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1)
قضايا التنظير فى 

 /البحث االجتماعى 
 .ديرك, اليدر

الشركة االعالمية 

للطباعة والنشر 

 ستامبا,

  .2000 :الجيزة 

2)
قضايا التنظير فى 

 /البحث االجتماعى 
 .ديرك, اليدر

الشركة االعالمية 

للطباعة والنشر 

 ستامبا,

  .2000 :الجيزة 

3)
علم اإلجتماع 

 /الحضرى 

عبد الرحيم, عبد 

 .المجيد

مكتبة األنجلو 

 المصرية,
 .1976 :القاهرة 

 /أصول علم االجتماع (4
الجوهري , عبد الهادي 

. 
  .2001 :االسكندرية  المكتبة الجامعية ,

5)
محاضرات فى علم 

 /االجتماع 
  .[ 19 - ] :القاهرة  دار الجيل للطباعه , نور,محمد عبدالمنعم

 :اإلسكندرية  المكتبة االكاديمية ؛ .محمد, شفيق :البحث العلمى (6
 <1985 - 

2001 > 

  .2001 :القاهره   .[19 -] محمد شفيق, زكى  :السلوك االجتماعى (7

8)
التشريعات اإلجتماعية 

: 
  .2000  :[القاهرة] , [ن.د] شفيق, محمد

 .شفيق, محمد :اإلنسان والمجتمع (9
المكتب الجامعى 

 الحديثة,
 .1997 :اإلسكندرية 

 .شفيق, محمد :السكان والتنمية (10
المكتب الجامعى 

, الحديث
 .1996 :االسكندرية 

11)
المجتمع المحلى 

 /والعالمى 

محمد , الجوهري

 محمود

وزارة التربية والتعليم 

باإلشتراك مع كلية 

التربية جامعة عين 

 شمس,

  .1991 :القاهرة

12)
تنظيم المجتمع 

 /السياسى
 .مدحت فؤاد, فتوح

المطبعة التجارية 

 الحديثة,
  .1993 :القاهرة

 .1980 :القاهرة  دار المعارف, .تيماشيف, نيقوال :نظرية علم اإلجتماع (13

14)
المجتمع دراسة فى 

 علم االجتماع

حسين ,عبدالحميداحمد 

 رشوان

المكتب الجامعى :

 الحديث
 1993,  االسكندرية.-

15)

محاضرات فى 

االحصاء الوصفى 

 /االجتماعى والنفسى

  .2002 :االسكندريه  المكتبه الجامعيه , جبل ,فوزى محمد

  .1984 :القاهره  وزارىة الثقافه , الجوهرى,محمد /علم االجتماع (16

17)
التشريعات االجتماعية 

/ 
 .البتيتى , محمد مجدى 

المكتب الجامعى 

 الحديث ,
  .2001 :األسكندرية 

18)

المجتمع اإلستهالكي 

ومستقبل التنمية في 

 /مصر

مركز البحوث 

والدراسات 

, االجتماعية

  .2001 :الجيزة

19)
موسوعة علم 

 /األجتماع
 .مارشال, جوردن 

المجلس األعلى 

 للثقافة؛
  .2000 :القاهرة

20)
موسوعة علم 

 /األجتماع
 .مارشال, جوردن 

المجلس األعلى 

 للثقافة؛
  .2000 :القاهرة

21)
موسوعة علم 

 /األجتماع
 .مارشال, جوردن 

المجلس األعلى 

 للثقافة؛
  .2000 :القاهرة

 .1996 :الكويت  مطبعة السياسه, .سويف, مصطفى :المخدرات والمجتمع (22

 .آدلوف, فرانك :المجتمع المدنى (23
الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
  .2009 :القاهرة 



24)
علم اإلجتماع 

 /الحضرى 
 السيد,السيد عبدالعاطى

دار المسيرة للنشر 

 والتوزيع,
 .م2011 :عمان 

25)
علم اإلجتماع 

 /الحضرى
  .2009 :الرياض, دار المسيرة .هناء محمد, الجوهرى

26)
المناهج الكمية والكيفية 

 /في علم االجتماع 
 .جبلي, علي عبدالرازق

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .[2012] :اإلسكندرية 

27)
علم اإلجتماع والتنمية 

 :المستدامة
 .جلبي, على عبدالرازق

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .2019 :اإلسكندرية

28)
قواعد المنهج فى علم 

 /االجتماع 
 .دوركايم, اميل

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .2013 :االسكندرية 

 .جلبي, على عبدالرازق /علم اإلجتماع الثقافى(29
دار المعرفة 

 الجامعية,
 .م2016 :اإلسكندرية

30)

التنمية المهنية 

ألعضاء هيئة 

 /التدريس

حسانين, محمود محمد 

 .فرج

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .م2019 :اإلسكندرية

31)
االتجاهات المعاصرة 

 /في دراسة األسرة 
 .شكري, علياء

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .2015 :مصر 

32)
التنمية االجتماعية 

 :للمجتمعات المحلية 
 .إسماعيل, حنان أمين

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .2016 :مصر 

33)

دراسات في 

األنثروبولوجيا 

 /السياسية والقرابة 

 .محجوب, محمد عبده
دار المعرفة 

 الجامعية,
 .2018 :اإلسكندرية 

 :الرئسيات واإلنسان(34
إبراهيم, مصطفى 

 .عوض

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .م2019 :اإلسكندرية

 .سلوى السيد عبدالقادر /األنثروبولوجيا والقيم(35
دار المعرفة 

 الجامعية,
 .م2019 :اإلسكندرية

36)
القانون والضبط 

 /االجتماعى
 .حماده, مصطفى عمر

دار المعرفة 

 الجامعية,
 .م2019 :اإلسكندرية

37)

تاريخ الفكر 

االجتماعى الرواد 

واإلتجاهات 

 /المعاصرة

 .محمد, محمد على
دار المعرفة 

 الجامعية,
 .م2016 :اإلسكندرية

 .صيام, شحاتة /علم إجتماع العولمة (38
مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
  .2009 :القاهرة 

39)
النظريات اإلجتماعية 

 =والممارسة البحثية 
 .فيليب, جونز

مصر العربية للنشر 

, والتوزيع
  .2010 :القاهرة 

 .الخواجة, محمد ياسر :علم اجتماع البطالة (40
مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
 .2011 :القاهرة 

41)

اتجاهات نظرية 

معاصرة فى علم 

 /االجتماع 

 .2011 :القاهرة  مصر العربية, .صيام, شحاته

42)
علم االجتماع القانونى 

: 

محمد , عبد المجيد

 .سعيد

مصر العربية للنشر 

, والتوزيع
 .2011 :القاهرة 

43)
علم االجتماع القانونى 

: 

محمد , عبد المجيد

 .سعيد

مصر العربية للنشر 

, والتوزيع
 .2011 :القاهرة 

44)

علم اجتماع المعرفة 

وصراع التأويالت من 

العقالنية الي إحياء 

 /الذات 

 .صيام, شحاتة
مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
 .2013 :القاهرة 

45)
المشكالت االجتماعية 

: 
 .الخواجة, محمد ياسر

مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
 .2011 :القاهرة 



 .حجازى, احمد على :اطفال الشوارع (46
مصر العربية للنسر 

 والتوزيع,
 .2014 :القاهرة 

47)
فى علم إجتماع 

 :الشيخوخة 
 .عباس, عبير

مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
 .2014 :القاهرة 

 .الخواجة, محمد ياسر /علم االجتماع الريفى (48
مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
  .2010 :القاهرة 

 .الخواجة, محمد ياسر /علم االجتماع الريفى (49
مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
  .2010 :القاهرة 

50)
اتجاهات الشباب نحو 

 /ثقافة العمل الحر 
 .الخواجة, محمد ياسر

مصر العربية للنشر 

 والتوزيع,
  .2010 :القاهرة 

51)
المعجم الموجز في 

 علم االجتماع
 .الخواجة, محمد ياسر

مصر العربية للنشر 

 والتوزيع
 2011 القاهرة

52)
علم االجتماع 

 :الحضرى
 .الخواجة,محمد ياسر

مصر العريبة للنشر 

 والتوزيع,
 .2010 :القاهرة

53)

تعاطى المخدرات بين 

اإلغتراب واألوهام 

 /الجنسية

 .م2018 :القاهرة مركز المحروسة, .أنور, أحمد

54)

تعاطى المخدرات بين 

اإلغتراب واألوهام 

 /الجنسية

 .م2018 :القاهرة مركز المحروسة, .أنور, أحمد

55)

الطبقة الوسطي 

والتغير اإلجتماعي في 

 :مصر

حسنين, أحمد حسين 

 .حسن

مركز المحروسة 

 للنشر,
 .2016 :القاهرة 

56)
الطبقة الوسطى فى 

 :المجتمع 

حسنين, أحمد حسين 

 .حسن

مركز الحروسة 

 للنشر,
 .2015 :القاهرة 

 :التراث والعولمة (57
ابو كريشة, عبدالرحيم 

 .تمام

مركز المحروسة 

للبحوث والتدريب 

 والنشر,

 .1999 :القاهرة 

 :التراث والعولمة (58
ابو كريشة, عبدالرحيم 

 .تمام

مركز المحروسة 

للبحوث والتدريب 

 والنشر,

 .1999 :القاهرة 

59)
أساسيات علم 

 /اإلجتماع

أبو كريشة, عبد الرحيم 

 .تمام
  .2001 :القاهرة مركز المحروسة,

60)
أساسيات علم 

 /اإلجتماع

أبو كريشة, عبد الرحيم 

 .تمام
  .2001 :القاهرة مركز المحروسة,

61)
ثقافة العمل الحر لدى 

 /الشباب المصري 
 .مرقس, وفاء

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2015 :مصر 

62)

الطالق المبكر بين 

الشباب أبعاده 

 /وتداعياته 

 .الكردي, مها

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2015 :القاهرة 

63)

المؤتمر السنوى 

الخامس عشر قضايا 

الطفولة ومستقبل 

 /مصر

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2016 :القاهرة

64)

الهجرة غير الشرعية 

لألطفال غير 

 /المصحوبين 

 .البغدادي, نسرين

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2016 :القاهرة 

65)

األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية لجامعي 

القمامة بمنطقة أرض 

 /اللواء 

 .عبدالرحيم, سعاد
وزارة التضامن 

 االجتماعي,
 .2010 :القاهرة 



66)

اولوية الحاجات 

االجتماعية في 

 :المجتمع النوبي 

 .مصطفي , فاروق

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2010 :القاهرة 

67)
التوطن السكانى فى 

 :المدن الجديدة
 .عبدالرحيم, سعاد

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2015 :القاهرة

68)

التعليم الفنى الصناعى 

ومتطلبات سوق العمل 

فى المجتمع المصرى 

/ 

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

والجنائية, قسم بحوث 

التعليم والقوى 

 العاملة,

 .2016 :القاهرة 

69)

األبعاد الجنائية 

واإلجتماعية لظاهرة 

سرقة السيارات فى 

 /مصر

 .أبوشهبة, فادية

المركز القومي 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2015 :القاهرة

70)
الصلح والتصالح فى 

 /المنازعات الجنائية
 .عبدالمنعم, سهير

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2016 :القاهرة

71)
الصورة الذهنية عن 

 :المرأة المصرية
 .حليم, نادية

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2018 :القاهرة

 .إلياس, إكرام :أطفال بال مأوى(72

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2016 :القاهرة

73)
الطفل المصرى 

 :والقنوات الفضائية
 .الكردى, مها

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2016 :القاهرة

74)

تعاطى المواد المؤثرة 

فى األعصاب بين 

 :طالب الجامعة

 .سويف, مصطفى

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2017 :القاهرة

75)

ملحق تعاطى المواد 

المؤثرة فى األعصاب 

 :للمجلد الثانى عشر

 .سويف, مصطفى

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2017 :القاهرة

 /مجلد اإلسكان (76

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2016 :القاهرة 

 :المجلد السياسي (77

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2016 :القاهرة 

 /مجلد التعليم (78

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2016 :القاهرة

79)

المؤتمر السنوي الرابع 

عشر مصر في مفترق 

الطرق ما بين 

 :الحاضر والمستقبل 

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2015 :القاهرة 

80)

المؤتمر السنوي الرابع 

عشر مصر في مفترق 

الطرق ما بين 

 :الحاضر والمستقبل 

المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية,

 .2015 :القاهرة 



81)

استطالع رأى 

الجمهور الخاص فى 

النظام اإلنتخابى 

 :المصرى

 .عدلى, هويدا

المركز القومى 

للبحوث اإلجتماعية 

 والجنائية,

 .م2017 :القاهرة


