
 
 

 
 

 
 المشطوب قيدهم بوضوعات الطالم

 قسم )االجتماع(

 م
 

     
 االســــــــــــــــــــم

 شطب القيدتاريخ 
 المشـــــــــــــرف الموضـــــــــــــــوع

  ػال طيذ ِذّذ ِشزف 1
اٌزذعز ٚاٌؼٕف االطزي ٌّزرىجي جزائُ 

 اٌؼٕف االطزي ثبٌّإطظبد اٌؼمبثيخ

 أ.د/ غٍؼذ اثزا٘يُ ٌطفي

 د/ دظٓ اثزا٘يُ دظٓ

 15/10/1997 ِذّذ ِذّٛد ِٕٙي  .1
 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ اٌّشبروخ اٌشؼجيخ ٚرّٕيخ اٌّجزّغ اٌزيفي

 15/10/1997 طيذ ػذٌي غٗ ِذّذ  .2
فزأض ثٛاص ٚاطٙبِبرٗ في االٔضزٚثٌٛٛجيب 

1858- 1942 

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

 أ.د/ اٌظيذ ادّذ دبِذ

3.  
طٍٛي صبٌخ ػجذ اٌّطٍت 

 شيّي
15/10/1997 

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ اٌؼبداد اٌغذائيخ ٚاٌصذخ ٚاٌّزض

 15/10/1997 ِي ثذٚي لزٔي  .4
صمبفخ اٌفمز ٚصذخ اٌطفً ثذش في 

 االٔضزٚثٌٛٛجيب اٌطجيخ

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

 ٔظزيٓ أدّذ طيذ دظٓ  .5
22/11/1997 

اٌذزان إٌّٙي ثيٓ االجيبي " دراطخ ِيذأيخ 

 ٌؼيٕخ ِٓ إٌظبء اٌؼبِالد ٚاثبئُٙ في ِذيٕخ

 ثٕي طٛيف "

 أ.د/ غٍؼذ اثزا٘يُ

6.  
ػجذ إٌبصز ػجذ اٌٛ٘بة 

 طيذ
28/5/1998 

اٌزٕظيُ االجزّبػي ٌٍّصٕغ ِٚشىٍخ دٚراْ 

 اٌؼًّ

 أ.د/ غٍؼذ اثزا٘يُ

 30/11/1999 اثزٙبي ادّذ غزيت  .7
اٌمزيخ ٚاٌّذرطخ االثزذائيخ "دراطخ في 

 االٔضزٚثٌٛٛجيب اٌززثٛيخ"

 أ.د/ اٌظيذ أدّذ دبِذ

8.  
جذ اٌظزبر ِذّذ رٚثي ػ

 ػجذ اٌظيذ
15/2/2000 

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ االدِبْ ٚاٌزفىه االطزي

 27/11/2001 ٔجبح ٔجيت ادّذ ِذّٛد  .9
دٚر االػالَ في رّٕيخ اٌّجزّغ اٌّذٍي "دراطخ ِيذأيخ ٌذٚر 

 اٌزٍيفشيْٛ في صؼيذ ِصز"
 أ.د/ وّبي ػجذ اٌذّيذ اٌشيبد

10.  
ٔجبح ِظؼٛد ػجذ اٌغٕي 

 صبٌخ

25/6/2002 
طؼبَ ٚصمبفخ اٌفمز ِغ اٌزطجيك ػٍي ػبداد اٌ

ِجزّؼبد ػشٛائيخ ثّذيٕخ ثٕي طٛيف "ثذش 

 في االٔضزٚثٌٛٛجيب اٌطجيخ"

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

 25/6/2002 اطجزبْ ػجذ إٌّؼُ دجبط  .11
اطٙبِبرٗ في اٌّذرطخ  –راٌف ٌٕزْٛ 

 رؤيخ ٔمذيخ  1953 -1893االِزيىيخ 

 أ.د/ اٌظيذ ادّذ دبِذ

 16/7/2005 ػٍي ِذّذ ػٍي رظٛاْ  .12
رٕٛع األٔشطخ االلزصبديخ اٌّؼيشيخ ٚاٌزغيز 

 اٌجٕبئي ٌٍمزيخ )دراطخ رذٍيٍيخ ِمبرٔٗ(

 د/ وّبي ػجذ اٌذّيذ اٌشيبد

13.  
ِيزفذ يظيٓ ػٛيض 

 يٛٔض
16/7/2005 

اٌّىبٔخ ٚاٌذٚر "ثذش في االٔضزٚثٌٛٛجيب 

 االجزّبػيخ في ِجزّغ ثٕي طٛيف"

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

 16/7/2005 جّؼخ ػٍي ِٛطي ػٍي  .14
اٌزىٛيٓ اٌّجزّؼي في اٌّجزّؼبد اٌّظزخذِخ 

 "دراطخ ٌّذيٕخ ثٕي طٛيف اٌجذيذح"

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

15.  
ايّبْ ِذّذ ػجذ اٌٛ٘بة 

 طيذ

1/3/2009 
اٌؼاللبد االٔظبٔيخ ِٚشىٍخ دٚراْ اٌؼًّ 

"دراطخ ِيذأيخ ٌؼيٕخ ِٓ اٌؼبٍِيٓ في ادذ 

 اٌزٕظيّبد اٌصٕبػيخ ثّذبفظخ ثٕي طٛيف"

 ٘يُ ٌطفيأ.د/ غٍؼذ اثزا

 رئيس القسم                       مدير عام الدراسات العليا                       المختص   
 
 
 

 

 فرع بنى سويف
 كلية اآلداب  

 
 
 
 
 
 

               
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 المشطوب قيدهم بوضوعات الطالم

 قسم )االجتماع(

 م
 

     
 االســــــــــــــــــــم

شطب تاريخ 
 المشـــــــــــــرف الموضـــــــــــــــوع القيد

 13/9/2009 أًِ وّبي ػجذ اٌؼبي  .16
اٌّذرطخ ٚاالطزح ٚاالصذبح اٌجيئي ثذش في 

 االٔضزٚثٌٛٛجيب اٌززثٛيخ في اٌزيف اٌّصزي 

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

 د/ جّبي ػجذ اٌّطٍت

 أدّذ ػٛض هللا ِذّذ أدّذ  .17
13/9/2009 

ٓ ثذش اٌخصٛصيخ اٌضمبفيخ ٌجّبػخ اٌصيبدي

في االٔضزٚثٌٛٛجي اٌضمبفيخ في ِجزّغ ثذيزح 

 اٌفيَٛ –لبرْٚ 

 أ.د/ ػٍيٗ دظيٓ

 أِبٔي صجذي فإاد   .18
13/9/2009 

 –اٌزٕظيُ اٌّإطظي ِٚشىالد اٌّظٕيٓ 

دراطخ ِيذأيخ ٌّإطظبد اٌزػبيخ االجزّبػيخ 

 ثّذيٕخ ثٕي طٛيف –

 اٌشيبدػجذ اٌذّيذ أ.د/ وّبي 

 20/12/2009 ِزٚح فبرٚق دظٓ ِذّذ  .19
ٔظك اٌّؼزمذاد ٚأصزٖ ػٍي اٌّزض ٚاٌشفبء 

 ثذش في االٔضزٚثٌٛٛجيب اٌطجيخ

 أ.د/ ػٍيٗ دظٓ دظيٓ

 أ.د/ اٌّزطي أدّذ اٌّزطي

 دػبء اٌظيذ ِذّذ ِؼبٌي  .20
21/3/2010 

إٌبجّخ ػٓ طجٓ رة  خاآلصبر االجزّبػي

االطزح )دراطخ اجزّبػيخ ٌؼيٕخ ِٓ أطز 

 اٌّظجٛٔيٓ ثّذيٕخ ثٕي طٛيف( 

 ي ِذثٌٛيأ.د/ جال

 د/ ٚفبء ِذّذ ػٍي

 شيّبء ثذٚي دظيٓ ِذّذ  .21
21/3/2010 

اٌزذٛالد االلزصبديخ ٚرغيز اٌذٚر اٌٛظيفي 

ٌٍّزأح في األطزح اٌّصزيخ )دراطخ ِيذأيخ 

 ٌؼيٕخ ِٓ األطز ِذيٕخ ثٕي طٛيف(

 اٌشيبد ػجذ اٌذّيذ أ.د/ وّبي

 أ.د/ راثخ رريت ثظطب

22.  
داٌيب ِذّٛد طؼيذ ػجذ 

 اٌٍطيف
18/7/2010 

اٌزغيز اٌزىٌٕٛٛجي ٚاٌزٕشئخ االجزّبػيخ في 

 األطزح اٌّصزيخ دراطخ ِيذأيخ ثّيٕخ اٌفيَٛ

 أ.د/ جالي ِذثٌٛي

 د/ دظٓ أثٛ سيذ

23.  
ايّبْ ػجذ إٌجي ػجذ 

 اٌذّيذ
18/9/2011 

اٌززاس اٌضمبفي ٚاالطزضّبراد اٌجذيذح )ثذش 

 في األٔضزٚثٌٛٛجيب اٌضمبفيخ ػٓ ٚدخ طيٛح(

 أ.د/ ػٍيٗ دظٓ دظيٓ

 12/2/2013 ٔٛرا وّبي ِصطفي ػٍي  .24
اٌزىٌٕٛٛجيب اٌذذيضخ ِٚشىالد اٌزٕظيُ )دراطخ 

 ِيذأيخ ٌّإطظخ غجيخ في ِجزّغ ِذٍي(

 أ.د/ وّبي ػجذ اٌذّيذ اٌشيبد

25.  
ِزٚح ػجذ اٌذّيذ فزذي 

 ػجذ اٌذّيذ
12/2/2013 

االصبر االجزّبػيخ ٌظيبطخ اٌخصخصيخ )دراطخ 

 عزي(ِيذأيخ ٌؼيٕخ ِٓ األطز في ِجزّغ د

 أ.د/ وّبي ػجذ اٌذّيذ اٌشيبد

26.  
٘بجز دظيٓ ِذّذ ػجذ 

 اٌٍطيف

22/12/2015 
اٌعغٛغ االجزّبػيخ ٚرأصيز٘ب ػٍي ِّبرطخ 

ِٕٙخ اٌزّزيط )دراطخ ِيذأيخ ػٍي ػيٕخ ِٓ 

 اٌّّزظبد في ِظزشفي ثجب اٌّزوشي(

 أ.د/ جالي ِذثٌٛي

 د/ دظٕي ئثزا٘يُ

27.  
رأيب دظٓ ػجذ اٌصّذ 

 ِٛطي
17/2/2015 

األلبرة ٚرأصيزٖ ػٍي اٌزذٛي االٔجبثي  سٚاط

 )دراطخ ِيبٔيخ ِمبرٔخ(

 أ.د/ ِصطفي خٍف ػجذ اٌجٛاد

28.    
  

29.    
  

30.    
  

31.    
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