
 

 

 مؤتمر التقنیات الحدیثة لإلرشاد النفسى

 الذى قدمته أكادیمیة إشراقة للتدریب بادارة المدربة سماح سالمه بالتعاون

 مع معهد النهضة بالكویت بادارة د رضا عبدالغنى والمدیر التنفیذى د

 امیمة حمد بالتعاون مع جامعة عین شمس

 

 وذلك برعایة ا.د عبد الوهاب عزت رئیس الجامعة و ا.د نظمى عبد الحمید نائب رئیس

 الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة و ترأس المؤتمر ا.د. رقیة شلبى عمیدة كلیة البنات

 و  أ.د/ فتحي الشرقاوي –أستاذ علم النفس بكلیة اآلداب – ج. عین شمس و من ضمن

 المشاركیین من الجامعة ا.د. مى حلمى وكیلة الكلیة لشئون خدمة المجتمع و ا.د. هیام شاهین

 أمین وذلك یوم السبت الموافق ١٩ من ینایر بفندق انتركونتیننتال ستى ستارز بقاعة الهامبرا .

  قدم المؤتمر عدد من الجلسات المعنیة باالرشاد النفسى وحضرهاعدد كبیر من الدكاترة بالمجال
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 الجلسة األول  : رؤیة تقییمیة لواقع اإلرشاد النفسي في مصر

 رئیس الجلسة : أ.د/ فتحي الشرقاوي - أستاذ علم النفس بكلیة اآلداب – ج. عین شمس

 المتحدثین  أ.د/ ایهاب عید – أستاذ الطب النفسي لألطفال – كلیة الدراسات العلیا للطفولة- ج.

 عین شمس، أ.د/ محمد أنور –عمید كلیة التربیة – ج. اإلسكندریة (معاییر تقییم البرامج

 التدریبیة). د/ وسام محمد إبراهیم – رئیس لجنة التعلیم بمحافظة األسكندریة (أدوار المدربین

  والمتدربین في برامج اإلرشاد النفسي)

 

 الجلسة الثانیة  : االتجاهات المعاصرة في اإلرشاد النفسي

 رئیس الجلسة : أ.د/ صفاء األعسر - أستاذ علم النفس بكلیة البنات – ج. عین شمس .

 المتحدثین : أ.م.د/– صفاء اسماعیل مرسي -أستاذ علم النفس المساعد بكلیة اآلداب ج.القاهرة.

 أ.د/ آمال باظة – أستاذ الصحة النفسیة بكلیة التربیة ج. كفر الشیخ.(التوجهات أإلیجابیة

 واإلشاد النفسي)
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 الجلسة الثالثة  : تغییر المعتقد السلبي وفك برمجة العقل الالواعي في

 جلسات اإلرشاد النفسي .

 رئیس الجلسة : د/ أمیمة حمد- المدیر التنفیذي ومدیر العالقات العامة

 لمعاهد النهضة الحدیثة- (تأثیر استخدام أنماط البرمجة اللغویة العصبیة

 في جلسات اإلرشاد النفسي).

  المتحدثین :

 د/ أمل عبد الستار- دكتوراه علم النفس ومستشار معهد النهضة الحدیث

 (اإلرشاد النفسي والبرمجة اإلیجابیة للذات)  .

 ا/ عایدة مبارك النومان- أهمیة االرشاد النفسى فى مرحلة سن الیأس

 (الرجال والنساء).

 ا/ حنان الرمیان – االرشاد النفسى لكیفیة تقلیل تأثیر ضغوطات العمل

 على اسر الموظف.

 

  اكادیمیة إشراقة للتدریب  س ت 40077
  المدربه\سماح سالمه     01112213361 - 01098075370

 



 

 

 الجلسة الرابعة  : اإلرشاد النفسي والوقایة من اإلضطرابات النفسیة

 رئیس الجلسة : أ.د/ جمال شفیق - أستاذ علم النفس بكلیة الدراسات العلیا

 للطفولة – ج. عین شمس

 مقرر الجلسة : د/ أمیمة حمد - المدیر التنفیذي ومدیر العالقات العامة

 لمعاهد النهضة الحدیثة.  المتحدثین : أ.د/ أسماء الجابري- أستاذ علم النفس

 بكلیة الدراسات العلیا للطفولة ج.عین شمس (اإلرشاد النفسي ألبناء

 المرضى النفسیین). أ.د/شحاته سلیمان محمد –أستاذ الصحة النفسیة بكلیة

 التربیة للطفولة المبكرة- ج.القاهرة (متى یكون السلوك ُمشكل، وكیفیة

 التغلب علیه من خالل أهداف اإلرشاد النفسي) د/ فاطمة بنت عبد اهللا بن

 فتح الدین - مهارات المرشد االسرى
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 الجلسة الخامسة  : اإلرشاد النفسي لذوي االحتیاجات الخاصة وأسرهم

 رئیس الجلسة : أ.د/ عبد العزیز الشخص - أستاذ علم النفس بكلیة التربیة–

 ج. عین شمس (اإلرشاد الزواجي واألسري والوقایة من اإلعاقة).

 مقرر الجلسة : د/ أمیمة حمد - المدیر التنفیذي ومدیر العالقات العامة

 لمعاهد النهضة الحدیثة .  المتحدثین :

أستاذ علم النفس بكلیة التربیة ج. عین شمس (اإلرشاد  أ.د/ تهاني ُمنیب - 

 األسري وحمایة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة من التنمر والعنف).

 د/ أمل عد الستار- دكتوراه علم النفس ومستشار معهد النهضة الحدیث

 (اإلرشاد النفسي ألسر األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة) .
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 الجلسة السادسة : االستراتیجیات الحدیثة في الجلسات اإلرشادیة

 رئیس الجلسة : أ.د/ حسام عزب - أستاذ علم النفس بكلیة التربیة – ج.

 عین شمس .  المتحدثین : أ.د/أسامة فاروق مصطفي سالم- رئیس قسم

 االضطرابات االنفعالیة والسلوكیة - كلیة التربیة الخاصة –ج. مصر

 للعلوم والتكنولوجیا (اإلرشاد األسري والدعم النفسي في خفض الضغوط

  النفسیة التي تواجه أسر أطفال اضطراب طیف التوحد).

 أ.م.د/  محمد محمد السید عبد الرحیم –أستاذ الصحة النفسیة المساعد-

 كلیة التربیة ج.بني  سویف (ارشاد ذوي االحتیاجات الخاصة وأسرهم في

 ضوء براوج إعداد معلم التربیة الخاصة)
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 الجلسة السابعة  : قضایا التشخیص والتقییم في اإلرشاد النفسي

 رئیس الجلسة : أ.د/ شادیة أحمد عبد الخالق - أستاذ علم النفس بكلیة

 البنات – ج. عین شمس

 مقرر الجلسة  :  أ.م.د/ نائلة حسن فائق– أستاذ علم النفس المساعد بكلیة

 البنات ج. عین شمس.

  المتحدثین :

  أ.م.د/ محمد خطاب – أستاذ علم النفس المساعد بكلیة اآلداب ج. عین

 شمس (اإلرشاد النفسي للمقبلین على الزواج، واألطفال والمراهقین،

 واإلرشاد النفسي للوالدین في كیفیة التعامل الفعال مع أبناءهم).

  أ.م.د/ سومة أحمد الخضري  –أستاذ علم النفس المساعد بكلیة الدراسات

 اإلنسانیة ج.األزهر (أسالیب توظیف اإلرشاد النفسي في الوقایة من

 المشاكل النفسیة).
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 ورشة عمل  : "تعدیل أخطاء التفكیر ودورها في فاعلیة اإلرشاد النفسي

 د/ أحمد هارون – مستشار العالج النفسي في مصر والوطن العربي

 وعضو الجمعیة األمریكیة للعالج النفسي.
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 الجلسة الثامنة  : إعداد المرشد النفسي في ضوء معاییر الجودة العالمیة

 رئیس الجلسة : أ.د/ محمد البحیري - أستاذ علم النفس بكلیة الدراسات

 العلیا للطفولة – ج. عین شمس .  مقرر الجلسة  : د/ إسالم أحمد عوض –

 دكتوراه علم النفس ونائب رئیس تحریر األهرام .  المتحدثین : د/ دینا

 األلفي – مدرس أمراض األطفال بكلیة الدراسات العلیا للطفولة ج. عین

 شمس (اإلرشاد النفسي والطب النفسي رؤیة مستقبلیة تكاملیة).

 د/ هاني سعد – مدس علم النفس بكلیة الدراسات العلیا للطفولة ج. عین

 شمس (إعداد المرشد النفسي في ضوء معاییر الجودة العالمیة ).

 د/ أمل حمد – مدرس علم النفس بكلیة الدراسات العلیا للطفولة ج. عین

 شمس (التوجهات الحدیثة في أسالیب اإلرشاد النفسي  ).
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 الجلسة التاسعة  : التوجهات الحدیث في إرشاد ما قبل الزواج

 رئیسا الجلسة : أ.م.د/ ماجي ولیم - أستاذ علم النفس المساعد بكلیة البنات

 – ج. عین شمس .  المتحدثین : د/ أمل عبد الستار (االختیار الخاطيء

 وعالقته بالطالق المبكر) د/ سحر شعراوي – مدرس علم النفس بكلیة

 البنات ج. عین شمس (اإلرشاد النفسي للمقبلین على الزواج والمتزوجین

 حدیًثا).

 

 د/ أحمد هارون- استشاري العالج النفسي  (رخصة زواج)  .
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  حفل المؤتمربعدد من االكادیمیین فى مجال االرشاد النفسى
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 وقدشارك عدد من الباحثین من الخلیج

 

 ومن المشاركات من الكویت  ا/ حنان الرمیان  قدمت بحث– االرشاد

 النفسى لكیفیة تقلیل تأثیر ضغوطات العمل على اسر الموظف.

 

 ومن المشاركات من السعودیة د فاطمة فتح الدین
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 ومن المشاركات من الكویت  ا/ عایدة مبارك النومان-قدمت بحث  أهمیة

 االرشاد النفسى فى مرحلة سن الیأس (الرجال والنساء).

 

 وتناول المؤتمر عدد من القضایا الهامة
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 وقد قمنا بدعوت عدد كبیر من الشخصیات العامة ابرزهم السفیر فوزى

 قنصوة وزیر الخارجیة االسبق والسفیرة دالیا

 

 

 وعدد من المختصین بالمجال منهم دمنال عمارة استشارى نفسى
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 وقامت  د/ هیام صابر شاهین – أمین المؤتمربتكریم.د/ نظمي عبد الحمید

 – نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبیئة و د/ فتحي الشرقاوي

 –أستاذ علم النفس بكلیة اآلداب – ج. عین شمس

 

 

 وكرمت د رقیة شلبى المدربة سماح سالمة مدیر اكادیمیة اشراقة للتدریب

 واحدى الجهات المنظمة للمؤتمر
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 وكذالك د رضا عبدالغنى المدیر االقلیمى لمعهد النهضة الحدیث بالكویت

 ودامیمة حمد المدیر التنفیذى للمعهد واحدى الجهات المنظمة للمؤتمر

 

 وقدحضر المؤتمر عدد كبیر من صفوة المجتمع
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 وعدد من المهتمین بالمجال النفسى

 

 ، ولفیف من أساتذة الجامعة والباحثین.
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 والمهتمین بعلم النفس في الوطن العربي

 

 وكرمت درقیة شلبى الباحثات الكویتیات
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 توصیات مؤتمر التقنیات الحدیثة لإلرشاد النفسي الذى قدمته

 اكادیمیة اشراقة للتدریب بالتعاون مع معهدالنهضة الحدیث بالكویت

 وبرعایة كلیة البنات جامعة عین شمس

  

 

 

والعلوم لآلداب البنات كلیة عمیدة شلبي، رقیة الدكتورة          أعلنت

أكثر ناقش والذى المؤتمر توصیات شمس، عین بجامعة          والتربیة

شارك یومین مدار على استمرت جلسات 10 خالل محوًرا 13            من

  بها نخبة من العلماء والباحثین بمصر والوطن العربي.

 تضمنت

بمراكز االهتمام النفسى المرشد بإعداد یتعلق فیما         التوصیات

 اإلرشاد النفسي وتفعیل

لألمومة القومى للمجلس التابعة األسریة االستشارات مكاتب         دور

  والطفولة.
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 كما

وتفعیل النفسى المرشد لتوجه تدریبیة دورات تنظیم أهمیة          أكدت

 دوره فى المدرسة أو فى

قدرات ذوى أبناء لدیها التي األسرة وخاصة األسرة داخل           التعامل

 خاصة لدعم األسرة

إنسانیة النفسي اإلرشاد مهنة تكون أن وشددت الذات،          ودعم

 بالدرجة األولى ولیست

النفسي اإلرشاد مهنة ترخیص وكذلك فقط، المادي للربح          وسیلة

 وذلك بهدف التأكد من

وعمل تأثیر من له لما وإجرائًیا نظرًیا النفسى المرشد           مهارات

 دورات تدریبیة بشكل

  مستمر لمواكبة كل المستجدات العلمیة والتغیرات االجتماعیة.

 وأشارت

واستخدام النفسي اإلرشاد مجال فى التكنولوجیا استخدام أهمیة          إلى

 تقنیات اإلرشاد

أن أهمیة وكذلك األفراد وأفكار مفاهیم صیاغة إعادة في           النفسي

 یدرس األطباء اإلرشاد

مع ونجاح فعالیة أكثر بصورة للتعامل مبسط بشكل          النفسي

 مرضاهم، وأخیًرا توحید

القدرات ذوى مع التعامل في وخاصة النفسي اإلرشاد          مصطلحات

 الخاصة.

 وعن

ا.د. أوضحت فقد المجتمعي الجانب یخص فیما المؤتمر          توصیات،
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 رقیة شلبي أهمیة إطالق

وزارة مع التواصل وأهمیة نفسیة صحة ملیون 100          مبادرة

 التربیة والتعلیم لتعزیز دور

دورات تقدیم أهمیة وكذلك الطالب قدرات لتنمیة النفسي          اإلخصائي

 تدریبیة لآلباء

من انطالًقا وتنمیتها، أبنائهم لدى القوة نقاط الكتشاف          واألمهات،

 مبدأ الوقایة خیر

المرضى ألبناء نفسى إرشاد بتقدیم االهتمام وأیضا العالج          من

 النفسیین لتخفیف حدة

 المشكالت النفسیة والسلوكیة عنهم.

 وأشارت إلى أهمیة اإلرشاد النفسي للمقبلین على الزواج

مع المتاحة الطفل طاقات واستثمار األسرى التناغم تنمیة          وكذلك

 مراعاة الفروق

خالل من إرشادیة برامج توجیه وضرورة األخوة بین          الفردیة

 وسائل اإلعالم المختلفة

الشائعة والمشكالت االضطرابات من والوقایة النفسیة الثقافة         لنشر

 في المراحل

 المختلفة
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 وأكدت المدربة سماح سالمة على ضرورة الحرص على حضور تلك

 الفاعلیات لمالها من اثر على المجتمع
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 وقد حضر المؤتمر عددكبیر من مصروالدول العربیة

 

 وشكر خاص لدكتورة رقیة شلبى عمیدة كلیة بنات جامعة عین شمس
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