
 السيد األستاذ الدكتور /  جمال عبد السميع الشاذلي 

 عميد كلية اآلداب     تحية طيبة وبعد ، 

 2020بيني–برنامج علم االجتماع التطبيقي لالمشروعات البحثية مرسل لسيادتكم 

كود 
 المادة

عضو هيئة  اسم المادة
 التدريس

 الموضوعات البحثية

علم االجتماع  121
 والمشاركة السياسية

  أنماط النظم السياسية :الموضوع األول د/ نيرة علوان
 المجتمع المدني والمشاركة الموضوع الثاني:
 المجتمع المدني في البالد العربيةالموضوع الثالث:
 األحزاب والمشاركة السياسيةالموضوع الرابع:

 المشاركة السياسية والتنميةالموضوع الخامس:
 الزهراءد/ فاطمة  تشريعات التنمية 322

 على
 التجارب التنموية في البالد العربية  لموضوع األول:ا

السياسة االجتماعية وعالقتها  الموضوع الثاني:
 بالتنمية

 األبعاد االجتماعية في مجال البيئة الموضوع الثالث:
السياسة االجتماعية والتنمية في  الموضوع الرابع:

 مصر
السياسة االجتماعية وتشريعات  الموضوع الخامس:

 التنمية.
خبرات التخطيط  311

 والتنمية
: التنمية في مصر)تجارب تنموية الموضوع األول د/ مها حسين

 مصرية عبر التاريخ(
 التنمية في الدول العربيةالموضوع الثاني:
ماله –اإلصالح الزراعي في مصر الموضوع الثالث:

 -وما عليه
الزراعية التنموية في دول  األنظمةالموضوع الرابع:

 العالم الثالث
تجارب التهجير والتوطين في الموضوع الخامس:

 الوطن العربي.



اإلعالم وقضايا  412
 المجتمع

 :اإلعالم والمجتمع)المفاهيم والقضايا( الموضوع األول د/ أمل حسن
األطر النظرية المفسرة لقضايا الموضوع الثاني:
 اإلعالم والمجتمع

مستقبل اإلعالم اإللكتروني في ظل  الثالث:الموضوع 
 العولمة

 :اإلعالم العربي وأزمة التغريب الثقافيالموضوع الرابع
 سوسيولوجيا اإلبداع السينمائيالموضوع الخامس:
دور اإلعالم في مناقشة  :الموضوع السادس 

 قضايا المجتمع المعاصر
 

مدخل إلي  112
 األنثروبولوجيا

ماهية األنثروبولوجيا من حيث  الموضوع األول: أ.د/ علي مكاوي
المعني والفروع واالهتمامات، والفروع الحديثة 

 وعالقتها بعلم االجتماع وعلم النفس 
موضوعات األنثروبولوجيا الفيزيقية الموضوع الثاني:

بالتفصيل، وتطبيق مناهج ونظريات هذا العلم علي 
 موضوع تطبيقي تعيشه وهو "الجنين المشوه "

:مفهوم البناء االجتماعي )تعريفه لموضوع الثالثا
وخصائصه(، وتطبيقه علي بعض النظم االجتماعية 

 )الزواج واألسرة(
معني الثقافة، ومكوناتها، الموضوع الرابع:

وخصائصها، وأهم االتجاهات النظرية في تفسير 
 نشأتها

طرق البحث في األنثروبولوجيا، الموضوع الخامس:
نثروبولوجي في الحياة ومجاالت التطبيق األ

 العلمية)التطبيقات التقليدية والحديثة(
-عملية التنمية)مستويات التعبئة الموضوع األول: د/ أمل حسن إستراتيجيات التنمية 222

األبنية األساسية االقتصادية -سياسات التنمية
 واالجتماعية(

 إمكانية التنمية واالستعداد لهاالموضوع الثاني:



معني الثقافة من منظور العلوم الثالث:الموضوع 
 االجتماعية المعاصرة

 :التغير الثقافيالموضوع الرابع
 الثقافات االستاتيكية والديناميكيةالموضوع الخامس:

إدارة المؤسسات  416
 االجتماعية

أ.د/ محمد 
 عبدالنبي

مفهوم اإلدارة وأهميتها في الموضوع األول:
  المجتمعات المعاصرة

الخصلئص المميزة للعمل في الثاني:الموضوع 
 الجمعيات والمؤسسات االجتماعية

أهمية التوجه والمتابعة في العمل الموضوع الثالث:
 اإلداري

إسهام نظرية العالقات االنسانية في الموضوع الرابع:
 تطور افكر اإلداري
 الهيكل اإلداري للجمعيات األهليةالموضوع الخامس:

 األبعاد الرئيسية للتنميةالموضوع األول: د/ كمال التابعي علم اجتماع التنمية 212
 االتجاهات النظرية في التنميةالموضوع الثاني:
 مشكالت التنمية في العالم العربيالموضوع الثالث:
 قضايا علم اجتماع التنميةالموضوع الرابع:

البعد االجتماعي في سياسات الموضوع الخامس:
 التنمية

مناهج البحث  123
 االجتماعي

أ.د/ هناء 
 الجوهري

أكتب بحثًا في موضوع واحد من الموضوعات 
التالية، مع شرح الطريقة وكيفية القيام بها وأهم 

 المميزات والعيوب وكذلك مجاالت االستخدام
 المقابلة المتعمقةالموضوع األول:
 المسح االجتماعي الوصفيالموضوع الثاني:
 دراسة الحالةالموضوع الثالث:
 المالحظة المنظمةالموضوع الرابع:

 المالحظة بالمشاركةالموضوع الخامس:
مراحل تطور النظام الدولي،  الموضوع األول: أ.د/ دالل محمود العالقات الدولية 313



وخصائص النظام الدولي الراهن. وبيان وجهة النظر 
في تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد علي النظام 

 الدولي 
تعريف إدارة األزمة الدولة، وشرح الثاني:الموضوع 

متطلبات اإلدارة الرشيدة لألزمة الدولية، مع تقديم 
 أمثلة شارحة علي تطبيق هذه المتطلبات

تعريف الفاعل الدولي، وتحديد أنماط الموضوع الثالث:
الفاعلين الدوليين، مع تقديم مثال توضيحي لكل نمط 

 من هذه األنماط 
ر القوة في العالقات الدولية، :عناصالموضوع الرابع

مع اختيار واحدة من الدول التالية لشرح عناصر 
جمهورية الصين -قوتها)الواليات المتحدة األمريكية

جمهورية إيران  -جمهورية روسيا االتحادية-الشعبية
جمهورية مصر -إثيوبيا-تركيا -إسرائيل -اإلسالمية
 العربية(

ومراحله،  تعريف الصراع الدوليالموضوع الخامس:
واستراتيجيات إدارة الصراع الدولي، مع قديم نموذج 

 تطبيقي ألحد الصراعات وتوضيح مراحله.
السياسات  414

 االجتماعية والقانون
د/ محمد 
 عبدالسالم

السياسات االجتماعية: المفهوم الموضوع األول:
 واألبعاد

السياسات االجتماعية:  الموضوع الثاني:
 االهداف والوظائف

التحديات التي تواجه السياسات الموضوع الثالث:
 االجتماعية

النظم السياسية والسياسات  الموضوع الرابع:
 االجتماعية

نظرية العقد االجتماعي في الفكر الموضوع الخامس:
 .االجتماعي

:آليات الضبط االجتماعي الموضوع السادس



 ومظاهر السلطة التقليدية
-الطفل: حقوق االنسان) الموضوع السابع

 ذوي االحتياجات الخاصة( -المرأة
:قانون األحوال الشخصية الموضوع الثامن

  وحقوق المرأة
الدراسات السكانية بين مالتس  الموضوع األول: د/ محمد صالح علم اجتماع السكان 214

 وماركس
 الدراسات السكانية وموضوعاتهاالموضوع الثاني:
 الخصوبةاسهام فريدمان في درسات الموضوع الثالث:
الهجرة الداخلية والخارجية والدراسات الموضوع الرابع:

 السكانية
العشوائيات السكانية في مصر بين الموضوع الخامس:
 األسباب والنتائج.

 أساليب تنمية المواد البشرية الموضوع األول: د/ كمال التابعي تنمية الموارد البشرية 415
 أبعاد التنمية البشريةالموضوع الثاني:
المكون االجتماعي في التنمية الموضوع الثالث:

 البشرية
 :تنمية الموارد البشرية وتمكين المرأةالموضوع الرابع

 التنمية البشرية: المفهوم والماهيةالموضوع الخامس:
تصميم البحوث  225

 االجتماعية
: ماهية البحوث االجتماعية،وشروط الموضوع األول د/ مها حسين

 جودتها
:مراحل وخطوات تصميم البحوث الثانيالموضوع 
 االجتماعية

المعرفة والنظريات والتوجهات الموضوع الثالث:
 الفكرية المستخدمة في البحوث االجتماعة

:البحوث االجتماعية بوصفها قضية الموضوع الرابع
 أخالقية وثقافية

الكتابة العلمية السليمة في التقارير الموضوع الخامس:
 علمية.البحثية والرسائل ال



أ.د/ محمود  التحضر والتنمية 315
 الكردي

:الحضرية )بوصفها ظاهرة(، الموضوع األول
 والتحضر)بوصفه عملية( 

:المدينة باعتبارها كيانًا الموضوع الثاني
 اجتماعيًا)في ضوء أراء بعض العلماء(

التحضر ونوعية الحياة، في الموضوع الثالث:
 ضوء الرؤية األنثروبولوجية

مكونات التركيب الطبقي الرابع:الموضوع 
 السائد في المدينة

فقراء الحضر، والظواهر الموضوع الخامس:
 المرتبطة بالفقر الحضري

األنثروبولوجيا  125
 االجتماعية

: موضوع االنثروبولوجيا الموضوع األول أ.د/ أبتسام عالم
 االجتماعية وأهمية دراستها

:اسهام االنثروبولوجيا الموضوع الثاني
 االجتماعية في دراسة تلوث البيئة

 المقابلة كطريقة منهجية الموضوع الثالث:
 :االستبيان كأداه منهجيةالموضوع الرابع

: ظاهرة أطفال الشوارع في الموضوع الخامس
 الدراسات االنثروبولوجية.

أ.د/ سعيد  توطين البدو 411
 المصري

:البناء االجتماعي في المجتمع الموضوع األول
 البدوي 

 ثقافة البداوةالموضوع الثاني:
 أنماط البداوةالموضوع الثالث:
:أنماط توطين البدو والرعاة الموضوع الرابع

 تحديات األنتقال من الترحال إلي االستقرار
 العالقة بين التوطين والتنميةالموضوع الخامس:
:التحوالت االجتماعية الموضوع السادس



 والثقافية في المجتمعات البدوية
 :صراع الدولة والقبيلةوع السابعالموض

:مشروعات توطين البدو في الموضوع الثامن
 سيناء

تجارب توطين البدو في الموضوع التاسع:
 المجتمعات العربية
التجارب الدولية في توطين الموضوع العاشر:

 البدو والرعاة
 

 منسق البرنامج 

 أ.د. ليلى البهنساوي 


