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 .الحياة لدى المرضى المصابين باألمراض المزمنة بصفه خاصة

تمعية في تنميه جودة الحياة لدى تحديد دور المؤسسات المج •
  . المجتمع المصري

تحديد الجوانب المنهجية و الفلسفية ألبحاث نوعيه الحياة و  •
  .القضايا العملية المطروحة عن قياس جودة الحياة


ــــا����رآ��  :�نــــ�ن ا���

األخصائيون النفسيون و االجتماعيون و : مثل( الممارسون 
باحثون و المختصون بالقياس النفسي ، ال) المعالجون ،الممرضات

المدراء و المعنيون بتقديم الخدمات الصحية و الخدمات 
  .االجتماعية و المختصون في علوم البيئة

  �مــــ� ا���ــــ�وط ا���ــــ�

 . Posterتقدم الدراسات في شكل بحث كامل أو بوستر 

  .2008 ابريل 15يرسل ملخص البحث باللغة العربية في موعد أقصاه 

  .APA 2005يقدم البحث مستوفيا لقواعد النشر  •

  .ال يكون قد سبق نشر البحث أو التقدم به ألى جهة أخرى •

يقدم البحث في ثالث نسخ باللغة العربية باإلضافة إلى كتابته  •
بحجم ورق  Word 2000 , Word Xp CDعلى اسطوانه ليزر 

الصفحات  نظام الكتابة فيويسلم الديسك أيضا ويكون  A4كواتر 
   - :على النحو التالي

يقدم ملخص عن كل دراسة باللغة االنجليزية فيما ال يزيد  •
  .سطر 20عن 

( سم  20نظام الكتابة في الصفحة ال بد أن تكون كتلة الكالم  •
عريض للمتن  14وبنط الكتابة ) العرض ( سم  13× ) الطول 

  . Simplified Arabicعريض بخط  16والعناوين 

ن يكتب فيها عنوان البحث وأسفله بمسافة صفحة العنوا •
حيث يوضح * صغيرة يكتب اسم الباحث كامال مع وضع عالمة 
  *جهة العمل والدرجة العلمية أسفل الصفحة بعالمة 

يوضع خط أعلى الصفحة الفردية ويكتب اسم المؤتمر في  •
كلية اآلداب جامعة طنطا وفي  –المنتصف يكتب قسم علم النفس 

لزوجية يوضع خط يكتب اعاله اسم الباحث مع جانب الصفحات ا
العلم أن هذه الخطوط أعلى الصفحات ال بد أن تكون ضمن نظام 

  ).سم عرض  13×سم الطول 20( الكتابة كتلة الكالم 

صفحة وكل صفحة تزيد  16يكتب البحث فيما ال يزيد عن  •
جنيه مصرى للمصريين أو ) 10(عن ذلك يدفع لها الباحث رسم 

  .للعرب واألجانب دوالر )10(

آخر  2008ابريل  15آخر موعد لتقديم ملخصات البحوث  •
  .2008ابريل  30موعد لتقديم البحوث كاملة ومستوفاه للشروط 

  

  ا�����ـــــــ�� ـــر���ـ 

األستاذ الدكتور هاني محفوظ هالل وزير التعليم العالي و الدولة  -
  للبحث العلمي

  جامعة طنطا األستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد المنجي صدقة رئيس - 

  رئيس المؤتمر األستاذ الدكتور عميد كلية األداب  -

 عبد السالم أحمدي الشيخ. د . أ: أمين المؤتمر -

 خالد ابراهيم الفخراني رئيس قسم علم النفس.د . أ: مقرر المؤتمر  - 

  أهـــــ�اف ا�����ــــ�

اتاحه الفرصة للسادة الباحثين و أعضاء هيئة التدريس في  •
ة بموضوع المؤتمر ألعداد بحوث علميه على التخصصات المعني

 . المستوى األكاديمي و التطبيقي

يعد المؤتمر فرصة لألستفاده من خبرات كبار األساتذة في  •
تخصصات علم النفس و االجتماع من خالل جلسات المؤتمر و 

و كذا الندوات التي تعقد . جلسات العمل المتضمنة في المؤتمر 
  . على هامش المؤتمر

  . ح مفهوم جوده الحياة ، و ما يتعلق به من متغيرات و عواملإيضا •

أهم المشكالت التي تعوق تحقيق جوده الحياة و محاوله   بحث •
مشكالت نفسيه (القضاء على هذه المشكالت باختالف أنواعها من 

و غيرها من ) و اقتصاديه  ،و صحية و اجتماعيه و ثقافية 
  . المشكالت األخرى

صصين حتى يسهموا بشكل ايجابي في إيجاد المتخ  تفعيل دور •
  . أعلى مستوى لجوده الحياة بالنسبة لجميع فئات المجتمع

إعداد دراسات ، و أوراق عمل ، و توصيات لتقديمها للجهات  •
 .المعنية لتفعيل ما سوف يتخمض عنه المؤتمر من نتائج

 :�ــــ�ور ا�����ــــ#�

يستمل على الرضا عن تحديد البعد النفسي لجوده الحياة ، الذي  •
  . الحياة و السعادة و تحقيق الذات و الكفاءة الذاتية

تحديد البعد االجتماعي و االقتصادي لجودة الحياة ، الذي  •
يشتمل على السعادة األسرية بالنسبة لألبناء و الزوج و الزوجة و 

  . تحقيق حياه أسريه صحية

ة الذي يشمل تحديد البعد الصحي و الوظيفة الجسمية لجوده الحيا •
  . االستقالل الجسمي و الصحة الجسمية و الجنسية و الرعاية الصحية

تحديد االضطربات النفسية و المشكالت االجتماعية التي تواجه  •
  . تحقيق مستوى مرتفع من جوده الحياة في المجتمع المصري 

اإلعالم و دوره في توجيه المجتمع في إتباع أيسر الطرق  •
  . جودة الحياةلتحقيق أعلى مستوى ل

  تحديد أساليب التدخل لتحسين جودة الحياة بصفه عامه و جوده  •
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ة الحياة البناء العاملي لبناء جود (توفيق عبد المنعم . د.أ -
 2.55 -2.40) للراشدين في بيئة البحرين

التوجه نحو الحياة وتقدير الذات  ( مايسة محمد شكري. د.أ -
 3.10 -2.55 )كعوامل منبئة لإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة

أثر برنامج قائم على ( مصطفى عبد العظيم الطيب . د -
الذكاء الوجداني على جودة الحياة لدى عينة من طالب 

 3.25 -3.10) الجامعة

 4.05 -3.25لطفي الشربيني . د.ورشة عمل يديرها أ -

 ء بنادي أعضاء هيئة التدريسغدا -

  2009-4-27' ــــــا�&�%�م ــــــــــا�$

  �ــ/��. 11� ـــــ, ا����ــــــا+و� �ــــا�*(� �

  د عبد السالم الشيخ.أ: رئيس الجلسة -
 حمدي ياسين. د.أ: مقرر المؤتمر -
  األبحاث •

الرضا عن الحياة لدى قطاعات  (السيد فهيم علي . د.أ -
  11.15-11) مصرية متباينة

صراع أدوار الزوجة  (بوبكر حرم شويخ عائشة . د.أ -
 11.30 -11.15) العاملة بقطاع الصحة

جودة حياة أسر األطفال ذوي النشاط  (راندا لبيب . د -
 11.45 -11.30) الزائد

جودة حياة  (حمدان فضة / د+ سليمان رجب محمد / د -
 12 -11.45) ذوي صعوبات التعلم وأسرهم

فاعلية التدريب التوكيدي ) ة عملورق( يوسف مقدادي . د.أ -
 12.15 -12 في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة

 12.45 -12.15: استراحة اإلفطار -

  �اــــــــــــ4� 12.45� ـــــ� ا����ــــــــا�&�%$ �ـــــا�*(� �

  أمال باظه. د.أ: رئيس الجلسة -
 أحمد عياد. د.أ: مقرر الجلسة -
  األبحاث •

الضغوط النفسية بجودة  عالقة (مصطفى الشقماني / د -
الحياة لدى مرضى األورام السرطانية بالمعهد القومي 

  1.15 -1) لعالج األورام

دور علم النفس في عالج القلق  (إسماعيلي يامنه . د.أ -
 1.30 -1.15 )كمحور أساسي للصراع

االغتراب النفسي وعالقته  (جولتان حسن حجازي . د.أ -
 1.45 -1.30) ليبالدافعية لإلنجاز والتوجه المستقب

البيئة  (شهيرة عبد الهادي محمد ابراهيم السيد . د.أ -
المدرسية وتأثيرها على كل من التحصيل الدراسي 
ومهارات التفكير االبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 2 -1.45) باإلسكندرية

 أساليب مواجهة أحداث (جولتان حجازي وعيادة صالح / د -
الحياة الضاغطة وعالقتها بمستوى جودة أداء المرشدين 

 2.15-2)  التربويين في مدارس محافظات

 غداء بنادي أعضاء هيئة التدريس -
 

تقوم ادارة المؤتمر بنشر البحوث المقبولة بعد تحكيمها من قبل  • 
  .اللجنة العلمية في مجلد خاص

ن كما تقوم إدارة المؤتمر بتزويد المشتركين من الباحثي •
بمجلدات المؤتمر ومستلمات من بحوثهم باإلضافة لشهادة حضور 

  .المؤتمر

بدون نفقات المبيت ( يقوم المؤتمر باستضافة المشتركين  •
 ). والنقل 

  8ــــ�اك و ا��*$ــــ�م ا�6ــــر5

  .للباحث المشارك ببحث من داخل مصر: جنيه مصري 350

 ارج مصرللباحث المشارك ببحث من خ: دوالر أمريكى 350

  للباحث المشارك بدون بحث من مصر: جنيه مصري 150

للباحث المشارك بدون بحث من خارج : دوالر أمريكي 150
 .مصر

  9ــــــــــــــــــــــا���%�#
  

  2009-4- �26م ا+ول ــــــــــا�$

�.$ــا�*(� �
  �ـــــــــ/��. 11� ــ� ا����ـــ� ا;

   11.10 -11: القرآن الكريم -

  11.20 -11.10: رر المؤتمركلمة مق -

  11.30 -11.20: كلمة أمين عام المؤتمر -

  11.40 -11.30: كلمة رئيس المؤتمر -

  11.50 -11.40: كلمة راعي المؤتمر -

  12.10 -11.50: توزيع شهادات التقدير واألوسمة -

  12.30 -12.10: استراحة االفطار -

  �اــ4� 12.35� ـــ� ا����ــ� ا�&�%$ــــا�*(� �

  عبد المنعم عاشور. د.أ: جلسة رئيس ال -
 عادل هريدي بالقاهرة. د.أ: مقرر الجلسة -

  األبحاث •

إشكالية العلم في علم النفس، اللفظ ( عبد السالم الشيخ . د.أ -
   12.50 -12.35): والبناء الفردي

اإلرتقائي .... أثر التفكير ( عبد اهللا أبو بكر علي محمد . د.أ -
 -12.50 ) :الحياةفي خفض االضطرابات النفسية وجودة 

1.05  
التطرف ( أحمد الشركسي . د+ ممدوح صابر . د.أ -

 1.20 - 1.05) االجتماعي وعالقته باألفكار الالعقالنية
خليل فاضل إستشاري الطب النفسي . د.ورشة عمل يديرها أ -

 2-1.20): كيف تجعل المستحيل ممكنا( 

  2.20 -2استراحة  •

�  ��  4��ا 2.20ا�*(�� ا�&��&� ا���

  حسين الدريني. د.أ: الجلسة رئيس  -
 د خالد الفخراني.أ: مقرر الجلسة -
  األبحاث •

  2.40 - 2.20 )جودة الحياة لدى المسنين(عبد المنعم عاشور . د.أ - 
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>�  �لــــ�?

خالد ابراهيم  /ترسل جميع المراسالت باسم السيد األستاذ الدكتور
  .جامعة طنطا –الفخراني مقرر المؤتمر ورئيس قسم علم النفس كلية اآلداب 

  :البريد االلكتروني

fakhrany61@hotmail.com   ، khalid.fakhrany@gmail.com 
Website: www.psychotanta.net  

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ21VIPsyConfTantaEg09.pdf 

�  �اكــــــــ�رة ا�ــــا5

 –تمر السنوي السادس لكلية اآلداب استمارة اشتراك في المؤ
  قسم علم النفس –جامعة طنطا 

  خالد ابراهيم الفخراني/ السيد األستاذ الدكتور 

  مقرر المؤتمر السنوي الخامس لقسم علم النفس

  ...تحية طيبة و بعد 

أرجوا من سيادتكم الموافقة على اشتراكي في المؤتمر السنوي 
  :ناتي كالتاليالسادس لقسم علم النفس حيث أن بيا

  ):...............................................رباعي( اإلسم 

  : .....................................................جهة العمل

  : .................................................الدرجة العلمية

  )ن بحثبدو)      ( ورقة عمل)        (بحث: (نوع اإلشتراك

  : ..................................................عنوان البحث

  ...........عمل............منزل............محمول: رقم التليفون

  : .......................................عنوان المراسلة البريدية

  .......: .......................................البريد اإللكتروني

  

  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام و التقدير
  

  2009-4-�28 ـــــــــــــا�&���م ــــــــــا�$ 

  �ــــ/��. 11� ــــ� ا+و�, ا����ــا�*(� �

  معتز السيد. د.أ: رئيس الجلسة -
 أحمد السيد إسماعيل. د.أ: مقرر الجلسة -
  األبحاث •

ات بالعناء الشخصي القيم كمنبئ ( النابغة فتحي محمد سعد. د -
  11.15-11) واالجتماعي لدى عينة من طالب الجامعة

نحو استراتيجية لجودة حياتية لمصابي : مصطفى الشقماني. د -
 11.30 -11.15) ورق عمل(اإليدز 

الوالدية الفاعلة وعالقتها بالسلوك : أمال إبراهيم الفقي. د -
 11.45 -11.30التكيفي لدى عينة من األطفال المعوقين عقليا 

تبين أشكال الكذب وعالقتها : أحمد زايد. ماجدة خميس ود. د -
 12 -11.45بالتوافق 

 12.30 -12استراحة إفطار  -

�  ��  4��ا 12.30ا�*(�� ا�&�%$� ا���

  شعبان جاد اهللا. د.أ: رئيس الجلسة -
 خالد ابراهيم الفخراني. د.أ: مقرر الجلسة -

 األبحاث •

وجودة الحياة  الصحة النفسية االيجابية: زينب شقير. د.أ -
المساهمة في تحسين جودة الحياة وخفض القلق المستقبل لدى 

) الشات( عبر الدردشة باألنترنت ) نفسي(حالة صداع توتري 
12.30- 12.45  

جودة الحياة وعالقتها ببعض : نعيمة جمال شمس الرفاعي. د -
 1 -12.45) دراسة نظرية( المتغيرات النفسية 

الدعايا اللغوية كمدخل : كينةنادية علي مسعود أبو س. د.أ -
وزيادة التحصيل ) راسةداخل حجرة الد( معرفي لجودة الحياة 

 1.15 -1الدراسي للمتعلم، ورقة عمل 

تأثير المضمون التراكمي : إيمان صالح الدين عطا. د.أ -
لإلعالنات التليفزيونية ردود أفعال الطفل النفسية تجاه األسرة 

 1.30. 1.15والمجتمع 

���ا�*(�� ا� ���)� �.���/$�ت #� �$#�B  
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