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 أوال: المراجع العربية

محاضررت ت  رر   أبووا سعووو اير  حوو،  شووو ر د ووحلر  بووي سعشنووح    ي  ووا،س    -1
 .1977، كمية  لزت عة، جامعة  لقاهتة،  إلتشاد  لزت ع 

    ررة  لمنينرريو  ل   رر  خصررا ص  لقررادة  رر(: أبووا سعووو اير  حوو،  شووو    ي  ووا، -2
، (7لمحص        لص يا    يعض  لمحا ظات، نشتة يحثية تقررر))

 .1978معهد يح ث  إلتشاد  لزت ع    لننمية  لتيفية، 

(: دت سرررة نحميميرررة لررريعض  لمن يرررت ت أبوووا سع ووو ر  نوووط ىوووكعو  ىوووح ط  ي  وووا، -3
 لمرررةثتة عمرررر  مسرررن ب معت ررررة  نينرررر   لرررزت ع لمن صرررريات  إلتشررررادية 

ة يمحصرر    رر    لصرر يا  رر  يعررض قررتب محا ظررة  لشررتقية،  لمنعمقرر
(، كميرة  لزت عرة 2) لعردد  18مجمة  لزقازيق لميح ث  لزت عية مجمد 

 .1991جامعة  لزقازيق 

دت سرررة لررريعض  لع  مررر    قنصرررادية : أبوووا شحوووا ر ، وووك  بوووي سع وووكع   ووو  ا  -4
تسرالة   لمةثتة عمر  نينر   ل كرات  لزت عيرة  لمسرنحدثة،    جنماعية

 .1978اجسنيت ، كمية  لزت عة ، جامعة  لقاهتة، م
   

دت سة نحميمية لمع  مر   لمتنيطرة ينينر  اصرناط  لطمراط) : أبا شنح ةر افكء أش ي -5
، تسررررالة ماجسررررنيت، كميررررة  لجديرررردة يرررريو زت ع محا ظررررة كفررررت  لشرررري 

 .1986 لزت عة، جامعة  إلسكندتية،

ة  لمحصرر لية  لعدسررية دت سررة نحميميررة لمقررتب  إلتشررادي: أبووا  حوواحر  ش ووي أش ووي -6
، تسررررررررالة ماجسررررررررنيت كميررررررررة  لزت عررررررررة، جامعررررررررة يمحا ظررررررررة اسرررررررري ط

 .1974 إلسكندتية، 

 لمحردد ت  لمجنمعيرة  لتيفيرة  لمحميرة لعمميرة   ي  وا،   حوكشا ر  ويعع  نوط أبا -7
مجمرررة  لمن  يرررة لميحررر ث  لزت عيرررة مجمرررد نقررر   لنكن ل جيرررا  لزت عيرررة، 

 .1993جامعة  لمن  ية  ، كمية  لزت عة لجزء  لثان  1، لعدد 18
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د ت  لنكن ل جيا     لننمية  لزت عية،  :( بي سع نجط ي  ا، أبا   ح ر -8
مةنمت  سنت نيجية  لزت عة  لمصتية     لمحدد ت،   آلليات، 

،  ز تة  لزت عة   سنصالح  لت ض ، قطاع  لش  و  لنسعينات
 .1992   قنصادية،

مصررررت لمخرررردمات  ، لمعاصررررت  إلتشرررراد  لزت عرررر     وووو،  ي  ووووا،   ش ووووي أش ووووير -9
   .1992 لعممية،  لقاهتة  

،  لهي ررررة  قنصرررراديات  لميكنررررة  لزت عيررررة(:  إووووو ك ححر  ش ووووي  ححووووة  ي  ووووا، -11
 .1986 لمصتية  لعامة لمكناب ، 

عال)  ،، نتجمة سام  ناشد ل كات  لمسنحدثة  كيط ننشت :أف،حت . .،اج،  -11
 .1962  لكنب،  لقاهتة،

دت سة نحميمية ليعض  لع  م   لن  نرةثت عمر  : إداليحاسر   ياح حاوف حس -12
، نين   لزت ع لميكنة عمميات  لحتث   لتب   لدت س يمحا ظرة  لفير )

تسررررالة ماجسررررنيت، كميررررة  لزت عررررة يمشررررنهت، جامعررررة  لزقررررازيق،  ررررتع 
 .  1983ينها،

دت سرررة نحميميرررة لررريعض  لع  مررر   لمرررةثتة عمررر  : سعبووو،يس ر  ش وووي  بوووي سعووو،س   -13
مننفعريو نحرر  مماتسرات  لررتش يرالتش  نقرريمه)  نجاهرات  لخررتيجيو   ل

، جمه تيررررررة مصررررررت  لعتييررررررة، تسررررررالة لهررررررا يقررررررتب ةررررررتب  لن ياتيررررررة
 .1994، جامعة  إلسكندتية، ةماجسنيت، كمية  لزت ع

دت سة لمقي) كع  م  مةثتة عم  زيادة ا  نقص : سعجك،شطر غنح    بك   ش ي -14
مية ، تسالة ماجسنيت، ككفاءة  لمتشديو  لزت عييو  لمصتييو

 .1976 لزت عة، جامعة  لزهت، 
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اثرررت  لع  مررر    قنصرررادية    جنماعيرررة  ررر   لمسرررن ب  :سعجووو س،ر  ش وووي ش وووايح -15
  سنهالك   لستب  لتيف   لنمط       لمسن ب  لنعميم   لسرتب 
 لتيف   لنمط       لطاقرة   سرنيعايية  لفكتيرة   لنكنيكيرة  لعصرتية 

احين   لصرررا ية  محمررة ايررر  عمررر   لسررتية  لتيفيرررة   لنمطيررة يقرررتب نرر
 ل تييرررة يمتكرررز دسررر ق، محا ظرررة كفرررت  لشررري  يالجمه تيرررة  لعتييرررة 

 .1968، تسالة ماجسنيت كمية  لزت عة جامعة  إلسكندتية،  لمنحدة

 لمماتسررات  لزت عيررة  لمحسررنة  لمنيعررة  رر   سعجوو س،ر  ش ووي ش ووايح   ي  ووا،   -16
ت ع يررريعض قرررتب إننررراج  لقمرررو   لع  مررر   لمتنيطرررة ينينيهرررا يررريو  لرررز 

مجمرررة  ليحررر ث  لزت عيرررة جامعرررة طنطرررا : نشرررتة متكرررز كفرررت  لشررري ، 
 .1981، كمية  لزت عة جامعة طنطا (4يحثية تق))

"  لعالقررة  سعجوو س،ر  ش ووي ش ووايح ر ا ش وواي  ىووبكح  بووي سعوو،ش    ي  ووا،س   -17
يررريو  لنعرررتض لمصرررادت  لمعم مرررات  نينررر   لرررزت ع  سرررنخد )   ت 

مجمررة  ليحرر ث  لزت عيررة قررتب  لمصررتية .  لميكنررة  لزت عيررة يرريعض  ل
كميرررة  لزت عرررة، جامعرررة طنطرررا  (،4) لعررردد  11جامعرررة طنطرررا مجمرررد 

1985. 

 آلثررررات   قنصررررادية   جنماعيررررة لمميكنررررة  سعجوووواحنطر أش ووووي أش ووووي  ي  ووووا،   -18
، ةيرت ميريو د ت  لمجمة   جنماعية  لق ميرة،  لعردد  لثران  لزت عية، 
 .1976 لنشت 

دت سة  لمسن ب  لمعت    نين   لمماتسات  لحديثة  ر  : يسعشبكحر أبا  حي  ش  -19
 إلننررراج  لحيررر  ن  يررريو مز تعررر  قتيرررة نكرررال  لعنرررب  ررر  متكرررز إينررراب 

، تسرالة ماجسرنيت، كميرة  لزت عرة جامعرة  ليات د    محا ظة  ليحيرتة
 .1977 إلسكندتية،



 المراجع
(231) 

دت سرة يعرض  لع  مر   لمتنيطرة يسرم ى نينر    ش ي  ي  وا،   يسعشبكحر أبا  ح -21
 لررزت ع لفكررتة نتييررة  لسررماى  رر  حقرر    لتز يقتيررة شررتن ب متكررز 

مجمة  إلسكندتية لميحر ث  لزت عيرة مجمرد دمنه ت، محا ظة  ليحيتة، 
 .1991كمية  لزت عة، جامعة  إلسكندتية  (،2 لعدد ) 35

يعررض  لع  مرر    جنماعيررة    قنصررادية   لسرريك ل جية  سعشن ووعر  ش ووي غووكن   -21
عمررررر  نينررررر  زت ع  لزينررررر و ل  كرررررات  لمزتعيرررررة   إلنصرررررالية  لمرررررةثتة 

 لمسررنحدثة  رر  متكررز يررتج  لعررتب يمحا ظررة مطررت ح  رر  جمه تيررة 
، تسرررررررررالة ماجسرررررررررنيت، كميرررررررررة  لزت عرررررررررة، جامعرررررررررة مصرررررررررت  لعتييرررررررررة

 .1974 إلسكندتية،

ات ء  لمررز تعيو  رر  قتيررة دسرر نس    سعشحي،ىر بووي سعوو،شح   بووي سعوو،شح   ي  ووا، -22
 ت  لزت عيرررة نحرررت ظرررت ط  لحمفا يرررة  ررر  مررردب مناسرررية يعرررض  آل

لالقنصررراد   لننميرررة  ررر  مصرررت    لمرررةنمت  لثررران لزت عرررة  لمصرررتية، 
 .1989، كمية  لزت عة، جامعة  لمنص تة،   ليالد  لعتيية

دت سة لثت يعض  لمن يت ت عمر  نجديديرة  لرزت ع  ر   سع ححار شا،حة  ك ح  -23
 ، تسررررالة دكنرررر ت ا، كميررررة  لزت عررررة، جامعررررةمجررررا   لميكنررررة  لزت عيررررة

 .1984 لقاهتة، 

، د ت  إلتشراد  لزت عر   د تا  ر  نطر يت  لتيرط سع اعطر شووح    ط ي  وا،   -24
 .1977 لكنب  لجامعية،  إلسكندتية، 

(: سع ووواعطر شووووح    وووطر سع وووكحععر  ش وووي ف شوووعر  وووكيحةر ف شوووع  ي وووك ،ح -25
،  كالررررة صررررقت لمصررررحا ة   لنشررررت،  إلسرررركندتية،  إلتشرررراد  لزت عرررر 

1984. 
،  لن يرررت   جنمررراع   مشررركالت  لمجنمررر   لمصرررتش(:  حسع اعطروووونكء  ي  وووا،  -26

 .1981كمية  آلد ب، جامعة  إلسكندتية، 
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،  إلسررركندتية، د ت  لن يرررت   جنمررراع    لنحرررديث سع ووواعطر وووونكء  ي  وووا،ح    -27
 .1993 لمعت ة  لجامعية، 

 لثات   جنماعيرة   قنصرادية لمنصرني   سع،سف طر أش ي  ك ح ، ي    ي  ا،   -28
، تسرررالة ماجسرررنيت كميرررة  آلد ب ، جامعرررة عررريو مررر  ررر  مجنمررر  مح

 .1979شمس، 

ميكنرررة  لزت عررررة   ررر  عنيرررات ت  قنصرررادية   سعوووو ينطر ، وووكي  ش وووي  ي  ووووا،  -29
ايحراث  مناقشرات  لمرةنمت مصت،     لمصتية،  سنت نيجية  لننمية 

 لعممرر   لسررن ش  لثرران  لالقنصررادييو،  لجمعيررة  لمصررتية لالقنصرراد 
 لقررررراهتة، كميرررررة  لزت عرررررة، جامعرررررة ، تي  لسياسررررر    إلحصررررراء   لنشررررر

1977. 

اثت  لميكنة عم   لننمية   قنصادية    تيط : سعونوحنطر  ش ي أبا سع  اح -31
جامعة  لزقازيق، -، تسالة ماجسنيت، كمية  لزت عة يمشنهتمصت

 .1985 تع ينها، 

نينررر   لمينكرررت ت  لنكن ل جيرررة  لمزتعيرررة يررريو : سع وووكحععر  ش وووي ف شوووع  ش وووي -31
، تسرالة ة ديت ط  ر  متكرز  لمحم ديرة يمحا ظرة  ليحيرتةمز تع  قتي

 .1977دكن ت ا، كمية  لزت عة جامعة  إلسكندتية،

قيررراد ت  سع وووكحععر  ش وووي ف شوووعر  ش وووير أش وووي حاووووف سعنوووا،  ي  وووا،س    -32
مجمررررة  ليحرررر ث  لزت عيررررة جامعررررة  لمررررز تعيو  رررر  مشررررت ع  لجزيررررتة، 

 .  1985 (، كمية  لزت عة جامعة طنطا2) لعدد 11طنطا، مجمد 

نحر  مقيراس كمر  لمسرن ب نينر   لمينكرت ت،  سع كحععر  ش وي ف شوع  ي  وا،   -33
 لمررررررةنمت  لد لررررررة إلحررررررادش عشررررررت ل حصرررررراء   لحاسرررررريات  لعمميررررررة 

، كميررررررة   ليحرررررر ث   جنماعيررررررة   لسرررررركانية،متكز  لحسرررررراب  لعممرررررر 
 .1986 لزت عة، جامعة عيو شمس،  لقاهتة، 
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 نيررة لرريعض  لع  مرر   لنرر  نررةثت دت سررة ميد سع ووكف عر   ووكي    ووك،  ي  ووا، ر -34
عم  دتجة معت ة  دتجة نين   لرزت ع لمن صريات  لزت عيرة  ر  قتيرة 

 لمررررةنمت  لررررد ل   لسرررراي  ل حصرررراء   لحسررررايات  لعمميررررة مصررررتية، 
، كميررررررررررة  لزت عررررررررررة، جامعررررررررررة   ليحرررررررررر ث   جنماعيررررررررررة   لسرررررررررركانية

 .  1982 لقاهتة،

   قنصرررادية لمقررررتب دت سرررة  آلثرررات  لنعميميرررة  سع وووب،ساىر  بوووي سع  حووو  شووووو   -35
 .  1972، تسالة ماجسنيت، كمية  لزت عة، جامعة  لقاهتة،  إلتشادية

دت سرررة مقاتنرررة لثرررت يعرررض  لطرررتق  إلتشرررادية  سع وووب،ساىر  بوووي سع  حووو  شوووو   -36
، تسررررالة دكنرررر ت ا، كميررررة  لمسررررنخدمة  رررر  جمه تيررررة مصررررت  لعتييررررة

 .1978 لزت عة، جامعة  لقاهتة،  لجيزة، 

:  لثررت  لنعميمرر  ف،حووير  ش ووي أش ووي  ي  ووا،س  ، شووو  سع ووب،ساىر  بووي سع  حوو  -37
 لمسررررنخدمة  رررر  مصررررت، ممحررررق كنرررراب  ةلرررريعض  لطررررتق  إلتشررررادي

،  كالررررة عرررا) 31 لمررررةنمت  إلتشرررادش  منجررررز ت  إلتشررراد  لزت عررر ، 
 إلتشرراد  لزت عرر ، متكررز  ليحرر ث  لزت عيررة،  ز تة  لزت عررة،  لجيررزة، 

1983. 

لطرتق   لمعينرات  إلتشرادية، اساسريات   سع ب،ساىر  بي سع  ح  شو   ي  وا،   -38
،  لطيعررة  ل لرر ، معهررد يحرر ث  إلتشرراد  لزت عرر   لنعمرري)  إلتشررادش

 .  1985  لننمية  لتيفية، متكز  ليح ث  لزت عية،  ز تة  لزت عة، 

دت سرة نحميميرة لعمميرة نحرديث  لرزت ع سع ب،ساىر  بوي سع  حو  شوو ر  ي  وا، ر  -39
عهررد يحرر ث  إلتشرراد  لزت عرر  ، م(18نشررتة يحثيررة تقرر) ) لمصررتييو، 

  لننميرة  لتيفيرة، متكرز  ليحر ث  لزت عيرة،  ز تة  لزت عرة   سنصرالح 
 .1987 لت ض ،  

، تسرالة دت سرة نحميميرة لمينيراو  لقيرادش  ر  قتيرة مصرتية: سع نكاىر عحنوط ش وكي -41
 .1978ماجسنيت، كمية  لزت عة، جامعة  لقاهتة،
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لمقتيررة    جنمرراع ن ييررت  لينرراء    ررد ت  لنكن ل جيررا :  ر أش ووي   ووكحسع ووكف ع -41
كميرة  ،تسالة دكنر ت ا، قتينيو مصتينيو   دت سة ميد نية  ، لمصتية
 .1983 ،جامعة عيو شمس  ، آلد ب

 لمعرراتط،  ة، منشرر  لن يررت   جنمرراع  :( ش ووي   وو،  ي  ووا،  ش ووي سعحنووابطر -42
1996. 

هضررة ، د ت  لنمتجرر   إلتشراد  لزت عر  :( ش ووي   و،  ي  وا،  ش وي سعحنوابطر -43
 .1998، ييت ت،  لعتيية لمطياعة   لنشت

  رر مشررت ع نطرر يت اسرراليب  لزت عررة  ، لزت عررة  آلليررة سعحاحووحر  ىووح ط   ووكحر -44
 ز تة  ،هي رررة  لمررر)  لمنحررردة ،، منظمرررة  لة يرررة   لزت عرررة لنيررر    دش

 .1985 ، لزت عة

(:  لزت عرة سعحاححر  ىح ط   كحر باعسرإب،سهح  إب،سهح ر  ش ير بي،  ي وك ،ح -45
، يتنرررام  مشرررت ع نطررر يت اسررراليب  لزت عرررة  ررر    دش  لنيررر ليرررة،  آل

 .1985،   لننمية ل م)  لمنحدة،  ز تة  لزت عة   سنصالح  لت ض

،  إلسرركندتية، اساسريات عمر)  إلتشراد  لزت عر  سع وكيعطر أش وي سعووحي  ي  وا،   -46
 .1972د ت  لمطي عات  لجديدة، 

 إلتشررراد (،  ي  وووا،س  ش ووويسع وووكحععر  ش وووي ف شوووع   سع وووكيعطر أش وووي سعووووحير -47
،  لمةسسرررة  لمصررررتية  لزت عررر   ررر   لمجنمعرررات  لتيفيررررة  لمسرررنحدثة

 لعامررررررررة  سررررررررنزت ع  ننميررررررررة  لت ضرررررررر ، د ت  لطياعررررررررة   لنشررررررررت، 
 .1974 إلسكندتية، 

 لع  مر    جنماعيرة    قنصرادية  سع كيعطر  بي سع  كح  ش ي  جكهي  ي  وا،   -48
تسرات  لمزتعيرة  لمسرنحدثة  لمتنيطة ينينر  زت ع ينجرت  لسركت لممما
مجمرررررة  إلسررررركندتية لميحررررر ث يررررريعض قرررررتب محا ظرررررة كفرررررت  لشررررري ، 
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(، كميررة  لزت عررة، جامعررة  إلسرركندتية، 1) لعرردد  39 لزت عيررة مجمررد 
1994. 

نحميررررر   - لمجنمررررر   لمحمررررر   ررررر   لقتيرررررة   لمدينرررررة سع بوووووير ىوووووالح  ي  وووووا،   -49
ميرة س سي ل ج     عم)   جنماع  دت سات نظتيرة  نطييقيرة  ر  نن

،  إلسررركندتية، د ت  لمعت رررة  لجامعيرررة،  نحرررديث  لمجنمعرررات  لناميرررة
 يد و.

 لرد ت   لننمية  لنكن ل جيرة مفه مهرا  منطميانهرا،: سع بحيىر ح قاا فهي  ي  ا،  -51
 .1989 لد لية لمنشت   لن زي ،  لقاهتة،

: دت سررة عررو نينرر   لسرراليب  لزت عيررة  لحديثررة سع  بووطر  ش ووي إبوو،سهح   ي  ووا،  -51
مجمرررة  ليحررر ث تيرررة مسنصرررمحة  ررر  جمه تيرررة مصرررت  لعتييرررة،  ررر  ق

(، كميرة  لزت عرة، جامعرة 4) لعردد  15 لزت عيرة جامعرة طنطرا مجمرد 
 .1989طنطا، 

، د ت  لنهضرررة نكن ل جيرررا  لم  قرررط  لنعميميرررة : سع ظح  ي  وووا،  بوووي سع ،جوووكنطر -52
 .1985 لعتيية،  لقاهتة، 

ض  لع  مرر    قنصررادية دت سررة نحميميررة لرريع: سعقك ووعر  ش ووي سعوووحي ووونح ك  -53
   جنماعيرررة   لنفسرررية   إلنصرررالية  لمرررةثتة عمررر  نينررر  زت ع  لقطرررو 
ل  كرررات   لسررراليب  لزت عيرررة  لمسرررنحدثة يقتيرررة ز  يرررة ةرررز   متكرررز 

، تسررالة ماجسررنيت، كميررة  لزت عررة، جامعررة دمنهرر ت محا ظررة  ليحيررتة
 .1975 إلسكندتية، 

جنماعيررة  لنرر  نررةثت عمرر  نينرر   لع  مرر    قنصررادية    ،  سعنحنووةر ح ووط شووو  -54
، تسرررالة دكنررر ت ا،  ل كرررات  لمسرررنحدثة يررريو زت ع  لقطرررو  ررر   لعرررت ق

 .1977كمية  لزت عة، جامعة  إلسكندتية،
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نينر   لرزت ع   ر د ت  مسنقي  محطرات  لخدمرة  آلليرة  :سش ي فؤسي سع ىنحشطر -55
تسرررررالة دكنررررر ت ا، ةيرررررت   لزت عيرررررة، لمصرررررتييو لميكنرررررة  لمماتسرررررات 

 .1986مية  لزت عة، جامعة  لزهت، منش تة، ك

 خنتنررا لمفررالح، :  لزت عررة  آلليررة  رر  مصررت،   سع ىووحنشطر أش ووي فووؤسي  ي  ووا، -56
، مجمررررررس  إلعررررررال)  لتيفرررررر ،  ز تة  لزت عررررررة ،  لقرررررراهتة، 134 لعرررررردد 
1991. 

 لعالقررررة يرررريو يعررررض  لخصررررا ص  سع  قووووحر  بووووي سعوووو،ش   إبوووو،سهح   ي  ووووا،   -57
اتسرات  لنر  يطيقهرا متير   لنحر    قنصادية    جنماعية  يريو  لمم

مجمة  ليح ث  لزت عيرة يمنطقة  إلحساء يالمممكة  لعتيية  لسع دية، 
، كميرررررررة  لزت عرررررررة، جامعررررررررة (4) لعررررررردد 16جامعرررررررة طنطرررررررا مجمرررررررد 

 .  1991طنطا،

دت سرة  جنماعيرة لنينر   لسراليب  لنكن ل جيرة   سع غكا،ىر ىوكعو  ش وي  شوع  -58
، تسررالة ماجسررنيت، كميررة ة لحديثررة يرريعض  لمنرراطق  لتيفيررة  لمصررتي

 .1994جامعة  لمن  ية،  - لزت عة

ت(، نر  ، نتجمرة محمرد عمر  محمرد )دكعمر)   جنمراع  لصرناع  :بك، ،ر وو ح  -59
 .1979د ت  لمعاتط  لجامعية،  إلسكندتية،

، كميرة  لزت عيرة،  لميكنة  لزت عية   لجرت ت ت  لزت عيرة :بكوحنطر جا،ج  ي  ا،  -61
 .1976جامعة  لقاهتة، 

دت سرررة  آلثررررات   جنماعيرررة    قنصرررادية لمميكنررررة  ر  بوووي سعجوووواسي سعووووحي بوووكعط -61
، تسررررالة ماجسررررنيت، كميررررة  لزت عررررة يكفررررت  لشرررري ، جامعررررة  لزت عيررررة
 .1991طنطا، 

نينررر  نكن ل جيرررا  لنهررر ض ياإلننررراج  لحيررر  ن  يررريو  بوووكعطر  بوووي سعجووواسي سعووووحي  -62
تسرررالة دكنررر ت ا، كميرررة  مز تعررر  متكرررز قمررريو يمحا ظرررة كفرررت  لشررري ،

 .1996 لزت عة يكفت  لشي ، جامعة طنطا، 
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 لحمالت    ي  ا،س بي،س ر   ،   ش ير اونح ك ر و ح،  بي سعغ ك،  -63
 لمةنمت ، ت لق مية كمدخ  لمنه ض يالمحاصي   لزت عية    مص

 ل   ل تشاد  لزت ع    لننمية  لتيفية، مع قات  سنخد )  لمعت ة 
 .1993،، كمية  لزت عة، جامعة  لمنص تة لزت عية

 معجررر) مصرررطمحات  لعمررر )   جنماعيرررة، مكنيرررة  أش وووي   وووط  ي  وووا،  بووويا ر -64
 .1986 ليناو، ييت ت،

 لميكنررة   سررنخد )  رر نحررد مررو  لن سرر    لنرر  لع  مرر   :بوواعسر إبوو،سهح  إبوو،سهح  -65
 لعرررردد  لثالررررث،  ، لمجمررررة  لزت عيررررة ، لزت عيرررة  كيفيررررة  لن مررررب عميهررررا

 .1986  لقاهتة،،  لسنة  لثامنة   لعشت و

د ت  إلتشاد  لزت ع     نط ي   :جانوا ر وك .هور  حناجر سح،حح -66
 لنكن ل جيا  لجديدة،  نقديمها لممز تعيو    كناب  إلتشاد 

، دلي  متجع ، )نحتيت( ي تن و س  نس و، لطيعة  لثانية،  لزت ع 
 لنسخة  لعتيية، منظمة  لة ية   لزت عة ل م)  لمنحدة، 

 .1991ت ما،

دت سرة نحميميرة لريعض  لمن يرت ت  لمرةثتة  :( ي  وا، سعنبوع شبحار  ش ي شووا -67
زت ع  لمحاصرري   لحقميررة لمميكنررة  لزت عيررة يمحا ظررة   سررنخد )عمرر  

 إلحررادشمجمررة ح ليررات  لعمرر )  لزت عيررة يمشررنهت،  لمجمررد  لقمي ييررة، 
 -، كميررة  لزت عررة يمشررنهت، جامعررة  لزقررازيق  لثالثرر و،  لعرردد  لثالررث

 .1993 تع ينها ،

، اكاديميررة  ليحررث ننميررة  لنكن ل جيررا  رر  مصررت  نووط  نووط  ي  ووا،   شبووح ر -68
 .1987 لعمم    لنكن ل جيا،  لقاهتة،

دت سة  عالية  لحمالت  إلتشادية عم  : شوا سعنبعر  بي سعش حي  ش ي -69
) . ع  اثت حممة إتشادية عم  مقا مة ج.   ر   إلتشادش لعم  
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 لزت عة، جامعة  ، تسالة ماجسنيت، كمية لف ت و    قتية مصتية
 .1981 لقاهتة، 

يعرررض  لع  مررر    جنماعيرررة    قنصرررادية   إلنصرررالية : شوووو ر شوووو   وووك ، -71
 لمرةثتة عمرر  نينرر   لررزت ع ل  كرات   لسرراليب  لمسررنحدثة  رر  يعررض 
مشرراتي   إلصررالح  لزت عرر   رر  متكررز سررنات يمديتيررة  لنيرر   لزتق 

ميرة  لزت عرة، ، تسرالة ماجسرنيت، ك   جمه تية  لس د و  لديمقت طيرة
 .1973جامعة  إلسكندتية،

دت سررة حالررة  ننشررات محصرر    لمرر ط يرريو مز تعرر  كفررت  شوووح ر ج ووكح ب حووت  -71
،  تسررررررررررررررالة ماجسررررررررررررررنيت، كميررررررررررررررة  لزت عررررررررررررررة، جامعرررررررررررررررة  لررررررررررررررد  ت

 .  1986 إلسكندتية،

دت سررة  آلثررات   قنصررادية    جنماعيررة لمميكنررة  لزت عيررة :   وو،ر  ش ووي  ش ووي -72
جسررررنيت، كميررررة  لزت عررررة، جامعررررة ، تسررررالة ما رررر  محا ظررررة  لشررررتقية

 .1991 لزقازيق، 

، د ت  لكناب  لعتي  لمطياعة  لقي)   لعاد ت   جنماعية: يحكار فا حة -73
 .1966  لنشت،  لقاهتة، 

 –نحميررر  كمررر   جز ررر   – ميرررادال   قنصررراد   بوووي سع ووون     ي  وووا،   ،س وووطر -74
 .2111، سنة لقاهتةشمس،  عيو لجزء  ل   مكنية 

 
 

 إلحنياجات  لندتييية لممتشديو  لزت عييو   ، ش ي س، كير و حي  بك -75
، لمقياد ت  لمحمية    مجا  إسنخد )  لميكنة  لزت عية يالقمي يية

 تع ينها، ، جامعة  لزقازيق ،كمية  لزت عة يمشنهت ،تسالة دكن ت ا
1991. 
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 متجعرر ، يحررث نقرر   نشررت  لنكن ل جيررا  لزت عيررة :ووو حي  بووكس  ش ووي ، ووكير -76
 عررررا) ،لمجنررررة  لعمميررررة  لد  مررررة لنتقيررررة  لسرررران ا ةيررررت منشرررر ت مقررررد)

2111. 

انمرررراط   نصررررا   لمتجعرررر   لزت عرررر    لمزتعرررر   اثررررت  ،  ر إبوووو،سهح  أش ووووي  -77
 لمن يرررررررت ت   قنصرررررررادية    جنماعيرررررررة   لسررررررريك ل جية    نصرررررررالي  
 لمعت يررررررة  رررررر  مقررررررد ت   سررررررنيعايية  لفكتيررررررة   لسررررررم يية  لزت عيررررررة 

فييو  لرزت عييو ينر  ح  متكرز دمنهر ت  لمزتعية  لعصرتية لمقرادة  لرتي
، تسرررالة ماجسرررنيت، يمحا ظرررة  ليحيرررتة،  لجمه تيرررة  لعتييرررة  لمنحررردة

 .1971كمية  لزت عة، جامعة  إلسكندتية، 

نحميررر  مررر قف   ،  ر إبووو،سهح  أش وووير ش وووكيور وووو ي أبوووا ووووحف  ي  وووا،س     -78
لمفجرر ة  لنكن ل جيررة  لزت عيررة لرردب زت ع  لزينرر و يرحرردب قررتب متكررز 

مجمررة  لمن  يررة لميحرر ث  لزت عيررة مجمررد ممرريو يمحا ظررة مطررت ح،   لع
(، كميررررة  لزت عررررة، جامعررررة  لمن  يررررة  لجررررزء  لثرررران  – 4) لعرررردد  18

1993. 

، نتجمررة سررام  ناشررد، عررال)  ل كررات  لمسررنحدثة  كيررط نننشررت،اجوو، ر أف،حووتر  -79
 .1962 لكنب،  لقاهتة، 

 لمجمررة     لعتييررة،  لررد  رر  ضرر  نقرر   نرر طيو  لنكن ل جيررا  :أنحوواس   شووال ر -81
لمنتييررررة   لثقا ررررة   لعمرررر )،  لعرررردد   لعتييررررة،  لمنظمررررة  لعتييررررة لمعمرررر )

   .1984 لت ي ،  لسنة  لثالثة،  

عالقة خصا ص  ل كات  لزت عية  لمسنحدثة   ه،س ر حشحط  نط   ي  ا،   -81
 لند ة  لق مية ح   يمعد ت  ننشاتها نحت  لظت ط  لمصتية، 

،  لمنظمة  لعتيية لمننمية  طو  لعتي  إلتشاد  لزت ع      ل
 .1985 لزت عية     ل طو  لعتي ،  ليمو، صنعاء، 
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نينرررر   لنكن ل جيررررات   ت   يررررة  لزت عيررررة : سع جحووووي ي حوووويس ر   ووووكي أنووووا،  بوووو -82
، تسررالة دكنرر ت ا، كميررة  لمسررنحدثة يرريو مز تعرر  محا ظررة كفررت  لشرري 

 .2115زت عة مشنهت، جامعة ينها، 

دت سرررة   نجاهرررات    حنياجرررات  لندتيييرررة لميكنرررة  ي  حوووير أش وووي اجوووي   ش ووو -83
 لزت عرررة يررريو  لرررزت ع   لمتشرررديو  ررر  متكرررز ايررر  حمرررص يمحا ظرررة 

، تسرررررالة ماجسرررررنيت، كميرررررة  لزت عرررررة، جامعرررررة  إلسررررركندتية،  ليحيرررررتة
1981. 

 ليحرررث  نقررر   لنكن ل جيرررا   إلتشررراد   لنررردتيب   ووووال ر  ش وووي  ووو ح   ي  وووا،  -84
نرررررد ة نحميررررر   لسياسرررررات ييرررررة،  لزت عررررر   ررررر  جمه تيرررررة مصرررررت  لعت 

،  ز تة  لزت عة، منظمة  لة ية   لزت عرة ل مر)  لزت عية    ج.).ع
 .1992 لمنحدة،  لجزء  لثان ،  لقاهتة،

، جامعرررة  لك يرررت، قرررام س   نثت ي ل جيرررا  وووونح ر  وووك ،  ىوووح ط  ي  وووا،  -85
 .1981 لطيعة  ل ل ،

دتيب  لنحرررر يم  (: نجتيررررة عمميررررة  رررر   لنررررووووونح ر فووووؤسي   ووووكح سعوووويح   ي  ووووا، -86
مجمرررد لممتشرررديو  لرررزت عييو  ررر  مجرررا  نخطررريط  ليرررت م    تشرررادية، 

مةنمت مسنقي   لعم    تشادب  ر  ظر  نظرا)  لسر ق  لحرت  م قر  
 .1995،  لجمعية  لعممية لالتشاد  لزت ع ،  لجيزة،  لنعا و  ي 

،  قنصراديات  لنحسريو  لر ت ث  لمجرام س  لمصرتب ونح ك ر سب،سهح    ي  وا،   -87
د ا سياسررات نتييررة  لحيرر  و  رر  مصررت،  لمتكررز  لررد ل   لمصررتب نرر

 .1988 عة،  لدق ،لمزت 
 

، تسرررالة  لن يرررت  لنكن لررر ج   ررر   لزت عرررة  لمصرررتية وووونحك ر  ش وووي حاووووف  -88
 .1986دكن ت ا، كمية  لزت عة ، جامعة  لزقازيق، 
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 إلتشاد  إلطات   جنماع ،  ،إدخا   لن يت  لنكن ل ج    Jواف،سن ار  -89
، س  نس و   خت و، منظمة  لة ية دلي  متجع   لزت ع 

 .1991  لزت عة،  لم)  لمنحدة،  لطيعة  لثانية، ت ما، 

ت رض نينر  يعرض  لمماتسرات  لمزتعيرة  لمسرنحدثة :  ك ،ر  ش ي شك وي ح وط -91
، تسرررالة دكنررر ت ا، كميرررة  لزت عرررة، جامعرررة يررريو  لمرررز تعيو  لمصرررتييو

 .1984 لزهت،

نشت  نين   ل كات  لزت عية  لمسنحدثة  ر   ، ر ك ،ر  ش ي شك ي ح ط  ي  ا  -91
 لمررةنمت  لعممرر   لثرران  حرر    لمنرراطق  لجديرردة عمرر  نتعررة  لسررال)، 

، كميرة   لمجنمعية عم  نتعة  لسال) يسيناء ةمسنقي   لننمية  لزت عي
 .  2111 لعم )  لزت عية  ليي ية يالعتيش، جامعة قناة  لس يس، 

  يررر ع  لمينكرررت ت  لنكن ل جيرررة  ررر   نينررر :  وووكهح ر  ىوووك  ووووحي أش وووي شوووو  -92
، تسرالة مجا   إلنناج  لحي  ن     متكز اشرم و يمحا ظرة  لمن  يرة

 .1995ماجسنيت، كمية  لزت عة، جامعة  لمن  ية، 

دت سررة نحميميررة ل تشرراد  لزت عرر   اثرراتا  رر   لقررتب :  ، وو،ر بي سعش حووي أ ووح  -93
 عرررررة، ، تسرررررالة ماجسرررررنيت، كميرررررة  لزت  إلتشرررررادية يمحا ظرررررة  لشرررررتقية

 .1971جامعة  لقاهتة، 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دت سة نحميمية ل تشاد  لزت ع   اثراتا  ر   لقرتب  إلتشرادية   نبطر ،جكء شك ي  -94
، تسرررالة ماجسرررنيت، كميرررة  لزت عرررة يكفرررت  لشررري ، يمحا ظرررة  لشرررتقية
 .1976جامعة طنطا، 

 جيرة  لع  م   لمةثتة عم  نين   لمينكرت ت  لنكن ل  نبطر ،جكء شك ي  ي  ا،ح   -95
 لمسرررنحدثة يررريو مز تعررر   لتز يمتكرررز كفرررت  لشررري  يمحا ظرررة كفرررت 
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 لمررةنمت  لررد ل   لثالررث عشرت ل حصرراء   لحسررايات  لعمميررة  لشري ، 
، كميررررة  لزت عررررة، جامعررررة طنطرررررا،   ليحرررر ث   جنماعيررررة   لسرررركانية

1988. 

(: لمنطميات  لندتييية لممتشديو  لرزت عييو يمحا ظرة  نبطر ،جكء شك ي  ي  ا،ح -96
، كميرررررة (4،  لعررررردد )14مجمرررررة  ليحررررر ث  لزت عيرررررة، مجمرررررد تييرررررة،  ل 

 .1988 لزت عة، جامعة طنطا، 

نحميرر  مسرراتش   وونبطر ،جووكء أش ووير ىووا  ر ،س ووا  بووي سعنححووف  ي  ووا،س    -97
لمحردد ت سررم ى  لررزت ع لفكررتة نحمير   لرر تة  لشررامية يررالف    لصرر يا، 

ة ، كميررررر(1) لعررررردد 38مجمرررررة  إلسررررركندتية لميحررررر ث  لزت عيرررررة مجمرررررد 
 .1993 لزت عة، جامعة  إلسكندتية، 

 لع  م    جنماعية  لمةثتة عم  نين  يعض   نبطر ،جكء شك ي  ي  ا،ح   -98
 لمينكت ت  لنكن ل جية  لمسنحدثة ييو مز تع  قتب محا ظة كفت 

مجمة  إلسكندتية  لشي    لتياض يمحا ظة كفت  لشي    لتياض، 
 .1994سكندتية،  ، كمية  لزت عة، جامعة  إللميح ث  لزت عية

م قررررط  لقررررادة   لنيرررراع مررررو نينرررر   ل كررررات   وووونبطر ،جووووكء شك ووووي  ي  ووووا،ح   -99
  لسرررراليب  لزت عيررررة  لمسررررنحدثة يقتيررررة نصررررتة متكررررز كفررررت  لشرررري  

 21مجمرررة  لمنصررر تة لمعمررر )  لزت عيرررة مجمرررد يمحا ظرررة كفرررت  لشررري ، 
 .1995، كمية  لزت عة، جامعة  لمنص تة، (1) لعدد

 لزت عيرة  ر    لنكن ل جيا ليعاد   جنماعية لنق   يعض :سعنجك،   كح ر ىكي  -111
، تسررالة دكنرر ت ا، جامعررة إحرردب محا ظررات جمه تيررة مصررت  لعتييررة

 .2111شمس،  عيو

،  لطيعرررة  لسرررايعة، مكنيرررة عمررر)  لرررنفس  لنتيررر ش ىوووكعور أش وووي   وووط  ي  وووا،   -111
 .1961 لنهضة  لمصتية،  لقاهتة، 
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جنماعيررررررة    قنصررررررادية  لع  مرررررر       ،ىووووووكعور ىووووووب،   ىووووووح ط  ي  ووووووا  -112
  إلنصررالية   لنفسررية  لمررةثتة عمرر  مسررن ب نينرر  زت ع صررنط  لتز 

ل  كررررات   لسرررراليب  لزت عيررررة  لمسررررنحدثة يقتيررررة اممرررريط  171جيررررزة 
 لمةنمت  لد ل   لعاشرت ل حصراء   لحسرايات يمتكز إيناب  ليات د، 

، كميررررة  لزت عررررة، جامعررررة  لعمميررررة   ليحرررر ث   جنماعيررررة   لسرررركانية
 .  1985إلسكندتية،  

 

دت سرررة   حنياجرررات  لندتيييرررة لممرررتاة  لتيفيرررة  ررر   ىوووكعور ىووو كء فوووؤسي  افحووو   -113
يرررريعض قررررتب محا ظررررة   لمصررررتشمجررررا  نتييررررة  تعايررررة  لجررررام س 

، تسررررررالة دكنررررررر ت ا، كميررررررة  لزت عررررررة، جامعرررررررة  إلسرررررركندتية   ليحيررررررتة
 .1994 إلسكندتية،

ا، دت سرة لريعض  ليعراد مشركمة نقر   لنكن ل جير(: حكه،ر فحنوك   ش وي  ي  وا،ح -114
 لقررراهتة،  لهي رررة  لمصرررتية  لعامرررة لمكنررراب،   لسياسرررية    جنماعيرررة،

1986. 

دت سررة نطييقيررة لعمميررة نشررت  لمعم مررات  لجديرردة :  ووك،فر  وو، ا   بووي سعوو،شح  -115
، تسررالة ماجسررنيت، قسرر)   قنصرراد  لزت عرر ، كميررة  رر  تيررط  لجيررزة

 .1965 لزت عة، جامعة  لقاهتة، 

،  إلتشاد  لزت عر  يريو  لفمسرفة   لنطييرق: بي سعغ ك، حل  ي  ا،  بي سعغ ك،ر   -116
 .1975د ت  لمطي عات  لجديدة،  إلسكندتية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  إلتشاد  لزت ع  ييو  لفمسفة   لنطييق حل  ي  ا،    بي سعغ ك،  بي سعغ ك،ر -117
 .1976د ت  لمطي عات  لجديدة،  إلسكندتية، 

دت سة نحميمية ليعض  لع  م   لفتدية   ر ىحك  سعيح   ش ي بي سعغ ا، -118
  لمجنمعية  لمحددة ليعاد  لنطييق  لنكن ل ج   لزت ع  ييعض 
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، تسالة دكن ت ا، كمية  لزت عة، جامعة قتب محا ظة  ليحيتة
 .1995 إلسكندتية، 

 لررزت ع   سرنخد )   ي  ا،س ىوكعور ووناى وونح ك   رر  ش وي أش وي، بوي سعقوكي -119
نشررتة تيررط محا ظررة  لقمي ييررة،   رر دت سررة ميد نيررة  ،نررة  لزت عيررةلمميك

 ،  لننميرررة  لتيفيرررة  لزت عررر ، معهرررد يحررر ث  إلتشررراد 96يحثيرررة تقررر) 
 .1992 ز تة  لزت عة،   ،متكز  ليح ث  لزت عية

 لعممر    لمرةنمت سرنت نيجية  لنكن ل جيرا،   ر إوو ك حح ىوب،   ي  وا، سهلل بوي  -111
 1976  لناشت ةيت مييو، ،و لثان  لالقنصادييو  لمصتيي

، د ت  ل  اء لمطياعة  إلتشاد  لزت ع    بي سع قىاير بهجت  ش ي  ي  ا،  -111
 .1987  لنشت،  لمنص تة، 

، د ت  ل  راء لمطياعرة  إلتشاد  لزت عر    بي سع قىاير بهجت  ش ي  ي  ا،   -112
 .1988  لنشت   لن زي ،  لمنص تة، 

 ،ت  سررنخد )  لمعت ررة  لزت عيررةمع قررا   بووي سع قىوواير بهجووت  ش ووي  ي  ووا،  -113
، كميررررة  لزت عررررة،  لمررررةنمت  ل   ل تشرررراد  لزت عرررر    لننميررررة  لتيفيررررة

 .1993جامعة  لمنص تة،

 ،قضايا  لنكن ل جيا  لمعاصتة    مصرت : بي سع،ش  ر إب،سهح  شن ع  ي  ا،  -114
كنرررررررراب  لمررررررررةنمت  لسررررررررن ش  لسرررررررراي  لكاديميررررررررة  ليحررررررررث  لعممرررررررر  

 .1981اشت، ةيت مييو  لن ،  لنكن ل جيا

 لميكنررة  لزت عيررة  رر   لررد    لمنخمفررة عالقنهررا يالننميررة :  بوويور حاوووف  ش وواي -115
، تسرررالة ماجسرررنيت ، كميرررة  ظت  هرررا  لمهيررر ة  ررر   لزت عرررة  لمصرررتية

 .1973 لنجاتة ، جامعة  إلسكندتية، 

، ) لطيعرة  ل لر (، مقدمر   ر  إد تة  لعمرا    ح طرىيح   ش واي  ي  وا،   -116
 .1972يعة،اسي ط، مكنية  لطم
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، مصرررت لمخررردمات  إلتشررراد  لزت عرر   لمعاصرررت(:   ووو،ر أش وووي  ش وووي  ي  وووا، -117
 .1992 لعممية،  لقاهتة، 

، د ت  لنهضرررة  لمتجررر   ررر   إلتشررراد  لزت عررر    ووو،ر أش وووي  ش وووي  ي  وووا،   -118
 .1972 لعتيية،  لقاهتة، 

دت سرة نحميميرة لريعض  لع  مر   لمتنيطرة   ث ك ر و ح،  بي سع ظوح   ي  وا،   -119
مجمرررة  )  لميكنرررة  لزت عيرررة يررريو  لرررزت ع  ررر  قتيرررة مصرررتية، ياسرررنخد

، كميررررة  لزت عررررة، (1) لعرررردد32 إلسررركندتية لميحرررر ث  لزت عيررررة مجمرررد 
 .1987جامعة  إلسكندتية، 

اثرررررت يعرررررض  لع  مررررر    قنصرررررادية    ث ك روووووو ح،  بوووووي سع ظوووووح   ي  وووووا،   -121
   جنماعيرررررة   إلنصرررررالية   لنفسرررررية عمررررر  نينررررر  مز تعررررر   لخضرررررت 

مسرررنحدثة  ررر  قضررراء سرررمي  يمحا ظرررة دهررر ى يجمه تيرررة ل  كرررات  ل
، (3) لعررردد 31مجمررررة  إلسررركندتية لميحررر ث  لزت عيرررة مجررررمد  لعرررت ق، 

 .1986كمية  لزت عة، جامعة  إلسكندتية 

دت سرررة نحميميرررة لمع  مرر   لمرررةثتة عمررر    ث ووك ر وووو ح،  بوووي سع ظوووح   ي  وووا،   -121
لالقنصرراد   لمررةنمت  لثرران  نخررا   لقررت ت  لزت عرر   رر  قتيررة مصررتية، 

، كمية  لزت عرة، جامعرة  لمنصر تة،   لننمية    مصت   ليالد  لعتيية
1989. 

،  رر   ليحرر ث  لنفسررية   لنتي يررة تنحمرريال لييانررا  ووال ر ىووالح سعوويح   ي  ووا،   -122
 .1985د ت  لفكت  لعتي ،  لقاهتة، 

، تسالة  نجاهات  لزت ع نح   لمسنحدثات  لزت عية  ال ر حو،حة أش ي  -123
 .1986مية  لزت عة، جامعة  لقاهتة، دكن ت ا، ك

، د ت  لثقا رة لمنشرت  لن يرت   جنمراع    لننميرة   نطر شحي، إبو،سهح   ي  وا،   -124
 .1982  لن زي ، 
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،  لهي رة  لمصرتية  قنصراديات  لميكنرة  لزت عيرة  غنح ر سعووحي حاووف  ي  وا،  -125
 .1981 لعامة لمكناب،  لقاهتة، 

، د ت  لمعت رررة جنمررراع    لنخطررريط لن يرررت    :(غحووو ر  ش وووي  وووكحف  ي  وووا، -126
 .1987 لجامعية،  إلسكندتية، 

  نصا ت  إلتشادية  عممية نين   لنكن ل جيا     إلتشاد : فنحجحر أف . س -127
، إعد د ييتن و  س س  نس و،  لطيعة  لزت ع  دلي  متجع 

 .1991 لثانية، ت ما، منظمة  لة ية   لزت عة ل م)  لمنحدة، 

،  لررررد ت  لق ميررررة لمطياعررررة   لنشررررت، )  لررررد تة  لزت عيررررةننظرررري : ر  ش ووووايفووووا   -128
 .1975، لقاهتة

مشاك   إلتشاد  لزت عر   ر   ضدت سة نحميمية ليع: د حلر  بي سعشنح   بكس -129
، تسرررالة  ج.).ع :نقيررري)  لحقررر    إلتشرررادية لمررر تة يمحا ظرررة  لمن  يرررة

 .1969ماجسنيت، كمية  لزت عة، جامعة  لقاهتة، 

نق   نطييق  لمسنحدثات  لزت عية    محا ظة  :سعهك  أش ي أش ير دحا -131
، تسالة دكن ت ا، كمية  لزت عة يالفي )، جامعة  لقاهتة،  لفي )
1999. 

دت سرة ميد نيرة لريعض  آلثرات   جنماعيرة    كحر  ش ي   ح   ش ي  ي  وا،   -131
 لمنعمقرررررة ياسرررررنخد )  لميكنرررررة  لزت عيرررررة  ررررر  إحررررردب قرررررتب محا ظرررررة 

، كميرة     ية    مصرت يرالجه د  ل  نيرةمةنمت سد  لفج ة  ل ل تيية، 
 .  1987 لزت عة، جامعة  لمنص تة، 

مكنيررة  لنجرراتة   لنعررا و،  ، دت سررات  رر  ننميررة  لمجنمرر عح ووعر  نووط  ي  ووا،   -132
 .1979 لمنيتة،  لقاهتة، 
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(: يعررررض  لع  مرررر    جنماعيررررة    قنصررررادية  ش ووووي  ش وووواي ب، ووووكت  ي  ووووا، -133
 ية  لتض  لزت عيررررررة  لمنعمقررررررة ياسررررررنخد ) اشررررررعة  لميررررررزت  رررررر  نسرررررر

 لمرررةنمت  ل   لمجمعيرررة  لمصرررتية لمهندسرررة يمحا ظرررة ينررر  سررر يط، 
 .  1988، كمية  لزت عة، جامعة  لقاهتة،   لزت عية

، دت سررة  رر  طت  ررق  ليحررث  ليحررث   جنمرراع   ش ووير  ش ووي  نووط  ي  ووا،   -134
 .1995 اساليي ، د ت  لمعت ة  لجامعية،  إلسكندتية، 

ع  م   لمتنيطة   لمحددة لنق   لنكن ل جيا  لزت عية  ل : ش اير إوك ة   اعع -135
تسالة   لحديثة ييو  لمز تعيو يالت ض   لمسنصمحة يمصت،

 .1994ماجسنيت، كمية  لزت عة، جامعة  إلسكندتية،

د ت   تشاد  لزت ع    ش،اسر فا ى ن ح ر اهبلر أش ي ج كح  ي  ا،س    -136
لنس يق  لزت ع ،   -صيانة  ليي ة-   مجا ت  لثقا ة  لسكانية

مةنمت  سنت نيجية  لعم    تشادب  لنعا ن   لزت ع     ظ  
 لجمعية  لعممية لالتشاد  لزت ع ،  سياسة  لنحتت   قنصادب،

 .1996 لقاهتة، 

دت سرة نحميميرة لريعض  لع  مر   لمتنيطرة ينينر     ي  وا،   نىا،حل   ي ا،ر -137
حصرر    لرر تة  لمسررنحدثة  رر  نحميرر  م  لمزتعيررة لررزت ع لممماتسررات 

يمحا ظرة   سرمن د لشامية       لص يا ييعض قرتب متكرزش قطر ت 
 لمرررررةنمت  لثررررران  لالقنصررررراد   لننميرررررة  ررررر  مصرررررت   لررررريالد  ل تييرررررة، 
 .1989كمية  لزت عة، جامعة  لمنص تة،  ، لعتيية

 ليعرد   ، بك ر  بي سعشنح  أش وي  نوفش  وك ،ر  ش وي شك وي   وط  ي  وا،س    -138
ات مماتسرررة  لنمقررريو  ليكنيرررتش لنقرررا ش  ررر    لمكررران   اثرررتا عمررر   ننشررر

 لصررر يا يررريو  لزت عررر   ررر  يعرررض قرررتب متكرررز ينررر  مرررز ت يمحا ظرررة 
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، نشررتة يحثيررة  لمنيررا، معهررد يحرر ث  إلتشرراد  لزت عرر    لننميررة  لتيفيررة
 .1988، 32تق) 

يعررض  لع  مرر   لمررةثتة عمرر   سررنخد )   ىووح طر  ىووح ط  بووي سعغنووط  ش ووي  -139
، تسالة دكنر ت ا، كميرة ج محص    ل تة لنكن ل جيا  لزت عية    إننا

 . 1994 لزت عة يكفت  لشي ، جامعة طنطا،

دت سرررة  آلثرررات  لنعميميرررة    قنصرررادية :  اووووطر ووووك حة  ش وووي  بوووي سعووو،ش   -141
لمحممرررة  لق ميرررة لنرررد يت  لمخمفرررات  لمزتعيرررة يررريعض قرررتب محا ظرررة 

، تسرررالة دكنررر ت ا، كميرررة  لزت عرررة يكفرررت  لشررري ، جامعرررة كفرررت  لشررري 
 .2113 طنطا،

، معجر)  لهندسرة  لمعراج)  لنكن ل جيرة  لمنخصصرة  نىك،ر  ش ي  بوي سع جحوي -141
 ييرررزج، مةسسرررة  لهرررت )،   ررر  لزت عية، لمةسسرررة  لشرررعيية لمنررر ليط 

1977. 

دت سررررة نحميمرررر  لرررريعض  لع  مرررر    جنماعيررررة : نىوووو،تر وووووانحك  شووووع سعوووويح  -142
، تسررررررالة  لمتنيطررررررة يالميكنررررررة  لزت عيررررررة يقطرررررر ت يمحا ظررررررة  ل تييررررررة

 .1991ماجسنيت، كمية  لزت عة، جامعة  لقاهتة،  ل

 .1986 ، مكنية  لنجم   لمصتية،  لقاهتة، لننمية  لزت عية: اجح،ر هحك عح  -143

دت سة نحميمية لد ت  إلتشراد  لزت عر  : حاوفر  بي سعىبا، أش ي  بي سعاهكا -144
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