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في فهم واقع اإلنسان العربي ومستقبله، وكذلك دور علم بوجه خاص، 
النفس الفاعل في التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، وتحديثها، من 
خالل الكشف عن اإلمكانات اإليجابية لإلنسان العربي، بوصفه العامل 
الرئيسي في استحداث التنمية والتحديث، وبوصفه المستهدف األول 

  . لتحديثبهذه التنمية وهذا ا

وإذ تتطلع أسرة قسم علم النفس إلى تحقيق هذا التواصل العلمي 
الحضاري، يطيب لنا ويسعدنا حضوركم ومشاركتكم في فعاليات هذا 

  .الحدث

  معتز سيد عبد اهللا/ األستاذ الدكتور 
  رئيس مجلس قسم علم النفس

 مقرر عام المؤتمر


ـــــــــ�ان ���ـــــــــ����
  �ـــــــــ�ع ا

  علم النفس واالمكانات اإليجابية لدى اإلنسان العربي


ــــــــــــــــــر����
  �ــــــــــــــــــ� ا

أن يكون المؤتمر اإلقليمي لقسم علم النفس، بكلية اآلداب جامعة 
القاهرة، من بين المؤتمرات العلمية التي تُعنى بقضايا علم النفس 

ذلك من خالل الحرص على وتطبيقاته في مصر والعالم العربي، و
عقده في موعد دوري ثابت، وعن طريق تكوين نسق من معايير 
التقييم الموضوعية ، تظل حاكمة لما يقدم في جلساته، وما ينشر في 

وإبراز الدور المحوري والجوهري لعلم . مجلد بحوثه ودراساته
النفس، كعلم اجتماعي، في تنمية وتحديث المجتمعات العربية، بوجه 

م، والمجتمع المصري بوجه خاص، من خالل مداومة تدارس واقع عا
  .اإلنسان العربي ومستقبله


ـــــــــــأه��
  �ـــــــــــــــــ�اف ا

توجيه وعي الباحثين، في مصر والعالم العربي، نحو االهتمام  -1
باإلمكانات النفسية اإليجابية لإلنسان العربي، وسبر غورها، على 

ري والتطبيقي، وبيان محدداتها، وكيفية تنميتها المستويين النظ
وتوظيفها كجزء أساسي من عمليات التنمية الشاملة في المجتمعات 

  العربية وتحديثها

الكشف عن أساليب قياس اإلمكانات النفسية اإليجابية لدى  -2
اإلنسان العربي في مختلف مراحل الحياة، وعبر مختلف السياقات 

  .اإليكولوجية

اف اآلليات الذاتية المرتبطة بارتفاع مستوى الدافعية استكش -3
  .للتعلم، ومستوى التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية

دراسة المفاهيم النفسية المرتبطة بالعالقات الشخصية  -4
  .واالجتماعية اإليجابية

íè†£]æ< �éÇjÖ]æ< ì…çnÖ]< †’Ú< àÚ<< JJJ<±c< íéÂ^ŠÖ]< †’Ú< àÚ
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يجدد قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة القاهرة الدعوة للزمالء 
واألخوة األعزاء الباحثون والباحثات وأعضاء هيئات التدريس في 

الجامعات مختلف أقسام علم النفس والعلوم االجتماعية واإلنسانية في
، ومستقبله المصرية والعربية والمهتمون بواقع اإلنسان العربي

  .المشاركة في المؤتمر اإلقليمي الثاني للقسم

ونوجه عنايتكم إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر قررت مد فترة قبول 
  )1/6/2011( 2011الملخصات حتى األول من يونيو 

  �ــــــــــــ� ر���ــــــــــــ��

  وزير التعليم العالي -   االستاذ الدكتور هاني هالل -

  رئيس جامعة القاهرة-   ور حسام كاملاألستاذ الدكت -

عميد كلية اآلداب  -األستاذ الدكتور زين العابدين أبو خضرة -
  رئيس المؤتمر   -

 -مقرر عام المؤتمر   -األستاذ الدكتور معتز سيد عبد اهللا -
  رئيس مجلس قسم علم النفس

��رآـــــــــــد�
�  �ـــــــــــــــ�ة 

وات أعضاء هيئات التدريس في الزمالء والزميالت اإلخوة واألخ
أقسام علم النفس واالجتماع والخدمة االجتماعية في مختلف الجامعات 
المصرية والعربية، الزمالء والزميالت من الباحثين والباحثات في 
مختلف مراكز البحوث المعنية بالسلوك اإلنساني في مصر، و في 

لعاملين في مختلف أرجاء الوطن العربي، الزمالء والزميالت من ا
مختلف المؤسسات التي تقدم خدمات نفسية، باإلرشاد أو بالتنمية أو 

  .بالتدخل العالجي

  تحية تقدير وإعزاز واحترام إليكم جميعاً 

يتشرف قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة القاهرة أن يقدم إليكم 
علم النفس : اإلعالن الثاني عن عقد مؤتمره اإلقليمي الثاني، بعنوان

نوفمبر  30- 28المكانات اإليجابية لدى اإلنسان العربي، في الفترة من وا
وتسعى أسرة أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس، من . 2011سنة 

الفرعية، إلى التواصل مع مختلف  خالل موضوع المؤتمر، ومحاوره
األساتذة، والخبراء، والباحثين، في مختلف الجامعات المصرية 

لف األقسام العلمية، ومراكز البحوث، التي تعنى والعربية، وفي مخت
  بإبراز األدوار المهمة للعلوم االجتماعية بوجه عام، وعلم النفس 
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الحلول اإلبداعية للمشكالت والقدرة على اتخاذ القرار في  - 

 .مواقع العمل بالمجتمعات العربية

 .التدين وقيم العمل لدى اإلنسان العربي - 

 .العدالة والعمل الجماعي - 

 .القيادة التحويلية ودورها في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية - 

اتجاهات العاملين نحو التكنولوجيا وثورة المعلومات  - 
 .والعولمة في العالم العربي

العوامل المؤثرة في دافعية العمل واألداء األقصى واالبتكار  - 
 .يدالتجد

 .المشاركة السياسية للمرأة العربية - 


��ر ا�ا!  �ا-��ة ا,�!%� و��ا*( ا)�ة ا�'&%� $# : ا
  ا-!��ء

دور القيم الدينية واألخالقية لألسرة العربية في تطوير  - 
 .الذات لدى األبناء والحفاظ عليها

التعلق الوجداني اآلمن باآلباء ودوره في تقوية مؤشرات  - 
 .األبناء  االنتماء للوطن لدى

أساليب التنشئة الوالدية في األسرة العربية وعالقتها بكل  - 
 .من اإليثار وسلوك المساعدة والذكاء الوجداني لدى األبناء

التدين وعالقته بالسعادة الزوجية والرضى عن الحياة في  - 
 .األسرة العربية

الحب والتعاطف داخل األسرة العربية ودوره في حماية  - 
 . ر االجتماعية واالقتصاديةاألبناء من المخاط

دور األسرة العربية في اكتشاف الموهبة وتنمية اإلبداع  - 
 .لدى أفرادها

األسرة العربية كسياق لغرس ثقافة التسامح، وتحويل  - 
  .المحنة إلى منحة

�  /��0
��ر اا'�وق !%( ا�2&%( $# ا��3ا�%2%�ت : ا
  ا73%6 ا�2�5!#

وأساليب مواجهة  الفروق بين الجنسين في استراتيجيات - 
  .ومعايشة الشدائد والمحن عبر دورة الحياة

الفروق بين الجنسين في تنظيم الذات بين قوة اإلقدام  - 
 . وإيجابية اإلحجام

الفروق بين الجنسين في مهارات اإلدارة الذاتية في  - 
 مرحلتي المراهقة والرشد

الفروق بين الجنسين في أساليب التحكم في االنتباه وأساليب  - 
 . تأجيل االستجابة

الفروق بين الجنسين في اتباع االستراتيجيات الدينية  - 
 .والروحية في مواجهة ضغوط الحياة وأحداثها

المساواة بين الجنسين ودورها في دعم آليات التكيف  - 
  .اإليجابي بينهما

   

قيم الدينية واألخالقية في تحقيق مستوى بيان أهمية منظومة ال -5
  .أفضل من التكيف لدى اإلنسان العربي

الكشف عن دور التنظيم والضبط الذاتي في الصحة النفسية  -6
  .لألفراد

إبراز دور اإلمكانات اإليجابية في الوقاية من األمراض  - 7
  .النفسية

  .بيان أهمية العالج النفسي اإليجابي  -8

اليب واستراتيجيات مواجهة ومعايشة الشدائد التعرف على أس -9
  .والمحن لدى اإلنسان العربي في مختلف مراحل الحياة


ــــــــــ����
  �ــــــــــــــــ�ور ا


��ر ا-ول �:=��� �>�%6 ا�7�5;�ت ا�2�5!%� و:%���9 : ا
#!�,�ى ا5;&�ن ا  

  منحى القياس النفسي اإليجابي - 

القوة ، في مقابل ، القياس المستند القياس المستند إلى مواطن  -
 .إلى كشف العيوب

الصدق التنبؤي  –الثبات ( القياس المستند إلى مواطن القوة  -
 ).صدق التكوين –

مقاييس تقييم القوى السلوكية والوجدانية لدى األطفال والشباب  - 
 .وكبار السن

 .مقاييس قوة األداء االجتماعي والوجداني - 

اية من خطر التعرض قياس عوامل الحماية والوق - 
 .لالضطرابات النفسية والمشكالت السلوكية

قياس السمات الشخصية اإليجابية لدى األطفال والمراهقين  - 
 .والراشدين

� #;�?
��ر اا�7�5;�ت ا�2�5!%� @;&�ن ا,�!# $# �%�ق : ا
A%�,3�A وا,3  ا

مواطن القوة االنفعالية لدى األطفال والشباب ودورها في  - 
 .الية األداء الدراسيزيادة فع

مواطن القوة الدافعية لدى تالميذ المدارس وطالب الجامعة  - 
  .في الثقافة العربية

دور مناهج التعليم ما قبل الجامعي والجامعي في زيادة فعالية  - 
 مواطن القوة الذهنية لدى اإلنسان العربي 

دور التفاعل االجتماعي في زيادة فاعلية العملية التعليمية في  - 
 .اق المدرسي والجامعيالسي

التفكير  – يالتفكير اإلبداع –التفكير الناقد (تعليم التفكير  - 
 )اتخاذ القرارات –حل المشكالت  –العلمي 

� B�?
��ر ا
�2ل : اا�7�5;�ت ا�2�5!%� @;&�ن ا,�!# $# ا
#
%C�3  ا>���# وا

أساليب القيادة ودورها في زيادة الرضا عن العمل وسعادة  - 
  . ينالعامل
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بداية شـهر  يرسل ملخص البحث  إلكترونياً في موعد غايته  -4
 150في صفحة واحدة وال يزيد الملخص عـن   )1/4/2011( 2011أبريل 

 .كلمة

بداية ). إلكترونياً ( يرسل البحث كامالً في صورته النهائية  -5
 )1/7/2011( 2011شهر يوليو 

رسوم االشتراك لحضور المؤتمر للبـاحثين مـن خـارج     -6
مائتا وخمسون دوالراً (دوالر أمريكي  250جمهورية مصر العربية 

ورسوم حضور المؤتمر للبـاحثين مـن داخـل    ). أمريكياً ال غير 
مائتان وخمسون جنيهاً ( جنيهاً مصرياً  250جمهورية مصر العربية 

استالم المشارك حقيبـة أعمـال   : االشتراك وتشمل رسوم). ال غير 
المؤتمر، وثالث استراحات غذاء، وثالث استراحات شاي، خالل أيام 

 .المؤتمر الثالثة

صفحة  20ال يتجاوز ( رسوم الحضور و المشاركة ببحث  -7
( دوالراً أمريكياً  450للباحثين من خارج جمهورية مصر العربية ) 

، ومن داخـل جمهوريـة   )ال غير أربعمائة وخمسون دوالراً أمريكياً
أربعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً (جنيهاً مصرياً  450مصر العربية 

 ).ال غير

أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشر  -8
 .البحث بمجلد المؤتمر

تًرسل البحوث باسم األستاذ الدكتور معتز سـيد عبـد اهللا    -9
اآلداب جامعة القاهرة، ومقرر عام رئيس مجلس قسم علم النفس بكلية 

جامعة  –كلية اآلداب  –قسم علم النفس : على العنوان التالي. المؤتمر
أو ترسل على البريـد  . جمهورية مصر العربية –الجيزة  –القاهرة 

 : اإللكتروني
psychology_conference2011@hotmail.com 


��ر ا&�دس  �ا�7�5;�ت ا�2�5!%� ودوره� $# ا�:��� : ا
#&'�
�ض ا  وا,Gج �( ا

األمل والتفاؤل وتقدير الذات والحياة النفسية لدى المرضى  - 
 .واألسوياء

تنمية اإلمكانات اإليجابية كفعل وقائي من اإلصابة  - 
 .باالضطرابات النفسية

 .نفسيةحرية التعبير ومواجهة الضغوط ال - 

التعديل المعرفي اإليجابي لكـل مـن انحرافـات التفكيـر      - 
 .واالنحرافات السلوكية

 .العالج النفسي اإليجابي واالضطرابات النفسية - 

 .التدين والصحة النفسية - 

  .السعادة فى عالقتها بالصحة والمرض

Hرآــــــــــ��

ــــــــــــــ�وط ا��
  �ـــــــــــــ� $# ا

المقدمة للمؤتمر أصيلة، وتـدخل ضـمن   أن تكون البحوث  -1
محاوره األساسية المعلن عنها، وأال يكون قد سبق نشرها أو 

 .إلقائها فى مؤتمرات سابقة

يراعى في البحث أصول الكتابة العلمية، وكل صفحة زائـدة   -2
تُحسب بعشرة دوالرات أمريكية للباحثين مـن خـارج الجمهوريـة،    

 .داخل الجمهورية وتحسب بخمسة عشر جنيهاً للباحثين من

ونوع الخط  ) IBM( يكتب البحث على الحاسب اآللي بنظام  -3
Simplified Arabic ، للهوامش، على  12للعناوين و  16للمتن و 14بحجم

 .سم، مع ترك الهوامش االفتراضية x 25 17,5أن يكون مقاس الصفحة 

   � � � � � �   � � � � � �
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