
  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩الحاصلون علي  درجة الماجستیر في الفترة من 

  قسم التنمیة والتخطیط

  

  

    

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع  االسم

  كرم عبد التواب محمود عبدهللا
الوعي بترشید  نمیةالتدخل المھني للخدمة االجتماعیة لت
دراسة مطبقة علي (استخدام المیاه في المجتمع الریفي  

  )ن قریة قصر رشوا
  ٢٠١٠ -١٢- ٢٩  ممتاز

دور مراكز المعلومات في التخطیط  لتنمیة المجتمع   عبیر طرفایة اسماعیل سیف
  ٢٠٠٩- ٤- ٢٨  ممتاز  الریفي 

لبرامج مبادرة تعلیم الفتیات بمحافظة  تقیمیھدراسة   ھبھ حاكم كامل محمد
  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨  ممتاز  الفیوم 

االھلیھ في تمكین طفلھ الشارع من  دور الجمعیات  امال محمد عبد المنعم عجمي
  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٥  ممتاز  الحصول علي حقھا 

تسویق الخدمات االجتماعیة كمدخل لمساعدة الجمعیات   مریم محمد زكي السید
  ٢٠١٠/  ٧/  ٢٨  ممتاز  االھلیھ علي تحقیق اھدافھا التنمویة

  دالیا مختار محمود محمود
في تنمیة  تقییم دور جمعیة تنمیة المجتمع ببیھمو

دراسة مطلبقة علي جمعیة تنمیة "الصناعات الصغیرة 
  "المجتمع ببیھمو مركز سنورس 

  ٢٠١٠/  ٧/  ٢٨  جید جدا

  ٢٠١٠/  ٩/  ٢٩  ممتاز  دور الجمعیات االھلیھ في تنمیة راس المال االجتماعي   سمر سعید معوض صوفي

فني كمدخل لتحقیق التخطیط لتطویر سیاسیة التعلیم ال  إبراھیماكرام محمد محمود 
  ٢٠١٠/ ٩/  ٢٩  ممتاز  . التنمیة البشریة 

فاعلیة برامج شبكة االمان االجتماعي  في تحسین نوعیة   مفرح زید عثمان أمل
  ٢٠١١/  ٦/  ٢٩  جید جدا  . حیاة االسر الفقیرة بالریف 

  فتحي محمد محمد حسنشیرین 
تقویم دور مجالس المیاه احد اجھزة التنمیة في تحقیق 

دراسة مطبقة علي مجالس المیاه في محافظة " افھا اھد
  "الفیوم 

  ٢٠١١/  ٧/  ٣١  ممتاز

اتجاھات القرویین نحو ختان االناث كمؤشر تخطیطي   رباب السید عباس حبیب
  ٢٠١١/  ٩/  ٢٨  ممتاز  .للرعایة الصحیة للمراءة في الریف المصري 

اركة المجتمعیة في مؤشرات تخطیطھ لتفعیل المش  ایمن ناصر عبد المحسن محمد
  ٢٠١١/  ٩/  ٢٨  ممتاز  مدارس التعلیم االساسي 

مؤسسات المجتمع المدني في تخفیف من حدة  إسھامات  اسماء اسامة احمد خلیفة
  ٢٠١١/  ١١/  ٣٠  ممتاز  المشكالت البیئیة التي تواجھ تحقیق التنمیة المستدامھ 

اة الفئات المستحقھ لتحسین توعیة حی تخطیطیةمؤشرات   احمد عماد سعد مصطفي
  ٢٠١٢/  ٢/  ٢٩  ممتاز  للدعم 

  ٢٠١٢/  ٦/  ٢٧  جید جدا  تعلیم الخدمة االجتماعیة والمشاركة في العمل السیاسي  نیفین عادل مصطفي محمود حجیجھ
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  ممتاز  العاملین في الوحدات المحلیة نحو الالمركزیة  تاتجاھا  والء مختار عثمان محمود

لتفعیل القدرات التنظیمیة بالجمعیات  تخطیطیةمؤشرات   حمد عبد الجوادعال جمال ا
  ٢٠١١/  ٢/  ٢٨  ممتاز  االھلیھ 

دراسة تقیمیھ لدور شبكات العمل االجتماعي في دعم   ایمان محمد عبد الستار عبد المنعم
  ٢٠١٢/  ١١/  ٢٨  ممتاز  الخدمات التعلیمیة 

  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  ممتاز  ي في برامج التنمیة البشریةالتفاوت الریفي الحضر  محمد احمد حسین محمد
لتدعیم المھارات المھنیة لطالب  ة مؤشرات تخطیطی  یسرا جالل الدین محمد عبد الرحمن 

  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  ممتاز  الخدمة االجتماعیة للمنافسة في سوق العمل 

االھلیھ في تلبیة إسھامات برامج ومشروعات الجمعیات   مي محمد عبد المنعم عبد الغني مدني 
  ٢٠١٣/  ١١/  ١٣  ممتاز  الحقوق االجتماعیة للطفلة الریفیة

برامج األمراض والحد من الفقر في الریف المصري   احمد سید احمد عبد الحمید كشك
  ٢٠١٠/  ١١/  ٢٤  ممتاز  دراسة تحلیلیھ من منظور الخدمة االجتماعیة



  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩الحاصلون علي  درجة الماجستیر في الفترة من 

  الخدمة االجتماعیة قسم مجاالت 

  

  

  

  

  

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع   االسم

مقترح لدور الخدمة االجتماعیة في تنمیة  نامج بر  شیماء عبد هللا محمد عبد النبي 
  ٢٠٠٩/  ٧/  ٢٨  ممتاز  بعض مھارات العمل السیاسي للشباب الحزبي

مة االجتماعیة باستخدام برنامج التدخل المھني للخد  فاطمة احمد محمد منصور 
ارشادي وتنمیة بعض مھارات التفاعل االجتماعي 

دراسة مطبقة علي مدراس " للطالب المكفوفین 
  النور للمكفوفین بمدینة الفیوم 

  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١  ممتاز
  

تقسیم خدمات برنامج مكافحة االنیمیا لدي السیدات   حمادة احمد السید عبد الجواد
  ٢٠٠٩/ ١٠/  ٢٨  ممتاز  ات باالنیمیاالحوامل المصاب

دور مشروع اعادة تنشئة االسرة وتعدیل اسالیب   محمد جمال السید محمد علي  أماني
التربیة في تنمیة وعي االسر حدیثة التكوین دراسة 

المسكرات ومكافحة منع مطبقة علي جمعیھ 
  المخدرات بالشیخ موسي 

  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨  ممتاز

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة لتوعیة   مد ابرھیم الھام عبد الخالق مح
االسرة باسالیب المعاملة الوالدیة السویة لالبناء 

  المعاقین سمعیا 
  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٥  جید جدا

مقومات الرضا الوظیفي للعمالة المؤقتة من   ایمن سید سعید عبد المعطي 
دراسة " االخصائیین االجتماعیین بالمدن الجامعیة 

المشرفین ( مطبقة علي االخصائیین االجتماعیین 
المؤقتین بالمدن الجامعیة جامعة ) والمشرفات

  " الفیوم 

  ٢٠١٠/  ٩/  ٢٩  ممتاز

تطور مقترح لدور الخدمة االجتماعیة في التعامل   بسنت سالمھ عبد الصمد محمد 
  ٢٠١١/  ٣/  ٩  ممتاز  . مع العنف ضد الطفلة 

تقییم خدمات مؤسسات رعایة الطفولة والنھوض   ي ایمان الحسیني عطیھ الحسین
" باالسرة في التخفیف من حدة الضغوط الحیاتیة 

دراسة مطبقة علي مؤسسات رعایة الطفولة 
  " والنھوض باالسرة بمحافظة الدقھلیھ 

  ٢٠١١/  ٤/  ٢٠  ممتاز

ة منظور للممارسة العامة في الخدمة االجتماعی  ایمان محمد ابراھیم مصطفي العجري 
لتنمیة القدرات الحیاتیة لطالبات المدراس االعدادیة 

دراسة وصفیة مطبقة علي مدرسة " المھنیة 
  "النھضة االعدادیة بنات في مدینة الفیوم 

  ٢٠١١/  ٥/  ٢٥  ممتاز

التاھیل المرتكز علي المجتمع وتنمیة مشاركة   شیماء حسین ربیع عبد الرازق
  ٢٠١١/  ٧/  ٣١  ممتاز  الصحاح البیئي الفتیات الریقیات في ا

العوامل المؤدیة للطالب المبكر وتصور مقترح   دالیا محمد شافع ضاحي 
دراسة " لدور الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا 

مطبقة علي مكاتب تسویة المنازعات محكمة 
  "االسرة في محافظة الفیوم 

  ٢٠١١/  ٧/  ٣١  ممتاز



  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩یر في الفترة من ستالحاصلون علي  درجة الماج/ تابع 

   الخدمة االجتماعیة  مجاالتقسم 

  

  

  

  

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع   االسم

فعالیات خدمات برامج دعم السیاسة الصحیة ودور   شیماء معوض معوض عبد السمیع 
الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في دعمھا 
مطبقة علي مرضي االقسام الداخلیة بمستشفي 

  الفیوم العام

  ٢٠١١/  ٣/  ٩  ممتاز

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة وتعدیل   اء رمضان علي حمد هللاشیم
  ٢٠١١/  ٤/  ٢٠  ممتاز  اتجاھات طالبات الثانویة الفنیة نحو المشروعات

العالقة بین التدخل المھني للخدمة االجتماعیة   عبد الحلیم السید عبد الحلیم السید
والتخفیف من حدة الضغوط الوظیفیة لدي 

االجتماعیین العاملین بالمدارس  االخصائیین
دراسة مطبقة علي المدارس االعدادیة " االعدادیة 

  "  بمركز ابشواي محافظة الفیوم 

  ٢٠١١/  ٩/  ٢٨  ممتاز

الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة والتخفیف من   ھند محمد احمد سید
حدة المشكالت االجتماعیة والنفسیة المھات االطفال 

  التوحدیین
  ٢٠١١/  ٩/  ٢٨  ممتاز

التدخل المھني للخدمة االجتماعیة وتنمیة التثقیف   حكیمة رجب علي زیدان
الصحي لتالمیذ الحلقة االولي من التعلیم االساسي 

  بالریف
  ٢٠١١/  ١٢/  ٢٨  ممتاز

العائد االجتماعي لتطبیق الیوم الدراسي الكامل علي   وائل حسین محمد حسین 
جتماعیة في مدارس الممارسة المھنیة للخدمة اال

دراسة مطبقة " الحلقة الثانیة من التعلیم االساسي 
  " علي المدراس الحكومیة 

  ٢٠١١/  ١١/  ٣٠  ممتاز

تقییم برامج التأھیل المرتكز علي المجتمع المقدمة   رباب راضي عطیة محمد
  ٢٠١١/  ١٢/  ٢٨  ممتاز  .لالطفال المعاقین ذھنیا القابلین للتدریب 

التدخل المھني للخدمة االجتماعیة وتوعیة امھات   راھیم حسنایمان محمد اب
االطفال المصابین بالشلل الدماغي بطبیعة اعاقة 

دراسة مطبقة علي " ابنائھم وطرق التعامل معھا 
  امھا ت االطفال المصابیین بالشلل الدماغي 

  ٢٠١٢/  ٣/  ٢٨  ممتاز

الیات تحقیق فاعلیة التدریب المیداني لطالب الخدمة   سمر محمد حسني علي 
  ٢٠١٢/  ٣/  ٢٨  ممتاز  "دراسة مطبقة بالمجال المدرسي " االجتماعیة  

متطلبات بناء الشراكة المجتمعیة لربط المدارس   شامیھ جمال سید علي 
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  ممتاز  الثانویة الصناعیة بسوق العمل 

في المؤسسة التعلیمیة ودور الخدمة  فت العنمحددا  رانیا عماد سعد مصطفي 
دراسة مطبقة علي " االجتماعیة في التعامل معھا 

  "مدراس المرحلة االبتدائیة بمدینة الفیوم 
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  ممتاز

مقومات االبداع المھني لالخصائیین االجتماعیین   سامیھ رمضان عبد الرحمن رمضان
مطبقة علي  دراسة" العاملین في المجال المدرسي 

  "االخصائیین االجتماعیین بالمدراس بمدینة الفیوم  
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  ممتاز



  

  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩الحاصلون علي  درجة الماجستیر في الفترة من / تابع 

   الخدمة االجتماعیة  مجاالتقسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع  االسم

الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة وتنمیة وعي الطالب   الفتاح محمد سعدعبد  أسامھ
  ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٤  ممتاز  باالضرار االجتماعیة المترتبة علي استخدام االنترنت 

المدخل الوقائي في الخدمة االجتماعیة لتنمیة المھارات   حسن عبد العال احمد إیمان
  ٢٠١٢/  ١١/  ٢٨  متازم  الحیاتیة للمشرفة بالمؤسسھ االیوائیة 

االحتیاجات التدریبیة لالخصائیین االجتماعیین العاملین مع   محمد حسني احمد قاسم
  ٢٠١٣/  ٢/  ٢٧  ممتاز  المعاقین ذھنیا 

دور الخدمة االجتماعیة في التعامل مع المسنین المساء   احمد مھدلي أمینمیرفت 
  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  ممتاز  الیھم

تقویم فعالیھ برلمان الطالئع بمراكز الشباب في تحقیق   لنبي ابراھیمدالیا عبد المولي عبد ا
  ٢٠١٣/  ٩/  ٢٥  ممتاز  اھدافھ

  محمود محمد عبد الحمید محمد

المشكالت الناتجھ عن االستخدام الخاطئ لالنترنت ودور 
دراسة وصفیھ " الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا 

ة العامة بادارة مطبقة علي عینة من طالب المرحلة الثانوی
  " شرق الفیوم التعلیمیة 

  ٢٠١٣/  ١٠/  ٣٠  ممتاز

  علوان شادیة فوزي مصطفي محمد
العوامل المؤثرة علي الوعي السیاسي للشباب الجامعي نحو 

المشاركة في االنتخابات العامة ودور الخدمة االجتماعیة 
  في التعامل معھا 

  ٢٠١٣/  ١٠/  ٣٠  ممتاز

المشكالت االجتماعیة السر اطفال مرض سرطان المخ   هللافاطمة احمد نعمان عبد 
  ٢٠١٣/  ١٠/  ٣٠  ممتاز  ودور الخدمة االجتماعیة في مواجھتھا

العالقة بین استخدام مدخل حل المشكالت والتخفیف من حدة   رضا حسن إبراھیم كرم هللا
  ٢٠٠٩/  ٦/  ٣٠  ممتاز  مشكالت العالقات االجتماعیة لطالب االنتساب الموجة

 ألسرفاعلیة نموذج الحیاة في تحقیق المساندة االجتماعیة   شیماء علي عبد المنعم علي
  ٢٠١١/  ٣/  ٩  ممتاز  المسجونین

برنامج مقترح لدور الخدمة االجتماعیة في تنمیة القدرات   كریمة عید كامل فاید
  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٥  ممتاز  المؤسسیة بمراكز الشباب 

الدراسات العلیمة للخدمة االجتماعیة في تطویر  إسھامات  شیرین محمد محمد محمد
  ٢٠١٣/  ١٠/  ٣٠  ممتاز  الممارسة المھنیة بمدارس التربیة الفكریة 



  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩الحاصلون علي  درجة الماجستیر في الفترة من 

   الخدمة االجتماعیة  طرققسم 

  

  

  

  

  

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع   االسم

  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣١  ممتاز  مؤسسیھ للمنظمات غیر الحكومیةمتطلبات بناء القدرات ال  احمد مرعي ھاشم علي خلیل 

  احمد مختار رمضاد شریدم
التشكیك في تنظیم المجتمع لتحسین برامج  مدخلاستخدام 

دراسة تجریبة مطبقة علي " محو االمیة وتعلیم الكبار 
  جمعیات تنمیة المجتمع المحلي بمدینة الفیوم 

  ٢٠٠٩/  ١/  ٢٨  ممتاز

الدمج االجتماعي لالطفال المعاقین ذھنیا وعالقتھ بالتوافق   لشربیني محمد سعد علي فرج ا
  ٢٠٠٩/  ١٠/  ١  ممتاز  االجتماعي من منظور الخدمة االجتماعیة 

  عبد العزیز السید عبد العزیز  أیمن
متطلبات تحسین االداء المھني لالخصائیین االجتماعیین 

مطبقة  دراسة" في تقدیم الخدمات الفردیة للمعاقین سمعیا 
  " علي مدراس التربیة الخاصة 

  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨  ممتاز

الشعور باالغتراب لدي المسنین وتصور مقترح لدور   اسامة فودة عبد العزیز فودة 
  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨  ممتاز  خدمة الفرد في مواجتھ 

استخدام اخصائي الجماعة تكنیك العصف الذھني لتنمیة   مي محمد محمد القباني
  ٢٠١٠/  ١/  ٢٧  ممتاز  جتماعیة لدي الشباب الجامعيالمھارات اال

متطلبات تحسین جودة برامج العمل مع جماعات   عماد صبري الشربیني حسن
  ٢٠١٠/  ١/  ٢٧  ممتاز  المكفوفین

  سھیر عبد العزیز ابراھیم الشریف
العوامل االجتماعیة المؤدیة الي االنحرافات االخالقیة 

مقترح لدور خدمة الفرد لطالب المرحلة الثانویة وتصور 
  في مواجھتھا 

  ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨  ممتاز

متطلبات الممارسة المھنیة الخاصة للخدمة االجتماعیة في   عید جابر حسین إیمان
  ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨  ممتاز  المجال االسري

واقع الدراسات العلمیة لطریقة خدمة الفرد في الخدمة   رشا عبد الھادي زكریا احمد 
  ٢٠١٠/  ٤/  ٢٨  ممتاز  . م  ٢٠٠٥ – ١٩٩٥لفترة من االجتماعیة في ا

وعي االخصائیین االجتماعیین بالثقافة التنظیمیة   رضا عبد الفتاح احمد سعودي 
  ٢٠١٠/  ٥/  ٢٦  ممتاز  بالمنظمات غیر الحكومیة

  ھالھ فاروق زكي حسان
دراسة " الضغوط الحیاتیھ لدي طلبھ تحویل المسار 

بات تحویل المسار بمدینة مقارنة مطبقة علي طالب وطال
  الفیوم 

  ٢٠١٠/  ٧/  ٢٨  ممتاز

ممارسة االخصائي االجتماعي لعملیھ حل المشكالت في   ھبھ عیسي حسن عیسي 
  ٢٠١١/  ٦/  ٢٩  ممتاز  التفاعل مع المشكالت االسریة

الضغوط االجتماعیة ألسر مسنین مرضي الزھایمر   شیماء محمد رمضان محمد
  ٢٠١١/  ٩/  ٢٨  ممتاز  . منظور نموذج الحیاة ومحددات العمل معھا من 

  نشوي مصطفي شاكر عبد الرحمن

المشكالت التي تواجھ امھات االطفال تحت الوصایة ودلیل 
استرشادي مقترح لدور اخصائي خدمة الفرد للتعامل معھا 

دراسة مطبقة علي عینھ من امھات االطفال تحت "
  "الوصایة بالنیابة الحسبیة بالفیوم 

  ٢٠١١/  ١١/  ٣٠  ممتاز



  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩الحاصلون علي  درجة الماجستیر في الفترة من / تابع 

   الخدمة االجتماعیة  طرققسم 

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع   االسم

متطلبات مھارات التواصل االجتماعي لدي المكفوفین   إبراھیملیلي عبد النبي سلیم 
  ٢٠١١/  ١٢/  ٢٨  ممتاز  ر مقترح لدور خدمة الفرد في تنمیتھا وتصو

  ایمان محمد محمد جاب هللا

تصور مقترح لطریقة تنظیم المجتمع لتدعیم جمعیة 
التاھیل االجتماعي لرعایة المعاقین باستخدام 

دراسة مطبقة علي جمعیة " استراتیجیة المدافعھ 
  "التاھیل االجتماعي لرعایة المعاقین

  ٢٠١٢/  ٦/  ٢٧  ممتاز

  شھاب جابر عبد هللا موسي
جماعات المساعدة الذاتیة في خدمة الجماعة 

ومواجھة السلوك العدواني لدي األطفال المودعین 
  بالمؤسسات اإلیوائیة 

  ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٤  ممتاز

كالیھ للعمل مع المشروعات التنمویة ذات  المحاسبة  غادة عبد اللطیف امین عبد اللطیف
  ٢٠١٢/  ١٢/  ٢٨  ممتاز  جنبي التمویل اال

  شیماء یوسف نیاظ جبر

في طریقة العمل  عضوموذج التركیز علي الناستخدام 
مع الجماعات لتحقیق التنمیة الذاتیة للفتیات 

دراسة مطبقة علي مؤسسة " المعرضات لالنحراف 
  "الرعایة االجتماعیة للفتیات بالعجوزة 

  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  ممتاز

  حسن اشجان فوزي عثمان

دور مقترح بطریقة تنظیم المجتمع لمواجھة مشكالت 
المتعثرین في سداد قروض المشروعات الصغیرة 

دراسة مطبقة علي جمعیات المشروعات الصغیرة "
  )"الجمعیات القرضیة (

  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  ممتاز

  احمد صالح الدین سید رفاعي

تقویم دور االخصائي االجتماعي في العمل مع الحاالت 
دراسة " یة بمكتب تسویة المنازعات االسریة الفرد

مطبقة علي مكاتب تسویة المنازعات االسریة بمحكمة 
  "االسرة بمحافظة الفیوم 

  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  ممتاز

العدالة االجتماعیة وعالقتھا بااللتزام التنظیمي في   عبد الوھاببسمھ عبد اللطیف امین 
  ٢٠١٣/  ٩/  ٢٥  ممتاز  الجمعیات االھلیھ

الضغوط التي تواجھ اسر االطفال المرضي باالكتئاب   حسني عبد المجید عبد العزیز نھي
  ٢٠١٣/  ٩/  ٢٥  ممتاز  وتصور مقترح لدور خدمة الفرد في مواجھتھا 

منظمات المجتمع المدني في مواجھة مشكلة  إسھامات  سماء نور الدین محمد عبد الرحیم
  ٢٠١٣/  ١٠/  ٣٠  ممتاز   باألطفالاالتجار 


