بيان باملوضوعات التى منحت درجة املاجستري قسم االجتمــاع
م
1

اسممالباحث
محمود عمى عباس عودة

تاريخمالمنح
1966/6/22

( معيد بالقسم )

عنوانمالبحث

اسممالمشرف

القيادة فى قرية مصرية دراسة ميدانية أ.د /لويس كامل مميكو

التقدير
ممتــاز

فى احدى قرى محافظة المنوفية

2

حامد عبد المقصود

1966/7/13

3

سامية حسن الساعاتى

التكيف االجتماعى لمعمال الصناعيين

أ.د /حسن الساعاتى

ممتــاز

المياجرين من الريف الى القاىرة ـ
دراسة ميدانية فى مصانع المطرية
بالقاىرة
1969/7/28

االختيار لمزواج والتغير االجتماعى

أ.د /السيد محمد خيرى

ممتـاز

4

يحى شحاتو عبدالعال

1970/3/31

العوامل االجتماعية والثقافية المؤثرة

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيــد

( معيدة بالقسم )

فى حجم االسرة بين العاممين فى
الصناعة مع دراسة ميدانية بين
العاممين بمؤسسة الكيرباء

5

نادية حميم سميمان

1970/6/23

القيم االجتماعية وعالقاتيا باالتجاه

د /السيد محمد خيرى

ممتـاز

6

رقية محمد مرشدى بركات

1970/12/31

عالقة التغير التكنولوجى بدور المرأة

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

7

سالم عبدالعزيز محمود

1971/12/21

اثر اتاحة فرص التعميم عمى التغير

أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتـاز

8

عاطف احمد فؤاد عبدالمطيف

1972/1/18

الضبط االجتماعى فى القرية المصرية

أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتـاز

9

عبدالفتاح الشيشتاوى عبد ربو

1972/5/30

اثر الصناعة فى القرية مع بحث

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد

10

حامد عبدالحسين السالم

1972/11 /30

نحو تنظيم النسل
فى االسرة

االجتماعى فى القرية المصرية

ميدانى لتوطن صناعة الكتان فى قرية
شبرامل بالغربية
( وافد )

اليجرة من الريف الى الحضر مع

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

بحث ميدانى بين المياجرين فى
منطقة الشعمة فى مدينة بغداد

11

محمد الغريب عبدالكريم

1972/11 /30

12

محمد صالح عبدالمجيد

1972/12/27

13

عبدالوىاب ابراىيم عبد الوىاب

1973/3/26

14

طمعت ابراىيم لطفى

1974/3/26

المياجرون من سيناء بعد حرب يونيو
 1967فى معسكرات مديرية التحرير

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

وسمالوط المنيا ـ دراسة ميدانية

لخصائص مجتمع ىؤالء المياجرين
التغير االجتماعى الموجو واثره عمى

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

التنظيم االجتماعى
تاثير اعادة توزيع الممكيات الزراعية

أ.د/عبدالحميد لطفى

جيد جدا

عمى البناء االجتماعى فى قرية
مصرية

العوامل االسرية المؤدية الى تغيب

العمال فى المجال الصناعى مع دراسة

1

أ.د/عبد الحميد لطفى

جيد جدا

ميدانية اجتماعية الحدى وحدات

االنتاج فى جميورية مصر العربية

15

محمد زكريا عبد المقصود

1974/10/29

االسر المنتجة والحراك االجتماعى مع

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

موسى حسين موسى حسين

1974/11 /26

البترول واثره فى التغير االجتماعى فى أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

دراسة ميدانية فى محافظة الجيزة

16

( وافد )

الكويت ـ دراسة ميدانية اجتماعية عمى
مجتمع منطقة كيفان

17

ناصر ىريدى ثابت

1974/11 /26

( وافد )

الخصوبة واثرىا فى نمو السكان ـ

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

دراسو اجتماعية ميدانية لمجالية

الفمسطينية االردنية بدولة الكويت

18

انعام سيد عبدالجواد

1975/1/28

تنشئة االطفال لدى المرأة العاممة

أ.د /حسن الساعاتى

ممتاز

19

وىيب زكى ميخائيل

1975/5/26

العالقة بين التوافق االجتماعى

أ.د/حسن الساعاتى

جيد جدا

20

مائسة محمد حامد األفندي

1975/7/28

بناء القوة فى المصنع وعالقتو

أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتاز

21

احمد مجدى محمود حجازى

1975/11 /24

22

ثروت اسحق عبدالممك

1976/1/26

23

السيد حنفى عوض

1976/6/28

24

عبد التواب احمد محمد

1976/7/26

25

شادية عمى فؤاد قناوى

26

احمد كمال الشافعى

( وافدة )

وغير العاممة ـ دراسة مقارنة

واالنتاج فى المجال الصناعى
بالكفاية االنتاجية ـ دراسة

سوسيولوجية ميدانية الحد المصانع
بالشركة الشرقية لمدخان

البناء الطبقى فى القرية المصرية ـ

أ.د/محمود عمي عوده

ممتاز

دراسة اجتماعية ميدانية فى قريتين
مصريتين

( معيد بالقسم )

ىجرة النوبيين الى القاىرة دراسة

اجتماعية لممياجرين النوبيين إلى

أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتاز

القاىرة من قرية ابوسمبل

العوامل االجتماعية المرتبطة باصابات
العمل ـ دراسة ميدانية بين عمال

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

مصانع المسبوكات بالقاىرة
بعض خصائص المجتمع التقميدى فى

أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتاز

القرية المصرية ـ دراسة ميدانية فى
بعض قرى الوجو القبمى

1976/7/26

ظاىرة الرشوة فى المجتمع المصرى ـ

أ.د /حسن الساعاتى

ممتاز

1977/1/27

البناء االجتماعى لممصنع واثره عمى

أ.د /حسن الساعاتى

ممتاز

دراسة اجتماعية ميدانية

( معيدة بالقسم )

االنتاج مع بحث ميدانى فى شركة

( معيد بالقسم )

النصر لمسيارات بحموان

27

فتحى محمود إبراىيم
( معيد بالقسم )

1977/1/27

األدب والقيم االجتماعية الفروية ـ
دراسة تحميمية وبحث ميدانى فى ضوء
مفاىيم عمم االجتماع

2

أ.د /حسن الساعاتى

ممتاز

28

محمد عبدالسالم حسن

1977/3/28

29

محمد محمد مصطفى عبدربو

1977/4/25

30

فاطمة محمد توفيق إبراىيم

1977/7/25

31

نادية محمد عبدالعال رضوان

1977/12/26

32

محمد محمد شفيق زكى

1977/12/26

33

سامى محمود ذبيان سامي

1978/7/10

تفكك االسرة واثره عمى انحراف

االحداث ـ دراسة ميدانية بمدينة

أ.د /فرج احمد فرج

جيد جدا

القاىرة عمى عينة من االحداث
المنحرفين

اآلثار الناتجة عن بطالة رب االسرة
مع دراسة ميدانية مقارنة عمى

أ.د/عبدالحميد لطفى

ممتاز

مجموعة من االسر فى محافظة
القاىرة

التنظيمات القيادية عمى مستوى

الوحدة االنتاجية فى قطاع الصناعة

أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتاز

في ج.م.ع ـ دراسة ميدانية عن

ماىيتيا والعالقات القائمة بين وظائفيا
االجتماعية

االتحادات الطالبية واتجاىات الطالب
نحوىا ـ دراسة ميدانية عمى طالب

أ.د /عبدالحميد لطفى

جيد جدا

جامعة عين شمس
العمالة الصيفية لمطالب المصريين فى أ.د /عبدالحميد لطفى

ممتاز

الخارج واثرىا عمى قيميم واتجاىاتيم
( وافد )

التوزيع الطبقى فى قرية لبنانية ـ

أ.د /حسن الساعاتى

ممتاز

عواممو ونتائجو

34

احمد احمد سيد القصير

1978/10/30

35

بوزيدى لحسن محمد

1978/10/30

االسس المنيجية فى عمم االجتماع

أ.د /حسن الساعاتى

ممتاز

المعاصر
( وافد )

36

بثينو عبدالقادر السواد

الدور االجتماعى عن حزب جبية

أ.د /محمود عمي عودة

ممتاز

التحرير الوطنى فى المجتمع الجزائرى ـ
دراسة فى عمم االجتماع السياسى

1978/11 /25

( وافده )

االتجاه التكاممى فى التخطيط التربوى
لمتعميم الثانوى الصناعى فى العراق

أ.د /غسان زكى بدر

جيد جدا

واثره فى التنمية الشاممة

37

محمد ابراىيم محمود عبدالنبى

1979/6/25

العالقة بين التحول االجتماعى وبناء

أ.د /محمود عمي عوده

ممتاز

38

صفاء ابراىيم الفولى

1980/8/31

معوقات التنمية فى القرية المصرية

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتاز

39

ماجدة السيد حافظ

1980/8/31

ديناميات التفاعل االجتماعى فى

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتاز

40

محمد سيد حافظ فرحات

القوة فى القرية المصرية

( معيدة بالقسم )

المؤسسات العالجية فى مصر ـ دراسة

( معيدة بالقسم )

ميدانية
1980/9/9

فسيولوجية التعميم عن العالقة بين
التفوق الدراسى والتمايزات االجتماعية

االقتصادية مع دراسة ميدانية فى قرية
مصرية

3

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتاز

41

فلاير بيجت عزيز

42

نوريو عمى حمد الحورى

43

ىدى مصطفى محمد سعد

1981/4/26

( وافدة )

عمل المراة واثره عمى دورىا فى

أ.د/السيد محمد الحسيني

االسرة ـ دراسة اجتماعية ميدانية عمى

جيــد

النساء العامالت وغير العامالت
بمدينة بغداد

1981/7/26

( وافده )

العوامل المؤثرة عمى التنمية

االجتماعية فى القرية اليمنية واثرىا

أ.د /غسان زكى بدر

جيد جدا

عمى تغير اتجاىات القرويين
1981/8/30

( معيدة بالقسم )

االنتماءات االجتماعية العضاء

أ.د /عبد الحميد لطفي

ممتاز

التنظيمات السياسية ـ دراسة تاريخية
مع بحث ميدانى العضاء مجمس
الشعب الممثمين لفئة الفالحين

44

أم الزىراء عيد محمد

1981/9/6

45

سعيد محمد عثمان

1981/9/16

46

سعاد محمد عبد العزيز

1982/2/24

47

نضال حميد محمود الموسوي

1982/8/18

اثر التنمية االقتصادية االجتماعية

48

فريدة محمود اليامى

1982/9/23

الكويت خالل الفترة من  1961ـ
1978
التفكير الخرافى واثاره االجتماعية عمى

49

قائد احمد نعمان

1983/10/4

الشرائح االجتماعية التقميدية فى

50

شحاتو السيد صيام احمد

1984/5/23

نمط االدارة العميا والتصنيع فى مصر

51

عبدالسميع عبدالحكيم عفيفي

1984/5/23

52

فضل عمى احمد غانم

1984/8/19

( وافده )

الجنسية المثميو بين الذكور كمشكمة

اجتماعية ـ دراسة ميدانية عن االبعاد

أ.د /عبد الحميد لطفي

جيد جدا

االجتماعية والثقافية المرتبطة بيا فى
محافظة البصرة

االثار االجتماعية لمتسويق التعاونى

في الزراعة فى القرية المصرية دراسة

أ.د /غسان زكى بدر

جيــد

ميدانية لمجموعة قرى بمحافظة
المنوفية

( وافد )

ظاىرة االعتقاد فى السحر فى المجتمع أ.د /عبد الحميد لطفي
المصرى

عمى معدالت الجريمة الجناح بدولة

أ.د /سمير نعيم احمد

أ.د /عبد الحميد لطفي

جيد جدا
جيد جدا

جيــد

عالقة الرجل بالمرأة دراسة ميدانية بين
الريف والحضر

( وافد )

أ.د /السيد محمد الحسينى

المجتمع اليمنى

ممتــاز

مع التوصية
بتبادل الرسالة
مع الجامعات

أ.د /السيد محمد الحسينى

ممتــاز

1952ـ  1980دراسة تتبعية لمفيومى
الثقة والخبرة

الطبقة الوسطى فى المجتمع المصرى
ـ دراسة اجتماعية لظاىرة الحراك

أ.د/محمود عمي عوده
د /ثروت اسحق عبد الممك

جيد جدا

الطبقي بين عينة من قطاع الموظفين
بمدينة القاىرة

االستمرار والتغير فى البناء القبمى فى

4

أ.د/محمود عمي عودة

ممتــاز

( وافد )

53

منى السيد حافظ

54

عزة احمد عبد المجيد

1985/1/17

55

رشاد محمد عمى العميمى

1985/2/8

56

سيام نعيم احمد الغول

1985/1/26

1984/12/27

( معيدة بالقسم )

اليمن مع اشارة خاصة لمفترة بعد عام
1962
أزمة اإلسكان كمشكمة اجتماعية –

أ.د /السيد محمد الحسينى

عوامميا – أثارىا – دراسة ميدانية

ممتــاز

عمى مدينة القاىرة.
تغير بناء القوة فى التنظيمات

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

الصناعية المصرية ـ دراسة تتبعية
مقارنة

( وافد )

القضاء القبمى فى المجتمع اليمنى ـ
دراسة تحميمية بنائية لمفترة من

أ.د /السيد محمد الحسينى

د/سعد شاىين

ممتاز

1952ـ1983
( معيدة بالقسم )

57

أمانى عزت حممى طوالن

االجتماعى
1985/1/26

( معيدة بالقسم )

58

فايزة محمد عبدالمنعم

59

سعاد عطا فرج

المناىج الدراسية كأسموب لمضبط

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتاز

االنتاج المعيشى ونمط التحول

أ.د/محمود عمي عودة

االجتماعى ـ دراسة ميدانية فى قرية

د /إجالل إسماعيل حممي

ممتاز

مصرية

1985/7/25

( معيدة بالقسم )

الوضع االجتماعى لممرأة الريفية فى
مستويات اجتماعية مغايرة ـ دراسة

أ.د/محمود عمي عودة

ممتاز

ميدانية فى قرية مصرية

1985/7/25

اليجرة الريفية الخارجية ـ دراسة فى

60

ثريا سيد عبد الجواد

1985/7/25

بعض المحددات البنائية لوعي المرأة

61

محيى شحاتة سميمان

1985/8/14

62

امينة عمى حسين كاظم

1985/8/14

التحضر وانساق القيم فى المجتمع

63

محسين عبد اهلل

1985/9/30

التبعية واشكاليات االستقالل فى العالم

( معيدة بالقسم )

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتاز

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتاز

الدوافع والتكيف والنتائج

المصرية – دراسة ميدانية عمى عينة

أ.د/السيد محمد الحسينى

من النساء بمدينة القاىرة
العوامل البنائية والثقافية المؤثرة عمى

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

المشاركة السياسية فى الريف المصرى
ـ دراسة ميدانية لقريتين مصريتين

( وافدة )

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

القطرى ـ دراسة لمدينة الدوحة.

الثالث ـ المغرب نموذجا ـ دراسة

( وافد )

تاريخية بنائية

64

عبد اهلل محمد حسين

1985/10/2

65

محمد منصور حسن

66

إنشاد محمود عزالدين

العالم الثالث واالختبار االيديولوجى ـ

مصر نموذجا ـ دراسة تاريخية بنائية

أ.د /محمود عمي عودة
د /عمى محمود أبوليمو

ممتــاز

1970-1952
( معيد بالقسم )

1986/3/6

اليجرة الخارجية والتحوالت االقتصادية أ.د /محمود عمي عودة

ممتاز

1986/3/6

أ.د /محمود عمي عودة

ممتــاز

واالجتماعية ـ دراسة لقرية مصرية
ظاىرة تعدد الزوجات فى مصر ـ

5

دوافعيا واثارىا ـ دراسة ميدانية مقارنة
لمظاىرة فى الريف والحضر

1986/7/21

التحضر والتحوالت فى التركيب الطبقى

67

كمثم عمى غانم الغانم

المدينة االسالمية ـ دراسة فى نشأة

68

سعيد امين محمد ناصف

1986/9/2

ميا ناجي احمد غنام

1986/8/12

( وافده )

( معيد بالقسم )

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

ـ دراسة حالة لممجتمع القطرى
التحضر ـ القاىـرة نموذجا
1969ـ 1517م

69

( وافدة )

العمالة األسيوية المنزلية وانعكاساتيا

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

عمى األسرة السعودية  -دراسة حالة
لمدينة جده

1986/9/28

االتجاىات النظرية وااليدلوجية فى

70

عمى حسن عمي فرغمى

وسائل االتصال الجمعى والوعى

71

عمى احمد عمى طبوشة

1986/9/28

72

حنان عبدالحميد محمد

1986/10/1

73

عصام الدين عمى العاصى

1986/9/21

74

عبد المطيف احمد محمد

1986/11 /3

75

عمى عبد المنعم محمد

1986/11 /3

التصنيع والبناء االجتماعى ـ دراسة

76

جمال مسعود حسن السيد

1986/11 /3

اثر التعميم فى التنمية الريفية مع

77

رباب الحسينى حسن

1987/3/21

78

محمود كايد يوسف

1987/6/4

79

نسرين ابراىيم البغدادى

بحوث التنمية االجتماعية فى مصر

( معيد بالقسم )

أ.د /محمود عمي عودة

ممتــاز

مع التوصية
بتبادل الرسالة

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتــاز

السياسى ـ دراسة ميدانية لقرية
مصرية

التحضر والتماسك االسرى ـ دراسة

تتبعية لمجموعة من االسر الريفية

أ.د /محمود عمي عودة

جيد جدا

المياجرة

اثر فترة التجنيد عمى تغيير اتجاىات
المجندين ـ دراسة ميدانية عمى ثالث

أ.د /محمود عمي عودة

جيد

فئات من المجندين المصريين
االبعاد االجتماعية والثقافية لممرض

أ.د/السيد محمد الحسينى

ممتاز

العقمى فى المجتمع المصرى مع دراسة
ميدانية لتنظيم عالجى

أ.د/السيد محمد الحسينى

ميدانية ألثار التصنيع فى مدينة ادكو
دراسة ميدانية عمى مجموعة من قرى

أ.د /غسان زكي بدر

جيد جدا
مقبول

الريف المصرى.

موقع الدين فى ايديولوجيات العالم

أ.د /محمود عمي عودة

ممتاز

الثالث ـ دراسة حالة مصر
1952ـ1981

( وافد )

دراسة سوسيولوجية لمعالقات

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

االجتماعية العربية والييودية ـ الضفة

ممتاز

الغربية بعد عام 1967
1987/8/27

التعميم والتنشئة السياسية فى مصر ـ
دراسة ميدانية عمى عينة من طالب

6

أ.د /محمود عمي عودة

ممتاز

المدارس الثانوية

80

نعيمة منصور ابراىيم

1987/10/19

الخصائص الديموجرافية واالجتماعية

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

المصاحبة لمنمو السكانى ـ مدينة

ممتاز

المنصورة نموذجا1947ـ1976

81

اشرف فرج احمد

1988/3/27

االعالن التميفزيزنى وعالقتو بالتعميم

أ.د /سمير نعيم احمد

82

خالد مصطفى محمد

1988/6/8

التحوالت االجتماعية والسياسية

أ.د /غسان زكي بدر

83

حامد عبده اليادى احمد

1988/5/5

84

زكى عبد المجيد زكى

1988/5/11

85

احمد محمود السيد البسيونى

1988/9/24

86

زمام نورالدين

1989/4/30

87

فضيمة سيساوى

88

فتحية بوشحيط

89

ثروت عمى عمى الديب

1990/6/25

90

عبدالوىاب بوخنوفة

1990/7/26

91

نويصر بمقاسم

فى ظل االنفتاح االقتصادى

ممتاز

مع التوصية
بتبادل الرسالة
مع الجامعات

الناجمة عن نقل التكنولوجيا فى ظل

ممتـاز

سياسة االنفتاح االقتصادى فى مصر
خالل الفترة 1974ـ 1980

نظرية التبعية وخصوصيو العالم الثالث أ.د /سمير نعيم احمد
ـ دراسة نقدية

القيم االجتماعية لالنفتاح االقتصادى

أ.د /ثروت أسحق عبد الممك

فى مصر كما يعكسيا نماذج من

ممتـاز
ممتـاز

االنتاج الفنى السينمائى فى السبعينات
ـ دراسة في تحميل المضمون
دور البيروقراطية فى تنيمة الريف

د /اجالل إسماعيل حممى

جيد جدا

المصرى ـ دراسة حالة لقرية مصرية
فى الفترة من1960وحتى 1982

( وافده )

األثار االجتماعية لمتحوالت االقتصادية أ.د/سمير نعيم احمد
فى المجتمع الجزائرى تحميل تاريخى

ممتـاز

بنائى الليات االندماج فى النظام
الرأسمالى العالمى1830ـ1962

( وافده )

1989/6/7

دور نقل التكنولوجيا فى التنمية

1990/6/24

الوضعية االجتماعية لمطبقة العاممة

( وافده )

االقتصادية االجتماعية فى الجزائر
وانعكاسيا عمى الوعى االجتماعى ـ
دراسة ميدانية لعينات من الطبقة

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

د /شادية قناوي

العاممة الجزائرية
جماعات الصفوة فى مدينة مصرية

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

صغيرة ـ دراسة ميدانية

( وافد )

( وافد )

نشأة وتطور بيروقراطية الدولة فى

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

الجزائر 1979-1963دراسة بنائية

ممتـاز

تاريخية

1990/8/15

التصنيع والتغير االجتماعى فى مدينة
قسطنطينية الجزائرية

7

أ.د/غسان زكى بدر

د /محمد عبد القادرالسويدى

ممتـاز

92

سعاد السيد عبد الرحيم

1990/9/3

التكيف مع الفقر – انماط مواجية

93

نجالء عبد الحميد راتب

1990/9/6

االنتماء االجتماعي لمشخصية

94

مؤمن محمد كمال الشافعى

1990/11 /25

95

مصطفى مرتضى عمى محمود

1991/4/29

96

كمال العيادى

1991/9/22

اثر التحوالت االقتصادية االجتماعية

97

مؤمنى يدعى عبدالمؤمن

1991/9/22

طبيعة التحوالت فى بنية الطبقة

98

عبدالحكيم احمد سالم

الفقراء لفقرىم – دراسة في حي شعبي
المصرية في السبعينيات – محدداتو

أ.د /غسان زكي بدر

ممتـاز

ا.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

د /شادية قناوي

ومشكالتو – دراسة ميدانية لعينة من
الشباب المصري

السياسة االجتماعية واالقتصادية فى

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

الريف المصرى بحث تحميمى تتبعى

جيد جدا

لدور الدولة فى القرية المصرية من
.1980 – 1952

( معيد بالقسم )

العصبية وبناء القوة فى قرية مصرية

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

 -دراسة انثربولوجية فى احدى قرى

ممتـاز

محافظة االقصر

عمى السياسة الصحية فى الجزائر

( وافد )

العاممة فى الجزائر  -دراسة نظرية

( وافد )

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك
د/محمد عبد القادرالسويدى

أ.د/سمير نعيم احمد

جيد جدا
ممتـاز

ميدانية
1992/2/18

( وافد )

االثار االجتماعية لمتغمغل الراسمالى
فى القرية اليمنية

99

احمد انور محمد سيد

1992/3/22

100

ايمان جالل احمد

1992/5/2

101

فؤاد عبد الجميل محمد

1992/6/29

102

ىند عبدالعزيز حميد

103

محسن عمى مرشد

انساق القيم االجتماعية وتأثرىا

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

أ.د /عبده عمي عثمان
أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز
ممتـاز

بالتغيرات االقتصادية االجتماعية -
دراسة لحالة مصر فى الستينات
والسبعينات
النمو العشوائى لممدينة  -دراسة فى

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

عمم االجتماع الحضرى مع التطبيق
عمى امتداد لمدينة القاىرة

( وافد )

المشاركة السياسية لمفالحين فى
المجتمع اليمنى فى الفترة من

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

أد /عبده عمى عثمان

ممتـاز

1962ـ1987

1992/8/27

( وافدة )

اثر التعميم والعمل عمى دور المرأة فى
اتخاذ القرار فى االسرة دراسة ميدانية

أ.د /شادية عمىفؤاد قناوى

أ.د /محمد عبداهلل المطوع

ممتـاز

بدولة االمارات العربية المتحدة
1992/9/30

( وافد )
104

عبداهلل مقبل معمر

دراسة بنائية تاريخية
1992/10/1

( وافد )
105

خالد عبداهلل ناصر

الجيش والتغير االجتماعى فى اليمن

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

البناء االجتماعى واالساليب العالجية
فى المجتمع اليمنى دراسة مقارنة بين
الريف والحضر

1992/10/29

التحوالت االجتماعية واالقتصادية

8

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

د/ماجدة السيد حافظ

جيــد

أ.د /عبده عمى عثمان
أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

واثرىا عمى انماط السموك االجرامى

( وافد )

دراسو مقارنة بين الريف والحضر فى
المجتمع اليمنى

106

صالح سميمان عبد العظيم

1992/12/26

107

منيرة سعيد راشد الرميحى

1994/4/20

تصوير الرواية السياسية المصرية

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

لمتغيرات البنائية فى المجتمع المصري
منذ السبعينات ـ دراسة سوسيولوجية
ألعمال يوسف القعيد
( وافده )

انعكاسات النمو الحضرى عمى ساكنى

أ.د/عمى محمود ابوليمو

ممتـاز

االحياء القديمة ـ دراسة اجتماعية
ميدانية لمدينة الدوحة

108

نعيمة عبداهلل حسنين

109

عبدالغفار عبد الصادق

1994/7/27

110

عبدالواسع عبدالرحيم عبد الواحد

1994/10/2

111

نياد محمد كمال يحى

1994/9/28

112

عمى محمد عبدالمطيف

1995/2/22

113

محمد عبدالحكيم حسن يوسف

1995/8/15

114

كمام عبدالرحمن غانم

1995/9/16

العوامل المؤثرة عمى تغير ادوار المراة

115

حنان محمد عبد المجيد إبراىيم

1995/9/28

تأثير التحوالت االجتماعية واالقتصادية

1994/7/24

( وافده )

التغير االجتماعى والتباين القيمى بين

ا.د /عمى محمود ابوليمو

االجيال فى المجتمع القطرى دراسة

ميدانية لعينة من سكان مدينة الدوحة
مكانة المؤسسة العسكرية فى بناء

أ.د /عمى محمود ابوليمو

ممتـازمع

القوة لممجتمع االسرائيمى ودورىا فى

التوصية

1948ـ1988

مع الجامعات

اطاره ـ دراسة تحميمية لمفترة من

( وافد )

ممتـاز

االستخدام السياسى لعناصر الثقافة

بتبادل الرسالة
األخرى

أ.د /السيد محمد الحسينى

الشعبية ـ دراسة لحالة المجتمع اليمنى أ.د /عبده عمى عثمان

ممتـاز

لمفترة من1962ـ1990

خريطة القوى االجتماعية المؤيدة

أ.د /عمى محمود ابوليمة

لمنظام السياسى خالل مراحل التحول

ممتـاز

االجتماعى لممجتمع المصرى ـ تحميل

بنائى تاريخى لمفترة من 1952ـ 1990
( وافد )

اتجاىات البيروقراطية القطرية نحو

أ.د /عمى محمود ابوليمو

التخطيط لمتنمية  -دراسة ميدانية

ممتـاز

لعينة من موظفى االدارة العميا بدولة
قطر

اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمتغمغل
الراسمالى فى قرية مصرية

أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

(1970ـ)1990دراسة بنائية تاريخية
( وافده )

أ.د /عمي محمود ابوليمو

ممتـاز

أ.د /عمى محمود ابوليمو

ممتـاز

القطرية ـ دراسة ميدانية

عمى انتشار ظاىرة العنف المنظم

لدى الشباب ـ دراسة ميدانية لبعض
الجماعات الدينية فى المجتمع
المصرى فى فترة الثمانينات

9

116

اسماء خميفة عبداهلل العطيو

1995/9/26

117

مركسان محمد محمود محمد

1995/9/28

118

حسنين حسنين محمد كشك

1995/12/27

119

عمى الدين عبد البديع القصبي

1996/3/17

120

عادل شعبان عمى

1996/6/26

121

عبدالوىاب جودة عبدالوىاب

1966/7/7

122

ايمان محمد عمى عساكر

1997/1/22

123

منال عبد اهلل عمران

1997/3/4

124

محمد سيد احمد عمى

1997/3/4

125

محمد عبدالمنعم محمد احمد

1997/8/11

126

تغريد احمد مسمم

1997/8/13

( وافده )

االثار الثقافية واالجتماعية الزمة

أ.د /عمى محمود ابوليمو

الخميج عمى ابنية المجتمعات الخميجية

ممتـاز

 -دراسة ميدانية وتحميل مضمون

لبعض الصحف الخميجية فى الفترة

( معيدة بالقسم )

من 15يناير  1991حتى 15يناير
1992
القوى االجتماعية الرافضة لمنظام

أ.د /عمى محمود ابوليمو

ممتـاز

السياسي خالل مراحل التحول

االجتماعى لممجتمع المصرى تحميل

بنائى تاريخى لمفترة من 1952ـ1990
االوضاع االقتصادية واالجتماعية

لمعمال االجراء في القرية المصرية -

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

دراسة سوسيولوجية فى المشكالت
االجتماعية

ديناميات السكن العشوائى فى منطقة

أ.د /السيد محمد الحسنى

حضرية مصرية ـ دراسة ميدانية فى

ممتـاز

عوامل النشأة النمو واالستقرار
بنية الطبقة العاممة الحضرية فى

أ.د /محمود عمي عودة

ممتـاز

مصر ـ دراسة ميدانية
( معيد بالقسم )

مالمح الوعى لدى الباحثين فى ميدان

أ.د /سمير نعيم احمد

عمم االجتماع وانعكاساتيا عمى المنتج

مع التبادل

البحثى

القيمة االجتماعية لمعمل المنتج

ممتـاز

أ.د/اجالل إسماعيل حممي

وقضايا التحول فى المجتمع مع بحث

ممتـاز

ميدانى فى احدى القرى المصرية

اثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية

أ.د/اجالل إسماعيل حممي

عمى حجم واتجاه السموك االنحرافى

ممتـاز

لممرأة فى الفترة من 1970

ـ1980دراسة ميدانية لظاىرة البغاء فى
مدينة القاىرة
القوى االجتماعية المؤيدة لجماعات

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

العنف  -دراسة سوسيوانثروبولوجية
لبعض احياء مدينة القاىرة

عمم اجتماع المستقبل والمجتمع

المصرى ـ دراسة استشراقية لالوضاع

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

االجتماعية المصرية العربية فى ضوء
النظام العالمى الجديد

الوظائف االتصالية لمعالقات بالجميور أ.د/محمود عمي عودة

10

ممتـاز

فى التنظيمات االجتماعية تحميل

( وافده )

سوسيولوجى لبعض االدارات المعنيو
بالتعامل مع الجميور فى تنظيمات
حكومية سورية

127

حنان محمد حسن

128

ماىراحمد عبدالعال

1997/11 /25

129

كميوباتره احمد فتحى

1998/3/26

130

سعيدة عبيد سميمان

1998/3/26

1997/10/20

( معيدة بالقسم )

البناء االجتماعى وانماط الشخصية

المصرية ـ دراسة تحميمية لمفترة من

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

1970ـ 1990وبحث ميدانى لعينة من
المجتمع المصرى

بعض االبعاد االجتماعية لبرامج

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

التخصيصية دراسة لتنظيم صناعى

ممتـاز

مصرى فى بناء القوة

النمو العشوائى الحضرى وظاىرة

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

االغتراب ـ دراسة ميدانية لمنطقة

ممتــاز

عشوائية بمدينة القاىرة
تاثير ثقافة اإلستيالك عمى عممية التحدث

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

في مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة

( وافده )

ممتاز

– دراسة ميدانية لعينة من اسر دولة
اإلمارات العربية المتحدة

131

لطيفة خميس خمفان

1998/4/26

( وافده )

التحوالت االجتماعية االقتصادية
وتاثيرىا عمى االوضاع االجتماعية

لممراة العاممة بدولة االمارات العربية

أ.د/محمدعبداهلل المطوع
أ.د /إجالل إسماعيل

ممتــاز

حممي

المتحدة ـ دراسة ميدانية لمعامالت
بادارة الشارقة

132

مارى سعد سميمان سعد

1998/6/7

االعالم والوعى البيئى ـ دراسة لعينة

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

من اسر مدينة القاىرة

جيد جدا

133

حماد احمد حماد الدسوقى

1998/6/28

الصراع السياسى فى القرية المصرية ـ أ.د/محمود عمي عودة

ممتــاز

134

ليمى عبد العزيز محمد

1998/11 /1

أ.د/محمود عمي عودة

ممتــاز

تحميل تاريخى ومعاصر

( وافده )

دور وسائل االعالم العربية فى تنشئة
الطفل العربى تحميل مضمون لبعض
برامج االطفال التميفزيونية

135

ايمان نصري داود

1999/1/13

عمالة االطفال فى الورش الصناعية ـ

136

احمد حسين حسن حسانين

1999/5/4

الجماعات السياسية االسالمية

137

ماجد عبد اهلل عبد المحسن

1999/5/27

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ممتــاز

أ.د/محمود عمي عودة

ممتــاز

دراسة ميدانية فى حى باب الشعرية

والمجتمع المدنى المصرى دراسة فى

استراتيجية بناء النفوذ والتغمغل الفكرى

بالتبادل

1975ـ1995

تاثير البث المباشر عمى العالقات

11

مع التوصية

أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

االجتماعية عند الشباب السعودى ـ

( وافد )

دراسة تحميمية ميدانية عمى طمبة
الجامعات السعودية

138

بركات عوض ىديبان

1999/6/26

( وافد )
139

نعيمة نصيب

الرؤى المتبادلة بين البدو والحضر فى أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

المجتمع الكويتى
1999/7/28

( وافده )

النقابات العمالية وتحديات سوق العمل أد/غسان زكى بدر
المعاصرة فى الجزائر
النمو الحضرى والنمو االيكولوجي

140

ابراىيم امام عمى سيد احمد

1999/12/28

141

مجدة امام حسانين دسوقى

1999/12/28

142

عماد حمدى عبدالحافظ

1999/12/28

143

خديجة عباس عباس

2000/9/5

صورة المراة العاممة فى المسمسل

144

ىاشم عمى محمد عبدالرحيم

2000/10/4

لممسمسل فى الفترة من  1983حتى
1998
تكويت االدارة العميا وبناء القوة فى

145

عاطف أمين محمد

2000/11 /23

لمدينة االسماعيمية فى الفترة من

ممتـاز

د /محمد عسوس
أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

د /ماجدة السيد حافظ

ممتـاز

1907ـ1986دراسة اجتماعية تتبعية
التحوالت االجتماعية والجرائم العائمية

أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

فى المجتمع المصرى
انماط الوعى التنموى لدى

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

المتخصصين فى العموم االجتماعية
فى مصر ـ دراسة ميدانية مقارنة

( وافد )

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

التميفزيونى ـ دراسة سيوسولوجية

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

التنظيمات الصناعية ـ دراسة مقارنة

ممتـاز

ممتـاز

لتنظيمين صناعيين كويتيين
المتغيرات المتعمقة بأزمة التنمية فى
المجتمع المصرى خالل الفترة من

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

د/ماجدة السيد حافظ

ممتـاز

1970ـ1990

146

رمضان محمد عامر

2001/3/29

رؤية العالم فى اعمال سعد مكاوى

أ.د/محمود عمي عودة

147

مخموف بشير

2001/4/3

االبعاد السياسية واالجتماعية لمتعددية

أ.د /محمود عمي عوده

الحزبية فى الجزائر فى الفترة من

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

الروائية ـ دراسة اجتماعية

( وافد )
148

نجالء محمود رؤوف

149

مروة محمد صدقى

د/فتحى محمد ابوالعنين

ممتـاز

ممتـاز

1988ـ1995

2001/4/24

( معيدة بالقسم )

السياق االجتماعى لمعداوة فى السموك
االجتماعى ـ دراسة فى الثقافة

أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

المصرية
2001/11 /19

الدور االجتماعى واالقتصادى

لجمعيات التدريب المينى واالسر

المنتجة فى مصر فى ظل سياسة

االصالح االقتصادى ـ دراسة تقويمية

12

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

لمشروع االسر المنتجة فى مدينة
القاىرة 1991ـ1995

صراع االجيال فى المجتمع المصرى

150

احمد عبدالمنعم احمد

2002/1/21

151

ليمى محمد حسن

2002/1/26

152

احسان سعيد عبد المجيد

2002/8/17

153

دليو سميمان بدرى

2002/7/3

154

احمد رمضان رمضان

2003/3/27

155

سيا عيد رجب حسين

2003/8/2

حقوق االنسان وواقع مجتمعات العالم

156

محاسن محمد محمد عمي

2003/1/29

المشاركة السياسية لممرأة المصرية –

157

سالى محمود سامى

2003/12/17

158

مي عارف جدوع أبو حمده

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

فى التسعينات ـ دراسة ميدانية فى
مدينة القاىرة

( وافد )

التحوالت االقتصادية واالجتماعية

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ومستقبل النظام االسرى فى مجتمع

ممتـاز

االمارات ـ دراسة ميدانية فى امارة دبى
صورة المرأة المصرية فى السينما

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

(1990ـ)1997
العوامل التى تدفع الشباب لمزواج

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

العرفى ـ دراسة اجتماعية فى اقميم

ممتـاز

القاىرة الكبرى

التماسك االسرى واثره عمى افراد االسرة
فى تنمية الجمعيات الصحراوية

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

أ.د /مختار عبداهلل

ممتـاز

الجديدة ـ دراسة امبيريقية الحد

المجتمعات بمنطقة وادى النطرون
أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

ممتـاز

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

الثالث ـ دراسة تطبيقية لحالة مصر
دراسة ألوضاع النساء المرشحات

د /ىدى مصطفى سعد

لمجمس الشعب في إقميم القاىرة
الكبرى 2000

التحوالت االجتماعية الثقافية والمشكالت

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

االسرية فى المجتمع المصرى ـ دراسة

( معيدة بالقسم )

ممتـاز

ميدانية فى مدينة القاىرة
2004/3/23

( وافدة )

الواقع االجتماعي لمطفل الفمسطيني –

أ.د /محمود عمي عوده

ممتاز

دراسة ميدانية عمى عينة من اطفال
الضفة والقطاع

159

محمد احمد اسماعيل

2004/5/19

160

محمد محى الدين كيالنى

2004/8/11

161

حمادة محمد كامل

2004/7/12

سياسات االصالح االقتصادى

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

والصناعات الصغيرة فى مصر فى

ممتـاز

الحقبة من (  1980ـ)2002
االدولة وواقع البحث االجتماعى فى

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

ممتـاز

المجتمع المصرى ـ دراسة تحميمية
مقارنة لعالقة البحث العممى
بالسياسات التنفيذية

دور االعالم كاحد متغيرات المدخل

السوسيولوجى فى ادارة االزمات مع

13

أ.د/عمى محمود ابوليمو

د/عبدالوىاب جودة عبد الوىاب

ممتـاز

التطبيق عمى ازمة المرور فى الفترة
من 1995ـ2000

162

احمد موسى عبد الحميد

2004/8/7

حالة المعرفة لدى الشباب المصرى

أ.د/محمود عمي عودة

ممتـاز

163

سحر عبد الغنى عبداهلل

2004/9/6

ظاىرة تعاطى المخدرات عند االطفال ـ

أ.د/عمى محمود ابوليمة

ممتـاز

164

نشوى توفيق احمد

2004/12/21

تمكين المراة ودورىا فى عممية التنمية

165

نشأت ادور اديب

2005/2/23

الثقافة السياسية لمشباب الجامعى فى

166

محمد ابراىيم معوض

2005/6/19

167

جميل حفظ اهلل عبداهلل

2005/8/31

168

ىند فؤاد السيد محمد

2005/10/2

169

سماح عبد اهلل عبد الحميد

2005/10/2

170

منى محمد محمد المتولى

2006/3/30

المرأة فى سوق العمل غير الرسمى ـ

171

امل عبدالفتاح احمد

2006/2/20

التحوالت الثقافية وانعكاساتيا عمى

172

ىالة محمد منير مصطفى

2006/2/20

173

زينب عمى شعبان

2006/9/4

174

اشرف محمد ابوشعيشع

2006/12/24

دراسة استطالعية لعينة من االطفال

المتعاطين بمؤسسات األحداث بمدينة
القاىرة

( معيدة بالقسم )

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

ـ دراسة اجتماعية بمدينة القاىرة

المجتمع المصرى ـ دراسة لمروافد

د /ىدى مصطفى سعد

الرئيسية لتشكيل الثقافة السياسية
اشكالية التحديث عند

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

رفاعة الطيطاوى

( وافد )

البنية والفعل كمدخمين لدراسة المجتمع أد/عمى محود ابوليمة
ـ دراسة تحميمية نقدية لبعض نظريات

ممتــاز

مع التوصية
بتبادل الرسالة

المرحمة الوسيطة فى تاريخ عمم

مع الجامعات

االجتماع

تأثير برامج التخصيصية عمى

ممتـاز

األخرى

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

ممتـاز

االوضاع االجتماعية لممرأة العاممة
المصرية

الثقافة الفرعية لمشباب المصرى ـ

دراسة مقارنة لرطانة الشباب الجامعى

ا.د /سمير نعيم احمد

ممتـاز

والحرفى

أ.د /إجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

دراسة ميدانية بمدينة القاىرة

الممارسات الشعبية ـ دراسة ميدانية
لظاىرة ختان االناث فى احدى قرى
محافظة الدقيمية

السياسة الثقافية فى مصر

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

1952ـ2002دراسة حالة لمييئة العامة

جيد جدا

لقصور الثقافة
التكيف االجتماعى لمكفيفات المراىقات

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

فى مستويات اجتماعية اقتصادية
متباينة

معوقات التنمية فى المناطق

الصحراوية ـ دراسة ميدانية فى منطقة

14

أ.د/اجالل إسماعيل حممى

د/عمى فتحى احمد

ممتـاز

وادى النطرون
175

حنان مساعد سعد

176

محمود فتحى عبدالعال

2006/11 /20

177

الفنجرى احمد محمد

2007/3/3

178

سامية عياد عطا

2007/5/24

177

انور إبراىيم محمد

2007/10/22

179

عواطف محمد عبد السالم

2007/8/7

180

وليد رشاد ذكى

2007/7/1

181

منى رزق فرج عمى

2008/7/30

182

محمود صالح عبدالحفيظ

2008/4/22

2006/9/4

( وافده )

د/مصطفى مرتضى عمي

ممتـاز

ثقافة العولمة واثرىا عمى ظاىرة

االسس النظرية والمنيجية لتيار مابعد أ.د/عمى محمودابوليمة

ممتـاز

الطالق الوجدانى فى مصر والسعودية

د /خالد احمد مصطفى

الحداثة فى عمم االجتماع ـ تحميل

مع التوصية
بتبادل الرسالة

نقدى

مع الجامعات
االجنبية

اسباب النزاع واساليب فض النزاع لدى

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

قبيمة اليوارة فى صعيد مصر ـ دراسة
ميدانية تحميمية السباب النزاع

واالساليب الرسمية وغير الرسمية فى
فض المنازعات

المشاركة السياسية لالقباط فى

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

المجتمع المصرى ـ دراسة لمحقبة من

ممتـاز

مع التوصية

بتبادل الرسالة

1919ـ2000

مع الجامعات
األخرى

االثار االجتماعية لمثورة المعموماتية

أ.د/شادية عمى فؤاد قناوى

عمى االسرة المصرية دراسة ميدانية

ممتـاز

عمى عينة من مستخدمى شبكة
االنترنت بمدينة القاىرة

رؤية العالم كما تعكسيا الرواية

أ.د/شادية عمى فؤاد قناوى

ممتـاز

مع التوصية

المصرية فى ظل التغيرات

بالتبادل

المجتمعية المعاصرة ـ دراسة

سوسيولوجية مقارنة لنماذج روائية
مختارة
الجماعات المتشكمة فى القضاء

أ.د/عمى محمود ابوليمة

العالمى بنائيا ومضامين تفاعالتيا

مع التوصية
بتبادل الرسالة

االجتماعية ـ دراسة عمى عينة من

مع الجامعات

المتفاعمين عبر شبكة المعمومات

االتصال فى التنظيمات الصناعية ـ

ممتـاز

االجنبية
أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

دراسة مقارنة بين تنظيمين
صناعيين

المشاركة السياسية لعمال الصناعة
فى ضوء التحوالت االقتصادية
واالجتماعية فى الفترة من

1970ـ 2000دراسة ميدانية عمى

15

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

ممتـاز

عينة من عمال الصناعة
183

رانيا رمزى حميم الياس

2008/6/1

184

إيمان الشحات عبدالتواب

2008/6/1

185

محمد سيد احمد بيومى

2008/7/30

186

منى محمود عبداهلل حسن

2008/12/6

187

سامية ذكى يوسف احمد

2009/1/26

شبكة اإلنترنت وأثارىا عمى الشباب

188

زينب محمد احمد محمد

2009/1/26

المشروعات الصغيرة لمشباب

189

فاطمة الزىراء محمد طو العزيزي

2009/4/2

190

ثامر بن عبداهلل بن ناصر البحيري

2009/5/30

غادة لمعي عبد السالم النجار

2009/7/8

( معيدة بالقسم )

اآلثار االجتماعية الستخدام الياتف

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

ممتـاز

مع التوصية

المحمول عمى الشباب ـ دراسة

بتبادل الرسالة

ميدانية فى مدينة القاىرة

مع جامعات
العالم

المصرية

واألجنبية
( معيدة بالقسم )

نمط العالقة بين الدولة والمنظمات

أ.د /عمى محمود ابوليمو

مع التوصية

االىمية فى عصر العولمة ـ دراسة

تبادل الرسالة

ميدانية لواقع العالقة بين الدولة

مع الجامعات

والمنظمات االىمية فى مدينة

االجنبية

القاىرة
( معيد بالقسم )

تآثير تغيير النسق المرجعى فى

ممتـاز

أ.د /عمى محمود ابوليمو

عصر العولمة عمى بنية النظرية

ممتاز
مع التوصية

بتبادل الرسالة

السوسيولوجية  -دراسة تحميمية

مع الجامعات

نقدية

االجنبية

أساليب مواجية األزمات االسرية -
دراسة ميدانية لعينة من األسر فى

أ.د/اجالل اسماعيل حممي
د /أماني عزت طوالن

ممتاز

مدينة القاىرة
المصرى ـ دراسة سوسيولوجية

أ.د/اجالل اسماعيل حممي
د /ىدى محمد سعد
أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

ممتاز
ممتاز

ودورىا في الحد من مشكمة البطالة
– دراسة ميدانية عمى عينة من
الشباب في القاىرة الكبرى
التصورات النمطية لمشخصية

أ.د /عمى محمود ابوليمو

ممتاز

المصرية– دراسة ميدانية لعينة من
سكان بعض محافظات مصر
( سعودى )

العنف فـى المجتمع السعودى -
دراسة تحميمية ميدانية ألحداث

أ.د /محمودعمى عودة

أ.د /سعيد أمين ناصف

ممتاز

العنف فـي الرياض في الحقبة
األخيرة

191

الجوانب االجتماعية إلشتغال المرأة
فى الصناعات الصغيرة ـ دراسة
ميدانية فى مدينة القاىرة .

16

أ.د /اجالل اسماعيل
حممى

ممتاز

دالل إبراىيم محمد السقاف

2009/8/11

عامر سعيد عامر الشيري

2009/8/11

194

رشاد أبو جامع فرغمي حسن

2009/8/10

195

مرقص عبد المسيح عبده مرقص

2009/8/11

دور المنظمات غير الحكومية فى

196

مديحة شعبان ابوضيف عبد الرحمن

2010/4/20

الممارسات السحرية فى أحداث

197

شيرين محمد عيد محمد الشرقاوي

198

وفاء أبوالوفا حسن عبد اهلل

199

يوسف سيد يوسف يوسف

2010/3/14

200

انعام يوسف محمد يوسف

2009/12/2

192

( سعودية )

تصورات النخبة المثقفة لبعض

أ.د /اجالل اسماعيل
حممى

قضايا العولمة في المممكة العربية

ممتاز

السعودية
193

( سعودي )

األبعاد االجتماعية والثقافة لظاىرة
أطفال الشوارع في المجتمع

أ.د /سعيد أمين ناصف
د /أماني عزت طوالن

ممتاز

السعودي ـ دراسة استطالعية
العوامل االجتماعية لمعنف

أ.د /اجالل اسماعيل
حممي

المؤسسي ـ دراسة اجتماعية

ممتاز

ميدانية إلحدى المؤسسات الخدمية
أ.د/ثروت اسحق عبدالممك

ممتاز

الحد من ظاىرة الفقر ـ دراسة حالة
أ.د /عمي محمود أبوليمو

ممتاز

دور الحياة ـ دراسة ميدانية لبعض
المجتمعات المحمية في صعيد
مصر

2010/7/7

دور مراكز التدريب في التنمية
البشرية لمعاممين بالصناعات

أ.د /اجالل اسماعيل

حممي

ممتاز

الصغيرة

2010/1/26

آليات تكيف الطبقة الوسطى

أ.د /عمي محمود أبو ليمو

ممتاز

الحضرية مع نتائج التحوالت

االقتصادية واالجتماعية فى الفترة
من (1970ـ)2000

دراسة ميدانية تحميمية
البناء االجتماعى فى مؤسسات

أ.د/ثروت اسحق عبدالممك

ممتاز

الصحة النفسية ـ دراسة ميدانية فى
مستشفى الصحة النفسية
بالعباسية

( معيدة بالقسم )

المجمس القومى لممرأة ـ دراسة
استطالعية لإلنجازات وردود

أ.د /اجالل اسماعيل
حممي

ممتاز

األفعال

201

رانيا فتحى حباجي عمى

2010/5/5

دور رأس المال االجتماعى في
تحقيق التنمية المستدامة ـ دراسة

لدور المنظمات غير الحكومية في
تطوير رأس المال االجتماعى
لتنمية مدينة بورسعيد

17

أ.د /عمى محمود ابوليمو

ممتاز

202

عبدالناصر شحاتة وىبة

2009/10/13

203

شيماء مصطفى منصور إمام

2010/11 /11

204

بسمة عمى عبداهلل الحناكي

2010/7/26

األبعاد االجتماعية والثقافية لمخيانة

أ.د/ثروت اسحق عبدالممك

ممتاز

الزوجية ـ دراسة ميدانية لعينة من
السجينات بسجن القناطر
تكنولوجيا المعمومات والقيم

أ.د /سعيد امين ناصف

ممتاز

االستيالكية ـ دراسة سوسيولوجية
عمى عينة من طالب الجامعات
المصرية

( سعودية )

أثر عمل المرأة فــى المجال الطبى

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

ممتاز

عمى أدوارىا االسرية ـ دراسـة
ميدانية لعينة من العامالت

السعوديات فى المجال الطبى
205

منال سعد احمد بدران

206

دينا محمد صفوت عبد الحفيظ

207

عبداهلل بن مسفر بن

2010

ثقافة المخدرات عند المراة

أ.د /محمود عمي عودة

ممتاز

الحضرية ـ دراسة ميدانية لعينة من
المتعاطيات

2010/6/8

المضامين المختمفة التى تشكل

موضع اىتمام المرأة عمى شبكة

أ.د /عمى محمود ابوليمو

د /ماجدة السيد حافظ

ممتاز

المعمومات الدولية ـ دراسة ميدانية
لعينة من النساء بمدينة القاىرة

2010/7/26

محمد عنكيص

تأثير العولمة عمى ثقافة األسرة
الحضرية السعودية  -دراسة

( سعودي )

أ.د /سعيد أمين ناصف

د /عمي حسن فرغمي

ممتاز

ميدانية مقارنة لعينة من األسر
بمدينة جدة

208

محمود مصطفى عبد اهلل

2010/8/24

209

منى زاىد سويممى

2010/8/24

210

حسام الدين محمود فياض

2010/8/24

جميل حفظ اهلل عبداهلل

2010/9/1

تجميات العولمة في الحياة اليومية

أ.د محمود عمي عوده

ممتاز

لشرائح الطبقة الوسطى في

المجتمع المصري – دراسة ميدانية
( سورية )

" التحوالت االجتماعية –

االقتصادية وثقافة الشباب – دراسة

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك
د /ىدى مصطفى محمد سعد

ممتاز

ميدانية عمى عينة من الشباب
الجامعى المصرى "

( سوري )

" األسس النظرية والمنيجية

لممدرسة النقدية فى عمم االجتماع

أ.د /عمى محمود ابو ليمو
د /صفا ابراىيم فتحى الفولى

ممتاز

المعاصر ( دراسة تحميمية نقدية )
2011

( يمنى )

البنية والفعل فى تنظير مابعد

الحداثة فى عمم االجتماع ـ دراسة
تحميمية نقدية

18

أ.د/عمى محمود ابوليمة

ممتاز

212

مياده مصطفى القاسم

2010/8/24

213

شيماء محمد محمد السعيد

2010/8/24

214

فرغل ىارون محمد احمد

2010/9/1

215

محمود محمد فؤاد

2012/4/9

216

فوزي محمد سعد رجعان

2011 /3/30

( سورية )

" المتغيرات المسئوولو عن تأخر

سن الزواج عند الشباب وانعكاساتو

أ.د /عمى محمود ابو ليمو
د /صفا ابراىيم فتحى الفولى

ممتاز

عمى حياتيم االجتماعية – دراسة
ميدانية عن الشباب فى مدينة
القاىرة "

النحاس

ثقافة االنترنت لدى األسرة

أ.د /سعيد امين ناصف

ممتاز

الحضرية ـ دراسة ميدانية لعينة من
األسر في مدينة القاىرة .
العولمة االقتصادية والدور
االجتماعى لمدولة واثر عولمة

أ.د /سمير نعيم احمد

ممتاز

د /حنان محمد حسن سالم

االقتصاد المصرى عمى التشريعات
والسياسات االجتماعية لمدولة فى
الفترة (1997ـ)2007
عالقة المستوى االجتماعى

د /امانى عزت طوالن

ممتاز

االقتصادى باالعاقة الذىنية فى

المجتمع المصرى ـ دراسة ميدانية
لعينة من المعاقين ذىنيا المودعين

لمؤسسات الرعاية بمحافظة القاىرة
المعوشرجي

" المشاركو السياسية لممرأة
الكويتية دراسة تقويمية لنتائج

( كويتي )

أ.د /سعيد امين ناصف

ممتاز

د /عمى الزعبى

انتخابات مجمس األمة
" 2008/2006

2010/11 /11

217

ماجدة محمد عباس محمد

218

منال سعد أحمد بدران

2011 /1/9

219

مصطفى متولي عمران إبراىيم

2011 /6/5

220

امين محمد اسماعيل بوديب

أبعاد الييمنة الثقافية األمريكية –
دراسة ميدانية لعينة من المثقفين

أ.د /إجالل إسماعيل

حممي

ممتاز

المصريين

ثقافة المخدرات عند المرأة

أ.د محمود عمي عوده

ممتاز

الحضرية – دراسة ميدانية لعينة
من المتعاطيات

دور التمويل األجنبي لممنظمات
األىمية في عممية التنمية

أ.د /إجالل إسماعيل
حممي

جيد جداً

االجتماعية – دراسة ميدانية مقارنة
لبعض المنظمات األىمية في الريف
والحضر
2007/4/16

2011 /6/29

طبيعة الممارسة الحزبية فى

المجتمع المصرى ـ دراسة ميدانية
لممنضمين لألحزاب السياسية فى

19

أ.د/ثروت اسحق عبدالممك

جيد جداً

مدينة القاىرة
221

سامح حسن عوض بكرى

2011 /6/29

222

ندى حسن الحاج مواس

2011 /9/21

تأثير العولمة الثقافية عمى مالمح

أ.د /سعيد امين ناصف

الشخصية فى صعيد مصر ـ دراسة

مع الجامعات

والتغير

( سورية )

عمى مضامين العممية التعميمية

2011 /7/8

األجنبية

أ.د /عمى محمود ابو ليمو
د /ميا عبد المجيد صالح

األجنبية

بمصر
223

رجب يونس محمد عبد الرازق

نومة حمد محمد األسود

2012/2/29

2007/7/16

التوصية

مع الجامعات

الدراسية لمتعميم ما قبل الجامعي
2012/2/2

ممتاز مع
بتبادل الرسالة

تحميل مضمون لبعض المقررات

االوضاع االجتماعية واالقتصادية

التوصية

بتبادل الرسالة

ميدانية لبعض مالمح الثبات

إنعكاس مفاىيم الثقافة السكانية

ممتاز مع

أ.د  /منى السيد حافظ

ممتاز

لمشباب العاممين فى قطاع البترول
ـ دراسة ميدانية لعينة من الشباب
العاممين فى شركة االسكندرية
لمبترول ـ المكس

224

( وافدة )

اآلثار اإليجابية والسمبية لعممية
التحديث عمى ثقافة المجتمع

2010/1/11

أ.د/عمى محمود ابوليمة
د /صفا الفولي

ممتاز

الميبى ـ دراسة ميدانية لعينة من
األسر بمدينة سرت

225

محمود محمد فؤاد محمد

2012/5/20

2005/1/10

عالقة المستوى االجتماعي
االقتصادي باإلعالقة الذىنية في

د /أماني عزت طوالن

ممتاز

د /فايزة عبد المنعم

المجتمع المصري – دراسة
ميدانية لعينة من المعاقين ذىنياً
المودعين بمؤسسات الرعاية
بمحافظة القاىرة
226

مارى مالك عزيز بخيت

2013/12/25

2004/10/11

المشكالت األسرية فى المجتمع

أ.د  /منى السيد حافظ

ممتاز

المصرى ـ دراسة لتحميل مضمون
بعض رسائل بريد الجمعة خالل
الفترة من 1990ـ 2004

227

شيماء سمير بكرى

2006/3/20

2012/10/2

معالجة السينما المصرية لظاىرة
الطالق ـ دراسة اجتماعية
تحميمية لبعض االفالم السينمائية

20

أ.د /منى السيد حافظ

د /فايزة عبد المنعم

ممتاز

المصرية
228

ىبة عمى جمعة فرج

2013/6/6

2005/5/16

دور المرأة فى تنمية المجتمع
المصرى ـ دراسة عمى عينة من
النساء فى مواقع اتخاذ القرار

أ.د /اجالل اسماعيل

ممتاز

حممي

د /فايزة محمد يوسف

بمدينة القاىرة .
229

حنان محمود احمد ابوزيد

2012/9/11

2005/5/18

ديناميات التباين االجتماعى فى
العائمة المصرية ـ دراسة بنائية

أ.د /محمود عمي عودة

أ.د /سعيد امين ناصف

ممتاز

مقارنة فى الريف والحضر
230

سمطان مناحي سمطان

ىدالن

2012/9/24

تأثير العمالة الوافدة عمى تغير
أنماط الجريمة في المجتمع

( وافد )

أ.د /سعيد أمين ناصف

د /عمى حسن فرغمي

ممتاز

السعودي – دراسة تحميمية

2010/7/12

ميدانية

ىناء عبد الظاىر عمى

االنتخابات البرلمانية من واقع

2006/4/16

الصحف المصرية ـ دراسة

أ.د /اجالل اسماعيل حممي

د /نشوى توفيق ثابت

ممتاز

تحميمية مقارنة لتطور االوضاع
االنتخابية فى الفترة
( 2005-1995م )
عمي مسفر عبد اهلل الزىراني

( وافد )

2014/1/28

" دور القيادة في التنظيم
االجتماعي لبعض المؤسسات

2012/7/16

أ.د /محمود عمي عودة

ممتاز

د /منى السيد حافظ

الحكومية والخاصة – بحث
احتماعي مقارن بالمممكة
العربية السعودية "

بيان باملوضوعات التى منحت درجة الدكتوراه قسم االجتمــاع
م
1

اسممالباحث
محمود عمى عباس عودة

تاريخمالمنح
1969/4/29

عنوانمالبحث
انماط االتصال والتغير االجتماعى ـ

21

اسممالمشرف
أ.د/حسن الساعاتي

التقدير
مرتبة الشرف

دراسة ميدانية فى قرية مصرية

أ.د /السيد محمد خيري

األولى

(مدرس مساعد بالقسم)
2

فوزية السيد عمى دياب

1970/10/27

دور الحضانة والمجتمع

أ.د /عبدالحميد لطفى

مرتبة الشرف

3

لبيب السعيد ابراىيم سميمان

1971/12/21

طائفة المشتغمين بتحفيظ القرآن

أ.د /عبدالحميد لطفى

4

ىدي محمد مجاىد

1972/7/20

الثانية

وقراءتو بحث اجتماعى ميدانى بمدينة

دكتور

القاىرة
سوسيولوجية التماسك األسري دراسة

أ.د /السيد محمد خيري

مرتبة الشرف
األولى

مقارنة بين اسر ريفية واسر حضرية
صناعية

5

فيمى السيد حامد فيمى

1973/7/31

القرية المتحضرة مع دراسة اجتماعية

أ.د/السيد محمد خيرى

6

نادية شكرى يعقوب

1974/10/29

تنظيم االسرة فى المجتمع المصرى ـ

أ.د /عبدالحميد لطفى

7

نادية حميم سميمان

1974/10/29

8

رقية محمد مرشدى بركات

1975/3/24

9

عاطف أحمد فؤاد عبد المطيف

1975/7/6

10

سالم عبدالعزيز محمود

1976/3/29

11

حامد عبدالمقصود عبد اليادي

1976/5/31

12

محمد الغريب عبدالكريم

1977/1/27

13

يحيى شحاتة عبدالعال

1977/11 /28

14

محمد زكريا عبد المقصود

1978/6/26

اتجاىات الخصوبة فى الريف والحضر

15

طمعت ابراىيم لطفى

1978/8/5

الديمقراطية الصناعية ـ دراسة لمدى

بالحوامدية

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
الثانية

دراسة ميدانية مقارنة لممجتمع

الحضرى "القاىرة" المجتمع الريفى
ثالث قرى من محافظة الجيزة
العوامل االجتماعية النفسية المؤثرة

أ.د /حسن الساعاتى

األولى

عمى الخصوبة
تماسك الجماعات العاممة فى المصنع

أ.د /حسن الساعاتى
أ.د/حسن الساعاتى

مرتبة الشرف
األولى

ـ دراسة اجتماعية وتاريخية
المعوقات االجتماعية واالقتصادية

مرتبة الشرف
األولى

واثره فى انتاجيا
السمطة والطبقات االجتماعية فى مصر

مرتبة الشرف

أ.د/عبدالحميد لطفى

مرتبة الشرف
األولى

لتخطيط التعميم دراسة تطبيقية عمى

ظاىرة التسرب فى التعميم االبتدائى فى
مصر
معوقات االنتاج بين العمال فى

أ.د /حسن الساعاتى

مرتبة الشرف
األولى

المصانع ـ دراسة اجتماعية فى بعض
مصانع القطاع العام

اليجرة الداخمية ـ اثارىا ودوافعيا ـ دراسة
ميدانية لخصائص المياجرين من قرية

أ.د /عبدالحميد لطفى

مرتبة الشرف
األولى

شيرف ( منوفية )الى القاىرة

التغير االجتماعى فى قريتين مصريتين

أ.د /عبدالحميد لطفى

مرتبة الشرف
الثانية

ـ دراسة تجريبية لمعوامل المؤثرة عمى
التغير االجتماعى مع التركيز عمى
تأثير دخول الكيرباء فى المجتمع
القروى

أ.د/حسن الساعاتى

بحث اجتماعى مقارن

22

أ.د /حسن الساعاتى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف

فاعمية الممارسات الديمقراطية فى

الثانية

المصنع المصرى

16

حامد عبدالحسين السالم

17

ناصر ىريدى ثابت

18

مائسة محمد حامد االفندى

1979/4/30

التنمية االجتماعية وصمتيا بالتغير

1979/4/30

اليجرة الخارجية ـ طبيعتيا ودوافعيا

أ.د /عبدالحميد لطفى

الثانية

االجتماعى مع دراسة ميدانية فى بغداد

( وافد )

أ.د /عبدالحميد لطفى

واثارىا ـ دراسة ميدانية اجتماعية

( وافد )

مرتبة الشرف
مرتبة الشرف
األولى

مقارنة لحياة المياجرين الفمسطينين
من معسكراتيم في سورية الى دولة
الكويت
1979/10/29

( وافد )

العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة

أ.د /عبدالحميد لطفى

عمى االناث فى المجتمع السعودى ـ

دكتـــور

دراسة ميدانية عمى تعميم االناث فى
مدينة الرياض.

الوضع االجتماعى لممرأة فى القانون

19

انعام سيد عبدالجواد

1980/9/9

20

مديحة محمد محمد السفطى

1980/8/31

العالقة بين التعميم والحراك المينى

21

السيد حنفى عوض

1980/8/31

التنظيمات النقابية العمالية وعالقتيا

22

ثروت اسحق عبدالممك

1980/9/9

أ.د /سمير نعيم احمد

مرتبة الشرف
األولى

المصرى المعاصر بحث فى عمم
االجتماع القانونى

أ.د /سمير نعيم احمد

دكتـــور

أ.د /عبدالحميد لطفى

مرتبة الشرف

االجتماعى

بمشكالت العمل ـ دراسة ميدانية بين

األولى

اعضاء المجان النقابية فى بعض
المنشأت الصناعية

(مدرس مساعد بالقسم)

اثر التصنيع والتحضر عمى البناء
االجتماعى فى المجتمعات الصغيرة -

أ.د /عبدالحميد لطفى

مرتبة الشرف

أ.د /سمير نعيم احمد

األولى

دراسة انثروبولوجية لجزيرة الذىب فى
محافظة الجيزة

23

حكمت المتولى المتولى

1982/3/24

المرأة المتعممة فى المجتمع السعودى

أ.د /محمود عمي عودة

الثانية

مع بحث ميدانى فى مجتمع الرياض

( وافده )
24

محمد محمد شفيق زكى

1982/6/24

25

نادية محمد عبدالعال رضوان

1982/8/18

26

احمد كمال الشافعى

1983/3/27

ىجرة أعضاء ىيئة التدريس فى

الجامعات لمعمل بالخارج ـ دوافعيا

مرتبة الشرف

أ.د /السيد محمد
الحسينى

مرتبة الشرف
األولى

واثارىا
الحمل غير المرغوب فيو مع استخدام

أ.د /محمود عمي عودة

الثانية

منع الحمل ـ دراسة اجتماعية ميدانية
(مدرس مساعد بالقسم)
27

محمد سيد حافظ فرحات

دور التكنولوجيا فى تغير البناء

مرتبة الشرف

أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى

االجتماعى لمقرية المصرية ـ دراسة
ميدانية فى قريتين مصريتين

1984/5/23

العالقو بين التصنيع والتحضر فى

المجتمع المصرى دراسة اجتماعية

23

أ.د /السيد محمد الحسينى

مرتبة الشرف
األولى

تاريخية
28

نورية عمى حمد الحورى

29

ماجدة السيد حافظ

1985/7/25

التحوالت االجتماعية االقتصادية

أ.د /محمود عمي عودة

األولى

والبناء االسرى ـ مع دراسة اجتماعية

( وافده )

مرتبة الشرف

مقارنة لمبناء االسرى فى الريف
والحضر اليمنى

1985/10/20

(مدرس مساعد بالقسم)
30

احمد احمد سيد احمد

31

سامى محمود ذبيان

32

قائد احمد نعمان

33

بثينة عبدالقادر السواد

التغيرات البنائية والثقافة المترتبة عمى

أ.د/محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى

اليجرة الريفية الحضرية ـ دراسة

مقارنة لمجموعة من االسر المصرية
1986/10/5

تأثير اليجرة الخارجية عمى التغير

1987/3/29

الضبط االجتماعى فى لبنان ـ بحث فى

أ.د /محمود عمي عودة

االجتماعى فى القرية اليمنية

( وافد )
( وافد )

أ.د /سمير نعيم احمد

تكوين مجمس النواب المبنانى ودوره

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

كمجسد لعممية الضبط االجتماعى منذ
العام  1943الى عام  1978ـ دراسة

فى عممى االجتماع السياسى والقانونى
1987/3/29

انماط العالقات بين القرية والدولة فى

1987/6/30

اليجرة الداخمية لمدينة مراكش واثرىا

34

احمد منير احمد محمد

1987/7/13

اثر التغيير التكنولوجى عمى اختيار

35

محمد احمد قطب

1988/5/3

36

فضل عمي احمد

1988/6/28

( وافد )

أ.د /محمود عمي عودة

المجتمع اليمنى

( وافده )

األولى

أ.د /غسان زكى بدر

دكتـــور

أ.د /غسان زكى بدر

مرتبة الشرف

عمى االسرة والتنشئة االجتماعية

وتدريب المراقبين الجويين مع

الثانية

استشيادات مقارنة

التغير الثقافي في القرية المصرية في

مرتبة الشرف

أ.د /إجالل إسماعيل حممي

حقبة السبعينيات – دراسة ميدانية

مرتبة الشرف
األولى

لقرية مصرية
القبيمة والدولة في اليمن

أ.د /غسان زكى بدر

( وافد )
37

فايزة محمد عبد المنعم

األولى
1988/7/18

(مدرس مساعد بالقسم)

38

رشاد محمد عمى العميمى

االسرة القروية المتغيرة دراسة فى

د /ثروت اسحق عبد الممك

انماط االنتاج واالستيالك فى قرية

1988/11 /22

انماط التفاعل بين النظم التقميدية

أ.د /غسان زكى بدر

مع التوصية

االجتماعية فى المجتمع اليمنى

39

شحاتة السيد صيام

1989/10/25

40

عبدالفتاح الششتاوى محمد

1989/12/24

التحول االجتماعى االقتصادى فى

بتبادل الرسالة
أ.د /حسن الساعاتى

مرتبة الشرف

أ.د/حسن الساعاتى

دكتــــور

1930ـ  1980بحث بنائى تاريخى

24

مرتبة الشرف
األولى

والحديثة ـ دراسة لبعض النظم

الصناعة والبناء الطبقى فى مصر

مرتبة الشرف
األولى

مصرية

( وافد )

( وافد )

مرتبة الشرف

األولى

الجبل االخضر واثاره فى تركيب االسرة
الميبية ووظائفيا

41

امينة عمى حسين كاظم

1990/4/23

( وافده )

تصورات القطريين لخصائص بعض

أ.د /غسان زكى بدر

جماعات العمل الوافدة فى المجتمع

مرتبة الشرف
األولى

القطرى ـ دراسة ميدانية عمى عينة من
مدينة الدوحة

42

محمد عبدالسالم حسن

1990/6/21

جناح االحداث فى مدينة القاىرة

أ.د /حسن الساعاتى

مرتبة الشرف

43

ىدى مصطفى محمد سعد

1990/9/19

النظام العالمى والتكوين االجتماعى

أ.د/غسان زكى بدر

مرتبة الشرف

44

محمد عباس نورالدين

(مدرس مساعد بالقسم)

د /شادية قناوي

المحمي ـ تحميل بنائى تاريخى لحالة

الثانية
األولى

مصر
1991/1/27

السينما والتميفزيون وتفاوت عالقتيما

أ.د /سمير نعيم احمد

ببعض صور السموك الجانح ـ دراسة

( وافد )

األولى

ميدانية بالمغرب

45

ثريا سيد عبدالجواد

1991/4/29

46

عزة احمد عبدالمجيد

1992/11 /28

47

ميثاء سالم عمير

48

نعيمة منصور ابراىيم

1993/3/20

49

سعاد عطا فرج

1993/4/26

50

سيام نعيم احمد

51

امانى عزت حممى طوالن

التغيرات االجتماعية واالقتصادية فى
مصر فى فترة السبعينيات وعالقتيا

مرتبة الشرف

أ.د /سمير نعيم احمد

د /شادية قناوي

بالقانون ـ دراسة فى تحميل مضمون

مرتبة الشرف
األولى

بعض القوانين.
المشكالت االجتماعية وتحديات التنمية

أ.د /سمير نعيم احمد

فى المجتمع المصرى 1974ـ1986

األولى

دراسة عمى مدينة القاىرة

1993/3/6

( وافده )

اليجرة الوافدة وتنمية القوى العاممة ـ

مرتبة الشرف

أ.د /محمود عمي عوده

مرتبة الشرف

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

مرتبة الشرف

األولى

دراسة لقطاع الخدمات فى مجتمع دولة
االمارات العربية المتحدة
اثر التصنيع والتحضر عمى االطراف
الحضرية ـ مع دراسة ميدانية الطراف

د /انور عطية العدلي

األولى

أ.د /سمير نعيم احمد

مرتبة الشرف

مدينة المنصورة

(مدرس مساعد بالقسم)

عودة العمالة المصرية من الدول

األولى

النفطية ـ دراسة فى االثار االجتماعية
واالقتصادية

1993/4/26

(مدرس مساعد بالقسم)

التعميم الجامعى والتنمية فى المجتمع

أ.د /عمي محمود أبو ليمو

المصرى ـ دراسة تحميمية لعالقة التعميم

مرتبة الشرف
األولى

الجامعى بتخطيط القوى العاممة
1993/4/26

(مدرس مساعد بالقسم)
52

محى شحاتة سميمان

الفالحون واالدارة المحمية ـ دراسة

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

بنائية تاريخية لمعالقة المتغيرة بين

األولى

الفالحين والسمطة فى مصر

1993/8/2

العوامل البنائية المؤثرة عمى الوعى

السياسى والقانونى ـ دراسة ميدانية فى
قرية مصرية

25

مرتبة الشرف

أ.د /سمير نعيم احمد

مرتبة الشرف
األولى

53

منى السيد حافظ عبدالرحمن

1994/3/1

(مدرس مساعد بالقسم)

أنماط التفاعل بين الثقافة المصرية

أ.د /عمى محمود ابوليمو

والثقافة النفطية دراسة فى االندماج

مرتبة الشرف
األولى

والتغمغل الثقافى
54

صفاء ابراىيم فتحى الفولى

1994/3/3

(مدرس مساعد بالقسم)

معوقات التوطين فى المجتمعات

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

الجديدة ـ دراسة اجتماعية ميدانية

55

عبداهلل محمد حسنين شمبى

1994/4/20

56

عمى حسن عمى فرغمى

1994/7/27

57

كمثم عمى غانم الغانم

الحركات السياسية االسالمية فى

مرتبة الشرف
األولى

أ.د /سمير نعيم احمد

المجتمع المصرى 1970ـ 1980دراسة

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

سوسيولوجية لمفكر والممارسة

بتبادل الرسالة
مع جامعات
العالم

(مدرس مساعد بالقسم)

العالقة بين الدولة والطبقات

أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى

االجتماعية فى مصر ـ دراسة لتحوالت

مع التوصية

التكوين االجتماعى الكولونيالى

بتبادل الرسالة مع
الجامعات األخرى

1994/10/2

( وافدة )

دور الموارد البشرية فى تنمية المجتمع

أ.د/عمى محمودابوليمة

القطرى ـ دراسة ميدانية وتحميمية

مرتبة الشرف
األولى

السيام القوى العاممة فى التنمية
القطرية فى الفترة من1970ـ1990

58

خالد مصطفى محمد يوسف

1994/11 /17

59

سعيد امين محمد ناصف

1994/11 /17

محددات الوعى االجتماعى فى قطاع

أ.د /محمود عمي عودة

الصناعات الصغيرة ـ دراسة ميدانية

مرتبة الشرف
األولى

عمى بعض الصناعات
(مدرس مساعد بالقسم)

التغمغل الراسمالى واالزدواجية الحضرية

د/ثروت اسحق عبد الممك

فى مدن العالم الثالث  ،القاىرة نموذجا

األولى

 1805ـ1981

60

احمد محمود السيد بسيونى

1995/7/19

61

احمد محمود السيد بسيونى

1995/7/19

62

محمد منصور حسن سيف

1995/8/15

63

عمى أحمد عمى طبوشة

المشروع االجتماعى لمتيار االسالمى

مرتبة الشرف

أ.د /محمود عمي عودة

فى المجتمع المصرى ـ تحميل بنائى

مرتبة الشرف
األولى

تاريخى لمفترة من 1952ـ1990
المشروع االجتماعى لمتيار االسالمى

أ.د /محمود عمي عودة

فى المجتمع المصرى ـ تحميل بنائى

األولى

تاريخى لمفترة من 1952ـ1990

(مدرس مساعد بالقسم)

االنفتاح االقتصادى والعدالة

مرتبة الشرف

أ.د /سمير نعيم احمد

االجتماعية بحث حول كيفية توزيع

مرتبة الشرف
األولى

فرص الحياة فى المجتمع المصرى
1995/9/26

دور وسائل االعالم فى تأسيس التبعية
الثقافية 1970ـ 1990تحميل بنائى

تاريخى مع دراسة ميدانية لشرائح من

26

أ.د/عمى محمودابوليمة

مرتبة الشرف
األولى

المجتمع المصرى
64

ىالة منصور عبدالرحمن محمد

1995/9/26

65

ثروت عمى عمى الديب

1995/9/26

66

رباب الحسينى حسن

1995/9/24

67

زكى عبد المجيد زكى ابراىيم

1995/12/3

68

ىند عبدالعزيز حميد

1996/3/27

69

منصور احمد ابراىيم

1996/5/23

70

اشرف فرج احمد فرج

1996/10/26

71

نجالء عبدالحميد راتب

1996/10/26

72

مؤمن محمد كمال الشافعى

1997/1/21

73

عبدالحكيم احمد سالم

1997/1/21

اثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية

أ.د /عمى محمود ابوليمة

عمى قيم التطرف واالستيالك

مرتبة الشرف
األولى

واالنحراف فى المجتمع المصرى دراسة
تحميمية لمفترة من1970ـ1991
التعميم الخاص والتحوالت االقنصادية

أ.د /السيد محمد الحسينى

واالجتماعية فى المجتمع المصرى

األولى

دراسة اجتماعية تتبعية 1952ـ1990
التيار الدينى كما تعرضو الصحافة

مرتبة الشرف

أ.د/محمود عمى ابوليمة

المصرية تحميل مضمون لعينة من

مرتبة الشرف
األولى

الصحف فى الفترة 1970ـ1990
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ـ

أ.د /محمود عمي عودة

دراسة تحميمية لتقدير كفاءة النظرية

مرتبة الشرف
األولى

فى فيم واقع العالم الثالث ـ محاولة
لمتطبيق عمى المجتمع المصرى

( وافده )

مظاىر الثبات والتغير فى ثقافة المرأة
الخميجية دراسة ميدانية لعينة من

أ.د /عمى محمود ابوليمة
أ.د/عبداهلل المطوع

مرتبة الشرف
األولى

مجتمع االمارات
االيكولوجيا الحضرية وعالقتيا

أ.د/السيد محمد الحسينى

بالمتغيرات االجتماعية فى المدينة ـ

مرتبة الشرف
األولى

دراسة سوسيولوجية لمنطقة حضرية
مصرية
الوعى االجتماعى واالنتماءات

أ.د /سمير نعيم احمد

االجتماعية دراسة عمى عينات من

مرتبة الشرف
األولى

الشباب المصرى

مع تبادل
الرسالة مع
الجامعات

االزمات االجتماعية فى المجتمع

أ.د /سمير نعيم احمد

مرتبة الشرف

المصرى واساليب ادارتيا ـ دراسة

األولى

تحميمية لمفترة من 1952ـ 1990

مع تبادل

الرسالة مع
الجامعات

الدولة والطبقة الوسطى فى مصر

أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف

تحميل بنائى تاريخى لدور الدولة فى

األولى

مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية

الرسالة مع

مع تبادل

دعم الطبقة الوسطى وتنميتيا فى

الجامعات
االخرى

( وافد )

اثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية

عمى انساق القيم فى المجتمع اليمنى
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أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى

تحميل بنائى مقارن
74

مصطفى مرتضى عمى

75

فاطمة محمد محمد

1997/7/29

76

فؤاد عبدالجميل محمد

1997/10/21

77

خالد عبداهلل ناصر طميم

1997/4/30

(مدرس مساعد بالقسم)

المثقف والسمطة دراسة تحميمية لوضع
المثقف المصرى لمفترة من

أ.د /السيد محمد الحسيني
أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

1970ـ1990

االنساق القيمية لمقيادة النسائية

ودورىا فى البناء التنظيمى لمعمل بحث

أ.د /حسن الساعاتى
أ.د /غسان ذكى بدر

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

ميدانى مقارن فى بعض المصانع
بمنطقتى سوىاج والبحيرة

( وافد )

دور الدولة فى تكوين مؤسسات

أ.د /محمود عمي عودة

المجتمع المدنى دراسة فى تجربة

مرتبة الشرف
األولى

التعددية السياسية فى المجتمع اليمنى
1997/11 /25

( وافد )

انماط التحول االجتماعى وانماط

أ.د /محمود عمي عودة

الجناح فى المجتمع اليمنى دراسة

مرتبة الشرف
األولى

مقارنة بين انماط الرعاية التقميدية

والسياسية واالجتماعية فى مدينتى
صنعاء وعدن
78

سعاد السيد عبد الرحيم

79

ميا ناجى احمد غنام

1998/1/27

عالقات الجيرة فى مدينة مصرية جديدة

أ.د /غسان ذكى بدر

ـ دراسة لمدينة العاشر من رمضان .
1998/11 /30

( وافدة )
80

احمد انور محمد سيد احمد

81

عبدالوىاب جودة عبدالوىاب

انماط ومظاىر العنف فى المجتمع
الكويتى المعاصر ـ دراسة تحميمية لفترة

األولى
أ.د/شادية عمى فؤاد قناوى

1999/6/27

مرتبة الشرف

ا.د /محمد غانم الرميحي

األولى

أ.د /سمير نعيم احمد

مرتبة الشرف

مابعد االحتالل العراقى

االبعاد االجتماعية لظاىرة شركات

مرتبة الشرف

األولى

توظيف االموال فى مصر ـ دراسة فى
الجرائم االقتصادية والجرائم الخاصة
(مدرس مساعد بالقسم)

2000/4/2

االثار االجتماعية واالقتصادية

أ.د/اجالل إسماعيل حممى

مرتبة الشرف
األولى

لالستثمار السياحى فى ظل التحوالت

مع تبادل

الييكمية بالمجتمع المصرى ـ دراسة

الرسالة مع

تطبيقية فى مدينة الغردقة

الجامعات
االخرى

82

نياد محمد كمال

2000/7/2

83

محمد عبدالحكيم حسين

2000/7/10

84

المختار محمد ابراىيم

2000/8/7

دور تنظيمات المجتمع المدنى فى دعم

أ.د /عمى محموابوليمة

تماسك المجتمع المصرى

مرتبة الشرف
األولى

دراسة ميدانية وتحميمية لمفترة من
( 1970ـ) 1995
اليجرة الخارجية ومشكالت االسرة

أ.د/محمود عمي عودة

المصرية ـ دراسة النماط التفكك االسرى

األولى

المرتبطة باليجرة

( وافد )

التغير االجتماعى فى ليبيا وتطور

الحركة النقابية مع دراسة ميدانية لدور
التنظيم النقابى بمجتمع المصنع
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مرتبة الشرف

أ.د /غسان زكى بدر

أ.د/اجالل إسماعيل حممى

مرتبة الشرف
األولى

85

حنان محمد حسن سالم

86

عمى الدين عبدالبديع القصبي

2001/6/26

87

ليمى عبدالعزيز محمد

2001/6/20

2001/1/22

(مدرس مساعد بالقسم)

التوجيات االيديولوجية ومعالجة

أ.د /سمير نعيم احمد

الصحافة لظاىرة الفساد فى المجتمع

مرتبة الشرف
األولى

المصرى ـ دراسة فى تحميل المضمون
لمفترة من 1980ـ1988

سياسات االصالح االقتصادى وفقراء

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

الحضر المصرى ـ دراسة سوسيولوجية

مرتبة الشرف
األولى

فى اليات المواجية اميكانيزمات التكيف
( وافده )

اليات التكوين االجتماعى الثقافى

أ.د /محمود عمي عودة

لالطفال العرب ـ دراسة مقارنة بين

األولى

المصادر التقميدية والمصادر الحديثة

88

ىدى عبدالمؤمن السيد

2001/9/26

89

ماىر احمد عبدالعال

2002/3/23

90

شريقى ناشى شريقى

2002/7/30

91

نعيمة نصيب

92

راشد بن حمد بن حمد

انماط التكيف االجتماعى لدى شرائح

اجتماعية متباينة فى المدن الجديدة ـ

مرتبة الشرف

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

د/ماجدة السيد حافظ

دراسة ميدانية بمدينة العاشر من

مرتبة الشرف
األولى

رمضان
العولمة واليوية الثقافية ـ دراسة

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

لموقف المثقف المصرى
التحوالت االجتماعية االقتصادية

وتاثيراتيا فى بعض القيم االجتماعية

( وافد )

مرتبة الشرف
األولى

أ.د /اجالل إسماعيل حممى

أ.د/ابوبكر احمد باقادر

مرتبة الشرف
األولى

بالمجتمع السعودى ـ دراسة تطبيقية
عمى عينة من االسر السعودية ـ
بمدينة جدة

2002/7/30

دراسة ميدانية فى والية عناية

( وافده )
2002/8/4

93

94

شيخة بنت سالم بن سميم

المزارع العمانى بين التقميد والتحديث ـ

أ.د /عمر عسوس
أ.د/محمود عمي عودة

دراسة فى االثار االجتماعية والثقافية

( وافد )
بديعة حسن محمد رفيع

المشاركة السياسية لممرأة الجزائرية ـ

أ.د /اجالل إسماعيل حممى

2002/8/4

لشخصية المرأة السعودية ـ دراسة فى

وافده

األولى

مرتبة الشرف
األولى

لمتنمية الزراعية فى سمطنة عمان

بعض المحددات االجتماعية والثقافية

مرتبة الشرف

أ.د /محمود عمي عودة

أ.د /سعيد فالح الغامدي

مرتبة الشرف
األولى

االنثروبولوجيا الثقافية
2002/8/27

التعميم ومظاىر التغير الثقافى فى

أ.د /محمود عمي عودة

االسرة العمانية ـ دراسة اجتماعية

( وافده )

األولى

ميدانية

95

فؤاد عبدالسالم محمد

2002/8/24

96

احمد السعيد محمد

2002/11 /21

تجربة التنمية االجتماعية واالقتصادية

أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

مرتبة الشرف

لمنمور االسيوية

األولى

(كوريا الجنوبية نموذجا )
تغيير بناء القوة فى الحزب السياسى
وعالقتو بالتوجيات االيديولوجية ـ

دراسة حالة حزب العمل االشتراكى

29

مرتبة الشرف

األولى

المصرى
97

منال عبدالسالم عبد المجيد

2003/4/20

98

اسماء خميفة عبداهلل

2003/8/18

99

مركسان محمد محمود

دور المراة فى الجمعيات االىمية ـ
دراسة ميدانية لعينة من عضوات

أ.د /عمى محمود ابوليمة
د /سامية خضر صالح

األولى

أ.د/عمى محموابوليمة

مرتبة الشرف

الجمعيات االىمية

تأثير البنية القبمية عمى نشأة الدولة

وتطورىا فى مجتمعات الخميج العربى ـ

( وافده )

مرتبة الشرف

د /امينة عمي حسين كاظم

األولى

تحميل بنائى تاريخى
2004/8/7

الدور االجتماعى لرجال االعمال فى

أ.د /عمى محمو ابوليمة

مصر ـ دراسة ميدانية لدور رجال

(مدرس مساعد بالقسم)

مرتبة الشرف
األولى

االعمال فى مواجية بعض مشكالت
المجتمع المصرى

100

محمود السيد عرابى

2004/9/26

101

منال عبد اهلل عمران

2004/12/19

102

ماجد عبداهلل عبدالمحسن

2005/1/17

103

عبير مختار شاكر

104

محمد عبدالمنعم محمد

2005/10/2

105

حنان محمد عبدالمجيد

2005/12/20

106

سالم بن عامر بن سالم

2006/1/25

تأثير العولمة عمى ثقافة الشباب

أ.د /عمى محمود ابوليمة

المصرى ـ دراسة ميدانية لعينة من

األولى

الشباب فى سياقات اجتماعية متباينة
بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية

أ.د /اجالل إسماعيل حممى

المؤثرة عمى جرائم العنف االسرى ضد

أ.د /محمود عمي عودة

تكوين الوعى بظاىرة االدمان عند

( وافد )

مرتبة الشرف
األولى

المراة ـ دراسة ميدانية فى مدينة القاىرة
دور القنوات التميفزيونية الفضائية فى

مرتبة الشرف

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

الشباب السعودى

بتبادل الرسالة
مع الجامعات
األخري

2005/8/17

تاثير الفضائيات عمى ثقافة المجتمع
المصرى ـ دراسة لعينة من مشاىدى

أ.د /عمى محمود ابوليمة

د /منى السيد حافظ

األولى

أ.د /سمير نعيم احمد

مرتبة الشرف

الفضائيات بمدينة القاىرة

مستقبل تحوالت انساق القيم

مرتبة الشرف

األولى

االجتماعية فى ظل العولمة ـ دراسة

لبعض الجماعات البازغة من الطبقة
الوسطى المصرية
مفيوم التغير االجتماعى فى الفكر

أ.د/عمى محمود ابوليمو

االجتماعى االسالمى فى العصر

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

الحديث ـ دراسة تحميمية نقدية

بتبادليا مع
الجامعات
االجنبية

( وافد )

اثر البث الفضائى المباشر عمى اليوية
الثقافية العمانية
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أ.د/ثروت اسحق عبد الممك
د /مصطفى مرتضى عمي

مرتبة الشرف
األولى

107

ايمان نصرى داود شنودة

2006/2/20

دور المراة فى تنظيمات المجتمع

108

ابراىيم اسماعيل عبده محمد

2006/8/31

قضايا الشباب فى الخطاب السياسي

109

منيرة سعيد راشد

2007/4/28

مفيوم النظام االجتماعى بين النظرية

110

مريم ثروت اسحق عبد الممك

2007/5/24

111

عاطف امين محمد ابراىيم

2007/5/24

112

مجدة امام حسانين

2007/8/7

113

ابراىيم امام عمى سيد احمد

114

ايناس انور سعيد عبد السيد

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

مرتبة الشرف

د /مصطفى مرتضى عمي

مرتبة الشرف

أ.د /عمى محمود ابوليمو

مرتبة الشرف

األولى

المدنى ـ دراسة بنائية تتبعية

األولى

المصرىـ دراسة ميدانية

السوسيولوجية والفكر االجتماعى

( وافده )

األولى

االسالمى الحديث تحميل مقارن
المتغيرات االجتماعية والثقافية لإلعاقة
في مرحمة الطفولة – دراسة لألطفال

أ.د /محمود عمي عودة
أ.د /عمى محمود ابوليمو

ذوي االحتياجات الخاصة في القاىرة

مرتبة الشرف
األولى

الكبرى
سياسات التخصيصية وآثارىا عمى

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

عمال الصناعة فى المجتمع المصرى ـ

مرتبة الشرف
األولى

دراسة اجتماعية عمى بعض عمال
الصناعة فى اقميم القاىرة الكبرى

التنمية االجتماعية فى مرحمة االصالح

أ.د/محمود عمي عودة

االقتصادى ـ دراسة سوسيولوجية

مرتبة الشرف
األولى

لممؤشرات االجتماعية مؤشرات نوعية
الحياة

2007/11 /20

تأثير العولمة عمى االمن االجتماعى

أ.د /محمود عمي عودة

المصرى  :دراسة سوسيولوجية لدور

مرتبة الشرف
األولى

الشرطة فى الحفاظ عمى امن المجتمع
2007/9/18

تأثير العولمة عمى تعميق الفجوة بين

أ.د /محمود عمي عودة

االجيال ـ دراسة ميدانية لعينة من

األولى

االسر المصرية بمدينة القاىرة.

115

سيا عيد رجب حسين عميوة

2007/10/22

حقوق المرأة فى الشريعة االسالمية

116

احسان سعيد عبدالمجيد

2007/11 /20

العنف والعنف المضاد لدى المراة فى

117

محاسن محمد محمد عمى

2007/11 /20

118

مى عارف جدوع ابوحمدة

2008/1/1

119

ناصر عبداهلل عمى ابوزيتون

2008/3/2

أ.د /شادية عمى فؤاد قناوى

مرتبة الشرف

ا.د /اجالل إسماعيل حممى

مرتبة الشرف

والمواثيق الدولية

األولى

السينما المصرية تحميل مضمون من

األولى

االفالم فى مراحل زمنية مختمفة

العائد االجتماعى لمحوامية المرأة الريفية ـ

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

مرتبة الشرف

أ.د/محمود عمي عودة

مرتبة الشرف

دراسة ميدانية لقرية جيينة محافظة سوىاج

المشاركة االجتماعية والسياسية لممراة

الفمسطينية ـ دراسة ميدانية فى أراضي

مرتبة الشرف

األولى

أ.د/سعيد امين ناصف

األولى

السمطة الفمسطينية
( وافد )

دور مؤسسات المجتمع المدنى فى
التنمية المستدامة فى المجتمع

االردنى ـ دراسة ميدانية لممنظمات
غير الحكومية فى محافظة العقبة
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أ.د/عمى محمود ابوليمة

مرتبة الشرف
األولى

120

نجالء محمود روؤف السيد

2008/1/1

(مدرس مساعد بالقسم)

الخطاب االسالمى والتنمية فى

أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى مع

المجتمع المصرى ـ دراسة

التوصية بتبادل

سوسيولوجية

الرسالة مع
الجامعات
األخري

121

حمادة محمد كامل الينيدى

2008/1/1

122

عبدالمحسن بن صالح محمد

2008/6/1

123

نوران فؤاد احمد حسن

2008/8/7

124

خديجة عباس عباس الشافعى

2008/9/20

125

فوزية حسين عمى قناوى

126

المختار عمر نصر برطشة

2008/11 /11

127

سالي جالل رشيد الميدي

2008/12/6

129

صباح محمود عبد العال بخيت

2009/4/2

الخطاب المصرى فى مواجية ظاىرة

أ.د/عمى محمود ابوليمة

مرتبة الشرف
األولى

االرىاب ـ تحميل سوسيولوجى

لمخطاب الثقافى والسياسى واالمني
فى الفترة من 1995ـ2005

( وافد )

تأثير العولمة عمى تنمية المجتمع

السعودى ـ دراسة اجتماعية تحميمية

أ.د/سعيد امين ناصف

د /مصطفى مرتضى عمي

مرتبة الشرف
األولى

لبعض الخطط والبرامج التنموية
خالل الفترة من 1990ـ2004

العولمة ومالمح الثقافة الشعبية

د/منى السيد حافظ

مرتبة الشرف
األولى

المصرية ـ دراسة حالة لبعض
عناصر التراث الشعبى

دور المراة فى مواجية التأثير

أ.د/اجالل إسماعيل حممى

مرتبة الشرف
األولى

السمبى لمعولمة الثقافية عمى طالب
المرحمة الثانوية ـ دراسة فى
التنشئة االجتماعية
2008/9/29

الفضائيات والتغير الثقافى فى

المجتمع الميبى ـ دراسة ميدانية

أ.د/سعيد امين ناصف

مرتبة الشرف

أ.د/زينب محمد زىرى

األولى مع

عمى عينة من الشباب بمدينة

التوصية بتبادل
الرسالة مع

بنغازى

الجامعات
األخرى

اتجاىات بعض الشرائح االجتماعية

أ.د /محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى

نحو تطبيق سياسة الخصخصة فى
المجتمع الميبى ـ دراسة ميدانية

التمكين السياسي كمدخل التمكين

أ.د/عمى محمود ابوليمة

مرتبة الشرف
األولى

االقتصادي واالجتماعي لممرأة –
دراسة ميدانية إلوضاع المرأة
بمدينة القاىرة

حقوق المرأة في قوانين األحوال

الشخصية في ( )2000-1920

32

أ.د/عمى محمود ابوليمة

مرتبة الشرف
األولى

مع التبادل

دراسة بنائية

مع الجامعات
العربية

واألجنبية
130

سحر عبدالغنى عبد اهلل

2009/5/30

131

سحر حساني بربري

2009/8/11

132

سالى محمود سامى

2009/12/2

المتغيرات االجتماعية المسئولة عن

أ.د/عمى محمود ابوليمة

اساءة معاممة االطفال ـ دراسة

مرتبة الشرف
األولى مع
التوصية

ميدانية لعينة من االطفال المساء

بتبادل

التعامل معيم جنسيا

الرسالة مع
الجامعات
األجنبية

المتغيرات االجتماعية المسئولة عن

أ.د /عمى محمود أبو ليمة

تيميش المرأة المصرية

األولى

( دراسة ميدانية )

(مدرس مساعد بالقسم)

العنف الموجو ضد كبار السن فى

مرتبة الشرف

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

ضوء التحوالت المجتمعية ـ دراسة

مرتبة الشرف
األولى

ميدانية فى اقميم القاىرة الكبرى
133

جميل حفظ اهلل عبد بنيان

2010/9/1

نشوى توفيق احمد ثابت

2010/1/26

المثقفون والحركات االجتماعية

2010/4/22

تاثير الفضائيات عمى بنية وثقافة

( يمني )

البنية والفعل في تنظير ما بعد

أ.د /عمى محمود أبو ليمة

مرتبة الشرف

الحداثة في عمم االجتماع – دراسة

األولى مع

تحميمية نقدية

التوصية
بتبادل

الرسالة مع
الجامعات
األخرى
134

( مدرس مساعد بالقسم)
135

الدوكالى مفتاح عمى الطرشاني
( ليبى )

أ.د/اجالل اسماعيل حممى

األولى

المناىضة لمعولمة ـ دراسة ميدانية
االسر الميبية ـ دراسة ميدانية لعينة

مرتبة الشرف

أ.د/عمى محمودابوليمة

أ.د /سعيد امين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

من االسر بمدينة طرابمس

136

ىمت محمد احمد محمد

2010/6/1

137

ىيام احمد محمد عبد العزيز

2010/12/5

دور المجتمع المدنى فى التنمية ـ

دراسة حالة لمدور االنمائى لبعض

أ.د/محمودعمي عودة

أ.د/سعيد امين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

المؤسسات غير الحكومية فى بعض
محافظات الصعيد
المتغيرات االيكولوجية واالجتماعية
والثقافية لمرضى حمى القمب

33

أ.د/عمى محمود ابوليمة

د /امانى عزت طوالن

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

بتبادل الرسالة

الروماتيزمية  -دراسة سوسيو -

مع الجامعات

انثربولوجية لعينة من االطفال

األجنبية

المصابيين بمستشفيات جامعة
الزقازيق

138

ماجد سعيد محمد الروينج

2010/12/24

( سعودى )

التغيرات االجتماعية واالقتصادية

أ.د /سعيد امين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

وتاثيراتيا عمى االسرة السعودية ـ
دراسة ميدانية مقارنة عمى عينة
من االسر فى منطقة الرياض

139

رمضان محمد عامر سيف

2012/10/2

الدين

التحوالت االجتماعية واالقتصادية

أ.د/محمود عمي عودة

مرتبة الشرف
األولى

واثرىا فى الثقافة الجماىيرية فى

مصر ـ دراسة تحميمية عمى ثقافة
الميكروباص فى مصر

140

ونيس محمد حسين أحمد

2011/8/8

( ليبي )

المجتمع الميبى ـ دراسة ميدانية

2008/2/18
141

سالمة عبد اهلل حمد حامد

القيم المتآصمة والمستحدثة فى

2011/9/21

إتجاىات الشباب الميبي نحو

مروجي المخدرات ومدمنييا –

2009/4/13

2011/9/21

( ليبية )

أ.د /صبحي محمد قنوص
أ .بكمية اآلداب جامعة

دراسة ميدانية عمى عينة من طالب

األبعاد االجتماعية المرتبطة بتعاطي

أ.د /سعيد أمين ناصف

المخدرات دراسة ميدانية بمؤسسات

2009/5/18

أ.د /سعيد أمين ناصف

قاريونس بميبيا

جامعة عمر المختار فرع طبرق

142

د/المختار محمد ابراىيم

األولى

عمى مدينة طرابمس

( ليبية )

إليام عمران عريبي العزابي

أ.د/اجالل اسماعيل حممي

مرتبة الشرف

عالج وتأىيل المدمنين بمدينة

د /نصر الدين بو غمجة
أ .بجامعة الفاتح

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

طرابمس
143

أمباركة أبو القاسم عبداهلل الذئب

( ليبية )

2011/10/11

التحديث ومالمح التغير االجتماعي
في بناء ووظائف األسرة الريفية

2009/6/15

( دراسة ميدانية بمدينة الجميل /

أ.د /إجالل إسماعيل حممي
أ.د /عثمان عمي اميمن
أ .االجتماع بجامعة المرقب

مرتبة الشرف
األولى

شعبية النقاط الخمس )

144

عمى شعبان عمى عبد الجبار

( ليبى )

2011/10/2

التنشئة االجتماعية البيئية لمطفل

فى المجتمع الميبى ـ تحميل مضمون

2008/5/19

أ.د /سعيد امين ناصف

أ.د/محمد فرج المميوف

مرتبة الشرف
األولى

لبعض المقررات الدراسية لمرحمة
التعميم االساسى

145

إنتصار حمد أمبية عبد اهلل الزاوي

2011/10/2

إتجاىات الشباب نحو قيم ثقافة

34

أ.د /سعيد أمين ناصف

مرتبة الشرف

العولمة – دراسة ميدانية عمى عينة

( ليبية )

2011 /8/20

أ.د /زينب محمد زىري

األولى

من طالب جامعة قاريونس

146

اميرة محمد حشمت عطية

2011/12/19

147

اسامة جمعة عمى العجمى

2012/1/3

الخصخصة فى التعميم الجامعى
ومتطمبات سوق العمل ـ دراسة

أ.د/محمود عمي عودة

أ.د/محمود عبدالحميد حسن

مرتبة الشرف
األولى

ميدانية مقارنة .

( ليبى )

التوعية البيئية ـ دراسة لحالة

2008/10/20

أ.د/مختار محمد ابراىيم

األولى

الحركة الكشفية بالمجتمع الميبى

148

ربيع طاحوس ربيع القحطاني

2012/1/3

149

بمعيد الطاىر عمى محمد

2013/2/3

( سعودى )

دور الحركات االجتماعية فى

د /أماني عزت طوالن

مرتبة الشرف

تآثير القيم االجتماعية عمى

أ.د /سعيد امين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

المشاركة فى انتخابات المجالس

البمدية ـ دراسة ميدانية التجاىات
عينة من المواطنين فى مدينة
الرياض
البرغوثي

فى التنمية االجتماعية فى

( ليبى )

151

152

منى محمود عبد اهلل حسن

د /نجالء محمود رؤوف

األولى

المجتمع الميبى ـ دراسة ميدانية

2008/7/14
مروة محمد صدقى زايد

دور القيادات االدارية الوسطى

د/منى السيد حافظ

مرتبة الشرف

بمدينة طرابمس
2012/11 /6

2005/2/14

االبعاد االجتماعية لتنمية الثروة
السمكية فى مصر ـ دراسة

أ.د/اجالل اسماعيل حممى

د  .فايزة عبد المنعم

مرتبة الشرف
األولى

اجتماعية لبعض مناطق االنتاج
السمكى
2012/9/11

2008/12/15

( األبعاد االجتماعية والثقافية
لمتحرش الجنسي بالمرأة  :دراسة

أ.د /اجالل اسماعيل حممى
د /مصطفى مرتضى عمى

مرتبة الشرف
األولى

ميدانية في بعض أحياء مدينة
القاىرة )
153

زينب أبو زيد أبو بكر

2012/11 /6

( ليبية )

التغيرات االجتماعية وأثرىا عمى
دور المراة في عممية إتخاذ

2009/4/13

القرار داخل األسرة – دراسة

أ.د /إجالل إسماعيل حممي
أ.د /عبد اهلل عامر اليمالي

أ.بآداب قاريونس

مرتبة الشرف
األولى

ميدانية عمى عينة من النساء
في مدينة سرت – ليبيا
154

سالمة فائز سعد خميفة

( ليبي )

2009/4/13

2013/2/17

تأثير المتغيرات االجتماعية عمى
المشاركة السياسية لممرأة في

المجتمع الميبي – دراسة ميدانية
عمى عينة مختارة في مدينة
الشاطىء

35

أ.د /منى السيد حافظ

د /محمد أحمد الدماني
منسق كمية اآلداب جامعة

المرقب الخمس ليبيا

مرتبة الشرف
األولى

155

خالد مسعود عمي عبد

2012/12/20

السالم أسديرة

لمطالب الجامعي لرغبتو المينية –

( ليبي )

156

د /عوض سميم خميفة

األولى

دراسة ميدانية عمى طالب جامعة 7

2009/10/12

سالم إبراىيم عمي إبراىيم

مدى مالئمة التخصص العممي

د /منى السيد حافظ

مرتبة الشرف

أكتوبر في ليبيا

2013/2/6

( ليبي )

جرائم القتل في المجتمع الميبي
أسبابيا وآثارىا – دراسة ميدانية

2007/10/12

د /منى السيد حافظ

د /مصطفى عبد المجيد كاره

مرتبة الشرف
األولى

عمى عينة من مرتكبي جرائم القتل
العمد في مدينة طرابمس

157

عطا مناحي فالح الرويمي

2012/9/27

( ســعودي )

إدمان المخدرات وتعاطييا في
المجتمع السعودي – دراسة ميدانية

أ.د /محمود عمي عوده
أ.د /سعيد أمين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

لممدمنين النزالء بمجمع األمل
لمصحة النفسية بالدمام

158

سعد مبارك ناصر رجا

2013/3/25

ناصر الشبو

أثر القنوات عمى بعض القيم
االجتماعية السائدة لدى الشباب

( كويتي )

أ.د /محمود عمي عودة

أ .د /سعيد أمين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

في المجتمع الكويتي – دراسة

2009/4/13

ميدانية عمى عينة من طمبة
جامعة الكويت

159

خيري الصادق عبد اهلل

2012/8/30

( ليبي )

تأثير التغيرات االجتماعية
والثقافية في بنية األسرة الريفية

2009/5/18

أ.د /محمود عمي عودة
أ.د /عمران سالم أحتيوس

مرتبة الشرف
األولى

ووظائفيا – دراسة ميدانية في
قرية ليبية

160

رباب عبد المؤمن عبد الحافظ

2012/8/13

أبو عجيمة أعمار معتوق

2013/2/6

2009/12/15

" دور المؤسسات الثقافية فى
حماية ىوية الطفل المصرى –

أ.د /محمود عمى عوده
أ.د /سعيد امين ناصف

مرتبة الشرف
األولى

دراسة حالة لمكتبة مصر العامو
بالمنصورة "
( ليبي )

العولمة واليوية الثقافية لدى
الشباب – دراسة ميدانية عمى
عينة من شباب الجامعات الميبية

الباشير عمران خميفة محمد

( ليبي )

2012/9/9

في المجتمع الميبي – دراسة

2009/4/13

رىام فرج إبراىيم
( وافده )

دور المرأة في التنمية المستدامة
مقارنة بين الريف والحضر

2013/3/10

أثر المشكالت األسرية عمى
أساليب التنشئة االجتماعية

36

أ.د /سعيد أمين ناصف

د /عمي أحمد عطية

مرتبة الشرف
األولى

أ .بكمية اآلداب جامعة الفاتح

أ.د /عمي محمود أبو ليمو

أ.د /سعيد أمين ناصف

د /نصر الدين محمد
د /مصطفى مرتضى عمى محمود

د /محجوب عطية الفائدي

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

2009/7/13

لألطفال – دراسة ميدانية عمى
عينة من األحداث المنحرفين في
مدينة البيضاء

165

رانيا رمزي حميم الياس

166

سارة الطاىر عمر عمى

167

وليد رشاد ذكى عمر

168

مبارك الكونى مبارك

2012/9/9

2009/6/5

التحوالت في الشخصية كما
تعكسيا الصحافة المصرية –

أ.د /ثروت إسحق عبد الممك

د /عمي حسن فرغمي

مرتبة الشرف
األولى مع
التوصية

دراسة تحميمية لمضمون بعض

بتبادل

الصحف اليومية 2010/2009

الرسالة مع
الجامعات
األخرى

2012/9/9

( ليبية )

دور المرأة فى تنمية المجتمع
الحضرى ـ دراسة ميدانية فى

2012/8/15

2007/11 /12

أ.د/ثروت اسحق عبد الممك

أ.د/عمران سالم حتيوس

أ .بجامعة السابع من

المجتمع الميبى

أبريل بميبيا

المتغيرات المؤسسة لراس المال

أ.د /عمى محمود ابوليمة

االجتماعى فى المجتمع

د /ماجدة السيد حافظ

بالرقدو

( ليبى )

169

170

محمد سيد احمد بيومي

األجنبية

أ.د/عمى محمودابوليمة

مرتبة الشرف

د /ماجدة السيد حافظ

األولى

دراسة ميدانية عمى عينة من

2008/1/14
سعاد فرج عمى شبيك

سكان مدينة طرابمس
2012/8/27

( ليبية )

التنشئة االجتماعية واالبداع
التقنى ـ دراسة ميدانية بمدينة
بنغازى

2012/8/30

2008/10/20

تباين آليات التفاعل الحضاري في
عصر العولمة – دراسة لحالة

أ.د/اجالل اسماعيل حممي
أ.د/محمد عبد الحميد
الطبولي

ا.د /عمي محمود أبو ليمو

د /ماجدة السيد حافظ

171

( ليبي )

2009/10/12

النخبة التنفيذية في المجتمع الميبي

37

مرتبة الشرف
األولى مع

الجامعات

النظرية السوسيولوجية .

2013/2/6

األولى

الرسالة مع

والغربية عمى مرجعية فرضيات

اإلغتراب االجتماعي والسياسي لدى

مرتبة الشرف

التوصية بتبادل

التفاعل بين الحضارة اإلسالمية

وجدان أبو القاسم محمد الميمودي

األولى مع

الجامعات

لممعمومات

االجتماعية فى المجتمع الميبى (

مرتبة الشرف

الرسالة مع

المتفاعمين عبر الشبكة الدولية

2012/8/27

األولى

التوصية بتبادل

االفتراضي ـ دراسة عمى عينة من

دور التكنولوجيا فى تغير القيم

مرتبة الشرف

األخرى
أ.د /عمي محمود أبو ليمو

د /صفا الفولي

مرتبة الشرف
الثانية

– دراسة ميدانية لمنخبة التنفيذية
بشعبية الزاوية

172

خالد عبد العزيز عبد اهلل

2013/6/4

سعودي

اآلليات االجتماعية لتعزيز األمن
الفكري لدى نزالء المؤسسات

2010/6/15

اإلصالحية في المجتمع السعودي

د /مصطفى مرتضى عمي

محمود

د /عمي حسن فرغمي

174

محمد فتحي فرج الزليتني

2012/12/24

( ليبي )

ليبيا ودورىا في مواجية مشكمة

األولى

مع التوصية

بتبادل الرسالة

– دراسة ميدانية
سياسات التشغيل والعمل في

مرتبة الشرف

أ.د /مصطفى مرتضى محمود
أ.د /زينب زىري محمد

أ .بآداب جامعة قاريونس

مرتبة الشرف
األولى

البطالة
175

سامية زكي يوسف أحمد

176

ىناء حمد عمي حمد

2013/6/3

2009/3/16

دور تكنولوجيا المعمومات في
دعم البحث العممي – دراسة

أ.د /إجالل إسماعيل حممي

د /ىدى مصطفى سعد

مرتبة الشرف
األولى

حالة لبعض المراكز المتخصصة
2012/12/12

بالكور المزروعي

الخميجية في عممية التنمية –

( قطرية )
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( ليبـــي )

أ.د /سعيد أمين ناصف

األولى

دراسة ميدانية مقارنة لدور المرأة

2008/7/14
عبد الحكيم حسن أحمد رحومو

المشاركة االجتماعية لممرأة

أ.د /محمود عمي عوده

مرتبة الشرف

في مدينتي أبو ظبي والدوحة

2013/4/30

تأثير العولمة في الثقافة الشعبية
لممجتمع الميبي – دراسة ميدانية

2010/3/13

د /مصطفى مرتضى عمى

د /محمود سالم عمي جدور

مرتبة الشرف
األولى

مقارنة آلليات الثبات والتغير في
الريف والحضر

180

عبد الناصر شحاتو وىبو

2013/6/20

181

مرقص عبد المسيح عبده

2013/6/20

182

عامر سعيد عامر الشيري

2013/11 /11

2009/11 /4

المطمقات واألرامل في المجتمع
المصري دراسة ألوضاعين

أ.د /ثروت اسحق عبد الممك

د /نجالء محمود رؤوف

مرتبة الشرف
األولى

االجتماعية والثقافية

2010/1/11

آليات تعايش الفقراء فى المناطق

العشوائية ـ دراسة ميدانية فى مدينة

أ.د/ثروت اسحق عبدالممك

د/عمى حسن فرغمى

مرتبة الشرف
األولى

القاىرة

( سعودي )

المسئولية االجتماعية لرجال
األعمال في تنمية المجتمع

2010/7/12

أ.د /سعيد أمين ناصف

د /أماني عزت طوالن

مرتبة الشرف
األولى

السعودي – دراسة حالة لبعض
رجال األعمال في مدينة جده

خالد عبد المطيف مفتاح الرحال

( ليبي )

2013/8/21

الميبية – دراسة ميدانية لبعض

2009/6/15
مصطفى محمد الشارف البحباح

( وافد )

اإلغتراب الوظيفي داخل المؤسسات

2013/8/4

أ.د /مصطفى مرتضى عمي محمود

أ.د /عمران سالم أحتيوش
أ .بجامعة السابع من

المؤسسات بمدينة الزاوية بميبيا

ابريل بميبيا

أثر البرامج التنموية عمى نوعية

د /مصطفى مرتضى عمي

الحياة السرية في المجتمع الميبي –
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د /عبد الكريم محمد

المرغني

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

دراسة سسيولوجية لممؤثرات

2010/7/12

االجتماعية لنوعية الحياة مدينة

سماح عبداهلل عبد الحميد

2013/8/29

إيمان الشحات عبد التواب

2013/11 /3

2006/12/11

زليتن نموذجاً

القيم االجتماعية فى المجتمع

مدرس بكمية اآلداب جامعة
الجبل الغربي

أ.د /سمير نعيم احمد

المصرى ـ دراسة لمقيم كما تعكسيا

مرتبة الشرف
األولى

نماذج من الدراما التميفزيونية
المصرية

( مدرس مساعد بالقسم )

المتغيرات االجتماعية والثقافية

المسئولة عن تطوير فاعمية اإلدارة

2008/10/20

الرشيدة لمحكم – دراسة مقارنة بين

ا.د /عمي محمود أبو
ليمو

د /ماجدة السيد حافظ

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية
بتبادل

القطاعين األىمي – والحكومي

الرسالة مع

بمدينة القاىرة

الجامعات
األجنبية

دليمة مصباح حامد
( ليبيــة )

2013/8/5

2010/3/13
بندر بن حمد عبد اهلل العيسى

(سعودي)

الوافدة في المجتمع الميبي – دراسة

أ.د /ماجدة السيد حافظ

األولى

أ.د /سعيد أمين ناصف

مرتبة الشرف

ميدانية بمدينة سرت

2013/8/4

2010/2/8

يوسف سيد يوسف

اآلثار االجتماعية والثقافية لمعمالة

أ.د /عمي محمود أبو ليمو

الثقافة السياسية لمشباب السعودي –
دراسة ميدانية عمى عينة من جامعة
الممك سعود

2013/8/29

يوسف

األوضاع االجتماعية والثقافية
لممرضى المتجولين في شوارع

محافظة القاىرة – دراسة حالة عن

2010/5/10

مرتبة الشرف

د /مصطفى مرتضى عمى
محمود

أ.د /ثروت إسحق عبد
الممك

د /عمي حسن فرغمي

األولى

مرتبة الشرف
األولى

عينة ممن يتم حجزىم بمستشفى
الصحة النفسية بالعباسية

خالد يحيى كامل الزىويني

2008/10/20

/11 /26
2013

دور اإلعالم في تشكيل الوعي

االجتماعي في عصر العولمة –

دراسة ميدانية مقارنة بين الريف
والحضر
موزة عيسى سميمان الدوي

2013/12/25

( بحرينية )

المشاركة االجتماعية لممرأة

البحرينية  :المعوقات وآليات

2010/11 /8

أ.د /سعيد أمين
ناصف

مرتبة الشرف
األولى

أ.د /سوزان يوسف
القميني

أ.د /محمود عمي عودة
د /نحالء محمود رؤوف

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

التجاوز

بتبادل الرسالة
مع الجامعات
األخرى
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عبد الباسط عبد اهلل قويطن
( ليبي )

2013/12/25

تبمور مفيوم النسق في تنظير
التفاعمية الرمزية في عمم
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ا.د /عمي محمود ابو ليمة
د /سالي محمود سامي

مرتبة الشرف
الثانية

االجتماع – دراسة تحميمية نقدية
مني زاىد سويممي

التغير الثقافي في الريف السوري

( وافدة )

دراسة انثربولوجية في إحدي قري

2010/12/13

محافظة حمب

حسين محمد صالح الجازي

مجمس الكمية

2010/6/15

2014/1/20

إبراىيم محمد األشتر

مجمس الكمية

( وافد )

( ليبي )

2011 /4/11

في

في

2014/1/20

العوامل المؤثرة في العنف
الموجو ضد المرآة في محافظة
معان
دور التعميم األىمي في التنمية
البشرية بالمجتمع الميبي – دراسة
سوسيولوجية عمى عينة من

أ،د /ثروت اسحق عبد
الممك
أ.د /عز الدين دياب
أ.د /إجالل إسماعيل حممي
أ.د /عباطو ضبعان الظاىر
أ .بجامعة مؤتو

أ.د /شادية قناوي
أ.د /محمود سالم جدور
أ .بميبيا

مرتبة الشرف
الثانية

مرتبة الشرف
األولى

المعاىد الخاصة بمدينة طرابمس
ميادة مصطفي القاسم

دورتكامل مناىج البحث االجتماعي

( وافدة )

في تعميق فيم الظواىر االجتماعية

2010/12/13

( تحميل لعينة من الدراسات

أ.د /عمي محمود إبو ليمو
د /صفا ابراىيم فتحي

الفولي

االجتماعية في مجال األسرة)
مجمس الكمية

قوي التحول اإلجتماعي في تنظير

2014/2/17

المعاصرة ( دراسة تحميمية نقدية)

نايف فيد مثيب المقاطي

مجمس الكمية

ادارة االزمات وتأثيرىا عمي تنمية

2010/11 /8

2014/1/20

حسام الدين محمود فياض

( وافد )

2010/12/13

في

المدرسة النقدية االجتماعية

أ.د/عمي محمود ابو ليمة

د /صفا ابراىيم فتحي الفول

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

بطبع الرسالة
عمى نفقة
الجامعة

وتبادليا مع
الجامعات
األجنبية

( وافد )
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في

المؤسسات ـ دراسة ميدانية عمي
الييئة الممكية بالجبيل وينبع

التغير الثقافى فى المجتمع المصرى

عبدالسالم محمد عبدالسالم

2005/6/13

ا.د عبد اهلل محمد عبد
الرحمن

أ.د /إجالل إسماعيل حممي

مرتبة الشرف
األولى

أ.د/عمى محمود ابوليمة

فى النصف االخير من القرن

العشرين ـ تحميل الثابت والمتغير
فى بنية الثقافة

رباب لطفي حامد عبده

2011 /3/14

مجمس الكمية
في

2014/1/20

التغمغل الرأسمالي والصناعة
التقميدية – دراسة حالة لصناعة
األثاث في دمياط

أ.د /محمود عمي عوده

أ.د /صالح سميمان عبد
العظيم

مرتبة الشرف
األولى

مع التوصية

بطبع الرسالة
عمى نفقة
الجامعة
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وتبادليا مع
الجامعات
األخرى
سالمة مسعود موسى
( ليبية )

2011 /4/11

مجمس الكمية
في

2014/1/20

العوامل اإلسرية والتعميمية

أ.د /مصطفى مرتضى عمي

وعالقتيا بالتآخر الدراسي –

أ .بجامعة قاريونس

دراسة ميدانية عمى عينة من
تالميذ مرحمة التعميم األساسي
في مدينة سرت
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د /عوض عبد الرحمن األخيول

مرتبة الشرف
األولى

