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 آ��	 ا�داب ، ��� ��� ا���� -���
	 ا���ه�ة  
  2009 أآ	��� 21 -19

psychology_conference2009@hotmail.com 
     

بمركز تكنولوجيا  - 2009أكتوبر  21 – 19وذلك في الفترة من 
  المعلومات بالجامعة


م ا�ول ـــــــا�� :�  �2009 ــــأآ�
� �19 ـــــــ��ا

  التسجيل: 10 - 9 �

  الجلسة االفتتاحية :  10:30 – 10 �

  القرآن الكريم 

كلية  –رئيس قسم علم النفس : فيصل يونس  .د.أكلمة  •
  جامعة القاهرة –اآلداب 

 –عميد كلية اآلداب : زين العابدين أبو خضرة  .د.أكلمة  •
  جامعة القاهرة

  يس جامعة القاهرةرئ: حسام كامل  .د.أكلمة  •

الصحة :  المحاضرة االفتتاحية  -:  11:30 – 10:30 �
  ناصر لوزا/ د.أ -  بدايات جديدة:النفسية  في مصر

       استراحة         :    12 – 11:30 �

  جلسة التكريم: 13 – 12 �

  عبدالحليم محمود السيد .د.أ: المكرمون

  زين العابدين درويش. د.أ           

  صفوت فرج .د.أ           

  فادية علوان           . د.أ:رئيس الجلسة           

�ـــــــ� ا�و�ـــــا���� :��
  $ ـــــ#ة وا��!��ــــ� ا� �ــــــــ�

  )أوراق بحثية(:  15 –13 �

  يلمحمود أبوالن. د.أ:رئيس الجلسة

  إسماعيل الفقي.د.أ: مقرر الجلسة

  .متغيرات الشخصيةأساليب التعلم والمذاكرة وعالقتها ببعض ال-1

   محمد دغيم الدغيم.د

مدى فاعلية التوجيه الطالبي في تطوير بعض المهارات  -2
نسرين / د- .األكاديمية والنفسية لدى طالبات جامعة الملك عبد العزيز

  يعقوب

  .المشكالت المدرسية والجامعية لعينة من طالب سلطنة عمان -3

  حمود بن خميس نوافل/ د

  دكتور السيد األستاذ ال

  تحية تقدير واحترام، وبعد

يعقد قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة القاهرة مؤتمره اإلقليمي 
� ا� �#ة و ا��'��ات ا�%��%!��: األول، بعنوان ��
، في الفترة من �

، وذلك بمركز المؤتمرات، بالمدينة 2009أكتوبر  21 – 19
م النفس، من وتسعى أسرة أعضاء هيئة التدريس بقسم عل. الجامعية

خالل موضوع المؤتمر، ومحاوره الفرعية، إلى التواصل مع مختلف 
األساتذة، والخبراء، والباحثين، في مختلف الجامعات المصرية 
والعربية، وفي مختلف األقسام العلمية، ومراكز البحوث، التي تُعنى 
بهموم اإلنسان المصري، خصوصاً، واإلنسان العربي عموماً، 

وعية حياته، ومستقبله، في عالم متغير، أينما كان هذا ومشكالته، ون
اإلنسان، وأياً كان موقعه، وجنسه، وثقافته، وفي أية مرحلة من 
مراحل حياته، في إطار منظور علمي منهجي يتسم بالرصانة 

  .والعمق والدقة

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

الحدث، وكذلك مشاركة الزمالء من األساتذة، والخبراء، والباحثين في 
قسمكم العلمي المرموق، وإنا لعلى يقين إن هذه المشاركة ستثري هذا 

  .الحدث وتعلي من شأنه

  تفضلوا بقبول جزيل الشكر ووافر االحترام

�ر                 ��$�/  ا"!��ذ ا��آ% &'�( 

 ر-�� ��� ��� ا���� -���ر ��م ا+*(� 

   ـــــــ*مـ�()�!ــــ

�  psychology_conference2009@hotmail.com:��-, ا�+��و�

 020101804842 /020101034410 /020160598024 :ـ0ـه
ا.ـ

  ور1ــــ� ,ـــ��-

جمهورية مصر  -جامعة القاهرة -كلية اآلداب –قسم علم النفس 
  العربية بريد األورمان

�
3ـــــــــــ �4  


	���  على���ء   �����
��� �� ا
���رآ� �� ����� ا
���� ا��ا
�� ا�ر
 �
�&% آ�$�� 30/6/2009ا
��#"�ت إ

	��� )'#� $� ا ���$ �، و*(

1/9/2009 

 –عميد كلية اآلداب  - مود أبو خضرةد زين العابدين مح.أ يتشرف
مقرر  -رئيس قسم علم النفس -  فيصل يونس.د.أ و رئيس المؤتمر

نوعية الحياة والتغيرات  :بدعوة سيادتكم لحضور مؤتمر المؤتمر
  كلية اآلداب - والذي ينظمه قسم علم النفس المجتمعية
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 ���9 ا��
ازى(ا�#5��� ا����( :�� ا� �#ة وا�> � ا��;��� وا���%���
� 

 )أوراق بحثية( 12 -10 �

  محمد نجيب الصبوة. د.أ:رئيس الجلسة

 خالد النجار. د.أ:مقرر الجلسة

المناخ األسري كبعد من أبعاد نوعية الحياة وعالقته ببعض  -1
  ماجدة خميس على/ د - .االضطرابات النفسية

القتها باضطراب فرط الحركة وتشتيت نوعية الحياة وع -2
/ د - .طفال فلسطين في محافظة بيت لحمأ االنتباه لدى عينة من

    رائده رزق اهللا  /  أ، تيسير عبد اهللا

مستوى نوعية الحياة المتعلقة بمرض السكري لدى مرضى  -3
  تغريد الشطي. أ -  .النوع الثاني من السكري من الكويتيين

اتيجيات التكيف في خفض القلق فاعلية التدريب على استر -4
واالكتئاب وتحسين مستوى التكيف النفسي لمرضى الفشل الكلوى 

  أمينة التميمي/ د - .المزمن

 استراحة  :  12:30 – 12 �

�ـــــ� ا�5#�5ـــــا���� :��
 �أةـــ# ا�%ــ#ة و 1=#-ــــــ� ا� �ـــــ�

                )أوراق بحثية(14:30 – 12:30 �

  ممدوحة سالمة. د.أ: رئيس الجلسة

  الحسين محمد عبدالمنعم. د.أ:مقرر الجلسة

الصحة النفسية لدى النساء األردنيات المطلقات وأثر ذلك على  -1
  أسماء بدري/ د - .نوعية الحياة

مشاركة :( التحديات النفسية واالجتماعية لمشاركة المرأة السياسية -2
عماد محمد / د - .)المرأة األردنية في المجالس البلدية نموذجا

  السالمة

سنوات الثمان الماذا حدث في : ختان اإلناث في مصر -3
 .الماضية

  مصطفى عفيفي/ د

تأثير األبعاد االجتماعية والثقافية على الصحة االنجابية  -4
 .للمرأة المصرية

  نجالء محمد عاطف/ د

ــا���� ــا��ا�! �ـ ــ � ـ )��ــ ــ9 ا��ــ 
ازيـ ( :��
  �ــ,ى ا�%��ــ�#ة ــا� � �ــ�

  )أوراق بحثية( :14:30 – 12:30 �

  عبداهللا سليمان. د.أ:رئيس الجلسة

  طه المستكاوي. د.أ:مقرر الجلسة

مقترحات : رعاية المسنين في المملكة العربية السعودية -1
  لتحقيق جودة الحياة

  عبدالرحمن بن سليمان النملة. د

  .أثر الرؤية في نوعية الحياة لدى المسنين -2

   إيمان كامل حس.أ  -  د فرغلي قاسممحم.د.أ

الفروق بين الجنسين في جوانب نوعية الحياة لدى عينات من  -4
 .طالب جامعة الكويت

  عويد سلطان المشعان  / د.أ

  أمثال هادي الحويلة/ د

            غذاء الاستراحة  :  15-16 �

�ــا�#5��� ـــــــا���� :���
�ا� �ــ#ة وا�> ــ� ا��;��� وا�� ��%� 

  ):أوراق بحثية( 16-18 �

  :عبدالستار إبراهيم. د.أ:رئيس الجلسة

  : شعبان جاب اهللا رضوان.د.أ: مقرر الجلسة

عالقة الجنس والعمر بنسبة انتشار القلق واالكتئاب واضطراب   -1
مابعد الصدمة لدى عينة من مرضى السرطان في مركز الحسين 

  .للسرطان

  فداء محمود أبو الخير/ د

  .ة االرشاد السلوكي في عالج حاالت اضطراب المسلكفعالي -2

  صفاء اسماعيل. د

  نموذج عملي لمساندة أسرة الطفل التوحدي: اضطراب التوحد -3

  عهود بنت بشير عسكر. أ

العالقة بين نوعية الحياة والرضا عن الحياة وادراك كفاءة الذات  -4
  .لدى العامالت المتزوحات

  الطاهرة المغربي/ د

  دسوقيأمال / د

  ميرفت شوقي / د

  2009أآ�
��  20 :#ءـــا�5*�: � ـــــ
م ا�5#�ـــا��
  

��:  9ــا�و�� ــا����
  )ــ�أوراق � �5( $ـــ�#ة وا��!�ــــ� ا� �ـــ�

                                 )أوراق بحثية( 12– 10 �

  عزيزة السيد. د.أ:رئيس الجلسة

  عبداللطيف خليفة.د.أ: مقرر الجلسة

نوعية الحياة المميزة للمبدعين في األدب في ضوء عالقتها   -1
  سلوى سالمة/ د - .بمنظومة القيم التي يتبنونها وصورة الذات لديهم

نوعية الحياة لدى عينة من طالب الجامعة المصابين بزملة   -2
شادية أحمد عبد الخالق   / د .أ-واألسوياء) متالزمة الميتابوليزم(األيض 

  راهيم الدسوقينهى إب/ أ

استخدام بالتحليل الكمي والكيفي للتكيف عند الطلبة الجامعيين  -3
  اختبار روتر

  هيفاء البقاعي/ د -  .لتكملة الجمل الناقصة

دور التسامح والتفاؤل في التنبؤ بنوعية الحياة لدى عينة من  -4
   الطالب الجامعيين 

  فاتن صالح / د  - عبير محمد أنور/ د 
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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالرضا عن الحياة في ظل  -4
درجات متباينة من الثقة بالنفس لدى عينة من طلبة وطالبات 

  .الجامعة

  أمال دسوقي/ د   -  الحسين عبد المنعم/ د.أ

 استراحة :12:30: -12 �

 �� ا� �#ة و1=#-# ا�%�أة ): ��9 ا��
ازي(ا����� ا�5�#5��
� 

  )أوراق بحثية( 12:30-14:30 �

          نجوى خليل/ د.أ: رئيس الجلسة

 عادل محمد هريدي/ د.أ: مقرر الجلسة

بعض المحددات الديموجرافية للمشاق الوجدانية لدى األمهات في 
  فكري العتر/ د - .السنة االولى من االنجاب

قة نوعية الحياة بكل من كفاءة الذات العامة واالحتراق عال -1
  منال زكريا/ د  - . النفسي لدى المرأة العاملة 

دراسة حالة على (الحراك المهني للمرأة ونوعية الحياة  -2
فتحية السيد / د - .عينة من النساء العامالت جامعة المنصورة

  .الحوتي

على كل  وأثره لدى الجنسين) العنوسة(تأخر سن الزواج  -3
  .من التفاؤل ونوعية الحياة

                                       حنان سعيد السيد/ د - هناء شويخ/ د

���9 ا��
ازي: (ا��ا�!� ا���� :(�� ا� �#ة وا�> � ا��;��� وا���%���
�  

  )أوراق بحثية( 12:30-14:30 �

  عالء الدين كفافي/ د.أ: رئيس الجلسة

  تز سيد عبد اهللامع/ د.أ: مقرر الجلسة

فاعلية برنامج ارشادي لتحسين نوعية الحياة في خفض حدة بعض  - 1
  سميرة أبو الحسن/ د - . االنفعاالت السلبية لدى أخوة المعاقين عقليا

/ د -  .نوعية الحياة وسمات الشخصية لدى طلبة الجامعة  -2
  عزة محمد صديق

المزمن  Cنوعية الحياة لدى مرضى التهاب الكبد الفيروسي  -3
 سهير فهيم الغباشي/ د -  .بين مخاطر التدهور والتحسن المأمول

الرضا عن الحياة لدى شرائح متباينة من المجتمع المصري  -4
  السيد فهمي على/ د  -  ).دراسة مقارنة(

 جلسة التوصيات          : 15– 14:30

المؤشرات الموضوعية والذاتية لنوعية الحياة في عالقتها   -3 
عزة / د - .المتغيرات النفسية لدى المسنين المقيمين في المجتمعببعض 

  عبد الكريم

  عالء الدين فرغلي/ د - .الخصال النفسية وجودة الحياة -4

 غذاء الستراحة ا:   15:30  -14:30 �

ـــا���� ـــ �4#� ــAــــا� ــ �ــ :B#4ــ ــ ــ ــ ــ,ة ��4,-ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  �ةــ

� 15:30 – 17:30           

  فؤاد خلف/ د.أ: خاطر الصحية والوعي المجتمعيالم

  بهيرة لطفي/ د.أ

  فيصل يونس. د.أ:رئيس الجلسة

      2009أآ�
��  21#ء ــــــــا�ر�!: C ـــــــ
م ا�5#�ـــــــا��
  

ــا����  ــا�و�� ـــ ــ ��: 9ـ
ــ� ــ ــ� ا� �ــ ــ#ة وا�%D+ـــ ــ*ت ا�%��%!�ـ �ـ  

  )   أوراق بحثية(12 -10 �

  :نجوى الفوال. د.أ:الجلسة رئيس

  :   إبراهيم شوقي .د.أ:مقرر الجلسة

 سيد عباس على/ د-  ).األسباب واآلثار(حوادث المرور بمصر  - 1

الفيوم / دراسة تطبيقية على طريق الجيزة: الكوارث -2
  عصام محمد إبراهيم/ د -  .الصحراوي

ة التوافق المهنى وعالقته بجودة الحياة وبعض سمات الشخصي  -3
   سامية سمير شحاته /  د - لدى المرأة العاملة 

سلوك المالءمة العالجية وعالقته بالمتغيرات النفسية والمعرفية   -4
    دليلة زناد /د.أ -  .والسلوكية لدى مرضى الغسيل الكلوي

 �� ا� �#ة : ا�#5���ا������
�و�!���#%�E  F ا�%�'��ات ا��;��� وا

      )أوراق بحثية(14:30– 12:30 �

  فايزة يوسف. د.أ:رئيس الجلسة

  عبدالمنعم شحاته. د.أ:مقرر الجلسة

دراسة على عينة من ( أشكال السيطرة في العائالت الريفية  .1
  البهنساوي ليلى/ د - ).الفتيات بمنطقة الحوتية

/ د - جامعة الخليلجودة الحياة والصحة النفسية لدى طلبة  .2
    تيسير عبد اهللا/ د، كامل كتلو

نوعية الحياة وتنمية : حياة والسياق التنظيمي والمهنىنوعية ال .3
  ناهد فتحي أحمد/ د -  .الموارد البشرية

                  Arabpsynet 
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�ن ا����L ....................... :..................................................... 

�ن ا+�Mل ���L :...........................................................................  

�ل?Nن ا����� .............................................................: .............. ا�

 ..................................................................................:  ا���آ� 

O$وPI�/ا �%Jا�: ............................................................................ 

)
����ت ا+*(� : 8��$�9  Q 	ت ا+�4رآ�$��K ( R!��+%& ا�م ا�6��أ ST 	�:� UV( 

�ر )
����ت ا+*(��Zرآ	 XY6K ���م ����4، وا���Wا� -1[\ U� ،ي� ).  (ء ا��4

2- XY6�� ي� ا+�4رآ	 Q �4��� XY6K آ��ب ا+*(�، و\]�ر )
����ت ا+*(�، �U ��م ا��_6	 Q ا���Wء ا��4

.(   ) 

3-  P!�6K 	( ا+�4رآ 	'��ت `<���ت ا+*(� )أو ����
�ر )[\ U� ،. (    ) 


����ت ا+*(� K�ون `-4( Q 	ا+�4رآ X(     ). 

 ��K$�ت ا�XY6 ا+��م : ��9<� 

 ����ل ا��............................ :.................................................... 
 ��� ................................:...................�ر ا-,+� ا��*!(# ا�)ي &%	$# إ�!  ا�

 ..............................................: .....%	$# إ�!  ا���� .�ر ا-,+� ا��0/# ا�)ي &

���23 ا���1!� � ��� ..........................................................: ...../%�ان ا�

���23 ا367!5&� � ��� ........................................................: ....../%�ان ا�

 � ..............................................................: ..��2 ا���� ا-;�3ب ا�8 �9%

 �ً&�0= ��� .................................................: ...................��2 إ�?�ء ا�

 X\�6ا� b6_�% يcء ا����Wا d%ر�L  : 

  �ً@��A ولCا�!�م ا(   ) 

�ًء  ا�!)E ولCم ا�(   ) 

 �ً@��A #F�Gا�!�م ا�(   ) 

�ًء  )E #F�Gا�!�م ا�(   ) 

 �ً@��A ���Gا�!�م ا�(    ) 

�ًء )E ���Gا�!�م ا�(    ) 

 ا5J�Cة ا-;���3 ��13ض 

1- �!*�Kرة ا����ز /�ض ا�(J� 

�ز  -2J�Data Show 

 ..............................................................: ...........أ�5Jة أ�Nى  -3
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