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

  


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

س����������������מ
א�������������� 



א�������س
و
א�ط����מ
א��������������
����
��
�������ن

� �����ل!
ل����� 

 
 

 آ��� ا�داب، 
�	�ـــ� ����
 2010أ	���  25-27

 
fakhrany61@hotmail.com - asoliman@yahoo.co.uk  -  m_mansour_1968@yahoo.com 

    

  ورش عمل لطالب الدراسات العليا في علم النفس و الطب النفسي  •

  ا الساعة في علم النفس و الطب النفسي حلقات نقاشية حول قضاي •

ــــــــــــ�ور ا�����ـــــــــــ��  

يتيح الفرصة خطط المؤتمر ليكون مؤتمراً متعدد المحاور  
لعرض و مناقشة اإلنتاج العلمي الجاد في مجاالت علم النفس و الطب 
النفسي بصورة تعكس االهتمامات البحثية و التخصصية و يتضمن 

  :المحاور اآلتية 

  إدارة األزمات  •

  أزمة أنفلونزا الخنازير و التحديات النفسية لمواجهتها  •

  صناعة القرارت الحرجة في البيئات المعقدة  •

  صناعة القرار في البيئات الدينامية  •

   .األساليب العالجية الحديثة لإلمراض النفسية و العقلية  •

  التصنيفات الحديثة لالضطرابات السلوكية  •

   األساليب الحديثة للتدخل في تعديل السلوك •

  الظواهر االيجابية في علم النفس  •

   CBTتطبيقات العالج السلوكي المعرفي  •

 Structural Equation ة الجديدة مثلالتكنيكات اإلحصائي •
Modeling & Exact Tests  

وط ا���� ا�����م�  

 . Posterتقدم الدراسات في شكل بحث كامل أو بوستر  •

 15يرسل ملخص البحث باللغة العربية في موعد أقصاه  •
  .2010فبراير 

  .APA 2005يقدم البحث مستوفيا لقواعد النشر  •

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

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

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

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

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

   . Simplified Arabicعريض بخط  16والعناوين 

جامعة طنطا إن بالدعوة  –يتشرف قسم علم النفس بكلية اآلداب 
األساتذة و الباحثين و األخصائيين و الخبراء في مجال علم النفس  للسادة

النفسي ، و كذلك الهيئات و الجامعات و المؤسسات العلمية و  و الطب
اليات هذا المؤتمر و تقديم بحوث و دراسات المشاركة في فع البحثية إلى

صوالً إلى تكامل المعرفة المنشود و تحقيقاً لخدمات  و أوراق عمل ، و
  :تحت رعاية المجتمع حيث يقام المؤتمر نفسية تواكب احتياجات

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

 رئيس جامعة طنطا  األستاذ الدكتور عبد الفتاد صدقه ─
  عميد كلية األداب -خطيبزين الدين ال. د.أ : رئيس المؤتمر ─
أستاذ الطب  -  أحمد عكاشة. د.أ: رئيس شرف المؤتمر ─

  النفسي جامعة عين شمس
أستاذ  -  عبد السالم أحمدي الشيخ. د.أ: أمين عام المؤتمر  ─

  طنطاكلية آداب علم النفس 
رئيس قسم علم  -  خالد الفخراني . د.أ: مقرر المؤتمر  ─

  كلية اآلداب جامعة طنطا النفس

ـــــــــــــــ�اف ا�����ــــــــــــأه 

تحقيق التواصل العلمي بين الباحثين و المتخصصين في  •
مجاالت علم النفس و الطب النفسي و االستفادة من الطفرات العلمية 

  .في المجالين 

تطوير الخدمة النفسية و الطبية المقدمة في المؤسسات العالجية  •
و الوصول بها إلى مستوى أفضل يتالءم مع احتياجات المجتمع ،و 
كذلك تفعيل دور البرامج الوقائية في مجاال االضطرابات و 

  .اإلمراض النفسية 

رفع كفاءة األخصائيين و األطباء الممارسين في المجال  •
  اإلكلينيكي من خالل ورش العمل و ما تطرحه من موضوعات

  .نيكية هامة في الممارسة اإلكلي

بحث أهم المعوقات التي تحول دون تقريب و جهات النظر في  •
  .مجاالت علم النفس و الطب و النفسي 

إعداد دراسات و أوراق عمل و توصيات لتقديمها للجهات  •
  . المعنية لتفعيل ما سوق يتمخض عنه المؤتمر من نتائج 

ـــــــــــــــا������ت ــــــــــــ�����  

  جلسات علمية لعرض و مناقشة البحوث المحكمة و المقبولة في المؤتمر  •

ورش عمل تدريبية في موضوعات تقع في إطار محاور  •
المؤتمر المتعددة ، و تستهدف تطوير األداء في الممارسة 

  اإلكلينيكية 

 
Arabpsynet Journal:  N°25  Winter  2010 
 

�ــــــ� �
	�ـــ� ���ــ�� ��
 2 010  ��ــــــــــــ��    - 25�
ـ	ــــ��  : �ـــــ� �
	���ــــ�� �

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ25VIPsyConfTantaEg.pdf 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ25VIPsyConfTantaEg.pdf


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

  
� #ــــــــاك و ا��! �ـــــــ� ا���ــــــــــر

  جنيه مصري 300 •
 .للباحث المشارك ببحث من داخل مصر

  دوالر أمريكى 300 •
 .للباحث المشارك ببحث من خارج مصر

  جنيه مصري 250 •
 .للباحث المشارك بدون بحث من مصر

  دوالر أمريكي 250 •
  .للباحث المشارك بدون بحث من خارج مصر

 .......إستمارة التسجيل 

$��  �لــــــــــــــــــا

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

 .طنطا
 

 ،: fakhrany61@hotmail.com البريد االلكتروني
dr.asoliman@yahoo.co.uk ، m_mansour_1968@yahoo.com  

  

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

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

جانب الصفحات الزوجية يوضع خط يكتب اعاله اسم الباحث مع 
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 عن  16البحث فيما ال يزيد عن يكتب  •
 )10(جنيه مصرى للمصريين أو  )10(ذلك يدفع لها الباحث رسم 

  .دوالر للعرب واألجانب

آخر  2010فبراير  28آخر موعد لتقديم ملخصات البحوث  •
  .2010مايو  15موعد لتقديم البحوث كاملة ومستوفاه للشروط 

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

كما تقوم إدارة المؤتمر بتزويد المشتركين من الباحثين بمجلدات  •
  .المؤتمر ومستلمات من بحوثهم باإلضافة لشهادة حضور المؤتمر

).بدون نفقات المبيت والنقل ( يقوم المؤتمر باستضافة المشتركين   
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The Department of Psychology Faculty of Arts University 
of Tanta, hereby invites all of the Psychologists, 
Psychiatrists and whom it may concern in the field of human 
behaviors to participate in the 7th Regional Conference on 
Psychology and related sciences from the 24th to 26th of 
April 2010.  

Objectives 

• To develop better communications among 
researchers from different domains in behavioral 
sciences. 

• Discussing and sharing expertise of the most up-to-
date internationally controversial issues in behavioral 
sciences. 

• Sharing expertise of mostly agreed on topics and 
interdisciplinary fields in both of  psychology and 
psychiatry. 

• Discussing the most salient research obstacles in the 
arab world in human sciences . 

Conference Events: 

• Scientific discussion circles on the accepted papers. 

• Scientific workshops for postgraduate students in 
behavioral sciences. 

• Scientific workshops psychologists and 
psychologists.  

• Scientific discussion circles on the most up-to-date 
issues behavioral sciences. 

 Conference Axes: 

• Crisis management. 

• Swine influenza and coping strategies 

• Decision making in naturalistic settings 

• Decision making in complex environments 

• Contemporary therapeutic techniques for 
psychological and psychotic disorders 

• Contemporary classifications for psychological and 
psychotic disorders 

• New trends in positive psychology 

• Contemporary statistical tests (i.e. Structural 
Equation Modeling & Exact Tests) 

• Applications of the Cognitive behavioral therapy (CBT) 

 Partcipation procedures 

• The paper topic must be related to one of the 
conference axes. 

• The abstract must not be in more than 250 words. 

• All of the the abstract must be submitted by February 
15th. 

• The full test must be submitted by April 15th. 

• All of the submitted papers will be peer reviewed by 
psychology and psychiatry professor from the university of 
tanta,Ein-Shams and Cairo. 

• All of the accepted abstracts will be notified by 
February 28th. 

Note : The proceedings of the conference will be sent out by 
mid Jun 2010 at our contacts. 

Partcipation and registration 
• 300 pounds 

Egyptain researchers with a paper. 

• 300 U.S. dollars 
non-Egyptain researchers with a paper. 

• 250 pounds 
Egyptain researchers without a paper. 

• U.S. $ 250 
non- Egyptain researchers without a paper. 
 
Registration Form .......  

Appointment and avenue 

From 24th to 26th of April 2010 in afive-star Holten in cairo 

Note: The participation fees covers all of the conferance 
events, snacks,tea,coffee,three launches,conference 
proceedings and handouts 

Contacts: 

To Send all correspondence on behalf of Mr. Prof. Dr./Khalid 
Ibrahim decision the Conference and Head of Department of 
Psychology of the Faculty of Arts of Tanta University. 

E-mail:  fakhrany61@hotmail.com ، dr.asoliman@yahoo.co.uk 
، m_mansour_1968@yahoo.com 

Conference General Reporter   

Professor Khaled El-Fakharany Head of Psychology 
Department  
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