
  

  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩في الفترة من  الدكتوراةالحاصلون علي  درجة 

  قسم التنمیة والتخطیط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع   االسم

  حسني عبد الوهاب محمود
كفاءة اندیة المسكنین وعالقتها بتحسین نوعیة 

دراسة میدانیة مطبقة علي اندیة المسنین "الحیاة 
  " ربمحافظات الوجه القبلي بمص

  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٥  األوليبة الشرف مرت

تقییم برامج المنظمات الدولیة في تنمیة القدارات   رمضان احمد عبد الفتاح أیمن
  ٢٠١١/  ٦/  ٢٩  األوليمرتبة الشرف   المؤسسیة بالجمعیات التطوعیة بالفیوم

تفعیل دور الجمعیات االهلیه في تحسین نوعیة   رشدي السید احمد محمد
  یا السر المعاقین ذهن

  ٢٠١٢/  ١/  ٣١  األوليمرتبة الشرف 

  عبد الحفیظ بحراوي بحراوي سلوى
االسلوب الموحد في التخطیط لتنمیة المجتمع 

دراسة علي جمعیة الرعایة المتكامله " المحلي 
  بمصر الجدیدة

  ٢٠١٢/  ٣/  ٢٨  األوليمرتبة الشرف 

كة تنمیة قیم المواطنة كمدخل لتفعیل مشار   وائل عبد العزیز یوسف
  ٢٠١٢/  ٦/  ٢٧  األوليمرتبة الشرف   الشباب في انشطة الجمعیات االهلیه 

  ٢٠١٣/  ٥/  ٢٩  األوليمرتبة الشرف   تقویم برنامج الدوله السكان فقراء الحضر  نجالء رجب احمد السید

التدخل المهني للخدمة االجتماعیة ومساعدة   السید علي عثمان احمد
  سویق خدمتها الجمعیات االهلیه في التخطیط لت

  ٢٠١٣/  ٧/  ٣١  األوليمرتبة الشرف 



  ٢٠١٣:  ٢٠٠٩في الفترة من دكتوراة الحاصلون علي  درجة ال

   الخدمة االجتماعیة  طرققسم 

  

  

  تاریخ الحصول  التقدیر  الموضوع   االسم

  صالح الدین سید سلوى
متطلبات تحقیق جودة تعلیم طریقة العمل 

  ٢٠١٠/  ١١/  ٢٤  األوليشرف مرتبة ال  مع جامعات مصر

  نادیة احمد عماره عبد المنعم

استخدام العالج االسري في خدمة الفرد 
للتخفیف من مشكالت العالقات االسریة 
الناتجھ عن استخدام وسائل تكنولوجیا 

  المعلومات واالتصاالت

  ٢٠١١/  ٧/  ٣١  مرتبة الشرف األولي

صائي االجتماعي تقویم ممارسة االخ  بكري إبراھیمباسم بكري 
  لعملیة التقدیر في العمل مع الجماعات

  ٢٠١١/  ٤/  ٢٠ مرتبة الشرف األولي

  عبد الفتاح إسماعیلرمضان 
استخدام نموذج التاھیل المرتكز علي 
المجتمع في تحسین مستوي الرعایة 

  االسریة للمعاقین ذھنیا 

 مرتبة الشرف األولي
٢٠١١/  ٩/  ٢٨  

  موسي نجیب موسي معوض
القة بین ممارسة خدمة الفرد والتاھیل الع

االجتماعي السرة سجین االخذ بالثأر بعد 
  االفراج عنھ

 مرتبة الشرف األولي
٢٠١١/  ١٢/  ٢٨  

  سلیمان مجاھد إبراھیممحمد 

استخدام العالج العقالني االنفعالي 
السلوكي في خدمة الجماعة لتعدیل 
مستوي الرعایة الذاتیة للمراھقین 

  مرضي السكر 

 مرتبة الشرف األولي

٢٠١١/  ١١/  ٣٠  

  محمد فاروق محمد غانم

ممارسة العالج المعرفي السلوكي في 
خدمة الفرد للحد من عزوف طالب 

المدارس االعدادیة عن المشاركة في 
  التشكیالت الطالبیة

 مرتبة الشرف األولي

٢٠١١/  ١١/  ٣٠  

  حسام محمود محمد محمود

االداء متطلبات الوعي والجودة وتدعیم 
المھني لالخصائي االجتماعي في العمل 

مع جماعات االطفال ذوي االعاقة الذھنیة 
  البسیطة

 مرتبة الشرف األولي

٢٠١٢/  ٤/  ٣٠  

  احمد محمد عبد العزیز
مدخل تعدیل السلوك والتخفیف من حدة 

المشكالت السلوكیة لالحداث تحت 
  االختبار القضائي 

 مرتبة الشرف األولي
٢٠١٢/  ٧/  ٣١  

استخدام مدخل انتقائي في خدمة الفرد   علیاء عفان عثمان
  لتنمیة تقدیر ذات

  ٢٠١٢/  ٦/  ٢٧ مرتبة الشرف األولي

  شیماء حنفي محمد

برنامج مقترح للشراكھ بین المنظمات 
الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة 

لتحسین الخدمات المقدمة لمرضي 
  السرطان

  ٢٠١٣/  ٢/  ٢٧  مرتبة الشرف الثانیة

العوامل المؤثرة في ممارسة الحكومیة   احمد مختار رمضان شریدم
  بالجمعیات االھلیھ

  ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ مرتبة الشرف األولي

  السید منصور محمد عبد العال
فعالیة العالج االسري في خدمة الفرد في 
التخفیف من حدة المشكالت االجتماعیة 

  لالطفال ضحایا الطالق

 مرتبة الشرف األولي
٢٠١٣/  ٧/  ٣١  

  محمود محمد المیالیاتي أمیرة
"  اإلنسانتقویم المجلس القومي لحقوق 

من منظور " جمھوریة مصر العربیة
  تنظیم المجتمع 

  ٢٠١٣/  ١١/  ٢٧  مرتبة الشرف األولي
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  تاریخ الحصول  التقدیر   الموضوع  االسم

  محمد احمد إیھاب
الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة وتنمیة 

المھارات االجتماعیة للتالمیذ ذوي صعوبات التعلیم 
  االكادیمیة

  ٢٠١٠/  ١١/  ٢٤  مرتبة الشرف األولي

الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة وتحسین نوعیة   سعد عید قاسم زیدان
  ٢٠١٠/  ٧/  ٢٨  األوليمرتبة الشرف   "دراسة تجریبیة " قین بصریا الحیاة للمعا

  حسام رفعت راغب
فعالیة برنامج التدخل المھني من منظور الممارسة 
العامة للخدمة االجتماعیة وتنمیة مشاركة الشباب 

  الجامعي في برامج التنمیة المستدامھ
  ٢٠١٠/  ٧/  ٢٨  األوليمرتبة الشرف 

  رشا مھني سعید
یة برنامج التدخل المھني من منظور الممارسة فعال

العامة للخدمة االجتماعیة في التخفیف من حدة 
  الضغوط االجتماعیة والنفسیة لدي المسنات االرامل 

  ٢٠١٠/  ٧/  ٢٨  األوليمرتبة الشرف 

تصور مقترح لمنھاج عمل االخصائیین االجتماعیین   حنان عید محمد عید
  ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٨  األوليف مرتبة الشر  بالمجال المدرسي

  صباح حسن علي احمد

العالقة بین الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة 
وتنمیة المھارات االجتماعیة للملتحقات بالمدارس 

دراسة مطبقة علي المدارس . " الصدیقة للفتاه 
  "الصدیقة للفتبات بقري مركز الفیوم 

  ٢٠١١/  ٧/  ٣١  األوليمرتبة الشرف 

  الھالالت عبد هللا ھیمإبراخلیل 
تقییم الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في 

المؤسسات رعایة االحداث المنحرفین في المملكة 
  االردنیة الھاشمیة

  ٢٠١١/  ١/  ٢٦  األوليمرتبة الشرف 

دراسة تحلیلیھ لسیاسة الرعایة االجتماعیة للعمال في   سوزانھ منسي توفیق تادرس
  ٢٠١١/  ٦/  ٢٩  األوليمرتبة الشرف    ٢٠٠٨ – ١٩٨٠الفترة من 

  محمد خمیس جمعھ الفارس
دور الخدمة االجتماعیة في تفعیل مشروعات التنمیة 

دراسة مطبقة علي برنامج سند  –البشریة المستدامھ 
  بسلطنة عمان

  ٢٠١١/  ٥/  ٢٥  األوليمرتبة الشرف 

مجالس  التدخل المھني للخدمة االجتماعیة لتفعیل دور  سحر ایوب السید
  ٢٠١١/  ١١/  ٣٠  مرتبة الشرف األولي  االمناء واالباء والمعلمین بالمدارس الثانویة الفنیة

االثار االجتماعیة واالقتصادیة لمشروع دعم المراة في   رمضان عبد الحلیم آمال
  ٢٠١٢/  ٢/  ٢٩  مرتبة الشرف الثانیة  الحیاة السیاسیة

ي للخدمة االجتماعیة وتنمیة مھارات التدخل المھن  القاسم مفتاح أبوالھام عید 
  ٢٠١٢/  ٢/  ٢٩  األوليمرتبة الشرف   التفاعل االجتماعي للمعاقات حركیا 

تحلیل الصورة المھنیة للخدمة االجتماعیة عبر وسائل   عوض عبد الحمید بربري
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  مرتبة الشرف الثانیة  االعالم الجماھیریھ

لممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة استخدام ا  مروة مصطفي محمد حلمي
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  مرتبة الشرف األولي  الستثمار خبرات المسنین في العمل التطوعي 

التدخل المھني للخدمة االجتماعیة وتنمیة وعي   ربیع عبد المولي الجالي
  ٢٠١٢/  ٧/  ٣١  مرتبة الشرف األولي  مرضي الدرن الرئوي لالستفادة من الخدمات المتاحھ

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة وتنمیة وعي   السعود أبومني جالل 
  ٢٠١٣/  ٢/  ٢٧  مرتبة الشرف األولي  الفتیات بمشكالت االسر حدیثة التكوین 

التدخل المھني للخدمة االجتماعیة وتفعیل قیم   عماد محمد محمد عبد السالم
  ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩  ف األوليمرتبة الشر  المواطنھ لدي طالب المرحلة الثانویة 

  إبراھیمقصي عبد هللا محمود 
تقییم الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة الدولیة في 

مواجھة المعوقات التي تحد من استفادة الالجئین 
  نین من خدمات الرعایة االجتماعیةیالفلسط

  ٢٠١٣/  ١١/  ٢٧  مرتبة الشرف األولي


