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الرعاية  تحت  املؤتمر  وضــع  وقــد 
ــاذة  ــ ــت ــ ــدة األس ــي ــس ــل الـــشـــرفـــيـــة ل
أســـتـاذ  األعــسـر  الدكتورة  صفـاء 
 - الـبـنــات  كلـيـة   - الـنـفـس  عـلــم 

جـامـعـة عــيـن شــمــس 
األستاذ  السيد  املؤتمر  رئيس  وكان 
عـمـيـد   - مـخـيـمـر  عـماد  الدكتور  

كلـيـة األداب - جـامعــة الــزقـازيـق 
مـحـمـد  األستاذ  من  كال  وبرعاية 
عـبد الـتـواب عـبد الـمـولي - مدير عام 
والرسمي  العام  للتعليم  العامة  اإلدارة 
فـهمي   العـزيــز  عـبـد  واألستاذ  لغات 
-  مديـر إدارة الـمعـصـرة الـتعـليـمـيـة 
رئيس  السوسى  مختار  اللواء  والسيد 

مدرسة املختار الخاصة لغات
حيث  يتجه العالم في اآلونة األخيرة 
أفرع  بني  التكاملي  املنهج  إعتماد  إلي 
زاد  بعدما  وذلـــك  املختلفة  الــعــلــوم 
التخصص الدقيق داخل كل علم بذاته 

الشمولية  النظرة  العلماء  فاستعاد   ،
ركز  هنا  ومن   ، حي   ككائن  لإلنسان 
املؤتمر هذا العام على املنهج التكاملي 
في علم النفس كمدخل لدراسة السلوك 
، وقد  اإلنساني دراسة دقيقة وشمولية 
تم التركيز في دورة املؤتمر لهذا العام 
علي تكامل ثالثة أفرع من علم النفس 
نشوء  في  األساسية  الركيزة  يمثلون 
النفس  علم   : وهي  اإلنساني  السلوك 
 ، التربوي  النفس  وعلم   ، اإلكلينيكي 

وعلم النفس الوقائي 
مفهوم  عن  املؤتمر  محاور   وكانت 
االنتقال  وكيفية  التكاملى  النفس  علم 
من املفهوم العلمى إلى التطبيق العملى 
إلى  بما يؤدى  فى املجاالت اإلكلينيكية 
االرتقاء باملنظومة الخدمية فى مجال 
فى  النفسية  والصحة  النفسى  الطب 
املدارس بمختلف مراحلها والجامعات 
الوقائى  النفس  بعلم  االهتمام  مــع 

كمدخل للوقاية من األمراض النفسية 
الـنـفــس  عــلــم  مجال  فى  تم  وقد 
عـلـم  أهمية  دور  مناقشة  الــتـربـوي 
الـتـطــويـر  فـي  الـتربـوي  الـنـفـس 
الـتـعـلـيـمـية  للـمـنـظــومـة  الـحــديـث 
الـمـطـلــوب  الـتـعــلـيـم  وأســالـيب 
الـفــئـات  عـلـي  تـطـبـيـقـهـا 
والـفـئــات  للـطــالب  الـخـاصــة 

الـبـيـنــيـة مــثـل :-
الـتـعـلــم  صـعـــوبـات  حــاالت   >
لــهـذه  الـمــتــاحــة  والـبـرامــج 

الـفـئــــات .
مــا   ( وســـيـاســـاتـه  <   الـدمــج 

لـه ومـــا عـلــيـه ( .
 وفى مجال عـلــم الـنـفــس الوقائي 
ومـبــادئ  ســيـاســات  مناقشة  تم 
األمـراض  مــن  الـوقـايـة  وبـرامــج 
وأهــمــيــة  تـطــبـيـق  الـنـفـسـيـة 
الـصـحـة  مـنـظـمـة  مـفـهــوم 

الـصــحـة  أن  باعـتـبــار  الـعــالـمـيـة 
مـن  الـخـلــو  تـعـنـي  ال  الـنـفـسـيـة 
بـجــودة  اإلرتـقــاء  بـل  الـمـرض 

الـحــــيــاة .
الـنـفــس  عـلــم  ــال  ــج م ــى   وفـ
عرض   الـتـشــريـح  تم  اإلكلـيـنـيـكي 
شرح  كذلك  لـلــمـخ   الـوظــيـفـي 
ودوره  الـنـفـســـي  أهمية· الـقـــيـاس 
.وأسباب الـخــلـل  الـتـشــخـيـص  فــي 
ســــبـبـيـة  فــي  ودوره  الـمـعــرفـي 
.وأهمية  الـنـفـســـيــة  األمــــراض 
وجود فريق عالجى مدرب ودور كل فرد 
وقامت بإلقاء املحاضرة االفتتاحية 
أد. صـفـاء األعـســر أستاذ علم النفس 
عن  شمس  عني  جامعة   – البنات  كلية 

علم النفس اإليجابي – رؤية مختلفة 
جلسات  شمل  املــؤتــمــر  وبــرنــامــج 
وكــانــت  عــمــل  ورش  تبعها  علمية 

الجلسات العلمية كاالتى:

علم النفس التكاملى والصحة النفسية 

علم النفس اإلكلينيكى - علم النفس التربوى - علـم الـنفس الوقائى 
التكامل بني أفرع علم الـنفس لتعزيز الصحة الـنفسية

الـمـؤتـمـر اإلقـلـيـمـي الـثـالـث لـعـلــم الـنـفـس الـتـربـوي

عقد بالقاهرة فى 
الفترة من 5-10 سبتمبر 

الـمـؤتـمـر اإلقـلـيـمـي 
الـثـالـث لـعـلــم الـنـفـس 

الـتـربـوي تحت عنوان 
علم النفس التكاملي 

والصحة النفسية  وذلك 
بهدف الـتــكامـل بــيـن 
أفــرع عــلــم الـنـفــس 

لـتـعــزيــز الـصــحـة 
الـنـفــســيـة )عــلـم 

الـنـفــس اإلكـلـيــنـيـكي 
- عــلــم الـنـفــس 

الــتـربــوي - عـلــم 
الـنـفــس الــوقـــائـي(
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الجلسة العلمية األولى:
 – الـعـــزائـم  أبـو  مـحـمـود  د.  بـرئــاســـــة 
العاملية  الجمعية  رئيس   – النفسي  الطب  استشاري 
أحـمـد  أد.  و  اإلسالمية للصحة النفسية 
خــيـري حـافـظ – أستاذ علم النفس – كلية اآلداب – 

جامعة عني شمس 
 حيث تحدث أد. عـــادل عــبـد الله عميد كلية علوم 
النفس  علم  عن  الزقازيق  جامعة  والتأهيل   اإلعاقة 

الوقائي – البعد الحديث في الصحة النفسية 
ثم تحدث أد. عـمـــاد مـخـــيـمــر عميد كلية اآلداب 
– جامعة الزقازيق  عن علم النفس التكاملي ومجاالته 

الجلسة العلمية الثانية: 
 – ســــعــد  أحــمـــد  أد.  بـرئــاســـــة 
أستاذ الطب النفسي – كلية الطب – جامعة عني شمس 
و أد. فـتـحــي الـشـــرقــاوي – أستاذ علم النفس – كلية 

اآلداب – جامعة عني شمس 
أستاذ علم  الله عـســكــر  أد. عــبـد  حيث تحدث 
تقييم  عن  الزقازيق  جامعة   – اآلداب  كلية  النفس 

االضطرابات النفسية  
األستاذ  الـعـــزائـم   أبـو  نـجــالء  أد.  تحدثت  ثم 
الوظائف  عن   األزهــر  جامعة   – بنني  الطب  بكلية 

العقلية العليا واضطراباتها كمؤشر للمرض النفسي 
الـجـلـسـة الـعـلـمـيـة الـثـالـثـة 

الرئيس   – الله  جــاب  شـــعـبـان  أد.  بـرئــاســـــة 
جامعة   – اآلداب  كلية   – النفس  علم  لقسم  السابق 
القاهــرة و أد. رشـــا الـــديـدي – األستاذ ورئيس قسم 

علم النفس – كلية اآلداب – جامعة عني شمس .
حيث تحدث أد. مـحـمـد ســـعـد أستاذ علم النفس 
ملناهج  املنشود  التطوير  عن  البريطانية  الجامعة   –

إعداد األخصائي النفسي 
الطب  أستاذ  الـبـكــري  شـــويـكار  أد.  تحدثت  ثم 

النفسي كلية الطب  جامعة بـنـــهــــا  عن 
ذوي   ( الخاصة  للحاالت  املبكر  االكتشاف  أهمية 

اإلعاقات – املوهوبني (
 كذلك تبع اليوم االول للمؤتمر ورش الــعــــمـل على 
مدى  4 أيام فى كال من مدارس املختار الخاصة للغات 

ومستشفى د. جمال ابو العزائم بمدينة نصر 
ورشة العمل األولي :

لألطفال  والـسلوكية  الـنـفـسـية  الـمـشكالت 
بـالـمـدارس وصـعوبات التعـلم وطرق التدخـل 

ورشة العمل الثانية :
بـيـئـــات  في  ودورهــا  الـنـفـســيـة  الـصــحـة 

الـتـعـلـــم الـمـخـتـلـفـة .
ورشة العمل الثالثة:

والــســــلـوكــيــة  الـنـفــســـيــة  الـمـشــكالت 
لـلـمـــراهـــقـيـن :

ورشة العمل الرابعة :
املراهـقة  مرحلة  فى  الـرياضي  النـفس  علم  دور 

.والـتـثـقـيف الجنـسي فـي ظل العوملة اإللـكتـرونية 
ورشة العمل الخامسة

والـعــالجــات  الـتـشــخــيـص  فـي  الـجــديـد 
الـنـفـســيـة لألمــراض الـنـفــســيـة 

ورشة العمل السادسة 
العالج املعرفى السلوكى  ودوره في عالج اضطرابات 

الشخصية واالنحرافات السلوكية واإلدمان
< وفى النهاية تقدم الجميع بخاص الشكر لألستاذة 
الدكتورة نجالء ابو العزائم األستاذ بجامعة األزهر بنني 
على إشرافها الدقيق على تنظيم املؤتمر وحسن اختيارها 
للموضوعات العلمية بحيث تظهر الـتــكامـل بــيـن أفــرع 

عــلــم الـنـفــس لـتـعــزيــز الـصــحـة الـنـفــســيـة


