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المستخلصالقسم

إيمان على السيد على الشباسى
التوجه الديمقراطى للمنظمات األهلية فى ظل التطورات المحلية 

الجديدة دراسة ميدانية على بعض المنظمات األهلية
الواقع العقلى لدور الجمعيات والمنظمات األهلية الدفاعية والمناورة لحقوق األنسان فى تفضيل الممارسات الدميقراطية االجتماع2002مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجة

شيماء السيد احمد حسن
الهدر التربوى فى المناطق العشوائيه وعالقته بالتنميه البشريه دراسه 

ميدانيه على بعض المناطق العشوائيه فى مدينه طنطا
0االجتماع2002مسجلةماجستير00عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد

فصيل أحمد متولى محمد عبدالخالق
األصول الفكرية للنظرية النقدية بالتطبيق على ازمة التعليم قبل 

الجامعى فى مصر
اشتمل على األطار المنهجى والنظرى للمهام هذا األطار ثالث فصول الفصل األول هو المفاهيم اآلساسية االجتماع2002مجازةدكتوراه00آليس اسكندر بشاى

فوزية على محمد على
الدور المتميز للتنظيمات العمالية فى ظل الخصصة دراسة مقازنة بين 

تنظمين صناعيين
تقيم األنشطة التى تساعد فى التنظيم الثقافى معرفة أثر قانون العمل الموحد فى العالقات المالية داخل التنظيمات الصناعية * التعرف على جميع التنظيمات الصناعية الحديثة طرا عليها تغيرات إجتماعية الكشف فى أهم المشاكل العمالية فى ظل الخصصة ومعرفة دور النقابات  العمالية فى  مواجتها االجتماع2002مجازةماجستير00وحيد سيد أحمد خليفة

السيد حافظ األسوالتنمية التعليمية واستخدامماريان عزمى عادل فهمى
أمل فضل 

حركة
معرفة كيفية إستخدام الوقت - التعرف على توجيهات الوقت فى األمثال والتغيرلت الشعبية االجتماع2002مجازةدكتوراه0

الكشف على مدى تقيم األعالم العربى واألعالم الغربى - الكشف عن الموضوعات واألبعاد األساسية لحركة انفاضية  األقصى التى تناولتها  الصحف          الكشف عن موقف الصحف العربية والغربية تجاه أنتفاضة اآلقصى                          االجتماع2002مجازةماجستير00محمد سعيد فرجحركة انتفاضية اقصى فى الصحافة العربية والغربيةوالء عادل محمود حنفى

تقول الباحثىة- التحوالت العالمية التى شهدها العالم وخاصة بعد إختفاء القطبية من العالم وظهور ما يسمى القطب األوحد العولمة األقتصادية لها اثر على نفس ظاهر النظام المجتمعى االجتماع2003مجازةماجستير00حسن إبراهيم عيدالهوية الثقافية المصرية فى ظال النظام العالمى الجديدرشا أحمد عبدالمجيد مجاهد

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادتعدد الزوجات وعالقته بالعنف عند الزوجه االولى دراسه ميدانيهريم محمد عبدالعزيز بارومه
محمد ياسر  

الخواجة
لقد استهدفت هذه الدراسه موضوع تعدد الزوجات وعالقته بالعنف عند الزوجه االولى حيث ان تتعدد الزوجات موضوع شائك وجدير بالدراسه لما يحتويه من تناقضات ومشكالت قد تهدم االسره المصريه وثبت ذلك بالنظر الى تاريخ تعدد الزوجات الملىء بالمشاكل واالحقاد بين االزواج والزوجات وبين الزوجات والضرائر وبين االبناء من امهات مختلفه وقد يرجع ازدياد المشكالت والعنفال المترتب على تعدد الزوجات عن الماضى الى سوء االستخدام الزوج لهذه الرخصه بل سوء فهمها وفهم الغرض منها الى جانب تغير وضع المراه فى المجتمع بسبب للتعليم والعمل مما جعلها تكره فكرة التعدد وهذا باالضافه الى ثقافه المجتمع المصرى التى ترفض التعدد وتعتبر اهانه للمراه ويمكن اعتبار ان كل هذه العوامل ساهمت فى ارتفاع عنف المراهاالجتماع2003مجازةماجستير0

الخاضع فى مصر دراسة ميدانية ألثر تحول االجتماعى سمة أساسية للحياة االجتماعية  )كشفت الدراسة التحوالت االجتماعية عن ظاهرة االقتصاد االجتماع2003مجازةدكتورااة00محمد ياسر الخواجةالتحوالت االجتماعية وظاهر األقتصاد فى مصرشفيقة جلالل أحمد يوسف

اظهار اوجه التشابه فى الطقوس والممارسات المصاحبة لمرحلتى الحمل واالنجاب فى القبائل محل الدراسة - انفتاح المدلوالت الرفرية لبعض االدوات المستعمرة الشعبية لمجتمع الدراسة - تصنيف الطقوس المصاحبة لمرحلتى العمل والوالدة من خالل المنظومة ثالثية االبعاد لطقوس العبور -  التعرف على عادات العمل والوالدة من خالل دراسة الواقع الفعلى لتلك العادات فى مصيرنا الراهن االجتماع2003مجازةماجستير00آليس اسكندر بشاىطقوس الحمل والوالدة لدى المرآةلبنى ابراهيم الدسوقى األلفى

نهله السيد امين بلح
مشكالت المجتمع المصرى كما يعكسها بريد القراء فى الصحافه 

المصريه
0االجتماع2003مسجلةماجستير00محمد سعيد فرج

أهمية الدور الرقابى التى تمارسة وسائل االعالم المتخصصة من ادارة االجتماع2003مجازةماجستير00عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواداالعالم االقليمى والضبط االجتماعهبة عبدالفتاح أحمد خليل

هناء ابراهيم رزق ندا
المراه وصراع االدوار فى المجتمع المصرى دراسه فى علم اجتماع 

أمل فضل حركه االدب
البحث فى قضيه صراع االدوار عند المراه المصريه والعوامل التى تؤثر عليها وتؤدى على تغلب احد ادوارها على االخر- التعرف على التغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى من نهايه الستينات حتى نهايه التسعينات من القرن العشرين ومدى التغير فى ادوار المراه واسبها ادوار جديده -جاءت هذه الدراسه محاوله الباحثه اللقاء الضوء على الجوانب االجتماعيه لهذا االبداع والتركيز على الكيفيه التى تتناول بها قضيه صراع المراه -ان هذه الدراسه تنتمى الى ميدان علم اجتماع االدب بوجه عام وتتناول ابداع المراه بوجه خاص وهو مجال يتسم ىبالحداثه النسبيه فى المجتمع المصرى االجتماع2003مجازةماجستير00

ايمان محمد السيد موسى البيه
النظام الطبقى فى المجتمع المصرى فى ظل المتغيرات العالميه 

الجديده دراسه تحليليه لواقع الطبقه الوسطى
0االجتماع2004مسجلةماجستير00حسن إبراهيم عيد

واقع ثقافة االستهالك ولعد استخدام المنهج واالدوات المالئمة لدراسة موضوع االستهالك حيث تم اختيار المنهج الوظيفى موقف الظاهرة محل الدراسةالى جانب المنهج المقارن لمحاولة التعرف على طبيعة التغير فى انماط االستهالك داخل االسرة المعشية بين الريف والحضر اما عن االدوات جمع البيانات تم استخدام طريقة دراسة الحالة وقامت الباحثة بتصمم اسبيان- تقدم الباحثة حسب استخدام عدة اجراءات منهجية لتخفيف اكبر قدر ممكن من الدقة والموضعية فى سبيل تحديد حجم وشكل االجتماع2004مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجةاالسرة المعيشية وثقافة االستهالك دراسة مقارنة بين الريف والحضرأمل ابراهيم مصطفى المالح

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادصور المنظمات االجتماعية مواجة مشكالت المراءة المصريةشيماء على محمد السيد عبدالرحمن
سيد جاب هللا 

السيد
استخدمت الباحثه طريقه المنح االجتماعى عن طريق استخدام ادائى استمارة االستبيان لمقابله التباع الميدانيه الى وجود تعاون بين المنظمات الحكوميه والجمعيات االهليه فى مجال توزيع المساعدات االجتماعيه حتى واجب كان هذا التعاون غير المنظم - ظارة المراه المعيله من الظواهر العالميه التى تزايدت بشكل واضح فى االونه االخيره وهذه الظاهره متشبعه وتمتد اثارها ليس فقط للمراه المعيله واسرتها بل للمجتمع كله االجتماع2004مجازةماجستير0

الكشف عن قضية الوعى االجتماعى لدى طبقة عمال الصناعة المصرية فى ظال تطبيق نظام االجتماع2004مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجةالوعى االجتماعى لدى عمال الصناعة فى ظال الخصصةمحمد السيد ابراهيم احمد

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواداالتصال االلكترونى واالنترنت واثره  على العالقات االجتماعيةمحمود سعد عبدالحليم جمعة
سيد جاب هللا 

السيد
مدى االختالف فى االمكانيات الماديه والقيمه الدول المتقدمه ودول لعلم النامى- عدم استخدام خدمات االنترنت كوسيله تعليميه على نطاق واسع - مدى انتشار مقاهى االنترنت فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية سرار مدينه او قريه وكذلك انتشار هذه الوسائل بين الشباب وتاثرهم - كشف الدراسة من الدوافع القيمة لإلعادة هيكلة من الشباب فى مجتمعنا فى ضوء تأثرهم بوسائل االتصال الحديثة واهمية ارتفاع الحالة االقتصادية لالسرة االجتماع2004مجازةماجستيروجدى شفيق

مشيرة محمد حسن العشرى
 )لمتغيرات البنائية ودوافع الطبقة الوسطى فى المجتمع المصرى 

(دراسة ميدانية 
أهمية موضوع التغيرات البنائية ودور الطبة الوسطى فى المجتمع المصرى االجتماع2004مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجة

وعى االنسان بالبيئة يتوقف على طبيعة التفاعل بين االنسان والبيئة- ان استاتيكية طرح قضية على االنسان بالبيئة واتجاه نحوها النه بنظرة ثنائية والعكس - ترى الباحثة عن عالقة االنسان بالبيئة قد مرت بعدة مراحل متعدد تعكس كل مرة طبيعة هذه العالقة من حيث طريق االنسان فى اشباع حاجات وممطلبات منها والمشكالت التى تترب على طريق االشباع االجتماع2004مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجةالعوامل االجتماعية المؤثؤة فى ذعر البيئى لدى المرآة الريفيةمنار فتحى العفيفى هبه

منال حامد الخليلى محمد سليمان
التغيرات االجتماعية فى المجتمع المصرى وعالقته بظاهر األطفال 

مجهولية النسب
الدراسة الحالية لوصف سرعة ومدى التغيرات داخل المجتمع المصرى وعالقته بين المتغيرات ال زال بالرغم من التغيرات االجتماع2004مجازةماجستير00عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد

ران التعرف على دور المثقف المصرى فى العموم الثقافة المجتمع وتطويرها- التعرف على موقف المثقف المصرى تجاه فكرة - الكشف عن مالمح الالزمة التى تعانى منها الثقافة المحلية - الكشف عن موقف تأثير الثقافة الواحدة على الهوية الثقافية - محاولة الكشف عن مفهوم الثقافة الواحدة وموقف الصفوة المثقفة تجاهها اذا كانت محاولة التعرف على طبيعة العالقة بين الثقافة المحلية والثقافة الواحدة االجتماع2004مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجةالصفوة المصرية بين الجذور المحلية والثقافية الواحدةمنى صالح على مصطفى زه

التعاطى واالدمان له  العديد من االثر الضار السلبى والسييء على كل شىء سواء على الفرد واالسرة والمجتمع وانها العوامل المؤدية لالدمان تكون من عوامل كثيرة متنوعة - دراسة العالقة من السلوك اإلنحرافى فى المناطق العشوائية وادمان المخدرات يساعد على التعرف على اسباب االنحراف والتعاطى فى المستويات االجتماع2004مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجةتعاطى وادمان المخدرات وعالقتة بالسن اإلنحرافىنبيل حسن سالم عالم

هند خلف موسى فرحات
التشكيل االجتماعى للشخصيه المصريه دراسه انثروبولوجيه الليات 

00محمد سعيد فرجالتماثل والتمايز بين شخصيتى الصعيدى والبحيرى
مجازةماجستير

2004
بما يلقى الضوء على بعض السمات التى تميز كل جماعه من اغلناحيه االقليميه (البحيره)من ناحيه واخرى من قرى الوجه البحرى (الصعيد)تعمل الدراسه الراهنه على توضيح الفروق بين سمات وبنيه الشخصيه الفراد او جماعات تنتمى الى قريه من قرى الوجه القبلى االجتماع

ابتسام عمران اسماعيل صالح
الثقافة الوافدة واثرها على انماط السلوك لدى الشباب فى المجتمع 

المصرى
تؤثر الثقافه الوافده فى ضعف العالقات االسريه - التعامل بدرجه عاليه مع ابدليات الثقافه الوافده الى التاثير فى بعض المظاهر والسلوكيات االجتماعيه - توثر الثقافه الوافده على تبنى الشباب الفكار وقيم وسلوكيات عديده من التحرر عل غرار الثقافه الغربيه وتشمل هذه السلوكيات فيما يلى التحرر فى اختيار شريك الحياه واالصدقاء والصديقات من الجنس االخر والتحرر فى نوع وشكل الملبس والتدخين االجتماع2005مجازةماجستير00حسن إبراهيم عيد

انجى خيرت أحمد حمزه
اعالنات القنوات الفضائية وثقافة االستهالك دراسة اجتماعية على عينة 

من المجتمع المصرى
العالقة بين المستوى التعليمى والتعامل مع وسائل االتصال التحليالت الخاصة بين المهنة والتعالم مع وسائل االتصال بالنسبة للفضائيات- توصلت الدراسة من خالل تحليل معطيتها وبياناتها الميدانية الى مجمومة من انتاج التحليالت ان نسبة االناث اعلى من نسبة الذكور فى مشاد التلفيزيون االجتماع2005مجازةماجستير00حسن إبراهيم عيد

أمانى السيد ابراهيم سالم
الصورة العامة للشباب العربى كما يعكسها االعالم المحلى والعالمى 

دراسة اجتماعية تحليلية لبعض الصحف المحلية والعالمية
التعرف على الجوانب السلبية وااليجابية فى هذة الصورة فى الصحفتيين- التعرف على الدالالت االجتماعية بالصورة العوامل المختلف التى تساعد فى تكوين صورة بعينها -  التعرف على الخصائص والسمات العامة المميزة لفرص الشباب فى االعالن المحلى والعالمى باالضافة الى معرفة مدى االختالف بين هذا االعالم فى صحفتى الدراسة وكيف تتناول كل منهم هذه الصورة ومدى مبالغة الوحتدين كل منهم االجتماع2005مجازةماجستير00محمد سعيد فرج

بسنت خيرت احمد حمزه
السنما وقضايا المجتمع دراسة اجتماعية على عينة من االفالم الشبابية 

المصرية
العوامل فى تكوين االنحراف هو الفقر كما واجبنا ان البيئة االجتماعية لها اثر فى تكوين االنحراف واالنحراف هو خروج عما هو فالواقع فى المجتمع المصرى وتتعدد وتتنوع االسباب والعوامل لالنحراف- االفالم طرقت المشكلة بشكل جيد فليست وظيفة الفيلم تقديم عالج للمشكلة ايضا -تحليل عينة االفالم السينيمائية الروائية تحليل موضوعتها وشخصيتها االجتماع2005مجازةماجستير00حسن إبراهيم عيد

تامر السيد محمد عبدالقادر
المقهى والحياة اليومية فى مدينة طنطا دراسة ميدانية لبعض انواع 

المقاهى
احد التغيرات االجتماعية وانعكستها المختلفة على مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية- قدم الباحث نموذج من نماذج الدراسات الميدانية الحقلية التى تستقى اركان بيانتها ونتائجها االجتماع2005مجازةماجستير00محمد سعيد فرج

تيمور عزايم سعد غازى
التحوالت اإلجتماعيه فى المجتمع المصري منذ التسعينات وعالقتها 

بظاهرة أطفال الشوارع المعرضون لإلنحالاف
عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد

محمد ياسر  
الخواجة

االجتماع2005مجازةماجستير0

داليا حلمى شفيق
دراسة  )التحوالت االجتماعية واالقتصادية وعالقها بظاهرة التسول 

(ميدانية بمدينة طنطا 
آليس اسكندر بشاى

حسن ابراهيم 
عيد

لنفس مواجهة هذه الظاهرة- االثار االجتماعية المرتبة على انتشار هذه الظاهرة - التعرف علال اشكال الجديدة وهل تغيرت عن اشكالها القديمة اما زالت بنفس شكلها التى كانت عليه فى الماضى - التعرف على االسباب التى تؤدى الى الظاهرة فى عصرنا الراهن وعما اذا كانت هناك عالقة بينها وبين التغيرات العالمية االجتماع2005مجازةماجستير0

منى مصطفى حسن مصطفى النحاس
جرائم المتعلمين كما تعكسها الصحافة المصرية دراسة تحليل مضمون 

لجريدة اخبار الحوادث
الرشوة ليست ظاهرة جديدة فى المجتمع-  التقدم الحضارى والتكنولوجى فى العصر الحديث - هناك عالقة طردية بين التعليم وبين الجرائم التى تطرأ فى المجتمع - الجريمة ظاهرة اجتماعية ال يخلو منها المجتمع االجتماع2005مجازةماجستيرمهدى محمدوجدى شفيقوحيد سيد أحمد خليفة

توصلت الباحثة ان الحجاب دالله سياسية واقتصادية ودينية - توصلت الباحثة ان من خالل االطار النظرى لها ان الحجاب فى نهاية القرن التاسع عشر - توصلت الباحثة ان الحجاب له العديد من المعانى والدالالت الدينية - توصلت الباحثة ان للحجاب اشكاال وانواعا مختلفة االجتماع2005مجازةماجستير00محمد سعيد فرجالدالالت االجتماعية والثقلفية للحجاب فى المجتمع المصرى المعاصرمى عاصم رزق  الهاللى

هاله محمود سالم شاهين
االبعاد االجتماعيه للطب الوقائى فى حمليه البيئه دراسه ميدانيه 

بمحافظه كفر الشيخ
0االجتماع2005مسجلةماجستير00آليس اسكندر بشاى

ياسر السيد ابراهيم يوسف النجار
التعليم الجامعى الخاص والتعايزات الطبقية فى المجتمع المصرى 

دراسة ميدانية مقارنة
اهمية الخليفة االجتماعية واالقتصادية التى يتعدد منا االبناء وتلعب دور هام فى التعليم- االوضاع السياسية واالقتصادية فترة الثورة واالنفتاح - انه فى فترة ما قبل الثورة كان المعيار الذى على اساسة يتم تويع الطالب الى نوع معين من التعليم رغم اعالم شعار المجانية - كشف التحليل النظرى للدارسة ان التعليم الجامعى فى مصرى ال يمكن النظرى اليه منعزالن عن الظروف االجتماعية على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية االجتماع2005مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجة

التعرف على مدى مساهمة االحزاب فى رفع مستوى الثقافة السياسية لالفراد بالمشاركة السياسيةاالجتماع2006مجازةماجستير00وحيد سيد أحمد خليفةاالحزاب والثقافة السياسية دراسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخاسامه على احمد مشعل

اميره عصام الدين على عزقول
المراه والتغير الثقافى فى المجتمع المصرى دراسه من من خالل 

أمل فضل حركه بعض االعمال الروائيه

محمد ياسر  
الخواجة

0
ماجستير

2006مجازة
هناك العديد من الدراسات التى تحدثت عن تغير الوضع االجتماعى للمراه فى مصر اال ان هذه الدراسات لم تحاول الربط بين تغير وضع المراه وبين التغيرات فى الجولنب االقتصاديه واالجتماعيه والسياسيه السائده فى المجتمع اذا ان دراسه  المراه اليمكن ان تتم بعيدا عن االوضاع االقتصاديه واالجتماعيه والسياسيه التى حكمت هذا التطور على اعتبار ان وضع المراه المراه هو نتاج او انعكاس لبناء المجتمع فى مرحله تاريخيه محددهاالجتماع

ايمن حسن محمد تركى
االعالم المدرسى وقيم الوالء واالنتماء النشىء دراسة تحليلة بإستخدام 

تحليل المضمون وسائل االعالم المدرسى
عالقة اساليب التنشئة االجتماعية عن موقفها مصدر الشباع حاجات الفرد - نتائج الدراسة يوجد انتماء للمدرسة بصفة مستمر استناجا من اجاباب المبحوث - الصحافة المدرسية من حيث الشكل والمضمون تدعيم االنتماء للوطن - االذاعة المدرسية دورا هاما يفوق الوسائل االعالمية االخرى بالمدرسة االجتماع2006مجازةماجستير00حسين على حسين

رحيل ممدوح ابراهيم الخولى
االحزاب السياسه وقضايا االصالح السياسى دراسه حاله على بعض 

وحيد سيد أحمد خليفةاالحزاب السياسيه فى المجتمع المصرى
عبدالهادى 
محمد والى

0
مسجلةماجستير

2006
0االجتماع

عبدالحميد اسماعيل طايل خلف
المجتمع المدنى والتطور الديموقراطى فى المجتمع المصرى دراسة 

ميدانية لدور بعض منظمات المجتمع المدنى بمحافظة الغربية
التعرف والكشف عن دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التحول نحو الديمقراطية ومدى قدرتها على تعزيز الرؤية والممارسات الهادفة لعزيز الحريات االنسانية بخاصة عالقة الموطنين بالدولة االجتماع2006مجازةماجستير00وحيد سيد أحمد خليفة

التعرف على مدى تأثير التصنيع فى انتشار مشكلة التلوث البيئى بمظاهرة المختلفة مدينة كفر الزيات واالثار السلبية الناتجة عنهااالجتماع2006مجازةماجستير00عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادالتصنيع والمشكالت البيئية دراسة حالة لمدينة كفر الزيات الصناعيةعفاف على عطيه عامر

منى محمد صالح مرسى البديوى
التحديات التى تواجه المراه صاحبه العمل فى قطاع المشروعات 

00محمد سعيد فرجالصغيره
ماجستير

2006مجازة
محاوله التوصل الى تصور مقترحات لمواجه التحديات التى تواجه المراه صاحبه العمل فى قطاع المشروعات الصغيره- بيان مدى اهميه المشروعات الصغيره للطبقات الفقيره فى المجتمع والى من اهمها المراه - توضح الفرق بين المعوقات التى تواجه كال من المراه والرجل فى المشروعات الصغيره - توضيح الفرق بين مساهمات كال من المراه والرجل فى المشروعلت الصغيره - بيان اهميه مشاركه المراه فى المشروعات الصغيره على المستوى االجتماعى - بيان اهميه مشاركه المراه فى المشروعات الصغيره على المستوى االقتصادى االجتماع

نهى ربيع مصطفى عيسى
االثار االجتماعيه لظاهره الزواج العرفى دراسه ميدانيه بمحافظه كفر 

الشيخ
حسين على حسين

إيمان محمد 
عز العرب

0االجتماع2006مسجلةماجستير0

معرفه اساليب وطرق مواجهه الغزو الثقافى والتعرف على المقترحات لتطوير القنوات القضائيه العربيه فى ظل االعالم الوافد االجنبى- التعرف على الجوانب االيجابيه والسلبيه للبث المباشر - محاوله التعرف على ثأتير القنوات الفضائيه على القيم االجتماعيه واالقتصاديه والسياسيه والدينيه وقيم العمل وقيم النظره االخرى - التعرف على اساليب وطرق الفضائيات فى التاثير على القيم والثقافه االجتماع2006مجازةماجستير00محمد قطب سليمالفضائيات وصراع القيم لدى الشباب دراسه ميدانيه فى مدينه طنطاهبه محمود حسن محمد

محاولة التعرف على اوضاع المجتمع المصرى والتغيرات الى طرأت عليه فى الموضوع الدراسة فى كافة المجاالتاالجتماع2006مجازةماجستير00حسن إبراهيم عيدايات العولمة واثرها على البطالة بين الشباب دراسة ميدانيةهناء محمود يوسف جالل

محمد ياسر الخواجةدور المنظمات اإلجتماعيه فى مواجهة مشكالت المرأه المعيلهشيماء على محمد السيد عبد الرحمن أغا
عبد المنعم 
عبد الحي

االجتماع2007مجازةماجستير0

محمود سعد عبد الحليم جمعه
دراسه إجتماعيه :االتصال اإللكترونى وتأثيره على العالقات االجتماعيه 

على عينه من الشباب بمحافظة البحيره
وحيد سيد أحمدعبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد

0
االجتماع2007مجازةماجستير

محمد سعيد فرجالعاب الضبط االجتماعى لمواجهه ظاهره الرشوهايمان حسن مصطفى
عبدالهادى 
محمد والى

0
مسجلةماجستير

0االجتماع2008

ايمان حسن يوسف النجار
المتغيرات السياسيه واالقتصاديه الموثره على االمن القومى المصرى 

(2005-1990)فى ظل الحركه دراسه تتبعيه 
0االجتماع2008مسجلةماجستير00حسن إبراهيم عيد

0االجتماع2008مسجلةماجستير00عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادالنمو الضرى والسلوك االجرامى دراسه حالة لمدينه السويسايمان نصر محمد عبدالرحمن

االجتماع2008مجازةماجستير0وحيد سيد أحمدحسن إبراهيم عيدالهويه الثقافيه المصريه فى ظل النظام العالمي الجديدرشا عبدالمجيد أحمد مجاهد

فرحات رجب محمد اسماعيل
دور المدن صغيرة الحجم فى التنميه المستدامه دراسه حاله لمدينه 

عبد الهادي محمد واليالحامول فى محافظه كفر الشيخ
استحوذ موضوع التنميه المستدامه خالل العشرين سنه الماضيه على اهتمام العالم فعقدت من اجلها المؤتمرات والقيم والمنتديات العالميه واجرت حولها العديد من الدراسات ونتيجه لهذا االستحواذ اصبحت التنميه المستدامه مطلبا اساسيا لتحقيق العداله واالنصاف فى توزيع مكاسب التنميه والثروات بين االجيال المختلفه لشعوب العالم المختلفه واصبح مصطلح التنميه المستدامه يتداول فى مختلف االوساطاالجتماع2008مجازةماجستير0وجدى شفيق

ياسمين منصور ابوزيد
خصخصة القطاع الصناعى واثره على التغيرات االيكولوجيه دراسه 

حاله لمدينه المحله الكبرى
0االجتماع2008مسجلةماجستير00عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد

رانيا محروس يوسف جاد
التحضر فى قريه مصريه دراسه حاله لقريه كتامه بحافظه الغربيه مع 

عبد الهادي محمد واليالتغير المهنى واثاره
توضيح اتر العولمه ومالمحها فى قريه كتامه- توضيح اثر التحوالت على المجتمع القروى وخاصه قريه كتامه - توضيح اهم التغيرات التى اصابت العالم فى الحقبه من الثمانينات الى االبد - تحليل ابعد التغير المهنى فى القريه موضوع الدراسه - القاء الضوء على مالمح التغيير المهنى فى القريه المصريه تطبيقا على قرية كتامه االجتماع2009مجازةماجستير00

مروه مجدى عبدالخالق ابوموسى
الطالق العاطفى واثره على التنشئه االجتماعيه فى المجتع الحضرى 

دراسه ميدانيه فى مدينه طنطا
الوقوف على ظاهره الطالق العاطفى بين الزوجين ومعرفه طبيعتها فى االسرهالعربيه بصفه عامه واالسره المصريه بصفه خاصه-توضيح االتجاهات النظريه المفسره لظاهرة الطالق العاطفى فى المجتمع الحضرى - توضيح مفهوم الطالق العاطفى والمفاهيم المتعلقه به وموشراته االجتماعيه االجتماع2009مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجة

احمد راتب غالب سباق
التحوالت المجتمعيه وقضايا المسنين فى المجتمع الحضرى دراسه 

ميدانيه فى مدينة االسكندريه
محمد سعيد فرج

أمل فضل 
حركة

0االجتماع2010مسجلةماجستير0

وحيد سيد أحمد خليفةدراسه ميدانيه:التمكين السياسي للمرأه بين التشريع والواقع اإلجتماعى أسامه على أحمد مشعل
عبدالهادى 
محمد والى

االجتماع2010مجازةدكتوراه0

تيمور عزايم سعد غازى
دراسه :دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر ثقافة حقوق االنسان 

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادميدانيه
محمد ياسر  

الخواجة
0

دكتوراه 
مجازة

2010
0االجتماع

0االجتماع2010مجازةدكتوراه 0وحيد سيد أحمد حسن إبراهيم عيددراسه ميدانيه:الفضائيات وتنميه المشاركه لدى الطفل المصرى رشا عبدالمجيد أحمد مجاهد

رغده يحي محمود حامد
التنشئه الثقافيه وتنمية اإلبدع عند األطفال في المجتمع المصرى 

دراسه ميدانيه:
محمد ياسر الخواجة

محمد قطب 
سليم

0االجتماع2010مجازةماجستير0

شيماء على محمد السيد عبد الرحمن أغا
التحديات التى تواجه مكاتب تسوية المنازعات االسريه في أداء دورها 

محمد ياسر الخواجةدراسه تطبيقيه علي محكمة االسره بمدينة طنطا:الوظيفى 
عبد المنعم عبد الحي 

0
دكتوراه 

مجازة
2010

0االجتماع

عبد الحميد إسماعيل أمين خلف
الدور السياسي واإلجتماعي لرجال االعمال في المجتمع المصري 

دراسه اجتماعيه لعينه من رجال االعمال
وحيد سيد أحمد خليفة

عبدالهادى 
محمد والى

0االجتماع2010مجازةدكتوراهحسن إبراهيم عيد

عبدالعاطى سعد رجب عبدالعال
االنتماء الحزبى والمشاركه السياسيه للشباب الجامعى دراسه ميدانيه 

عبد الهادي محمد واليعلى عينه من طالب جامعة طنطا
00االجتماع2010مسجلةماجستير00

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواددراسه ميدانيه:التصنيع بالتحكم االلى وعالقته بقيم العمل المستحدثه عفاف على عطيه عامر
محمد ياسر  

دكتوراه 0الخواجة
مجازة

2010
0االجتماع

عليه عبدالمنعم عبدالعزيزالسيد
العولمه وتنميه الهويه الوطنية دراسه ميدانية إلتجاهات الشباب الجامعي 

محمد قطب سليم بجامعه طنطا
إيمان محمد 
عز العرب

0االجتماع2010مسجلةماجستير0

فاتن المغاوري عيسوي المشد
االبعاد اإلجتماعيه لتداخل المال والسلطه تحليل مضمون لبعض 

الصحف المصريه
وحيد سيد أحمد خليفة

أمل فضل 
حركة

0االجتماع2010مسجلةماجستير0

فيبى فؤاد ميخائيل عبده
دور المجلس القومى للمرأه فى التحدى لظاهرة العنف ضددالمرأه 

دراسه ميدانيه:
حسن إبراهيم عيد

محمد قطب 
سليم

0االجتماع2010مجازةدكتوراه0

ايمان محمد عزالعربالقيم الثقافيه وظاهرة ختان االناث دراسه مقارنه بين الريف والحضركريمه محمد مصطفى السالمونى
دعاء محفوظ 

أبو النور
الكشف عن االثار الناجمه عن ممارسة ختان االناث جسديا ونفسيا واجتماعيا- الوقوف على الفروق بين الريف والحضر فى التمسك بممارسة هذه الظاهره - محاولة تقديم بعض الحلول والتصورات المفترحه للحد من ظاهرة ختان االناث النظريه النسويه ونظرية الدور لتغيير المنظور االجتماعى لهذه الظاهره - التعرف على العالقه بين ختان االناث وصورة الجسد عند المراه - الكشف عن العالقه بين الوضع االجتماعى للمراه وممارسة ختان االناث فى ضوء المراه التى تقرها القوانين المحليه والمواثيق الدوليه - التعرف على حجم انتشار ظاهرة ختان االناث ومعرفة اسباب استمرارها االجتماع2010مجازةماجستير0 0

محمود سعد عبد الحليم جمعه
دراسه مقارنه :التطوير التنظيمى ومعايير الجودة فى التامين الصحى 

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادبين تنظيمين
دكتوراه 0وحيد سيد أحمد 

مجازة
2010

0االجتماع

0االجتماع2010مسجلةدكتوراه 00محمد ياسر الخواجةدراسه ميدانيه:أفاق التنميه المستداحه والتلوث البيئي منار فتحى العفيفى هبه

منى فؤاد عبد الحى نجم
دور المنظمات غير الحكوميه فى التمكين االجتماعى واالقتصادى 

للمراه فى المناطق العشوائيه دراسه ميدانيه
0

محمد سيد 
عبدالمجيد

00االجتماع2010مسجلةماجستير0

0االجتماع2010مجازةماجستير00محمد ياسر الخواجةالتجاره اإللكترونيه وتنافس ثقافة اإلستهالك دراسه ميدانيهمى أسامه إبراهيم أحمد المهيطل

نوران طارق فتحي شعالن
النمو الصناعى والتنميه المتداوله في المجتمع المصري دراسة 

عبد الهادي محمد والياجتماعيه علي بعض المصانع
نجالء منير 

حامد
0االجتماع2010مسجلةماجستير0

هبه عبد الفتاح أحمد خليل
دراسهه :الوظيفه اإلجتماعيه للتعليم الجامعي في ظل نظام الجودة 

وحيد سيد أحمد عبد الهادي محمد واليميدانيه مقارنه
0

2010مسجلةدكتوراه 
0االجتماع

محمد سعيد فرجاألبعاداإلجتماعيه لظاهرة العنوسه في المجتمع المصري دراسه ميدانيهوالء محمد أحمد الفالح
أمل فضل 

حركة
0االجتماع2010مسجلةماجستير0

0االجتماع2010مجازةماجستير00وحيد سيد أحمد خليفةدراسه ميدانيه:شبكة اإلنترنت والتنشئه السياسيه للشبابيسري محمد يوسف محمد الغمراوي

إيمان عبدالرحيم السيد على
دراسه :دور التعليم فى تحقيق أهداف السياسات السكانيه فى مصر 

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجوادإجتماعيه
ماجستيردعاء محفوظ ابوالنور وحيد سيد أحمد 

مجازة
2011

0االجتماع

عمرو زغلول زكى فليفل
دراسه :قيم االنتماء وأثرها على الجريمه المنظمه فى المجتمع المصرى 

مقارنه بين الحضر والريف
وحيد سيد أحمدمحمد ياسر الخواجة

دعاء محفوظ 
ابوالنور

0االجتماع2011مجازةماجستير

عمرو زغلول زكى فليفل
الجرائم المستحدثه فى المجتمع المصري كما تعكسها الصحافه 

محمد ياسر الخواجةدراسه اجتماعيه مقارنه:المصريه 
دكتوراه دعاء محفوظ ابوالنور وحيد سيد أحمد 

مسجلة
2011

0االجتماع

فاطمه أحمد محمد
القيم اإلجتماعيه والسياسيه كما يعكسها المحتوى العلمى للكتب الدراسيه 

دراسه فى تحليل المضمون:للمرحله الثانويه 
محمد ياسر الخواجة

أمل فضل 
حركة

0االجتماع2011مسجلةماجستير0

محمد رمضان السيد بخيت
دور برامج األحزاب السياسه فى معالجة قضايا التعليم قبل الجامعى 

دراسه ميدانيه:فى المجتمع المصرى 
وحيد سيد أحمدحسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
الكيالنى

0االجتماع2011مجازةماجستير

دراسه مقارنه بين الريف والحضر:دورالمرآه في عملية التنشئه السياسه مي عبدالمنعم إبراهيم الديب
عبد الهادي محمد والي

وحيد سيد أحمد
دعاء محفوظ 

ابوالنور
0االجتماع2011مسجلةماجستير

إسراء  أبو العزم عبدالمنعم حسب هللا
دراسه ميدانيه حول توظيف :رأس المال اإلجتماعى والتنميه المستداحه 

عبد الهادي محمد واليرأس المال اإلجتماعى فى تدعيم قيم التنميه المستداحه
0نجالء منير حامد 

ماجستير
مجازة

2012
0االجتماع

أحمدعبدالرؤف درويش مصطفى
دراسه إجتماعيه فى مدينة :المسؤليه االجتماعيه للقطاع الخاص 

اإلسكندريه
دكتوراه0أحمد الخوليمحمد ياسر الخواجة

مسجلة
0االجتماع2012

أميره عصام الدين على عزقول
دراسه تحليليه لمضمون  :2011 يناير 25 االرهاصات المبكره لثوره 

أمل فضل حركه بعض االعمال الروائيه
محمد ياسر  

الخواجة
0

2012مسجلةدكتوراه 
0االجتماع

دعاء منير علي قاسم زين
دور الثوره المعلوماتيه فى تشكيل وعى الشباب نحو القضايا المجتمعيه 

دراسة حاله علي عينه من مستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي:
ايمان محمد عزالعرب

دعاء محفوظ 
أبو النور

0االجتماع2012مسجلةماجستير0

ساره عادل عبد الحميد الشناوى
دراسه تحليليه لبعض الصحف :2011يناير25قضايا الفساد وثورة 

عبد الهادي محمد واليالمصريه
دعاء محفوظ 

أبو النور
0االجتماع2012مسجلةماجستير0

شوقى إبراهيم غازى الكومي
دراسه إجتماعيه إلرهاصات ثورة : إتجاهات الشباب نحو التغيير الثورى 

 يناير والظواهر التاليه لها25
محمد ياسر الخواجة

إيمان محمد 
عز العرب

0االجتماع2012مسجلةدكتوراه0

عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواددراسه ميدانيه:الشبكات اإلجتماعيه اإلفتراضيه والتغيرات الثوريه شيماء عادل فؤاد الحداد
إيمان محمد 
عز العرب

0االجتماع2012مسجلةماجستير0

فاطمه محمد عمر رفيده
دراسه إستطالعيه :دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنميه البشريه 

0محمد ياسر الخواجةفي مدينة مصراتة بلبيا
2012مجازةدكتوراه 

0االجتماع

إبتسام عمران إسماعيل صالح
دراسه تقييميه مقارنه بين التعليم :معايير الجوده فى التعليم الجامعى 

العام والخاص
حسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
كيالني

0االجتماع2013مسجلةدكتوراه0

إنجي محمد فرج عزام
دراسه على عينه :العولمه وتغير القيم لدي الشباب المصرى المغترب 

من الشباب بالمحله الكبري
حسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
كيالني

0االجتماع2013مسجلةماجستير0

أمل محمد زكي المزين
دراسه ميدانيه لواقع الشباب :هجرة الشباب وقضايا اإلنتماء للمجتمع 

المصرى فى محافظة الغربيه
0االجتماع2013مسجلةماجستير00حسن إبراهيم عيد

أمنه عبدالقادر الغندور
منظمات المجتمع المدنى ودورها فى المشاركه الشعبيه رؤيه مستقبليه 

دراسه ميدانيه على مدينه مصراته بلبيا:
حسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
كيالني

0االجتماع2013مجازةدكتوراه0

رباب رمضان احمد األشقر
دراسه ميدانيه على إحدى المناطق :شباب العشوائيات وقضايا اإلنتماء

العشوائيه فى محافظة البحيره
حسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
كيالني

0االجتماع2013مسجلةماجستير0

حسن إبراهيم عيدالمواطنه واإلنتماء لدى الشباب المصري فى ظل المتغيرات السياسيةشيماء إسماعيل صادق الجدواني
رانيا محمود 

كيالني
0االجتماع2013مسجلةماجستير0

محمد سعيد فرجظاهرة عماله األطفال بين القانون و الواقع اإلجتماعيمى عاصم رزق الهاللى
محمد ياسر  

الخواجة
0

دكتوراه 
مسجلة

2013
0االجتماع

أماني فرج السيد عثمان
دراسه :المثقفون وتنميه الوعي السياسي فى مراحل التحول الثوري 

عبد الهادي محمد والي حتي االن2005ميدانيه على شرائح من المجتمع المصري من
نجالء منير 

حامد
0االجتماع2014مسجلةماجستير0

أيه فتحي حامد سرحان
دورالعقول المصريه المهاجره العائده فى نقل المعرفه وتبادلها فى مصر 

دراسه ميدانيه فى سوسيولوجيا المعرفه:منذ السبعيننيات 
0االجتماع2014مسجلةماجستير0محمد ياسر الخواجة

راندا أمين عبدالحميد سليم
اإلغتراب اإلجتماعي للشباب المصرى وتأثيره على قضايا اإلنتماء 

دراسه ميدانيه لمدينة العريش:والمواطنه 
حسن إبراهيم عيد

ياسر السيد 
النجار

0االجتماع2014مسجلةدكتوراه 0

رغده يحي محمود حامد
التحوالت االجتماعيه والسياسيه وتشكيل الوعي السياسي لدى النشى في 

دراسه ميدانيه على مدينة طنطا:2014إلي 2005الفتره من 
محمد ياسر الخواجة

إيمان محمد 
عز العرب

0االجتماع2014مسجلةدكتوراه0

ساميه عبدالرحمن أحمد النجار
دراسه علي شباب :اإلنترنت وظاهرة اإلغتراب وتأثيرها على الشباب 

مدينة بسيون
حسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
كيالني

0االجتماع2014مسجلةماجستير0

عبد الرازق مليود إبراهيم المودي
دراسه ميدانيه علي :العوامل اإلجتماعيه واإلقتصاديه للعائدين للجريمه 

عبد الهادي محمد واليعينه من السجون
دعاء محفوظ 

أبو النور
0االجتماع2014مسجلةماجستير0

نعكاستها على تغير الدستور المصريعبد الفتاح لطفي عبدالفتاح السيد عالم محمد سعيد فرجالتحوالت اإلجتماعيه والسياسيه وا 
محمد ياسر  

الخواجة
0االجتماع2014مسجلةماجستير0

عبير محسن عبد الحافظ التومي
ظاهرة الفساد السياسي واإلداري كما تعكسه الصحافه القوميه والحزبيه 

2014_2005في مصر من
0االجتماع2014مسجلةماجستير0محمد ياسر الخواجة

محمد رمضان العربي إحفيظه
حتياجات سوق العمل  دراسه ميدانيه على عينه من :التعليم الجامعي وا 

خريجى الجامعات داخل مؤسسات العمل بمدينه الزاويه بلبيا
محمد ياسر الخواجة

دعاء محفوظ 
أبو النور

0االجتماع2014مسجلةدكتوراه 0

مروه أحمدعليوه المسلمي
دراسه :التحديات الثقافيه التى تواجه دور المرأه فى المجال السياسي 

سوسيوتاريخيه
محمد ياسر الخواجة

إيمان محمد 
عز العرب

تسعى الرساله الى توضيح تاثير قيم االنتماء على الجريمه المنظمه فى المجتمع المصري وتطبق الرساله على جنوب التحرير العمومى وتندرج تحت مسمى الدراسه التحليليه الوصفيه واستخدم المنهج التاريخي الوصفي والمقارن وطرق جمع البيانات وتحليل البيانات الجاهزه والمسح االجتماعي الحدود الجغرافيه سجن جنوب التحريربالبحيره والحدود الزمنيه شهرين والحدود البشريه عينه من مرتكبى الجريمة المنظمه الفرديه والجماعية وفصولها االول مفاهيم اساسيه الثانى مداخل تفسيريه لالجرام المنظم الثالث قيم االنتماءوالجريمه المنظمه الرابع الجريمه المنظمه الريف والحضر الخامس دور المؤسسات العقابيه فى الحفاظ على قيم االنتماء الفصل السادس مخصص للجانب الميداني االجتماع2014مسجلةماجستير0

محمد سعيد فرجالرسوم المتحركه والتنشئه الثقافيه لمرحلة الطفوله المتأخرهمها محمد غانم الديب
أمل فضل 

حركة
االجتماع2014مسجلةماجستير0

0

أحمدعاشور على ميالد
دراسه :التغير اإلجتماعى وجرائم المرأه المستحدثه في المجتمع الليبي 

ميدانيه على سجينات أحد السجون الليبيه
محمد ياسر الخواجة

دعاء محفوظ 
أبو النور

إعتمدت هذه الرساله على المنهج العلمى كمنهج للدراسه وا عتمدت علي طرق مختلفه للبحث منها المسح اإلجتماعى بالعينه و المقارنه واإلحصائيات ومن أدواتها اإلستبيان ووتوصيات بوجودجهه مسئوله على ما ينشر على االنترنت من صور فاحشه ومواد تؤثر على الفئات وفصول الدراسه االول الشباب ومشكالته الثانى العالقات االجتماعيه الثالث تحليل سيسيولوجى الرابع االبعاد االجتماعيه لالتصال االلكترونى الخامس تحليل وتفسير البيانات ومن نتائجها انها ان الشباب والذين يمتلكون الجهزه هم من اكثر الفئات متابعه لوسائل التصال و مواكبتهااالجتماع2015مسجلةماجستير0

حنان أحمد عثمان أبو مهاره
دراسه ميدانيه فى مدينه :أنماط اإلستهالك المتغيره فى االسر الحضريه 

بنى وليد
محمد سعيد فرج

محمد ياسر  
الخواجة

االجتماع2015مسجلةدكتوراه 0
0

رانيا محمود يوسف جاد هللا
دراسه ميدانيه على إنعكاسات ثورتى :الفالحون ومالمح الوعي السياسي 

عبد الهادي محمد والييناير ويونيو
ياسر السيد 

النجار
0االجتماع2015مسجلةدكتوراه0

محمد سعيد فرجدراسه إجتماعيه فى منطقه عشوائيه:الفقر وثقافة الصحه والمرض سالى سيد جاب هللا السيد
أمل فضل 

حركة
االجتماع2015مسجلةماجستير0

0

لمياء على محمدمسعود
دراسه ميدانيه :أوضاع ومشكالت العماله المؤقته فى القطاع الحكومى 

على العاملين بجامعه كفر الشيخ
عبدالمنعم عبدالحى عبدالجواد

محمد ياسر  
الخواجة

ومن تساؤالت هذه الدراسه ما هى العوامل التى ادت الى هذه الظاهره وما المخاطر التي يتعرض لها هؤالء االطفال ودور المؤسسات فى مواجهتها .التعرف على االحتياجات االساسيه لهؤالء االطفال واشباعها -5تحديدووصف وتحليل العوامل االجتماعيه -4مدى إنعكاس هذه االوضاع على انتشار ظاهرة اطفال الشوارع -3مدى تاثير االوضاع االقتصاديه واالجتماعيه على االسر الفقيره -2التعرف علي التحوالت االقتصاديه واالجتماعيه التي يمر بها المجتمع -1فصول الدراسه االول إطار نظري للدراسه الثانى رؤيه سوسيولوجيه مشكلة الدراسه وهي تخلى االطفال عن اسرهم وتعرضهم لالنحراف وتخلى بعض االسر عن اطفالهم أهمية الدراسه طرح مشكلة اطفال الشوارع واالهتمتام بهم ومواكبة الخدمات من تعليم ورعايه صحيه لتزايد اعداد هؤالء االطفال ومن اهداف هذه الدراسه االجتماع2015مسجلةماجستير0

محسن محمدسعيد اكريم
المجتمع واإلعاقه رؤيه جديده لرعايه المعوقين فى منطقة الجبل 

أمل فضل حركه االخضر بلبيا
محمد ياسر  

الخواجة
االجتماع2015مسجلةدكتوراه 0

محمد رمضان السيد بخيت
خطط التنميه البشريه ومشكالت إداره التعليم فى المجتمع الحضرى 

دراسه ميدانيه:
حسن إبراهيم عيد

رانيا محمود 
كيالني

سهامها فى أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل ومن أهداف الدراسه االجتماع2015مسجلةدكتوراه0 يجابيتها وأيضا عرض تجليات العولمه في في جميع المجاالت -2توضيح أهمية الهويه الثقافيه فى الحفاظ على المجتمع -1أهميه هذه الدراسه تتلخص في تحديد هوية المجتمعات وفي عصرنا هذا الذى يدعونه عصر العولمه تبدو فيه ظاهرة التوحد والطاغيه التى تحتاج للمعالجه وشرح كيفة تحقيق االسر كنظام للهدف والتفسير الوظائفي وا  وأدواتها هي اإلستبيان والمقابله والمقابله على برامج الشات .والمنهج العلمي هو المنهج الذى إعتمدت عليه تلك الدراسه .ومن تساؤالت هذة الدراسه ما هو االثر الذى سببته العولمه علي الشباب المصرى .تلقي الضوء علي مفهوم العولمه والتوصل لسلبيتها وا 

حسن إبراهيم عيداألزمه المجتمعيه وأثرها على اإلغتراب السياسي فى المجتمع المصريمروه حسين محمد دسوقي
رانيا محمود 

كيالني
االجتماع2015مسجلةماجستير0

0

منار عبدالحليم محمد ناصر
دراسه إجتماعيه فى الريف المصري :النزاعات العائليه وقضايا المواريث 

بالبحيره
محمد سعيد فرج

محمد ياسر  
الخواجة

عام فأكثر وأيضا المرأه عادة ما تقوم بإعالة أحد اآلفراد فى أسرتها بجانب أبنائها وغالبية أفراد العينه لديهم أبناء  50ومن نتائج هذه الدراسه زيادة اإلعاله فى الفئه العمريه من. أهم المشكالت التى تواجهها وما المعوقات التى تقف أمام المرأه المعيله .ومن تساؤالت الدراسه ماهى خصائص المرأه المعيله وماهو الحجم الحقيقي لظاهرة المرأه المعيله .مشكلة الدراسه ظاهرة النساء المعيالت لالسره األهميه يمكن أن تفيد هذه الدراسه فى معرفه دور المنظمات الحكوميه معرفة الجهود المبذوله من قبل الجمعيات الألهليه وتوضيح صوره كامله للمسؤلين فى محاولة لتعديل السياسات والوقوف على الجوانب اإليجابيه والسلبيه للخدمات التى يقدمها كل من القطاع واالخر االجتماع2015مسجلةماجستير0

منى كمال السيد الجالد
دراسه ميدانيه :دورتكلنولجيا المعلومات فى تنميه  المهارات البشريه 

على الشباب الجامعي بجامعه طنطا
حسن إبراهيم عيد

ياسر السيد 
النجار

االجتماع2015مسجلةماجستير0
0

نجالء أحمد عبد السالم الكردي
دراسه ميدانيه :دورمواقع التواصل االجتماعي فى تشكيل النسق القيمي 

على طالب جامعة طنطا
سيد جاب هللا

ماريان عزمي 
فهمي

0االجتماع2015مسجلةماجستير0

هديل محسن خلف
شبكات التواصل اإلجتماعي ودورها فى تعبئه الحركات اإلجتماعيه 

دراسه ميدانيه على إحدى الحركات الشبابيه:للشباب 
محمد ياسر الخواجة

سيد جاب هللا 
السيد

االجتماع2015مسجلةماجستير0
0

يسري محمد يوسف محمد الغمراوي
اإلعالم والحراك اإلجتماعي تحليل مضمون لبعض القنوات الفضائيه 

عبد الهادي محمد واليالحكوميه والخاصه
إيمان محمد 
عز العرب

نجالء منير 
حامد

0االجتماع2015مسجلةدكتوراه
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































