاونػة أ.د/ نائػب رئػيس جامعػة المنصػورة لقطػاع ا .4
وحتػػػى اآلف وذلػػػؾ  40/2/4103بتػػػاريخ  02العميػػػا والبحػػػوث والعاقػػػات الثقافيػػػة بػػػالقرار رقػػػـ 

المنشود وفى قطاع الدراسػات لمنظر فى الموعوعات ذات األهمية القصوى فى رف  المستوى 
 العميا والبحوث واصدار توصيات تعرض لممناقشة فى المجاف المختمفة بهذا القطاع . 

يػات اآلداب األععػاء فػ  اتحػاد الجامعػات العربيػة مالتنفيذيػة لمجمعيػة العمميػة لكالمجنػة  ععو .6
 . 4102أبريؿ  40 – 41بجامعة الممؾ سعود بالرياض ، 
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 لمثقافػػػة القػػػوم بػػػالمجمس  (شػػػعبه العمػػػـو ا نسػػػانية  )المتخصصػػػة  القوميػػػةععػػػو المجػػػالس  .2
 . 4115ابتداء مف نوفمبر  وا عاـوالفنوف واآلداب 

ابتػػػػػداء مػػػػػف  (االجتمػػػػػاع واألنثروبولوجيػػػػػا دراسػػػػػات لجنػػػػػه  ) لمثقافػػػػػة األعمػػػػػىمجمػػػػػس ععػػػػػو ال .6
وحتػػى اآلف ععػػو لجنػػة الفنػػوف الشػػعبية  4102ومػػف  4116يسػػمبر وحتػػ  د 4114ديسػػمبر

  والتراث الثقافى غير المادى .
لفحػص  4115/4100فػ  الػدورة العاشػرة  لممجمػس االعمػى لمجامعػات ععو لجػاف المحكمػيف .3

  عمـ االجتماع والدورة الحاديػة عشػرة االساتذة واالساتذة المساعديف ف وترقية عمم  االنتاج ال
4103/4106   . 

 . 4102وحتى  4116مف سبتمبر عم  لمجامعات بالمجمس األ اآلدابععو لجنة قطاع  .4

 – 4106رئػػػيس قطػػػاع الخدمػػػة االجتماعيػػػة بػػػالمجمس األعمػػػى لمجامعػػػات فػػػى الػػػدورة الحاليػػػة  .5
4105  . 

 ا مػاراتبدولػه  العممػ والبحػث  العػال مف وزير التعميـ  المشكمةاالكاديمى  ـالتقيينه ععو لج .6
 . 4114فبراير  الشارقةوالعمـو بجامعه  اآلدابكميه ب قسـ االجتماع  لتقيـ المتحدة العربية

مى المشػكمه مػف وزيػر التعمػيـ العػالى والبحػث العممػى بدولػة يععو لجنة التقييـ األكػاد .01
التطبيقى الذى تقدمه جامعة تقييـ األكادمى لبرنامج البكالوريوس فى عمـ االجتماع االمارات لم

 .  4102مارس  06الى  03العيف لمعمـو والتكنولوجيا فى العيف وذلؾ خاؿ الفترة مف 

 4110ععػػو لجنػػة قطػػاع معاهػػد الخدمػػة االجتماعيػػة بػػوزارة التعمػػيـ العػػال  منػػذ عػػاـ  .00
 .4115وحتى 

بجامعػه الكويػت مػف  االجتماعيػةبحوليات اآلداب والعمـو  عمم الععو مجمس النشر  .04
  و حتى اآلف . 44/6/4116

ولػػه الكويػػت بد العربيػػة والجزيػػرةبمركػػز دراسػػات الخمػػيج  العممػػ ععػػو مجمػػس النشػػر  .06
 وحتى اآلف. 06/4/4116

 دولة الكويت . –ععو مجمس النشر العمم  بحولية عالـ الفكر  .02
 عضوية الجمعيات العممية

 مصر  . كتاب اتحادععو  .0

 ععو االتحاد الدول  لألنثروبولوجيا. .4

 ععو عامؿ بجمعية أصدقاء مكتبة ا سكندرية . .6

 الجمعية الجغرافية المصرية.عامؿ ععو  .2

 . رابطة األخصائييف النفسييف المصرية )رانـ( عامؿ ععو .6

 ععو الجمعية المصرية لعمـو األنثروبولوجيا البيولوجية . .3

 لإلدارة .  ععو الجمعية العربية .4
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 ععو جمعية األثرييف .  .5

 المجان الداخمية لمجامعةعضوية 
 . حتى اآلف مدير المركز الحعارى لعمـو ا نساف والتراث الشعبى .0

حتػػػػػى  4116فػػػػػى الفتػػػػػرة مػػػػػف جامعػػػػػة المنصػػػػػورة  –رئػػػػػيس تحريػػػػػر مجمػػػػػة كميػػػػػة اآلداب  .4
60/4/4106 . 

حتػػػػػػى  4/01/4101ععػػػػػػو مجمػػػػػػس إدارة دار عػػػػػػيافة جامعػػػػػػة المنصػػػػػػورة اعتبػػػػػػارا مػػػػػػف  .6
60/4/4106 . 

 . 60/4/4106حتى  األداء الجامعى ععو مجمس إدارة تطوير .2

إدارة لجنػػػػة صػػػػندوؽ الرعايػػػػة االجتماعيػػػػة ألسػػػػر أععػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس  سععػػػػو مجمػػػػ .6
 . 60/4/4106معاونيهـ المتوفيف أثناء الخدمة حتى و 

  . 60/4/4106حتى  ععو مجمس إدارة وحدة االنتساب الموجه بالجامعة .3

 عو مجمس إدارة وحدة نظـ المعمومات الجغرافية بجامعة المنصورة .ع .4

 . 60/4/4106حتى ععو مجمس إدارة مركز الخدمة العامة بجامعة المنصورة  .5

 . 60/4/4106حتى ععو مجمس إدارة وحدة مطبعة جامعة المنصورة  .6

 60/4/4106حتػى  ععو مجمس ادارة مركز تدريس المغة العربية لغير الناطقيف بها .01
. 

 األكاديمية والمينية الخبرة االستشارية و 
. 

ممثػػػػػؿ كميػػػػػة اآلداب لشػػػػػئوف خدمػػػػػة المجتمػػػػػ  وتنميػػػػػة البيئػػػػػة بمجمػػػػػس جامعػػػػػة المنصػػػػػورة مػػػػػف  -
 .61/04/0666وحتى  61/04/0663
 . 06/04/4111وحتى  44/3/0666اآلداب اعتبارا مف رئيس قسـ االجتماع بكمية   -
لشػػئوف خدمػة المجتمػ  وتنميػػة البيئػة با عػػافة إلػى عممػػه وكيػؿ كميػة اآلداب جامعػػة المنصػورة   -

 . 60/4/4110وحتى  61/04/0666كرئيس قسـ االجتماع اعتبارا مف 
مشػكات الواقػ  وتطمعػات  ) جامعػة المنصػورة –مقرر عاـ المؤتمر العمم  األوؿ بكمية اآلداب  -

 ـ.0663ابريؿ  4-3المستقبؿ( 
بػػػيف  مركػػػز الحعػػػاري لعمػػػـو ا نسػػػاف والتػػػراث الشػػػعب  )مقػػػرر عػػػاـ مػػػؤتمر المنصػػػورة األوؿ لم -

جامعػػػة   -الػػػذي عقػػػد فػػػ  كميػػػة اآلداب  0665مػػػايو 4 – 6األصػػػالة والحداثػػػة( فػػػ  الفتػػػرة مػػػف 
 المنصورة. 

مقرر عاـ مػؤتمر الثقافػة الشػعبية والتنميػة الػذي عقػدف المركػز الحعػاري لعمػـو   ا نسػاف  -      
والػػػػػذي عقػػػػػد بكميػػػػػة اآلداب جامعػػػػػة  0666أكتػػػػػوبر  40-06والتػػػػػراث الشػػػػػعب  فػػػػػ  الفتػػػػػرة مػػػػػف 

 المنصورة.
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الهوية والمستقبؿ الذي عقدف المركػز الحعػاري لعمػـو  -مقرر عاـ مؤتمر الثقافة الشعبية العربية -
ا نسػػػاف بكميػػػة اآلداب جامعػػػة المنصػػػورة بالتعػػػاوف مػػػ  أكاديميػػػة الػػػدلتا لمعمػػػـو بالمنصػػػورة وحمقػػػة 

بكميػػػة اآلداب جامعػػػة  4114ابريػػػؿ  2-4الػػػذي عقػػػد خػػػاؿ الفتػػػرة مػػػف الحػػػوار الثقػػػاف  ببيػػػروت و 
 . المنصورة

 06-00) الفتػػػرة مػػػف المنعقػػػد فػػػ  لثقافػػػة الشػػػعبية العربيػػػة : رؤى وتحػػػوالتمقػػػرر عػػػاـ مػػػؤتمر ا –
المػؤتمر الرابػ  لممركػز الحعػاري هػذا هػو ، و  جامعػة المنصػورة – اآلداب( بكمية  4103 أكتوبر

ث الشعب  بجامعة المنصورة والثػامف باالشػتراؾ مػ  حمقػة الحػوار الثقػاف  فػ  لعموـ ا نساف والترا
لبنػاف واألوؿ باالشػتراؾ مػ  المجمػس األعمػى لمثقافػة ) لجنػة الفنػوف الشػعبية والتػراث الثقػاف  غيػر 

 . المادي ( والثان  باالشتراؾ م  جامعة الدلتا لمعموـ بالمنصورة
مر العرب  عف الثقافػة الشػعبية فػ  عػالـ متغيػر والػذي عقػد ععو المجنة التحعيرية العميا لممؤت -

 . 4112سبتمبر  46وحتى  44ف  بيروت ف  الفترة مف 
الثقافػػة الشػػعبية فػػ  عػػالـ  ممثػػؿ الوفػػود العربيػػة فػػ  المػػؤتمر السػػادس لمثقافػػة الشػػعبية العربيػػة ) -

 . 46/6/4112-44متغير( المنعقد ف  لبناف ف  الفترة مف 
فػػػ    4116يـ األنشػػػطة الثقافيػػػة ألسػػػبوع شػػػباب الجامعػػػات المصػػػرية فبرايػػػر ععػػػو لجنػػػة تحكػػػ -

 رحاب جامعة المنصورة .

 .4113/4114حداثة ف  بيروت مف عاـ مناوب لمجمة ال تحريرععو استشاري ورئيس  -
 العامة لحمقه الحوار الثقاف  المبنان  . األمانةععو  -
 .ععو الهيئة التأسيسية لمفولكمورييف العرب -
ععػػػػػوية المجػػػػػاف العمميػػػػػة المنبثقػػػػػة مػػػػػف مجػػػػػالس كميػػػػػة اآلداب مثػػػػػؿ لجنػػػػػة المختبػػػػػرات العمميػػػػػة  -

لجنػػػػة العاقػػػػػات الثقافيػػػػة رئػػػػػيس لجنػػػػة شػػػػئوف المجتمػػػػػ  وتنميػػػػة البيئػػػػػة بالكميػػػػة مػػػػػف  -المكتبػػػػات
 ـ.0/5/4110وحتى  0663عاـ

 الميمات العممية
امعػة نيويػورؾ ببػنج هػامتوف مهمة عمميػة لمػدة سػتة شػهور بالواليػات المتحػدة األمريكيػة بج -

State University of New York At Binghamton  بػػدأت فػػ  أغسػػطس
 ـ.0666

 الميمات الرسمية
مهمػػػػة رسػػػػمية لحعػػػػور االجتمػػػػاع الثػػػػامف لمهيئػػػػة العامػػػػة لجمعيػػػػة كميػػػػات اآلداب بجامعػػػػة  -

 . 4101ابريؿ  46 – 42السمطاف قابوس بسمطنة عماف فى الفترة مف 

االجتمػػػاع العاشػػػر لمهيئػػػة العامػػػة لجمعيػػػة كميػػػات اآلداب بجامعػػػة مهمػػػة رسػػػمية لحعػػػور  -
 . 4104ابريؿ  41 – 06القديس يوسؼ بمبناف فى الفترة مف 
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مهمػػة رسػػمية بجمهوريػػة الصػػيف الشػػعبية بجامعػػة يػػانج تسػػى  لقػػاء محاعػػرات فػػى اطػػار  -
 44 – 06التبػػػادؿ األكػػػاديمى بػػػيف جامعػػػة المنصػػػورة وجامعػػػة يػػػانج تسػػػى فػػػى الفتػػػرة مػػػف 

 . 4104نوفمبر 
 األوسمةو  الجوووووائووووز

الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى جػػػػػػائزة جامعػػػػػػة المنصػػػػػػورة التشػػػػػػجيعية فػػػػػػ  مجػػػػػػاؿ العمػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػة     -
 ـ.0666-62وا نسانية ف  العاـ الجامع  

بيػروت )وساـ وزارة الثقافة والتعمػيـ العػال  المبنانيػة وحمقػة الحػوار الثقػاف  المبنػان  بمناسػبة  -
-40ف  المؤتمر الثان  لمثقافة الشعبية العربية المبنانية فػ   (لـ العرب عاصمة ثقافية لمعا

 ـ.42/4/0666

التػػراث الشػػعب  األردنػػ  فػػ   -وسػػاـ وزارة الثقافػػة األردنيػػة فػػ  ممتقػػ  عمػػاف الثػػامف العقبػػة -
6-00/00/0666. 

 .4/2/4114وساـ المركز التربوي لمبحوث وا نماء ف  الجمهورية المبنانية ف   -

 .4112معة المنصورة بمناسبة اليوبيؿ الفع  لكمية اآلداب ابريؿ وساـ جا -

وساـ حمقة الحوار الثقاف  المبنان  بمناسبة المؤتمر السادس لمثقافة الشعبية العربية بعنواف  -
 . 6/4112/ 44:46ف  الفترة مف  (الثقافة الشعبية ف  عالـ متغير  )

 .4115سبتمبر  05درع وزارة الثقافة المبنانية ف   -

 .4115وساـ لجنة جبراف خميؿ جبراف الوطنية المبنانية سبتمبر  -
 

 البحوث التطبيقية الممولة
دراسػة أنثروبولوجيػة  المشرؼ عم  بحث المعوقات الثقافية لمتنمية بالمجتمعات الصحراوية -

بػػػػػالمركز القػػػػػوم  لمبحػػػػػوث االجتماعيػػػػػة و الجنائيػػػػػة قسػػػػػـ بحػػػػػوث  فػػػػػى محافظػػػػػة مطػػػػػروح 
 4102تػاريخ نشػر الدراسػة فػى  حتػىو  4113الصحراوية منذ عػاـ  المجتمعات الريفية و

. 

ي مولتػػػػه جامعػػػػة الباحػػػػث الرئيسػػػػ  لبحػػػػث جمػػػػ  التػػػػراث الشػػػػعب  لمحافظػػػػة الدقهميػػػػة والػػػػذ -
 .4114حت  عاـ  و0662المنصورة منذ عاـ 

الباحػػث المنػػاوب لبحػػث التنظػػيـ القبمػػ  والعػػائم  وعاقتػػه بالتنميػػة فػػ  سػػيناء والػػذي مولتػػه  -
 .4114وحتى عاـ  0666ية البحث العمم  والتكنولوجيا بالقاهرة، منذ عاـ أكاديم

رئػػيس فريػػػؽ الدراسػػػة الميدانيػػػة فػػ  بحػػػث المجتمعػػػات الصػػػحراوية فػػ  مصػػػر الػػػذي أجػػػرى  -
تحت إشراؼ األستاذ الدكتور/ احمد أبو زيد بالمركز القوم  لمبحوث االجتماعية والجنائية 

 ؿ سيناء.بشما 0655-54بالقاهرة ف  الفترة مف 
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رئػػيس فريػػؽ الدراسػػػة الميدانيػػة فػػ  بحػػػث مجتمعػػات الصػػياديف فػػػ  بحيػػرة المنزلػػة عػػػمف   -
بحػػث رؤى العػػالـ الػػذي اشػػرؼ عميػػه األسػػتاذ الػػدكتور/ احمػػد أبػػو زيػػد داخػػؿ نطػػاؽ بحػػث 
تقػػػػويـ السياسػػػػات الثقافيػػػػة فػػػػ  مصػػػػر بتكميػػػػؼ مػػػػف المركػػػػز القػػػػوم  لمبحػػػػوث االجتماعيػػػػة 

ـ السياسػػات والبػػرامج االجتماعيػػة )المشػػروع رنػػامج الػػدائـ لتقػػويوالجنائيػػة بالقػػاهرة عػػمف الب
 ـ0661لمدة عاـ ( األوؿ

 الخبرة الحقمية  ي مجال البحوث
االشػػػػػتراؾ فػػػػػ  بحػػػػػث اتجاهػػػػػات المجتمػػػػػ  المصػػػػػري نحػػػػػو العمػػػػػؿ اليػػػػػدوي إشػػػػػراؼ قسػػػػػـ  -

ا سػػػػكندرية بالتعػػػػاوف مػػػػ  مؤسسػػػػة كونػػػػارد ايػػػػدناور  بكميػػػػة االداب جامعػػػػةاألنثروبولوجيػػػػا 
 ـ.0646-0644لمانية األ

نطقت  مطروح االشتراؾ ف  بحث التنشئة االجتماعية وأثرها ف  تكويف الشخصية وذلؾ بم -
 جامعػػػػػة دابإشػػػػػراؼ قسػػػػػـ األنثروبولوجيػػػػػا بكميػػػػػةاآل وسػػػػػيوف وواحػػػػػة الجػػػػػارة )أـ الصػػػػػغير(

 لمدة شهر. 0646ا سكندرية عاـ 

ا سػكندرية فػ  مدينػة جامعػة  آلداببكميػة ااالشتراؾ فػ  بحػث قػاـ بػه قسػـ األنثروبولوجيػا  -
 ـ.0646العريش وسيناء بعد استاـ القيادة المصرية لها عاـ

 جانب من االنتاج العمم 
 مترجمة  ومقاالت كتب - أ

 ـ.0661ا سكندرية   –درا المعرفة الجامعية   –(  مترجـ المدف الجديدة والعواح  ) - 0

 المنصػػػورة العػػػدد السػػػادس جامعػػػة –مػػػاكس فيبػػػر مقػػػاؿ منشػػػور فػػػ  دوريػػػة كميػػػة اآلداب  -4
 . ـ0666يناير 

 . مجمة حوليات كمية االداب -مقاؿ منشور العبط االجتماعى -6

رؤيػػػة تحميميػػػة لكتػػػاب ريتشػػػارد أنطػػػواف الػػػواعظ  –الػػػواعظ المسػػػمـ فػػػ  العػػػالـ المعاصػػػر   -4
 . ـ0663جامعة المنصورة العدد التاس  عشر  –دورية كمية اآلداب  -المسمـ ف  العالـ المعاصر

 ) كتب دراسات     ؤلفاتالم - ب
الطبعػة األولػ  المكتػب الجػامع  الحػديث با سػكندرية  -التحعر فػ  المجتمػ  القطػري  -6

 ـ.0645ا سكندرية  -الطبعة الثانية دار المعرفة الجامعية -ـ0652

الوشػػـ دراسػػة أنثروبولوجيػػة مقارنػػة فػػى الفػػف البػػدائى دوريػػة كميػػة اآلداب المنصػػورة العػػدد  -3
 . 0655الثامف مايو 

ا سػػػػكندرية  -دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة  –المدينػػػػة دراسػػػػة فػػػػ  األنثروبولوجيػػػػا الحعػػػػرية  -4
 . ـ0654

 ـ.0662ا سكندرية  –مطبعة االنتصار  -دراسات ف  األنثروبولوجيا  -5
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بػػرج العػػرب بالصػػحراء  –انمػػاط المجتمعػػات المحميػػة الحعػػرية فػػى المنػػاطؽ الصػػحراوية  -6
نظـ البنائية فػى منطقػة غػرب االسػكندرية الخطػة البحثيػة الثالثػة الغربية المصرية عمف بحث تطوير ال

 . 0664جامعة االسكندرية 

 

مطبعػة جامعػة المنصػورة  – انثروبولوجيػةدراسػة  –األحياء الشعبية ف  مدينة المنصػورة  -01
 ـ.0663، 

فػ  بعػض قػري  انثروبولوجيةدراسة  -السحر والعاقات الزوجية ف  المجتمعات الريفية  -00
 ، المجمػػد الرابػػ  واألربعػػوف العمػػـ الجػػامع   - ا سػػكندريةجامعػػة داب كميػػة اآللدقهميػػة مجمػػة محافظػػة ا

63-64. 

مجمػػة  -انثروبولوجيػػةدارسػػة  -جماعػػات الغنػػاء والطػػرب بشػػارع صػػياـ بمدينػػة المنصػػورة -04
 جامعة المنصورة. –كمية اآلداب 

، نصػػػػػورة مطبعػػػػػة جامعػػػػػة الم –الحػػػػػرؼ والصػػػػػناعات الشػػػػػعبية فػػػػػ  محافظػػػػػة الدقهميػػػػػة  -06
 ـ.0663

عػػػات البػػػدو فػػػ  محػػػافظت  املػػػبعض ج انثروبولوجيػػػةالعػػػرب الرحػػػؿ فػػػ  مصػػػر دراسػػػة  -02
 . 4110، دار عيف لمطباعة والنشر ، ـ0664 ، دار المعرفة الجامعية ا سكندرية -الدقهمية ودمياط 

دار  -دورة الحياة لدي الفرد منذ المياد حتى الػزواج  –العادات والتقاليد ف  دلتا مصر  -06
 .4116 ، القاهرة عيف لمطباعة والنشر

دار عػيف  -دراسػة فػ  االنثروبولوجيػا االقتصػادية  -سوؽ الخواجات بمدينة المنصػورة   -03
 .4113،  لمطباعة والنشر

دراسػػة انثروبولوجيػػة فػػ  قػػري  –الممارسػػات الشػػعبية فػػ  دلتػػا مصػػر  –الطػػب الشػػعب   -04
 . 4114، دار عيف لمنشر –ة محافظة الدقهمي

و األداء التمقائ  ف  موالد األولياء و القديسيف ف  مدف و قري محافظة  المعتقدات -05
 الدقهمية

األوؿ  فجزئيي4114 افةالثقالموسيق  و الفنوف الشعبية وزارة المركز القوم  لممسرح و   -06
 .والثانى 

دراسػػػػة فػػػػ  االنثروبولوجيػػػػا  –العػػػػبط االجتمػػػػاع  والقػػػػانوف العرفػػػػ  فػػػػ  شػػػػماؿ سػػػػيناء  -41
 . 4116عيف لمطباعة والنشر، دار –االجتماعية 

دار عػػػيف   - دراسػػػة إثنوجرافيػػػة - الحػػػرؼ والصػػػناعات الشػػػعبية فػػػ  محافظػػػة الدقهميػػػة -40
 . 4116لمطباعة والنشر ، 

دار عػيف لمطباعػة  –دراسػة أنثروبولوجيػة  –حكايػات الصػياديف فػى عزبػة البػرج بػدمياط  -44
 .  4100والنشر ،
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 .األغنية الشعبية والثقافة المصرية  -46

 الثػػػانى،  األوؿ فجػػػزئييات المركػػػز القػػػومى لممسػػػرح والموسػػػيقى والفنػػػوف الشػػػعبية اصػػػدار  -42
4106 . 

 تحت الطبع  
 ، والمراجعػػػػػػػػػػػػة  رؤى العػػػػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػػػػأليؼ ميكانيػػػػػػػػػػػػؿ كيرنػػػػػػػػػػػػ  ترجمػػػػػػػػػػػػة وتحميػػػػػػػػػػػػؿ وتقػػػػػػػػػػػػديـ .0

 أ.د/احمد أبو زيد.

 التنظيـ القبم  والعائم  وعاقته بالتنمية االجتماعية ف  سيناء. .4

 . فى محافظة الدقهمية  أثنوجرافيةدراسة  عجيف الفاحيف  .6

   بحوث جارية
 التراث الشعب  لمحافظة الدقهمية. -0

 األيكولوجيا وأنماط السموؾ ف  بحيرة المنزلة. -4

 األمثاؿ الشعبية. -6

 مؤتمرات عممية
مؤتمر ا سكندرية الدول  األوؿ حوؿ التبادؿ الحعاري لشعوب البحر المتوسط فػ  الفتػرة  .0

 دراسػة لمشاركة ببحث بعنواف )بدو مصر بيف البػر والبحػر(وا 0662اير ين 06- 06مف 
 لبعض الجماعات البدوية ف  مصر. انثروبولوجية

مؤتمر المغة واألسػاطير والخرافػات فػ  الشػرؽ األوسػط وشػماؿ إفريقيػا كميػة اآلداب جامعػة  .4
 .0666سبتمبر  44-05بودابست 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".                    

مػػؤتمر ا سػػكندرية الػػػدول  الثػػان  حػػػوؿ التبػػادؿ الحعػػػاري بػػيف شػػػعوب البحػػر المتوسػػػط،  .6
والمشػػػاركة ببحػػػث بعنػػػواف  0663ينػػػاير  06إلػػػى  06ا سػػػكندر األكبػػػر وا سػػػكندرية مػػػف 

 انثروبولوجيػػةدراسػػة  لمقػػديس مػػار جػػرجس والقديسػػة دميانػػة(الطقػػوس والمعتقػػدات الدينيػػة )
 مقارنة ف  محافظة الدقهمية.

جامعػػػػػػة المنصورة)مشػػػػػػكات الواقػػػػػػ  وتطمعػػػػػػات  –لمػػػػػػؤتمر العممػػػػػػ  األوؿ بكميػػػػػػة اآلداب ا .3
 ـ.0663ابريؿ  4-3 المستقبؿ(

ي لعمػػـو ا نسػػاف والتػػراث الشػػعب  ) بػػيف األصػػالة مػػؤتمر المنصػػورة األوؿ لممركػػز الحعػػار  .4
 الذي عقد ف  كمية اآلداب جامعة المنصورة. 0665مايو 4 – 6ف  الفترة مف  والحداثة(
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 ـ.0666يوليو 42-40المؤتمر الثان  لمثقافة الشعبية المبنانية ببيروت ف  الفترة مف  .5

مػػػػؤتمر الثقافػػػػة الشػػػػعبية والتنميػػػػة الػػػػذي عقػػػػدف المركػػػػز الحعػػػػاري لعمػػػػـو ا نسػػػػاف والتػػػػراث  .6
 والذي عقد بكمية اآلداب جامعة المنصورة. 0666أكتوبر  40-06الشعب  ف  الفترة مف 

 ـ.0666نوفمبر  04-5العقبة  –مفنوف الشعبية األردف مهرجاف العقبة الثالث ل .01

الهويػة والمسػتقبؿ الػذي عقػدف المركػز الحعػاري لعمػـو  -مؤتمر الثقافة الشعبية العربية .00
ا نسػػػاف بكميػػػة اآلداب جامعػػػة المنصػػػورة بالتعػػػاوف مػػػ  أكاديميػػػة الػػػدلتا لمعمػػػـو بالمنصػػػورة 

بكميػػة  4114ابريػػؿ  2إلػػى  4رة مػػف وحمقػػة الحػػوار الثقػػاف  ببيػػروت والػػذي عقػػد خػػاؿ الفتػػ
 اآلداب جامعة المنصورة.

نػػدوة المعتقػػدات الشػػعبية فػػ  مركػػز بحػػوث الشػػرؽ األوسػػط بجامعػػة عػػيف شػػمس يػػػـو  .04
دراسػة فػ  المعتقػدات  -ف  إطار بحث المعبد والمسػجد والمقػاـ 4116أكتوبر  00السبت 

 الشعبية المصرية بيف الثبات والتغير.

 لكميػػػػػة العمػػػػػوـ االجتماعيػػػػػة بجامعػػػػػة الكويػػػػػت خػػػػػاؿ الفتػػػػػرة المػػػػػؤتمر الػػػػػدول  الثػػػػػان   .06
والمشػػاركة ببحػػث عػػف الطػػب الشػػعب  ودورف فػػ  تنميػػه المجتمػػ   .04/4116/ 5 –3مػف 

 دراسة اثنوجرافية ف  بعض قري محافظة الدقهمية.

 .4112سبتمبر  46-44اؿ الفترة مف المؤتمر السادس لمثقافة الشعبية بمبناف خ .02

 مميةالع رسائلالإشراف 

 أوال   الماجستير  
دراسػػة سوسػػيولوجية فػػ  قريػػة طػػوخ  –الطفولػػة والتنشػػئة االجتماعيػػة فػػ  المجتمػػ  الريفػػ   -0

 األقاـ مركز السنباويف محافظة الدقهمية.

بشػرؽ  دراسة أنثروبولوجية لقرية )جاليػا( –الدور التنموي لجمعيات تنمية المجتم  المحم   -4
 الحفير بمحافظة الدقهمية.

دراسػة أنثروبولوجيػة فػ    –ر التقميدية والمسػتحدثة لكبػار السػف فػ  المجتمػ  القػروي األدوا -6
 قرية مصرية.

فػ   ( حعري  –ريف   راسة مقارنة بيف مجتمعيف محمييف )د – ( األيكولوجيا والجريمة ) -2
 محافظة الدقهمية.

دراسػػػػػػة  –اآلثػػػػػػار االجتماعيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية لمشػػػػػػكمة البطالػػػػػػة فػػػػػػ  المجتمػػػػػػ  المصػػػػػػري  -6
 سوسيولوجية عمى عينة مف خريج  جامعة المنصورة.

فقراء الحعر ف  مصر دراسة سوسيولوجية لنمط سكن  الغرفة الواحدة ف  مساكف ا يواء  -3
 ح  غرب المنصورة.

الجػػرائـ فػػ  المجتمػػ  الريفػػ  دراسػػة سوسػػيولوجية لقريػػة طهػػواي مركػػز السػػنباويف محافظػػة  -4
 الدقهمية.
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دراسػة حالػػة لععػوات المجمػس القػوم  لممػرأة فػػ   –لمصػرية المشػاركة االجتماعيػة لممػرأة ا -5
 مدينت  القاهرة والمنصورة.

دراسػػة سوسػػيولوجية فػػ  احػػدي قػػري  –أنمػػاط العنػػؼ عػػد المػػرأة فػػ  المجتمعػػات الريفيػػة  -6
 محافظة الدقهمية.

دراسػة سوسػيولوجية ألحػدي قػري  -التكنولوجيا وتغير البناء الطبق  ف  مجتم  القرية  -01
 همية.محافظة الدق

 دراسة أنثروبولوجية لمجتمعات الصيد ببحيرة المنزلة. –نسؽ القيـ ف  مجتم  الصيد  -00

دراسػػة سوسػػيولوجية لػػبعض  –الوعػػ  االجتمػػاع  لممػػرأة فػػ  روايػػات نجيػػب محفػػوظ  -04
 األعماؿ المختارة.

فػى مدينػة المنصػورة  أنثروبولوجيػةدراسة سوسيو  –الرؤية المجتمعية لمتاميف الصحى  -06
. 

 دراسة ميدانية فى مدينة المنصورة . –لسياسية لمشباب فى مصر الثقافة ا -02

 دراسة سوسيولوجية عمى مدينة المنصورة . –التحعر والتغير فى أنساؽ القيـ  -06

 ا عاـ الدينى ودورف فى تشكيؿ رؤى الشباب المصرى نحو قعايا المجتم  . -03

دانيػػػػة عمػػػػى دراسػػػػة مي –دور الجمعيػػػػات األهميػػػػة فػػػػى تفعيػػػػؿ حمايػػػػة حقػػػػوؽ المعػػػػاقيف  -04
 األطفاؿ ذوى ا عاقة بمحافظة الدقهمية .

 دراسة ميدانية عمى طاب جامعة المنصورة . –رؤى الشباب لظاهرة التحرش بالمرآة  -05

دراسػػة  –اآلثػار االجتماعيػػة واالقتصػػادية لنظػػاـ المعػػاش المبكػػر فػػى ظػػؿ الخصخصػػة  -06
 ميدانية لعينة مف العامميف بقطاع األعماؿ بمدينة المنصورة . 

 عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية فى مصر . وأثارف األمواؿسؿ غ -41

قيػػػػػاس مؤشػػػػػر التنميػػػػػة البشػػػػػرية عمػػػػػى المسػػػػػتوى المحمػػػػػى مػػػػػ  حالػػػػػة دراسػػػػػية " مدينػػػػػة  -40
 . سكندرية "اال

 ا حتياجات االجتماعية والثقافية لمطفؿ العمانى "دراسة ميدانية " -44

العاـ بسمطنة عمػاف " دراسػة ميدانيػة  األدوار المتغيرة لمموارد البشرية فى تنمية القطاع -46
 لمقوى العاممة فى القطاع العاـ بسمطنة عماف"

فػى مصػر  4100ينػاير  46دراسة سوسػيولوجية عمػى ثػورة  –الوعى السياسى والثورة  -42
. 

 . التغيرات ا جتماعية وظاهرة ا غتراب لدى طالبات الجامعة بسمطنة عماف -46
" دراسػػة ميدانيػػة عمػػى  جهػػة العػػغوط المهنيػػة الرؤيػػة المجتمعيػػة  دارة الوقػػت فػػى موا -43

 . العامميف بكمية عماف لمسياحة بسمطنة عماف "
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األداء الوظيفى لمعامميف لممؤسسات الحكومية وأثرف عمى التنمية المستدامة فى  -44
 . المجتم  العمانى " دراسة سوسيولوجية "

 . اسة ميدانية "نوعية الحياة والمرأة العاممة لديواف الباط السمطانى عماف "در  -45
 الرؤية المجتمعية لمتأميف الصحى "دراسة سوسيولوجية أنثروبولوجية فى المنصورة  -46
عاقة الدولة الميبية بالعمالة الوافدة فى محيطها وتأثيرها عمى السياسة الخارجية بعد  -61

 . ثورة الساب  عشر مف فبراير
ة ميدانية بجامعة السمطاف تأثير الوسائؿ التكنولوجية عمى السياسات التعميمية " دراس -60

 . قابوس "
 . التحعر والتغير فى أنساؽ القيـ " دراسة سوسيولوجية عمى مدينة المنصورة " -64
 . العوامؿ ا جتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طاب المرحمة ا عدادية -66
  رؤى الشباب لظاهرة التحرش بالمرأة "دراسة ميدانية عمى طاب جامعة المنصورة " -62
ماعية وا قتصادية لمخصخصة فى ظؿ نظاـ المعاش المبكر "دراسة اآلثار االجت -66

 . ميدانية لعينة مف العامميف بقطاع األعماؿ بالمنصورة "
دور الجمعيات األهمية فى تفعيؿ حماية حقوؽ المعاقيف "دراسة ميدانية عف األطفاؿ  -63

 . ذوى ا عاقة بمحافظة الدقهمية "
 . سة ميدانية فى مدينة المنصورة "الثقافة السياسية لمشباب فى مصر "درا -64
  مظاهر العولمة فى القرية المصرية "دراسة ميدانية  حدى قرى محافظة الدقهمية " -65
 . ثقافة الفقر فى المجتم  العراقى "دراسة أنثروبولوجية فى مدينة المنصورة " -66

 ثانيا  الدكتوراه
  حدى قري محافظة الدقهمية.دراسة أنثروبولوجية  -الزعامة التقميدية ف  القرية المصرية  -0

المجتمعات الحدودية فػ  مصػر دراسػة أنثروبولوجيػة لاتصػاؿ الثقػاف  وتػأثيرف عمػى بعػض  -4
.  الجوانب االجتماعية واالقتصادية بمدينة السمـو

 دراسة ف  عمـ االجتماع السياس . –ا عاـ والتنمية السياسية بالمجتم  الكويت   -6

 دراسة ميدانية. -ري وتصوراتهـ المستقبمية الوع  القانون  لدى الشباب المص -2

تحميؿ سوسيولوج  لعينػة مػف المػادة المنشػورة   –أنماط الجريمة المرتبطة بالفقر ف  مصر -6
 .4116-4114بجريدت  األهراـ وأخبار الحوادث لعام  

 دراسة ميدانية ف  محافظة الدقهمية. -التحميؿ السوسيولوج  لظاهرة أطفاؿ الشوارع  -3

 –جتماعيػػة واالقتصػػادية لمشػػروعات الصػػندوؽ االجتمػػاع  لمتنميػػة فػػ  مصػػر األبعػػاد اال -4
 دراسة اجتماعية ميدانية ف  محافظة الدقهمية.

المقومات االجتماعية والثقافية المتعمقة بالصحة والمػرض فػ  مجتمعػات الصػيد فػ  بحيػرة  -5
 دراسة ف  االجتماع الطب . –المنزلة 
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التسػػعينيات وانعكاسػػاتها السياسػػية واالجتماعيػػة  التغيػػرات االقتصػػادية فػػ  مصػػر فػػ  حقبػػة -6
 بالتطبيؽ عمى تجربة ا صاح االقتصادي.

العػػػػادات المرتبطػػػػة بػػػػالزواج وا نجػػػػاب وعاقتهػػػػا بتنظػػػػيـ األسػػػػرة فػػػػ  ريػػػػؼ محافظػػػػة  -01
 الدقهمية.

 الحكايات الشعبية لبعض قري محافظة الدقهمية لمحصوؿ عمى نسجيات مرسمه.  -00

دراسػػة  -تمػػ  المصػػرى وانعكاسػػاتها عمػػى األنسػػاؽ المعرفيػػة الثقافػػة الذكوريػػة فػػى المج -04
 تطبيقية فى محافظة الدقهمية .

رؤيػػػػة سوسػػػػيولوجية لمخطػػػػػاب الػػػػدينى االسػػػػامى  ومشػػػػػكات الشػػػػباب فػػػػى المجتمػػػػػ   -06
 شباب الجامعة بمدينة المنصورة . فدراسة تحميمية عمى عينة م –المصرى 

 .دراسة مقارنة بيف مجتمعيف محمييف –التغير ا جتماعى ونسؽ القيـ لممرآة الميبية  -02

دراسػػػػػػة  –عمػػػػػى العاقػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة لمشػػػػػػباب  وتػػػػػػأثيرف المػػػػػػرأىعامػػػػػػى التػػػػػدفؽ ا  -06
 سوسيولوجية عمى طاب جامعة المنصورة .

دراسػػػػػة سوسػػػػػيولوجية فػػػػػى الفتػػػػػرة مػػػػػف عػػػػػاـ  – التمفزيونيػػػػػةالريفيػػػػػة فػػػػػى الػػػػػدراما  المػػػػػرآة -03
 . 4116وحتى 0656

 . ا التميفزيونية "دراسة سوسيولوجية"المرأة الريفية فى الدرام -04

 . األحياء العشوائية المتخمفة فى مدينة بغداد "دراسة ميدانية " -05

 
 مناةشة الرسائل العممية

 

محافظة الدقهمية كمية  –دراسة أنثروبولوجية ف  قرية كفر القباب  -الهجرة العائدة والتغير  -0
 ماجستير. –جامعة ا سكندرية  –اآلداب 

دراسػػة اجتماعيػػة عػػف مدينػػة دميػػاط  -عػػري والصػػناعات الصػػغيرة والحرفيػػة المجتمػػ  الح -4
 ماجستير. –جامعة المنصورة  –كمية اآلداب 

دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػ  مدينػػػػة  -األحيػػػاء العشػػػوائية وأزمػػػة فػػػػرص الحيػػػاة فػػػ  حعػػػر مصػػػػر  -6
 جامعة المنصورة. –المنصورة كمية اآلداب 

ة لدي األطفاؿ ف  الريؼ المصري بػالتطبيؽ األبعاد االجتماعية واالقتصادية لمشكمة األمي -2
 عمى محافظة الدقهمية.

دراسة عمى عينة مػف أععػاء التنظيمػات  -العاقات القرابية وأثرها ف  بناء القوة السياسية -6
 السياسية ف  محافظة سوهاج.

 –دراسة ميدانيه ف  بعض قرى محافظه سوهاج  -التحعر وتغير القيـ المجتمعية  -3
 ماجستير .
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 –دراسػة ميدانيػه فػ  محافظػه سػوهاج  –األحزاب السياسػية فػ  المشػاركة السياسػية  فعاليه -4
 دكتوراف .

 -بحػػػث اجتمػػػاع  ميػػػدان  –القرابػػػة وتغيػػػر نمػػػط العاقػػػات القرابيػػػه فػػػ  المجتمػػػ  الريفػػػ   -5
 دكتوراف 

 –دراسػػة ميدانيػه فػػ  عشػوائيات مدينػػه أسػػيوط  -التنشػئة االجتماعيػػة والسػموؾ االنحرافػػى   -6
 ماجستير.

دراسػػػة اجتماعيػػػػه ميدانيػػػه فػػػ  المممكػػػػة  –التعمػػػيـ وتغيػػػر نمػػػط العاقػػػػات االجتماعيػػػة  -01
 دكتوراف . –العربية السعودية 

دراسػػػة ميدانيػػػه فػػػ  إحػػػدى قػػػرى  –التعمػػػيـ والتغيػػػر االجتمػػػاع  فػػػ  المجتمػػػ  الريفػػػ   -00
 دكتوراف. –محافظه سوهاج 

 تصميمات معاصرة.دراسة التراث الشعب  لمحرؼ الشعبية بقرية أبو شعرة  خراج  -04

 دراسة ميدانية ف  قريتيف مصريتيف. –الدور ا نتاج  لألسرة الريفية ف  مصر  -06

دراسػػػػة سوسػػػػيولوجية عػػػػف دور المػػػػرأة فػػػػ  التنميػػػػة جنػػػػوب الصػػػػعيد  –المػػػػرأة والتنميػػػػة  -02
 ومعوقاته.

 ماجستير. –الهندوسية وعاقتها بالبناء االجتماع  والسياس   -06

جنػوب  - ة انثربولوجيػة لاتصػاؿ الثقػاف  فػ  مدينػة دهػبالثقافة البدوية المتغيرة دراسػ -03
 سيناء .

 –دراسػة تحميميػة لبػرامج جماعػات المعػػاقيف سػمعيا ودور خدمػة الجماعػة فػ  تطويرهػػا  -04
 دراسة مطبقة عم  مدارس األمؿ لمصـ بالقاهرة .

بعػػػض المتغيػػػرات السوسػػػيولوجية المحػػػددة ألسػػػس أسػػػاليب التعامػػػؿ مػػػ  المػػػرض فػػػ   -05
 بحث اجتماع  ميدان  . –  المجتم  الريف

 تأثير البيئة عم  مابس المرأة ف  قري محافظة الدقهمية . -06

دراسػػػة انثروبولوجيػػػة فػػػ  مجتمػػػ   –األبعػػػاد االجتماعيػػػة والثقافيػػػة لرؤيػػػة الرجػػػؿ لممػػػرأة  -41
 محم  مصري .

السػػػكانية والبيئيػػػة المرتبطػػػة بتعمػػػيـ الكبػػػار فػػػ  الػػػيمف فػػػ  عػػػوء النظريػػػة  تاالحتياجػػػا -40
 بحث اجتماع  تربوي ميدان  . الوظيفية _

  –العاقػة بػػيف ممارسػػة العػػاج األسػػري لممػرأة المعيمػػة ومسػػتوي األداء االجتمػػاع  لهػػا  -44
 دكتوراف .

 ماجستير.  -دراسة انثربولوجية مقارنة  -طقوس الحمؿ و الوالدة لدي المرأة البدوية  -46

 دكتوراف .  –" مجتم  دهب نموذجا  السياحة والتغير القيمى ف  المجتم  البدوي " -42
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دراسة استطاعية بمدينػة   –الخصائص االجتماعية لممرأة البائعة ف  أسواؽ الحعر  -46
 ماجسػتير .   –محافظة الدقهمية   –المنصورة 

تػػػأثير التغيػػػرات المجتمعيػػػة عمػػػ  قػػػيـ الشػػػباب دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػ  عينػػػة مػػػف طػػػاب  -43
 ماجسػتير. -جامعة المنصورة 

اسػرة الحعرية عم  قيـ االبناء دراسػة عم  طػاب انعكاسات الهجرة العائدة ل -44
 ماجسػتير.  - الجامعة

  - اثر االتصاؿ الثقػاف  عم  تغير الرؤية الذاتيػػة لجماعػات البػدو والمسػتقريف بدميػػاط -45
 ماجسػتير.

لمرعى السكتة الدماغية وأسرهـ نحػو نمػوذج لمتعامػؿ  ةالمشكات االجتماعية والنفسي -46
 ماجسػتير . -إطار نموذج التدخؿ فى االزمات م  هذف المشكات فى 

إسػػػتخداـ تكنيػػػؾ النمذجػػػة السػػػموكية فػػػى خدمػػػة الجماعػػػة وتنميػػػة دافعيػػػة االنجػػػاز لػػػدى  -61
 . افدكتور  -األطفاؿ المحروميف مف الرعاية األسرية 

اسػػتخداـ اخصػػػائى الجماعػػػة تكنيػػػؾ المشػػػروعات الجماعيػػػة ومسػػػاعدف عػػػعاؼ السػػػم   -60
 رسالة دكتوراف .  –عمى االندماج المجتمع  

رسػػػػالة   –رأس المػػػػاؿ االجتمػػػػاع  كمتغيػػػػر فػػػػ  التخطػػػػيط لتحػػػػديث المجتمػػػػ  الريفػػػػ   -64
 دكتوراف .

دراسة مقارنػة   –جودة خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات المممكة العربية السعودية  -66
 ماجستير .  –بيف القطاعيف الحكومى والخاص 

 –مشػػػػكات المجتمػػػػ  المصػػػػرى مواجهػػػػة احتياجػػػػات و دور التنظيمػػػػات المدرسػػػػية فػػػػى  -62
 ماجستير .

دراسػػػة اجتماعيػػػة فػػػى احػػػد قطاعػػػات   –الشػػػباب  ؽوحمايػػػة حقػػػو العمػػػؿ الحػػػر  سػػػوؽ -66
 .ماجستير -الصناعة بدمياط 

دراسة تطبيقية عمى عينة مف   -األبعاد االجتماعية والثقافية المتعمقة بظاهرة المرض  -63
 دكتوراف .   –مرعى الكبد بمحافظة الدقهمية 

دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف الشػػػباب  –الهويػػػة المغويػػػة فػػػى ظػػػؿ العولمػػػة الشػػػباب و  -64
 ماجستير .  –بجامعة المنصورة 

تنميػػػة السػػػياحة التعميميػػػة فػػػى المقاصػػػد السػػػياحية بػػػالتطبيؽ عمػػػى األسػػػكندرية كمقصػػػد  -65
 ماجستير . –سياحى 

حػػى  دراسػػة ميدانيػػة فػػى –المعتقػػدات الشػػعبية المرتبطػػة بػػالعاج الشػػعبى لػػدى المػػرأة  -66
 ماجستير .  –السيدة زينب 

 ماجستير . - دراسة فنية تطبيقية  –رؤية المكاف فى روايات يوسؼ السباعى  -21
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دراسػػػة  –دور وسػػػائؿ االتصػػػاؿ الجمػػػاهيرى فػػػى نشػػػر الثقافػػػة الرياعػػػية بػػػيف الشػػػباب  -20
 ماجستير. -اجتماعية ميدانية عمى بعض أندية المنصورة 

 –دراسػػة ميدانيػػة مقارنػػة  –سػػوؽ العمػػؿ الخصخصػػة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى ومتطمبػػات  -24
 دكتوراف .

الهجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية إلػػػى أوروبػػػا عبػػػر ليبيػػػا  واآلثػػػار االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية عمػػػى  -26
 دكتوراف . -المجتم  الميب 

دراسػة حالػة مكتبػة مصػر  –دور المؤسسات الثقافية فى حماية هويػة الطفػؿ المصػرى  -22
 دكتوراف . –العامة بالمنصورة 

دراسػة مقارنػة عمػى فئػة الشػباب فػى  –المؤثرة عمػى ممارسػة الشػباب لمرياعػة العوامؿ  -26
 دكتوراف . –مجتم  نامى ومجتم  متقدـ 

دراسػة  –القيـ فػى االمثػاؿ الشػعبية فػى مجتمػ  البيعػاء بميبيػا ومجتمػ  الغػرؽ بمصػر  -23
 . دكتوراف –مقارنة فى االنثروبولوجيا الثقافية 

  البيعػػاء بميبيػػا ومجتمػػ  العػػرؽ بمصػػر "دراسػػة القػػيـ فػػى األمثػػاؿ الشػػعبية فػػى مجتمػػ -24
 دكتوراة  – مقارنة باألنثروبولوجيا الثقافية "

إسػػتخداـ أخصػػػائى الجماعػػػة تكنيػػػؾ المشػػػروعات الجماعيػػػة ومسػػػاعدة عػػػعاؼ السػػػم   -25
 ماجستير . –عمى ا ندماج المجتمعى 

بمركػػػز  التحميػػػؿ السوسػػػيوأيكولوجى لتوزيػػػ  المػػػرض بمحافظػػػة الدقهميػػػة "دراسػػػة ميدانيػػػة -26
 ماجستير  – مدينة بمقاس "

 ماجستير – رؤية المكاف فى روايات يوسؼ السباعى "دراسة فنية تطبيقية " -61

سػػػػوؽ العمػػػػؿ الحػػػػر وحمايػػػػة حقػػػػوؽ ا نسػػػػاف " دراسػػػػة إجتماعيػػػػة فػػػػى أحػػػػد قطاعػػػػات  -60
 ماجستير  – الصناعة بدمياط "

تبػػة مصػػر دور المؤسسػػات الثقافيػػة فػػى حمايػػة هويػػة الطفػػؿ المصػػرى "دراسػػة حالػػة مك -64
 ماجستير  – العامة بالمنصورة "

األبعػػػػاد ا جتماعيػػػػة والثقافيػػػػة لتكيػػػػؼ المعػػػػاقيف حركيػػػػا فػػػػى المجتمػػػػ  "دراسػػػػة ميدانيػػػػة  -66
 ماجستير  – بجامعة المنصورة "

دور إدارة خدمػػػة الرعايػػػة ا جتماعيػػػة فػػػى تحقيػػػؽ متطمبػػػات الرعػػػا الػػػوظيفى لمعمالػػػة  -62
 ماجستير  – األحمرالمؤقتة بالشركات الصناعية لمحافظة البحر 

الثقافػة الفرعيػػة الريفيػة فػػى مجتمػ  محمػػى حعػػرى "دراسػة ميدانيػػة عمػى بعػػض أطػػراؼ  -66
 ماجستير  – مدينة المنصورة "

 ماجستير  – متطمبات تحسيف جودة برامج العمؿ م  جماعات المكفوفيف -63
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المعتقػػػدات الشػػػعبية المرتبطػػػة بػػػالعاج الشػػػعبى لػػػدى المػػػرأة "دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػى حػػػى  -64
 ماجستير  – سيدة زينب "ال

تنميػػػة السػػػياحة التعميميػػػة فػػػى المقاصػػػد السػػػياحية بػػػالتطبيؽ عمػػػى ا سػػػكندرية كمقصػػػد  -65
 ماجستير  – سياحى

الشباب والهوية المغوية فى ظػؿ العولمػة "دراسػة ميدانيػة عمػى عينػة مػف شػباب جامعػة  -66
 ماجستير  – المنصورة "

 – ة  حػدى قػرى محافظػة الدقهميػة "مظاهر العولمة فى القرية المصرية "دراسة ميداني -31
 ماجستير 

العوامؿ المجتمعية لجرائـ الشباب "دراسػة ميدانيػة بالصػاحيات إقمػيـ كوردسػتاف العػراؽ  -30
 ماجستير  – "

المعوقػػػات ا جتماعيػػػػة والثقافيػػػة لمصػػػػناعات الصػػػغيرة والحرفيػػػػة وتأثيرهػػػا عمػػػػى تنميػػػػة  -34
 ماجستير  – خ "المجتم  المحمى "دراسة ميدانية عمى مدينة كفر الشي

دور منظمػػات المجتمػػ  المػػدنى فػػى تعػػديؿ التشػػريعات القانونيػػة لتحقيػػؽ المسػػاواة بػػيف  -36
 ماجستير  – الجنسيف

 الفقر فى ظؿ العولمة واستراتيجيات التنمية فى مصر "دراسة ميدانية فى قرية طناح " -32
 ماجستير  –

راسة ميدانية عمى الرؤية المجتمعية  دارة الوقت فى مواجهة العغوط المهنية " د -36
 ماجستير  – العامميف بكمية عماف لمسياحة بسمطنة عماف "

 – العنؼ األسرى وأثرف عمى تنشئة الطفؿ فى المجتم  العمانى " دراسة ميدانية " -33
 ماجستير 

 –العولمة الثقافية وأثرها عمى قيـ الشباب " دراسة ميدانية لطاب جامعة األنبار  -34
 . " –العراؽ 

تماعية والثقافية لمصناعات الصغيرة والحرفية وتأثيرها عمى تنمية المجتم  المعوقات ا ج -35
 المحمى " دراسة ميدانية عمى مدينة كفر الشيخ " 

آثار بيئة العمؿ االجتماعية والتنظيمية عمى أداء الموظفيف فى المؤسسات الحكومية  -36
    طبسمطنة عماف " دراسة تطبيقية عمى موظفى شئوف الباط السمطانى بمسق

   2017 2013 ي الفترة من )  يشرف عمييا التيبيانات الرسائل المسجمة والممنوحة 

 تارٌخ التسجٌل الدرجة عنوان الرسالة الجنسٌة اسم الطالب م

1 
االء محمود 
محمود حسن 

 حجاج 
 

االغانى الشعبٌة والعادات والتقالٌد لدى الصٌادٌن دراسة مٌدانٌة فى 
 بحٌرة المنزلة 

 8/5/2116 ماجستٌر 

2 
الشٌماء شلبى 
الباز حسن 

 
تأثٌر التغٌر االجتماعى على احتفالٌات الزواج بالقرٌة المصرٌة دراسة 

 مقارنة بٌن قرٌة تقلٌدٌة وقرٌة متحضرة محافظة الدقهلٌة 
 15/5/2117 ماجستٌر 
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 شلبى 

3 
أمٌرة على 
أحمد محمد 

 بدر 
 

عنف والتظاهر فى األبعاد االجتماعٌة والسٌاسٌة العمال الشغب وال
 الجامعات دراسة مٌدانٌة على جامعة المنصورة 

 16/12/2114 ماجستٌر 

4 
دٌنا محمد 

السٌد المرسى 
 فرج 

 
األبعاد االجتماعٌة واالقتصادٌة لظاهرة عمالة أطفال الورش دراسة 

 تطبٌقٌة فى مدٌنة السنبالوٌن 
 4/6/2115 ماجستٌر 

5 
رانٌا جمعة 
 محمد مرعى 

 
ات األهلٌة فى التوعٌة الصحٌة لالم فى الرٌف المصرى دور الجمعٌ

دراسة حالة لجمعٌة تنمٌة المجتمع بمٌت غراب بمركز السنبالوٌن 
 الدقهلٌة 

 5/6/2117 ماجستٌر 

6 
رباب أٌمن 
محمد جمعة 

 نصر 
 

العادات والتقالٌد المرتبطة فى الثقافة الشعبٌة المصرٌة دراسة 
 سوسٌوانثرلوجٌة فى قرٌة بلجاى مركز المنصورة محافظة الدقهلٌة 

 29/3/2116 ماجستٌر 

7 

رحٌمة بنت 
صالح بن 

عبدالرحمن 
 البلوشى 

 
اآلثار االجتماعٌة المترتبة على ظاهرة العنف بٌن االزواج دراسة 

 ظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان مٌدانٌة فى محاف
 13/3/2113 ماجستٌر 

8 

رشا 
عبدالمنعم 

على 
 عبدالفتاح 

 
جرائم المرأة فى المجتمع المصرى بٌن الواقع والدافع دراسة لبعض 

 الجرائم فى محافظة الدقهلٌة 
 2/3/2114 ماجستٌر 

9 
رنا محمد 
ابراهٌم 
 المسرى 

 
تطبٌقٌة على عٌنة من أسالٌب التنشئة االجتماعٌة للمرأة دراسة 

 األمهات العامالت فى ادارة التربٌة والتعلٌم ببلقاس 
 9/3/2115 ماجستٌر 

11 
سلسبٌل محمد 
عبد الحكٌم 

 محمد 
 

االبعاد االجتماعٌة لقضاٌا محكمة االسرة وتأثٌرها على المراة والطفل 
 دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة المنصورة 

 4/6/2115 ماجستٌر 

11 
سما احمد 

هللا عبد
 عبدالمنعم 

 
التفكٌر الغٌبى وآثره على العادات والتقالٌد فى الرٌف المصرى دراسة 

 مٌدانٌة فى قرى محافظة الدقهلٌة 
 9/3/2115 ماجستٌر 

12 
فاطمة رأفت 
على على 

 الدٌب 
 

عن مشاهدة بعض برامج التلفزٌون اآلثار االجتماعٌة والثقافٌة الناجمة 
ة للطفل دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة مٌت غمر وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌ

 بمحافظة الدقهلٌة 
 11/3/2116 ماجستٌر 

13 
فاطمة وجٌه 
  محمد النواوى

 
الغلو الدٌنى وآثره على العنف عند الشباب دراسة سوسٌولوجٌة على 

 عٌنة من طالب جامعة المنصورة 
 7/2/2116 ماجستٌر 

14 
فضل هللا 
 الغرٌانى 

 
فبراٌر ودورها فى المشاركة  17بٌا بعد ثورة نشأة االحزاب فى لٌ

 السٌاسٌة 
 9/6/2116 ماجستٌر 

15 
محمد صالح 
 ٌسن غازى 

 
الحٌاة الٌومٌة للفقراء فى القرٌة المصرٌة دراسة سوسٌولوجٌا األدب 

 لبعض األعمال الروائٌة لالدٌب خٌرى شلبى 
 18/1/2116 ماجستٌر 

16 
مروة عارف 
محمد ماهر 

 عارف 
 

السلبٌة لزواج القاصرات وانعكاسها على األسرة الرٌفٌة دراسة اآلثار 
 مٌدانٌة 

 11/3/2113 ماجستٌر 

17 
مروة محمد 

 ربٌع النجٌرى 
 

تكنولوجٌا التصنٌع وآثرها على تنمٌة المشروعات الصغٌرة دراسة 
 مٌدانٌة فى مدٌنتى دمٌاط ودمٌاط الجدٌدة 

 6/6/2113 ماجستٌر 

18 
منى أحمد 
 جابر نور 

 
ٌونٌو  31و 2111ٌناٌر  25االجتماعى فى مصر قبل وبعد الثورة 

 تحلٌل سوسٌولوجى  2113
 16/12/2114 ماجستٌر 

19 
مى فتحى 
حسان 

 الرفاعى 
 

تغٌٌر النسق القرابى فى المجتمعات التقلٌدٌة وآثاره فى الطالق المبكر 
 دراسة مٌدانٌة فى بعض قرى محافظة دمٌاط 

 7/6/2117 ماجستٌر 
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21 
رٌن محمد نس

عبدالرازق 
 محمد شعبان 

 
المعتقدات الشعبٌة فى الممارسات السحرٌة دراسة أنثروبولوجٌة الحدى 

 القرى فى محافظة الدقهلٌة 
 9/3/2114 ماجستٌر 

21 
نسمة ماهر 

منصور حسن 
 عبدهللا 

 
المؤثرة فى السلوك االنحرافى لألحداث دراسة مٌدانٌة لبعض مؤسسات 

 قهلٌة والقاهرة االحداث بمحافظتى الد
 13/5/2115 ماجستٌر 

22 
نهال كمال 

 أحمد محمود 
 

تأثٌر مواقع التواصل االجتماعى على العالقات االجتماعٌة دراسة 
 مٌدانٌة على طالب جامعة المنصورة 

 16/12/2114 ماجستٌر 

23 
نورهان محمد 

نجٌب 
 عبدالقادر 

 
مراة المصرٌة بعد دور المجلس القومى للمراة فى المشاركة السٌاسٌة لل

ٌونٌو دراسة مٌدانٌة على عٌنة من الفتٌات  31ٌناٌر و 25ثورة 
 والسٌدات الالتى شاركن فى ثورة فى مدٌنة المنصورة 

 18/1/2116 ماجستٌر 

24 
نٌفٌن محمد 
عبدالمجٌد 

 على 
 

أثر التغٌرات الثقافٌة على القٌم األخالقٌة بٌن الشباب فى المجتمع 
 لوجٌة فى مدٌنة المنصورة المصرى دراسة سوسٌو

 2/2/2116 ماجستٌر 

25 
هبة السٌد 

 السٌد سلٌمان 
 

االعالم الدٌنى ودورة فى تشكٌل رؤى الشباب المصرى نحو قضاٌا 
 المجتمع 

 14/6/2117 ماجستٌر 

26 
وئام أحمد 

محمد 
 عبدالهادى 

 
الضبط االجتماعى بٌن العرف والقانون دراسة تطبٌقٌة على بعض قرى 

 نٌة النصر الدقهلٌة مركز م
 9/3/2115 ماجستٌر 

27 
وداد عبدهللا 
جاد المولى 

 محمد 
 

تأثٌر التغٌر االجتماعى والثقافى على دور حٌاة الفرد لسكان منطقة 
 القبة بالجبل األخضر دراسة مٌدانٌة 

 24/2/2116 ماجستٌر 

28 

أحمد بن 
حمود بن 

سعٌد 
 المحاربى 

 
نحراف األحداث فى المجتمع العمانى العوامل االجتماعٌة والبٌئٌة ال

 دراسة مٌدانٌة لوحدة األحداث بسلطنة عمان 
 31/11/2116 ماجستٌر 

29 
أسماء سعد 

رمضان محمد 
 على 

 
األوضاع االجتماعٌة للمراة الفقٌرة فى االحٌاء العشوائة دراسة مٌدانٌة 

 فى عزبة الصفٌح بمدٌنة المنصورة 
 11/5/2117 ماجستٌر 

31 
اد أسماء عم

الدٌن على 
 محمود 

 
The Community sview of Health Insurance 

Asocio Anthropogical study of Mansoura City  
 8/6/2115 ماجستٌر 

31 
اٌمان سامى 
عبدالمنعم 

 محمد 
 14/5/2114 ماجستٌر  الثقافة السٌاسٌة للشباب فى مصر دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة المنصورة  

32 

بدرٌة بنت 
د بن عبٌ

حقٌض 
 الوهٌبٌة 

 
نوعٌة الحٌاة والمراة العاملة فى دٌوان البالط السلطانى بسلطنة عمان 

 دراسة مٌدانٌة 
 2/7/2115 ماجستٌر

33 
بسمة محمود 
 محمد ابراهٌم 

 
اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة لنظام المعاش المبكر فى ظل الخصخصة 

 ال بمدٌنة المنصورة دراسة مٌدانٌة لعٌنة من العاملٌن بقطاع االعم
 11/6/2114 ماجستٌر

34 
جالل قادر 

 جمٌل 
 

العوامل االجتماعٌة المؤدٌة للعنف لدى طالب المرحلة االعدادٌة دراسة 
 مٌدانٌة لبعض المدارس محافظة اربٌل العراق 

 16/7/2114 ماجستٌر 

35 
حسن بن 
مبارك بن 

 سالم الوهٌبى 
 

عمان دراسة مٌدانٌة لدور آلٌات تحقٌق األمن االجتماعى بسلطنة 
 المنظمات الحكومٌة بمحافظة الوسطى 

 31/7/2117 ماجستٌر 

36 
خالد بن حمود 

بن سعٌد 
 المحاربى 

 
المشكالت االجتماعٌة والبٌئٌة للصحة العامة دراسة مٌدانٌة لدور 

 المنظمات الحكومٌة بمحافظة الوسطى 
 31/11/2116 ماجستٌر 
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37 
رجب 

عبدالكرٌم 
 محمد حامد

 
وتأثٌرها عالقات الدولة اللٌبٌة بالعمالة الوافدة فى محٌطها االقلٌمى 

على السٌاسة الخارجٌة بعد الثورة دراسة مٌدانٌة فى الجبل األخضر 
 بلٌبٌا 

 15/1/2116 ماجستٌر

38 
روزة جمال 

 مجٌد 
 

معوقات تمكٌن المرأة فى المجتمع الكوردى دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة 
  السلمانٌة  العراق

 26/1/2115 ماجستٌر 

39 
رٌهام ابراهٌم 

محمد 
 الوصٌف 

 
التكنولوجٌا وتغٌر البناء الطبقى فى مجتمع القرٌة دراسة سوسٌولوجٌة 

 الحدى قرى محافظة الدقهلٌة 
 27/5/2113 ماجستٌر 

41 
زكٌة بنت 
عبدهللا بن 

 العبد الهاشمى 
 

ماعى فى دور السٌاسات التنموٌة فى مواجهة مشكالت االسكان االجت
 مسقط بسلطنة عمان دراسة مٌدانٌة 

 1/6/2116 ماجستٌر 

41 
سمر عبدهللا 

 الشافعى 
 

دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم الحقوق االجتماعٌة لالطفال 
 المؤسسات االٌوائٌة دراسة مٌدانٌة بمدٌنة المنصورة 

 7/6/2117 ماجستٌر 

42 
سها محمد 
فؤاد احمد 
 عبدالمجٌد 

 
ر فى مصر دراسة سوسٌولوجٌة لنمط سكن العرفة الواحدة فقراء الخض

 بمساكن اٌواء حى غرب المنصورة 
 29/4/2118 ماجستٌر 

43 
عائشة بنت 
سلٌمان بن 

 حمد 
 3/11/2115 ماجستٌر  االحتٌاجات االجتماعٌة والثقافٌة للطفل العمانى دراسة مٌدانٌة  

44 
علٌاء محمد 

ابراهٌم 
 ابراهٌم 

 
ى للوسائط االعالمٌة وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة الدور االجتماع

 للطفل 
 11/3/2115 ماجستٌر 

45 

فاطمة بنت 
سالم بن 
محمد 

 الحسٌنٌة 

 
الرؤٌة المجتمعٌة الدارة الوقت فى مواجهة الضغوط المهنٌة دراسة 

 مٌدانٌة على العاملٌن بكلٌة عمان للسٌاحة بسلطنة عمان 
 2/7/2115 ماجستٌر 

46 
اجى فاطمة ن

محمد 
 مصطفى وهبة 

 
ٌناٌر  25سوسٌولوجٌة على ثورة الوعى السٌاسى والثورة دراسة 
 فى مصر  2111

 11/5/2116 ماجستٌر 

47 
فتحٌة جمعة 
 فتحى البشٌر 

 
الطالق المبكر وتحول القٌم دراسة مٌدانٌة على قرٌة دمٌرة فى محافظة 

 الدقهلٌة 
 4/4/2117 ماجستٌر 

48 
ماجد بن 

رمضان بن 
 ٌةشم

 
اآلثار االجتماعٌة للخدمة العسكرٌة على ثقافة المجندٌن العمانٌٌن 

 دراسة مٌدانٌة فى سلطنة عمان 
 9/1/2117 ماجستٌر 

49 
محمد بن 
خمٌس بن 

 سعٌد 
 

االداء الوظٌفى للعاملٌن فى المؤسسات الحكومٌة وآثرة على التنمٌة 
 المستدامة فى المجتمع العمانى دراسة سوسٌولوجٌة 

 2/7/2115 ٌر ماجست

51 
محمد بن 

مرهون بن 
 سعٌد 

 
العولمة والتغٌر الثقافى لدى الشباب الجامعى دراسة مٌدانٌة فى جامعة 

 صحار سلطنة عمان 
 5/1/2117 ماجستٌر 

51 
محمد 

عبدالسالم 
 السٌد عبدهللا 

 مصرى
التحضر والتغٌر فى أنساق القٌم دراسة سوسٌولوجٌة على مدٌنة 

 الدقهلٌة  المنصورة فى محافظة
 31/12/2112 ماجستٌر 

52 
مرٌم بنت 
محمد بنت 

 نافع الغزالى 
 عمان

التغٌرات االجتماعٌة وظاهرة االغتراب لدى طالبات الجامعة بسلطنة 
 عمان 

 2/7/2115 ماجستٌر 

53 
مرٌم بنت 

خلف بن على 
 المعمرٌة 

 عمان 
انٌة فى تأثٌر الوسائل التكنولوجٌة على السٌاسات التعلٌمٌة دراسة مٌد

 جامعة السلطان قابوس 
 21/9/2115 ماجستٌر 
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54 

منزر بن 
خلٌفة بن 
سلٌمان 
 الكندى 

 عمان
دور رأس المال االجتماعى فى تمكٌن االفراد من التنمٌة المستدامة 

 بسلطنة عمان 
 29/1/2117 ماجستٌر

55 
مى أنور 

 عطٌة العدل 
 مصرٌة

مقراطى فى مصر شبكات التواصل االجتماعى وتحدٌدات التحول الدٌ
 دراسة سوسٌولوجٌة 

 6/4/2117 ماجستٌر 

56 
ناصر بن حمد 

بن ناصر 
 الشبلى 

 عمانى
األدوار المتغٌرة للموارد البشرٌة فى تنمٌة القطاع العام سلطنة عمان 
دراسة مٌدانٌة للقوى العاملة فى القطاع العام بسلطنة عمان فى الفترة 

 2113 – 1993مابٌن 
 11/11/2115 ماجستٌر

57 
نهى 

عبدالعزٌز 
 على السن

 مصرى
غسل االموال وآثارة على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فى مصر 

 تحلٌل سوسٌولوجى 
 11/9/2113 ماجستٌر 

58 
هاجر على 

 محمد رمضان 
 مصرٌة

أنماط العنف ضد المراة فى المجتمعات الرٌفٌة دراسة سوسٌولوجٌة فى 
 احدى قرى محافظة الدقهلٌة 

 31/3/2118 ر ماجستٌ

59 
هبة عاطف 
السٌد محمد 

 عوض 
 مصرٌة 

دور الجمعٌات االهلٌة فى تفعٌل حماٌة حقوق المعاقٌن دراسة مٌدانٌة 
 على االطفال زوى االعاقة بمحافظة الدقهلٌة 

 16/3/2114 ماجستٌر 

61 
هبة كامل 

 السٌد الجمل 
 مصرٌة 

اعٌة دراسة دور التنشئة االجتماعٌة فى تنمٌة قدرات الطفل االبد
 سوسٌولوجٌة فى مجتمع محلى حضرى 

 31/7/2117 ماجستٌر 

61 
هبة نجاح 

محمد عوض 
 عثمان 

 مصرٌة 
رؤى الشباب لظاهرة التحرش بالمالاة دراسة مٌدانٌة على طالب جامعة 

 المنصورة 
 2114/   /2 ماجستٌر 

62 
هٌدى حوٌز 
 محمد آمٌن

 وافد
النسق القٌم لدى الشباب دور مواقع التواصل االجتماعى فى تشكٌل 

 الكردى دراسة مٌدانٌة بمدٌنة رانٌة بكردستان العراق
 22/12/2116 ماجستٌر

63 
هٌوا على 

 خدر
 وافد

التحوالت االجتماعٌة وظاهرة جنوح االحداث فى المجتمع الكردى 
 دراسة مٌدانٌة فى اصالحٌة األحداث فى محافظة السلمانٌة 

 22/12/2116 ماجستٌر

64 
ٌم ثائر رح
 عاظم

 وافد
دور المنظمات المجتمعات المدنى فى التنمٌة المستدامة للمجتمع المحلى 

 دراسة مٌدانٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة فى محافظة القادسٌة 
 6/1/2115 دكتوراه

65 

سامى 
عبدالكرٌم 

حامد 
 عبدالهادى

 وافد
اثر الوعى الصحى على معدالت المرض فى المجتمع اللبى مرض البول 

 ى نموزجٌا دراسة سوسٌولوجٌة فى مدٌنة اجدابٌا السكر
 6/1/2115 دكتوراه

66 
طالب عبد 

 الرضا غٌطان
 وافد

ثقافة الفقر فى المجتمع العراقى دراسة انثروبولوجٌة فى مدن الفرات 
 االوسط مدٌنة الدٌوانٌة مركز محافظة القادسٌة 

 31/8/2115 دكتوراه

67 
عباس هاشم 

 صحن 
 31/8/2115 دكتوراه فى مدٌنة بغداد دراسة مٌدانٌة ائٌة المختلفة األحٌاء العشو وافد

68 
عبدالسالم ادم  

 على حامد 
 وافد 

التغٌر االجتماعى ونسق القٌم للمراة اللٌبٌة دراسة مقارنة بٌن 
 مجتمعٌن محلٌٌن 

 1/6/2116 دكتوراه

69 
على بن سهٌل 

بن محمد 
 تبوك

  1/6/2116 دكتوراه ترونٌة فى المجتمع العمانى االبعاد االجتماعٌة للحكومة االلك وافد

71 
 

احمد بن 
حمود بن 

سعٌد 
 المحاربً

 وافد

العوامل االجتماعٌة والبٌئٌة النحراف األحداث فى المجتمع العمانى . 
 The Social andدراسة مٌدانٌة لوحدة األحداث بسلطنة عمان

Environmental Factors of Juvenile Deviation in 
the Omani Society A Field study in the juvenile 

Unit in Saltant Oman 

 13/13/2115 ماجستٌر

71 
اسماء سعد 

رمضان محمد 
 على

 مصرى
االوضاع االجتماعٌة للمرأة الفقٌرة فى االحٌاء العشوائٌة دراسة مٌدانٌة 

 The Social Conditionsفى عزبة الصفٌح بمدٌنة المنصورة
of Poor Women in Slums A Field of El Safeeh 

 14/18/2114 ماجستٌر
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Ezzba in Mansoura 

72 
االء محمود 
محمود حسن 

 حجاج
 مصرى

االغانى الشعبٌة والعادات والتقالٌد لدى الصٌادٌن دراسة مٌدانٌة فى 
 popular Songs Customs andبحٌرة المنزلة 

Traditions of Fishermen ( A Field Study of AL-
manzala Lake ) 

 18/15/2116 ماجستٌر

73 
امٌره على 
احمد محمد 

 بدر
 مصرى

األبعاد االجتماعٌة والسٌاسٌة ألعمال الشغب والعنف والتظاهر فى 
 The Social andالجامعات دراسة مٌدانٌة على جامعة المنصورة

Political Dimensions for A cts of Riot, 
Vionlence and Demonstrations at Universities 

A Field - study on Mansoura University 

 16/12/2114 ماجستٌر

74 
خالد بن حمود 

بن سعٌد 
 المحاربى

 وافد

المشكالت االجتماعٌة والبٌئٌة للصحة العامة دراسة مٌدانٌة فى 
 The Social andمستشفى جامعة السلطان قابوس

Environmental Problems of General Health A 
Field Study in the Hospital of Sultan Unit in Al 

Saltant Qaboos University 

 13/13/2115 ماجستٌر

75 
دٌنا محمد 

السٌد المرسى 
 فرج

 مصرى

األبعاد االجتماعٌة واالقتصادٌة لظاهرة عمالة أطفال الورش دراسة 
 The Social and Economicalتطبٌقٌة فى مدٌنة السنبالوٌن 

Dimensions of the Phenomenon of Workshop 
childs labour An Applied study 

 14/16/2115 ماجستٌر

76 
رانٌا جمعه 
 محمد مرعى

 مصرى

دور الجمعٌات األهلٌة فى التوعٌة الصحٌة لألم فى الرٌف المصري 
دراسة حالة لجمعٌة تنمٌة المجتمع بمٌت غراب بمركز السنبالوٌن 

 The Role of Folk Societies in theبمحافظة الدقهلٌة 
Health Awarness of the Mother in Egyption 

Countryside A Case study of asociety of 
Human Development in Meit Ghorab in 

Senbilawin Dakahlia Governate 

 19/13/2115 ماجستٌر

77 
رباب اٌمن 
محمد جمعه 

 نصر
 مصرى

ٌاة الطفل فى الثقافة الشعبٌة العادات والتقالٌد المرتبطة بدورة ح
مركز  -المصرٌة " دراسة سوسٌوانثربولوجٌة فى قرٌة بلجاى 

 Habits and Traditionsمحافظة الدقهلٌة " -المنصورة 
Connected to Child s Life Cycle in Egyptian 

Folk Culture socio anthropological study in the 
village of Belgay - Mansoura - Dakahlia 

 29/13/2116 ماجستٌر

78 

رحٌمه بنت 
صالح بن عبد 

الرحمن 
 البلوشى

 وافد

دراسة -اآلثار االجتماعٌة المترتبة على ظاهرة العنف بٌن األزواج
 Social Impactsمٌدانٌة فى محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان

of the phenomenon of Violence Among 
Spouses 

 13/13/2113 ماجستٌر

79 
رشا عبد 

المنعم على 
 عبد الفتاح

 مصرى

جرائم المرأة فى المجتمع المصرى بٌن الواقع والدافع دراسة لبعض 
 Crimes by Woman in theالجرائم فى محافظة الدقهلٌة

Egyptian Society Between Reality and Motive A 
study of some crimes in Dakahliya governorate 

 12/13/2114 ماجستٌر

81 
رنا محمد 
ابراهٌم 
 المسري

 مصرى

تأثٌر التغٌر االجتماعى على أسالٌب التنشئة اإلجتماعٌة للمرأة العاملة 
دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من األمهات العامالت فى إدارة التربٌة 

 The Effect of Socialمحافظة الدقهلٌة -والتعلٌم ببلقاس 
Change on Types of Social Upbringing 

Adopted by Working Women A Field Study on 
a sample of Working mothersat Belqas 
Administration of Education - Dakahlia 

Government 

 19/13/2115 ماجستٌر

81 
سلسبٌل محمد 

عبدالحكٌم 
 محمد الطوٌل

 مصرى

طقل األبعاد االجتماعٌة لقضاٌا محكمة االسرة وتأثٌرها على المرأة وال
 Social Dimensions ofدراسة مٌدانٌة فى مدٌنة المنصورة

Family Court Cases and Their Effect on Women 
and Children A filed Study in Mansoura city 

 14/16/2115 ماجستٌر

 19/13/2115 ماجستٌرلمصرى دراسة التفكٌر الغٌبى وأثره على العادات والتقالٌد فى الرٌف ا مصرىسما احمد  82
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عبد هللا عبد 
 المنعم

 The Impact Ofمٌدانٌة فى قرى محافظة الدقهلٌة
Metaphysical Thinking on The Customs and 

Traditions in The Fgyptian Countryside A Field 
Study in the Villages of Dakahlia Governerate 

83 
سمر عبد هللا 
عبد الشافى 

 امبابى
 مصرى

ظمات المجتمع المدنى فى دعمم الحقوق االجتماعٌة ألطفال دور من
 The Roleالمؤسسات االٌوائٌة " دراسة مٌدانٌة بمدٌنة المنصورة "

of Civil organizations in Supporting The Social 
Rights of Children of Orphanage institutions 

Afield study in Mansoura City 

 17/12/2116 ماجستٌر

84 
فاطمه رافت 
على على 

 الدٌب
 مصرى

االثار االجتماعٌة والثقافٌة الناجمه عن مشاهدة بعض برامج التلٌفزٌون 
وعالقتها بالتنشئه االجتماعٌة للطفل )دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة مٌت 

 Social and Cultural Outcome ofغمر بمحافظة الدقهلٌة (
Watching Some Televicion Programs and its 
Relation to The Bringing UP of the Child ( A 

Field Study in Mit Ghamr City - El Dakhlia ) 

 11/13/2116 ماجستٌر

85 
فاطمه وجٌه 
 محمد النواوى

 مصرى

الغلو الدٌنى واثره على العنف عند الشباب دراسة سوسٌولوجٌة على 
 Religious extremism andعٌنه من طالب جامعة المنصورة 

its impact on youth violence Sociological study 
on a sample of studeents from Mansoura 

University 

 17/12/2116 ماجستٌر

86 
فتحٌه جمعه 
 فتحى البشٌر

 مصرى

الطالق المبكر وتحول القٌم دراسة مٌدانٌة على قرٌة دمٌرة بمحافظة 
 Early divorce and turning values A fieldالدقهلٌة 

study on the village Demerah Dakahlia 
Governorate 

 22/17/2115 ماجستٌر

87 
فضل هللا 

الغرٌانى فضل 
 هللا امعٌوف

 وافد

فبراٌر ودورها فى المشاركة  17نشأة االحزاب فى لٌبٌا بعد ثورة 
 The Establishment of Parties in Libyaالسٌاسٌة

after February 17th Revolution and Its Role in 
Political Participation 

 19/16/2114 ماجستٌر

88 

ماجد بن 
رمضان بن 

شمبٌه 
 البلوشى

 وافد

اآلثار االجتماعٌة للخدمة العسكرٌة على ثقافة المجندٌن العمانٌن دراسة 
 The social impacts militaryمٌدانٌة فى سلطنة عمان

services on the culture of Oman soldiers A 
Field Study in Sultan Of Oman 

 14/16/2115 ماجستٌر

89 
محمد بن 

مرهون بن 
 سعٌد البادى

 وافد

العولمة والتغٌر الثقافى لدى الشباب الجامعى دراسة مٌدانٌة فى جامعة 
 The Effect of Globalization andصحار بسلطنة عمان

Cultural Change on University Students A Field 
study on Sahar University In Sultanate of Oman 

 26/11/2114 ماجستٌر

91 
محمد صالح 
 ٌسن غازى

 مصرى

الحٌاه الٌومٌه للفقراء فى القرٌة المصرٌة [ دراسة فى سوسٌولوجٌا 
 The Daily Lifeاالدب لبعض االعمال الروائٌة لالدٌب خٌرى شلبى 

of the poor in the Egyptian Village AStudy in 
Literature Sociology of selected Fictional 

Works of the Novelist Khiery Shalaby 

 18/11/2116 ماجستٌر

91 
مروه عارف 
محمد ماهر 

 عارف
 مصرى

االثار السلبٌة لزواج القاصرات وانعكاسها على االسرة الرٌفٌة " دراسة 
 The Negative Effects Of Underage) مٌدانٌة ":

Marriage and their Reflection on the Rural 
Family (A Field Study ) 

 11/13/2116 ماجستٌر

92 

منذر بن 
خلٌفه بن 
سلٌمان 
 الكندى

 وافد

دور رأس المال االجتماعى فى تمكٌن االفراد من التنمٌة المستدامة 
 The role of Social Capital inبسلطنة عمان ".

Enabling Individuals in Continuous 
Development in Sultenate of Oman 

 17/11/2115 ماجستٌر

93 
منى احمد 
 جابر نور

 مصرى

الصفوة المثقفة ودورها فى عملٌة التغٌر االجتماعً فى مصر قبل وبعد 
 Theتحلٌل سوسٌولوجً 2113ٌونٌو31و2111ٌناٌر 25ثورتً 

Cultured Elite and Its Role in the Social Change 
Process in Egypt Before and after the 25 of 

 16/12/2114 ماجستٌر
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January2011 and the 30 of July 2013 
Revolutions A Sociological Analysis 

94 
مى انور 
 عطٌه العدل

 مصرى

شبكات التواصل االجتماعى وتحدٌات التحول الدٌمقراطى فى مصر 
 Social Communication Networksدراسة سسٌولوجٌة

and the challenges of Democratic Trans 
formation in Egypt A sociological study 

 11/16/2113 ماجستٌر

95 
نسرٌن محمد 
عبد الرازق 
 محمد شعبان

 مصرى

المعتقدات الشعبٌة فى الممارسات السحرٌة دراسة أنثروبولوجٌة إلحدى 
 Folk Belief in Magical Practicesالقرى بمحافظة الدقهلٌة

- An Anthropological Study of a Village in 
Dakahlia Covernorate 

 19/13/2114 ماجستٌر

96 
نسمه ماهر 

منصور حسن 
 عبد هللا

 مصرى

العوامل االجتماعٌة المؤثرة فى السلوك اإلنحرافً لألحداث دراسة 
 Theمٌدانٌة لبعض مؤسسات األحداث بمحافظتى الدقهلٌة والقاهرة 

Social Factors Influencing the Delinquent 
Behavior of Juveniles A Field Study on the 

Juveniles Institutions in the Governorates of 
Dakahliya and cairo 

 13/15/2115 ماجستٌر

97 
نهال كمال 

احمد محمود 
 العقبً

 مصرى

اعٌة دراسة تأثٌر مواقع التواصل االجتماعً على العالقات االجتم
 The Impact of Socialمٌدانٌة على طالب جامعة المنصورة 
Network Sites on Social Relationships A Field 

Study on the Students of Mansoura University 

 16/12/2114 ماجستٌر

98 

نورهان محمد 
نجٌب عبد 
القادر فضل 

 المولى

 مصرى

ركة السٌاسٌة للمرأة المصرٌة بعد دور المجلس القومى للمراة فى المشا
ٌونٌو ) دراسة مٌدانٌة على عٌنة من الفتٌات 31ٌناٌر و 25ثورة 

 The Roleوالسٌدات الالتى شاركن فى ثورة فى مدٌنة المنصورة (
Of Women National Council in the political 

participation of The egyptian Woman After The 
Revolution of 25 january and 30th of june 

AField Study on asample of Girls and ladies 
Who participated in the Revolution in 

Mansoura City 

 18/11/2116 ماجستٌر

99 
نٌفٌن محمد 
عبد المجٌد 

 على
 مصرى

أثر التغٌرات الثقافٌة على القٌم االخالقٌة بٌن الشباب فى المجتمع 
 The Impactسٌولوجٌة فى مدٌنة المنصورة المصرى " دراسة سو

of Cultural Changes on Moral Values among 
Youth in the Egyptian Society A sociological 

Study in Mansoura City 

 12/12/2116 ماجستٌر

111 
هبه السٌد 

 السٌد سلٌمان
 مصرى

ٌا االعالم الدٌنً ودوره فً تشكٌل رؤى الشباب المصري نحو قضا
 The Religious Media and its Role inالمجتمع 

Forming the Views of the Egyptian Youth 
towards the issues of the Society 

 25/11/2111 ماجستٌر

111 
هبه كامل 
 السٌد الجمل

 مصرى

دور التنشئة اإلجتماعٌة فى تنمٌة قدرات الطفل اإلبداعٌة دراسة 
 The Role of Socialحضري سوسٌولوجٌة فى مجتمع محلى

upbringing in Developing Child Creative 
Capabilities A Sociological study in a local 

urban community 

 14/16/2115 ماجستٌر

112 
هٌدى حوٌز 
 محمد امٌن

 وافد

دور مواقع التواصل االجتماعى فى تشكٌل النسق القٌم لدى الشباب 
 The Roleة بمدٌنة رانٌة بكردستان العراق ( الكردى ) دراسة مٌدانٌ

of Social Media Networks in the fomation of 
Kurdish youths patter of values . " A field study 

in Rania  ,Kurdistan , Iraq " 

 15/11/2115 ماجستٌر

113 
هٌوا على 

 خدر
 وافد

تمع الكردي " التحوالت االجتماعٌة وظاهرة جنوح االحداث فى المج
 Theدراسة مٌدانٌة فً إصالحٌة االحداث فى محافظة السلٌمانٌة "

Social Transformation and the Phenomenon of 
Juvenile Delinquency in Kurdish Community . 

"A field study in the Juvenile Penitentiary in the 
Governorate of Sulaymaniyah . 

 15/11/2115 ماجستٌر
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114 
وئام احمد 
محمد عبد 

 الهادى
 مصرى

الضبط اإلجتماعى بٌن العرف والقانون دراسة تطبٌقٌة على بعض قرى 
 Social control Betweenالدقهلٌة  -مركز منٌة النصر 

Custom and law APllied Study on some 
Villages and the station Meniat El nasr 

 19/13/2115 ماجستٌر

115 
اد عبدهللا ود

جاد المولى 
 محمد

 وافد

تأثٌر التغٌر االجتماعى والثقافى على دورة حٌاة الفرد لسكان منطقة 
 The Impact Of Socialدراسة مٌدانٌة  -القبة بالجبل االخضر 

And Cultural Change on the Individuals Life 
Cycle Of The Inhabitants of Alkuba Area 

Located In The Green Mountain - Field Study 

 14/12/2116 ماجستٌر

116 

اسماء عماد 
الدٌن على 
محمود 
 الشٌمى

 مصرى

الرؤٌة المجتمعٌة للتأمٌن الصحً دراسة سوسٌوأنثروبولوجٌة فً 
 the community s view of Healthمدٌنة المنصورة 

Insurance " Asocio- Anthropological study of 
Mansoura city " 

 24/11/2111 اجستٌرم

117 
اٌمان سامى 
عبد المنعم 
 محمد الخولً

 مصرى
الثقافة السٌاسٌة للشباب فً مصر دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة 

 The Political culture of youth in Egypy Aالمنصورة
Filed Study in The City of Mansoura 

 16/16/2111 ماجستٌر

118 

بدرٌه بنت 
عبٌد بن 
حقٌص 

 ىالوهٌب

 وافد

نوعٌة الحٌاة والمرأة العاملة فى دٌوان البالط السلطانى بسلطنة عمان 
 The Quality of Life &working) دراسة مٌدانٌة (

women in the Omani Sultanate Court "A Field 
Study 

 17/13/2114 ماجستٌر

119 
بسمه محمود 
محمد ابراهٌم 

 المرزوقى
 مصرى

صادٌة لنظام المعاش المبكر فً ظل الخصخصة اآلثار االجتماعٌة واالقت
) دراسة مٌدانٌة لعٌنة من العاملٌن بقطاع االعمال بمدٌنة المنصورة ( 

Social and Economic Influences of the Early 
Retirement System under Privatization Afield 
Study of a Sample of Employees in Business 

Sector of Mansoura 

 27/14/2111 ماجستٌر

111 
جالل قادر 

 جمٌل
 وافد

العوامل االجتماعٌة المؤدٌة للعنف لدى طالب المرحلة االعدادٌة ) 
 Socialدراسة مٌدانٌة لبعض المدارس محافظة اربٌل فى العراق (

Factors Leading to Students Violence in 
Preparatory Schools 

 24/12/2112 ماجستٌر

111 
بد رجب ع

الكرٌم محمد 
 حامد

 وافد

عالقات الدولة اللٌبٌة بالعمالة الوافدة فى محٌطها اإلقلٌمى وتأثٌرها 
على السٌاسة الخارجٌة بعد الثورة دراسة مٌدانٌة فى الجبل األخضر 

 The Relationships of Libya and Immigrantبلٌبٌا
Manpower in Her Territory and Their Effects on 

Inter national Policy after the Revolution A field 
Study Elkader Mounatain Lybia 

 16/16/2114 ماجستٌر

112 
روزه جمال 

 مجٌد
 وافد

معوقات تمكٌن المرأة فى المجتمع الكوردى )دراسة مٌدانٌة فى مدٌنة 
 Obstacles of the empowermentالعراق ( -السلٌمانٌة 

of women in Kurdish society (A field study in 
the city of Sulaimaniya - Iraq 

 19/11/2113 ماجستٌر

113 
رٌهام ابراهٌم 

محمد 
 الوصٌف

 مصرى

التكنولوجٌا وتغٌر البناء الطبقً فً مجتمع القرٌة " دراسة 
 Technology andسوسٌولوجٌة الحدى قرى محافظة الدقهلٌة " 

Changing Froms of Social Classes in the 
Viallages Community A Sociological Study 

Dakahlia Villages 

 28/17/2113 ماجستٌر

114 
زكٌه بنت 
عبدهللا بن 

 العبد الهاشمً
 وافد

دور السٌاسات التنموٌة فى مواجهة مشكالت اإلسكان اإلجتماعى فى 
 The Role ofمسقط بسلطنة عمان دراسة مٌدانٌة

Developmental Policies in Confronting the 
Problems of Social Housing in Muscat. in the 

Sultanate of Oman A field study 

 16/12/2114 ماجستٌر

115 
سها محمد 
فؤاد أحمد 
عبد المجٌد 

 مصرى
فقراء الحضر فً مصر دراسة سوسٌولوجٌة لنمط سكن الغرفة الواحدة 

 Slum Dwellers in Egyptبمساكن إٌواء حً غرب المنصورة 
: A Sociological study of the one - room life 

 13/16/2111 ماجستٌر
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 Pattern in the Residence Blocks of Mansoura البٌاع
Western District 

116 
عائشه بنت 
سلٌمان بن 
 حمد الرواحٌة

 وافد
 Socialاالحتٌاجات االجتماعٌة والثقافٌة للطفل العمانى دراسة مٌدانٌة

and Cultural Needs of the Omani child Field 
study 

 12/16/2114 ماجستٌر

117 

علٌاء محمد 
ابراهٌم 
ابراهٌم 
 الجوهرى

 مصرى
الدور االجتماعى للوسائط االعالمٌة وعالقتها بالتنشئة االجتماعٌة 

 The social role of The mass media and itsللطفل
relationship With Thesocialization of The child 

 27/13/2113 ماجستٌر

118 

فاطمه بنت 
سالم بن 
محمد 
 الحسنٌة

 وافد

الرؤٌة المجتمعٌة إلدارة الوقت فى مواجهة الضغوط المهنٌة ) دراسة 
 Socialمٌدانٌة على العاملٌن بكلٌة عمان للسٌاحة بسلطنة عمان (

Vision of time management in facing 
Professional Pressures ( A field Study in the 

Employee in the Omani Faculty of tourism 

 19/13/2114 ماجستٌر

119 
فاطمه ناجى 

محمد 
 مصطفى وهبه

 مصرى

ٌناٌر  25الوعى السٌاسً و الثورة دراسة سوسٌولوجٌة على ثورة 
 Revolution and Politicalفى مصر 2111

Awareness:a sociological study on 25 January 
2111 in egypt 

 15/12/2112 ماجستٌر

121 
محمد بن 
خمٌس بن 
 سعٌد القرٌنى

 وافد

األداء الوظٌفى للعاملٌن فى المؤسسات الحكومٌة وأثره على التنمٌة 
 Theالمستدامة فى المجتمع العمانى دراسة سوسٌولوجٌة

Functional Performance Of Employees In 
Government Organizations and Its Effect on 

Continuous Development in the Omani Society 
A Sociological Study 

 19/13/2114 ماجستٌر

121 
محمد 

عبدالسالم 
 السٌد عبدهللا

 مصرى

دراسة سوسٌولوجٌة على مدٌنة  -التحضر والتغٌر فى أنساق القٌم
 Urbanization and change inالمنصورة بمحافظة الدقهلٌة

value system asociological study in Mansoura 
city 

 18/11/2119 ماجستٌر

122 
مرٌم بنت 

حمد بن نافع 
 الغزالى

 وافد

التغٌرات االجتماعٌة وظاهرة االغتراب لدى طالبات الجامعة بسلطنة 
 Social changes and the phenomena ofعمان

Estrangement about University Female Student 
in Sultan Oman 

 18/13/2114 ماجستٌر

123 
مرٌم بنت 

خلف بن على 
 المعمرى

 وافد

تأثٌر الوسائل التكنولوجٌة على السٌاسات التعلٌمٌة دراسة مٌدانٌة فى 
 The Impact of Technologicalجامعة السلطان قابوس

Factors on the Educational Policies A 
sociological Study in the University of Sultan 

Qaboos - Oman 

 18/15/2114 ماجستٌر

124 
ناصر بن حمد 

بن ناصر 
 الشبلى

 وافد
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 Social change and format theمجتمعٌن محلٌٌن

values of the Libyan women A comparative 
study between the two communities 

 21/17/2111 دكتوراه

134 
على بن سهٌل 

بن محمد 
 تبوك

 وافد
 Theمع العمانىاألبعاد اإلجتماعٌة للحكومة اإللكترونٌة فى المجت
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 خرٌسة

 Visual Mediaدراسة سوسٌولوجٌة على طالب جامعة المنصورة 
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