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  قسم االجتماع: سادساً 
  
  .ناجى بدر بدر إبراهیم. د.١

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

فعالیات ندوة عـاطف غیـث العلمیـة " األنفاق العسكري والتنمیة في الوطن العربي " بحث  .١
ــــــة –الــــــسادسة العلــــــوم االجتماعیــــــة ومــــــشكالت المجتمــــــع العربــــــي   دار المعرفــــــة الجامعی

  ١٩٩٥اإلسكندریة 
مـــداخل نظریـــة ودراســـة تطبیقیـــة دار " التغیـــر فـــي بنـــاء المجتمـــع الریفـــي " بعنـــوان كتـــاب  .٢

 )  مشترك  ( ١٩٩٥المعرفة الجامعیة اإلسكندریة 

 هیئـة قـصور –سلـسله الفلـسفة والعلـم ) إشـكالیة المـنهج ( قضایا العلوم اإلنسانیة " كتاب  .٣
 علم االجتماع المنهج الریاضي في ) مشترك  ( ١٩٩٦ وزارة الثقافة –الثقافة 

 ١٩٩٦دار المعرفة الجامعیـة اإلسـكندریة ) البیئة والجریمة ( كتاب دراسات أسریة وبیئیة  .٤
 ) مشترك ( 

دار المعرفــة الجامعیــة " الجــزء الثــاني " كتــاب اإلحــصاء والقیــاس فــي البحــث االجتمــاعي  .٥
 ) مشترك  ( ١٩٩٧اإلسكندریة 

ـــــة  .٦ ـــــاب المـــــشكالت االجتماعی ـــــة وتطبی( كت ـــــات مـــــداخل نظری ـــــة ) قی ـــــة الجامعی دار المعرف
 ) مشترك  ( ١٩٩٨اإلسكندریة 

مجلـة كلیـة الملـك عبـد العزیـز ) النشأة والتطور " ( علم االجتماع العسكري" مقاله بعنوان  .٧
 .  م٢٠٠٠) ٤١(الحربیة المملكة العربیة السعودیة العدد 

ة التربیـــة مجلـــة كلیـــ" دور الـــدعم االجتمـــاعي لمـــن یعـــانون صـــعوبات فـــي التعلـــیم " بحـــث  .٨
 .م٢٠٠٠جامعة عین شمس المجلد السادس العدد الثاني 

مجلـة كلیـة اآلداب " حدود وأبعاد واستخدام المناهج الكمیة في العلـوم االجتماعیـة " بحث  .٩
 . م٢٠٠٣جامعة اإلسكندریة اإلصدارة السادسة 

تــأخر ســن زواج اإلنــاث فــي الریــف وانعكاســه علــى اآلســرة الریفیــة مجلــة " بحــث  . ١٠
 .  م٢٠٠٣ اإلصدارة السابعة –اآلداب جامعة اإلسكندریة كلیة  

مجلـة " مفهوم الضحیة بین نظریة علم االجتماع والنظریة العامة للتجریم " بحث  . ١١
 هـ ١٤٢٤) ٢٦(مجلد الثاني عشر العدد  كلیة الملك فهد األمنیة ال–البحوث األمنیة 

جامعیــة اإلســكندریة دار المعرفــة ال" األســالیب الكمیــة فــي علــم االجتمــاع "كتــاب  . ١٢
 . م٢٠٠٣



 ٢

دراسـة مقارنـة " أثر هجرة الرجـال علـى ازدواجیـة دور المـرأة الریفیـة" بحث بعنوان  . ١٣
بمحافظة البحیـرة والمنـشور بدوریـة مجلـة اإلنـسانیات  الـصادرة عـن كلیـة اآلداب بـدمنهور 

 . م٢٠٠٤ لسنه ٢٠العدد 

حلEة مEا االتجاھEات المنھجیEة فEي علEم االجتمEاع فEي مر" بحEث بعنEوان  . ١٤
  . بحث  مرجعي للترقیة " بعد الحداثة 

  
  السید شحاته السید أحمد  . د.٢

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 مجلـة اإلنـسانیات بكلیـة –تحدیات التعلیم الجامعي في الوطن العربي والبدائل المـستقبلیة  .١
 ٢٠٠٥ جامعة اإلسكندریة –اآلداب فرع دمنهور 

 أعمــال النــدوة الــسنویة –ودورهــا فــي تــدعیم مفهــوم المواطنــة مؤســسات المجتمــع المــدني  .٢
  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب جامعة طنطا مارس – فسم االجتماع –الثانیة 

  ٢٠٠٦ /٢٤٩٩٣ رقم إیداع –حقوق اإلنسان بین الواقع والمأمول  .٣

  ٢٠٠٧ /٤٥١٦٠ رقم اإلیداع –نظرة المجتمع لعملیة التبرع باألعضاء  .٤

 قــسم –  أعمــال النــدوة الــسنویة الثالثــة -یــا وكیفیــة التعامــل معــه واقــع الفقــر عالمیــا ومحل .٥
  .٢٠٠٧ كلیة اآلداب جامعة طنطا مارس –االجتماع 

 كتاب علم اجتماع الثورة  .٦

 .د عبد اهللا عبد الرحمن .بالمشاركة مع ا" قضایا السایسة والمجتمع " كتاب  .٧

 "التشریعات االجتماعیة واالمن االجتماعى " كتاب  .٨

 بالمشاركة " راسات اسریة وبیئیة د" كتاب  .٩

  بالمشاركة" المشكالت االجتماعیة " كتاب  . ١٠
  
  .محمود عبد الحمید حمدي. د.٣

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 .العشوائیات في محافظة البحیرة .١

 .اإلدمان والتفكك األسري .٢

 .تكنولوجیا االتصال الحدیثة والهویة .٣

 .تنمیة المجتمع .٤

  .أثرها على التنمیةالقروض الزراعیة و  .٥
  



 ٣

  أشرف فتحى البهى. د.٤
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

  كتاب علم اجتماع الحضري .١
 علم اجتماع اآلسرة .٢

 دراسات أسریة وبیئیة .٣

 البیئة والمجتمع .٤

 علم اجتماع التنمیة .٥

  عمل بحث العشوائیات وتحدیات التنمیة .٦
  
  حمدي علي أحمد. د.٥

  :میةالكتب واألبحاث والمؤلفات العل

 . مقدمة في علم اجتماع التربیة .١

 . مفهومه وتطبیقاته في علم االجتماع: رأس المال االجتماعي .٢

 .دراسات أسریة باالشتراك .٣

 .أمیة األطفال والتنمیة البشریة .٤

 .قیم العمل لدى عینة من طالب الجامعة .٥

 .سیاسات التنمیة الحضریة .٦

 .مظاهر وأبعاد االغتراب الثقافي .٧

  )دون بیانات نشر (.اقع واألسبابالو : عمالة األطفال .٨
 


