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برإهيم سليمان مجاهد 2011  1  إلرعاية إلذإتية للمرإهقين مرضى إلسكر إلعقالني إالنفعالي إلسلوكي في خدمة إلجماعة لتعديل مستوى إستخدإم إلعالج محمد إ 

عدإدية عن إلمشاركة في إلتشكيالت إلطالبية ممارسة إلعالج إلمعرفي إلسلوكي في خدمة إلفرد للحد من عزوف طالب إلمدإرس محمد فاروق محمد غانم 2011  2  إال 

سماعيلرمضان  2011  3 سماعيل عبد إلفتاح إ  سرية إ 
أ
هيل إلمرتكز على إلمجتمع في تحسين مستوى إلرعاية إال

أ
 للمعاقين ذهنيا إستخدإم نموذج إلتا

حمد عمارة عبد إلمنعم 2011  4
أ
سرية إلناتجة عن نادية إ

أ
سرى في خدمة إلفرد للتخفيف من مشكالت إلعالقات إال

أ
 إلمعلومات وإالتصاالت إستخدإم وسائل تكنولوجيا إستخدإم إلعالج إال

 إلخدمات إلمقدمة لمرضى إلسرطان برنامج مقترح للشرإكة بين إلمنظمات إلحكومية وإلمنظمات غير إلحكومية لتحسين شيماء حنفي محمد 2012  5

سرى فى خدمة إلفرد فى إلتخفيف من حدة إلمشكالت إالجتماعية إلسيد منصور محمد عبد إلعال 2013  6
أ
 ل فعالية إلعالج إال

أ
 طفال ضحايا إلطالقال

7  2013  
أ
هلية حمد مختار رمضان عوني شريدمإ

أ
 إلعوإمل إلمؤثرة في ممارسة إلحوكمة بالجمعيات إال

حمـد محمـود حسـن حسـن 2015  8
أ
رشادي باستخدإم إلمدخل إلمعرفي إلسلوكي في خدمة إلفرد لموإجهة مشكلة إلتحرش إلجنسي . درإسة مطبقة على تالميذ إلمرح إ عدإدية فعالية برنامج إ   لة إال 

 إستخدإم إلعالج إلوإقعي في خدمة إلفرد في عالج إلمشكالت إالجتماعية لمصابي حوإدث إلحريق عبير عبد إلتوإب مرسي 2015  9

هدإف إالجتماعية في خدمة إلجماعة وتنمية إتجاهات إلطالب نحو إلمشاركة في نظام إلجودة وإالعتماد محمد حسن إلسيد حسن 2015  10
أ
 نموذج إال

مية عماد جمعة عبد إللطيف فرج  2015  11
أ
 فعالية إلنموذج إلتنموي في خدمة إلجماعة وتنمية إلمسوئلية إالجتماعية للدإرسين بفصول محو إال

حمد مرعى هاشم على خليل 2015  12
أ
جهزة تنظيم إلمجتمع لتحقيق إلعدإلة إالجتماعية إ

أ
 إلعدإلة إلتنظيمية وعالقتها بفاعلية إ

لكـترونى محمد سعد على فرج  2015  13  إلنموذج إلتنموى في طريقة إلعمل مع إلجماعات وتنمية إتجاهات طالب إلخدمة إالجتماعية نحو إلتعلم إال 
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سرية إلديدإمونى إلشربينىسامى محمد  2015  14
أ
دإرة إلحالة في خدمة إلفرد بمكاتب تسوية إلمنازعات إال  بناء نموذج ال 

حمد 2015  15
أ
 مصطفى محمد معوض إ

طفال 
أ
هلية إلعاملة في مجال رعاية إال

أ
هيل إلمرتكز على إلمجتمع لبناء قدرإت إلجمعيات إال

أ
إلتدخل إلمهنى باستخدإم نموذج إلتا

 إلتوحديين

يمان عيد جابر حسين 2015  16 سر حديثة إلتكوين إ 
أ
 مدخل إنتقاىئ للتخفيف من إلضغوط إالجتماعية لال

حمد عبد إلفتاح 2011  1
أ
يمن رمضان إ

أ
 بالفيوم تقييم برإمج إلمنظمات إلدولية في تنمية إلقدرإت إلمؤسسية بالجمعيات إلتطوعية  إ

سلوب إلموحد في إلتخطيط لتنمية إلمجتمع إلمحلى.  سلوى عبد إلحفيظ بحرإوى 2012  2
أ
 إلرعاية إلمتكاملة بمصر إلجديدة درإسة على جمعية  إال

حمد محمد 2012  3
أ
سر إلمعاقين ذهنيا رشدي إلسيد إ

أ
هلية في تحسين نوعية إلحياة ال

أ
 تفعيل دور إلجمعيات إال

حزإب إلسياسية نحو هبة حاكم كامل محمد 2014  4
أ
 صنع سياسات إلرعاية إالجتماعية في إلمجتمع إلمصري  توجهات إال

سر إلفقيرة إلهام نعيم عبد إلعظيم على 2014  5
أ
 فعالية إلجمعيات إلتطوعية في موإجهة مشكلة إلجوع لدى إال

برإهيم محمد هاشم 2015  6  إلمحاسبية عند إلتخطيط لخدمات إلرعاية إالجتماعية للمسنين مصطفى إ 

دإء إلتطوعي للقادة إلشعبيين إلعاملين في مجال تنمية إلمجتمع إلمحلى إلحضري  إلعال عبد إلعزيز عبد إلعالمحمد عبد  2015  7
أ
 مؤشرإت تخطيطية لتفعيل إال

بو إلعال إلشريف 2015  8
أ
حمد محمد إ

أ
هدإفها إلتنموية محمد إ

أ
 فّعالية برإمج إلتربية إلمدنية فى تحقيق إ

 تقييم فاعلية إلمدإرس إلحقلية في تحقيق إلتنمية إلمستدإمة )درإسة من منظور إلخدمة إالجتماعية( إلسيد محمد إلشافعى حسن 2015  9

حمد 2015  10
أ
سوإن( طارق عيسى عبد إلرإضى إ

أ
 فاعلية خدمات إلضمان إالجتماعى وعالقتها بتحقيق إلحماية إالجتماعية )درإسة مطبقة على وحدإت إلضمان إالجتماعى بمركز إ

حمد عبد إلحميد كشك 2015  11
أ
حمد سيد إ

أ
 إلتخطيط إلتشاركى لتفعيل دور إلمدرسة في تنمية إلمجتمع إلمحلى إ

 متطلبات إلتخطيط للتنمية إلريفية إلمستدإمة بالفيوم كرم عبد إلتوإب محمود عبد هللا 2015  12

حمد عبد إلنعيم 2010  1
أ
يهاب محمد إ كاديمي إلخدمة إالجتماعية وتنمية إلمهارإت إالجتماعية للتالميذ ذوىإلممارسة إلعامة في  إ 

أ
 صعوبات إلتعلم إال
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 وتنمية مشاركة إلشباب إلجامعي في برإمج إلتنمية إلمستدإمة فعالية برنامج إلتدخل إلمهني من منظور إلممارسة إلعامة للخدمة إالجتماعية حسام رفعت رإغب توفيق 2010  2

رإمل فعالية برنامج للتدخل إلمهني من منظور إلممارسة إلعامة للخدمة إالجتماعية في سعيدرشا فهمي  2010  3
أ
 إلتخفيف من حدة إلضغوط إالجتماعية وإلنفسية لدى إلمسنات إال

 درإسة تجريبية مطبقة على مدرسة إلنور لرعاية إلمكـفوفين بمحافظة إلفيوم - إلممارسة إلعامة للخدمة إالجتماعية وتحسين نوعية إلحياة للمعاقين بصريا سعد عيد قاسم زيدإن 2010  4

برإهيم عبد هللا سليمان إلهاالت 2011  5 حدإث إلمنحرفين خليل إ 
أ
ردنية إلهاشمية تقييم إلممارسة إلمهنية للخدمة إالجتماعية في مؤسسات رعاية إال

أ
 في إلمملكة إال

 صباح حسن على 2011  6
درإسة مطبقة على ) للفتاةللملتحقات بالمدإرس إلصديقة  بين إلممارسة إلمهنية للخدمة إالجتماعية وتنمية إلمهارإت إالجتماعية إلعالقة

 (صديقة للفتيات بقرى مركز إلفيومإلمدإرس إل

يوب إلسيد إلسيد 2011  7
أ
باء  سحر إ

آ
مناء وإال

أ
 بالمدإرس إلثانوية إلفنية وإلمعلمينإلتدخل إلمهني للخدمة إالجتماعية لتفعيل دور مجالس إال

  2008 -1980للعمال في إلفترة من درإسة تحليلية لسياسة إلرعاية إالجتماعية  سـوزإنة منسي توفيق تادرس 2011  8

مال رمضان عبد إلحليم 2012  9
آ
ة في إلحياة إلسياسية إ

أ
ثار إالجتماعية وإالقتصادية لمشروع دعم إلمرإ

آ
 إال

لهام 2012  10 بو إلقاسم مفتاح إ 
أ
 حركيا إلتدخل إلمهني للخدمة إالجتماعية وتنمية مهارإت إلتفاعل إالجتماعي للمعاقات عيد إ

 إلخدمات إلمتاحة إلتدخل إلمهني في إلخدمة إالجتماعية وتنمية وعى مرض إلدرن إلروئي لالستفادة من ربيع عبد إلمولى إلجالى عبد إلمولى 2012  11

عالم إلجماهيرية إلحميد بربري حسن عوض عبد 2012  12  تحليل إلصورة إلمهنية للخدمة إالجتماعية عبر وسائل إال 

 ”إلثانوية إلتدخل إلمهني للخدمة إالجتماعية وتفعيل قيم إلموإطنة لدى طالب إلمرحلة عماد محمد محمد عبد إلسالم 2012  13

 إلعمل إلتطوعي إلعامة في إلخدمة إالجتماعية الستثمار خبرإت إلمسنين فىإستخدإم إلممارسة  مروة مصطفى محمد حلمي إلقاضي 2012  14

بو إلسعود قطب 2013  15
أ
سر حديثة منى جالل إ

أ
 إلتكوين إلممارسة إلعامة في إلخدمة إالجتماعية وتنمية وعي إلفتيات بمشكالت إال

برإهيم قصي عبد 2013  16  من إستفادة إلالجئين إلفلسطينيين من خدمات إلخدمة إالجتماعية إلممارسة إلمهنية للخدمة إالجتماعية إلدولية في موإجهة إلمعوقات إلتي تحد تقييم هللا محمود إ 

خصائيين إالجتماعيين إلعاملين بمدإرس مدينة إلفيوم إلعالقة بين كلثوم مخيمر صبره دسوقي 2014  17
أ
دإء إلمهني لال

أ
 نمط إلقيادة وجودة إال
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برإهيم 2015  18 طفال نشوى جالل إ 
أ
 درإسة تحليلية لوإقع إلخدمة إالجتماعية بمجال رياض إال

حمد 2015  19
أ
 لطالب تغيير إلمسارإلتدخل إلمهني للخدمة إالجتماعية لتحقيق إلتوإفق إالجتماعي  محمد كامل يسن إ

 تطبيق معايير جودة خدمات إلرعاية إلصحية للمرضي بالمستشفيات إلجامعية شيماء معوض معوض عبد إلسميع 2015  20

خصائيين إالجتماعيين إلعاملين بالمجال إلمدرسي بمدينة إلفيوم شيماء حسين ربيع عبد إلرإزق  2015  21
أ
 متطلبات تحسين جودة إلحياة إلوظيفية لال

 على مرإكز إلشباب بمحافظة إلفيوم"درإسة تجريبية مطبقة  إلممارسة إلعامة للخدمة إالجتماعية في تنمية إلقدرإت إلمؤسسية بمرإكز إلشباب كريمة عيد كامل فايد 2015  22

خصائيين إالجتماعيين إلعاملين  شيماء حسين ربيع عبد إلرإزق  2015  23
أ
 بالمجال إلمدرسى بمدينة إلفيوممتطلبات تحسين جودة إلحياة إلوظيفية لال

حمد محمد منصور  2015  24
أ
سهامات درإسات وبحوث إلتدخل إلمهنى للخدمة إالجتماعية فى تحديث إلمعرفة وتطوير إلممارسة إلمهنية فى إلمجال إلمدرسى فاطمة إ  إ 

 سيد مرزوق محمد على 2015  25
هلية بمديرية إلتربية وإلتعليم بمحافظة فاعلية برإمج منظمات إلمجتمع إلمدنى فى دعم إلمدرسة )درإسة 

أ
دإرة إلجمعيات إال تقييمية مطبقة على إ 

 بنى سويف(

 إلتدخل إلمهنى للخدمة إالجتماعية وتنمية وعر إلريفيات إلمقبالت على إلزوإج بحقوق إلطفل حكيمة رجب على زيدإن 2015  26

برإهيم مصطفى إلحجرى  2015  27 يمان محمد إ  كساب إلمهارإت إالجتماعية وإلتكنولوجية لطالب إلجامعة إلتدخل إلمهنى للخدمة إ  قرإن ال 
أ
 إالجتماعية باستخدإم إسترإتيجية تدريب إال

 منى محمد حسين بن عصمان 2015  28
يوإئية )درإسة مطبقة على إلمؤسسات  خصائيين إالجتماعيين إلعاملين بالمؤسسات إال 

أ
دإء إلمهنى لال

أ
يوإئية إلرضا إلوظيفى وعالقته بجودة إال إال 

 بمدينة طرإبلس(
 


