
 

 

 

 

 

 موضوعات الطالب الحاصلين على الدكتوراه

 قسم االجتماع

 الموضــــــــــــــــــوع              االســـــــــــــــــــــــــم م
 تاريخ موافقة

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 ػبدل ػجذ انجىاد يذًذ  1 .1
 ا.د/ غهؼذ إثراهُى نطفٍ و31/7/1996  دراسة سوليولوجية لجريمة السرقة باإلكراه

 انجُئخ وجُبح األدذاس  وفبء يذًذ ػهً يذًذ  2 .2

من األحداث  " دراسة اجتماعية ميدانية لعينة  
 الجانحين وغير الجانحين في مدينة بنى سويف"

 ا.د غهؼذ إثراهُى نطفٍ و27/10/1999

 األَىصخ وانرجىنخ فٍ انضمبفخ انُذوَخ  ضهُر دطٍُ إثراهُى يذًذ 3 .3

 دراسة مق ارنة  في جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي()

 ا.د/ ػهُخ دطٍ و25/9/2000

 انصفىح وانًشروػبد انخبصخ ثبنفُىو  ضهبو ػجذ انذًُذ فردبد  4 .4
 ثذش فٍ األَضروثىنىجٍ االلزصبدَخ فٍ يذبفظخ انفُىو

 ا.د/ ػهُخ دطٍ و2/10/2000

 انؼىايم االَكىنىجُخ وانًرض  دطًُ إثراهُى ػجذ انغًُ 5 .5

 ))دراسة سو سيو أنثروبولوجية لمرض الكبد((    

 ا.د/ ػهُخ دطٍ و22/10/2000

 ا.د /ػهً يؤَص 

 انًشبركخ انصُبػُخ ويشكالد انؼًم جًبل يذًذ ػجذ انًطهت  6 .6

 دراسة ميدانية ألحد التنظيمات الصناعية لمنطقة       
 الق اهرة الكبرى                       

 ا.د/ غهؼذ إثراهُى نطفٍ و17/2/2001

 ا.د/ جالل يذنىنٍ 

 يشكالد انزذعر  دطبو جبثر أدًذ صبنخ 7 .7
 دراسة ألثر الحضرية على الجامعات األولية في مدينة بنى سويف

 أ.د/ كًبل انسَبد و14/1/2004

 د./ دطٍ إثراهُى

 انسواط انؼرفٍ فٍ يذَُخ انمبهرح  انهبو فرط ػشًبوي يذًذ 8 .8

 دراسة سوسيولوجية ()                                           

 أ.د/ كًبل انسَبد و27/10/2004

 د./ ػجذ انذًُذ يُهىة

 دونخ انرفبهُخ ورُظًُبد انًجزًغ انًذٍَ  أدًذ يذًذ ػجذ انغًُ يذًذ 9 .9

 )) دراسة ميدانية لألحزاب السياسية((                 

 ا.د/ يذًذ أَص جؼفر و27/1/2005

 د/ كًبل انسَبد

 د/ دطٍ إثراهُى

 انزًُُخ انًطزذايه  واإلصذبح انجُئٍ  كبيم كًبل ضؼذ فرط  .10

 بحث في االنثربولوجيا االيكولوجية لبعض المنظمات          
 الغير حكومية                       

 أ.د/ ػهُخ دطٍ دطٍُ  و25/10/2005

 ضُذ يذًذ ػهً فبرش   .11

 

 االرصبل انضمبفٍ وانشخصُخ

 )بحث في االنثروبولوجيا النفسية لمجتمع الواحات(    

 أ.د/ ػهُه دطٍ دطٍُ  و24/12/2006

 َصُف دُب غبنٍ ربوظروش  .12

 

 أضبنُت انزُشئخ االجزًبػُخ وانزذصُم انذراضٍ     

 دراسة ميدانية لعينة من الطالب في مرحلة التعليم     
 الثانوي العام بمحافظة بنى سويف           

  و24/12/2006

 د./ جالل يذثىنٍ

 وفبء يصطفٍ دطبٍَُ  .13

 

 انريسَخ فٍ انضمبفخ انجذوَخ وانرَفُخ        

 )) بحث في األنثروبولوجيا الثق افية((                      

 أ.د/ ػهُه دطٍ دطٍُ  و 15/7/2007

رثبة ػبغف يذًىد ػجذ   .14

 انًُؼى 

يشبركخ انذركخ انُطىَخ انًصرَخ فٍ انؼًم انزًُىٌ فً 

دراح ضىضُىاَضروثىنىججب ػهً  –اغبر انجًؼُبد األههُخ 

 ػُُخ يٍ انجًؼُبد انُطبئُخ

 د/ صالح ػجذ انًزؼبل0ا و 20/1/2008

 د/ دطٍ إثراهُى

انجبيؼخ وانذران انًهٍُ ـ دراضخ يُذاَُخ نؼُُخ يٍ انؼبيهٍُ  ػًرو ضاليخ ػجذ انذكُى يذًذ   .15

 داخم انجبيؼخ 
 و 13/1/2009

 أ.د/ غهؼذ إلثراهُى نطفٍ 

 د/ كًبل ػجذ انذًُذ انسَبد 

 يذًذ دًسح  أيٍُ ػجذ هللا    .16

 )مدرس مساعد(

َىػُخ دُبح انؼًم وػاللزهب ثبنىالء واألداء انزُظًُُخ 

 حد التنظيمات بمحافظة بني سويف (())دراسة ميدانية أل 
 و 1/2/2009

 أ.د/ غهؼذ إثراهُى نطفٍ 

 د/ كًبل ػجذ انذًُذ انسَبد 

 شًص فزذٍ شبكر   .17

 )مدرس مساعد(

:  األثؼبد االجزًبػُخ نظبهرح انخهغ فٍ األضرح انًصرَخ

 دراسة ميدانية لمدينة بنى سويف
 و 26/7/2009

 د/ جالل يذثىنٍ 

 د/ دطٍ أثى زَذ 

 رئيس القسم                   مدير عام الدراسات العليا          ص           المخت   
 



 
 

 ات الطالب الحاصلين على الدكتوراةموضوع

 قسم االجتماع

 الموضــــــــــــــــــوع              االســـــــــــــــــــــــــم م
 تاريخ موافقة

 مجلس الجامعة
 المشـــــــــــــــرف  

 دىره دطٍُ ضؼذ دطٍُ 1 .18
دراضخ يُذاَُخ نًجًىػخ يٍ  –األضرح و انزفىق انذراضٍ 

 انطالة انًزفىلٍُ وغُر انًزفىلٍُ ثجبيؼخ ثًُ ضىَف

 أ.د/ غهؼذ إثراهُى نطفٍ و23/3/2011

 أ.د/ ػهُه دطٍ دطٍُ  و18/3/2008 انزكُف انضمبفٍ فٍ انًجزًؼبد انًطزذذصخ إًَبٌ ػهً ػهً يصطفً  2 .19

ثُكبر يذًذ شجم ػجذ  3 .20

 انجىاد)يذرش يطبػذ
دراضخ يمبرَخ ثجبيؼخ ثٍُ  –صمبفخ انزُظُى وجىدح انزؼهُى 

 ضىَف
 أ.د/ غهؼذ إثراهُى نطفٍ 19/5/2013

انُطك انريسي وانزًُُه فً صمبفخ انىادبد انجذرَه)  دػبء ريعبٌ يذًذ 4 .21

 ثذش فً االَضروثىنىجُب انريسَه (

 د/ ػهُه دطٍ دط0ٍُأ 22/1/2012

 أًٍَ ػهٍ غه دطٍ 5 .22

 )يذرش يطبػذ(
دراضخ  –وضبئم االرصبل انجًبهُرٌ و انىػٍ نطكبٍَ 

يٍ أرثبة األضر انرَفُخ رذهُهُخ ويُذاَُخ ػهً ػُُخ  

 ثًذبفظخ ثٍُ ضىَف

 أ.د/ يصطفٍ خهف ػجذ انجىاد 10/10/2013

 د/ دطٍ إثراهُى دطٍ

انهجرح انخبرجُخ وأصرهب ػهٍ األضرح انرَفُخ دراضخ يُذاَُخ   ػسح يذًىد أيٍُ شذبرخ 6 .23

 نؼُُخ يٍ األضر ثمرَخ غجهبر يذبفظخ انفُىو
 أ.د/ غهؼذ نطفٍ 26/11/2013

دور راش انًبل االجزًبػً فً رفؼُم انًشبركه انشؼجُه فً  انشًُبء انطُذ يذًذ 7 .24

 انزًُُه انًذهُه ) ثذش يُذاًَ فً يذَُه ثًُ ضىَف
 أ.د/ يصطفٍ خهف ػجذ انجىاد 1/7/2014

 د/ دطٍ إثراهُى دطٍ

25. 9 
 أيُُخ يذطٍ ػجذ انؼظُى يذًذ 

ثذش فٍ انؼالجُخ وانطُبدخ انصذُخ :انجُئخ 

االَضروثىنىجُب :دراضخ فٍ ثؼط انًجزًؼبد 

 انصذراوَخ

19/8/2014 

 د/ ػهُخ دط0ٍُا

انجًبػبد األونُخ وجُبح األدذاس دراضخ يُذاَُخ نؼُُخ يٍ  هجخ هللا َجُم شؼجبٌ ػجذ  .26

 ضىَف األدذاس انجبَذٍُ وغُر انجبَذٍُ فٍ يذبفظخ ثٍُ
 أ.د/ غهؼذ إثراهُى نطفٍ 5/5/2016

انزمجم االجزًبػٍ نًجهىنً انُطت فٍ انًجزًغ ) دراضخ  هىَذا يذًىد ػًبر يذًىد  .27

 يُذاَُخ ثًذبفظخ ثًُ ضىَف (
 د/ كًبل ػجذ انذًُذ انسَبد0أ 21/4/2016

 د/دطٍ إثراهُى دطٍ

 صمبفخ انجذاع انزُظًًُ فً انًؤضطبد االػاليُخ  يُبل ضُذ يىضً انطُطً  .28

 ثذش يُذاًَ يمبرٌ
 أ.د/ غهؼذ اثراهُى نطفً 31/10/2016

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

رئيس القسم                            مدير عام المختص                                                
 الدراسات العليا

 


