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ين صفحة ، تضاف لها البحوث على أال تقل عن عشر: ثانيا 
. جنيه للتحكيم  200+ خمس صفحات ، تحسب الورقة بعشر جنيها 

. جنيه للتحكيم  200+ جنيها  250صفحة يحسب  20ما يقل عن 
دوالر للصفحة  10وللمقيمين خارج مصر واإلخوة العرب واألجانب 

دوالر للتحكيم للبحوث  200+دوالر 250ودوالر للتحكيم ،  200+
  .عشرين ورقة التى تقل عن 

كلمة فى  200تتبع النظم المعمول بها فى الكتابة بواقع -*
.                                                               الصفحة ، بالخط العادى ، مع مراعاة المنهج العلمى فى الكتابة 

عشر مستالت من البحث ، فى + يتسلم المشارك كتاب المؤتمر *
  .لزيادة يحاسب عليها المشاركحالة طلب ا

  .  2013ترسل ملخصات  البحوث فى موعد أقصاه نهاية نوفمبر * 

ومسجلة ) صورتين+ أصل ( ترسل البحوث مكتوبة على ورق* 
على كلية اآلداب  2014	�
	�على قرص مدمج فى موعد غايته أول 

  .جامعة بورسعيد شارع محمد على 

الكلية مع تسلم ايصال بذلك ، أو يدفع قيمة االشتراك فى المؤتمر ب* 
  .فى حساب المؤتمر رقم ببنك فرع بورسعيد ، مع إرسال ما يفيد ذلك

فى حالة طلب تعديالت بالبحث تتم فى موعد أقصاه نهاية * 
  .2014فبراير

أتوبيس يتحرك من ميدان التحرير بالقاهرة إدارة المؤتمر  توفر* 
 6,45، ثم الكلية الحربية  6,30صباحا ، ثم ميدان روكسى  6الساعة 

من أمام محطة وقود أوالد طائع والعودة   8,30مرورا باإلسماعيلية ،
  .بعد انتهاء الجلسات 

من يرغب فى المبيت يرجى إبالغ أمين المؤتمر لتدبير ذلك * 
  .مع أحد الفنادق بأسعار رمزية 

تقوم إدارة المؤتمر بتوفير غداء للمشاركين والضيوف ، * 
  وبات بين الجلساتومشر

تسعى إدارة المؤتمر باالتفاق مع المحافظة وهيئة قناة السويس * 
  . بعمل رحلة بحرية وزيارات سياحية 

جبر محمد جبر / د.أ: يرجى االتصال على  لالستعالم* 
   01200875054أو  01117619171أو  01066843225

*- gabr1951@Yahoo.com  facebook : gabr Mohamed 
gabr 

  01226340006أحمد أبو زيد / والدكتور -*

 مع خالص التحية والتقدير ، ورجائنا لكم بالتوفيق ،،، 

 ةد الكليالل، عميى هناج.د .أ: �
 ا�����ر�� 

  جبر محمد جبر/ د . أ  : ��ر ا������

  أحمد أبو زيد / د    :أ��� ا������ 

وإعادتها استالم البحوث وتوزيعها على المحكمين (  ا����� ا������-ا
  )للباحثين وإعدادها للنشر

  نخبة من أساتذة علم النفس والصحة النفسية فى الجامعات المصرية والعربية

  �ـــــــــــــــــ�ور ا�����ـــــــــــــــ��

��ى-1�
 ا���تحليل الوظائف العسكرية ، سيكولوجية (   �� ا��
روب من الخدمة العسكرية ، التوجيه اإلشاعة ، عصاب الحرب ، اله

  .)الخ........المعنوى 


 ا�$�� ! وا�#�"��!-2�تحليل الوظائف ، (   �� ا��
االضطرابات النفسية والعقلية والسيكوسوماتية فى مجال العمل ، القيادة 

  .)الخ......المهنية ، اإلدارة المهنية

3 -!%���
 ا��  .)الخ...السياسية المشاركة السياسية ، القيادة(   �� ا��


 ا�#�'&ى- 4�التهرب الدراسى ، إعداد المعلم ، صعوبات (   �� ا��
  .)الخ.....التعلم

5 -!�
 ا(آ�����تشخيص وعالج األمراض النفسية (  �� ا��
  .)الخ...والعقلية


 ا(*��'!-6�  .)الخ...استثمار جوانب القوة فى الشخصية(   �� ا��

��� ا,+#�� ��-7�اإلدمان ، الرشوة ، البغاء ، (  ا.��اض ا��
  )األسباب واآلثار والعالج . الخ...الفهلوة 


 ا�#��رى-8�سيكولوجية الدعاية واإلعالن ،تحليل (  �� ا��
  .)الخ.....الوظائف ، الغش التجارى 


 ا�����!-9�سيكولوجية الجريمة ، انحراف (  �� ا��
  ) األسباب واآلثار والعالج. الخ....األحداث


 ا��0/! �-10�اآلثار النفسية والعقلية للتلوث ، عالقة البيئة ( � ا��
  .)الخ....بالصحة النفسية والعقلية 

  � ــــــــــــــ�اك '������ـــــــا,#1

مشاركات األساتذة بما ال يزيد عن عشر صفحات شاملة : أوال 
 10العنوان والمراجع مجانا ، ما زاد عن ذلك تحسب الورقة بمبلغ 

دوالر  10، وللمقيمين خارج مصر واإلخوة العرب واألجانب  جنيها
  .عن كل ورقة زائدة 
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