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  المؤتمــرعـــايــةر 

   عمرو عزت سالمة. د.السيد أ
  وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي

   فؤاد خليفة هراس. د.السيد أ
  رئيس جامعة طنطا

   السيد أبو العزم داود. د.رئيس المؤتمر أ
  عميد كلية اآلداب جامعة طنطا

   خالد إبراهيم الفخراني. د.أ
رئيس قسم علم النفس بكلية      ومقـرر عـام المؤتمـر       

  اآلداب جامعة طنطا
 

 كلية اآلداب وفي الجانب     -النفس   المنتصـف يكتـب قسـم علم      
ـ   يكتب أعاله  نطا، وفي الصفحات الزوجية يوضع خطجامعـة ط

 الصفحات تكون   ىاسـم الباحـث مـع العلم أن هذه الخطوط اعل          
  . سم السالف الذكر  20x13الكتابة كتل الكالم  ضمن نظام

يكتـب ملخـص للبحث بالغتين العربية واإلنجليزية ويسلم مع           -
 البحث

 صفحة وكل صفحة تزيد عن هذا       )16(عـدد صـفحات البحث       -
 . دوالرات)10(جنيه مصري، و (10) العدد يدفع لها الباحث رسم

 و  2005آخـر موعد لتقديم ملخصات البحوث األول من أبريل           -
البحوث كاملة ومستوفية للشروط منتصف أبريل  آخـر موعـد لتقديم  

2005. 
تقوم إدارة المؤتمر بنشر البحوث المقبولة بعد تحكيمها من قبل            -

 .اصالعلمية في مجلد خ اللجنة
تقـوم إدارة المؤتمر بنشر البحوث المقبولة بعد تحكيمها من قبل        -

 .العلمية في مجلد خاص اللجنة
كمـا تقـوم إدارة المؤتمـر بـتزويد المشتركين من الباحثين              -

 .ومتسلسالت من بحوثهم بمجلدات المؤتمر
بدون المبيت  ( يقـوم المؤتمر باستضافة المشتركين في المؤتمر         -

 ).ونفقات النقل
 

 معاليــم االشتــراك
  

  جنيه مصري للباحث المشارك ببحث من داخل مصر 350
 دوالر أمريكي للباحث المشارك ببحث من خارج مصر 350
  جنيه مصري للباحث المشارك بدون بحث من مصر 150
 دوالر أمريكي للباحث المشارك بدون بحث من خارج مصر                                          150

 
 التــالمراس

 

المؤتمر ورئيس   مقررخالد إبراهيم الفخراني . د .ترسـل باسم السيد أ        
 على عنوان البريد  جامعـة طـنطا  -قسـم علـم الـنفس بكلـية اآلداب       

 .اإللكتروني للمؤتمر
 Psycho_tanta2@hotmail.com : البريد اإللكتروني
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 : رـــاور المؤتمــــمح
 

 ثورة  - التأثير والتأثر    -سـلوك اإلنسـان ومجـتمع المعلومات         -
 اإلنسان ودورها   ىومتطلباتها، تنمية الوعي المعلوماتي لد     المعلومـات 
 .البشرية في التنمية

 .ة العولمةالتدريب علي النهوض باالبتكار واإلبداع لمواكب -
التركيز علي الذكاء االصطناعي وتنمية القدرات البشرية في هذا           -

 .المجال
تنمـية سـلوك ذوي االحتياجات الخاصة بهدف االستفادة بهم في             -

 .الئقة تتالءم مع قدراتهمة المجتمع بصور
 .الزيادة السكانية وتأثيرها علي عملية التنمية البشرية -
 سلوك اإلنسان   ىتها السلبية عل  تعاطـي الشباب للمخدرات وتأثيرا     -

 .لعملية التنمية البشرية  عرقلتهاىومد
 األسرة بصفة   ى تأثيرها عل  ىمشـكالت الـتوافق الزواجـي ومد       -

  : خاصة
  اآلباءىتأثيرها السلبي عل •
  سلوك األبناءىالتوترات الناتجة عنها لد •
 . المجتمع بصفة عامةىانعكاس مشكالت اآلباء واألبناء عل •

 

  : دمـــث المتقـــحروط البـــش

يرسـل أوال ملخـص البحـث بالغة العربية في موعد أقصاه أول              -
 2005أبريل 

يقدم البحث مستوفيا للقواعد العلمية المتعارف عليها وال يكون قد  . -
 . أو التقدم به ألي جهة أخرى سبق نشره

 ىيقـدم البحث في ثالث نسخ بالغة العربية باإلضافة إلى كتابته عل            -
ويسلم  (A4) بحجـم ورق الكوارتـر   (IBM) (word7) تركمبـيو  ديسـك 

 الصفحات كالتالي الديسك أيضا ونظام
   : يكون نظام الكتابة في الصفحة كآالتي -

(وبنط الكتابة ) عرض(سم  x13 (الطول(سم  20كـتلة الكالم   •
 عريض ( 16)  عريض والعناوين)14

 بمسافة صغيره    أسفله يكتـب اسم البحث في وسط الصفحة و        •
 *   الباحث مع وضع عالمةاسم 

 يوضع خط علي الصفحات الفردية ويكتب اسم المؤتمر وفي  •
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