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 كعلم وفن ومهنه، كما تحددها أهدافه       ووظيفتهإبـراز دور اإلرشـاد النفسي       
 اإلنسان المصري وكفاءته، منذ     مهاراتومـبادئه وأساليبه وأدواته في تنمية       

 والفعال مع متغيرات    االيجابيالصـغر وعبر جميع مراحل نموه في التوافق         
 توجهاتعصـر المعلومـات وتحدياتها، وذلك من خالل رؤية علمية ذات            

، تـنموية، وفـى ضوء الدراسات والبحوث والحوارات الفكرية والمناقشات         
 المؤتمر أن يتناول قضايا وآفاقا غير تقليدية في علم اإلرشاد           منحيث يتوقع   

 .النفسي وتطبيقاته

 السادة األساتذة الباحثين واالختصاصيين، والخبراء      دعوة يسرنا   وهكذا
 البحوث والهيئات والجمعيات العلمية،     ومراكزوالمفكريـن، والجامعـات،     

 والحكومية واألهلية   واإلنتاجية،ة  والـوزارات المعنية، والمؤسسات اإلداري    
 بالبحوث  النفسي؛للمشـاركة فـي فعالـيات المؤتمر الثاني عشر لإلرشاد           

والدراسـات وأوراق العمـل، والتجارب العلمية والخبرات المتقدمة فيما          
  . المؤتمر من موضوعات وقضايايطرحه

الشخصعبد العزيز 
 رــــالمؤتم دافــأه

 :هداف التالية  إلى تحقيق األالمؤتمر يسعى

 بحثاً وتطبيقاً إلى اإلرشاد النفسي في عصر ثورة          االهتمام توجيه .1
 .المعلومات

 بالتحديات التي تواجهنا في عصر المعلومات فيما         الوعي تنمية .2
 . في مجتمعاتنا العربيةالشاملةيتعلق بقضايا وخطط التنمية 

مرها  العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية كما يستث        دور تفعيل .3
 . الشاملةالتنميةاإلرشاد النفسي في توجهات 

 النفسي واالجتماعي العام للتوافق بفاعليه واقتدار مع        المناخ تهيئة .4
 .المعلوماتمتطلبات عصر 

 أهم معالم وخصائص وقضايا المجتمع في عصر         على الوقوف .5
 في جميع مراحله العمرية،     اإلنسانالمعلومات، ومتطلباتها في تنمية     

 والبيئية  والثقافيةعات والمستويات االجتماعية واالقتصادية     وفي القطا 
 .المختلفة في المجتمع

 وأساليب التفاعل والتكامل بين العلوم المختلفة،        بأهمية التبصير .6
 واالجتماعية، والتكنولوجية في     واإلنسانية،الطبيعة، والتكنولوجية،   

 .املة التنمية الشأهدافعصر المعلومات كتوجه طبيعي نحو تحقيق 

 اإلرشاد النفسي في تهيئة األفراد والمجتمع، وتمكينهم         دور تأكيد .7
بفاعلية وكفاءة   لحسن إدارة الحياة     الالزمةوالمهارات   من االتجاهات 

 .والمعرفةمسلحين بالعلم 
 وتكنولوجياتها في إعداد البرامج        المعلومات نظم    استثمار .8

 في األسرة،    لإلرشاد المختلفةواألساليب اإلرشادية في المجاالت      
 .والتعليم، والصحة، واإلعالم، والتدريب، والعمل

  المؤتمــررعـــايــة

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

 هاشم صالح. د. أ
 شمس عين جامعة  رئيسرئيس المؤتمر و

 القادر عبد مراد. د. أ
 خدمة المجتمع    الجامعة لشؤون  رئيس نائب و  المؤتمر رئيس نائـب 

 وتنمية البيئة

 رمضان مصطفى. د. أ
  التربيةكلية عميد والمؤتمر أمين

 الشخص العزيز عبد. د. أ
 التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية      كلية وكيلو  المؤتمر عام مقرر
 . اإلرشاد النفسيمركز مديروالبيئة 

 رـــبالمؤتم فـــتعري
وضوعاً لمؤتمرات مركز    والمجاالت التي كانت م    للقضـايا  اسـتمرارا 

 طيلة أكثر من عقد من الزمان، وتوجهاً        شمس عين   بجامعةاإلرشاد النفسي   
 وآفاقها، ودور اإلرشاد ومجاالتهانحـو التركـيز خاصة على قضايا التنمية     

 والتنموية، واستجابة   والعالجيةالنفسـي وإسهاماته في ضوء أهدافه الوقائية        
 مصدراً  المعلوماتدياته؛ حيث صارت    وطنية لطبيعة العصر ومتغيراته وتح    

 تنظيم  يتموفي هذا السياق    . حقيقـياً للثروة القومية ومعيار لتقدم المجتمعات      
المؤتمـر السنوي الثاني عشر لإلرشاد النفسي الذي يجمع في وحدة وتنوع            

 مـتعددة تتـناول قضايا التنمية وتحدياتها في عصر المعلومات،           مجـاالت 
 اهتمامات ونشاطات مركز اإلرشاد النفسي التي        مع التوجهاتوتـتالقى هذه    

 والمؤسسات للتعامل بفاعلية مع متطلبات      األفرادتـتوجه جميعها إلى تهيئة      
 األداء والعمل فيه، واستيعاب     معاييرالمجـتمع المعاصر وتعقيداته، وتنامي      

 في هذا المجتمع رصيداً     المعرفةتكنولوجـياته المتقدمة وفائقة التقدم لتكون       
 وفى جوانب الحياة    والعمل، للنمو والتنمية للفرد والمجتمع، في التعليم        قويـاً 

 الماديةالمخـتلفة، وتحقـيق طموحاتـنا فـي الـتوازن بين جوانب التنمية              
والتكنولوجـية وجوانب التنمية المعنوية والشخصية في اإلنسان ذاته؛ الذي          

مختلف  يتمكن من المهارات والكفايات الالزمة لحسن استثمار         كـي نعـده   
 من أجل تحقيق أهداف مجتمعنا وطموحاته       وتوظيفهامصادر العلم والمعرفة    

 . في التنمية الشاملة

 تعكس في المحل األول توجهات مصرنا العزيزة في         االهتمامات هذه   إن
 وهى توجهات تجسد  ، رئيس الجمهورية  مباركمحمد حسنى   / السـيد عهـد   

 واستثمار أدوات التنمية    ةالتنميعملـيا إسـتراتيجية قومـية في دعم مسيرة          
 عليها  الحصولومصـادرها وبخاصـة المعلومـات، والتمكن من مهارات          

وتوفيرها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها كي تكون أدوات فعالة في العمل          
 . واتخاذ القرارات في عصر المعرفةواإلدارة

م في ـام كي يسهـ موضوع مؤتمرنا الثاني عشر لهذا العاختيار جاء وقد
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 ودوره في تلبية متطلبات سوق العمل في عصر         النفسي اإلرشـاد   •
 .المعلومات

 . خدمة ذوى االحتياجات الخاصةفي المعلومات  •

 دمــالمقث ــ البحشروط
 . العربيةباللغة أوال ملخص للبحث يرسل -

 العلمية المتعارف عليها وال يكون قد       للقواعد البحـث مستوفياً     يقـدم  -
 .أخرىسبق نشره أو التقدم به ألي جهة 

 باللغة العربية مكتوباً على ديسك      نسخ البحــث فـي ثـالث        يقـدم  -
 معه  ويسلم )A4( ورق الكوارتو    بحجـم  )IBM) (WORD7(الكمبـيوتر   

 : الصفحة كالتالي ونظام  أيضاً، الديسك

 )عرض(سم  13 ×)طول( سم20 الصفحةنظـام الكتابة في      يكـون   •
 .عريض )14( عادي والعناوين )12( الكتابة وبنط

 الصفحة وأسفله بمسافة صغيرة اسم      وسطوان البحث في    ن ع يكتب  •
 *.الباحث مع وضع عالمة 

.الكلية والجامعة وظيفة الباحث ولكتابة خط أسفل الصفحة يوضع   •

 ويكتب اسم المؤتمر وفي     الفردية خـط أعلى الصفحات      يوضـع   •
 شمس،المنتصـف مركز اإلرشاد النفسي وفي الجانب جامعة عين      

كما (وفـي الصفحات الزوجية يوضع خط يكتب أعاله اسم البحث           
 .)الصفحةهو مبين أسفل 

 .ع البحث ويسلم مواإلنجليزية  العربيةباللغتين ملخص للبحث يكتب  •
 هذا العدد   عن صفحة وكل صفحة تزيد      16 صفحات البحث    عـدد   •

 .دوالر )10( جنيه أو )10(يدفع لها رسم 

 والبحوث كاملة   2005 في أكتوبر    البحوث موعد لتقديم ملخصات     آخر -
  .2005منتصف نوفمبر 

 المقبولة بعد تحكيمها من قبل اللجنة       البحوث المركـز بنشـر      يقـوم  -
 .اصخالعلمية في مجلد 

 من الباحثين بمجلدات المؤتمر المشـتركين  المركـز بـتزويد    يقـوم  -
 .بحوثهمومستالت من 

.)بدون المبيت ونفقات النقل( في المؤتمر المشتركين المركز بضيافة يقوم -

 لــ والتسجيراكــاالشت
 :من داخل مصر

 . المشارك ببحثللباحث جنيه 350 -
 . المشارك بدون بحثللباحث جنيه 150 -

 :صرمن خارج م
 .المشارك ببحث للباحث أمريكيدوالر  350 -

 . للباحث المشارك بدون بحثأمريكي دوالر 100 -

 التـــالمراس
 - روكسي  - كلية التربية  / الشخص العزيز عبد/ الدكـتور  األسـتاذ 
 11757:  بريدي رمز.   القاهرة  /الجديدة مصر

 4558123: فاكس/ت
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 المعلومات في إعداد البرامج واألساليب التي       تكنولوجـيا  اسـتخدام  .9 
 . الخاصة ورعايتهم وتنميتهماالحتياجاتتثرى وتيسر العمل مع ذوى 

 النفسي بنماذجه النظرية، والتطبيقية، والفنية في       اإلرشـاد  اسـتثمار  .10
 الشخصية والمهنية الالزمة للتعامل باقتدار      التنميةإعـداد وتقديم برامج     

 باعتبارها أدوات عصرية فعالة في      التقدم؛مع التكنولوجيا الحديثة وفائقة     
 . اإلنتاجيةوالكفايةتحقيق مستويات عالية من األداء في العمل 

 إلى دور اإلرشاد النفسي في مواجهة قضايا رئيسية          اماالهتم توجيه .11
 . قضايا العولمة والهوية الثقافيةوبخاصةوملحة في عصر المعلومات 

 اللـتقاء نخـبة من العلماء والمفكرين والباحثين         الفرصـة  إتاحـة  .12
 علمية لمناقشة القضايا    حواراتوالخـبراء فـي ندوات متخصصة وفى        

 .التي يطرحها المؤتمر

 رــالمؤتم اورــــمح
 رــمتغيم ــي عالــ ف يــاد النفســا اإلرشــقضاي : أوال
 .العولمة تحديات  •
 . وتكنولوجيا االتصاالتالمعلومات ثورة  •
 . في عصر المعلوماتالقيم منظومة  •
 . والشخصية القوميةلثقافية االهوية قضايا  •

 اتــالمعلومر ـي عصـل فـات سوق العمـاإلرشاد النفسي ومتطلب : ثانيُا
 .الجودة معايير  •
 . في عصر المعلوماتالعمل مهارات  •
 والمهنـية الالزمة للعمل بفاعلية في عصر        الشخصـية  الكفايـات   •

 .المعلومات
 . البشرية ودور اإلرشاد النفسي فيهاالهندسة قضايا  •

 اتــر المعلومــة في عصــاد والتنميــاإلرش : ثالثًا
زمـة للتوافق اإليجابي مع متطلبات عصر        الال المهـارات  تنمـية  • 

 : المختلفةالمعلومات في المراحل النمائية 
 .الرشد – الشباب- والمراهقةالطفولة  
 . والموهبة واإلبداعالتفوق تنمية  •
 . في عصر المعلوماتوالتنمية التعليم  •

 . في عصر المعلوماتوالتنمية الثقافة • 

 اتــر المعلومــي عصــة فــة النفسيــا الصحــقضاي : رابعًا
 . على الصحة النفسية للفرد والمجتمعالتكنولوجيا تأثير  •

 المعلومـات في خدمة الصحة النفسية وقاية        تكنولوجـيا  اسـتخدام  • 
 .وعالجاً وتنمية

ي    : خامساً  ةــة وتربي ــي ميدان رعاي  ــ ات ف ــ ا المعلوم ــاستخدام تكنولوج
 ةــات الخاصــ االحتياجيذو
 . المبكروالتدخل لتعرفا  •
 .التشخيص  •
 . واالجتماعية والنفسية في إطار الدمج الشاملالتربوية الرعاية  •
 . التربوية في ظل استراتيجيات الدمجالمؤسسات إدارة  •
 األسرة ومختلف مؤسسات المجتمع بما يحقق سياسة        مـع  الـتعامل   •

 . الدمج

 ةــعام ندوات
 .علومات في عصر المالنفسي اإلرشاد  •
 .المعلوماتوقاية وتنمية في عصر :  الثقافية الهوية  •
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