
CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßŠpa@ @
 

  


א	�������������������א�����������������������
א�������������������

س
��������������������מ
א����������������� 



�������������������ن
א����������������ن
א��������������������
א�������������א�ط�

))
 ))�א�מ
 

������������������������ �!�
"��������
 

  .DocIIepaRanmEgForm-CongJ23www.arabpsynet.com/Congress/ 
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www.eparanm.org   ranm@gmail.org    - ranmregconf@gmail.com   
     

 ـــــــــــ�ت ا��	��ــــــــــــ�����  

  :تتضمن فعاليات المؤتمر عددا من األنشطة على الوجه اآلتى 

حوث المحكمة والمقبولة جلسات علمية لعرض ومناقشة الب )1
 .فى المؤتمر 

ورش عمل تدريبية فى موضوعات ومهارات تقع فى اطار  )2
 .محاور المؤتمر المتعددة ، برسوم للمشاركين 

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

محاضرات عامة يقدمها عدد من أعالم التخصص مصريين  )4
 .وأجانب 

  )2010قبل نهاية يونيو ( رسوم المشاركة المبكرة

  � ـــــــــــــــــــ� ���ـــــــــــــــا����رآ  )1

  : يناقش فى إحدى جلسات المؤتمر ، ورسوم االشتراك كاالتى 

  .جنيه مصرى للباحثين من داخل مصر  350

 .دوالر أمريكى للباحثين من خارج مصر  350

 � ـــــــــــــ�ون ��ـــــــــــ� �ــــــــــا����رآ  )2

  .جنيه مصرى للباحثين من داخل مصر  250

  .دوالر أمريكى للباحثين من خارج مصر  200

من الرسوم  % 20يحصل أعضاء الرابطة على تخفيض ( 
 )الموضحة 

 ���  : و�&%� ر$#م ا! �اك ا

 .المشاركة فى كل فعاليات المؤتمر العلمية والثقافية  )1

 .المطبوعات المقدمة فى الجلسات  الحصول على )2

 .الحصول على مجلد أعمال المؤتمر  )3

 .مستالت من البحث المقدم للمشاركين ببحوث  10 )4

تسدد رسوم االشتراك المبكر فى المؤتمر والحجز فى كافة ( 
لقيمة %  15، ويضاف  2010أنشطته المدفوعة حتى منتصف يونيو 
 2010أكتوبر  15ريخ وحتى االشتراكات المبينة للسداد بعد هذا التا

،وال تقبل اشتراكات بعد ذلك وحتى موعد انعقاد المؤتمر ، كما تسدد 
كافة الرسوم واالشتراكات فى الفعاليات االجتماعية المختلفة إما بشيك 

، أو بإيداع " رابطة األخصائيين النفسيين المصرية " مصرفى باسم 
سية ، أو نقدا بمقر بمكتب بريد العبا.  50334بحساب الرابطة رقم 

  .) الرابطة مقابل إيصال رسمى 

تتضمن األعمال التى ستقدم فى المؤتمر اإلنتاج البحثى التخصصى 
فى مختلف فروع علم النفس التى تدخل فى إطار محاور المؤتمر وفقا 

  :لما يلى 

تعرف على الرابطة وأنشطتها من خالل موقعها على شبكة  ((
  ))االنترنت 

))  www.eparanm.org (( 

دعوة للمشاركة فى أعمال المؤتمر اإلقليمى الثانى وفعالياته موجهه 
وتمتد الدعوة إلى . للباحثين فى علم النفس فى مصر والبالد العربية 

الدول األوربية واألمريكية  المهتمة بتقدم علم النفس وتفعيل دوره 
 .رى االجتماعى والحضا

 ــــــــــــ�ور ا��	��ـــــــــ)�  

خطط للمؤتمر اإلقليمى الثانى ليكون مؤتمرا جامعا وشامال لمحاور 
متعددة تتيح الفرصة لعرض ومناقشة اإلنتاج العلمى الجاد فى مجاالت 
علم النفس المختلفة منذ عقد المؤتمر اإلقليمى األول وحتى تاريخ إنعقاد 

، بصورة تعكس تعدد االهتمامات البحثية  المؤتمر اإلقليمى الثانى
   ، ويتضمن المؤتمر المحاور اآلتية والتخصصية فى المنطقة

 .الطفولة واألسرة  )1

 . قضايا المرأة  )2

 .اإلدمان  )3

 .العنف والسلوك اإلجرامى  )4

 .التشخيص والعالج واإلرشاد النفسى  )5

 .العالج السيكايترى والفارماكولوجى  )6

 .علم النفس والعمل  )7

 .والموهبة واإلبداع الذكاء  )8

 .سيكولوجية األزمات وإدارة الصراعات  )9

 .االهتمامات البحثية عبر الحضارية  )10

 .قضايا المنهج  )11

 .المشكالت النفسية المجتمعية  )12

والدعوة موجهة للباحثين للمشاركة فى المؤتمر فى إطار أى من 
  . المحاور الموضحة

  )#*ــــ� و)(ــــــ�ن ا��	��ـــــ

ولمدة  2010خالل النصف الثانى من شهر نوفمبر يعقد المؤتمر 
بمدينة القاهرة ـ مصر ، وتتضمن ) ثالثاء / اثنين / أحد ( ثالثة أيام 
التى تصدر فى وقت الحق تحديد موعد المؤتمر ) البرشور ( المطوية 

  .ومكان انعقاده 
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ويمكن  2010مايو  15تعلن قائمة الورش المقدمة قبل  )1
 .االستعالم عنها بواسطة البريد اإللكترونى للمؤتمر 

 .يمكن االشتراك فى ورشة أو أكثر ال يتعارض وقتهما معا  )2

 .وم التسجيل المبكر تسدد رسوم االشتراك قبل آخر أغسطس برس )3

لرسوم التسجيل بعد هذا التاريخ وقبل % 20تضاف قيمة  )4
 .يوما  15بـ     موعد عقد الورشة

 .على شهادة معتمدة بحضوره ومشاركته فى الورشة  كيحصل المشتر )5

ويتضمن البرشور القادم رسوم االشتراك فى ورش العمل    {
  }المختلفة  

  �ـــــــــات ا���)ــــــــــ�وات وا����,ـــــــــا�+

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

 .ويشارك فى كل ندوة عدد من المتحدثين من األساتذة والخبراء

تقدم يوميا خالل فترة عقد المؤتمر محاضرات عامة فى  )2
وعات مختلفة يتضمنها البرنامج النهائى للمؤتمر ، يقدمها عدد موض

 .من أعالم التخصص من المصريين ومن الضيوف االجانب 

  � ـــــــــ� وا�&��/�ــــــــــ�ت ا�.&��*�ــــــــــا�-����

تتضمن أنشطة المؤتمر عددا من الفعاليات االجتماعية والترفيهية 
  :للمشاركين كاآلتى 

 .لألعضاء المشاركين فى المؤتمر فى اليوم األول   Lunchغذاء  )1

 .واجبات الضيافة ومشروبات خفيفة خالل اليومين التاليين )2

 أ: برنامج مزارات سياحية لمعالم لمدينة القاهرة تشمل  )3

هرام الجيزة ـ  قلعة ومسجد محمد على ـ المتحف   . أ
 ) .برسوم مخفضة ( المصرى 

وبرج  –قديمة ومعالم القاهرة ال –أورحلة نيلية   . ب
 ).برسوم مخفضة (القاهرة 

حفلة موسيقية فى دار األوبرا المصرية أو فى أحد المسارح  )4
 ) .برسوم مخفضة ( الكبرى    

عشاء احتفالى بانتهاء أعمال المؤتمرلألعضاء المشتركين  )5
فى يومه األخير خالل رحلة نيلية بمركب سياحى خمس نجوم مع 

 ) .دون رسوم ب( برنامج ترفيهى وغنائى       

االستفادة من األسعار المخفضة لمعرض الكتاب النفسى الذى  )6
 .يشارك فيه عدد من الناشرين المصريين والعرب خالل المؤتمر 

ــــ�رج )4ــــــ3 )3 0ــــــ� ����2رآ�ـــــ�ت إ,���ـــــــ�0)  

الزمالء المشاركون من خارج مصر يرتب لهم المؤتمر المزايا 
  : ة اإلضافية اآلتي

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

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

  ) .االختيار بين فندقين ( فنادق خمس نجوم   . أ

 ) .االختيار بين ثالثة فنادق ( فنادق أربع نجوم   . ب

  ـــ�ا��*ــــ�ة �&7�8ــــــ6 ��ــــ 

الباحثون فى التخصصات المختلفة من أصحاب االهتمامات التى 
تتضمنها محاور المؤتمر مدعوون لتقديم بحوثهم التى يرغبون فى 

  .المشاركة بها ، وفقا للقواعد اآلتية 

 . 2009قبل آخر أكتوبر ) كلمة  200فى ( يقدم ملخص للبحث  )1

امال بعد إخطار الباحث بقبول موضوع البحث يقدم البحث ك )2
بنط   ����wordممكتوبا  CDمن نسختين مصحوبا بديسك كمبيوتر أو 

 5000على ورق بحجم الكوارتر بعدد  Simplified Arabicبنظام  14
 2010قبل آخر مارس ) كلمة 250×  ����20= كلمة  5000(كلمة 

  .وال تقبل آية بحوث بعد هذا التاريخ 

تتبع قواعد النشروالكتابة العلمية الخاصة برابطة األخصائيين  )3
النفسيين المصرية المعمول بها  فى دراسات نفسية ودراسات عربية 

 يمكن طلب نسخة منها بالبريد االلكترونى من أمانة المؤتمر ( 

4(  gmail.comranmregconf@ فى حالة زيادة حجم البحث عن
دوالرات ، أو  10(ما قيمته صفحة بالمواصفات السابقة يحصل  20
 ��10عن كل صفحة وبما ال يزيد فى أى األحوال ) جنيهات  12

                        .صفحات إضافية 

تتضمن صفحات البحث ملخصين أحدهما بالعربية واآلخر  )5
 .باإلنجليزية، وقائمة المراجع، وأية مالحق أو حواشى 

 .ولية الباحث يقدم البحث مراجعا ومصححا لغويا على مسئ )6

قبوله أو طلب تعديالت أو ( يخطر الباحث بنتيجة تحكيم بحثه )7
 . 2010قبل نهاية مايو ) تصويبات 

آخر موعد لوصول البحوث بعد إجراء التعديالت التى يطلبها  )8
 . 2010المحكمون آخر يوليو 

تناقش البحوث المقدمة والمقبولة بعد أن تحدد الجلسة التى  )9
ور صاحبه أو أحد المشاركين فيه للعرض سيقدم فيها البحث بحض

والمناقشة، ويستبعد البحث من العرض والمناقشة بالمؤتمر فى حالة 
 .غياب صاحبة

فى حالة تقديم بحوث مشتركة تكون رسوم المشاركة ببحث  )10
فى المؤتمر خاصة بالباحث الرئيسى ، ويحصل من أى من الباحثين 

 .اشتراك بدون بحث المشاركين الراغبين فى حضور المؤتمر رسم 

  ;  ــــــــ6 ورش *�ــــــ�ة �&7�8ـــــــا��*

الدعوة موجهه للراغبين من األساتذة والخبراء لتقديم ورش عمل خالل 
  :فترة  انعقاد المؤتمر فى أى من محاوره المختلفة وفقا للنظام اآلتى 

  2009يقدم موضوع ورشة العمل قبل آخر يناير  )1

المتخصصة بالرابطة تقدم مادة الورشة بعد اعتماده من اللجنة  )2
أو   POWER POINTوأية عروض ستقدم بال ) المطبوعات(

خالل   SLIDESأو الشرائح    TRANSPERINTSالشفافيات 
 . 2010الورشة قبل آخر مارس 

ساعة كحد أقصى خالل أيام  10تقدم كل ورشة على امتداد  )3
 .ص بالورش وأماكنها المؤتمر أو قبله مباشرة وفق النظام والجدول الخا

فى ضوء ( يعلن عن ورش العمل التى ستقدم خالل المؤتمر  )4
 ) .عدد المشاركين فيها قبل موعد المؤتمر بوقت كاف 

&��  ; ـــــــــ! ورش ا���ــــــاك �ــــــــا

  :االشتراك فى ورش العمل متاح للمشاركين فى المؤتمر وفقا للقواعد اآلتية 
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ـــــــــــ� ��2	��ـــــــــــــ� ا���آـــــــــــا�2>+  

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

  : الترتيب الهجائى 

نفسى ومدير أحمد أبو العزايم استشارى الطب ال. د. أ )1
 مستشفى جمال ماضى أبو العزايم 

أسماء عبد المنعم أستاذ علم النفس ـ كلية البنات . د. أ )2
 جامعة عين شمس

السيد زيدان أستاذ علم النفس ، بكلية التربية النوعية . د. أ )3
 جامعة عين شمس   

أحمد خيرى حافظ أستاذ علم النفس كلية اآلداب . د. أ )4
 جامعة عين شمس 

 سند أستاذ علم النفس آداب عين شمس رزق. د. أ )5

 شعبان جاب اهللا أستاذ علم النفس آداب القاهرة . د. أ )6

 صفوت فرج أستاذ علم النفس آداب القاهرة . د. أ )7

صفاء األعسر أستاذ علم النفس ـ كلية البنات جامعة . د. أ )8
 عين شمس

عبد اللطيف خليفة أستاذ علم النفس ومدير مركز . د. أ )9
 جامعة القاهرة  البحوث النفسية

 عبد الستار إبراهيم أستاذ علم النفس. د. أ )10

 عبد اهللا محمود سليمان أستاذ علم النفس. د. أ )11

عزيزة السيد أستاذ علم النفس ـ كلية البنات جامعة . د. أ )12
 عين شمس

فاروق جبريل أستاذ علم النفس وعميد آداب . د. أ )13
 المنصورة 

 القاهرة  فادية علوان أستاذ علم النفس آداب. د. أ )14

 فرج عبد القادر طه أستاذ لم النفس آداب عين شمس . د. أ )15

 فيصل يونس أستاذ علم النفس آداب القاهرة . د. أ )16

فتحى الشرقاوى أستاذ علم النفس كلية اآلداب ، . د. أ )17
 جامعة عين شمس 

معهد الدراسات العليا  -قدرى حفنى أستاذ علم النفس . د. أ )18
 للطفولة ، جامعة عين شمس 

 مايسة النيال أستاذ علم النفس آداب اإلسكندرية . د .أ )19

محمد نبيل عبد الحميد أستاذ علم النفس آداب . د. أ )20
 المنصورة 

 آداب عين شمس  - محمد سيد خليل أستاذ علم النفس . د. أ )21

 محمود أبو النيل أستاذ علم النفس آداب عين شمس . د. أ )22

 رابطة محمود حسين نصر نائب رئيس مجلس ادارة ال.    أ )23

معهد البحوث  –مصطفى تركى أستاذ علم النفس . د. أ )24
 جامعة القاهرة   –التربوية 

 معتز سيد عبد اهللا أستاذ علم النفس آداب القاهرة . د. أ )25

 ممدوحة سالمة أستاذ  علم النفس آداب حلوان . د. أ )26

 ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية. د. أ )27

  ) .ندقين االختيار بين ف( فنادق ثالث نجوم    . ج 

سيارات مؤجرة بنظام اإليجار ليوم كامل بسائقيها بأسعار  )3
  .مخفضة 

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

الفندقية لطالبيها من المشاركين المبكرين بحد  توتتاح التيسيرا
لمؤتمر فى ذروة الموسم نتيجة النعقاد ا 2010أقصى آخر يونيو 

  .السياحى 

  خدمات تقدم خالل فترة انعقاد المؤتمر

تقدم خالل فترة انعقاد المؤتمر مجموعة من الخدمات األخرى 
  :المجانية أو مقابل رسوم زهيدة ، منها االتى 

شهادة موقعة ومعتمدة من المؤتمر بالحضور ونوع المشاركة  )1
 )  .بدون رسوم(ى البحوث، مسجال بها عنوان البحث المقدم لمقدم

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

وضع نصوص بحثية أو ملخصات بحوث خارج برنامج  )3
التى  ]بحوث خارج المؤتمر  [المؤتمر على لوحة             

، لإلعالم ببحوث تتصدر قاعة استقبال المؤتمر خالل فترة انعقاده
جديدة أو مشروعات بحثية أو برامج مختلفة أو مواد إعالمية غير 

 ) .برسوم مخفضة .(مدرجة فى برنامج المؤتمر 

( " اشتراكات مخفضة فى الدوريات التى تصدرها الرابطة  )4
، وفى " )دراسات عربية فى علم النفس " ،    "دراسات نفسية 

" للبحوث النفسية ، و" قمر" عدة قا( قواعد المعلومات االلكترونية 
 " ) .القاعدة العربية للمقاييس النفسية والفهرس النفسى التربوى

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

 ) .الجلسة 

 صور فوتوغرافية مختلفة للمشاركين خالل أنشطتهم فى )6
 ) .فوتوغرافية أو ديجيتال ( المؤتمر 

إمكانية الدخول على شبكة االنترنت واالطالع على البريد  )7
اإللكترونى الشخصى خالل أيام المؤتمر فى مركز اتصاالت 

 .المؤتمر 

توفر العالقات العامة للمؤتمر ترتيبات االتصال بأشخاص أو  )8
قابالت لمن هيئات مختلفة داخل مصر تليفونيا أو تحديد مواعيد لم

 .يطلبها 

4��  �ت ــــــــــ��ت وا� &�=)ــــــــــا

يمكن االتصال بإدارة المؤتمر لمزيد من االستعالمات والتفاصيل 
  :من خالل أى من الوسائل اآلتية 

امتداد )  5(  رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ، رقم: البريد  )1
 .ية القاهرة ـ مصر العباس )د  (رمسيس ، أبراج الملتقى ، برج 

:                                        بريد المؤتمر : البريد اإللكترونى  )2
  ranmregconf@gmail.com  . 

 ) . 00202( 24044788)    /    00202(  24044755:  تليفونيا  )3

  . ) 105داخلى  ( لفاكس  ل  ) 00202(  24044825:   فاكس  )4
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 ٢

  

   ٢٩/١١/٢٠١٠$�	# ا�	"م ا ول ا�
  النشاط  ـ الزمن ـ

    إلى        من    
  تسجيل  صباحا ٩,٣٠ـ    ٨

  لسة االفتتاحيةالج  صباحا١٠,٣٠ًـ ٩,٣٠

  :المتحدثون  

  صفوت فرج. د.أحمد عكاشة، أ. د.محمد نبيل عبد الحميد، أ. د.أ  
  شـــــــــــاى  صباحا١١,٠٠ـ١٠,٣٠
  محاضرة عامة  ظهراً ١٢,٠٠ـ١١,٠٠

  قدرى حفنى. د.أ: رئيس الجلسة }اراميس: قاعة{

  حسن حنفى . د.أ: المتحــدث

  علم النفسالمنهج الظاهراتى بين الفلسفة و  

    بحوث التعلم والتعليم: الجلسة األولى  بعد الظهر٢,٠٠ـ١٢,٠٠

   الحميد دجابر عب. د.أ :رئيس الجلسة   } سيتى: قاعة {
  الحسين عبد المنعم. د.أ :مقـــــرر

  :متحدثون 

أثر برنامج التعلم الذاتى المقتـرح  : حسن السيد عشرية إخالص. د )١  
حالـة مؤسسـة   : عددة ألطفال ما قبل المدرسة على تنمية الذكاءات المت

  .الخرطوم للتعليم الخاص وتتبع البرنامج

تقويم الورقـة االختباريـة لطالبـات    : خديجة ضيف اهللا القرشيد  )٢  
  .وفق معايير الجودة البكالوريوس بكلية التربية جامعة الطائف

ـ   : عبد اهللا أحمد العطاس. د) ٣   ين برنامج إرشادى انتقـائى فـى تحس
مستوى النضج المهنى لدى عينة من الطلبـة المسـتجدين بجامعـة أم    

  دراسة تجريبية: القرى

العوامل الخمسة الكبرى وعالقتها بأساليب التفكير  :فريح عويد العنزى. د.أ )٤  

والتحصيل األكاديمى لدى عينة من طلبة وطالبات كلية التربية األساسية بدولة 
  .الكويت
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 ٣

  بحوث العنف واألرهاب: ة الثانيةالجلس  ٢,٠٠ـ  ١٢,٠٠

  معتز سيد عبد اهللا . د.أ: رئيس الجلسة  }امينوفيس: قاعة{

  عبد المنعم شحاته. د.أ: مقـــــرر

  :المتحدثون

الشخصية اإلرهابية : جوان إحسان فوزى. قاسم حسين صالح، د. د.أ) ١  
يين وأسباب اإلرهاب من وجهة نظر األكاديميين والسياسيين والصـحاف 

  .ورجال الدين والمدانين بجرائم اإلرهاب فى العراق

فعالية برنامج إرشادى فى التخفيف من .  على بن محمد الوليدى. د )٢  
  .مستوى العنف لدى عينة من الطالب المراهقين

الصورة النمطية لخصـائص العنـف فـى    :فارس كمال نظمى. د.أ )٣  
  .الشخصية العراقية

االنتمـاء واألمـن   :سامية شحاته. درويش، د زينب عبد المحسن. د )٤  
  دراسة تحليلية النفسى لدى الطالب

فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي قائم  : انتصار سالم حسن صبان.د) ٥  
  الموقفي على مهارة حل المشكالت في التخفيف من درجة العنف

  )لدى طالبات الجامعة( 
    

  عالج واإلرشادبحوث ال: الجلسة الثالثة  ٢,٠٠ـ  ١٢,٠٠

  صفوت فرج . د.أ: رئيس الجلسة  }حتشبسوت: قاعة{

  شعبان جاب اهللا. د.أ: مقـــــرر

  :المتحدثون

مستوى اإلكتئاب والقلق النفسى لدى مرضـى  :السيد كمال ريشة. د )١  
  .  الفصام المزمن مرتفعى ومنخفضى توكيد الذات

الفـروق بـين    :وةالصـب  محمد نجيب. د.الدين حسنى، أ ضياء. أ )٢  
المعتمدين على الكحوليات والمعتمدين على األمفيتامينات واألصحاء فى 

  .األفكار الالعقالنية والمعتقدات الصحية السلبية

فعالية برنامج إرشـادى  : منى كمال أمين. فى الحديبى ، أمصط. د )٣  
تدريبى ألمهات ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة فى تنمية بعض مهـارات  

  .  ة الذات لدى أطفالهنحماي
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 ٤

فعالية برنامج عالجى باللعب فى خفـض درجـة   : محمد خطاب. د )٤  
  .بعض االضطرابات السلوكية لدى عينة من األطفال المتخلفين عقليا

    
  غـــذاء ألعضاء المؤتمر  مساء ٣,٠٠ـ  ٢,٠٠

النفسى اإلرشادى ومشكالت الممارسة األخصائى أدوار ) ١(ندوه   ٥,٠٠ـ  ٣,٠٠

  بالمؤسسات التعليمية

  سليمان محمود عبد اهللا. د.أ :يدير الندوة }امينوفيس: قاعة{

  عالء كفافى. د.أ: مقرر

  :مشاركون

  كمال مرسى. د.أ) ١  
  رضا أبو سريع . د.أ) ٢  
  أمانى غيث . أ) ٣  
  جانيت مسيحة . أ) ٤  

  أسماء أبوزيد. أ) ٥  
    

النفسية فى مجال الطب النفسى فى الوطن الخدمات ) ١(مائدة مستديرة   ٥,٠٠ـ  ٣,٠٠

   الحاضر والمستقبل بعيون الخبراء والممارسين: العربى

  عبد الستار إبراهيم. د.أ :منسق  }حتشبسوت: قاعة{

  طه المستكاوى . د.أ:ميسـر

  :مشاركون

خليل فاضل                    . د.أ) ٢جاسم الخواجه              . د) ١  
  فيصل يونس. د.أ) ٤فرغلى               عالء. د.أ) ٣  
  مروان دويرى. د.أ) ٦محمد خالد                . د.أ) ٥  
  منى عامر. د) ٨مصطفى العبسى          . د.أ) ٧  
    
    
    
    

  

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf


 ٥

    اجتماعى مفهوم المواطنة ومشكالتها من منظور نفسى) ٢(مائدة مستديرة    ٥,٠٠ـ  ٣,٠٠

   عزيزة السيد. د.أ :منسق   }سيتى : قاعة {
  نبيلة أبوزيد. د.أ: ميسـر

  :مشاركون

  معتز سيد عبد اهللا. د.أ) ٢د أحمد زايد                .أ) ١  
  هبه رؤف عزت. د) ٤قدرى حفنى             . د.أ) ٣  
  عادل هريدى. د.أ) ٥  
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 ٦

    

   ٣٠/١١/٢٠١٠	"م ا����� ا��&$�ء ا�
  النشاط  من        إلى     

  محاضرة عامة  صباحاً ١٠ـ    ٩

  حسين عبد القادر  . د.أ :رئيس الجلسة }اراميس: قاعة{
  سمير نعيم. د.أ :المتحــدث

  الشخصية المصرية بين الثبات والتغير منظور نفسى اجتماعى  

    
  التشخيص والعالج: االضطرابات النفسية: الجلسة الرابعة  ١٢,٠٠ـ  ١٠,٠٠

  أمال صادق . د.أ: رئيس الجلسة  }حتشبسوت: قاعة{

  عبد اهللا عسكر. د.أ: مقـــــرر

  :المتحدثون   
صعوبات التعلم عند األطفال  نعيمة بن يعقوب. لخضر لكحل ، د. د )١  

دراسـة حالـة تشخيصـا    : المصابين بفرط النشاط مع ضعف االنتبـاه 
  .اوعالج

الفروق بـين األزواج   سعاد عبد اهللا البشر.حمود فهد القشعان، د. د )٢  
المصابين بالعقم وغير المصابين فى درجة االكتئاب لدى عينة من األسر 

  .الكويتية
التعزيز التفاضلى للسلوك النقيض فـى   جميلة رحيم عبد الوائلى. د) ٣  

 .خفض الشعور بالخجل لدى التالميذ
الفـروق     :شاهه مساعد التمار. أنجيب أحمد الصبوة و  محمد. د.أ) ٤  

بين مرضى السكر من األطفال واألصحاء من الجنسين فـى الغضـب   
 .واالكتئاب والسعادة ونوعية الحياة

منبئات السلوك العـدوانى لـدى عينـة مـن     :  داليا نبيل حافظ. د )٥  
  المراهقين المودعين بدور الرعاية االجتماعية
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 ٧

   قضايا ومشكالت ذوى االحتياجات الخاصة:  الجلسة الخامسة  ١٢,٠٠ـ  ١٠,٠٠

  فاروق صادق . د.أ: رئيس الجلسة  }امينوفيس: قاعة{

  فريح العنزىعويد . د.أ: مقـــــرر

  :المتحدثون

التعرض لإلساءة الجسـمية والنفسـية   : عويد سلطان المشعان. د.أ ) ١  
  .لألطفال من قبل األب واألم

حاجات أسر ذوى االحتياجـات الخاصـة   : خالد محمد عبد الغنى. د )٢  
  .وعالقتها بالضغوط النفسية وأساليب مواجهتها

الرعايـة وفاعليـة   : منصور عبد النعيم. سهير فهيم الغباشى، أ. د) ٣  
  .الذات لدى أمهات األطفال التوحديين فى ضوء بعض المنبئات

مقارنـة لفعاليـة بعـض    دراسـة  :  محمد كمال أبـو الفتـوح  . د) ٤  
  .العالجية فى تحسين حاالت أطفال التوحد االستراتيجيات التعليمية

    
   بحوث علم النفس اإليجابى: الجلسة السادسة  ١٢,٠٠ـ  ١٠,٠٠

  السيدعبد الحليم محمود . د.أ: رئيس الجلسة   }سيتى : قاعة {

  طارق عبد الوهاب . د.أ: مقـــــرر

  :المتحدثون

  .لـدى الشـبابجودة الحياة واضطرابات النوم زينب شقير. د.أ) ١  
التفاؤل واألمل وعالقتهما بالسعادة لدى عينـة مـن    أمال جودة. د ).٢  

  .المراهقين فى محافظة غزة
  معنى الحياة كما تدركه المرأة العراقية  خلود رحيم. د) ٣  
القتـه بـبعض   التوجه اإليجابى نحو الحياة وع  السيد فهمى على. د) ٤  

  .السمات الشخصية السوية لدى عينة من طالب الجامعة من الجنسين
    

  استراحة وشاى  ١,٠٠ـ  ١٢,٠٠
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 ٨

تنمية القدرات اإلبداعية والمهارات الحياتية فى إطار النظـام  ) ٢(ندوه   مساء ٣,٠٠ـ  ١,٠٠

   التعليمى الحالى  

  ناهد رمزى . د.أ: يدير الندوة  }حتشبسوت: قاعة{

  حسن عيسى . د.أ: مقـــرر

  :المتحدثون

  عادل سلطان.د.أ) ١  
  عالء كفافى. د.أ) ٢  
  محمد عبد الجواد. د) ٣  
    

    

  اإلدمان بين الطب النفسى وعلم النفس) ٣(ندوه   مساء ٣,٠٠ـ  ١,٠٠

  هاشم بحرى. د.أ :يدير الندوة  }امينوفيس: قاعة{

  أحمد أبو العزايم. د: مقـــرر

  :المتحدثون

  الحسين عبد المنعم . د.أ) ١  
  فاطمة الصغير. د) ٢  
  أحمد فخرى. د) ٣  
  عبد اهللا مكى. د )٤  
    

   أدوار األخصائى النفسى فى المؤسسات الصناعية) ٣(مائدة مستديرة    ٣,٠٠ـ  ١,٠٠

  محمود السيد أبو النيل . د.أ :منسق   }سيتى : قاعة {

  إبراهيم شوقى . د.أ: ميسـر

  :مشاركون

  عباس محمود عوض. د.أ) ١  
  سامية الجندى. د.أ) ٢  
  عادل هريدى . د.أ) ٣  
  محمد أنور حجاب.د) ٤  
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 ٩

فـى عـالم   و االجتماعية  النفسية أفاقهاثورة االتصاالت و ) ٤(ندوه    ٥,٠٠ـ  ٣,٠٠

  األعمال 

  فيصل يونس . د.أ :يدير الندوة   }سيتى : قاعة {

   فكرى العتر . د: مقـــرر

  :ونالمتحدث

  إبراهيم شوقى . دأ )١  
  نبيل على .د )٢  
  محمد سعد. د )٣  
    

نحـو رؤيـة   : حالة العنف ضد النساء فى مصـر ) ٥(مائدة مستديرة    ٥,٠٠ـ  ٣,٠٠

   متكاملة

  محمد محمد خليل. د.أ: منسق  }امينوفيس: قاعة{

  محمد نبيل عبد الحميد . د.أ: ميسـر

  :مشاركون

  شيماء توكل. أ) ٢        أمينة شفيق       . أ) ١  
  فيفيان ثابت . أ) ٤عصام عبد اهللا           . د) ٣  
  محمد المهدى. د.أ) ٦مارى رامونا كنعان      . أ) ٥  
  ناهد رمزى . د.أ) ٨محمود قنديل             . أ) ٧  
  يسرى مصطفى . د) ٩  
    

   . قضايا وافاق مستقبلية:  الوضع الراهن لمهنة العالج النفسى) ٥(ندوه    ٥,٠٠ـ  ٣,٠٠

  أحمد عكاشة . د.أ : يدير الندوة }حتشبسوت: قاعة{

   ناصر لوزة  .د: مقرر

  :مشاركون

  مصطفى عمر شاهين   . د.أ) ٢               سعد المغربى.د) ١  
  عماد حمدى. د.أ )٤صفوت فرج             . د.أ) ٣  
  عزة عبد الكريم           . د) ٥  
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 ١/١٢/٢٠١٠"م ا����* ا ر)��ء ا�	
  النشاط  من        إلى     

  محاضرة عامة  صباحاً ١٠ـ    ٩

   زين العابدين درويش . د.أ: رئيس الجلسة }اراميس: قاعة{
  دكتور خالد منتصر :المتحـــدث

  فوبيا العلم  

  بحوث الشخصية والبحوث عبر الثقافية:  الجلسة السابعة  ١٢,٠٠ـ  ١٠,٠٠

  مصطفى تركى . د.أ: رئيس الجلسة  }سيتى : عةقا {

  جاسم الخواجه . د: مقـــــرر

  :المتحدثون 

أساليب اتخاذ القرار وتقدير الذات لدى كل من : خالد أحمد جالل. د )١  
  دراسة مقارنة بين ثقافتين : مديرى المدارس و طالب الجامعة

ماط سلوك الخطـر  الفروق بين طلبة الجامعة فى أن: هناء شويخ. د) ٢  
  .وفق متغيرات ديموجرافية ونفسية

العوامل الخمسة الكبـرى للشخصـية   : مصطفى حفيضة سليمان. د) ٣  
وإدراك العدالة التنظيمية كمنبئات باتجاهات أعضـاء هيئـة التـدريس    

  .بجامعة الفيوم نحو التغيير النوعى المتضمن فى مواقف االنجاز
ـ . د) ٤   التوافـق الزواجـى   : طفى كـردى سميرة بنت عبد اهللا بن مص

الـرحم المنجبـات وغيـر     وصورة الجسم لدى عينة من مستأصـالت 
  المنجبات 

    
   بحوث علم النفس االجتماعى: الجلسة الثامنة  ١٢,٠٠ـ  ١٠,٠٠

  فرج عبد القادر طه . د.أ: رئيس الجلسة  }اراميس: قاعة{
  محمد خضر . د.أ: مقـــــرر

  :المتحدثون

المدركة للزواج  عباء الشخصيةالمنافع واأل: دل محمد هريدىعا. د.أ) ١  
  "استكشافية دراسة)"صغار الشباب(اليافعين لدى 

الذكاء الثقافى وعالقتـه بالعوامـل الخمسـة    : فتون محمود خرنوب. د )٢  

  .دراسة ميدانية لدى طلبة المعهد العالى للغات بجامعة دمشق: الكبرى للشخصية
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البطالة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية : هويشفاطمة خلف ال. د) ٣  
  لدى خريجات الجامعة

المعتقـدات  : مجـدى فرغلـى محمـد   . محمود شوقى حسين، د. د) ٤  
الخرافية لدى طالب جامعة أسـيوط فـى ضـوء بعـض المتغيـرات      

 الديموجرافية

    
  التدخلبحوث : الجلسة التاسعة  ١٢,٠٠ـ  ١٠,٠٠

  قاسم حسين صالح  . د.أ: لسةرئيس الج }امينوفيس: قاعة{

  أحمد خيرى حافظ . د.أ: مقـــــرر

  :المتحـدثـون 

العالج بالواقع االفتراضى تخفيف الرهاب : أشرف محمد عطية: . د) ١  
  .االجتماعى لدى عينة من طالب الجامعة

المشكالت التى تواجـه  : أحمد سيف حيدر. محمد يحى المعافا، د. د )٢  
  .دور اإلرشاد النفسى التربوى فى مواجهتها الشباب اليمنى و

مصطفى إبـراهيم،  .أحمد مصطفى العتيق، د. هال نعيم السعيد، د. أ )٣  
فاعلية برنامج معرفى بيئـى لتعـديل بيئـة    : أسماء عبد اهللا العطية. د

األطفال الذاتوبين دراسة مقارنة على عينتين من أسر أطفـال الريـف   
  والحضر بدولة قطر  

البنية النفسـية لمرتفعـى اإليثـار    : حنان السيد عبد القادر زيدان. د )٤  
  .ومنخفضيه وعالقتها بالصالبة النفسية والسمات الشخصية

    
    
    

  شـــــــــــاى  ١,٠٠ـ   ١٢,٠٠
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 ١٢

النفسى فى مجال علـم نفـس    االختصاصى أدوار) ٦(مائدة مستديرة    ٣,٠٠ـ  ١,٠٠

    الصحة اإلكلينيكى

  كمال مرسى. د.أ :منسق  }حتشبسوت: قاعة{

  محمد نجيب الصبوة. د.أ: يسرم

   :مشاركون
  سهير فهيم الغباشى. د )١  
  صفية فتح الباب. د) ٢  
  سوزان الخولى . د) ٣  
  شيماء عبد العزيز. أ) ٤  
  

   قضايا نظرية ومنهجية فى علم النفس ) ٦(ندوه    ٣,٠٠ـ  ١,٠٠

  السيد عبد القادر زيدان. د.أ : وةيدير الند  }سيتى : قاعة {

  إيمان القماح. د.أ: قررم

  :مشاركون

مقدمة : لتحليل الثقافىمن التحليل النفسى إلى ا: مروادن دويرى. د.أ) ١  
  عربى نفسنحو علم 

  علم النفس الصناعى واإلدارى لما؟: طهعبد القادر فرج . د.أ) ٢  
  أة والتطبيقات علم النفس السياسى النش: قدرى حفنى. د.أ) ٣  
  الوضع الراهن لقياس الذكاء فى مصر: صفوت فرج. د.أ) ٤  
    

   دوار األخصائى النفسى فى محاكم األسرةأفعالية ) ٧(ندوه    ٣,٠٠ـ  ١,٠٠

  صفاء االعصر.د.أ :يدير الندوة  }امينوفيس: قاعة{

  عويد سلطان المشعان . د.أ: مقـــرر

  :المتحدثون

  مستشار خليل مصطفى ) ١  
  منى أبو طيره. د) ٢  
  شريف أبو شادى . أ) ٣  
    هيثم إبراهيم . أ )٤  
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 ١٣

    
    

  الجلسة الختامية   ـ  ٣,٠٠

  توصيات }اراميس: قاعة{

  ٢٠١٠تكريم أوائل أقسام علم النفس لعام 

    

    
 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf


 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23-IIepaRanmEg.pdf


  
  

  ��وض ا����ر ا���
	 ������دق

��� ا����� ���� ا���� ���  ٢٠١٠ ��� ��� ا

�& ا��%�$	��& ا���'�  " را�� "  را�*	 ا�(%�)

   ٢٠١٠د$'��2  �2�/3�١ و1.�  ٢٩/� ا��.�ة ,&  

�3�3�� وا���5ر  /�4ق���$4$�ن ه�,  

  
  

  "�<3م ٥: �<3م  ٣,& " ,'�آ& :��ا�3ن"د$'3ن ��س ا/�4ق ر* 

��AB�C:  
 	AدوD, ر 1١٤٠<�ة�*/��� �F$�,ر أHدو  

�/*�ر دوHر أ,�$�F 1١٢٠<�ة ,��دة ��  
 &$�%���  

 	AدوD, ر 1٨٥٠<�ة�*/��	 ,%�ى ���A  

�	 ,%�ى ���/*�ر 1٧٧٠<�ة ,��دة   �A  
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 *M,�$�� 3م ٥: �<3م ٣,& " ,%� ا�<4$4ة"/�4ق>�"  

C��AB�:  
 	AدوD, ر 1١٢٠<�ة�*/��� �F$�,ر أHدو  

�/*�ر دوHر أ,�$�F 1١٠٠<�ة ,��دة ��  
 &$�%���  

 	AدوD, ر 1٦٨٠<�ة�*/��	 ,%�ى ���A  

�	 ,%�ى ���/*�ر 1٥٨٠<�ة ,��دة   �A  
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  �<3م  ٥: �<3م ٣,& " ,%� ا�<4$4ة"رو$�ل ,�ر:�ل /�4ق* 

C��AB�:  
 	AدوD, ر 1٦٥<�ة�*/��� �F$�,ر أHدو  

�/*�ر دوHر أ,�$�F 1٥٥<�ة ,��دة ��  
 &$�%���  

 	AدوD, ر 1٢٨٠<�ة�*/��	 ,%�ى ���A  

�	 ,%�ى ���/*�ر 1٢٢٠<�ة ,��دة   �A  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

�3�3��/�4ق * � �<3م ٥: �<3م ٣,& " ا���و�	 -,%� ا�<4$4ة" ,��$4$�ن ه�

  :�C��AB ا�'��
 	AدوD, ر 1١٢٥<�ة�*/��� �F$�,ر أHدو  &��Q  ٦٥٠و���%�$�A  

�/*�ر دوHر أ,�$�F 1١١٥<�ة ,��دة ��  &��Q  ٦٠٠و ���%�$�A  
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