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خصائي الجماعة لتكنيك العصف الذهني لتنمية المهارات االجتماعية لدى الشباب الجامعياستخدام  مي محمد محمد السيد القباني 2010  1
 
 ا

مام محمد طاهر 2010  2  هند محمد ا 
خصائيين االجتماعيين بالجمعيات العاملة

 
ة دراسة وصفية مطبق في مجال المشروعات الصغيرة متطلبات تدعيم القدرات المعلوماتية لل

 على الجمعيات بمحافظة الفيوم 

حمد سعودي 2010  3
 
خصائيين االجتماعيين بالثقافة التنظيمية بالمنظمات غير الحكومية رضا عبد الفتاح ا

 
 وعى اال

مل مجدي محمد عبد الجواد 2010  4
 
 ا

. دراسة مطبقة على  منظور الحوار المجتمعي العوامل االجتماعية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية للشباب ومحددات للعمل معها من
 تطون المجلس الشعبي المحلى بقرية 

 . دراسة مقارنة مطبقة على طلب وطالبات تحويل المسار بمدينة الفيوم . الضغوط الحياتية لدى طلبة تحويل المسار هاله فاروق زكى حسان 2010  5

دمان في خدمة الفرد ودورها في الحد من حاالت االنتكاسة لدى المتعافين من المتابعة منى محمد سليمان يوسف 2010  6  اال 

براهيم 2011  7  في تنميتها متطلبات مهارات التواصل االجتماعي لدى المك فوفين وتصور مقترح لدور خدمة الفرد ليلى عبد النبي سليم ا 

 نشوى مصطفى شاكر عبد الرحمن 2011  8
مهات

 
طفال تحت الوصاية ودليل استرشادي مقترح لدور اخصاىئ خدمة الفرد للتعامل معها . المشكلت التي تواجه ا

 
دراسة مطبقة  لل

طفال تحت الوصاية بالنيابة 
 
مهات اال

 
 بالفيوم الحسبيةعلي عينة من ا

حمد البتينى 2011  9
 
هلية النسائية الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتدعيم ثقافة التطوع لدى متطلبات مروة عمر رجب ا

 
 القيادات النسائية في الجمعيات اال

سر مسنين مرضى الزهايمر ومحددات العمل معها من منظور  شيماء محمد رمضان محمد 2011  10
 
 نموذج الحياة الضغوط االجتماعية ال

سر مسنين مرضى الزهايمر ومحددات العمل معها من منظور نموذج شيماء محمد رمضان محمد 2011  11
 
 الحياة الضغوط االجتماعية ال

 املاجستري: افةلمية افدرجة اخلدمة االجتماعية:  كليةاف
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سرية هبة عيسى حسن عيسى 2011  12
 
خصائي االجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلت اال

 
 ممارسة اال

يوائية لدى ومواجهة السلوك العدواني جماعات المساعدة الذاتية في خدمة الجماعة شهاب جابر عبد هللا موسى 2012  13 طفال المودعين بالمؤسسات اال 
 
 اال

مين عبد الوهاب 2012  14
 
جنبي غادة عبد اللطيف ا

 
لية للعمل مع المشروعات التنموية ذات التمويل اال

 
 المحاسبية كا

طفال المرضى باالك تائب العزيزنهى حسنى عبد المجید عبد  2013  15
 
سر اال

 
 مواجهتهاالفرد في  وتصور مقترح لدور خدمة الضغوط التي تواجه ا

مين عبد الوهاب 2013  16
 
هلية بسمة عبد اللطيف ا

 
 العدالة االجتماعية وعلقتها بااللتزام التنظيمي في الجمعيات اال

 شيماء يوسف نياظ جبر 2013  17
للفتيات المعرضات للنحراف . دراسة مطبقة  الذاتية استخدام نموذج التركيز على العضو فى طريقة العمل مع الجماعات لتحقيق التنمية

 تماعية للفتيات بالعجوزة على مؤسسة الرعاية االج

شجان فوزي عثمان حسن 2013  18
 
 ا

دراسة مطبقة على جمعيات  .الصغيرةالمشروعات  دور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لمواجهة مشكلت المتعثرين في سداد قروض
 (الجمعيات المقرضةات الصغيرة . ) المشروع

طفال سماء نور الدين محمد عبد الرحيم 2013  19
 
سهامات منظمات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة االتجار باال  ا 

خر سن الزواج للفتاة العاملة دور  ناهد محمود محمود محمد عثمان 2014  20
 
 مقترح من منظور العلج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد للتخفيف من المشكلت االجتماعية المترتبة علي تا

حمد علي 2014  21
 
ثار السلبية للعولمة على ثقافة الطفل و محددات العمل معها من منظور خدمة الفرد يسرا محمد ا

 
 اال

حم د يحي  ى م روة محمد محمد 2015  22
 
 يناير ودور خدمة الفرد الجماعية في مواجهتها 25المشكلت االجتماعية التي تواجه مصابي ثورة  ا

سماء سمير عبد الحميد سالم 2015  23
 
 ا

ثارها السلبية ودور مقترح لطريقة خدمة الفرد لمواجهتها . دراسة 
 
عدادية وا مطبقة دراسة لظاهرة العنف البدني بين تلميذ المدارس اال 

دارة الدقي والعجو   زة التعليمية بمنطقة وسط الجيزة على بعض مدارس منطقة ا 

يوائية سمر طارق حسين عثمان 2015  24 طفال المودعين بالمؤسسات اال 
 
 المساندة االجتماعية وتحقيق جودة الحياة االجتماعية لجماعات اال

حمد البتينى 2015  25
 
عدادية في ضوء معايير الجودة واالعتماد مي عمر رجب ا خصائي االجتماعي في التقييم الذاتي بمدارس المرحلة اال 

 
 دور اال
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داء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة مروة جمعة عبد الغني بسيوني 2015  26
 
 تقويم اال

يوائية ومؤشرات لل ياسين جمال عبد المجيد محمد 2015  27  تعامل معها من منظور خدمة الفردالمشكلت االجتماعية للمقبلين على الخروج من المؤسسات اال 

 جيهان محمد عبد الجواد حسن 2015  28
سر 

 
سر مرضى الفشل الكلوى ودور طريقة خدمة الفرد فى مواجهتها )دراسة مطبقة على عينة من ا

 
المشكلت االجتماعية التى تواجه ا

بشواى العام(
 
 مرضى الفشل الكلوى بمستشفى ا

 تصور مقترح الستخدام العلج المعرفى السلوكى فى خدمة الفرد لمواجهة المشكلت المؤدية للطلق المبكر هيثم عطاء هللا محمد الشيمى 2015  29

 محمد فتحى عبد الوهاب محمد 2015  30
هلية بمحافظة استراتيجية التدعيم كمدخل لتنمية القيم االجتماعية 

 
ندية االجتماعية والثقافية بالجمعيات اال

 
للشباب )دراسة مطبقة باال

 الفيوم

طفال ودور خدمة الفرد فى التعامل معها هبه فاروق مصطفى حسين 2015  31
 
 المشكلت االجتماعية المترتبة على العنف الوالدى ضد اال

حمد عبد الحميد كشك 2010  1
 
حمد سيد ا

 
قراض والحد من الفقر في الريف المصري . دراسة تحليلية من منظور الخدمة االجتماعية  ا  برامج اال 

 . دراسة مطبقة على قرية  مصر رشوان المجتمع الريفي التدخل المهني للخدمة االجتماعية لتنمية الوعي بترشيد استخدام المياه في كرم عبد التواب محمود عبد هللا 2010  2

 دراسة مطبقة على جمعية تنمية المجتمع ببيهمو مركز سنورس تقييم دور جمعية تنمية المجتمع ببيهمو في تنمية الصناعات الصغيرة  داليا مختار محمود محمود 2010  3

هدافها مريم محمد زكي السيد 2010  4
 
هلية على تحقيق ا

 
 التنموية تسويق الخدمات االجتماعية كمدخل لمساعدة الجمعيات اال

س المال االجتماعي سمر سعيد معوض صوفي 2010  5
 
هلية في تنمية را

 
 دور الجمعيات اال

يمن ناصر عبد المحسن المقنن 2011  6
 
ساسي ا

 
 مؤشرات تخطيطية لتفعيل المشاركة المجتمعية في مدراس التعليم اال

بو بكر 2011  7
 
هلية في تنمية القدرات البشرية شيرين كرم عمار ا

 
 فعالية الجمعيات اال

حمد عماد سعد مصطفى 2011  8
 
 مؤشرات تخطيطية لتحسين نوعية حياة الفائت المستحقة للدعم ا
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ة في الريف رباب السيد عباس حبيب 2011  9
 
ناث كمؤشر تخطيطي للرعاية الصحية للمرا  المصري  اتجاهات القرويين نحو ختان اال 

مل مفرح زيد عثمان 2011  10
 
مان  ا

 
سر الفقيرة بالريففاعلية برامج شبكة اال

 
 االجتماعي في تحسين نوعية حياة اال

جهزة التنمية في تحقيق  شيرين فتحي محمد 2011  11
 
حد ا

 
هدافهاتقويم دور مجالس المياه كا

 
 مجالس المياه في محافظة الفيوم  دراسة مطبقة على .ا

حمد خليفة 2011  12
 
سامة ا

 
سماء ا

 
سهامات مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من ا  تحقيق التنمية المستدامة حدة المشكلت البيئية التي تواجه ا 

هلية وائل عبد العزيز يوسف 2012  13
 
نشطة الجمعيات اال

 
 تنمية قيم المواطنة كمدخل لتفعيل مشاركة الشباب فى ا

 اتجاهات العاملين فى الوحدات المحلية نحو اللمركزية والء مختار عثمان محمود 2012  14

 تعليم الخدمة االجتماعية والمشاركة بالعمل السياسي عادل مصطفى محمود حجيجهنيفين  2012  15

بو بكر 2012  16
 
هلية فى تنمية القدرات البشرية شيرين كرم عمار ا

 
 فعالية الجمعيات اال

يمان محمد عبد الستار عبد المنعم 2012  17  دعم الخدمات التعليمية دراسة تقييميه لدور شبكات العمل االجتماعي في ا 

هلية في تلبية الحقوق االجتماعية للطفلة مي محمد عبد المنعم المدني 2013  18
 
سهامات برامج ومشروعات الجمعيات اال  الريفية ا 

 سوق العمل في لطلب الخدمة االجتماعية للمنافسة مؤشرات تخطيطية لتدعيم المهارات المهنية يسرا جلل الدين محمد عبد الرحمن 2013  19

حمد حسين محمد 2013  20
 
 التفاوت الريفي الحضري في برامج التنمية البشرية محمد ا

مام على 2014  21  العلقة بين تلقى خدمات الضمان االجتماعي والوصمة سحر مجدي ا 

 فرحات عفيفي ةمرو  2014  22
دراسة مطبقه على المشروعات المسندة من قبل  : المحلىتقويم التجربة المصرية في تخصيصيه مشروعات تنميه المجتمع غلى المستوى 

 وزارة الشوئن االجتماعية لجمعيات تنمية المجتمع ببندر الفيوم
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حمد مصطفى عكاشة مصطفى 2015  23
 
 التخطيط بالمشاركة كمدخل لتحسين نوعية حياة الفقراء)دراسة مطبقة على المجالس الشعبية المحلية بمدن محافظة الفيوم ا

عضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم هبه محمد عبد الوهاب سعيد 2015  24
 
كاديمى ال

 
داء اال

 
 المناخ التنظيمى وتحقيق جودة اال

حمد محمد حسن محمد 2015  25
 
هلية في تحقيق الحماية االجتماعية للفقراء بالريف ا

 
 دور الجمعيات اال

سر المسجونين شيماء على عبد النعيم على 2010  1
 
 فعالية نموذج الحياة في تحقيق المساندة االجتماعية ال

يمان الحسيني عطية الحسيني 2010  2  ا 
سرة في التخفيف من حدة الضغوط

 
ة تقييم خدمات مؤسسات رعاية الطفولة والنهوض باال

 
دراسة مطبقة على مؤسسات   .الحياتية للمرا

سرة بمحافظة الدقهلية .
 
 رعاية الطفولة والنهوض باال

براهيم مصطفى 2010  3 يمان محمد ا   ا 
عدادية  منظور للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتنمية القدرات الحياتية لطالبات مطبقة على مدرسة  دراسة -المهنيةالمدارس اال 

عدادية المهنية للبنات في مدينة الفيوم  النهضة اال 

نتاجية الصغيرة الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية وتعديل اتجاهات طالبات الثانوية الفنية شيماء رمضان علي حمد هللا 2010  4  نحو المشروعات اال 

 معوض معوض عبد السميع شيماء 2010  5
قسام .دعمهافعالية خدمات وبرنامج دعم السياسة الصحية ودور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في 

 
 دراسة مطبقة على مرضى اال

 الداخلية بمستشفى الفيوم العام 

يمن سيد سعيد عبد المعطى 2010  6
 
 ا

خصائيين االجتماعيين بالمدن
 
خصائيين االجتماعيين الجامعية مقومات الرضا الوظيفي للعمالة المؤقتة من اال

 
.دراسة مطبقة على اال

 بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم  ( المؤقتين)المشرفين والمشرفات

 التعامل مع العنف ضد الطفلة  تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في بسنت سلمة عبد الصمد 2010  7

ليات تحقيق فاعلية التدريب  سمر محمد حسنى 2011  8
 
 . دراسة مطبقة بالمجال المدرسي  الميداني لطلب الخدمة االجتماعيةا

ولى من حكيمة رجب على زيدان 2011  9
 
ساسي بالريف التدخل المهني للخدمة االجتماعية وتنمية التثقيف الصحي لتلميذ الحلقة اال

 
 التعليم اال

سماعيل 2011  10 سرة ريهام محمد ا 
 
رشادي لتنمية وعى اال طفال مرضى السكر التدخل المهني للخدمة االجتماعية باستخدام برنامج ا 

 
 باحتياجات اال

 وائل حسين محمد حسين 2011  11
للخدمة االجتماعية في مدارس الحلقة الثانية من التعليم  العائد االجتماعي لتطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل على الممارسة المهنية

ساسي
 
 اسة مطبقة على المدارس الحكومية .در  اال
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 داليا محمد شافع ضاحى 2011  12
دراسة مطبقة على مكاتب تسوية المنازعات  -معها العوامل المؤدية للطلق المبكر وتصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في التعامل

سرة في لمحافظة الفيوم
 
 بمحكمة اال

حمد سيد 2011  13
 
طفال التوحيديين الممارسة العامة للخدمة االجتماعية والتخفيف من حدة المشكلت االجتماعية النفسية هند محمد ا

 
مهات اال

 
 ال

طفال المعاقين ذهنيا رباب راضى عطية محمد 2011  14
 
هيل المرتكز على المجتمع المقدمة لل

 
 القابلين للتدريب تقييم برامج التا

 عبد الحليم السيد عبد الحليم 2011  15
خصائيين االجتماعيين العاملين  العلقة بين التدخل المهني للخدمة االجتماعية والتخفيف من حدة الضغوط الوظيفية

 
لدى اال

عداديةبالمدارس  عداد .اال   ية بمركز ابشواى محافظة الفيوم دراسة مطبقة على المدارس اال 

هيل المرتكز على المجتمع وتنمية  شيماء حسين ربيع 2011  16
 
صحاح البيئيالتا  مشاركة الفتيات الريفيات في اال 

براهيم حسن عطا 2011  17 يمان محمد ا   ا 
طفال المصابين بالشلل الدماغي

 
مهات اال

 
بنائهن وطرق التعامل معها التدخل المهني للخدمة االجتماعية وتوعية ا

 
عاقة ا راسة د-بطبيعة ا 

طفال المصابين بالشلل الدماغي
 
مهات اال

 
 مطبقة على ا

يمان حسن عبد العال احمد سليمان 2012  18 يوائية المدخل الوقائي في الخدمة االجتماعية لتنمية المهارات الحياتية للمشرفات ا   بالمؤسسات اال 

 دراسة مطبقة على مدارس المرحلة االبتدائية بمدينة الفيوم .معهامحددات العنف في المؤسسة التعليمية ودور الخدمة االجتماعية في التعامل  رانيا عماد سعد مصطفى 2012  19

خصائيين االجتماعيين العاملين في المجال  سامية رمضان عبد الرحمن رمضان 2012  20
 
بداع المهني لل خصائيين االجتماعيين بالمدارس بمدينة الفيوم  المدرسي.مقومات اال 

 
 دراسة مطبقة على اال

 متطلبات بناء الشراكة المجتمعية لربط الثانوية الصناعية بسوق العمل شامية جمال سيد على 2012  21

سهامات جمعية حواء المستقبل في مواجهة المشكلت االجتماعية التي تواجه فئة على محمد محمد عبد العال 2012  22 طفال في خطر ا 
 
 اال

سامة عبد الفتاح محمد 2012  23
 
ضرار االجتماعيةالممارسة العامة للخدمة االجتماعية وتنمية  ا

 
نترنت وعي الطلب باال  المترتبة على استخدام اال 

حمد قاسم 2013  24
 
خصائيين االجتماعيين العاملين مع المعاقين ذهنيا محمد حسنى ا

 
 االحتياجات التدريبية لل

 محمود محمد عبد الحميد محمد عامر 2013  25
نترنت . دراسة وصفية مطبقة على عينة من طلب  التعامل معها الخدمة االجتماعية فيودور  المشكلت الناتجة عن االستخدام الخاطئ لل 
دارة شرق الفيوم التعليمية   المرحلة الثانوية العامة با 



 

 

 2015حتى  2010امةة افييو  للا  افيةر  من جب اخلدمة االجتماعيةكلية املمنوحة من  املاجستري رسائل  

 م
 افقسم

 افةلمى

 افةا 

 اجلامةى

 عنوان افرسافة اسم افباحث

 في التعامل معها االجتماعيةالعامة ودور الخدمة  العوامل المؤثرة على الوعي السياسي للشباب الجامعي نحو المشاركة في االنتخابات شادية فوزي مصطفى علوان 2013  26

حمد محمود 2014  27
 
 المعوقات التي تواجه ذوى االحتياجات الخاصة للستفادة من خدمات المؤسسات الطبية رشا سيد ا

 يناير ودور الخدمة االجتماعية في التعامل معها 25ثورة  متطلبات تحقيق ثقافة الحوار المجتمعي بين الشباب المصري بعد مروة احمد بليدي علي 2014  28

 الهام بدر عبده سيد 2014  29
دراسة مطبقة على  التطوعية.تصور لبرنامج تدخل مهني من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية مشاركة الشباب في الجمعيات 

 مراكز الشباب بمدينة الفيوم 

حمد السعيد مصطفى سالي 2014  30
 
هدافها ا

 
 فاعلية خدمات لجان حماية الطفولة في تحقيق ا

مهات مرضى الصرع ودور الخدمة االجتماعية في التعامل معها مايسة شعبان محمد حمودة 2015  31
 
 المشكلت االجتماعية لدى ا

سر شيماء مصطفى محمد حسين 2015  32
 
نماط المساندة االجتماعية المقدمة ال

 
ورام العظام ا

 
 المصابين با

ميرة محمود سيد محمود 2015  33
 
 ا

هلية في ك فالة الفتيات الفقيرات المقبلت على الزواج ودور الخدمة االجتماعية في التعامل معهن )دراسة مطبقة 
 
سهامات الجمعيات اال ا 

 على جمعية رسالة بمحافظة الفيوم(

 التعليم التفاعلى في تعليم الخدمة االجتماعيةمتطلبات استخدام  مسعود على عبد الحميد 2015  34

بو خريص 2015  35
 
ثيرها على منظومة القيم االجتماعية للدى لشباب الجامعى )دراسة من منظور الخدمة االجتماعية( 25ثورة  هانى جودة مصباح ا

 
 يناير وتا

حمد رشاد محمد 2015  36
 
 الخدمة االجتماعيةواقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في تعليم  هبه ا

حمد صوفى يوسف 2015  37
 
سماء ا

 
 المشكلت الناتجة عن هجر الزوج ودور الخدمة االجتماعية فى مواجهتها ا

حمد عبد الحميد 2015  38
 
 العلقة بين ممارسة نموذج التركيز على المهام وتنمية المسوئلية االجتماعية للشباب الجامعى رامى عابدين ا

خصائيين االجتماعيين العاملين بمكاتب رعاية  الشباب الجامعى نحو تطبيق اللئحة الطلبية حسين محمد حسين دينا 2015  39
 
 اتجاهات اال



 

 

 م
 افقسم

 افةلمى

 افةا 

 اجلامةى

 عنوان افرسافة اسم افباحث

حمد جنيدى جنيدى 2015  40
 
سماء ا

 
هلية ا

 
ة المعيلة بالجمعيات اال

 
ليات التسويق االجتماعى لخدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للمرا

 
 ا

عدادية محمود حسان محمود سعيد 2015  41  تقييم برنامج التوجيه الجمعى بالمرحلة اال 

مانى عمر محمد عبد هللا 2015  42
 
سر الشهداء ومصابى الثورة ا

 
 تقييم خدمات المجلس القومى لرعاية ا

حمد 2015  43
 
حمد على ا

 
طفال  عبد الرحمن ا

 
 التوحديينبرنامج مقترح للخدمة االجتماعية لتحسين الخدمات االجتماعية المقدمة لل

 


