
ع.م.، القاھرة، ج١١٤٢٥: ب.كلیة الخدمة االجتماعیة               ص-جامعة حلوان –عین حلوان -ع القاھرة .م.ج: العنوان
٢٥٥٦١٧٧٢eg.edu.helwan@work_Social:mail-E: ت٢٥٥٨٤٢٨٩: ف: تلیفون وفاكس

ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمي الدويل 

ن للخدمة االجتماعيةوالعشروسادسال

"اخلدمة االجتماعيــة وتطـــوير العشوائيات"
م٢٠١٣مارس ٧-٦

)٣(مدرجب

القاھرة-بمقر الجامعة بعین حلوان

حتت رعاية

ياســـر حســىن حممــد صــقر/ د.أ
رئیس جامعة حلوان

مسري حممد الدمرداش/ د.أ
ئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالبنائب ر

جنمحممد فهمي ماجد / د.أ
للدراسات العلیا والبحوثنائب رئیس الجامعة 

محد حممد يوسف عليق أ/ د.أ
عمید الكلیة ورئیس المؤتمر 



عام المؤتمررمقرأمین عام المؤتمر 
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةیة للدراسات العلیا والبحوثوكیل الكل
براهيم منصورمحدى حممد إ/ د.أماجدى عاطف حمفوظ/ د.أ
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التعريف باملؤمتـــر

*****
ن یالسادس والعشرـوان بعقد مؤتمرھا السنوي الدولى امعة حلـتقوم كلیة الخـــدمة االجتماعیــة ج

:تحــت عنـــــوان .٢٠١٣مارس ٧–٦خالل الفترة من 

"اخلدمة االجتماعيــة وتطـــوير العشوائيات  " 
ن ھذا مً،وانطالقاتسعى جامعة حلوان الى دفع مسیرة البحث العلمى وتطویرھا

لعام الھدف قامت كلیة الخدمة األ ذى یتناول الجتماعیة بإختیار موضوع مؤتمرھا ھذا ا
من خالل البحوث والدراسات التى قضیة تطویر العشوائیات/ قضیة ھامة ومحوریة وھى

ات المواجھة والتطویر التى تشكل ترصد ھذة الظاھرة وتحدد حجمھا وخصائصھا وألی
َطارا تصوریاإ لعاملین فىتً الرعایة مجاالت نطلق منھ منظومة العمل المھنى ل

ن نفعل مشاركة ا المؤتمر أحاولنا من خالل ھذحسب بل كذلك لیس ذلك ف. األجتماعیة 
ئدة فى العمل األجتماعى وا یة المؤسسات الرا الھلى من خالل عرض التجارب المحل

ا العزیزة وكذلك  والعالمیة التى یمكن من خاللھا تطویر المجتمعات العشؤائیة فى مصرن
.بى فى الوطن العر

عضو من الجامعات العربیة ٤٠٠ھذا وقد شارك فى ھذا المؤتمر اكثر من 
والمصریة قاموا بتقدیم بحوث علمیة واوراق عمل تتناول قضیة تطویر العشوائیات 
وتقدیم الحلول المقترحة لھا وكذلك رؤیة قیادات مؤسسات المجتمع المدنى وتجاربھم 

.فى عملیة التطویر الرائدة التى یمكن االستفادة منھا
وفى النھایة نأمل ان یتوصل مؤتمرنا ھذا الى توصیات ھامة یمكن األستفادة منھا فى 
تنمیة وتطویر المجتمعات العشوائیة من خالل برامج ومشروعات تنمویة تنھض بأحوال 

. ساكنى ھذه المجتمعات 

لیة التى تنھض بأحوال العمات العلمیة وبالتوفیق والنجاح لكل المؤسسمع تمنیاتنا
المواطنین وحل مشكالتھم وهللا ولى التوفیق
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نتنظيم املؤمتر السادس والعشري
ة المؤتمر رعای

--------
ياســـر حســىن حممــد صــقر/ د.أ

رئیس جامعة حلوان

ماجد حممد فهمي جنم/ د.أ
لعلیا والبحوثنائب رئیس الجامعة للدراسات ا

مسري حممد الدمرداش/ د.أ
شئون التعلیم والطالبنائب رئیس الجامعة ل

محد حممد يوسف عليق أ/ د.أ
عمید الكلیة ورئیس المؤتمر 

عام المؤتمررمقرأمین عام المؤتمر 
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة كلیة للدراسات العلیا والبحوث وكیل ال

براھیم منصور حمدى محمد إ/ د.أماجدى عاطف محفوظ / د.أ
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أهـــداف املؤمتــــر
****

یسعى المؤتمر إلي تحقیق األھداف اآلتیة:
جتماعیة وتطویر المجتمعات العشوائیةحوث العلمیة المتخصصة فى خدمة األنشر الب-١
.تبادل الخبرات فى مجال تنمیة وتطویر العشوائیات -٢
.األستفادة من التجارب المحلیة والعربیة والعالمیة فى تطویر المجتمعات العشوائیة -٣
. للعمل فى المجتمعات العشوائیة جتماعى م الخدمة األجتماعیة بما یرتقى وإعداد أخصائى إتطویر تعلی-٤
. التوصل الى أطر تصویریة للمارسة العامة فى مجال تنمیة العشوائیات -٥

:محـــــاور المؤتمـــــر*
--------------

.مشكالت المجتمعات العشوائیة : المحور األول -١
.  الرعایة األجتماعیة للمجتمعات العشوائیة : المحور الثانى-٢
. الخدمة األجتماعیة الوقائیة للمجتمعات العشوائیة :المحور الثالث-٣
.التخطیط لبرامج الرعایة األجتماعیة فى المجتمعات العشوائیة : المحور الرابع-٤
. سیاسات التنمیة االجتماعیة فى المجتمعات العشوائیة: المحور الخامس-٥
.شوائیة تجارب ودراسات محلیة وعالمیة فى تطویر المجتمعات الع: المحور السادس-٦
. من االجتماعى فى تطویر المجتمعات العشوائیة اآل: المحور السابع-٧
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نوالعشروشروط النشر في المؤتمر الدولى العلمي السادس
جامعة حلوان/ لكلیة الخدمة االجتماعیة 

تحت عنوان
"الخدمة االجتماعیة وتطویر العشوائیات"

م٢٠١٣مارس ٧-٦
***

:شــروط النشـر: أوال    
----------------------

.أولویة النشر للبحوث العلمیة المقدمة باللغة االنجلیزیة-١
.تقبل البحوث باللغة العربیة واالنجلیزیة-٢
.أن یكون البحث مرتبطا بأحد محاور المؤتمر-٣
.یشترط أال یكون البحث قد سبق نشره-٤
.توضع المراجع فى نھایة البحث وتكون حدیثة-٥
.م٢٠١٣/ ٢/٢د لتقدیم ملخص البحث الخمیس آخر موع-٦
.م٢٠١٣/ ١٦/٢آخر موعد لتقدیم البحوث الخمیس -٧
١٦والعناوین بنط ١٤بنط A٤صور من البحث مكتوبا على الكمبیوتر ٥+ یقدم الباحث أصل -٨

سم من ٣سم فى الجانبین ، و٢.٥صفحة والھوامش كل سطر فى٢٤على أال یزید عدد السطور عن 
.سفلأعلى وأ

.منفصلCDة على ملخص باللغة العربیة وآخر باللغة االنجلیزی+ للبحث CDیقدم الباحث -٩
:رسوم النشـر: ثانیـــا

: مقدمى البحوث من داخل مصر: أوال
ج للصفحة٢٥ولى ومازاد على ذلك صفحة األ٢٠ج لعدد ٥٠٠،٠٠ .
ج  رسم اإلشتراك١٢٠،٠٠.
ج للمستالت٢٠٠،٠٠.
ات ج  مجلد٣٠٠،٠٠
": معارین) "المصریین(مقدمى البحوث من خارج مصر : ثانیا
ج للصفحة ٣٠صفحة االولى ومازاد على ذلك ٢٠ج لعدد ٨٠٠،٠٠ .
ج رسم اإلشتراك١٥٠،٠٠٠.
ج مستالت٢٥٠،٠٠
بالكامل العدد ج  مجلدات ٣٥٠،٠٠ .
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مقدمى البحوث من الدول العربیة واألجنبیة : ثالثا
ج  للصفحة ٤٠صفحة االولى ومازاد على ذلك ٢٠د ج لعد١٠٠٠،٠٠ .
ج رسم االشتراك٢٠٠،٠٠.
ج مستالت٣٠٠،٠٠.
بالكامل العدد ج مجلدات ٥٠٠،٠٠.
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برنامج المؤتمر
النشاطالوقتالتاریخ

تسجیل١٠.٠٠–٩.٠٠

الجلسة االفتتاحیة ١١.٠٠–١٠.٠٠

استراحة شاى١١.٣٠–١١
من
ص١١.٣٠
إلى

م٢.٣٠

:وتشمل دائرة احلوار

"عشوائیات مصر بین األزمة والحل*"
: رشاد أحمد عبد اللطیف             وعضویة كأل من / د.برئاسة أ

حسن راتب رئیس مجلس أمناء جامعة سیناء/ د.أ-
صالح الشیخ أستاذ اإلدارة العامة بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة / د.أ-

. ومدیر مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة
تابعة مشروعات شمال الجمھوریة منال أحمد شاھین مدیر عام م/ أ-

.ومنسق عام البرامج االجتماعیة واالقتصادیة
رؤیة بنك الطعام فى تطویر العشوائیات بصندوق تطویر *"

."العشوائیات

األربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
٦/

٣/
٢٠١٣

م

غداءم٣.٠٠
١١،٣٠–٩

جلسة برئاسة
نبیل محمد صادق / د.أ

ومعقب
طلعت السروجى/د.أ

)٣(بمدرج 

:  مقدمة من أوراق العمل 

ماھر ابو المعاطى / د.أ*
آلیات الخدمة االجتماعیة لتفعیل دول صندوق تطویر المناطق "

."العشوائیة
عبد العزیز الحمیان/ د.أ*
دراسة تحلیلیة للنموذج الخلیجى -أثر التدریب فى تطویر العشوائیات(

ً)نموذجابالمملكة العربیة السعودیة 
إقبال األمیر السمالوطى / د.أ*
.تجربة جمعیة حواء المستقبل فى تنمیة وتطویر العشوائیات"
محمود محمود عرفان/ د، عبد الرحمن صوفى عثمان / د.أ*
مؤشرات تخطیطیة لتفعیل العمل االجتماعى التطوعى فى المجتمعات "

."ذات األولویة بالتنمیة

١١،٣٠–٩أوراق العـمل
جلسة برئاسة

محمد رفعت / د.أ
قاسم  ومعقب 

على حسین /د.أ
زیدان

أحمد / د.بقاعة أ
كمال

باإلسكندریةالمعھد العالى للخدمة االجتماعیة *
تجربة المعھد العالى للخدمة االجتماعیة فى تطویر العشوائیات بمحافظة "

تجربة المعھد فى تطویر العشوائیات " اإلسكندریة
د خلیل عبد المقصود عبد الحمی/ د.أ

).تجارب عالمیة وعربیة(الحق فى السكن كمدخل لتطویر العشوائیات *
.منال طلعت عمید المعھد العالى للخدمة االجتماعیة باإلسكندریة/ د.أ

."المناطق العشوائیة بین اإلخالء القسرى وآلیات التطویر*"
لبنى عبد المجید/ د.أ

لمجتمع وتنمیة رؤیة وكالة كلیة الخدمة جامعة حلوان لشئون خدمة ا*"
."البیئة فى التنمیة المستدامة للمجتمعات العشوائیة

استراحة شاى١٢.٠٠–١١.٣٠
مناقشة بحوث -٢.٣٠–١٢.٣٠

س
الخمـــــــــــــــــــــی

٧/
٣/

٢٠١٣
م

توصیات المؤتمر وختام ٣.٠٠–٢.٣٠

ظة
حو

مل
 :

قد
 ع

یتم
ف 
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ع 

تما
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املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)األوىل ( اللجنة 

.أحمد كمال/ د.قاعة أ: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةعبد العزیز فھمى النوحى/ د.أ١
معقبناھد عباس/ د.أ٢
معقبوفاء محمد فضلى/ د.أ٣
معقبسھیر محمد خیرى/ د.أ٤
معقبرأفت عبد الرحمن/ د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم

التدخل المھنى باستخدام المدخل الوقائى المتكامل وتنمیة وعى عبد الحكیم أحمد محمد١
.الشباب بالعوامل المؤدیة إلى تعاطى المخدرات

بد الحمید أحمدمحمد ع٢
ممارسة نموذج للعالج بالمعنى فى خدمة الفرد للتخفیف من اآلثار 

الناتجة عن الطالق المبكر للشباب حدیثى الزواج فى المناطق 
.العشوائیة

عبد الاله صابر عبد الحمید٣
الممارسة المھنیة لالتجاه االنتقائى فى خدمة الفرد لتحسین التوافق 

.مع الحیاة الجامعیة

نجاة محمود عبد المقصود٤
بالنسبة لشطر النساء دراسة مقارنة لواقع عملیة تفویض السلطة

بالجامعات السعودیة وعالقتھ بتنمیة المھارات الوظیفیة لدى 
.منسوبات تلك الجامعات

٥
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."ير العشوائياتاخلدمة االجتماعية وتطو" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)الثانية( اللجنة 

مركز إعداد القادة: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةزینب حسین أبو العال/ د.أ١
معقبحسین زیدانعلى/ د.أ٢
معقبماجدة سعد متولى/ د.أ٣
معقبمریم حنا/ د.أ٤
معقبسریة جاد هللا عبد السند/د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم

عبد الحكیم أحمد محمد١
العالقة بین المشاركة فى االنشطة الطالبیة وتنمیة المھارات 

.الحیاتیة لطالب المدارس الثانویة

ثروت شرقاوىعماد٢
استخدام تكنیك النمذجة السلوكیة وتنمیة المھارات االبتكاریة لدى 

.ًّاألطفال المعاقین سمعیا

مرفت مصطفى الشربینى٣
المعرفى لطالب الخدمة االجتماعیة بطبیعة العمل واقع البناء 

بمحاكم األسرة كمدخل لتوصیف مقرر دراسى للخدمة االجتماعیة 
.سرةفى مجال محاكم األ

أمل بنت فیصل مبارك ٤
الفریخ

اآلداء المھنى ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة األمیرة نورة فى 
.ضوء معاییر الجودة الشاملة

٥
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)الثةالث( اللجنة 

دراسات علیا) ٢(قاعة : مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةكرم محمد محمد الجندى/ د.أ١
معقبجابر عوض/ د.أ٢
معقبالغمرى الشوادفى/ د.أ٣
معقبمحمد محمود مصطفى/ د.أ٤
معقبھشام سید عبد المجید/ د.أ٥
ثناء محمد حجازى/ د.أ٦

عنوان البحثاسم الباحثم

١
محمد محمد بسیونى

على موسى الشحات

دور األخصائیین االجتماعین العاملین مع جماعات الشباب فى 
ت واألفالم التخفیف من المشكالت المترتبة على مشاھدة المسلسال

.المدبلجة للعربیة

عبیر حسن على الزواوى٢
دور مقترح ألخصائى خدمة الجماعة فى التخفیف من مشكالت 

.الشباب الجامعى فى مصر ما بعد الحداثة

أبوزید عبد الجابرسلیمان ٣
بركات

تصور مقترح لبرنامج التدخل المھنى لألخصائى االجتماعى 
ت استفادة المعاقین من خدمات كممارس عام للحد من معوقا
.جمعیات التأھیل االجتماعى

عصام محمد طلعت٤
المشاركة المیدانیة كمتغیر لتنمیة رأس المال االجتماعى بالمناطق 

.العشوائیة
ممارسة خدمة الجماعة وتنمیة المھارات الحیاتیة للمسنات االراملعطیات أحمد إبراھیم ٥
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

السادس والعشرون للخدمة االجتماعيةاملؤمتر العلمى الدوىل
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)الرابعة( اللجنة 

بالكلیة بالدور الرابعمعمل قسم خدمة الفرد: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةنبیل إبراھیم/ د.أ١
معقبمحمد الظریف سعد/ د.أ٢
معقبزكنیة عبد القادر خلیل/ د.أ٣
معقبسنوسىشریف / د.أ٤
معقبعبد الناصر عوض أحمد/ د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم

رف أحمد محمدھناء عا١
نحو برنامج مقترح من منظور طریقة العمل مع الجماعات للتخفیف 

من أنماط السلوك السلبى لتالمیذ المرحلة االبتدائیة فى المناطق 
.العشوائیة

صفاء خضیر خضیر٢
المدخل التنموى فى خدمة الجماعة والتنمیة المھنیة لالخصائیین 

.االجتماعیین العاملین بمراكز الشباب

السید حسن البساطى٣
المشكالت التى تواجھ األسر الفقیرة األولى بالرعایة فى المجتمع 

.العشوائى

ناھد أحمد محمد٤
تصور مقترح لمواجھة معوقات ممارسة األنشطة الالمنھجیة من 

منظور طریقة خدمة الفرد

عطیات أحمد إبراھیم٥
المسئولیة االجتماعیة استخدام تكنیك المناقشة الجماعیة لتنمیة

للفالحین لمواجھة السحابة السوداء



ع.م.، القاھرة، ج١١٤٢٥: ب.كلیة الخدمة االجتماعیة               ص-جامعة حلوان –عین حلوان -ع القاھرة .م.ج: العنوان
٢٥٥٦١٧٧٢eg.edu.helwan@work_Social:mail-E: ت٢٥٥٨٤٢٨٩: ف: تلیفون وفاكس

ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)اخلامسة( اللجنة 

حجرة المعیدین بقسم خدمة الفرد: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : نةوقــــــت اللج

.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 
الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةنبیل صادق/ د.أ١
معقبمحمد زكى سلیمان / د.أ٢
معقبمنال طلعت / د.أ٣
معقبسمیرة الجوھرى/ د.أ٤
معقبعلى مسلم/ د.أ٥

البحثعنوان اسم الباحثم

تصور مقترح لكیفیة استخدام طریقة تنظیم المجتمع فى مساعدة سامر على السید السقا١
.الجمعیات األھلیة على نشر ثقافة السالم االجتماعى

فضل محمد أحمد حامد٢
رأس المال االجتماعى والممارسة العامة للخدمة االجتماعیة لتنمیة 

.المشاركة السیاسیة لدى الشباب

التدخل المھنى بطریقة خدمة الجماعة لتنمیة وعى اولیاء االمور على یحیى یحیى ناصف٣
.باستخدام أبنائھم اآلمن لإلنترنت

إسھام رأس المال االجتماعى فى تنمیة المناطق العشوائیةھالة مصطفى السید٤

٥
محمد أحمد صادق

.یة بالمجتمعات العشوائیةالتخطیط لتطویر المنظمات غیر الحكومصالح صبرى محمد
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)السادسة( اللجنة 

بالكلیة بالدور الرابع معمل قسم خدمة الجماعة: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠ة من الساع: وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةمحمد رفعت قاسم/ د.أ١
معقبوفاء الصادى/ د.أ٢
معقبعبد الخالق عفیفى/ د.أ٣
معقبفاروق جبریل/ د.أ٤
معقبمحمد عبد العزیز المدنى/ د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم
.الحوكمة كمؤشر لزیادة فاعلیة المؤسسات األھلیةمحمد عرفات عبد الواحد جاد هللا١

المسئولیة االجتماعیة لجمعیات رجال األعمال فى توفیر األمن سامیة بارح فرج٢
.اإلنسانى للفقراء

عزة محمد حسین بدوى٣
لمطلقات داخل تقویم الخدمات االجتماعیة المستدامة المقدمة ل

.الجمعیات األھلیة من منظور طریقة تنظیم المجتمع

استخدام التخطیط االستراتیجى فى مواجھة أزمة الركود سمیرة إبراھیم الدسوقى٤
.المصریة

تامر الشرباصى محمد الراجحى٥
برنامج مقترح فى خدمة الجماعة وتحسین جودة الحیاة لألطفال 

.عوبات التعلمًّالمعاقین ذھنیا ذوى ص
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)السابعة( اللجنة 

بالكلیة بالدور الرابع معمل قسم تنظیم المجتمع: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ى الساعة ص إل٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةإبراھیم عبد الرحمن رجب/ د.أ١
معقبمدحت أبو النصر / د.أ٢
معقبمدیحة مصطفى/ د.أ٣
معقبعادل محمد أنس / د.أ٤
معقبعماد حمدى داوود/ د.أ٥

حثعنوان الباسم الباحثم

العالقة بین متطلبات بناء القدرات المؤسسیة وتحقیق آلیات الحكم عبد هللا على عبد هللا عوده١
.الرشید بالجمعیات االھلیة

.فاعلیة برامج المنظمات غیر الحكومیة ومواجھة مشكلة البطالةرمضان أحمد عبد المطلب٢

حسام رفعت راغب٣
ة العامة للخدمة االجتماعیة نحو تصور مقترح من منظور الممارس

الستثارة الشباب الجامعى للمشاركة فى التطوع باألنشطة 
.المجتمعیة

ھناء عبد التواب ربیع ٤
مؤشرات تخطیطیة لتفعیل سمات القیادة التحویلیة كمدخل لتنمیة 

.منھارة اإلبداع اإلدارى

على عبد هللا سعد٥
یة ثقافة الحوار المجتمعى دور مھارات الخدمة االجتماعیة فى تنم

.لطالب المدارس الثانویة
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)الثامنة( اللجنة 

معمل قسم المجاالت بالكلیة بالدور الرابع: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : اللجنةوقــــــت

.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 
الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةماھر أبو المعاطى على/ د.أ١
معقبنصر خلیل عمران/ د.أ٢
معقبلبنى عبد المجید/ د.أ٣
معقبإسماعیل مصطفى سالم/ د.أ٤
معقبسامیة ھمام/ د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم

أبو عمرة بلیغ امبابى١
دور اجھزة المدافعة فى تحقیق أھداف االستدامة االجتماعیة لفقراء 

.المناطق العشوائیة

٢
عبد الرحمن صوفى
محمود محمد عرفان

مؤشرات تخطیطیة لتفعیل العمل االجتماعى التطوعى فى 
.المجتمعات ذات األولویة بالتنمیة

عبد المحسن بن فھد السیف٣
اتجاه القادة اإلداریین نحو تطویر برامج وخدمات المؤسسات 

.االجتماعیة

ماجدة فرید محمد سرور٤
أولویات الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة فى شكاوى حقوق 

.اإلنسان

٥
محمد عبد اللطیف محمد 

على
سى فى الجامعات العوامل المؤدیة لممارسة الشباب للعنف السیا

."دراسة مطبقة على جامعة القاھرة"المصریة 
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)التاسعة( اللجنة 

دراسات علیا) ٣(مدرج : مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠الساعة من: وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةعاطف مصطفى مكاوى/ د.أ١
معقبدندراوىعلى / د.أ٢
معقبسریة جاد هللا/ د.أ٣
معقبمحمد عبد الرازق/ د.أ٤
معقبأحمد إبراھیم حمزة/ د.أ٥

عنوان البحثحثاسم البام

محمد محمد حسان إبراھیم١
استخدام نموذج التركیز على المھام فى خدمة الجماعة لتحقیق 

.ینایر٢٥المشاركة المجتمعیة للجان الشعبیة عقب أحداث 

٢
محمد أبو الحمد سید

إبراھیم عبد المحسن محمد
خطة مقترحة من منظور الخدمة االجتماعیة لتنمیة المناطق 

.وائیة فى مصرالعش

٣
محمد أحمد صادق

.التخطیط لتطویر المنظمات غیر الحكومیة بالمجتمعات العشوائیةصالح صبرى محمد على

مجدى فاوى أبو العال٤
ممارسة برنامج للتدخل المھنى فى طریقة خدمة الجماعة وتنمیة قیم 

.ثقافة التسامح لدى جماعة البرلمان الشبابى

٥
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

ؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعيةامل
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)العاشرة( اللجنة 

دراسات علیا) ١(مدرج : مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةمحمد أحمد عبد الھادى/ د.أ١
معقبتومادر مصطفى/ د.أ٢
معقبماجدة عبد الوھاب/ د.أ٣
معقبوجیھ الدسوقى/ د.أ٤
معقبھیام شاكر خلیل/ د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم

دریبیة المجتمعیة فى تنمیة وعى طالب فاعلیة المشروعات التطارق لبیب محمد عمارة١
.الخدمة االجتماعیة المقیمین بالعشوائیات بالعمل التطوعى

محمد عبد الرحیم حسن٢
القیم التخطیطیة لدى اعضاء المجالس التنفیذیة لتحدید أولویات 

.خدما الرعایة االجتماعیة بالمناطق العشوائیة

محمد أحمد عبد الرحیم ٣
الرعایة االجتماعیة المقدمة للطفل الیتیم فى جمعیة تخطیط خدمات

.تنمیة المجتمع المحلى

٤
محمد أبو الحمد سید

إبراھیم عبد المحسن محمد
خطة مقترحة من منظور الخدمة االجتماعیة لتنمیة المناطق 

.العشوائیة فى مصر

منال محمد محروس ٥
خدمة مظاھر العنف لدى المرأة وتصور مقترح من منظور 

.الجماعة لمواجھتھا
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)احلادية عشر( اللجنة 

دراسات علیا) ٤(قاعة : مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةعادل محمد موسى جوھر/ د.أ١
معقبثریا عبد الرؤوف جبریل/ د.أ٢
معقبزین العابدین محمد على رجب/ د.أ٣
معقبعلى إبراھیم محرم/ د.أ٤
معقبحنان عبد الرحمن یحیى/ د.أ٥

عنوان البحثاحثاسم البم

١
تصور مقترح ألدوار الممارس العام فى الخدمة االجتماعیة لتحقیق مرفت احمد أبو النیل

.المساندة االجتماعیة لسكان المناطق العشوائیة
.التحدیات التى تواجھ تحقیق التسامح الدینى بین الشباب الجامعىمحمود على محمود رضوان٢

لىمایسة جمال أحمد فرغ٣
العالقة بین األسلوب التوكیدى فى خدمة الفرد ومستوى تأثیر 

البلطجة الوظیفیة لدى ضحایا العاملین بمؤسسات الرعایة 
.االجتماعیة

إبراھیم عبد هللا الكعبى٤
العنف األسرى وآلیات مھنة الخدمة االجتماعیة فى التعامل مع 

.المشكلة
.العلمى فى الخدمة االجتماعیةمعوقات البحث ھالة خورشید طاھر محمد٥



ع.م.، القاھرة، ج١١٤٢٥: ب.كلیة الخدمة االجتماعیة               ص-جامعة حلوان –عین حلوان -ع القاھرة .م.ج: العنوان
٢٥٥٦١٧٧٢eg.edu.helwan@work_Social:mail-E: ت٢٥٥٨٤٢٨٩: ف: تلیفون وفاكس

ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

املؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون للخدمة االجتماعية
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)الثانية عشر( اللجنة 

دراسات علیا) ٥(قاعة : مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠اعة ص إلى الس٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةمالك أحمد الرشیدى/ د.أ١
معقبنظیمة محمود سرحان / د.أ٢
معقبجمال شحاتة حبیب/ د.أ٣
معقبفاطمة أمین أحمد/ د.أ٤
معقبعائشة عبد الرسول إمام/ د.أ٥

البحثعنواناسم الباحثم

١
سامیة الباقر

.الرعایة االجتماعیة كمتغیر إلشباع حاجات فقراء العشوائیاتعواطف عبد هللا

محمد شحاتة مبروك٢
استخدام العالج المعرفى فى خدمة الفرد لتعدیل االتجاھات السالبة 

.لألمھات نحو أطفالھن المعاقین بشلل دماغى

محمد عب الحمید محمد شرشیر٣
الج العقالنى االنفعالى فى خدمة الفرد وتعدیل السمات الع

.االجتماعیة النفسیة السلبیة لألحداث الجانحین

محمد محمد سلیمان٤
برنامج مقترح لتنمیة المھارات االجتماعیة التطوعیة فى التعامل 

.مع سكان المناطق العشوائیة

٥
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ة الخدمة االجتماعیةكلی
المؤتمر العلمي الدولي

اعیة ن للخدمة االجتمالسادس والعشروا
٢٠١٣مارس ٧-٦

Social Work

للخدمة االجتماعيةاملؤمتر العلمى الدوىل السادس والعشرون 
."اخلدمة االجتماعية وتطوير العشوائيات" 

.م٢٠١٣مارس ٧-٦
)الثالثة عشر( اللجنة 

قاعة مجلس الكلیة: مقـــــــر اللجنة 
.ص١١.٣٠ص إلى الساعة ٩.٠٠من الساعة : وقــــــت اللجنة
.م٧/٣/٢٠١٢: تــــاریخ اللجنة 

الصفة باللجنةأعضاء اللجنةم
رئیس اللجنةعبد العزیز عبد هللا مختار/ د.أ١
معقبطلعت مصطفى السروجى/ د.أ٢
معقبأحمد محمد یوسف بشیر/ د.أ٣
معقببواب شاكر خلیل/ د.أ٤
معقبشفیق أحمد شفیق/ د.أ٥

عنوان البحثاسم الباحثم

نادیة عبد العزیز محمد١
رطان الثدى وتصور الضغوط التى تعانى منھا المرأة المصابة بس

.مقترح لمخل العالج الواقعى فى طریقة خدمة الجماعة لمواجھتھا

رجاء عبد الكریم أحمد٢
إسھامات الخدمة االجتماعیة فى التخفیف من اضطرابات العمال 

.بالشركات الصناعیة

مصطفى خلیفة إبراھیم ٣
الة دراسة ح"مشكالت المجتمعت العشوائیة فى المجتمع اللیبى 

."العشوائیات بمدینة ترھونة

صفاء عزیز محمد٤
متطلبات اإلبداع المھنى لألخصائیین االجتماعیین فى المجال 

.الطبى

٥


