
 

                                                         

 

(النفسية الصحة قسم)  الزقازيق بجامعة التربية لكلية األول الدولي المؤتمر  

  بعنوان

منظور من والمواطنة المعاصرة الشباب قضايا  

(نفسي -اجتماعي)  

 

3142 أكتوبر 41-41 من الفترة فى  

الزقازيق لجامعة بعةالتا الكبرى المؤتمرات قاعة  

 

رعاية تحت  

                                                   الدكتور االستاذ              

   الدكتور االستاذ    

                             عبدالعـــال محمود محمد           

        المحروقى حسن حمدى

                                                            الزقازيق جامعة رئيس                

              التربية كلية عميد

                                                                                       

المؤتمر رئيس  

رضوان حسن فوقية/  الدكتورة  االستاذة  

 رئيس قسم الصحة النفسية

 



 

ةمقدم  

 ة ة هىى  المجيىى   الثىىة   هىى   علىى  عىى   مىى ة  ةبمن سىىب  ينىى ي  52 ثىىة    إطىى   فىى 
نش ء ال يمق اطي  في ال ي  ي  الت بيى  بكلي  النفسي  الصح  قس  يعق  ،  ج ي   جمهة ي  ةا 

 :  علمي  مؤتم ا تع ل  اهلل بمشيئ  الزق زيق ج مع  –

 (  نفسي– جتم عيا)  منظة  من ةالمةاطن  المع ص   الشب ب قض ي  حةل

 بعىىى  ةطىىى   الةاقىىى  هىىى ا ةتقيىىىي  الشىىىب ب التج هىىى   الىىى اهن الةاقىىى   صىىى  يتنىىى ةل
 ةالع لميىى  المحليىى  الح ليىى  المتغيىى ا  ضىىةء فىىي الشىىب ب متطلبىى   حىىةل ةالتةجهىى   الىى ؤ 
 مجى ل فىي ةالعى ملين الحكةميى  الج معى   ألسى ت   طيبى  علميى  ف صى  المىؤتم  ه ا ةيتيح
 فىي ةالفكى  الى يي ة ةا  الجى معي التعلىي  مؤسسى   مختلى  فىي  ةالبى حثين ةالتعلي  الت بي 

 ةتح يىىىى  ةتقييمهىىىى  الىىىىةطن شىىىىب ب نظىىىى  ةجهىىىى   ةين قشىىىىةا ةيحللىىىىةا يفسىىىى ةا ألن المجتمىىىى 
 البشى ي  ةالط قى   الكىةا   تنميى  حىةل التصىة ا  مىن مجمةعى  ةض  يجل من مشكالته 

 .الةطن شب ب في الك من  اله ئل 

 

 

 

 

 

 

 

 



المؤتمر فأهدا  

 عىىن للكشىى  متك مىىل ةطنىى  لمشىى ة  ةاقعىى  سىىين  ية صىىي    إلىى  المىىؤتم  يهىى  
 بمؤسسسىىى   الم تبطىىى  الشىىىب ب قضىىى ي  ةكىىى ا المختلفىىى  الحيىىى   م احىىىل فىىى  الشىىىب ب قضىىى ي 
 متك ملى  عمليى  لبى ام  متك ملى  است اتيجي  ةصي    القض ي   ةحص  االجتم عي ، ال ع ي 

 -الصىىىىح  -ةالتعلىىىىي  الت بيىىىى ) فىىىىي معنيىىىى  لىىىىةزا ا  تقىىىى   ةت ةبيىىىى  تكنةلةجيىىىى  ةمشىىىى ةع  
 (اإلعال  -االجتم عي التض من

 االسىىت اتيجي  لتنفيىى  بىى لمؤتم  المشىى  كين بىىين مىىن متخصىى  علمىىي ف يىىق ةتكىىةين
 .الع بي  مص  بجمهة ي  المعني  الةزا ا  ب ع ي  ب لةطن المق م 

المؤتمر محاور  

:وهي الحالى للمؤتمر تقدم التى للبحوث المقدمة الموضوعات  

 .المع ص   الشب ب قض ي  ةتح ي  تشخي  -4

 الشب ب قض ي  تج   المعني  ةالةزا ا  المؤسس    ة  -5

  ةالمةاطن  الةطن نحة الشب ب اتج ه   -3

 .الشب ب ل   الش عي  ة ي  الش عي  الهج   يسب ب -4

  للشب ب تق   التي النةعي  الخ م   -2

 .الشب ب من الخ ص  االحتي ج    ةي قض ي  -6

  الشب ب ل   ةالنفسي  االجتم عي  المشكال  -7

 .الشب ب ل   المةاطن   ة  تنمي  في الج معي التعلي   ة  -8

 .بللشب  ةاجتم عي نفسي يخص ئي إع ا  -9



 ةالعىى   الفنىىي التعلىىي  بقضىى ي  الشىىب ب بتةعيىى  ةالع بىىي المصىى ي اإلعىىال   ة  -01
 .الشب ب منظة  من

 ةالت بيىى  االجتم عيىى  ةالخ مىى  ةالنفسىىي الطبىىي المنظىىة  مىىن الشىىب ب قضىى ي  -00
 .ةالفني  ةالت بي  ال ي ضي 

 .التخص  مج ل في الشب ب ةمشكال  الؤسس   في النةعي  الخ م  -05

 التكنةلةجيىىىى  ةالتطبيقىىىى   العمليىىىى  ةالبىىىى ائل ةالبىىىى ام  اإلج ائيىىىى  المشىىىى ةع   -03
 .الخ يجين لشب ب

 .الشب ب مشكال  لحل الخ مي  المش ةع   تةفي  في الةطن  ة  -04

 المختلفىىىى  الشىىىىب ب قضىىىى ي  لمةاجهىىىى  ح يثىىىى  عالجيىىىى  ةاسىىىىت اتيجي   يسىىىى ليب -02
 ......(يقتص  ي  -يس ي  -مهني )

 المؤتم  ه مش عل  ن ة 

 . الشب ب لقض ي  ةالمس ن ةن ال اعمةن

 .التخصص   ك ف  عن للشب ب الخ م   مق مة

. المختلفة وقضاياهم الشباب دعم فى دور لهم الذين والمسئولون رارالق صناع  

 . التعليم نظم من الشباب متطلبات

 .الشباب مواجهة فى التعليم دور

 

 

 

 

 



والملخصات البحوث كتابة شروط  

البحوث كتابة فى العلمية المنهجية بالقواعد التقيد -1  

للمؤتمر لرئيسيةا المحاور بأحد البحث لموضوع الوثيق االرتباط -2  

 جميع فى مصحوبا االنجليزية أو العربية باللغة نسخ ثالث من البحث يقدم -3
 من ونسخة كلمة( 151) منهما كال اليتجاوز واالنجليزية بالعربية بملخصين األحوال
. دى سى على والملخصين البحث  

 صفحاته عدد تتجاوز آال على الكوارتر ورقة بحجم الكمبيوتر على البحث يكتب -4 
 للبحوث مصرية جنيهات عشرة عنها يدفع ذلك على تزيد صفحة وكل صفحة( 21)

.مصر خارج من للبحوث دوالرات خمسة مصر،أو داخل من  

 الدائمة العلمية اللجان أعضاء قبل من للتحكيم المقدمة البحوث جميع تخضع -5
.للمؤتمر العلمية واللجنة للجامعات االعلى بالمجلس  

 ،(2113-8-15)أغسطس شهر منتصف المشاركة بطاقات لتلقى موعد آخر -6
(.2113) سبتمبر أول  كاملة والبحوث  

  المراسالت

المؤتمر فى االشتراك رسوم  

.مصر داخل من ببحث للمشاركة مصرى جنيه( 311)  

.مصر خارج من للمشاركة مايعادلها أو أمريكى دوالر( 411)  

 االسدتاذ باسدم الددفع مقبول بشيك أو نقدا رالدوال  أو المصرى بالجنية االشتراكات تسدد
 سعفان ابراهيم احمد محمد/  الدكتور

:مايلى االشتراك رسوم تغطى  



.المؤتمر اعمال فى االشتراك -1  

(.المؤتمر كتاب)المؤتمر لوقائع العلمية المادة -2  

.ستراحة اال فترات خالل والمأكوالت المشروبات -3  

:إلى العمل وأوراق البحوث ترسل    

1113241400:الكلية ت  

1113214450:  فاكس  

14413113231-14331101210: محمول  

 Foe@zu.edu.eg : البريد االلكترونى 

  M_h_edu@yahoo.com 
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