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 الدارس      
 شريف رمضان سلطان شاكر

 عنوان الرسالة

التدخل المهنى باستخدام نموذج الحياة من منظور الممارسة العامة للخدمة 

 ة الضغوط الحياتية لمصابى الحوادث المرورية االجتماعية للتخفيف من حد

 اسماء المشرفين

 جمال شحانه حبيب/ د.أ

 زين العابدين محمد على / د.أ

 ملخص الرسالة

هدفت الدراسة الى تحديد اختبار العالقة بين نموذج الحياة من منظور 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الحياتية 

والتوصل لبرنامج مقنن نموذج الحياه من . الحوادث المرورية لمصابى 

منظور الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط 

من المتوقع : الحياتية لمصابى الحوادث المرورية وتحددت فروضها فى 

وجود عالقه ايجابية ذات داللة احصائية بين استخدام نموذج الحياة من 

للتخفيف من حدة الضغوط لممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية منظور ا

واستخدمت الدراسة المنهج شبه . الحياتية لمصابى الحوادث المرورية

التجريبى لجماعة تجريبية واحدة من خالل مقياس الضغوط الحياتية لمصابى 

مصاب واوضحت النتائج  51وتم تطبيق الدراسة على . الحوادث المرورية

 . روضصحة اف
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 الدارس       
 اسراء احمد يوسف بشير 

 

 عنوان الرسالة

فعالية برنامج للتدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 

 المستفيدات من برنامج محو االمية لالنخراط فى سوق العملةلتنمية مهارات 

  

 اسماء المشرفين
 جوهرغادة موسى / د.أ

 سميره محمد الجوهرى/ د.أ

 

 ملخص الرسالة

 

تهدف الدراسة الى اعداد وتنفيذ برنامج للتدخل المهنى من منظور 

اجتياز : الممارسة العامة للخدمة االجتماعية بهدف تنمية المهارات االتيه

 ات المقابلة الشخصية ، ادارة الوقت ، اتخاذ القرار، االتصال وبناء العالق

 .  سة الى صحة الفرض الرئيسى والفروض الفرعية وتوصلت الدرا
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 الدارس       
 حسين محمد حسين السيد 

 عنوان الرسالة

التدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتمكين 

 االطفال االيتام 

 اسماء المشرفين 
 جمال شحاته حبيب / د.أ

 بديم محمد على تهتم زين العا/ د.أ

 

 ملخص الرسالة

 

تهتم المجتمعات باالطفال النهم مصدر الثروة فى المجتمع على المدى البعيد 

ونتيجة لتعرض االسرة . وهم الذين يتحملون عبئ المسئولية فى المستقبل 

مما يعيق تحقيق اهدافها ، لذا تعتبر الخدمة لظروف طارئة تؤثر فى تماسكها 

المهن التى تساهم فى تحقيق التمكين لالطفال االيتام  االجتماعية احدى

الشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم حيث تتدخل مهنيا لمنح القوة لالطفال 

" الكفاءة –االستقاللية  –تقدير الذات  –الوعى " االيتام من خالل دعم وبناء 

 . وهذا ما اكدته الدراسة الحالية من خالل فروض الدراسة 
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 الدارس       
 ريهام شريف سنوسى عبد اللطيف

 

 عنوان الرسالة

 فعالية برنامج للتدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

  لتمكين المرأة من المشاركة المجتمعية

 

 اسماء المشرفين
 عادل محمد موسى جوهر/ د.أ

 نصر خليل محمد حمدان/ د.أ

 

 ملخص الرسالة

دراسة بتمكين المرأة من المشاركة المجتمعية من خالل اهتمت هذه ال

ضمت الدراسة تمكين المرأة الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية لذلك 

فى المشاركة المجتمعية  من خالل الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لذلك 

تم اقرار هذه الدراسة على مراكز الشباب بهدف اعداد المرأة للحياة 

ولقد .ركة االجتماعية ولقد تم تحديد اهداف هذه الدراسة لتحقيق ذلك وللمشا

انتهت الدراسة بتحقيق اهدافها وهى ما يمكن المرأة من المشاركة المجتمعية 

وذلك من خالل الندوات وانتهت الدراسة التى عقدت بالنتائج التى ساهمت 

 . فى اثبات هذا الفرض
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 الدارس

 سن المفتىامجد محمد ح
 

 عنوان الرسالة

فعالية برنامج التدخل المهنى من منظور الممارسة العامة فى الخدمة 

االجتماعية لتحسين مستوى الرضا عن الحياة للمرأة الالجئة بالمخيمات 

 الفلسطينة
 

 اسماء المشرفين

 عادل محمد موسى جوهر/ د.أ

 مريم ابراهيم حنا / د.أ

 ملخص الرسالة

 

ى تحديد مدى فعالية برنامج التدخل المهنى من منظور هدفت الدراسة ال

الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية لتحديد مستوى الرضا عن الحياة 

للمرأة الالجئة بالمخيمات الفلسطينية ، وتحددت فروض الدراسة فى انه 

توجد عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين برنامج التدخل المهنى وتحسين 

قدير الذات للمرأة الالجئة بالمخيمات وتوجد عالقة ايجابية بين مستوى ت

برنامج التدخل المهنى وتحسين مستوى االستقرار االسرى للمرأة الالجئة 

وتوجد عالقة ايجابية بين برنامج التدخل المهنى وتحسين مستوى االندماج 

ماعة المجتمعى للمرأة الالجئة واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبى لج

تجريبية واحدة من خالل ادوات استمارة استبار ودليل مقابلة لفريق العمل 

ومقياس الرضا عن الحياة من اعداد الباحث وتحليل المحتوى ، وتم تطبيق 

 32الدراسة فى مركز البرامج النسائية بمخيم الشاطئ لالجئين على عدد 

 . امرأة الجئة واوضحت النتائج صحة فروض الدراسة 
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 الدارس

 والء عرفان المرسى محمد 

 

 عنوان الرسالة

فعالية برنامج للتدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 

 لتفعيل دور البرلمان الشبابى فى تحقيق اهدافه
 

 اسماء المشرفين

 مدحت محمد ابو النصر / د.أ

  

 ملخص الرسالة

وجود قصور فى دور البرلمان الشبابى فى اوضحت الدراسات السابقة 

تحقيق اهدافه حيث هدفت الدراسة الى تفعيل دور البرلمان الشبابى فى 

تحقيق اهدافه وهى تفعيل المعارف السياسية والقيم واالخالقيات 

 02الديموقراطية والمهارات السياسية وطبقت الدراسة على عينة من 

لدقهلية وباستخدام مقياس دور عضوا فى مركز شباب بنى عبيد محافظة ا

البرلمان الشبابى وتوصلت الى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 

استخدام الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية وتفعيل دور البرلمان 

السبابى فى تحقيق اهدافه حيث نجح برنامج التدخل المهنى فى تحقيق 

 .  برنامج بشكل مستمر االهداف الخاصة بالبرنامج واوصت بتنفيذ ال
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 الدارس

 اميرة محمود محمود منتصر 

 عنوان الرسالة

فعالية برنامج التدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 

 لتمكين المعاقين حركيا المستضعفين اجتماعيا 

 

 اسماء المشرفين

 مدحت محمد ابو النصر / د.أ

 مريم ابراهيم حنا / د.أ

 ملخص الرسالة

 

خل المهنى من منظور الممارسة هدفت الدراسة الى اختبار فعالية برنامج التد

العامة للخدمة االجتماعية لتمكين المعاقين حركيا المستضعفين اجتماعيا 

وانبثق من هذا الهدف مجموعة االهداف الفرعية وهى اختبار فعالية برنامج 

التدخل المهنى من منظور الممارسة العامة وتحقيق الكفاءة االجتماعية 

ليتهم وتحقيق جودة عالقاتهم االجتماعية مع للمعاقين حركيا وتحقيق استقال

واستخدمت الدراسة الدراسة التجريبية . اصدقائهم وافراد اسرهم ومجتمعهم 

والمنهج شبه التجريبى باستخدام جماعة تجريبية واحدة والقياس القبلى 

والبعدى لهذه الجماعة ، واعتمدت على ادوات منها مقياس التمكين ودليل 

محتويات المقابالت ، واوضحت نتائج الدراسة فعالية المالحظة وتحليل 

حركيا المستضعفين اجتماعيا برنامج التدخل المهنى فى تمكين المعاقين 

 . واثبتت صحة الفرض العام والفروض الفرعية 
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 الدارس

 عصام انور جمعه سيد 

 عنوان الرسالة

ة العامة للخدمة االجتماعية ةلتطوير فعالية برنامج تدريبى فى اطار الممارس

االداء المهنى لالخصائين االجتماعيين فى تنمية قدرات المرأة المعيلة لتلبية 

 احتياجات اسرتها 

 

 اسماء المشرفين

 عادل محمد موسى جوهال/ د.أ

 نصر خليل محمد عمران /د.أ

 

 ملخص الرسالة 

ى فى اطار الممارسة تدريبهدفت الدراسة الى تحديد اختبار فعالية برنامج 

العامة للخدمة االجتماعية ةلتطوير االداء المهنى لالخصائين االجتماعيين 

وذلك بما يحويه  فى تنمية قدرات المرأة المعيلة لتلبية احتياجات اسرتها

هذا البرنامج من محاضرات وندوات وزيارة منزلية وانشطة مهنية وذلك 

ائيين االجتماعيين العاملين بهدف تطوير وتحسين االداء المهنى لالخص

بوزارة االوقاف واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبى وطبق 

اخصائى اجتماعى وكان الفرض الرئيسى للدراسة من  20البرنامج على 

المتوقع وجود فروق ذات داللة احصائية بين تطبيق البرنامج التدريبى 

فى تنمية قدرات المعرفية وتطوير االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين 

 نتائج الدراسة صحة فروض الدراسة والمهنية للمرأة المعيلة وقد اثبتت 
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 الدارس

 مريم احمد محمود عمر احمد

 عنوان الرسالة

برنامج التدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية 

 طالب المراهقين فى التعامل مع المشكالتالتفكير االيجابى لل

 اسماء المشرفين

 زين العابدين محمد على رجب/ د.أ

 سهير محمد خيرى على /د.أ

 ملخص الرسالة 
برنامج التدخل المهنى من منظور استهدفت الدراسة اختبار فعالية 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية التفكير االيجابى للطالب 

" من خالل ابعاد التفكير االيجابى  فى التعامل مع المشكالت المراهقين

وتضمنت الدراسة على  –المهام اداء  -اتخاذ القرار–حل المشكالت 

–حل المشكالت  –المراهقين  –مفاهيم متعددة منها التفكير االيجابى 

اداء المهام وتنهى الدراسة الى تقدير عائد التدخل المهنى  -اتخاذ القرار

مة االجتماعية فى حين كان المنهج الشبه تجريبى باستخدام فى الخد

مجموعة تجريبية واحدة ، وقد استعانت الباحثة بأدوات من اعدادها منها 

استمارة استبيان المشكالت  –مقياس التفكير االيجابى للمراهقين 

دليل مالحظ البعاد التفكير من خالل اولياء  –االجتماعية للمراهقين 

رسين ثم تحليل محتوى انشطة التدخل المهنى وطبقت االمور والمد

 طالبة وتوصلت الى صحة الفروض( 02)الدراسة على 
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 الدارس     

 خالد حامد ابراهيم جمعة

 عنوان الرسالة    
تحليل سياسة الوقف كمدخل لتفعيل خدمات الرعاية 

 )3152:  5491) عية فى مصر خالل الفترة من عام االجتما

 

 اسماء المشرفين     

 ماجده احمد عبد الوهاب / د.أ

 منى محمود عويس/ د.أ

 

 ملخص الرسالة

تهدف الدراسة الى رصد التطورات والتغييرات التى طرأت على سياسة 

وتحديد الفئات المستهدفة التى الوقف وتحديد اهداف وقضايا هذه السياسة 

تزكز عليها للوقوف على االيجابيات والسلبيات وتحديد المعوقات التى تواجه 

تنفيذ السياسة وتأثير القوى المحيطه فى مصر خالل فروض انه توجد فروق 

جوهرية بين اهداف وقضايا وخدمات وطرق الدعم والتمويل وجهات تنفيذ 

عتبر السياسة وتأثير القوى المحيطة فى مصر خالل مراحل تحليلها وت

الدراسة من الدراسات الوصفيه واستخدمت منهج دراسة الحالة والمسح 

االجتماعى من خالل حصر التشريعات والمسئولين والمستفيدين من 

الى وضع سياسة بديله مقترحه كما ثبت صحة الخدمات وتوصلت الدراسة 

 . فروض الدراسة كافة 
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 دارسال     
 احمد شوقى حمدون صقر

 

 عنوان الرسالة    

فعالية خدمات الرعاية االجتماعية لتحسين نوعية حياة مرضى 

 الكبد دراسة مطبقة على معهد الكبد بمحافظة كفر الشيخ

 

 اسماء المشرفين     
 منى عطيه خزام / د.أ

 اسماء محمد عبد المؤمن / د.م.أ

 

 ملخص الرسالة

تحديد مدى فعالية خدمات الرعاية االجتماعية : ى تتحدد مشكلة الدراسة ف

المقدمة لمرضى الكبد ( االجتماعية ، الصحية ، االقتصادية ، النفسية ) وهى 

قدرة المعهد ) واستهدفت الدراسة تحقيق ذلك من خالل المؤشرات التالية 

على توفير الخدمات للمستفيدين ، قدرة الخدمات على اشباع احتياجات 

، السرعة فى تقديم الخدمات ، تأثير العالقات االنسانية  المستفيدين

وكذلك تحديد مدى فعالية خدمات الرعاية ( االستمرارية فى تقديم الخدمات 

االجتماعية لتحسين نوعية حياة مرضى الكبد لكل من البعد الموضوعى 

والبعد الذاتى وتوصلت الدراسة الى تصور تخطيطى مقترح لزيادة فعالية 

 . لرعاية االجتماعية لمرضى الكبد لتحسين نوعية حياتهم خدمات ا
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 الدارس     
 اسماء عادل محمد سليم

 

 عنوان الرسالة    

تقويم الجهود الحكومية واالهلية لتمكين المرأة قانونيا فى 

 مصر

 اسماء المشرفين     
 ماجدة احمد عبد الوهاب / د.أ

 شفيق احمد شفيق / د.م.أ

 

 ملخص الرسالة

اثبتت نتائج الدراسة صحة الفروض بداية من الفرض االول الى الفرض 

وعدم صحة الفرض السابع والثامن وكان من اهم نتائج الدراسة انه السادس 

توجد فروق جوهرية دالة احصائيا بين المنظمات الحكومية واالهلية فيما 

المنظمات وانه توجد فروق جوهرية دالة احصائيا يتعلق بفعالية الجهود لتلك 

بين المنظمات الحكومية واالهلية فيما يتعلق بكفاءة الجهود لتلك المنظمات 

تنتمى هذه الدراسة الى : فى تمكين المرأة قانةنيا فى مصر ، نوع الدراسة 

اعتقدت الدراسة على منهج المسح : الدراسات التقويمية ، منهج الدراسة 

استمارة : ادوات جمع البيانات ( الشامل العينة العمدية ) عى بنوعيه االجتما

استبيان للمسئولين حول تقديم الجهود الحكومية واالهلية لتمكين المرأة قانونيا 

فى مصر ، استمارة استبيان للمسئولين حول تقويم الجهود الحكومية واالهلية 

للمستفيدات من نلك لتمكين المرأة قانونيا فى مصر ، استمارة اختبار 

 .المنظمات ، دليل مقابلة شبه مقننة للخبراء
 

 

 

 

 

 

 

 

 


