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� ,+��� ا�داب ���1
0ء  –.-د ��� ��� ا�� ا�-�3ة ����دة ا�� �	
��

وا3CBة ا1�Bاء ا�@�?<3ن وا�@�?<�ت وأ�;�ء ه��9 ا�5-ر#� 7 4�56 أ���م ��� 


	�ت ا��F#� وا�	�,�� وا3D5EFن �G7 ا ��H��HIوا ����D5�J3م ا�	�� وا���ا

��KD�رآ� L�@M5�
���M ���  ,3ا�O ا�HI�ن ا�	�,N و OP�5�7 ا�QRF اND���I ا

� ,+��� ا�داب ����  –ا�� �	
��.  

وذ��M�? VDW X �-#-ة 
����P V ا�QRFات ا���3#� ا��K5# Uف ,	M-ه� 

� ، ��X ا������ ا�U ,-أت ��م ���م ?�[ آ�ن 
H�QR� اBول  ���2004 ��� ا


<" ه_^ ا�QRFات ه -M� 7 ���3  إa��H� ا�	�D` و�	" ا�-ا$O اBول 

 U�,��de ا��M�ءات ا�	���D اD5F<�� 7 ا�QRFات وا��-وات و?�M�ت ا��M�ش وا

�+� وا��أي وا�	3Mل �
V ا�	�D�ء واi��j5F ، وأgh�ب ا -#-	�.E�$ OD5� ا

�	�3م ا���3آ�� �, iD5EFى ا-� �
 Xl 0,و "M�# ي_�
� اBة  اm�5�Fا

�	

nC Vات و ����D5�JتواJ�oا pl 7 ت�
3.  

  �ـــــــــــــ�م ا��
	�ــــــــ�ر �ــــــ��

  أحمد عبد الفتاح عياد/ األستاذ الدكتور  •

  جامعة طنطا –أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب  •

  � ـــــــــــ�ة �����رآـــــــــد�

الزمالء والزميالت اإلخوة واألخوات أعضاء هيئات التدريس في 
علم النفس واالجتماع والخدمة االجتماعية في مختلف الجامعات أقسام 

المصرية والعربية ، الزمالء والزميالت من الباحثين والباحثات في 
مختلف مراكز البحوث المعنية بالسلوك اإلنساني في مصر وفي مختلف 
أرجاء الوطن العربي ، الزمالء والزميالت من العاملين في مختلف 

دم خدمات نفسية باإلرشاد أو التنمية أو بالتدخل المؤسسات التي تق
  العالجي

  تحية تقدير وإعزاز واحترام إليكم جميعا

يتشرف قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة طنطا عن عقد 
( علم النفس االيجابي وتطبيقاته في الفترة من " مؤتمره التاسع بعنوان 

   )م 2013/  4/  7-9

ريس بقسم علم النفس من خالل وتسعى أسرة أعضاء هيئة التد
موضوعات المؤتمر ومحاوره الفرعية إلى التواصل مع مختلف 
  األساتذة والخبراء والباحثين في مختلف الجامعات المصرية والعربية 

  ا��
	�ــــــــــــــ� �ـــــــــــــــــر���

 :ينعقد المؤتمر تحت رعاية

  بحث العلميوزير التعليم العالي وال/ األستاذ الدكتور  •

  عبد الحكيم عبد الخالق خليل       / األستاذ الدكتور  •

�ــــ� ����ــــر����  �ــــــ� 

  محمد أحمد ضبعون/ األستاذ الدكتور  •

  نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 –محمد ذكي السديمي   عميد كلية اآلداب / األستاذ الدكتور  •
  جامعة طنطا

  �ـــــ� ا��
	�ــــــر��

  خالد إبراهيم الفخراني/ األستاذ الدكتور  •

  وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  �ــــــــــ  ا��
	�ــــــأ��

  عبد السالم أحمدي الشيخ/ األستاذ الدكتور  •

  جامعة طنطا –أستاذ علم النفس المتفرغ بكلية اآلداب  •
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  + ـــــ�ل ا���ـــ� ($ �'ــــا)�'�&�: $ ـــــ�ر ا�#�"ــــا��!

  السمات االيجابية واالستغراق الوظيفي  - 

 المواطنة التنظيمية في المنظمة يجابية وعالقتها بأساليب القيادة اال - 

  .السمات االيجابية للقادة وعالقتها باتخاذ القرارات الغير تقليدية  - 

السعادة واألمل والتفاؤل لدى المديرين وانعكاسه على  - 
 .المرؤوسين وبيئة العمل

 . السمات االيجابية والحلول اإلبداعية للمشكالت  - 

 . ي ايجابيات العمل الجماع - 

 . جودة الحياة في بيئة العمل  - 

  $ ـــــ+ ا)�'�&ـــــ�ة وا�0/��ــــا.-: , ـــــ�ر ا�#��ــــــا��!

  السعادة األسرية ومقوماتها  - 

 .أساليب التنشئة المعززة لإلمكانات االيجابية للطفل  - 

 القيم الدينية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى الزوجين  - 

 . بي لألبناء نحو أبنائهم المنبئات باالتجاه االيجا - 

في مواجهة ضغوط  األمل ، تأكيد الذات ، المرونة ، الحب - 
 . الحياة األسرية 

  5 ـــــــ�ت ا��30ــــــا-�0ا	�'�: 2 ــــــ�ر ا��ا&ـــــــا��!

  . األساليب االيجابية في مواجهة الضغوط  - 

 . التحكم في العادات  والتكيف االيجابي مع المحن  - 

 . ات الروحية في مواجهة الضغوط االستراتيجي - 

مهارات اإلدارة الذاتية واالنفعاالت االيجابية في التواصل  - 
 . مع اآلخرين 

 .الفروق بين الجنسين في أساليب مواجهة الشدائد  - 

  � ــ�ت ا��/�9ــ� وا)8��ا&ـ�ت ا)�'�&�ـا�3�7": � ـ�ر ا���6ـا��!

ة تنمية اإلمكانات االيجابية كدرع واق من اإلصاب - 
  . باألمراض النفسية 

 . تنمية اإلمكانات االيجابية كداعم وميسر للعالج النفسي  - 

تنمية اإلمكانات االيجابية والعالج المعرفي النحرافات  - 
 .السلوك والتفكير 

 . العالج النفسي االيجابي  - 

السعادة ، األمل ، التفاؤل ، الثقة في الذات ، الرضا عن  - 
  . والجسمي  الحياة في مواجهة المرض النفسي

  .التالقي بين علم النفس االيجابي والعالج النفسي التقليدي 

  ; ـــ�ل ا���0ــ� ($ �'ـــ�ت ا)�'�&�ـــا�3�7": �دس ــ�ر ا�9ــا��!

 . تنمية اإلمكانات االيجابية للمعلم والمتعلم   - 

 . تنمية مهارات التواصل االيجابية بين المعلم والمتعلم  - 

 . ية واللعب في النمو النفسي للمتعلم أهمية األنشطة الجسد - 

السمات االيجابية ودورها في تنمية األمانة األكاديمية  - 
 . للطالب 

 . السمات االيجابية للطالب كمنبئات بمستقبله األكاديمي  - 

 . تنمية مهارات التفكير االيجابي  - 
  .  المهارات االيجابية في التواصل 

بحوث التي تعنى بإبراز وفي مختلف األقسام العلمية ومراكز ال
األدوار المهمة للعلوم االجتماعية بوجه عام وعلم النفس بوجه خاص في 

  .فهم واقع اإلنسان العربي ومستقبله 

وكذلك دور علم النفس الفاعل في التنمية الشاملة للمجتمعات  
سان العربية وتحديثها من خالل الكشف عن اإلمكانات االيجابية لإلن

العربي الذي أصبح يواجه تحديات كثيرة وصعبة بدءا من انتشار األوبئة 
إلى انتشار الفقر والبطالة والصراعات السياسية وهذه التحديات تتطلب 
سمات شخصية تتسم بااليجابية كالسعادة واألمل والتفاؤل حتى يتمكنوا 

هدف من مواجهة التحديات والمضي قدما في مجاالت الحياة المختلفة ب
  .تحقيق مستوى مناسب من الصحة النفسية 

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

  المؤتمر

  أحمد عبد الفتاح عياد/ األستاذ الدكتور 
  رئيس مجلس  قسم علم النفس
  مقرر عام المؤتمر
  

  � ــــــــ<اف ا��
	�ـــــــــــــأه

تحقيق التواصل العلمي بين الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم  - 
السلوكية واالجتماعية نحو االهتمام العلمي باإلمكانات والقدرات النفسية 
االيجابية لما لها من دور جوهري في تحسين مستوى صحة الفرد الجسمية 

 . اة والنفسية وزيادة مستوى رفاهيته في الحي

ال يخفى على أحد ما يشهده القرن الحادي والعشرون من تغيرات  - 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية فضال عن التغيرات التي لحقت 
بالقيم اإلنسانية وتسببت في صراعات بين القديم والجديد ،وهذه 
التغيرات المتسارعة والصراعات المتعددة تحمل بين طياتها كثيرا من 

لمتاعب النفسية وكثيرا من مصادر الضغط النفسي وبالتالي اآلالم وا
الكثير من الشقاء النفسي األمر الذي يستلزم االهتمام بأهم المتغيرات 

 .النفسية والشخصية االيجابية بهدف توظيفها وتنميتها 

التعرف على أساليب واستراتيجيات مواجهة ومعايشة الضغوط  - 
  . النفسية في مختلف مراحل الحياة 

 .إبراز دور اإلمكانات االيجابية في الوقاية من االضطرابات النفسية  - 

  .االهتمام بالعالج النفسي االيجابي 

  ـ�ــــــــــــــــــــــ�ور ا�ـ�ـ
	ـ�ــــــــــ�ـ!ـ

  $ ـــ� ا)�'�&ـــ; ا��/ـــ�ت ��ـــ	�?��: �ر ا.ول ـا��!

  .المواجهة االيجابية لألزمات  - 

 .يجابية للفرد لمواجهة اإلعاقة تنمية اإلمكانات اال - 

 جودة الحياة للمسنين  - 

ي والموسيقى في مواجهة التأمل ، االسترخاء ، التذوق الفن - 
 .الشدائد

إكساب المراهقين القيم األخالقية وكيفية الحكم على اآلخرين  - 
 . والتوافق معهم 

الثقافات التربوية االيجابية التي تدعم التفكير المرن والسلوك  - 
 . بي االيجا

المشاركة الفعالة في التغيرات السياسية من خالل التنمية  - 
  .االيجابية ألبعاد الشخصية 
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حضور المؤتمر للباحثين من داخل جمهورية مصر  ورسوم -7

،  )مائتان وخمسون جنيها مصريا ال غير( جنيها مصريا  250العربية 
استالم المشارك حقيبة أعمال المؤتمر ، وثالث : وتشمل رسوم االشتراك 

 .استراحات غذاء ، وثالث استراحات شاي خالل أيام المؤتمر الثالثة 

) صفحة  20ال يتجاوز ( رسوم الحضور والمشاركة ببحث  -8
( دوالرا أمريكيا  450 للباحثين من خارج جمهورية مصر العربية 

، ومن داخل جمهورية ) أمريكيا الغير والرا أربعمائة وخمسون د
أربعمائة وخمسون جنيها ( جنيها مصريا       450 مصر العربية 
 ) .مصريا الغير 

أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشر   -9
 .البحث بمجلد المؤتمر 

أحمد عبد / ترسل البحوث باسم السيد األستاذ الدكتور  -10
ئيس مجلس قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة طنطا الفتاح عياد ر

 :ومقرر عام المؤتمر على العنوان التالي 

كلية  –طنطا  –محافظة الغربية  –جمهورية مصر العربية   
   ترسل على البريد االلكتروني أوقسم علم النفس ،  -اآلداب 

Fakhrany61@hotmail.com  - dr.ayid@yahoo.com 

  �ــــــــــــــــ�رآ� ($ ا��
	�ــــــــ�وط ا���ـــــــــــ@
أن تكون البحوث المقدمة للمؤتمر أصيلة ، وتدخل ضمن  -1

محاوره األساسية المعلن عنها ، وأال يكون قد سبق نشرها أو إلقائها في 
  .سابقة  مؤتمرات

يراعى في البحث أصول الكتابة العلمية ، وكل صفحة زائدة  -2
تحسب بعشرة دوالرات للباحثين من خارج جمهورية مصر العربية ، 

 .وتحسب بخمسة عشر جنيها مصريا للباحثين من داخل الجمهورية 

ونوع الخط IBM ) ( يكتب البحث على الحاسب اآللي بنظام  - 3
simplified Arabic  للهوامش على أن  12 للعناوين  16 لمتن ول 14بحجم

 .، مع ترك الهوامش االفتراضية  سم25% 17.5يكون مقاس الصفحة 

يرسل ملخص البحث الكترونيا في موعد غايته بداية شهر  - 4
 150في صفحة واحدة وال يزيد الملخص عن  )م1/2/2013( م2013فبراير
 .كلمة 

بداية شهر ) ونيا الكتر( يرسل البحث كامال في صورته النهائية  - 5
 )م1/3/2013(م 2013مارس 

رسوم االشتراك لحضور المؤتمر للباحثين من خارج جمهورية  - 6
مائتا وخمسون دوالراً أمريكيا ال ( دوالر أمريكي  250مصر العربية 

  ) غير 
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