
1 

 

 خطة البحث العمسي  والخطة التشفيحية 
خالل الفتخة مؼ  جامعة الفيؽم -كمية الخجمة االجتساعية  

2022- 2025 
 

Scientific Research Plan 
Faculty of Social Work  

Fayoum University 
 

 2022 فبخايخالسخاجعة والتحجيث : 
 ( 324اعتساد مجمذ الكمية بجمدتو رقػ )

 16/2/2022بتاريخ 

 
وكيل الكمية لذئؽن الجراسات العميا 

 والبحؽث
  احسج حدشي ابخاهيػأ.د/  

 عسيج الكمية قائػ بعسل      
 

 محسؽد محسؽد عخفانأ.د/        

 
 

 
 



2 

 

 محتؽيات خطة البحث العمسي
 رقػ الرفحة السحتؽى 

 4-3 مقجمة 
 16-4 أواًل: خطة البحث العمسي لمكمية

 5 رؤية ورسالة الكمية -1

 6-5 والغايات األىجاف -2

 6 السجة الدمشية لتشفيح الخطة البحثية -3

 6 الجيات السذاركة في صياغة الخطة وتشفيحىا -4

 7 االستخاتيجية األساسية لمبحث في الخجمة االجتساعية -5

 8-7 السالمح األساسية والدسات السسيدة لمخطة البحثية  -6

 9-8 مرادر السزسؽن العمسي والسيشي لمخطة البحثية -7

 10-9 السحاور األساسية التي تختكد عمييا الخطة البحثية  -8

 16-10  .مجاالت البحؽث في الخجمة االجتساعيةو األولؽيات البحثية  بخطة البحث العمسي -9

 11-10 بحؽث ودراسات مختبطة بطخق الخجمة االجتساعية )أ(
 13-12 بحؽث ودراسات مختبطة بسجاالت الخجمة االجتساعية )ب(
 15-14 ودراسات مختبطة بالتشسية والتخطيط والدياسات االجتساعية بحؽث )ج(

 22-16 ثانيًا : الخطة التتفيحية ومدئؽلية تتفيحىا
 17-16 الخطة التشفيحية لمبحؽث والجراسات السختبطة بطخق الخجمة االجتساعية -1

 20-18 الخطة التشفيحية لمبحؽث والجراسات السختبطة بسجاالت الخجمة االجتساعية -2

 22-20 الخطة التشفيحية لمبحؽث والجراسات السختبطة بالتشسية والتخطيط والدياسات االجتساعية -3

 22 نعام متابعة تشفيح الخطة البحثية وتقؽيسياثالثا : 
 
 
 



3 

 

 :مقجمة
البحثثا الممطثث  حثثا ركثثز الساثثة ا اي ة ثثد  الهثث  جمهطثثز يمتحثثة الاةتمثثة   ثث  جح تثث  ر ثثةلهحة 

الم ثثثال الطره ثثثس  و بطةهثثثة يحثثثهد الحخد ثثث  جحثثثزل الالثثث  البح دثثث  ل مدثثث  الازتثثث  كتثثثا اهثثثاا س ودثثث   ثثث ا  
االجهطةعدثث  جةتمثث  ال تثثام  رلثث  االرج ثثةل لةلبحثثا الممطثث  ربطةهثثة تظحثثة يثثزور البحثثا الممطثث   ثث   زتثث  

    مدثث مهطثثزحة  الج تثؤ  دة ثث  لح دثث  جشثه  تثثؤ ر مثث  تسثثه رمد  و و  ، سثثهزات الطاهطث  وجح تثث  الهظطدثث  الط
ج سمثثس الرت ثث  يمثث   ثث  الهظطدثث  و زتثث  الطاهطثث . وم ضثثل ا هدثثةر الطاثثةال  البح دثث  يظثثةل   ةي دورحثثؤدلهثث

وتشكالج     ظل  اكهدةجة  الطاهط  وربضة يمى  SWOT Analysis الزا مد  والاةرجد   طب ة ل 
 اهدثثثث  لزرا ثثثث  الطشثثثثكال ووجابدثثثث  يطثثثثل درا ثثثثة  تتز  وا ثثثثهساجدادة  الاةتمثثثث  البح دثثثث   دة ثثثث  ال مدثثثث
واضثح   ة وضث  للدثو   مدث الطحمد  ت  وض  جمك الطشكال  يمى  سمل  الال  البح د  لمالطاهطعد  

هاا ثث   لثث  البحثثا الممطثث  تثث  ا تكةهدثثة  ، تثث  ضثثسور   رن جالالثث  الطلسوكثث     تثثله تثثدم تثثزق جح 
  مد  والاةتم .لم  البشسم  والطةدب 

 

وجحثثزد يزلثث  والاةتمثث   وضثث   لثث  واضثثح  والعدثث  لمبحثثا الممطثث  لهح ثث  ر ثثةل  ال مدثث  جثثم  
 مدث   تثثؤ ، وايهشثثل  الهث  جاثزم البحثا الممطثث   ث  ال مدثث  لماةتمث  والطاهطث  زتث  لحثاا ال  تاثةال

تثؤ الالث  البح دث   جثزعدم  البحثا كم ة  ه ثةش ...الثو ومكثان الحثزل ورش المطل ول ةلا  يمطد   و 
 .وتظةلش  ال ضةبة البح د  الطحط  وه ل الارسا  البح د  الطهطتا  ييضةل حت   الهزرمسالممط  

 

الطسجبلث  لاة حث  ربضثة    ضال للدة  تساجم  الال  البح د     رطةر الطسهازا  الساحظث  
لمز الهممدم المةل  والبحا الممط   لمهظطد  الطسهزات  2030ور م  تصس   كاروهة والظسول الطاهطعد 

السجحة الزول  لةتت ال مد  تؤ  الل واةل  الزرا ة  الممدة والبحثاا لطاطايث  تثؤ الالثاا  الهث   اله 
يثثزر  لمثثثسط الالثث  البح دثثث  ال زبطثث  لم مدثثث  لثثم يثثثسط تس دثثة  جمثثثك االلسثثةم  ثثث  الهحثثزاا الطلمثثثا  

 .م رلسارحة    تامس ال مد ويسضحة يم  تاةلس اال سةم اليهطةدحة ل
والتاي يسناؼ عخاايا تفرايال عماي  سحتؽيااتالاالجخاءات و الخطة مجسؽعة مؼ  تشتتزس قجو        

 الشحؽ التالي:
 :اجخاءات تحجيث الخطة البحثية لمكمية  

)ريضثثثةل حت ثثث  الهثثثزرمس وتمثثثةوهتحم وطثثثال  الزرا ثثثة   ةم العمسياااة السعشياااااألقدااا تقامااا -1
و د ثثةل تثثة اسوهثث  تثثؤ  م2022 اظثثةاس ثثالل رثثحس  لم سثثمالبح دثث    الممدثثةب لطساجمثث  الالثث

اله  طسر  يمث  الططةر ث  الطحظدث  لمازتث   يمتحة    ضال الطسهازا  الحزا   جمزبال 
 .حة، ولز ايهطز  ايلسةم الممطد  حهد الهمزبال     تاةلساالجهطةعد  يةلطدة وتحمدة
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 قامت لجشة مخاجعة الخطة البحثية والتي تكؽنت مؼ: -2
  /مد  لش ان الزرا ة  الممدة والبحاا.واتل ال   احسج حدشي ابخاهيػأ. د  
 /لسم تاةال  الازت  االجهطةعد .ر دس  ناصخ عؽيذ عبج التؽاب أ. د 
  /الهظطد  والهالدطلسم ر دس   ىالة خؽرشيج طاىخأ.د. 
  /الازت  االجهطةعد . طسق لسم ر دس  نادية عبج العديد حجازي أ.د 
 تزاس وكز  ضطةن الااد  لةل مد    / سمؽى صالح الجيؼا.م.د.  

لةتت الماظ  لثججسال الهمثزبال  يمثى الالث  البح دث  المةتث  لم مدث   ث  ضثال الهمثزبال  الهث  
 جم رجسالحة    الالط البح د  لأللسةم الممطد .

 2022  رسااثثسلامسثثهحة  ثث   تااػ عااخخ الخطااة البحثيااة بعااج تحااجيثيا عماات لجشااة الجراسااات العميااا -3
 كتا جم ايهطةدحة    ه س الامس .

وذلثثك لامسثثه  اثثام ايربمثثةل الطاا ثث   اعتسااج مجمااذ الكميااة الخطااة البحثيااة بعااج تعااجيميا وتحااجيثيا -4
16/2/2022. 

 

 وقج احتؽت الخطة البحثية لمكمية عمي مجسؽعة العشاصخ التالية:
 .رؤية ورسالة البحث العمسي بالكمية

 .األىجاف والغايات

 .لتشفيح الخطة البحثيةالسجة الدمشية  -
 .الجيات السذاركة في صياغة الخطة وتشفيحىا -
 .االستخاتيجية األساسية لمبحث في الخجمة االجتساعية -
 .السالمح األساسية والدسات السسيدة لمخطة البحثية  -
 .مرادر السزسؽن العمسي والسيشي لمخطة البحثية -
 .محاور الخطة البحثية -
 .جتساعية وفقًا لخطة البحث العمسيالخجمة االاالولؽيات ومجاالت البحؽث في  -
  .ة تشفيح الخطة البحثية وتقؽيسيانعام متابع -
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 رؤية ورسالة البحث العمسي بالكمية: -1
 

 :الخؤية
 

الهطتتا    البحا الممط  لهماما وجشاد  ايلحةا الظاعد  الطهطتا  اله  جسحم 
 .الطاهط     اههةج الطمس   وج زبم تاسجة  يمطد  وبح د  لهظطد 

 

 الخسالة:
 

جهطةعد  تطة ، لطة بسةيز يمى رههةج الطمس   االالجهطةي جسقد  البحا الممط  ا
  ة  الوض   دة ة  وبساتج جازم اة   بسحم    يظةل تاهط  الطمس  ، و 

اجهطةعدة  وه سدة  لطة بح   ر ةل  ال مد  والاةتم  وجلامس ايدال ايكةدبط  
الهزرمس والبةك تؤ تؤ  الل تظظات  لح د  جسحم    والطحظ  ييضةل حت   

  ل الطحةرا  البح د  لملال  والطسةحط     كل ال ضةبة الطاهطعد  الطسجبل  
 لةلمطمد  الهممدطد  والبح د  واها الطشكال  الطاهطعد .

 

 األىجاف والغايات: -2
 التالية: والغايات تتزسؼ الخطة البحثية لمكمية األىجاف

الممطد  والهلردخدث  واالهسثةهد  الحةد ث  رلثى تمةلاث  الطشثةكل االجهطةعدث  الحتامث  الهث  جااجث  رجسال البحاا  -

 الطاهط  االهسةه  تؤ رجل ر   ا ةل  ولزر  ا هسةن يمى االيزاع والملةل    جطد  ال لةية  البشسم  .

 ج زبم اال هشةرا  والزرا ة  اله  جسحم     زت  الاةتم  والطاهط  الطحم . -

  الظشثثثثةطة  الممطدثثثث  )هثثثثزوا  ، دورا  ، كم ثثثثة  ه ةرثثثثد  ، ورش المطثثثثلب وبطشثثثثةرا  ريضثثثثةل الحت ثثثث  رلةتثثثث -

 تؤ الحت   الطمةوه  والبةك تؤ .  مد الهزرمسد  وبحضار اللمب  لغد  هشس الاي  الممط  يتؤ ااادر ال

 هشس الطمس      جطد  تاةال  الازت  االجهطةعد  والمطل يمى جلرد حة لازت  الطاهط . -
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 جبةدل الارسا  وال  ةلا  الممطد  ت  االلسةم الطشةيح  دا ل الرمز و ةرج . -

ريثثثزاد ال ثثثاادر البشثثثسم  الالزتثثث  تثثثؤ الاثثثسماتؤ الثثثهاؤ بمطمثثثان  ثثث  يثثثز  تاثثثةال  يمطدثثث   ثثث  الاةتمثثثة   -

 والازارا  والحت ة .

سثثهاق تسكمثث  االرج ثثةل لطسثثهاق البحثثا الممطثث  ييضثثةل حت ثث  الهثثزرمس وتمثثةوهتحم واللثثال   ثثاال يمثثى ت -

 البكةلارماس رو يمى تسهاق الزرا ة  الممدة.

جمل البحا الممط     الازت  االجهطةعد  ايدا  ال مةل  لزرا   تشكال  ورزتة  الطاهط  وجثا تس الرثساتج  -

 الممطد  لطااجح  حهد الطشكال .

رجثسال حثهد البحثاا  ث  ربط البحا الممط     امد  الازت  االجهطةعد  جةتم  ال تام لةلطاهط  تثؤ  ثالل  -

تؤ سة  الطاهط  يمى ا هالل رهاايحة، ويمى ر ساد الطاهط  يمثى ا ثهالل تسثهامةجحم وجظايثةجحم ال  ةودث  

 واالجهطةعد  والهممدطد  وغتسحة.

هح تثث  رحثثزال الهظطدثث  االجهطةعدثث  وااللهصثثةدب  تثثؤ  ثثالل جثثا تس يثثساتج تاهرثثس  لجثثا تس اي ثثةلتع الممطدثث   -

حثثاا لحتثثا بسثثهلد  اي صثثة تان االجهطثثةيتان  ثث  الطتثثزان اال ثثه ةد  تظحثثة  ثث  رتثثةكؤ يمطدثثة   ثث  حثثهد الب

 يطمحم.

اال ثثثه ةد  تثثثؤ ههثثثة ج البحثثثاا الممطدثثث   ثثث  ل ثثثل ال هثثثع الزرا ثثثد  الهثثث  ج ثثثزم لملثثثال  تثثثؤ  ثثثالل اال هسرثثثةد  -

 لةلظهة ج والارسا  البح د     الهألدف الممط  و يلةل الظطةذج وايت م .

 تشفيح الخطة البحثية:السجة الدمشية ل -3
تثؤ  جسجبط الال  البح ب  لم مد  لةلطز  الاتظد  لمال  اال هساجداد  واله  جطهثز لطثز   طسث   ثظاا  يثزلا          

، والهثث  جثثسجبط لثثةلطهاتسا  االجهطةعدثث  وااللهصثثةدل  الطاجثثاد   ثث  الطاهطثث   ثث  2025وكهثث  يثثةم  2022يثثةم 

 ل ةدت ، كتا جاج  الالط البح د  لم مد   الل حهد ال هس .الالت الحةضس والطهالم   الل السظاا  ا

 الجيات السذاركة في صياغة الخطة وتشفيحىا: -4
 رةرك     دةغ  الال  البح د  لم مد  تة ام :

 مجمذ الكمية. -

 عسيج الكمية. -

 وكيل الكمية لذئؽن الجراسات العميا والبحؽث. -
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            قدااػ  –قدااػ مجاااالت الخجمااة االجتساعيااة  –رؤساااء األقدااام بالكميااة )قدااػ طااخق الخجمااة االجتساعيااة  -

 التشسية والتخطيط(.

 وحجة اسان الجؽدة بالكمية. -

 مسثميؼ مؼ طالب وطالبات الجراسات العميا والبنالؽريؽس. -

 مسثميؼ مؼ الجيات الحنؽمية ومشعسات السجتسع السجني. -

 سية لمبحث في الخجمة االجتساعية:ية األسااالستخاتيج -5
   رطةر ر م  ور ةل  ال مد  وغةبةجحة ورحزا حة اله  جساثا يمثى الاااهثع الممطدث  و الهلردخدث   ث  جممثدم         

الازت  االجهطةعد  وتطةر هحة،  جن ا هساجداد  البحا    الازت  االجهطةعد  جهساا لشكل ر ة   يمثى رجثسال 

 ثث  الاالثث  الطتثثزاه  لمططةر ثث  وااليهمثثةد يثثؤ البحثثاا الطكهردثث  رو الظظسمثث  و ة ثث   ثث  تساكثثل لحثثاا جلردخدثث  

داهثثارادب اثثهلك جساثثا ال مدثث  رولامثثة  الظشثثس الممطثث  لبحثثاا ريضثثةل  -البكثثةلارماس والزرا ثثة  الممدثثة )تةجسثثهتس

بحثثثاا االجهطةعدثثث  برو حت ثثث  الهثثثزرمس  ثثثاال  ثثث  تامثثث  ال مدثثث  ) تامثثث  امدثثث  الازتثثث  االجهطةعدثثث  لمزرا ثثثة  وال

 الطؤجطس الممط  السظاي يمى البحاا الهلردخد .

 السالمح األساسية والدسات السسيدة لمخطة البحثية : -6
 لمهظطد  الطسهزات . 2030يس م  تصس  ارجبةط الال  البح د   -
 اجسةق الال  البح د  لم مد  ت  ر م  ور ةل  ال مد  والاةتم  . -
 ت  الال  اال هساجداد  لم مد  و لماةتم . اجسةق الال  البح د  لم مد   -
 ب للةع الممام االجهطةعد .2021/  2016اجسةق الال  البح د  ت   ل  البحا الممط  لماةتم  ) -
 جسجبط لةكهدةجة  الطاهط  الطحم  لطحة ظ  ال تام وجمر  اكهدةجةج  .  -
 جسجبط لةكهدةجة  ولزرا  البةك تؤ و سما  الزرا ة  الممدة .  -
 جسجبط لجتكةهدة  ال مد  والاةتم  وو   الماا ح وال ااهتؤ الطظظط  لرساتج الزرا ة  الممدة والبحاا.   -
الطسجبلثثث  لةلططةر ثثث   الهساتثثثا يمثثثى ا يثثثزاع وااليه ثثثةر  ثثث  اههثثثةج الطمس ثثث  الممطدثثث  واله ظالاجدثثثة البح دثثث   -

 .الطحظد     الازت  االجهطةعد 
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 طة البحثية:العمسي والسيشي لمخمرادر السزسؽن  -7
  اللحة جحزاز الطضطان الممطى والطحظى لمال  البح د  وحى اةلهةلى: جم تؤحظةك المزاز تؤ الطصةدر الهى 

 السرجر األول: أىجاف السسارسة
اهم جحزاز الطضثطان تثؤ  ثالل رحثزال الططةر ث  الطحظدث  لمازتث  االجهطةعدث    مثا اةهثت الططةر ث  جحثزل رلثى 

جمهطثثثز يمثثثى هظسمثثثة   ة ثثث  لةلسثثثماك الرظثثثة   وبةله ةيثثثل واثثثهلك هظسمثثثة  جهممثثث  جاتتثثثس السثثثماك  جهحثثثة  ثثثال 
لةلهاتتس االجهطةي . لة ضة   رلى ضسور  االيهطةد يمى المظة ثس الطحظدث  لمازتث  االجهطةعدث  الهث  بطكثؤ رن 

 يطمد  الطسةيز  الطشكم  ب. –الطؤ س   –المطتل  –جح   ذلك )اي صة   االجهطةي  

 السسارسة تمجاال السرجر الثانت:
ثة  اهم جحزاز الطضطان الطحظ  والممط  تؤ  ثالل تاثةل الططةر ث  كتثا رن تاثةل الططةر ث  اثسجبط ارجبةطثة ولد  
لاصثثة ا المطثثل  ثثى حثثها الطاثثةل وهالكثثا رن الطاثثةل الهسبثثاي باهمثثم ا هال ثثة واضثثحة يثثؤ تاثثةل ايكثثزاا 

هظثم ولاايثز جمهثام يحثة تثؤ  ثالل تطةر ث  المطثل  الطظحس تؤ رو يؤ تاةل ريةب  الشبة  ين حهد الطاةال  لحة
  ى اة   الطساكل الطاهم  .

 السرجر الثالث: البحؽث والجراسات العمسية والسيشية في الخجمة االجتساعية :  
بطكثثؤ جحزاثثز الطضثثطان الممطثثى والطحظثثى لمالثث  البح دثث  يثثؤ طسمثث  البحثثاا والزرا ثثة  الممطدثث  والطحظدثث  الهثثى 

 همطل ود . جسجبط لةلطاةل الهق

كتا رن حهد البحاا لز ج شثم يثؤ تهاتثسا  جزاثز  رو رهحثة جؤاثز الماللث  يثتؤ الطهاتثسا  الحةلدث  اطثة رن جمثك 
البحثثاا ج تثثز  ثثى ال شثثم يثثؤ رحطدثث  الهاثثةر  الطتزاهدثث  وارجبةطحثثة لثثةلاال  ين حثثهد البحثثاا جسثثهازم اي ثثما  

تتزاهدثث  وتحظدثث  وبةلهثثةل   ثثجن اله ةيثثل يثثتؤ الاةهثثع الممطثث   ثث  الزرا ثث  لة ضثثة   رلثثى رهحثثة جمهطثثز يمثثى  رثثسا  
الممطثث  والطحظثث  اهثثا س  ثثى حثثها الطاثثةل تطثثة بسثثحل رتكةهدثث  الا ثثال رلثثى الطضثثطان الثثهق اهظة ثثع تثث  طردمثث  

 الططةر   الطحظد  لمازت  االجهطةعد  .

 السرجر الخابع: الستغيخات السدتحجثة فت السجتسع :
  لمال  البح د  الحةلد  تثؤ  ثالل الطهاتثسا  الطسثهحزل   ث  الطاهطث  جهضح تصةدر الطضطان الممط  والطحظ

والهثث  لثثز اهطتثثا يحثثة تاهطثث  دون غتثثسد تثثؤ الطاهطمثثة  اي ثثسق كتثثا رن حظثثةك جلثثارا  الهصثثةدب  اجهطةعدثث  
و ثثدكالاجد  و ثثحد  جثثؤلس  ثث  كدثثة  اي ثثساد وبةلهثثةل  الاطةيثثة  والطاهطمثثة  والهثثى اةهثثت تثثؤ ريسزحثثة جة حثث  

لطة اهلمع ضسور  االحهطةم يحهد الطهاتسا  واالرجبةط يحة اطاجادا  لمططةر      الازتث  االجهطةعدث  كاروهة  
  اال تؤ كتا الطضطان الممطى رو الطحظ  الهي اهمم  يحة.

ولز ج ان حهد الطهاتسا  هةلم  تؤ جلارا  يةلطد  رو لاتد  اطة رهحة لز ج ان هةلم  تؤ كثاادا وتاالثم طب ثة 
 عمت سبيل السثال :, حدة     الطاهطمة  اله  همطل  تحةلطهلمبة  ال
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 . الهحال السلط     ال للةية  الطاهط 

 . ال ار  الصظةعد  السالم 

 .  لار  ج ظالاجدة الطمماتة 

  جة ح  ااروهة 

   المالط 

 . ال ار  الحة م   ى تاةل االجصةال  والرستا 

 .الااو ال  ة ى 

 السرجر الخامذ: ثقافة السجتسع وما يختبط بيا مؼ قيػ ديشية واجتساعية وتقاليج وعادات: 
جسجبط تصةدر الطضطان الممطى والطحظى ي  ة ث  الطاهطث  وتثة اثسجبط يحثة تثؤ قثدم داظدث  واجهطةعدث  وج ةلتثز      

ت  طردمث  الططةر ث  الطحظدث   ويةدا  جهلمع لةلضسور  اال هدةر الاايى لمظظسمة  واللسق الممطد  الهى جهظة ع
كهى ال ج ان حظةك جااهع يكسد  ضز ل ة   الطاهط  رو لثز ج ثان حظثةك تكاهثة  ال جثزيم حثهد ال  ة ث  وج ثان 

 حظةك تشكال  اهمهر تمحة االرجبةط يتؤ الطضطان الممط  والطحظ   ى حها الطاةل.

مالثث  البح دثث  الحةلدثث  ولثثز هسثثهمتؤ وهسثهاما تثثؤ ذلثثك رن حظثثةك تصثثةدر تهمثثزد  لمطضثثطان الممطث  والطحظثث  ل
يحثثثهد الطصثثثةدر جطدمحثثثة رو هظه ثثث  تثثثة اهظة ثثثع تظحثثثة اطصثثثزر رو اطصثثثةدر ر ة ثثثد  لمطضثثثطان الممطثثث  لمالثثث  

 اال هساجداد .

 محاور الخطة البحثية :  -8
 الالال يمى رحم تشكال   واكهدةجة  الطاهط  الطحم  لطحة ظ  ال تام . -

 والزاهارا  ل ضةبة الطاهط  وتهلمبة   اق المطل .ربط تاضاية  ر ة ل الطةجسهتس  -

، وجح تثثثث  اال ثثثثه ةد  ال ةتمثثثث  تثثثثؤ  2030ربثثثثط ايلحثثثثةا الممطدثثثث  لج ثثثثهساجداد  الهظطدثثثث  ور مثثثث  تصثثثثس  -

 الطشسوية  البح د     د   يطمد  الهظطد  الطسهزات  وجح ت  رحزا حة.

 ثثةل لطسثثهاي الططةر ثث  الطحظدثث  رجثثسال لحثثاا جلردخدثث  يمثثى ضثثال االجاةحثثة  الحزا ثث  الطمة ثثس  لالرج -

 لهاظد حة له زبم كمال لمطشكال  الرت د  والطاهطعد  وجمرد  اكهدةجة  الطاهط  الطحدط.

 جشاد  البةك تؤ يمى الظشس الزول  . -

 ديم وجشاد  ايلحةا الطشهسا  ت  الهاصصة  اي سق . -

 الطسةحط  ال مةل     الطؤجطس السظاي لم مد  . -

 الطؤجطسا  الطحمد  وا لمدطد  والزولد  لماةتمة  وتؤ سة  البحا الممط . الطسةحط  ال مةل      -
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وضثثث   لثثث  لهظظثثثدم هثثثزوا  يمطدثثث  دورمثثث  لةل مدثثث  لهبثثثةدل الارثثثسا  والطمثثثةرل البح دثثث  ول ثثثل تحثثثةرا   -

 البةك تؤ .

 جأ دس لةيز  يدةهة  لمبحاا وايهشل  البح د  لةل مد  واال ه ةد  تظحة     زت  الطاهط  الطحم . -

 مجاالت البحؽث في الخجمة االجتساعية وفقًا لخطة البحث العمسي :االولؽيات و  -9

   رطةر جاجحثة  ال مدث  وطردمث  جاصصثةجحة وتاثةال  يطثل اي صثة   االجهطثةي  الثهي 
بط ل تاسجحة وحز حة اي ة  ، و   رطةر ر م  و ر ةل  ال مد  ورحزا حة، كزد  ال مد  تاثةال  يطثل 

 ور العامة التالية:لمسحارلحةلحة و  ة  

 طخق الخجمة االجتساعية.قدػ بحؽث ودراسات مختبطة ب 
 مجاالت الخجمة االجتساعية .قدػ بحؽث ودراسات مختبطة ب 
 التشسية والتخطيط والدياسات االجتساعية.قدػ بحؽث ودراسات مختبطة ب 

 لكل محؽر مؼ السحاور الدابقة :  وفيسا يمي عخخ لمسجال البحثي الجقيق
 

 طخق الخجمة االجتساعية: قدػ بحؽث ودراسات مختبطة ب )أ(
 

 نؽعيا عشؽان األولؽية البحثية م
 –االتجاىات السعاصخة في السسارسة السيشية لطخق الخجمة االجتساعية ) العسل مع األفخاد واألسخ  1

 العسل مع السجتسعات والسشعسات ( –العسل مع الجساعات 
 بحؽث ميجانية

 بحؽث ميجانية االجتساعية والقزايا السجتسعية السختبطة بالسخأة والطفل والسدشيؼ. دراسة السذنالت 2

 –العقمية  –الحدية  –دراسة السذنالت االجتساعية لجى أصحاب اإلعاقات السختمفة ) الجدسية  3
 الشفدية ( مع واع بخامج التعامل معيػ .

 بحؽث ميجانية

 بحؽث ميجانية الستختبة عمت جائحة كؽرونا .طخق الخجمة االجتساعية ودراسة األثار  4

 بحؽث ميجانية اإلبجاع التشعيسي والتسيد السؤسدي في مؤسدات تشعيػ السجتسع . 5

دراسة نتائج التعامل مع مذنالت العسالء في إطار السعطيات العمسية والتطبيقية التي تقؽم عمييا  6
 السسارسة السيشية في طخق الخجمة االجتساعية .

 بحؽث ميجانية
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 بحؽث ميجانية احتياجات أنداق العسالء والجساعات والسجتسعات ويختبيا حدب أولؽياتيا . 7

 بحؽث ميجانية دراسة أندب الحمؽل لسذنالت أنداق العسالء مؼ بيؼ العجيج مؼ البجائل .  8

 بحؽث ميجانية تفديخ السذنالت في اؽء الشعخيات العمسية . 9

 بحؽث ميجانية السيارات الالزمة لألخرائي االجتساعي في وحجات العسل السختمفة .انتقاء  10

 بحؽث ميجانية .سارسة السيشية لمخجمة االجتساعيةإستخجاع السعارف والسعمؽمات السختبطة بطخق الس 11

 بحؽث ميجانية تؽظيف السعارف والسعمؽمات في السسارسة السيشية . 12

السدتحجثة في السجتسع السرخي التي يتعخخ ليا األفخاد واألسخ والجساعات دراسة السذنالت  13
 والسجتسعات والعؽامل والستغيخات السختبطة بيحه السذنالت.

 بحؽث ميجانية

قياس الخجمات االجتساعية التي تقجم لألفخاد واألسخ والجساعات والسجتسعات والسشعسات في مختمف  14
 معاييخ قياس الجؽدة .السجاالت عمت اؽء أحجث 

 بحؽث ميجانية

ترسيػ بخامج لتحقيق جؽدة الخجمات االجتساعية السقجمة لألفخاد واألسخ والجساعات والسجتسعات  15
 والسشعسات في مختمف السجاالت .

 بحؽث ميجانية

في اختببار فاعمية نساذج حجيثة لمتجخل السيشي في خجمة الفخد وخجمة الجساعة وتشعيػ السجتسع  16
 مختمف السجاالت ومع نؽعيات مختمفة مؼ العسالء والسذنالت .

 بحؽث ميجانية

 بحؽث ميجانية االىتسام بتؽفيخ بخامج العالج الجسعي لمفئات التي تحتاج ليحا الشؽع مؼ العالج . 17

األفخاد بشاء مقاييذ السذنالت والحاجات وتقييػ األداء لمسسارسيؼ السيشييؼ في مجال العسل مع  18
 واألسخ والجساعات والسجتسعات والسشعسات .

 بحؽث ميجانية

قزايا ومذنالت ميشة الخجمة االجتساعية واألخرائييؼ االجتساعييؼ وتطؽيخ بخامج التشسية السيشية  19
 عمت مدتؽى السجتسع والدياسات .

 بحؽث ميجانية

ميجانية بحؽث السجافعة االجتساعية عمت مدتؽى السجتسع والدياسات . 20  

 بحؽث ميجانية السشعسات االجتساعية الجولية والخجمة االجتساعية الجولية. 21

 بحؽث ميجانية دور السجالذ السحمية في التشسية. 22

 بحؽث ميجانية رأس السال االجتساعي والفكخي. 23
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 بحؽث ميجانية آليات تحقيق العجالة االجتساعية. 24

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية األجشبية .تؽطيؼ نساذج ومسارسات  25

 مجاالت الخجمة االجتساعية: قدػ بحؽث ودراسات مختبطة ب )ب(
 

 نؽعيا عشؽان األولؽية البحثية م
 بحؽث ميجانية األسخة قزايا ومذنالت الطالق وتأثيختيا السجتسعية 1

 بحؽث ميجانية التعميػ االلكتخوني والتعميػ اليجيؼ في الخجمة االجتساعية 2

 بحؽث ميجانية ذوو االحتياجات الخاصة قزايا ومذنالت 3

 بحؽث ميجانية ظاىخة التشسخ السجرسي  وتأثيخاتيا عمت األسخة والسجتسع 4

 بحؽث ميجانية الذباب السعاصخ وأزمة القيػ 5

 ميجانيةبحؽث  وتأثيخاتيا عمت الفخد واألسخة والسجتسع covid19تجاعيات فيخوس كؽرونا  6

 بحؽث ميجانية وسائل التؽاصل االجتساعي وتأثيخاتيا عمت الذباب واألسخة والسجتسع 7

 بحؽث ميجانية السدشؽن بيؼ اآلمال واآلالم " أسذ رعايتيػ وقزاياىػ االجتساعية 8

 بحؽث ميجانية جؽدة األداء السيشي وتأثيخىا عمت خجمات الخعاية االجتساعية بسجاالت السسارسة  9

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية واألمؼ االنداني 10

 بحؽث ميجانية التدؽيق االلكتخوني لخجمات الخعاية االجتساعية 11

 بحؽث ميجانية قزايا معاصخة في رعاية األسخة والطفل 12

 بحؽث ميجانية األخرائي االجتساعي وندق الخعاية الرحية 13

 بحؽث ميجانية االجتساعية في مجاالت مسارسة الخجمة االجتساعيةقزايا السسارسة العامة لمخجمة  14

 بحؽث ميجانية ريادة االعسال االجتساعية : تؽجو ججيج لمسسارسة السيشية 15

 بحؽث ميجانية التحؽل الخقسي وسياسات الخعاية االجتساعية  16

 بحؽث ميجانية قزايا السؽىؽبيؼ ورعايتيػ  17
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 بحؽث ميجانية الخقسيةالخجمة االجتساعية  18

 بحؽث ميجانية تعميػ الخجمة االجتساعية لمتعامل مع ااطخابات ما بعج الرجمة 19

 بحؽث ميجانية في عالػ رقسيبشاء مسارسة  20

 بحؽث ميجانية في الخجمة االجتساعية العالج بالمعب  21

 بحؽث ميجانية إدارة السخاطخ: الدنة الثالثة في أخالقيات الخجمة االجتساعية 22

 بحؽث ميجانية لمخجمة االجتساعيةتحجيات العجالة التؽزيعية  23

 بحؽث ميجانية حساية معاييخ الخعاية االجتساعية 24

 بحؽث ميجانية إدارة أخطاء السسارسة السيشية لألخرائييؼ االجتساعييؼ 25

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية والخعاية الدخيخية اسذ وميارات ميشية. 26

 بحؽث ميجانية باىسيتواالمؼ الدبخاني وتؽعية السجتسع  27

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية السشدلية. 28

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية الستشقمة. 29

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية وبشاء االندان السرخي. 30

 بحؽث ميجانية الخجمة االجتساعية وتؽجيو السبادرات السجتسعية. 31

 بحؽث ميجانية والجخائػ االلكتخونية وسبل مؽاجيتياالخجمة االجتساعية  32

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialworktoday.com/archive/031513p18.shtml
https://www.socialworktoday.com/archive/031513p18.shtml
https://www.socialworktoday.com/archive/051711p10.shtml
https://www.socialworktoday.com/archive/051711p20.shtml
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 : ة والتخطيطبحؽث ودراسات مختبطة بالتشسي )ج(
 

 نؽعيا عشؽان األولؽية البحثية م
قزايا التشسية السحمية ومذنالت مشاطق وأحياء محافعة الفيؽم ومجتسعاتيا السحمية ، وإعطاء  1

 سنان مجتسع الفيؽم .سذنالت يجاد الحمؽل السشاسبة لال األولؽية
 بحؽث ميجانية

 بحؽث ميجانية دراسة استخجام تكشؽلؽجيا السعمؽمات في السذخوعات االجتساعية والتشسؽية. 2

 بحؽث ميجانية دراسة دعػ جيؽد السذاركة الذعبية والسجتسعية بالسجتسع السرخي محميًا وقؽميًا. 3

 بحؽث ميجانية والسذنالت السحمية والقؽمية.تشسية وعي السؽاطشيؼ بالقزايا  4

 بحؽث ميجانية الجؽدة الذاممة لمسؤسدات والبخامج والسذخوعات االجتساعية. 5

 بحؽث ميجانية دعػ وتطؽيخ السؤسدات السيشية والسجنية. 6

 بحؽث ميجانية التدؽيق االجتساعي لخجمات الخعاية االجتساعية 7

 بحؽث ميجانية التشسية .تقؽيػ بخامج ومذخوعات  8

 بحؽث ميجانية البعج االجتساعي في خطط التشسية العسخانية . 9

 بحؽث ميجانية تطؽيخ استخاتيجيات وآليات وأدوات العسل السجتسعي. 10

 بحؽث ميجانية حقؽق اإلندان والعسل السجتسعي في الخجمة االجتساعية. 11

 بحؽث ميجانية التشسية العسخانية.تؽصيف دور ميشي لمسخطط االجتساعي في  12

 بحؽث ميجانية الدياسات االستثسارية وعالقاتيا بخفع مدتؽى خجمات الخعاية االجتساعية 13

 بحؽث ميجانية السذنالت الستختبة عمت اليجخة غيخ الذخعية، وواع الحمؽل االجتساعية لسؽاجيتيا. 14

 بحؽث ميجانية وأثارىا عمت التشسية االجتساعية.السعاىجات واالتفاقات االقترادية الجولية  15

 بحؽث ميجانية تقؽيػ أداءات أجيدة الخجمات السعشية بالتشسة االقترادية واالجتساعية. 16

 بحؽث ميجانية العالسي(. -الجولي -اإلقميسي -السدتؽيات التخطيطية السختمفة )السحمي 17

 بحؽث ميجانية الخطة االجتساعية والعجالة االجتساعية. 18
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 ثانيًا : الخطة التتفيحية ومدئؽلية تتفيحىا

 2025/  2022خالل الفتخة مؼ 
 

 طخق الخجمةقدػ الخطة التشفيحية لمبحؽث والجراسات السختبطة ب -1

السجال 
 البحثي العام

 مدئؽلية التشفيح السخخجات ومؤشخات الشجاح السجال البحثي الجقيق

لحاا 
ودرا ة  
تسجبل  
للسق 
الازت  

 االجهطةعد  

االتجاىات السعاصخة في السسارسة السيشية لطخق  -
العسل  –الخجمة االجتساعية ) العسل مع األفخاد واألسخ 

 العسل مع السجتسعات والسشعسات ( –مع الجساعات 
دراسة السذنالت االجتساعية والقزايا السجتسعية  -

لسدشيؼ بالسجتسع السحمي السختبطة بالسخأة والطفل وا
 بالفيؽم .

دراسة السذنالت االجتساعية لجى أصحاب االعاقات  -
الشفدية (  –العقمية  –الحدية  –السختمفة) الجدسية 

 مع واع بخامج التعامل معيػ .
 دراسة القيػ االجتساعية لجى الذباب الجامعي . -
 دراسة اآلثار الستختبة عمت جائحة كؽرونا . -
والتسيد السؤسدي في مؤسدات تشعيػ  االبجاع التشعيسي -

 السجتسع .
دراسة نتائج التعامل مع مذنالت العسالء في إطار  -

السعطيات العمسية والتطبيقية التي تقؽم عمييا السسارسة 
 السيشية في طخق الخجمة االجتساعية .

احتياجات أنداق العسالء والجساعات والسجتسعات  -
 ويختبيا حدب أولؽياتيا .

الحمؽل لسذنالت أنداق العسالء مؼ بيؼ دراسة أندب  -
 العجيج مؼ البجائل .

 تفديخ السذنالت في اؽء الشعخيات العمسية . -
انتقاء السيارات الالزمة لألخرائي االجتساعي في  -

 وحجات العسل السختمفة .

قاعجة بيانات بأىػ السذنالت  -
االجتساعية التي يعاني مشيا 

ي بذنل عام السجتسع السرخ 
والسجتسع السحمي بالفيؽم 

 بذنل خاص .
خطط مدتقبمية لحل السذنالت  -

 السجتسعية .
بخامج تجخل ميشي معجلة  -

ومحنسة ومقيسة وفقًا لشتائج 
الجراسات والبحؽث العمسية 
وصالحة لمتطبيق في 
السؤسدات السختمفة عمت 
مدتؽى الفخد باألسخة والسجتسع 

 والسؤسدات .
السجتسع سعت مؤسدات  -

السجني لمحرؽل عمت نتائج 
 الجراسات والبحؽث .

طخق حجيثة في السسارسة  -
السيشية تتؽافق مع متغيخات 

 العرخ .
جيات انتاج نساذج واستخاتي -

 .حجيثة في الخجمة االجتساعية

 قدػ 
 طخق الخجمة االجتساعية 

قيام شعبة خجمة الفخد : 
بالعسل مع األفخاد واألسخ مؼ 
خالل استخجام بخامج التجخل 
السيشي القائسة عمت أساس 
نعخيات ونساذج مؼ الخجمة 
االجتساعية والطب الشفدي ، 
بيشسا تيتػ خجمة الجساعة 
بالتعامل مع األفخاد مؼ خالل 
الجساعات السختمفة بذتت 
أنؽاعيا مدتخجمة أشنال 

لجسعي ونساذج العسل العالج ا
 مع الجساعات 

شعبة تشعيػ السجتسع تيتػ 
بالعسل مع الؽحجات الكبخى مثل 
السجتسعات السحمية الرغيخة 
والسجتسعات عمت السدتؽى 
األكبخ وكحلغ مشعسات الخعاية 
االجتساعية مع التخكيد عمت 
التشسية السحمية وتحقيق 
التغييخ في السجتسع مؼ خالل 

دات االستفادة مؼ القيا
 والجساعات غيخ الخسسية .
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إستخجاع السعارف والسعمؽمات السختبطة بطخق  -
 السسارسة السيشية لمخجمة االجتساعية .

 ف والسعمؽمات في السسارسة السيشية تؽظيف السعار  -
دراسة السذنالت السدتحجثة في السجتسع السرخي التي  -

يتعخخ ليا األفخاد واألسخ والجساعات والسجتسعات 
والعؽامل والستغيخات السختبطة بيحه السذنالت ) محميًا 

 وعالسيًا (
قياس جؽدة الخجمات االجتساعية التي تقجم لألفخاد  -

السجتسعات والسشعسات في السجتسع واألسخ والجساعات و 
السرخي في مختمف السجاالت عمت اؽء أحجث معاييخ 

 قياس الجؽدة .
ترسيػ بخامج لتحقيق جؽدة الخجمات االجتساعية  -

السقجمة لألفخاد واألسخ والجساعات والسجتسعات 
 والسشعسات في مختمف السجاالت .

اختبار فاعمية نساذج حجيثة لمتجخل السيشي في خجمة  -
لفخد وخجمة الجساعة وتشعيػ السجتسع في مختمف ا

 .يات مختمفة مؼ العسالء والسذنالتالسجاالت ومع نؽع
االىتسام بتؽفيخ بخامج العالج الجسعي لمفئات التي  -

 تحتاج ليحا الشؽع مؼ العالج .
بشاء مقاييذ السذنالت والحاجات وتقييػ األداء  -

واألسخ  لمسسارسيؼ السيشييؼ في مجال العسل مع األفخاد
 والجساعات والسجتسعات والسشعسات .

قزايا ومذنالت ميشة الخجمة االجتساعية واألخرائييؼ  -
االجتساعييؼ وتطؽيخ بخامج التشسية السيشية عمت 

 مدتؽى السجتسع والدياسات .
 .عية عمت مدتؽى السجتسع والدياساتالسجافعة االجتسا -
 السشعسات االجتساعية الجولية والخجمة االجتساعية -

 الجولية .
تؽطيؼ نساذج ومسارسات الخجمة االجتساعية األجشبية  -

 في اؽء العخوف واألوااع السحمية .
 دور السجالذ السحمية في التشسية . -
 رأس السال االجتساعي والفكخي . -
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 آليات تحقيق العجالة االجتساعية .  -
 

 
 

 الخطة التشفيحية لمبحؽث والجراسات السختبطة بسجاالت الخجمة االجتساعية  -2

 السجال 
 البحثي العام

 مدئؽلية التشفيح السخخجات ومؤشخات الشجاح السجال البحثي الجقيق

 بحؽث 
ودراسات 
 مختبطة 

 قدػ ب
 مجاالت

الخجمة  
 االجتساعية

  السدتحجثة في السجتسع السرخي في ظل العخوف دراسة السذنالت
 الدياسية واالقترادية الدائجة.

 .دراسة مذنالت الذباب في السجتسع السرخي 
 االىتسام بسذنالت طالب مخاحل التعميػ قبل الجامعي )ثانؽية عامة- 

 دبمؽمات فشية( مع التخكيد عمت التعميػ الفشي كسطمب أساسي في 
 السجتسع السرخي.

  دراسة السذنالت السختطة باألمخاخ الجدسية وخاصة األمخاخ 
السدتحجثة في الؽقت الحااخ مثل كؽرونا  و اإليجز والدخطان والفذل 

 الكمؽي وفيخوس سي والذمل الجماغي وغيخىا، مؼ خالل دراسة 
الجؽانب االجتساعية والشفدية السختبطة بيحه األمخاخ وتؽفيخ البخامج 

 لمتعامل معيا.العمسية السشاسبة 
  إجخاء دراسات عسيقة ومتقجمة لسذنالت األسخة السرخية وخاصة 

 السختبطة بديادة ندب الطالق وبالحات الطالق في مخحمة الذباب. 
 وكحلغ االىتسام بجراسة مذنالت األطفال التي تتختب عمت الطالق.

  االىتسام بسذنالت السخأة واألطفال والسدشيؼ وغيخىػ مؼ الفئات 
 زعفة في السجتسع.السدت

  .واع أولؽية لسذنالت أطفال الذؽارع كسذنمة ممحة ومعاصخة في السجتسع
 وذلغ مؼ خالل دراسة أسبابيا وتؽفيخ بخامج عمسية لمتعامل معيا.

  االىتسام بسذنالت األطفال واألسخ في السشاطق العذؽائية واليامذية 
 في السجتسع.

  مخاحل التقاعج وسؽء التخكيد عمت مذنالت كبار الدؼ وخاصة في 
 معاممة األبشاء والخعاية االجتساعية والشفدية ليػ.

  دراسة السذنالت واألثار الدمبية االجتساعية والشفدية ألصحاب 
 اإلعاقات السختمفة سؽاء كانت جدسية أو حدية أو عقمية وتؽفيخ

 البخامج السشاسبة لمتجخل السيشي معيػ، وتؽصيل الخجمات الالزمة ليػ. 
  كيد عمت قزية دمج السعاقيؼ في مجارس األسؽياء مؼ خالل التخ 

  ارتفاع معجل االستفادة مؼ 
نتائج البحؽث والجراسات العمسية  

لتطؽيخ السسارسة السيشية في 
 مجاالت الخجمة االجتساعية .

  ارتفاع معجل تطبيق البخامج
السدتحجثة لمتعامل مع الفئات 

 الخاصة بالسجتسع السحمي 
 بسحافعة الفيؽم.

 عؼ ندب  وجؽد قاعج بيانات 
 عسالة األطفال بالفيؽم.

  استحجاث بخامج ججيجة لتأىيل 
 ذوى االحتياجات الخاصة.

  الؽقؽف عمت جؽدة الخجمات 
 السقجمة لمسدشيؼ واألطفال 

 والسخأة بالفيؽم .
  وجؽد دراسات تقييسية عؼ

االنحخافات الدمؽكية بالسجتسع 
 السحمي .

  الؽقؽف عمت مجى راا 
 السدتفيجيؼ مؼ الخجمات 

 السقجمة بالعجيج مؼ السؤسدات.
  سعي مؤسدات السجتسع السجني

لمحرؽل عمت نتائج الجراسات 
 والبحؽث 

  طخق حجيثة في السسارسة 
 تتؽافق مع متغيخات السيشية

 قدػ 
 مجاالت الخجمة االجتساعية 

 حيث ييتػ بالتخكيد عمت
طبيعة السذنالت الشؽعية في  

مجاالت محجدة محاولة في 
 إيجاد حمؽل متكاممة 

لسذنالت ىحه السجاالت 
 باستخجام السسارسة 
 العامة في الخجمة 

 االجتساعية
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 التعخف عمت اآلثار الدمبية وااليجابية ليحا الجمج، وبخامج التجخل 
 السيشي التي تؽفخىا الخجمة االجتساعية لتعديد إيجابياتو وتقميل سمبياتو.

  االىتسام بجراسة السذنالت السختبطة باستخجام التكشؽلؽجيا الحجيثة 
 الذبنة الجولية لمسعمؽمات والفزائيات وتأثيخاتيا اإليجابية  وخاصة

والدمبية خاصة في مخاحل الطفؽلة والذباب وايجاد الحمؽل واألساليب 
 العمسية السشاسبة لمتعامل مع ىحه السذنالت وتعديد االستفادة مؼ 

 التقجم التكشؽلؽجي.
 ي اختالفاالىتسام ببخامج التأىيل االجتساعي والشفدي لمسعاقيؼ عم 

أنؽاع اإلعاقات وذلغ لتؽفيخ الخعاية االجتساعية السشاسبة ليػ وتحقيق  
 التفاعل االجتساعي الدميػ مع السحيطيؼ بيػ.

 ظاىخة التشسخ السجرسي وتأثيخاتيا عمت األسخة والسجتسع 
 . دراسة انتذار ظاىخة عسالة األطفال في مجتسع محافعة الفيؽم 
  الفئات الخاصة .الخجمة االجتساعية وقزايا 
 . الخجمة االجتساعية مع األطفال بالسؤسدات اإليؽائية 
  .الخجمة االجتساعية في مجال السجتسعات االفتخااية 
  تجاعيات فيخوس كؽروناcovid19 .وتأثيخاتيا عمت الفخد واألسخة 
 التحؽل الخقسي وسياسات الخعاية االجتساعية 
 . تسنيؼ الفئات األولت بالخعاية 
  األعسال االجتساعية : تؽجو ججيج لمسسارسة السيشيةريادة 
 بشاء مسارسة في عالػ رقسي 
 .إدارة أخطاء السسارسة السيشية لألخرائييؼ االجتساعييؼ 
 قزايا السؽىؽبيؼ ورعايتيػ 
  جؽدة األداء السيشي وتأثيخىا عمت خجمات الخعاية االجتساعية بسجاالت

 السسارسة السيشية.
 تعميػ اليجيؼ في الخجمة االجتساعبةالتعميػ االلكتخوني وال 

 العرخ  
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 الخطة التشفيحية لمبحؽث والجراسات السختبطة بالتشسية والتخطيط  (3)
 

السجال البحثي 
 العام

 مدئؽلية التشفيح السخخجات ومؤشخات الشجاح السجال البحثي الجقيق

 بحؽث
 ودراسات
 مختبطة

التشسية قدػ ب
والتخطيط 

والدياسات 
 االجتساعية

 قزايا التشسية السحمية ومذنالت مشاطق وأحياء محافعة 
 الفيؽم ومجتسعاتيا السحمية وىي السشطقة الجغخافية التي تشتسي

 إلييا الجامعة، وإعطاء األولؽية لألبحاث التي تيتػ بتخطيط 
 بخامج التشسية السحمية والذاممة وايجاد الحمؽل السشاسبة وتشفيح 

 لدنان مجتسع الفيؽم .
 دراسة استخجام تكشؽلؽجيا السعمؽمات في السذخوعات 

 االجتساعية والتشسؽية.
 دراسة دعػ جيؽد السذاركة الذعبية والسجتسعية بالسجتسع 

 السرخي محميًا وقؽميًا.
  والسذنالت السحمية والقؽمية.تشسية وعي السؽاطشيؼ بالقزايا 
 .الجؽدة الذاممة لمسؤسدات والبخامج والسذخوعات االجتساعية 
 .دعػ وتطؽيخ السؤسدات السيشية والسجنية 
 التدؽيق االجتساعي لخجمات الخعاية االجتساعية 
 . تقؽيػ بخامج ومذخوعات التشسية 
 . البعج االجتساعي في خطط التشسية العسخانية 
 ت وآليات وأدوات العسل السجتسعي.تطؽيخ استخاتيجيا 
 .حقؽق اإلندان والعسل السجتسعي في الخجمة االجتساعية 
 .البعج االجتساعي في خطط التشسية العسخانية 
 .تؽصيف دور ميشي لمسخطط االجتساعي في التشسية العسخانية 
 الدياسات االستثسارية وعالقاتيا بخفع مدتؽى خجمات 
  التأميشية، الرحية،الخعاية االجتساعية )الخطة 

 الزخيبية، اإلسنانية... الخ(.
 السذنالت الستختبة عمت اليجخة غيخ الذخعية، وواع 

 الحمؽل االجتساعية لسؽاجيتيا.
 السعاىجات واالتفاقات االقترادية الجولية وأثارىا عمت 

 التشسية االجتساعية.
 تقؽيػ أداءات أجيدة الخجمات السعشية بالتشسة 

 وجؽد آليات ججيجة لمعسل السجتسعي 
 استحجاث بخامج ججيجة لمتغمب 

عمت مذنمة البطالة وتقميل آثارىا عمت 
 السجتسع.

 زيادة معجل السذاركة الذعبية في 
 خطط ومذخوعات التشسية

 بالخيف وبالحزخ.
 تطؽر أعجاد السذخوعات 

 الرغيخة السسؽلة مؼ
 الرشجوق االجتساعي .

  وجؽد قاعجة بيانات كسية ونؽعية 
 عؼ مجى انتذار العذؽائيات 

 الفيؽم بسحافعة
  وجؽد استخاتيجيات وااحة لحل 
 . مذنمة العذؽائيات بالفيؽم 
  تحجيج أحتياجات الفئات األولت 

 بالخعاية .
  تحميل سياسات الخعاية االجتساعية

 السختمفة .بالسجاالت 
 تخطيط خجمات الخعاية االجتساعية 

 في السجاالت السختمفة. 
  العسل عمت تدؽيق خجمات الخعاية

 االجتساعية

 قدػ
 التشسية والتخطيط 

 مؼ خالل قيامو بتقييػ
 البخامج والسذخوعات  

 وعسمية اتخاذ القخار
 وواع الخطط السشاسبة 
 لتحقيق التشسية الذاممة  

 في السجتسع، واستحجاث 
 البخامج لسؽاجية 

 السذنالت السجتسعية 
 اكتذاف مجي السختمفة

 تحقيق البخامج  
 والسذخوعات لألىجاف 

وتقخيخ أسباب نجاح وفذل 
 البخامج لتحقيق االستجامة
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 واالجتساعية.االقترادية 
 .العؽلسة وتحجيات التشسية 
 الجولي -اإلقميسي -السدتؽيات التخطيطية السختمفة )السحمي- 

 العالسي(.
 .الخطة االجتساعية والعجالة االجتساعية 
 .مذنالت الفقخ وتسنيؼ الفقخاء 
 الحاجات االجتساعية وأساليب إشباعيا مؼ مشعؽر 
 .التخطيط االجتساعي 
 التشسية االجتساعية  حقؽق اإلندان وأثخه عمت 
 .واالقترادية 
 .السجتسع السجني واسياماتو في التتسية 
 الذباب -التخطيط االجتساعي وتحديؼ نؽعية الحياة )الطفؽلة- 

 السدشؽن(.
 اإلسنان(. -الرحة -تحميل سياسات الخعاية االجتساعية )التعميػ 
  العالقة بيؼ دور الجولة ودور السجتسع السجني في 
 ساعي )نساذج، وقزايا تخطيطية(.التغييخ االجت 
 .استخاتيجيات التخطيط االجتساعي وتكتيناتو 
  أدوار السخطط االجتساعي في مختمف مجاالت وأنذطة التشسية

 دوليًا(. -إقميسياً  -)محمياً 
 .مذخوعات وبخامج الرشجوق االجتساعي التشسية 
  التخطيط لسؽاجية السذنالت االجتساعية في السجتسع السرخي في

 ت الخاىؼ.الؽق
 .اإلصالح االقترادي والتجخبة السرخية في التشسية 
 .القيػ التخطيطية وأثخىا عمت التشسية 
   مخاكد السعمؽمات في مشعسات الخعاية االجتساعية 
 .ودورىا في إحجاث التشسية السخغؽبة 
 .الخعاية االجتساعية في ظل اإلصالح االقترادي 
   التجسعات اليامذية وأوااعيا التشسؽية والتخطيط 
 .لخجمات الخعاية بيا 
 .خرخرة أنعسة الخعاية االجتساعية 
 .صشع سياسات الخعاية االجتساعية 
  تخطيط خجمات الخعاية االجتساعية في السجاالت 
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 السختمفة.
 .تقؽيػ البخامج والسذخوعات االجتساعية عمت السدتؽى القؽمي 

   ارات التخطيطية بسؤسدات الخعاية صشع واتخاذ القخ
 االجتساعية.

 .العالقة بيؼ السخطط االجتساعي ومتخحي القخار 
  تكشؽلؽجيا السعمؽمات وتخطيط خجمات الخعاية 

 االجتساعية.
 .إعادة هينمة القؽى العاممة في اؽء الؽظيفة العامة 
 .تدؽيق خجمات الخعاية االجتساعية 
  الخعايةالتخطيط االجتساعي في إدارة مؤسدات 

 االجتساعبة.
 .السؽاطشة والحقؽق االجتساعية لإلندان 

 

 
 نعام متابعة تشفيح الخطة البحثية وتقؽيسيا :ثالثا : 

البح د  ج ام لجيزاد ج ةرمس هصثم  ثظاي لس ثز تثزي اله ثزم  ث  جشكتل لاظ  لطهةلم  جظ ته الال       
 الهظ ته والها د  لةلهمزبال  وا جسالا  الهلامسم  وجهضطؤ رلدة  الطهةلم  :

رلاام ريضةل حت   الهزرمس الطشس ان يمى الس ة ل الممطد  لة هدثةر تاضثاية  لح دث  تهاا  ث    -
 ت  تاةال  ورحزال الال  البح د  .

سار جاا ثثثث  يظثثثاان الس ثثثثةل  تثثث  الالثثث  البح دثثثث  لم مدثثث   تهلمثثثثع ر ة ثثث  ال ثثثثه طةل ايهبثثثةر رلثثث  -
 رجسالا  الهساتل.

جمهطز حهد اله ةرمس    تاةلس ايلسةم وجس   رلى لاظث  الزرا ثة  الممدثة والبحثاا لةل مدث  وتثؤ   -
 لم تامس ال مد  اليهطةدحة .

 ويمى الطال  االل هسوه  لم مد . اهم هشس ههة ج حهد اله ةرمس يمى جطد  اييضةل والبةك تؤ  -

 


