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   مــت لحــة بيـجامع/ ســـم النفــي األول لعلــر الدولــالمؤتم

  قـــة والتطبيــن النظريــن بيــي فلسطيــة فــوث النفسيــالبح
  

  

  دمــري صيــصب. ي دــم العالــر التعليــة وزيــت رعايــتح

  االلفيةمبنى  -في قاعة الفورنو  2016نيسان  23 -  22
 narja@bethlehem.edu  - afasfous@bethlehem.edu - jamilk@bethlehem.edu  

     

 

  ةــــالمستهدف اتــــالفئ

 علم في المختصون )العليا الدراسات ( والطلبة والباحثون األكاديميون
  .االجتماعية والعلوم النفس

  

 رـــالمؤتم في ةـــالعامل انـــاللج

  اللجنة التحضرية

  رئيساَ  -   العرجا ناهدة .د .1

  الفسفوس أحمد .د .2

  خضر جميل .د .أ .3

  صنصور ميشيل . د .4

  مصلح خضر.د .5

  اللجنة العلمية

 لحم بيت جامعة /العلمي البحث دعمي           خضر جميل د.أ .1
  رئيساً - 

  لحم بيت جامعة لرئيس التنفيذي النائب         صنصور ميشيل .د .2

  القدس جامعة           عبداهللا تيسير د.أ .3

  اإلسالمية الجامعة             قوته سمير د.أ .4

  الخليل جامعة              كتلو كامل .د .5

  لحم بيت جامعة            العرجا ناهدة.د .6

  لحم بيت جامعة           فسفوس أحمد .د .7

  العالي التعليم وزارة       حجازي جولتان .د .8

  نابلس /المفتوحة القدس جامعة       علي ولد محمود .د .9

 للشؤون الجامعة رئيس نائب            الحلو غسان .د .10
  اريحا االستقالل، جامعة  - األكاديمية

 

 ةــــــتوطئ 
 األفراد مساعدة في والتطبيقي النظري هبشقي النفس علم أهمية تظهر
 ولضرورة .الصعبة الحياة تحديات مواجهة على العمرية فئاتهم باختالف
 والبرامج الخدمات من كل تطوير في النفسية األبحاث نتائج من االستفادة
 في األول النفس علم مؤتمر بعقد اإلهتمام جاء فلسطين، في المقدمة النفسية
 )والتطبيق النظرية بين فلسطين في النفسية حوثالب( لحم بيت جامعة

 دافـــــاأله
 :التالية األهداف تحقيق إلى المؤتمر يسعى

 قضايا تمس التي النفسية والدراسات البحوث أهم إلى التعرف .1
 .الفلسطيني المجتمع

 واقع على والبحوث الدراسات بعض خالل من االطالع .2
 .فلسطين في النفسية الخدمات

 الجامعات في النفس علم ودراسة تدريس حدياتت الى التعرف .3
 .الفلسطينية

 الخدمات تطوير في المطروحة العلمية األوراق من االستفادة .4
 .فلسطين في النفسية

 في العلمي بالبحث المهتمين وتشجيع تعزيز  في المساهمة .5
 .المختلفة النفس علم مجاالت

 في يالفلسطين الباحث تواجه التي التحديات أهم إلى التعرف .6
 .عالميا أبحاثه نشر

 ونــــــالمتحدث
 جامعة في النفس علم استاذ  : بوينتي أنتونيو   بروفسور .1

 الجمعية لرئاسة بوينتي .د انتخاب تم ، ولمنغتون – الشمالية كارولينا 
  ).2017( النفس لعلم االمريكية
 جامعة في العصبي النفس علم استاذ :جارسيا ميجيل بروفسور .2

  اسبانيا في العصبي النفس علم جمعيات اتحاد رئيس ، يااسبان – غرناظة
 – االسالمية الجامعة في النفس علم أستاذ قوته، سمير بروفسور .3
  .فلسطين غزة،
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  .سابق مؤتمر أو مجلة أي في تنشر لم الورقة أن الباحث يتعهد .1

 هذه اصحاب يبلغ وسوف التحكيم، إلى المقدمة البحوث ستخضع .2
  .اسبوعين فترة خالل العلمية اللجنة بقرار البحوث

 من خاص عدد المؤتمروفي وقائع كتاب في األبحاث هذه ستنشر .3
  .المطلوبة التعديالت بإجراء الباحث يلتزم أن على لحم بيت مجلة

 بريدال على المؤتمر رئيس إلى البحوث، جميع ترسل
 احمد .د أو narja@bethlehem.edu اإللكتروني

  afasfous@bethlehem.edu فسفوس

  راكــــاالشت ومـــرس

 محاسب لدى ونقدا دوالرمباشرة 50 البالغة االشتراك تكاليف تسديد يتم
  .الرسمي االفتتاح من األول اليوم في مرالمؤت

  .بحثية أوراق تقديم بدون للمشاركين مجاني الحضور :مالحظة 

 رـــبالمؤتم ةـــخاص دــمواعي دـــتحدي

 الموافق السبت  يوم هو الملخصات الستالم موعد آخر .1
 إرفاق ضرورة مع ،)أسبوعين( خالل عليها الرد ويتم ،27/2/2016

 .شاركللم الذاتية السيرة

 الموافق السبت يوم هو كاملة األبحاث الستالم موعد آخر .2
22/3/2016. 

 .2015نيسان شهر من 23_22 في المؤتمر سيعقد .3

 التـــوالمراس الـــاالتص
  :إلى بالمؤتمر المتعلقة واالستفسارات المراسالت جميع توجه

    narja@bethlehem.edu  اللكترونيا البريد على العرجا ناهدة .د ؤتمرالم رئيس

  jamilk@bethlehem.edu خضر جميل البرفسور العلمية اللجنة رئيس او

   (+970( 2   2741241 :رقم هاتف 

  : (970+) 059 797 8700جوال 

 رـــالمؤتم اورـــمح 
 الفلسطيني المجتمع في النفسية حةالص واقع :األول المحور

 النفسي والعالج التشخيص في الحديثة التوجهات •

  وتطبيقاته أهميته :اإليجابي النفس علم •

 مراحل عبر الفرد لدى والعنف الحرب حاالت في التدخل طرق •
  .المختلفة العمر

  .المختلفة  العمرية المراحل في والسلوكية النفسية المشاكل •

  .الفلسطيني للمواطن السياسية الحياة في النفس علم قاتتطبي :الثاني المحور

 .االجتماعي النفسي األمن تهدد التي واآلفات المعوقات •

 اإلجتماعي التواصل وشبكات اإلعالم ووسائل النفس علم  :الثالث المحور 

 شبكات و األعالم وسائل ظل في والسلوكية النفسية المشكالت •
 (....يترتوت بوك، الفيس ( الجديدة التواصل

 )األنترنت الفضائيات، النقال، الهاتف  (الحديثة للتقنيات اآلثارالنفسية •

 .النفس علم في والتطبيق البحث في المنهجية :الرابع المحور

 العربي الوطن في النفسية االختبارات واقع •

 اإلكلينيكية الممارسة في التشخيصية األخطاء •

 لسطينف في النفسية البحوث في المستخدمة المناهج •

 اإلشتــراك روطشــ
  .العلمي البحث لعناصر ومستوفياً مجاله، في أصيالً البحث يكون أن .4

  .مجالت في نشر أو مؤتمرات، في تقديمه سبق الذي البحث يقبل ال .5

 )word( برنامج على مطبوعة البحث من إلكترونية نسخة تقدم .6
 األسطر وتباعد ،)Arabic Simplified( نوع من ،)14( حجم بخط

  .صفحة )20( عن تزيد وال ،)واحد سطر(

 حدود في اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة ملخص تقديم .7
  .منهما لكل أقصى كحد كلمة )250-300(

  .الذاتية السيرة عن ملخص تقديم .8
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