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، "ومحتتتددات ا الحكوميتتتة فتتتل الماسستتتات"مستتتتويات ال قتتتة بحثثثع بعنثثثوا   .1

(، مركثثثثثثثث  الدحثثثثثثثثو   الدراسثثثثثثثثا  24المجلثثثثثثثثة العر اثثثثثثثثة لعلثثثثثثثثم االجتمثثثثثثثثاع، العثثثثثثثثد   

 م.2019االجتماعاة، القاهرة، يوليو 

، مجلثثثثثثة وستتتتتتيولو ية"قتتتتتتافلب مقاربتتتتتتة س"رأس المتتتتتتا  ال ا  مقثثثثثثا  بعنثثثثثثو  .2

 .عما م، سلطنة 2019(، شتاء 63التفاهم، العد   

 ت، مجلثثثة مير ثثث القوميـــة  لـــو النســـوية"مـــ   1919"المـــروث وةـــو ث مقثثثا  بعنثثثوا   .3

 م.2019رة، مايو   الخامس، القاهالثقافاة، العد

، ديمقراطاثثثةة ال، مجلثثث متتتل الةبقتتتة نلتتت  الن بتتتةب رايتتتة ن ريتتتة""مقثثثا  بعنثثثوا   .4
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 م.2019هرة، أبر ل (، مؤسسة االهرام، القا74 عد  ال

 مجلثثثة،  يتتتا "ب االستتتتةارة وال"التن يتتتر فتتتل جتتتت  اال تمتتتا ا  و  راسثثثة بعنثثث  .5

و ر ب، القثثثثثثثثثاهرة، أ تثثثثثثثثث (، الهيئثثثثثثثثثة العامثثثثثثثثثة للكتثثثثثثثثثا12كثثثثثثثثثر المعا ثثثثثثثثثر، العثثثثثثثثثد   الف

 م.2018

فتتتل  قتتترا ة باال تمتتتا  قبتتت  الن ريتتتة فتتتل جتتتت ن يتتتر " الت: بحثثثع بعنثثثوا  .6

مثثثؤ مر العلمثثثل الثثثد لل الثثثثا ل " شثثث الاا  ال، د ستتتويدبير "شتتترو  "ريتشتتتارم

العر اثثثثثثة ، اإلمثثثثثثارا  غيثثثثثثر"، جامعثثثثثثة عجمثثثثثثا سثثثثثثا  االجتماعاثثثثثثة  ثثثثثثل عثثثثثثالم مت ار الد

 م.2018أبر ل  26-26تحدة، الم

ب بتتتيل ريت ا فتتتل الم تمتتت  الم تتت وضتتتمانا شتتتروة الةدالتتتة"  :بحثثثع بعنثثثوا  .7

ب اثثثثثة ا  اكل ظمثثثثث ل الثثثثث    ن   االثثثثثث المثثثثثؤ مر ، "مةتتتتتا   اللواقتتتتت الدستتتتتتور وا

كة  التسثثثثثثثام  ار مشثثثثثثث ال: "نثثثثثثثوا مؤسسثثثثثثة  ثثثثثثثور ، بعرة بالتعثثثثثثثا   مثثثثثثث  بجامعثثثثثثة القثثثثثثثاه

، أبر ثثثثثثثثثل 17-16نر خثثثثثثثثث   الفتثثثثثثثثثرة مثثثثثثثثث  التحثثثثثثثثثو  الثثثثثثثثثديمقراطل"،   عقثثثثثثثثثد المثثثثثثثثثؤ م

 ا"." افين زكر   الدكتورةم  باالشتراك 

 بل ال امةتتتات الستتتةوديةاال تمتتتا  فتتت لةتمتتتل لةتتتت  ا تتتتا ن"اإل :وا بحثثثع بعنثثث  .8

لدحثثثثع العلمثثثثل  ثثثثل علثثثثم تقثثثثل العلمثثثثل ا    "المل، ا "الواقتتتت  و فتتتتاب المستتتتتقب

 12-11ة   الفتثثثثثثثثثر خثثثثثثثثث  ام،، جامعثثثثثثثثثة القصثثثثثثثثث جتماعاثثثثثثثثثة"دمثثثثثثثثثة االاع  الخ جتمثثثثثثثثث اال

 م.2018ر ل أب 
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 ب  الكتب

 م.2019 القاهرة، ،توز  للنشر  ال نخدةلا ر،  اا تما  األمل"  ت "ج تاب بعنوا   .1

  رأس المتتا تضتتو  مقتتوال  جتتت دراستتة اجيتتة فتتل م تترب  تم"الن تتب االا   تثثاب بعنثثو  .2

 م.2017 ، القاهرة النخدة للنشر  التوز  ار ، لدي بورديو"  وأشكاله

ــر" اب  تثثث  .3 ــع د م ـ ــي  ـ ــع دـ ــروث واإلنترنـ ــا ررص وا: الـفــ المـ لين، للنشثثثر، بثثثر  "،  ار  ثثثورلمخـ

 .م2016

   ابثثثثثن خلثثثثثد  ، "  استتتتتلب التةتتتتتورات المةا تتتتترةتمتتتتتا  السي اال "جتتتتتت اب بعنثثثثثوا  تثثثثث   .4

 م.2016،ةهر قاال ، النشرللطداعة 

،  تماجيتتتتة" ب أفتتتتاب  ديتتتتدة فتتتتل الن ريتتتتة اال"رأس المتتتتا  اال تمتتتتاجلعنثثثوا  ب ب تثثثا .5

 .م2014هرة، النشر، القا  عة ادك للطقاهرة،  ار  يترااعة  النشر، الدطايتراك لل

،  ار    . مديحثثثثث  أبمثثثثد عدثثثثثا ةباالشثثثثثتراك مثثثث  ،ضتتتتتد المتتتتترأة "  " الةنتتتتت  تثثثثاب بعنثثثثوا   .6

 م.2008رة،لقاه التوز  ، ا الفجر للنشر

 الكتب المتر مة  
 

 ،"االجتماعيــــة"دـــ  النةريــــة  شثثثثار  سثثثثو دبير ،ت ر   با ثثثثل  رجمثثثثة كتثثثث  المشثثثثاركة •

 .م2019جلو، القاهرة، م تدة ا    ، ر سو دبي   ر ار تش

، المركثثث  ، جثثثورج ر تثثث رنةريـــة االجتماعيـــة""موســـواة الة شثثثاركة  ثثثل  رجمثثث الم •

 ،  حت الطد .القاهرةقومل للترجمة، ال

مــدا ل ومنيجيــاب الفحــ  دــي "    ثثا ي   ي بور ثثا، بالمشثثاركة  ثثل  رجمثثة كتثثا •

 د .طحت ال   ،2018 ،اهرةالقك  القومل للترجمة، ، المر "العلوم االجتماعية


