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 رــــة فى المؤتمــــوم المشاركـــــرس

 ثــــــــــــة ببحــــــــــ المشارآ)1
 : يناقش فى أحدى جلسات المؤتمر، ورسوم اإلشتراك كاالتى.

 .جنيه مصرى للباحثين من داخل مصر  300
  . دوالر أمريكى للباحثين من خارج مصر300

  .ثــدون بحـــة بــالمشارك )2
 . جنيه مصرى للباحثين من داخل مصر 200
 . دوالر أمريكى للباحثين من خارج مصر 200

  من الرسوم %30يحصل أعضاء الرابطة على تخفيض [
 ]الموضحة 

 : وتغطى رسوم اإلشتراك االتى    
 .المشاركة فى كل فعاليات المؤتمر العلمية والثقافية  )1
 .طبوعات المقدمة فى الجلسات الحصول على الم )2
 .الحصول على مجلد أعمال المؤتمر )3
 .  مستالت من البحث المقدم للمشاركين ببحوث 10 )4

تسدد رسوم اإلشتراك المبكر فى المؤتمر والحجز فى كافة [ 
 لقيمة %10، ويضاف  2007انشطتة المدفوعة قبل منتصف أغسطس 

حتى موعد انعقاد اإلشتراكات المبينة للسداد بعد هذا التاريخ و
المؤتمر،كما  تسدد كافة الرسوم واالشتراكات فى الفعاليات 

رابطة األخصائيين " االجتماعية المختلفة إما بشيك مصرفى بأسم 
بمكتب  50334النفسيين المصرية ، أو بإيداع بحساب الرابطة رقم 

 .بريد العباسية ، أو نقدا بمقر الرابطة مقابل ايصال رسمى 

 رــــــلمؤتمالجنــــــة 
تتشكل اللجنة المحركة للمؤتمر من أساتذة علم النفس والطب 
النفسى بالجامعات المصرية أعضاء الرابطة اآلتية أسماؤهم حسب 

 :الترتيب الهجائى 

 أحمد أبو العزايم .د.أ -
العارف باهللا الغندور أستاذ علم النفس ومدير مركز الخدمة  .د.أ -

 النفسية جامعة عين شمس
كلية بنات جامعة –ماء عبد المنعم  أستاذ علم النفس أس .د.أ -

 عين شمس
،أيمن عامر أستاذ علم النفس المساعد كلية اآلداب .د - جامعة  

 القاهرة
 بدرية كمال أستاذ ورئيس قسم علم النفس ،آداب المنصورة .د.أ -
 جمعة يوسف أستاذ علم النفس آداب القاهرة. د.أ -
نفس معهد البحوث حسن أحمد حسن عيسى استاذ علم ال د.أ -

   جامعة القاهرة-التربوية  

 ـــةــــــوة للمشارآـــــف ودعـــــــتعريــــ 
 عاما على تأسيس رابطة 25يعقد المؤتمر بمناسبة مرور 

التى تضم أساتذة الجامعات ) رانم( األخصائيين النفسيين المصرية 
المتخصصين فى علم النفس والباحثين والخبراء فى التخصص من 
مصر والعالم العربى ، واألخصائيين النفسيين العاملين فى كل مجاالت 

 .علم النفس 

دعوة للمشاركة فى أعمال المؤتمر وفعالياته موجهه للباحثين فى      
وتمتد الدعوة إلى الدول األوربية . علم النفس فى البالد العربية 

عى واألمريكية المهتمة بتقدم علم النفس وتفعيل دوره االجتما
 .والحضارى 

 ر ـــــــــــــاور المؤتمــــــــــــــمح
خطط للمؤتمر األقليمى ليكون جامعا وشامال لمحاور متعددة تتيح 
الفرصة لعرض ومناقشة االنتاج العلمى الجاد فى مجاالت علم النفس 
المختلفة ، بصورة تعكس تعدد االهتمامات البحثية والتخصصية فى 

 :تمر المحاور االتيةالمنطقة ، ويتضمن المؤ

 .الطفولة  )1
 .المرأة واالسرة  )2
 .اإلدمان  )3
 .العنف والسلوك اإلجرامى  )4
 .التدخل النفسى والسيكياترى  )5
 .علم النفس والعمل  )6
 .الذكاء والموهبة واالبداع  )7
 .سيكلوجية االزمات والصراعات  )8
 .االهتمامات البحثية عبر الحضارية  )9

 .قضايا المنهج  )10
 . متفرقات  )11

 ه للباحثين للمشاركة فى إطار أى من المحاور الموضحةالدعوة موجه

 رــــــــــــات المؤتمــــــــــــــــفعالي
 :تتضمن فعاليات المؤتمر عددا من األنشطة على الوجه اآلتى 

 جلسات علمية لعرض ومناقشة البحوث المحكمة والمقبولة فى  المؤتمر . 1

ع فى إطار ورش عمل تدريبية فى موضوعات ومهارات تق. 2
 .محاور المؤتمر  المتعددة ، برسوم للمشاركين 

ندوات ولقاءات حوارية يشارك فى كل منها عدد من المتكلمين . 3
 .لمناقشة قضايا عامة 

  .محاضرات عامة يقدمها عدد من أعالم التخصص مصريين وأجانب. 4
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 ملخصين أحدهما بالعربية واآلخر تتضمن صفحات البحث )4
 . باالنجليزية ، وقائمة المراجع ، واية مالحق أو حواشى 

 وإفادة الباحث بقبولها  (تناقش البحوث المقدمة بعد تحكيمها )5
 ، وتحدد الجلسة التى سيقدم )قبل موعد المؤتمر بشهر كامل

للعرض  فيها البحث بحضور صاحبه أو أحد المشاركين فيه
  . والمناقشة

فى حالة تقديم بحوث مشتركة تكون رسوم المشاركة ببحث  )6
فى المؤتمر خاصة بالباحث الرئيسى ، ويحصل من اى من 
الباحثين المشاركين الراغبين فى حضور المؤتمر رسم اشتراك 

 . بدون بحث 
  .يجب مراجعة البحث قبل تقديمة لغويا بواسطة متخصص )7

 لـــــــــعمم ورش ــــــــــوة لتقديـــــــــالدع
الدعوة موجهه للراغبين من األساتذة لتقديم ورش عمل خالل فترة 

 :إنعقاد المؤتمر فى أى من محاوره المختلفة وفقا للنظام اآلتى 

  .2007يقدم موضوع ورشة العمل قبل آخر يونيو  )1

بعد اعتماده من اللجنة المختصة تقدم مادة الورشة   )2
أو  POWER POINT ل وأية عروض ستقدم با) المطبوعات (

 خالل SLIDESأو الشرائح   TRANSPERINTSالشفافيات 
   .2007الورشة قبل آخر يوليو 

 ساعة خالل ايام المؤتمر وفق 10تقدم كل ورشة على امتداد  )3
 .النظام والجدول الخاص بالورش واماكنها 

 فى ضوء عدد  (يعلن عن ورش العمل التى ستقدم خالل المؤتمر
 . قبل موعد المؤتمر بوقت كاف )المشاركين فيها 

 لـــــــــــــراك فى ورش العمــــــــاإلشتــــ
االشتراك فى ورش العمل متاح للمشارآين فى المؤتمر وفقا للقواعد 

 :االتية 
 ، ويمكن 2007 أغسطس 15تعلن قائمة الورش المقدمة قبل  )1

 .االستعالم عنها بواسطة البريد االلكترونى للمؤتمر 
  أو أكثر ال يتعارض وقتهما معا شتراك فى ورشة يمكن اال )2
تسدد رسوم االشتراك قبل آخر سبتمبر برسوم التسجيل  )3

 .المبكر 
لرسوم التسجيل بعد هذا التاريخ وقبل % 20تضاف قيمة  )4

 . ساعة 48موعد عقد الورشة ب 
يحصل المشارك فى الورشة على المطبوعات المتعلقة بها،  )5

 .مقدمة فيها وملف كامل بكافة المواد ال
يحصل المشترك على شهادة معتمدة بحضوره ومشاركته فى   )6

 .الورشة 
 ساعات خالل عقد 10تقدم كل ورشة على امتداد ما بين  )7

 . المؤتمر وحتى اليوم التالى إلنتهاءه 
 ] االشتراك فى ورش العمل المختلفةويتضمن البروشور القادم رسوم[

 ةــــــــرات العامــــــــــــدوات والمحاضـــــــــــــالن

 خالل المؤتمر ندوات عامة لمناقشة قضايا مختلفة فى تعقد )1
إطار محاور المؤتمر والممارسات المهنية والمتغيرات االجتماعية ذات 

 .الصلة ، ويشارك فى كل ندوة عدد من المتحدثين 

 رزق سند أستاذ علم النفس آداب عين شمس. د.أ - 
 نفس ، عميد معهد العبورسيد زيدان أستاذ علم ال. د.أ -
 شعبان جاب اهللا أستاذ علم النفس آداب القاهرة. د.أ -
 صفوت فرج أستاذ علم النفس آداب القاهرة .د.أ -
 وكيل –طه حسانين المستكاوى استاذ ورئيس قسم علم النفس  د -

 كلية االداب جامعة اسيوط
عبد اللطيف خليفة أستاذ علم النفس ومدير مركز البحوث  .د.أ -

 ة جامعة القاهرةالنفسي
 فاروق جبريل أستاذ علم النفس وعميد آداب المنصورة .د.أ -
 فادية علوان أستاذ ورئيس قسم علم النفس آداب القاهرة .د.أ -
فرج عبد القادر طه أستاذ ورئيس قسم علم النفس آداب عين  .د.أ -

 شمس سابقا
 فيصل يونس أستاذ علم النفس ووكيل آداب القاهرة .د.أ -
فتحى الشرقاوى أستاذ علم النفس وعميد معهد الدراسات  .د.أ -

 العليا للطفولة، جامعة عين شمس سابقا
قدرى حفنى أستاذ علم النفس وعميد معهد الدراسات العليا  .د.أ -

 للطفولة ،جامعة عين شمس سابقا
 مايسة النيال أستاذ ورئيس قسم علم النفس آداب اإلسكندرية .د.أ -
 يد أستاذ علم النفس آداب المنصورةمحمد نبيل عبد الحم .د.أ -
 محمد سيد خليل أستاذ علم النفس ووكيل آداب عين شمس .د.أ -
محمود أبو النيل أستاذ ورئيس قسم علم النفس آداب عين  .د.أ -

 شمس  سابقا
 محمود حسين نصر نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة .أ -
 مصرى حنورة أستاذ علم النفس وعميد آداب المنيا سابقا .د.أ -
مصطفى تركى أستاذ علم النفس ورئيس قسم علم النفس ،  .د.أ -

 جامعة الكويت سابقا
 معتز سيد عبد اهللا أستاذ علم النفس آداب القاهرة .د.أ -
 ممدوحة سالمة أستاذ ورئيس قسم علم النفس آداب حلوان .د.أ -
 ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية .د.أ -

 وثــــتم بحـــوة لتقديـــــالدع
ثون فى التخصصات المختلفة من أصحاب اإلهتمامات التى الباح

تتضمنها محاور المؤتمرمدعوون لتقديم بحوثهم التى يرغبون فى 
 المشاركة بها ، وفقا للقواعد االتية 

   2007  قبل آخر يونيو ) كلمة300  فى(يقدم ملخص للبحث  )1

 كامال من بعد إخطار الباحث بقبول موضوع البحث يقدم البحث )2
  WORD مكتوبا بنظام CDن مصحوبا بديسك كمبيوتر أو  نسختي
 على ورق بحجم الكوارتو بعدد  Simplified Arabic بنظام  14بنط 

   ) كلمة X   250 صفحة 20= كلمة  5000(  كلمة  5000

 يمكن طلب نسخة منها  (تتبع قواعد النشر فى دراسات نفسية )3
 بالبريد اإللكترونى من المؤتمر 

صفحة بالمواصفات السابقة  20ة حجم البحث عن فى حالة زياد )4
 10( اضافى  من قيمة اشتراك صاحب البحث %2يحصل ماقيمته 
 عن كل صفحة وبما اليزيد فى أى  )جنيهات 10دوالرت ،أو 
 . صفحات إضافية10االحوال عن 
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حضور ونوع المشاركة شهادة موقعة ومعتمدة من المؤتمر بال )1
 .، مسجال بها عنوان البحث المقدم لمقدمى البحوث 

الحصول على نسخ مفردة من بعض البحوث المقدمة فى  )2
  .)بحد أقصى ثالث بحوث ( المؤتمر 

بحوث [ وضع نصوص بحثية أو ملخصات بحوث على لوحة  )3
التى تتصدر قاعة استقبال المؤتمر خالل فترة ] خارج المؤتمر 

 ، لإلعالم ببحوث جديدة غير مدرجة فى برنامج المؤتمرانعقاده 

اشتراكات مخفضة فى الدوريات التى تصدرها الرابطة ،  )4
 . وفى قواعد المعلومات االلكترونية 

 أو  ) شريط فيديو (إمكانية الحصول على تسجيل مصور )5
CD يطلب قبل (لجلسات المؤتمر  ) شريط كاسيت (  أو سمعى 

 .الجلسة 

 مختلفة للمشاركين خالل أنشطتهم فى ةيصور فوتوغراف )6
 . )  أو ديجيتال ة فوتوغرافي(المؤتمر 

امكانية الدخول على شبكة االنترنت واالطالع على البريد  )7
االلكترونى الشخصى خالل ايام المؤتمرفى مركز اتصاالت 

 .المؤتمر

توفير العالقات العامة للمؤتمر ترتيبات االتصال بأشخاص  )8
اخل مصر تليفونيا أو تحديد مواعيد لمقابالت  أو هيئات مختلفة د

 .لمن يطلبها 

 رـــــــــــــان المؤتمـــــــــد ومكــــــــموع
 ولمدة  2007 يعقد المؤتمر خالل النصف الثانى من شهر نوفمبر

 مصر، وتتضمن – بمدينة القاهرة  )ثالثاء/ اثنين / أحد (ثالثة أيام 
فى وقت الحق  تحديد موعد  التى تصدر ) البروشور(المطوية 

 .المؤتمر ومكان إنعقاده

 اتـــــــــــــــــ واالستعالمالــــــــــــــــاالتص
يمكن االتصال بإدارة المؤتمر لمزيد من االستعالمات 

 : والتفاصيل من خالل أى من الوسائل اآلتية 

  رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ، رقم: يـ الورقبريد  )1
العباسية ، القاهرة ) د( متداد رمسيس ، ابراج الملتقى ، برج إ )5(
  مصر –
 :لكترونىبريد إ )2

  ranm@eparanm.com: بريد الرابطــة. أ
 ranmregconf@eparanm.com : رـبريد المؤتم.ب

  )00202 (4044788  ،)00202 (4044755: نوـــتليف  )3
   )00202(4044825: ساكـــ ف )4

 www.eparanm.org :ب يـــموقع الو
 

تقدم يوميا محاضرات عامة فى موضوعات مختلفة يتضمنها  )2 
البرنامج النهائى للمؤتمر ، يقدمها عدد من أعالم التخصص من 

 .المصريين  ومن الضيوف األجانب 

 ةــــــــــة والترفيهيــــــــــــماعيات االجتـــــــــالفعالي
تتضمن أنشطة المؤتمر عددا من الفعاليات االجتماعية والترفيهية 

 :للمشاركين كاالتى 

 لألعضاء المشاركين فى المؤتمر فى اليوم االول Lunchغذاء  )1

 – برنامج مزارات سياحية لمدينة القاهرة تشمل أهرام الجيزة  )2
 برسوم (تحف المصرى       الم–قلعة ومسجد محمد على 

  )مخفضة 

 حفلة موسيقية فى دار االوبرا المصرية أو فى أحد المسارح  )3
  .) برسوم مخفضة(الكبرى 

عشاء أحتفالى بانتهاء أعمال المؤتمر فى يومه األخير خالل  )4
رحلة نيلية بمركب سياحى خمس نجوم مع برنامج ترفيهى وغنائى 

  .)برسوم مخفضة ( 

سعار المخفضة لمعرض الكتاب النفسى الذى االستفادة من اال )5
 يشارك فيه عدد من الناشرين المصريين والعرب خالل المؤتمر 

 رــــارج مصــــــــن من خــــــتة للمشارآيـــــــــات إضافيــــــــخدم
الزمالء المشاركون من خارج مصر يرتب  لهم المؤتمر المزايا 

 :اإلضافية االتية 

 على تذاكر السفر بالطائرات على مصر الحصول على تخفيض )1
 . للطيران 

ترتيبات اإلقامة  بأسعار مخفضة فى الفنادق فى أحد الفئات  )2
 :الثالثة اآلتية

  .)االختيار بين فندقين ( فنادق خمس نجوم   .أ 
 .)  االختيار بين ثالثة فنادق(فنادق أربع نجوم  .ب 
  . ) االختيار بين فندقين(فنادق ثالث نجوم  .ج 

 جرة بنظام اإليجار ليوم كامل بسائقيها بأسعار مخفضة سيارات مؤ )3

من أفراد ( مصاحبين للتسوق أو السياحة للمرافقين للمشارك  )4
 . خالل المؤتمر )األسرة أو األطفال 

 (وتتاح التيسيرات الفندقية لطالبيها من المشاركين المبكرين بحد أقصى
 . وسم السياحى  نتيجة النعقاد المؤتمر فى ذروة الم)2007آخر يونيو 

 رــاد المؤتمـرة إنعقـالل فتـدم خــات تقــــخدم
تقدم خالل فترة إنعقاد المؤتمر مجموعة من الخدمات االخرى 

   المجانية أو مقابل رسوم زهيدة ، منها االتى
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