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موضوعات الطالب المسجلين للماجستير
قسم (االجتماع)
م

االســــــــــــــــــــم

.1

غبدح ػشد حظبٔ ٓ١فزط
(ِذ ػبَ طبدص)

.2

أحّذ فبرٚق ِحّٛد أحّذ

.3

إحظبْ ػٍ ٟػجذ اٌؼٍِ ُ١ظؼذ ( ا٠مبف
ل١ذ )

.4

طّز ِّذٚػ وبًِ اٌؼزلبٞٚ

.5

عّبي ػجذ اٌزحّٓ ِحّذ أحّذ

.6

ِحّذ ػجذ اٌّؼط ٟوّبي ػجذ
اٌّؼطٟ

.7

ػّ١بء ػٍ ٝأث ٛاٌؼال

.8

ِحّذ فزحِ ٟحّذ ِحّذ

.9

ثظّخ ػ٠ٛض ثىزِ ٞحّذ

.10

ِحّذ ػؼجبْ طٗ ػجذ
اٌؼبي(ِؼ١ذ)

المختص

تاريخ موافقة
مجلس
الدراسات

الموضـــــــــــــــوع

المشـــــــــــــرف
أ.د /وّبي اٌش٠بد
د /حظٕ ٟإثزا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١

َ2011/9/18

صمبفخ اٌز٠بضخ ٚاٌصحخ ٚاٌّزض ثحش فٟ
األٔضزٚثٌٛٛع١ب اٌطج١خ ػٕذ ِزض ٟاٌظىز

َ2012/1/15

اٌّؼبروخ االعزّبػ١خ ف ٟاٌزؼٍ ُ١األطبط -ٟدراطخ
ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ األ٘بٌٚ ٟاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّؤطظبد
األٍ٘١خ ثّذٕ٠خ ٍِٞٛ

َ2012/7/15

األطزح ٚاٌّؼىالد اٌطالث١خ

َ2012/9/16

اٌزفىه األطزٚ ٞظب٘زح اٌزظٛي "دراطخ ِ١ذأ١خ ثّذٕ٠خ
ثٕ ٟط٠ٛف"

أ.د /عالي ِذٌِ ٌٟٛحّذ
د .حظٕ ٟإثزا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١

اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ اٌّؤد٠خ إٌ ٝصٛرح اٌخبِض
ٚاٌؼؼزٕ٠ ِٓ ٓ٠ب٠ز"دراطخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ
اٌؼجبة إٌّزّ ٟإٌ ٝاألحشاة اٌظ١بط١خ فٟ
ِحبفظخ ثٕ ٟط٠ٛف"
اٌظّبد اٌضمبف١خ ٌٍح١بح اٌ١ِٛ١خ ِٕذ اٌؼصز
اٌحغز ٞاٌحذ٠ش حزٙٔ ٝب٠خ ػصز األطزاد
"ثحش ف ٟاالروٌٛٛ١ع١ب اٌضمبف١خ ٌٍٛاحبد
اٌّصز٠خ"
اٌصفٛح ٚاٌٛػ ٟاٌظ١بطٚ ٟاالعزّبػ ٟدراطخ
ِ١ذأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ ل١بداد اٌؼجبة فٟ
اٌّغزّغ اٌّحٍٝ
اٌّزبحف االٔضزٚعزاف١خ ٚاٌزّٕ١خ اٌّظزذاِخ
ثحش ف ٟأضزٚثٌٛٛع١ب اٌّزبحف ٌٍٛاحبد
اٌّصز٠خ
اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ
"ثحش ف ٟاالٔضزٚثٌٛٛع١ب اٌّزئ١خ ف ٝاٌٛاحبد
اٌّصزٗ٠
اٌحزان االعزّبػٚ ٟاٌظٍٛن اإلٔغبثٟ
(ثحش ِ١ذأِ ٟمبرْ)

أ.د .طٍؼذ إثزاٌ٘ ُ١طفٟ

َ2013/1/13

َ2013/1/13

َ2013/3/10
2014/2/18
2014/2/18
2014/2/18

رئيس القسم

أ.د /ػٍ ٟػجذ اٌزاسق إثزاُ٘١
د/حظٓ إثزا٘ ُ١حظٓ

أ.د /عالي ِذٌِ ٌٟٛحّذ
د /حظٓ إثزاُ٘١

د .أحّذ ِحّذ طؼ١ذ
د ط١ذ فبرص
أ0د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ اٌش٠بد
د/حظٓ إثزا٘ ُ١حظٓ
أ.د /وّبي اٌش٠بد
د /طٙبَ فزحبد
أ.د /ػٍ١بء ػٍ ٝػىزٜ
د /اّ٠بْ ػٍ ٟػٍٝ
أ.دِ /صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد

د /حظٓ اثزاُ٘١

مدير عام الدراسات

موضوعات الطالب المسجلين للماجستير
قسم (االجتماع)
تاريخ موافقة
الموضـــــــــــــــوع

م
االســــــــــــــــــــم

مجلس الدراسات

.11

رػب طالِخ ػجذ اٌؼظُ١

.12

طّز ِخّ١ز ِحّذ
ِحّٛد

2014/2/18

.13

رعت عّؼخ ِؼٛض
ِحّذ

2014/3/20

.14

ِٔ ٟٙحّذ ػش اٌذٓ٠
ِصطفٟ

2014/3/20

.15

خبٌذح ِّذٚػ ط١ذ
إطّبػً١
ا ٗ٠عّبي اٌذ ٓ٠ػجذ
اٌ٘ٛبة
ل١بر ٝػبػٛر ِحّذ
(ِؼ١ذ)
٘جخ ِحّذ ػٍٝ

.19

دػبء ثىزِ ٜصطفٝ
طؼ١ذ (ِؼ١ذٖ)

2014/7/15

.20

أطّبء صزٚد ِحّٛد
ِحّذ ( ا٠مبف ل١ذ)

2014/11/18

.21

ٔظ١جخ ػّز رِضبْ
ِصطفٝ

2015/1/18

.16
.17
.18

المختص

2014/3/20

2014/3/20
2014/6/15
2014/6/15
2014/6/15

رئيس القسم

اٌززاس أٌؼفب٘ٚ ٟرحذ٠بد اٌّظزمجً
(ثحش ف ٟاألٔضزٚثٌٛٛع١ب اٌضمبف١خ)
اٌّحذداد االعزّبػ١خ ٌٍؼٕف ث ٓ١اٌؼجبة
اٌغبِؼ( ٟدراطخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌؼجبة فٟ
عبِؼخ ثٕ ٟط٠ٛف)
ِىبٔخ األخصبئ ٟاالعزّبػٚ ٟدٚرح ف ٟاٌّغبي
اٌطج( ٟدراطخ ِ١ذأ١خ ٌألخصبئٓ١١
االعزّبػ ٓ١١اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّظزؼف١بد
اٌحى١ِٛخ فِ ٟحبفظخ ثٕ ٟط٠ٛف)
فبػٍ١خ اٌزضم١ف اٌصح ٟثبطزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب
اٌٛطبئظ اٌّزؼذدح ٚاصزح ػٍ ٟرؼش٠ش صحخ
اٌّغزّغ "دراطخ ِ١ذأ١خ ػٍ ٟػٕ١خ ِٓ
اٌّززدد ٓ٠ػٍِ ٟظزؼف ٟرِذ ثٕ ٟط٠ٛف"
رٕظّ١بد اٌّغزّغ اٌّذِٔٚ ٟظب٘ز اٌفظبد
"دراطخ ِ١ذأ١خ ثّحبفظخ ثٕ ٟط٠ٛف"
صمبفخ االٔغبس ث ٓ١اٌفمزاء دراطخ ِ١ذأ١خ فٝ
ِغزّغ ِحٍ ٝثّحبفظخ ثٕ ٝط٠ٛف
اٌضمبف١خ ٚاالثذاع
ثحش ف ٝاالٔضزٚثٌٛٛع١ب إٌفظ١خ ٌٍّجذػٓ١

المشـــــــــــــرف

ا0د /احّذ ِزطٝ
د\ اّ٠بْ ػٍ ٝػٍٝ
د /وّبي اٌش٠بد
أ.د /عالي ِذٌِ ٌٟٛحّذ
د /حظٕ ٝإثزا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١

أ.دِ /صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد

د /حظٕ ٝإثزا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١

أ.د /وّبي اٌش٠بد
د /احّذ ػجذ اٌغٕٝ
أ.د /وّبي اٌش٠بد
دِ /حّذ حّشح آِ١
أ.د  /اِ ّٓ٠حّذ فزح ٝػبِز
د /ط١ذ فبرص

دٚر اٌزائذاد اٌز٠ف١بد فٔ ٝؼز اٌٛػ ٝاٌصحٚ ٝخذِخ اٌج١ئخ
( دراطخ ِ١ذأ١خ ثمز٠خ إٌّصٛر ثّحبفظخ ثٕ ٝط٠ٛف )

أ.د /عالي ِذٌِ ٌٟٛحّذ

ػجىخ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ِٛٚاعٙخ ِؼىٍخ
اٌجطبٌخ ث ٓ١اٌؼجبة
ثحش ِ١ذأِ ٝمبرْ فِ ٝذٕ٠خ ثٕ ٝط٠ٛف
األثؼبد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌظب٘زح خزبْ
اإلٔبس ( دراطخ ِ١ذأ١خ فِ ٝحبفظخ ثٕٝ
ط٠ٛف)
اٌحزان اٌٌٍّّ ٕٝٙزأحٚرزاوُ رأص اٌّبي
االعزّبػٝ

أ.دِ /صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد

د/حظٓ إثزا٘ ُ١حظٓ
أ.د /عالي ِذثٌٝٛ
د /حظٕ ٝػجذاٌؼظُ١

أ.دِ /صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد

د/حظٓ إثزا٘ ُ١حظٓ

مدير عام الدراسات العليا

موضوعات الطالب المسجلين للماجستير
قسم (االجتماع)
م
االســــــــــــــــــــم

تاريخ موافقة
مجلس الدراسات

.22

ػ١ز ٓ٠خبٌذ رِضبْ ِحّذ

2015/1/18

.23

ػّ١بء ػجذاٌغ١ذ ػجذاٌمٜٛ

2015/1/18

.24

ػ١ٙزٖ خٍِٙ ً١زاْ خًٍ١

2015/2/17

.25

ِز ٖٚػالء اٌذٓ٠
ػجذاٌغٕٝ

2015/2/17

.26

اثزظبَ أحّذ ِذثِ ٌٝٛؼ١ذ

.27

اطّبء فب٠ش ػٍٝ

.28

ػال ِحّذ ِحّٛد

.29

ثذرِٕ ٗ٠بح ٟغشاٞ
اٌّطز( ٞو٠ٛز)ٗ١

.30

ٌّ١بء ِحّذ ػ٠ٛض أحّذ

2015/5/19

.31

آ ٗ٠حبفع حبفع ِحّذ

2015/5/19

.32

رػ١ذٖ صالػ ػجذ اٌزحُ١

2015/5/19

.33

طبِ ٗ١طبِ ٝاحّذ ػٍٝ

2015/2/17

المختص

2015/3/17
2015/3/17
2015/5/19

2015/5/19

رئيس القسم

الموضـــــــــــــــوع
اٌؼؼٛائ١بد ف ٝاٌظّٕ١ب اٌّصز٠خ
( رحٍ ً١طٛطٌٛٛ١ع ٝػٍ ٝػٕ١خ ِٓ األفالَ اٌظّٕبئ١خ)
اٌزٕؼئخ األطز٠خ ٚطّٛحبد اٌؼجبة
دراطخ ٌؼٕ١خ ِٓ األطز ثّحبفظخ ثٕ ٝط٠ٛف

األثؼبد االعزّبػ١خ ٌشٚاط اإلٔززٔذ
" دراطخ ِ١ذأ١خ"
إٌظك اٌضمبفٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌّظزذاِخ
فبػٍ١خ ٚاٌغّؼ١بد األٍ٘١خ ف ٝرّٕ١خ اٌّٛارد
اٌجؼز٠خ
( دراطخ رم١ّ١١خ ٌجزاِظ عّؼ١خ رّٕ١خ
اٌّؼزٚػبد اٌصغ١زح ٚاٌّزٛططخ ثّذٕ٠خ ثٕٝ
ط٠ٛف)
ٚػ ٝاٌّزاٖ ثبٌّؼىٍٗ اٌظىبٔٚ ٗ١رٕظ ُ١االطزٖ
( دراطٗ ِمبرٔٗ ٌؼ ِٓ ٕٗ١االطز اٌز٠ف ٗ١فٝ
لز٠ز ٓ١ثّحبفظٗ إٌّ١ب )
ٔٛػ ٗ١اٌح١بٖ ٚاٌظٍٛن االٔغبث ٝف ٝاٌّغزّغ
اٌز٠ف ( ٝدراطٗ ِ١ذأ ٗ١ف ٝلز ٗ٠ثّحبفظٗ ثٕٝ
ط٠ٛف
دٚر اٌّؤطظبد اٌحى١ِٛخ ف ٟحً اٌخالفبد
األطز٠خ "دراطخ ِ١ذأ١خ إلدارح االطزؼبراد
األطز٠خ ٚاٌّظزف١ذ ٓ٠ف ٟاٌى٠ٛذ"
اٌطالق ٚاٌزٕؼئخ االعزّبػ١خ "دراطخ ِ١ذأ١خ ثّحبفظخ ثٕٟ
ط٠ٛف"

خطبة اٌفمزاء ف ٟاٌصحف اٌّصز٠خ "دراطخ
ِمبرٔٗ ثبطزخذاَ ِٕٙظ رحٍ ً١اٌخطبة"
رأص اٌّبي االعزّبػٚ ٟاٌفظبد ف ٟاٌّغزّغ
اٌّصز" ٞدراطخ ِ١ذأ ٗ١فِ ٟغزّغ ِحٍ"ٟ
اٌٙغزٖ اٌمظزِٚ ٗ٠ؼىالد اٌزى١ف االعزّبػٝ
ٌالطزٖ اٌظٛر ( ٗ٠دراطٗ ِ١ذأ ٗ١فِ ٝذٕٗ٠
ثٕ ٝط٠ٛف )

المشـــــــــــــرف
.دِ /صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد

ا.د /عالي ِذثٌٝٛ
د /ط١ذ فبرص

أ.دِ /صطف ٝخٍف ػجذاٌغٛاد
أ.د /عالي ِذثٌٝٛ

أ.د /طٍؼذ إثزاٌ٘ ُ١طفٟ

ا0د /عالي ِذثٌٝٛ
دِ /حّذ حّشٖ
ا0د /عالي ِذثٌٝٛ
دِ /حّذ حّشٖ

أ.دِ /صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد
د  /حظٓ إثزا٘ ُ١حظٓ

أ.د /عالي ِذثٌٟٛ
دِ/حّذ حّشٖ أِٓ١
أ.دِ/صطف ٟخٍف ػجذ اٌغٛاد
ا.د /وّبي اٌش٠بد
أ.د٠ /ظز ٞػجذ اٌحّ١ذ رطالْ
ا0د عالي ِذثٌٝٛ
دِ /حّذ حّشٖ

مدير عام الدراسات العليا

موضوعات الطالب المسجلين للماجستير
قسم (االجتماع)
م
االســــــــــــــــــــم

تاريخ موافقة
مجلس الدراسات
2015/6/21

الموضـــــــــــــــوع
اٌغٛأت اٌضمبف١خ ٌٍطت اٌؼؼجٝ
"دراطخ ِ١ذأ١خ ف ٝأحذ اٌمز ٜثّحبفظخ ثٕٝ
ط٠ٛف
ػجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٚ ٝاٌزحزع
االٌىززٝٔٚ
"ثحش ِ١ذأ ٝف ٝػٍُ اعزّبع االرصبي"
اٌؼذاٌخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاالٔغبس اٌذراطٝ
"دراطخ ِ١ذأ١خ فِ ٝحبفظخ ثٕ ٝط٠ٛف"
اٌصٕبػخ ٚػاللزٙب ثبٌشٚاط ٚاألطزح (دراطخ
ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌؼّبي اٌصٕبػٚ ٓ١١اٌز٠فٓ١١
فِ ٝحبفظخ ثٕ ٝط٠ٛف)
اٌضجظ االعزّبػٚ ٝظب٘زح اٌؼٕف ػٕذ األطفبي
(دراطخ ِ١ذأ١خ فِ ٝغزّغ ِحٍ ٝثّحبفظخ
ثٕ ٝط٠ٛف)
اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌحذ٠ضخ ٚاالغززاة اٌضمبف( ٝدراطخ
ِ١ذأ١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ اٌؼجبة اٌغبِؼ)ٝ
اٌضغٛط االعزّبػ١خ ٚظب٘زح اٌغغ ػٕذ
اٌطالة (دراطخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌطالة فٝ
عبِؼخ ثٕ ٝط٠ٛف)
األثؼبد االعزّبػ١خ ٌٍّزض إٌفظ( ٝدراطخ
ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌّزض ٝإٌفظ ٓ١١اٌّززددٓ٠
ػٍِ ٝظزؼف ٝاٌصحخ إٌفظ١خ ثجٕ ٝط٠ٛف)
اٌّؤصزاد اٌج١ئ١خ ٚاٌصحخ ٚاٌّزض
ثحش ف ٟاالٔضزٚثٌٛٛع١ب اٌطج١خ ػٍِ ٟزضٟ
اٌظزطبْ ثّحبفظخ ثٕ ٟط٠ٛف

.34

طِّ ٗ١حّذ حظت هللا ػجبص

.35

ػّ١بء ِٕ١ز سوز٠ب اٌمبضٝ

.36

حظبْ ٔبع ٝػجذاٌؼظ ُ١حظبْ

2015/6/21

.37

أِ١زح ػجذ اٌّؼزّذ ػجذ
اٌّؼجٛد ِحّذ

2015/7/26

.38

حٕبْ ِحّذ ػزاثٝ

.39

أطّبء صالػ اٌذ ٓ٠طٗ

.40

ِِ ٝحّذ عٛدح ِىبٜٚ

.41

ِؼزش أث ٛط١ف ػٍ ٝأثٛ
ط١ف

2015/7/26

.42

سٕ٠ت ػجذ اٌؼظ ُ١ػجذ اٌؼبي
ػجذ اٌغٕٟ

2015/8/18

.43

أحّذ ٛ٠طف ط١ذ لطت

2015/8/18

اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرؼى ً١اٌٛػ ٟاٌذٟٕ٠
دراطخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌؼجبة اٌغبِؼٟ

.44

ػّ١بء عّبي ػجذ إٌبصز

2015/8/18

ِؼىالد اٌّؼبل ٓ١ثصز٠بً"ثحش فٟ
أضزٚثٌٛٛع١ب االػبلخ ثّحبفظخ ثٕ ٟط٠ٛف"

.45

رػب طؼذ ِحّذ ػٍٝ

َ2016/5/24

األخطبء اٌطج١خ ٚاٌؼاللخ ث ٓ١األطجبء ٚاٌّزض(ٝدراطخ ِ١ذأ١خ
ثّذٕ٠خ ثٕ ٟط٠ٛف)

.46

اشرف سيد عبد المجيد
مشرف

َ2016/6/21

جماعة األقران وإدمان المخدرات دراسة
ميدانية

المختص

2015/6/21

2015/7/26
2015/7/26
2015/7/26

رئيس القسم

المشـــــــــــــرف
أ.د /وّبي اٌش٠بد
د/حظٕ ٝاثزا٘ ُ١ػجذاٌؼظُ١
أ.دِ /صطف ٝخٍف ػجذاٌغٛاد

أ.دِ /صطف ٝخٍف ػجذاٌغٛاد
د /عٛرٗ حظ ٓ١طؼذ

أ.د /طٍؼذ إثزاٌ٘ ُ١طفٝ
ا.د /وّبي اٌش٠بد

دِ /حّذ حّشح أِٓ١
ا.د /وّبي اٌش٠بد

د /أحّذ ِحّذ ػجذ اٌغٕٝ
أ.د /طٍؼذ إثزاٌ٘ ُ١طفٝ
أ.د ػٍِ ٝحّذ اٌّىبٜٚ
دٔ /زِ ٓ١ػجذ اٌ٘ٛبة
أ.دٔ /غ ٞٛػجذ اٌحّ١ذ ِحّذ
طؼذ هللا
د /حظٕ ٟإثزا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١
أ.د /ػحبرٗ ص١بَ
د /حٛرٗ حظ ٓ١طؼذ

أ.د /وّبي اٌش٠بد
د /حظٕ ٝإثزا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١
د/إّ٠بْ ػٍ ٝاٌخٌٝٛ

أ.د /محمود صادق سليمان
د /محمد حمزة أمين

مدير عام الدراسات العليا

مموضوعات الطالب المسجلين للماجستير( ساعات معتمدة)
قسم (االجتماع)
م

تاريخ القيد

تاريخ موافقة
مجلس
الدراسات

الموضـــــــــــــــوع

َ2014/11/20

َ2016/4/19

الدور الوظيفي للممرضات في النسق
الطبي دراسة تطبيقية بمستشفى
بني سويف العام

االســــــــــــــــــــم
.1

ِٕ ٝوّبي احّذ ػجذ هللا

المشـــــــــــــرف
أ.د /عالي ِذثٌٝٛ
د /أحّذ ػجذ اٌغٕٝ

.2
.3
.4
.5

المختص

رئيس القسم

مدير عام الدراسات العليا

