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 .والخدمة النفسية في مؤسسات المجتمع المختلفة 
 استقطاب الجهود العلمية المتميزة والتي اختصت بتطبيقات -6

 .الفرد والمجتمع   ميدان تنمية وتطويرالمعرفة النفسية في

 دوة ــــــــــــــــاور النــــــــــــــمح
 علم النفس وقضايا التدريب والتنمية البشرية: المحور األول

 .  المناحي النظرية للتدريب والتنمية البشرية.
 .تنمية المهارات العقلية المعرفية. 
 . تنمية المواهب والقدرات الخاصة.

 المتطلبات النفسية للجودة الشاملة في التعليم :  الثانيالمحور
 .األسس النفسية لطرق التدريس .

 . بيئة التعلم الصفّي الفعال. 

 قضايا التوجيه واإلرشاد: المحور الثالث
 .اإلرشاد النفسي في المجال التربوي والتعليمي .
 .اإلرشاد النفسي في المجال المهني . 
 .مجال الزواجي واألسرياإلرشاد النفسي في ال .

 علم النفس وقضايا ذوي االحتياجات الخاصة: المحور الرابع
 .مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة .
 . أساليب تشخيص ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة .
 . تأهيل وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة .

 تنمية مهارات القياس والتقويم: المحور الخامس
واقع القياس Ÿ.   في القياس والتقويم التوجهات الحديثة  .
 .النفسي والتربوي في الوطن العربي .

 علم النفس وقضايا األسرة والطفولة: المحور السادس
 التنمية النفسية  لطفل Ÿ.   التنشئة االجتماعية لألطفال .

 .ما قبل المدرسة
 .مشكالت األسرة النفسية واالجتماعية .

 كالت الشبابعلم النفس ومش:  السابعالمحور
 . مشكالت اإلدمان، البطالة، االنتماء لدى الشباب.
 .االحتياجات النفسية واالجتماعية للشباب. 
 تأثير الهاتف المحمول،  ( اآلثار السلبية للتقنية الحديثة.

 .)اإلنترنت، الفضائيات 

 علم النفس وقضايا الصحة النفسية:  الثامنالمحور
 . والعالج التوجهات الحديثة في التشخيص .
 .العوامل الثقافية والصحة النفسية. 
 .الرعاية النفسية للمسنين  .

 علم النفس وقضايا األمن والجريمة:  التاسعالمحور
 .أساليب الوقاية من االنحرافات الفكرية .
 . الرعاية النفسية للسجناء . 

 

 ةـــــــــــوة للمشارآــــــــــدع
سعود أن تدعوآم يسر آلية الرتبية جبامعة امللك 

قسم „للمشارآة يف الندوة العلمية اليت يقيمها 
علم النفس وقضايا  : " حتت عنوان“علم النفس

واليت تعقد مبشيئة "  التنمية الفردية واتمعية
 - 8: اهللا يف رحاب جامعة امللك سعود يف الفرتة من

 / 17 -15هـ املوافق 1429/ ربيع الثاني/ 10
 .م2008أبريل 

 العلماء والباحثني واخلرباء النفسيني  مننأمل
املشارآة إثراء فعاليات هذه الندوة العلمية بتقدمي 

 . البحوث وأوراق العمل وذلك ضمن حماور الندوة

  .تقبلوا منا وافر الشكر

 خالداحلذيفي. د
 عميد آلية الرتبية رئيس اللجنة املنظمة

 ـد ــــــــــتمهيــ
يثة عن أي فرع من فروع المعرفة تكاد ال تستغني المجتمعات الحد

النفسية أو عن نتائج البحوث العلمية المنبثقة عنها، بل أن النقلة السريعة في 
أسلوب الحياة اإلنسانية أدت إلى تزايد الحاجة لتفعيل دور علم النفس 
وتطبيقاته في الميادين المختلفة تشخيصاً وعالجاً وتقويماً وتطويراً وتدريباً، 

.  ي الوصول إلى تحقيق مستوى أفضل من تنمية الفرد والمجتمعوذلك أمالً ف

والمالحظ أن في المجتمعات الصناعية ال ترسم الخطط أو المشروعات 
أو (المتعلقة بنماء المجتمع وتطويره، إال بعد أن تُوضع المتغيرات النفسية 

ي في الحسبان ، ذلك أن اإلنسان يجب أن يكون دائماً ف) العوامل اإلنسانية
 .محور خطط التنمية فهو المعِني والمستفيد األول منها

تأتي هذه الندوة العلمية التي تتبناها وتحتضنها جامعة الملك سعود 
ممثلةً بكلية التربية وقسم علم النفس لتكون رافداً من روافد المعرفة 
العلمية، ولتصبح حلقة وصل لتالقح الرؤى واألفكار العلمية في مجال 

ل دور علم النفس لخدمة قضايا التنمية الفردية والمجتمعية توظيف وتفعي

 دوةــــــــــــــــداف النـــــــــــــــأه
 : تسعى الندوة إلى تحقيق األهداف التالية

 عرض البحوث والدراسات الحديثة المعنية بتطبيقات علم النفس -1
 .في ميادين التنمية الفردية والمجتمعية 

ي لدي األفراد والمؤسسات من ذوي االختصاص رفع مستوى الوع -2
 .المجاالت الحياتية المتعددة بأهمية توظيف المعرفة النفسية في

 استعراض التوجهات الحديثة في توظيف علم النفس لتحسين -3
 .الحياة العصرية جودة الحياة واالستفادة المثلى من مقومات

ال علم النفس  تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واألفكار في مج-4
النفسيين وأساتذة علم النفس  والتنمية ، وذلك بين االختصاصيين

 .في الجامعات المحلية والعربية
   تقويم واقع االستفادة الفعلية من إمكانات المعرفة النفسية-5
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 . يقدم مع البحث سيرة ذاتية للباحث – 9
 يقدم البحث مطبوعاً من ثالث نسخ ورقية، ومنسوخاً على – 10

 . )  نظام آي بي إم(  CDقرص مرن أو

 .جميع البحوث سيتم تحكيمها وإبالغ الباحث بقرار اللجنة العلمية 
ـ، ه1428 جماد اآلخرة  25:  أخر موعد الستالم الملخصات 

 ) .م2007 / 7/ 11(الموافق 
(  هـ1428 شعبان 29: )ملةكا ( أخر موعد الستالم البحوث

 ).م2007  سبتمبر12الموافق 
ستعقد الندوة بمشيئة اهللا في رحاب :  مكان وموعد انعقاد الندوة 
 جامعة الملك سعود  بالرياض ،

  17-15 الموافق هـ1429ربيع الثاني 10 إلى 8خالل الفترة من 
 .م2008أبريل 

 .لملك سعود قسم علم النفس بكلية التربية ، جامعة ا: المنظمون

 التـــــــــــالمراســـ
 سعادة الدكتور رئيس قسم علم النفس قسم علم النفس ، كلية 

) 11451(  ، الرياض  )2458( ب . التربية، جامعة الملك سعود، ص
 . ، المملكة العربية السعودية

 )1-00966 (4674797فاكس 
 .)1-00966 (4674795هاتف 

 ـــالمــــــــــاالستـعـ
 )رئيس اللجنة التنظيمية (ال بـالدكتور عبدالعزيز بن حسيناالتص
  )00966) (0 (553807005: هاتف

  binhsain@Ksu.edu.sa : بريد إليكتروني
  www.ksu.edu.Sa: موقع الجامعة

 

اإلرهاب، ترويج (ريمة المعاصرة اآلثار النفسية للج .
 ).المخدرات، غسل األموال

 علم النفس وقضايا التنظيم واإلدارة:  العاشرالمحور
 .تنمية مهارات إدارة الكوارث واألزمات .
 . تنمية المهارات القيادية واإلدارية .

 دوةــــــــــــون في النـــــــــــــــالمشارآ
 ).محلياً وإقليمياً (بالدراسات النفسيةأساتذة الجامعات من المتخصصين 

أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين بعلم النفس بكليات المعلمين 
 .وكليات التربية للبنات

 ).محلياً وإقليمياً(الخبراء والمختصون بالعلوم النفسية والتربوية 
 .االختصاصيون النفسيون في القطاعات الصحية والتربوية والمهنية

لتدريس في الكليات العسكرية من المتخصصين  أعضاء هيئة ا
 .بالعلوم النفسية

الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية والعالجية المهتمة بتطبيقات 
 . علم النفس

 وثـــــــــــة البحــــــــــد آتابــــــــقواع
 أن يكون موضوع البحث المقدم ضمن المحاور المحددة للندوة     -1
 . أن يكون البحث متفقاً مع أسس ومعايير المنهجية العلمية – 2
 . أن ال يكون البحث منشوراً-3
 . صفحة  ) 35(  أال يزيد حجم البحث عن  – 4
تحتوي الصفحة األولى من البحث على عنوان البحث كامالً، واسم  – 5

 .التعليمية أو اإلدارية التي يتبعها الباحث ولقبه العلمي، والمؤسسة
 تشتمل الصفحة الثانية على ملخص باللغة العربية في حدود – 6

 .صفحة واحدة 
 . يقدم الباحث ترجمة دقيقة لملخص البحث باللغة اإلنجليزية – 7
 . توضع الهوامش والمراجع والمالحق في آخر البحث – 8

   
אאאא מ

א א  א

 15العدد : 2007 فـــــــصي -
 07-09-15آخر أجل  - "1 جزء -  ـيـاب فـي اتمـع العربـآتئاإلاهر ـمظــ" 

 16 العدد: 2007 فـــــخري -
 07-09-15آخر أجل  - "2 جزء -  ـيـاب فـي اتمـع العربـآتئاإلاهر ـمظــ"

 17العدد : 2008 اءــــشت -
 07-12-31آخر أجل  - "يــــور عربـــا من منظــالسيكولوجي" 

  فـــاس، املغـــرب-الغايل أحروشاو . د.أ: املشرف
a-rhali@caramail.com  - aharchaou_rhali@yahoo.fr  

 18العدد : 2008ربيـــع  -
07-12-30آخر أجل  -من التنظري اىل املمارسة...التحليل النفسي والذات العربية"  

 املغرب/  فرنسا–عبداهلادي  الفقري .  د.أ: املشرف
abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr -  elfakir@univ-brest.fr   

 19العدد : 2008 صيــــف -
08-03-30آخر أجل  -" حنو قـراء عربيـة... الطب النفسـي الشرعـي "  

األردن/ الواليات املتحدة  – نعمان الغرايبة . د.أ: املشرف  
n_gharaibeh@yahoo.com 

 20العدد : 2008 فـــــخري -
 08-06-30آخر أجل  -  "وهم القوة وقوة الوهم... سيكولوجية التطرف العقائدي  "

 . احملاور هذه ملفاتإعداد مشارآتنا ئنا الكرام زمالندعوا
  للعلم و املعرفةدمتم ذخرا

 تحريرالرئيس 
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 .ترسل األحباث  على عنواني اجمللة اإللكرتونية ورئيس التحرير :مالحظـــة 
APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn
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