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  .التوافق المهنى والعوامل المؤثرة فيه سلبا وايجابا •

  .لمعقدةالقيادة واتخاذ القرار في البيئات الطبيعية وا •

التمية البشرية وأهميتها في تنمية مهارات حل المشكالت  •
  .ومهارات االتصال الفعال

  .البطالة ودورها في االضطرابات السلوكية لدى الشباب •

اقتراح حلول تطبيقية جدية للقضاء على ظاهرة تعاطي  •
 .المواد النفسية ومالها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع

وك االجتماعي وأساليب مواجهاتها مشكالت اضطراب السل •
  .ومنها السرقة المرضية، الالمبااله، السلبية

مشكلة أطفال الشوارع وتفعيل دور مؤسسات رعاية هؤالء  •
  .األطفال

  .أساليب التدخل لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم •

استغالل ايجابيات ثورة المعلومات في عملية التنمية  •
 .جهة سلبياتهااالقتصادية واالجتماعية وموا

دمــــــــــــــث المتقـــــــــروط البحـــــــــش
 . Posterتقدم الدراسات في شكل بحث كامل أو بوستر  •

 15يرسل ملخص البحث باللغة العربية في موعد أقصاه  •
  .2008ابريل 

  .APA 2005يقدم البحث مستوفيا لقواعد النشر  •

  .جهة أخرى ال يكون قد سبق نشر البحث أو التقدم به ألى •

يقدم البحث في ثالث نسخ باللغة العربية باإلضافة إلى  •
 Word 2000 , Word Xp CDكتابته على اسطوانه ليزر 

نظام ويسلم الديسك أيضا ويكون  A4بحجم ورق كواتر 
   - :الكتابة في الصفحات على النحو التالي

يقدم ملخص عن كل دراسة باللغة االنجليزية فيما ال يزيد  •
  .رسط 20عن 

 20نظام الكتابة في الصفحة ال بد أن تكون كتلة الكالم  •
 14وبنط الكتابة ) العرض ( سم  13× ) الطول ( سم 

 Simplifiedعريض بخط  16عريض للمتن والعناوين 
Arabic .  

صفحة العنوان يكتب فيها عنوان البحث وأسفله بمسافة  •
* صغيرة يكتب اسم الباحث كامال مع وضع عالمة 

جهة العمل والدرجة العلمية أسفل الصفحة حيث يوضح 
  * بعالمة

  رعايــــــــــة المؤتمــــــــــــــر 
وزير التعليم العايل:هاني حمفوظ هالل. د.أ •

 و الدولة للبحث العلمي

عبد الفتاح عبد.  د. أ:رئيس املؤمتر  •
 املنجي صدقة

حممد.  د. أ: رئيس جامعة طنطا أمني املؤمتر •
 سعيد جنم

.د.أ: ية األداب مقرر املؤمترعميد آل  •
 خالد الفخراني 

 رئيس قسم علم النفس  •

 رــــــــــــــــداف المؤتمـــــــــــــــــأه
التعاون بين جميع التخصصات المعنية بموضوع المؤتمر  •

للوصول ألقصى نجاح ممكن في المجال التطبيقي في 
 .المجتمع

لتدريس من إتاحة الفرصة للسادة الباحثين وأعضاء هيئة ا •
كافة الدول العربية لتبادل الخبرات واالستفادة من خبرات 
كبار االساتذة في تخصصات علم النفس واالجتماع من خالل 
جلسات المؤتمر وورش العمل المتضمنة في المؤتمر 

  .والندوات التى تعقد على هامشه

توجيه فكر الباحثين للتركيز على الجانب التطبيقي لنظريات  •
فسية واإلجتماعية في شتى فروعها للمساهمة في العلوم الن

  .ايجاد حلول للمشكالت المجتمعية

الفرد كجزء من المجتمع بحاجة إلى تقديم يد العون ويطمح  •
المؤتمر ؟إلى الوقوف بجانب هؤالء من خالل االرشاد 
والنصائح االكاديمية المتخصصة ومحاولة تذليل العقبات 

  .امامهم للنهوض بالمجتمع ككل

ستفادة من أهم الفروع النفسية واإلجتماعية وتركيز الضوء اإل •
على المشكالت االساسية التى تواجه المجتمع سعيا وراء 

  ......وضع حلول جذرية لها

رــــــــــــــاور المؤتمـــــــــــــــمح
مشكالت اضطراب السلوك المنتج وكيفية عالجها  •

 .....وتتضمن

  االداء االبداعي •

  ك االنتاجياضطراب السلو •

 أساليب تنمية مهارات حل المشكالت •

الهجرة غير المشروعة أسبابها، دوافعها النفسية واالجتماعية،  •
  .والحلول المقترحة لها

  .التهميش ومفهومه وأسبابه وتأثيراته السلبية على سلوك الشباب •
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بمجلدات المؤتمر ومستلمات من بحوثهم باإلضافة لشهادة 
 .حضور المؤتمر

  .)بدون نفقات المبيت والنقل  (يقوم المؤتمر باستضافة المشتركين  •

  لـــــــراك و التسجيــــــــــم اإلشتـــــــــــرس
 .للباحث المشارك ببحث من داخل مصر: جنيه مصري  0

 .ارك ببحث من خارج مصرللباحث المش: دوالر أمريكى   350

 .للباحث المشارك بدون بحث من مصر: جنيه مصري  150

  .للباحث المشارك بدون بحث من خارج مصر: دوالر أمريكي  150

الـــــــــــــــــــلإلتص
خالد ابراهيم الفخراني مقرر المؤتمر ورئيس / األستاذ الدكتور

 .جامعة طنطا –قسم علم النفس كلية اآلداب 
  psycho_tanta@yahoo.com   :د االلكترونيالبري

يوضع خط أعلى الصفحة الفردية ويكتب اسم المؤتمر في  • 
كلية اآلداب جامعة طنطا  –المنتصف يكتب قسم علم النفس 

وفي جانب الصفحات الزوجية يوضع خط يكتب اعاله اسم 
لخطوط أعلى الصفحات ال بد أن الباحث مع العلم أن هذه ا

سم  13×سم الطول 20( تكون ضمن نظام الكتابة كتلة الكالم 
  ). عرض

صفحة وكل صفحة تزيد  16يكتب البحث فيما ال يزيد عن  •
جنيه مصرى للمصريين  )10(عن ذلك يدفع لها الباحث رسم 

 .دوالر للعرب واألجانب )10(أو 

آخر  2008ل ابري 15آخر موعد لتقديم ملخصات البحوث  •
ابريل  30موعد لتقديم البحوث كاملة ومستوفاه للشروط 

2008.  

تقوم ادارة المؤتمر بنشر البحوث المقبولة بعد تحكيمها من  •
 .قبل اللجنة العلمية في مجلد خاص

  كما تقوم إدارة المؤتمر بتزويد المشتركين من الباحثين  •

  
  ســـــم النفــــــم علـــــا  قســــــة طنطـــــة األداب   جامعـــــــس لكليــــــوي الخامـــــسنر الــــــــراك في المؤتمــــــارة اشتـــــاستم

  ي ـــــــم الفخرانـــــــد ابراهيــــــخال/ ور ـــــــاذ الدآتــــــد األستـــــالسي
  ســـم النفــــم علــــــس لقســــــوي الخامــــر السنـــــرر المؤتمـــــمق

  تحية طيبة و بعد 

  
  أرجو من سيادتكم الموافقة على اشتراكي في المؤتمر السنوي الخامس لقسم علم النفس حيث أن بياناتي كالتالي

  ........):..........................................................................................................................رباعي(االسم 

  ..........: ...........................................................................................................................جهة العمل

  ............................................: ......................................................................................الدرجة العلمية

  ) ............................بدون بحث)............................. (ورقة عمل) ................................... ( بحث:   (نوع اإلشتراك

  ........................................................................: ):.........................................................عنوان البحث

  ................................عمل........................................ منزل.......................................  محمول : رقم التليفون

  ........................................................................................................: ):..............عنوان المراسلة البريدية

  ..: ):.........................................................................................................................البريد اإللكتروني 

 لوا سيادتكم بقبول وافر االحترام و التقديرو تفض
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