موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم االجتماع
م

االســـــــــــــــــــــــــم
.1

ٚفبء ِحّذ ػٍِ ٝحّذ حطٓ١

1

حطٕ ٝإثرا٘ ُ١ػجذ اٌؼظ ُ١ػجذ
 .2اٌغٕ2ٝ

.3
.4
.5
.6
.7

ضٙبَ ػجذ اٌحّ١ذ فرحبد حّ١ذح
جّبي ِحّذ ػجذ اٌّطٍت

3
4

حطبَ جبثر أحّذ صبٌح

5

أحّذ ِحّذ ػجذ اٌغِٕ ٝحّذ

6

جٙ١بْ ػجذ اٌؼس٠س ِحّٛد

7

الموضــــــــــــــــــوع
اٌزحعر ٚاٌٙجرح :دراسة ميدانية للمهاجرين في مدينة بنى

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة
َ1994/5/31

المشـــــــــــــــرف
ا.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

سويف

دٚر اٌطج١ت ف ٟاٌّجزّغ اٌر٠ف : ٟدراسة ميدانية لعينة من

َ1995/10/2

ا.د/ػٍ ٗ١حطٓ حطٓ١

قرى محافظة بنى سويف
اٌؼًّ ٚاٌضرٚح ٚاالضزضّــبر ف ٟاٌٛاحـبد اٌذاخٍ١خ

َ1995/12/18

ا.د/ػٍ ٗ١حطٓ حطٓ١

األضرح ٚاٌزؼٍ ُ١اٌصٕبػ :ٟدراسة ميدانية لعينة من طالب

َ1996/5/29

ا.د/غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

المدارس الصناعية في :مدينة بنى سويف
ِؤضطبد اٌزٕشئخ االجزّبػ١خ ِٚشىٍخ اٌؼٕف ث ٓ١اٌشجبة

َ1997/6/25

ا.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

دراسة ميدانية لعينة من الشباب الجامعي في مدينة بنى سويف
اٌّشبروخ اٌط١بض١خ ف ٟرٕظّ١بد اٌّجزّغ اٌّذٔ : ٟدراسة

َ1998/1/27

ا.د /أحّذ ػجذ هللا زا٠ذ
ا.د /ػٍ ٗ١حطٓ

َ1999/2/24

ا.د/ػٍ ٗ١حطٓ

للجمعيات األهلية في محافظة بنى سويف
اٌؼاللبد ث ٓ١األج١بي  :بحث انتروبولوجى عن دور كبار السن
في األسرة الحضرية  :بمحافظة بنى الفيوم

.8

وبًِ وّبي ضؼذ فرط

رٍٛس اٌج١ئخ ٚرّٕ١خ اٌّجزّغ اٌر٠فٟ

َ2000/5/25

ا.د/ػٍ ٗ١حطٓ

.9

ٔج ً١إِبَ شحبرٗ ػجذ اٌحف١ع

اٌجّبػبد غ١ر اٌرضّ١خ ٚدٚر٘ب ف ٟاٌعجػ االجزّبػٟ

َ2001/1/22

ا.د/ػٍ ٗ١حطٓ

رث١غ وّبي ورد ٜصبٌح

إدِ١ٌ ْٛزطٓ ٚإضٙبِبرٗ ف ٟاالٔضرثٌٛٛج١ب االجزّبػ١خ

َ2001/8/2

ا.د/اٌط١ذ حبِذ

َ2002/6/30

د /جالي ِذثٌٝٛ

.10
.11
.12
.13

8
9

10

شّص فزح ٟشبور ِحّذ

11

رثبة ػبغف ِحّٛد

12

ٚفبء ِصطف ٟحطبٔٓ١

13

.14

ػّر ٚضالِخ ػجذ اٌحىُ١

.15

فبغّخ اٌس٘راء ػٍِ ٝحّٛد
ٔص١ف غبٌ ٝحٕب

.16
.17

األضرح

ٚػّبٌخ اٌطفً :دراسة اجتماعية مق ارنة يين الريف والحضر

بمحافظة بنىسويف

اٌغرش اٌضمبفٚ ٟاٌزح١س إٌٛػ ٟف ٟإغبر اٌضمبفخ
اٌّصر٠خ:بحث في األنثربوبوجيا الثق افية
اٌجّبػبد اٌؼرل١خ

َ2003/1/15

أ.د  /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

َ2003/6/21

أ.د  /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

ثحش أٔضرٚثٌٛٛج ٟػٓ إحذ ٜاٌجّبػبد اٌ١ذ٠ٚخ فِ ٟجزّغ ثٕ ٝض٠ٛف

ّٔػ اٌم١بدح ٚارخبر اٌمرار  :دراسة مق ارنة في تنظيمين
صناعيين بمحافظة بنى سويف
األضر اٌحعبر٠خ ٚصمبفخ االضزٙالن  :دراسة ميدانية بمدينة
بنى سويف
إضبءح ِؼبٍِخ األغفبي ٚاٌزطرة اٌذراض: ٟدراسة ميدانية

َ2003/7/20

أ.د  /وّبي اٌس٠بد

َ2003/7/20

د .جالي ِذثٌٟٛ

َ2003/7/20

د / .جالي ِذثٌٟٛ

لعينة من التالميذ في مرحلة التعليم  :األساسي بمدينة ينى سويف

ض١ذ ِحّذ ػٍ ٝفبرش

أٔضرٚثٌٛٛج١ب ِب ثؼذ اٌحذاصخ  :دراسة تحليلية نقدية

َ2003/7/30

أ.د /ػٍ ٗ١حطٓ حطٓ١

ِِٕ ٝحّٛد ػجذ هللا

اٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ االجزّبػ١خ اٌّؤصرح ف ٟاٌصحخ اإلٔجبث١خ :
بحث في االنثربولوجيا الطبية
اٌعغٛغ االجزّبػ١خ ٚاٌّشىالد اٌّؼبصرح ٌٍشجبة :
دراسة ميدانية في مجتمع محلي

2004/6/15

أ.د ػٍ١خ حطٓ١
دِ /حّذ فٛز ٞجبة هللا

َ2006/3/12

د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ اٌس٠بد
د /حطٓ إثراُ٘١

.18
ِحّذ حّسح أِ ٓ١ػجذ هللا

.19

المختص

رئٌس القسم

مدٌر عام
الدراسات العلٌا

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم االجتماع
م
.20

االســـــــــــــــــــــــــم
إِٔ١خ ِحطٓ ػجذ اٌؼظِ ُ١حّذ

صٛر اٌجطذ ف ٟاألِضبي اٌشؼج١خ ـ ثحش ف ٟاألٔضرٚثٌٛٛج١ب
اٌضمبف١خ
حمٛق اٌّرأح اٌشرػ١خ ٚلٛأ ٓ١األحٛاي اٌشخص١خ ـ دراضخ
ِ١ذأ١خ ٌجؼط لعب٠ب األحٛاي اٌشخص١خ ثّحبوُ ثٕٟ
ض٠ٛف
األٔضرٚثٌٛٛج١ب اٌرِس٠خ ـ دراضخ إلضٙبِبد وٍ١فٛرد جّ١ص
ج١ررس
جّبػخ األلراْ ٚاٌّشىالد اٌّذرض١خ دراضخ حبٌخ إلحذٜ
اٌّذارش اٌحى١ِٛخ ثّحبفظخ ثٕ ٟض٠ٛف
االرصبي اٌضمبفٚ ٟرغ١ر ٔطك اٌم ُ١اٌّ١ٕٙخ ـ دراضخ رحٍ١ٍ١خ
ألحذ اٌجّبػبد اٌّ١ٕٙخ
اٌمٕٛاد اٌفعبئ١خ ٔٚطك اٌم ُ١ف ٟاٌّجزّغ اٌّحٍ ٟـ دراضخ
ِ١ذأ١خ ثّحبفظخ ثٕ ٟض٠ٛف

1

٘٠ٛذا ِحّٛد ػّبر ِحّٛد

.21
.22
.23
.24
.25

الموضــــــــــــــــــوع

3
دػبء رِعبْ ِحّذ ػضّبْ

4

حٛرٗ حط ٓ١ضؼذ حطٓ١

5

أًِ ِحّذ ػضّبْ ػجذ اٌجٛاد

6

أ ّٓ٠ػٍ ٟغٗ حطٓ

7

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

المشـــــــــــــــرف

َ2007/7/1

أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

َ2007/1/9

أ.دِ /حّذ ػجذ اٌحّ١ذ ِٛٙ١ة
أ.د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ اٌس٠بد
د /حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ
أ.د /ػٍ ٗ١حطٓ حطٓ١

َ2007/7/15
َ2008/5/13

أ.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ
د /جّبي ػجذ اٌّطٍت
أ.د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ اٌس٠بد

َ2008/6/29

أ.د /جالي ِذثٌٟٛ
د /حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ

َ2008/6/17

ث١ىبر ِحّذ شجً ػجذ اٌجٛاد

دٚر اٌجّؼ١بد اٌذ١ٕ٠خ ف ٟاٌّجزّغ اٌّصر ٞـ دراضخ دراضخ حبٌخ
ٌٍجّؼ١خ اٌشرػ١خ ثّذٕ٠خ ثٕ ٝض٠ٛف

َ2009/2/1

أ.د /غٍؼذ إثراُ٘١
د /حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ

.27

إّ٠بْ ِحّٛد ػجذ اٌٌّٟٛ

راٌف ٌٕ١زٚ ْٛإضٙبِبرٗ ف ٟاألٔضرٌٌٛٛٚج١ب اٌضمبف١خ

َ2004/4/3

أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

.28

حطِ ٓ١حّٛد حطٓ احّذ

اٌحبضت اٚ ٌٟ٢اٌؼاللبد االجزّبػ١خ ف ٟاٌّجزّغ اٌحعرٞ
:دراضخ ِ١ذأ١خ ثّذٕ٠خ ِطب ٞـ ِحبفظخ إٌّ١ب
صمبفخ اٌؼشٛائ١بد ٚأصر٘ب ػٍ ٝاٌشخص١خ
((بحث في االنثروبولوجيا النفسية))
الثقافة والطعام  :بحث فً األنثروبولوجبا الطبٌة عن السمنة

َ2009/12/14

أ.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

َ2010/2/8

أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

َ2010/5/10

أ.د /علٌة حسن حسٌن
أ.د  /محمد أبو الغٌط

.26

.29
.30

8

(معيد )

10
11

رحبة ػٍ ٝصبٌح ِحّذ

12

أِبٔ ٟحطٓ ػجذ اٌرحّٓ

13

.31

رأ١ب حجبز ٞأحّذ حجبزٞ

.32

ِرٚح رظب أحّذ أثٍ١ٌ ٛخ

.33
.34
.35

شؼجبْ جّؼخ ِحّذ ٔٛر
شّ١بء اٌط١ذ ِحّذ ػٍٟ
٘جخ هللا ٔج ً١شؼجبْ
ػسح ِحّٛد أِ ٓ١شحبرخ

.36
.37

أِ١رح حّذ ٞحطِ ٓ١حّذ

المختص
الدراسات العلٌا

الرضاعة الطبٌعٌة والصحة والمرض  :بحث فً األنثروبولوجٌا
الطبٌة

َ2010/12/8

أ.د  /علٌة حسن حسٌن
أ.د  /نٌفٌن حلمً أبو السعود

التغٌر الثقافً والتوافق الزواجً :دراسة مٌدانٌة لعٌنة من
األسر بمحافظة بنى سوٌف
الثقافة الشعبٌة الدٌنٌة وظاهرة األضرحة  :دراسة مٌدانٌة لقرٌة

َ2011/2/3

الضغوط األسرٌة وجرائم األموال العامة فً المجتمع المصري :

َ2010/8/9

د /جالل مدبولً
د /جمال عبد المطلب

الضبط االجتماعً والنظام العام داخل الجامعة
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من الطالب بجامعة بنى سوٌف

َ2010/7/11

أد /طلعت إبراهٌم لطفً
د /حسن إبراهٌم حسن

بنى صالح بمحافظة بنى سوٌف

تحلٌل سوسٌولوجً

مؤسسات التنشئة االجتماعٌة واالختٌار التعلٌمً  :دراسة
مٌدانٌة لعٌنة من الطالب بمدرسة أبشواي الثانوٌة العامة
بمحافظة الفٌوم
اٌزؼٍِٚ ُ١شىٍخ اٌزؼصت ث ٓ١اٌشجبة :دراسة ميدانية لعينة من
الطالب بجامعة بني سويف

رئٌس القسم

َ2010/10/24

َ2010/7/11

َ2012/10/14

د /.جالل مد بولً محمد
د /.جمال محمد عبد المطلب
شعبان جمعة محمد نور

أ.د /طلعت إبراهٌم لطفً
د /جمال محمد عبد المطلب
.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ
د  /حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ

مدٌر عام

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم االجتماع
م

االســـــــــــــــــــــــــم

الموضــــــــــــــــــوع

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

د /جالي ِذثٌٝٛ

.38

أحّذ ػجذ اٌٙبدِ ٞحّذ ػجذ اٌٙبدٞ

اٌزغ١ر اٌضمبفٚ ٟصمبفخ اٌؼٕٛضخ :دراضخ ِ١ذأ١خ فِ ٟجزّغ ِحٍٟ

َ2007/9/11

.39

دػبء ضؼذ ِحّذ حطبْ

اٌطالق ٚأصرٖ ػٍ ٝاٌذٚر اٌٛظ١فٌ ٟألضرح اٌّصر٠خ
دراضخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ األضر ثّذٕ٠خ ثٕ ٟض٠ٛف

َ2007/6/17

.40

ػشر ٞرِعبْ ػ٠ٛص

.41
.42
.43
.44
.45

شبد٠خ وّبي احّذ ػجذ اٌحبفع

إّ٠بْ ػٍ ٝػٍِ ٝصطفٝ
ػجذ هللا ِحّذ ػجذ اٌؼس٠س ِرضٟ
ر٘بَ فٛز ٞػٍ ٝفرط
أحّذ ػ١ذ حطٓ ػٍٝ
فذ ٜٚػّبد اٌذ ٓ٠ػجذ اٌؼظُ١

.1
.46
.47
.48
.49
.50

أِّ١خ ٔجبر ٟإثراُ٘١
ػٍ١بء اٌّفز ٟض١ذ ِحّٛد
ِحّٛد ِحّذ ر٠بض ػجذ اٌؼبي
اثزطبَ ػجذ إٌؼِ ُ١حّذ رشىً١

أًِ ِحّذ ػصّذ

اٌغرش اٌضمبفٚ ٟشخص١خ اٌّطٓ :ثحش ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب
إٌفط١خ
اٌزٕظ ُ١االجزّبػٌٍّ ٟذرضخ ِٚشىٍخ اٌزغ١ت اٌذراض: ٟ
دراضخ حبٌخ ألحذ ٜاٌّذارش اٌضبٔ٠ٛخ ثّحبفظخ ثٕ ٝض٠ٛف

اال٠ىٌٛٛج١ب اٌضمبف١خ أضٍٛة ِٕٙج ٟثحش ف ٟاالٔضرثٌٛٛج١ب
اٌج١ئخ ٚرطج١مٙب
اضزخذاِبد اٌّ١بٖ ٚأصر٘ب ػٍ ٝاٌصحخ ٚاٌّرض
ارجب٘بد اٌمرٔ ٓ١٠ٚح ٛرٕظ ُ١األضرح "دراضخ اجزّبػ١خ ٌؼٕٗ١
ِٓ األضر اٌر٠ف١خ ثجٕ ٟض٠ٛف"
األٔضرٚثٌٛٛج١ب اٌّؼرف١خ األضص إٌظر٠خ ِٚجبالد اٌزطج١ك
اٌزى ٓ٠ٛاٌطىبٔٚ ٟػٛاًِ اٌزّبضه ٚاٌصراع ف ٟاٌّجزّؼبد
اٌجذ٠ذح  :ثحش ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب اٌطىبٔ١خ ثّروس ثٕ ٟض٠ٛف
األثؼبد االجزّبػ١خ ٌط١بضخ األجٛر ٚاٌعرائت  :دراضخ ِ١ذأ١خ
ٌؼٕ١خ ِٓ ِٛظف ٟاٌذٌٚخ فِ ٟجزّغ حعرٞ
اٌضٛرٖ ٚارجب٘بد اٌجر ّٗ٠ف ٝاٌّجزّغ اٌّصر(ٜرحٍِ ً١عّْٛ
جر٠ذٖ اال٘راَ)
دٚر ِؤضطبد اٌّجزّغ اٌّذٔ ٟف ٟرّٕ١خ اٌّجزّغ اٌّحٍٟ
(دراضخ حبٌخ إلحذ ٜاٌجّؼ١بد األٍ٘١خ فِ ٟحبفظخ ثٕ ٟض٠ٛف)
ٚضبئً اإلػالَ ٚصمبفخ االضزٙالن  :دراضخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ
ِشب٘ذ ٞاٌزٍ١فس ْٛ٠فِ ٟجزّغ ِحٍٟ
اٌج١ئخ ٚاالػبلخ  :ثحش ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب اٌطج١خ ػٓ اٌّؼبلٓ١
رٕ٘١ب فِ ٟجزّغ ثٕ ٝض٠ٛف

أ.د /جالي ِذثٌٟٛ

َ2013/3/24
َ2008/4/ 13

َ20013/10/11

أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١
أ.د .ػال حّٛدح إثراُ٘١

َ2006/4/16
2013/12/29

َ2015/7/28

َ2015/7/28
2016/12/16
2016/2/23

2016/4/21

.51
.52

إِٔ١خ حطٓ ػجذ اٌزٛاة

ثحش ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب االجزّبػ١خ فِ ٟجزّغ ثٕ ٟض٠ٛف

َ2007/6/17

.53

٘جخ صبثر ػجذ اٌحّ١ذ إثراُ٘١

.54

٘ب٠ذ ٞػس٠س ٌٚطٓ حٕب

اٌطمٛش ٚاٌّّبرضبد اٌطحر٠خ ف ٟاٌضمبفخ اٌر٠ف١خ
ثحش ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب اٌضمبف١خ ٌجؼط اٌمرٜ

.55

ٕ٘ذ ِحّٛد أحّذ حطٕٓ١

اٌؼاللبد اإلٔطبٔ١خ ٚاإل٘ذار اٌزؼٍ ( ّٟ١دراضخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌطالة
ف ٟإحذِ ٜذارش اٌزؼٍ ُ١األضبض ٟثّحبفظخ ثٕ ٟض٠ٛف )

.57

المختص
العلٌا

أ.د .جالي ِذثٌٟٛ
د .جّبي ػجذ اٌّطٍت
أ0د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١
د /ض١ذ ِحّذ ػٍ ٝفبرش
أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

2014/7/8

ِحّذ ػجذ اٌؼس٠س أحّذ ػجذ اٌؼبي

رٔذا أٔٛر ِصطف ٟػجذ اٌّمصٛد

أ0د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ
د/حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ

َ2004/4/3

إضٙبِبد ِذرضخ ِبٔش١طزر ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب االجزّبػ١خ
دراضخ رحٍ١ٍ١خ ٔمذ٠خ

٘ .56بٌٗ ِحطٓ ِحّذ إضّبػً١

أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

أ.د /ػٍ١خ حطٓ حطٓ١

َ2009/2/17

اٌزراس اٌضمبفٚ ٟاٌزّبضه االجزّبػ: ٟثحش ف ٟاالٔضرٚثٌٛٛج١ب
اٌضمبف١خ فِ ٟجزّغ اٌٛاحبد اٌذاخٍخ

المشـــــــــــــــرف

د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ اٌس٠بد
د /حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ
ا0د /غٍؼذ اثراٌ٘ ُ١طفٝ
أ.د /جالي ِذٌٌٟٛ
د /حطٓ إثراُ٘١
د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ اٌس٠بد
د /حطٓ إثرا٘ ُ١حطٓ

ا0دِ /صطف ٝخٍف
د /حطٕ ٝإثرا٘ ُ١ػجذ اٌؼظُ١

أ0د/وّبي اٌس٠بد
د/ض١ذ ِحّذ ػٍ ٝفبرش
أ.د /وّبي ػجذ اٌحّ١ذ

َ2016/5/19

أ.د' /غٍؼذ اثراُ٘١
أ.د /جالي ِذثٌٟٛ
أ0د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ ٌظب٘رح اٌزحرظ اٌجٕطٟ
(دراضخ ِ١ذأ١خ فِ ٟذٕ٠خ ثٕ ٟض٠ٛف)

2016/8/28

.د  /جّبي ِحّذ ػجذ اٌّطٍت

اٌّشىالد االجزّبػ ٟاٌّصبحجخ ٌّشىٍخ اٌفمر _دراضخ ِمبرٔخ
ثٛٔ ٓ١ػ ِٓ ٓ١األح١بء فِ ٟذٕ٠خ ثٕ ٟض٠ٛف)

2016/8/28

ا0د /غٍؼذ اثراٌ٘ ُ١طفٝ
د /جّبي ػجذ اٌّطٍت

رئٌس القسم

.د /جالي ِذٌِ ٌٟٛحّذ

مدٌر عام الدر

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم االجتماع
م

االســـــــــــــــــــــــــم

الموضــــــــــــــــــوع

أِبٔ ٟػجذ هللا ِحّٛد فرط

اٌّرأح اٌّؼٍ١خ ٚأحراف األثٕبء
(دراضخ ِ١ذأ١خ فِ ٟذٕ٠خ ثٕ ٟض٠ٛف)

 .59دػبء ِح ٟ١اٌذ ٓ٠ػجذ اٌ٘ٛبة

اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ اٌّؤد٠خ إٌ ٟأطحبة اٌّطٕ ٓ١١فٟ
اٌّجزّغ ( دراضخ ِ١ذأ١خ ٌؼٕ١خ ِٓ اٌّطٕٓ١١
اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاألضرح ٚدٚر اٌرػب٠خ االجزّبػ١خ ثّذٕ٠خ
ثٕ ٟض٠ٛف)

.58

راِ ٟػجذ اٌّط١ح اضىٕذر حٕب
(رشى)ً١

.60

المختص

دٚر اٌجّؼ١بد اٌذ١ٕ٠خ اٌمجط١خ ف ٟخذِخ اٌّجزّغ "دراضخ حبٌخ
ٌٍجّؼ١خ اٌمجط١خ ٌٍخذِبد ٚاٌزذر٠ت ثّحبفظخ ثٕ ٟض٠ٛف"

رئٌس القسم

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

المشـــــــــــــــرف
.د /جالي ِذٌِ ٌٟٛحّذ

د /حطٓ اثراُ٘١
أ.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

أ.د /غٍؼذ إثراٌ٘ ُ١طفٟ

مدٌر عام الدراسات العلٌا

