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 واقع وطموحات. ؛رشاد النفسي في الجامعات الفلسطينيةل : ا مؤتمر 
  :مقدمة

التغـيرات االجتماعية والثقافية والتكنولوجيـة، وما تبعها من تغيرات في المحيط وزيادة في المعرفة، وتنوع 
لك كله من وعـى أفراد المجتمع بضـرورة في التخصصات الجامعية، وزيادة في أعداد الطلبـة، وما ترتب على ذ

ة لمسـايرة هـذه التطـورات، وبـث روح الـتعلم والتشـجيع علـى الممارسـة الـتعلم وأهميته، قد أسس لتوجهات حثيث
 العلميـة، مـن خـالل التغيـير في المطلوب من برامج دراسـية، وإدخـال تخصصـات جديـدة، واالسـتغناء عـن أخرى. 

ي ظـل ظـروف اجتماعيـة وأسـرية واقتصـادية وشخصـية، يعيشـها الطالـب الجامعي، من بينهـا: كل هـذا ف
تغـير الوضع الدراسي، ومكان اإلقامة، وانفصاله عن أسرته، وبدء مشوار تحملـه المسـؤولية، وما قد يعتري ذلك 

 من عـدم وضـوح الرؤيا والهدف، وما إلى ذلك من مشكالت.
لتحديات تبرز، وأخذت الضغوط النفسية التي تواجه الطالب إلثبات ذاته وتحقيق نجاحه من هنا أخذت ا  

تظهر، فأصبحت الحاجة إلى اإلرشاد النفسـي واإلرشاد التربوي واالجتماعي أمرًا ضروريًا ومن ضرورات الحياة 
  الجامعية.

 
 : المؤتمر هداف أ

 إلى تحقيق ما يأتي: يهدف المؤتمر 
ـــــــــى إالحاجـــــــــة  الـــــــــوعي بأهميـــــــــةزيـــــــــادة  .1 ظـــــــــل  الفلســـــــــطينية فـــــــــيرشـــــــــاد النفســـــــــي فـــــــــي الجامعـــــــــات إلال

  .الظروف التي نعيشها
المجتمـــــــــــــــع  فـــــــــــــــي للطالـــــــــــــــب الجـــــــــــــــامعي  الصـــــــــــــــحة النفســـــــــــــــيةدمات خـــــــــــــــواقـــــــــــــــع  إلـــــــــــــــىالتعـــــــــــــــرف  .2

 الفلسطيني.
رشـــــــــــــاد إفـــــــــــــي  ،وعلـــــــــــــى وجـــــــــــــه التحديـــــــــــــد التعلـــــــــــــيم العـــــــــــــالي ،التعليميـــــــــــــة دور المؤسســـــــــــــاتمعرفــــــــــــة  .3

 والمعيقـــــــــــات التـــــــــــي تجـــــــــــاوز الصـــــــــــعوباتجـــــــــــل أمـــــــــــن  ،كافـــــــــــةالجوانـــــــــــب مـــــــــــن  هموتـــــــــــوجيهالطلبـــــــــــة 
 .تخرجهم ، وما بعد الجامعيةالتعليمية ثناء مسيرتهم أفي  الطلبةتعترض 

النفســـــــــــيين  لمتخصصـــــــــــينواالطلبـــــــــــة تســـــــــــليط الضـــــــــــوء علـــــــــــى أهميـــــــــــة تع يـــــــــــ  العالقـــــــــــة مـــــــــــا بـــــــــــين  .4
الصــــــــــــحة  ةلــــــــــــى تع يــــــــــــ  ثقافــــــــــــإبغيــــــــــــة الوصــــــــــــول  ،فــــــــــــي الجامعــــــــــــات الفلســــــــــــطينيةواالجتمــــــــــــاعيين 

ــــــــــ واهميتهــــــــــا،النفســــــــــية  ــــــــــب الوق ــــــــــي االضــــــــــطر و لتجن ــــــــــة، ابات النفســــــــــيةع ف ــــــــــي  العميق ــــــــــا مــــــــــا والت غالب
 .مشاكلهم حل قدرتهم علىتحد من و  ها،وتعرقلسير حياة الطلبة تعيق 
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رشـــــــــاد النفســـــــــي فـــــــــي الجامعـــــــــة وكـــــــــل مـــــــــن البيـــــــــت والمدرســـــــــة إلبـــــــــين ا هـــــــــاوتطوير العالقـــــــــة تنميـــــــــة  .5
 مؤسسات تربوية وتعليمية سابقة للتعليم الجامعي. بوصفها 

 :المؤتمرمحاور 
  .ثير  البيئة المحيطة في الطالبأت.1
 .رشاد فيهاإلية اهمأ للطلبة و  المحتفلة الضطراباتا.2
 الطلبة.العنف عند .3
  التخرج.الخوف والقلق من المستقبل بعد .4
 رشاد النفسي في الجامعات الفلسطينية.إل.واقع ا5
  ..استراتيجيات التوافق والتكيف للطالب الجامعي6
  .حياة الطالب في وأثرهااالجتماعي وسائل التواصل  .7
  .تجارب وقصص نجاح في الجامعات الفلسطينية.8
  .ةالفلسطينيفي الجامعات  قةاإلعاذوي الطلبة  حاجات .9

 :(وراق العملأو أ/ البحثية شروط االشتراك )تقديم األوراق العلمية
 .افي مجالهة أصيل الورقة العلمية كون تأن  .1
 .أعاله أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر .2
ــــــــــــــدم ملخصــــــــــــــات البحــــــــــــــو  .3 ــــــــــــــة / أوراق العمــــــــــــــلتق ــــــــــــــة  األولي ــــــــــــــة، وبشــــــــــــــكل  /باللغــــــــــــــة العربي اإلنجلي ي

 .مفتاحية( كلمة/ مع كلمات 250 - 200) موج 
لملخــــــــــــص أو البحــــــــــــث علــــــــــــى )اســــــــــــم الباحــــــــــــث، ومكــــــــــــان عملــــــــــــه، ورتبتــــــــــــه ا  أن تشــــــــــــتمل صــــــــــــفحة  .4

 األكاديمية، وبريده اإللكتروني، ورقم هاتفه، ورقم الفاكس(.
اإلنجلي يــــــــــة، علـــــــــــى أن يشــــــــــمل كـــــــــــل  /باللغـــــــــــة العربيــــــــــة وراق العمـــــــــــل النهائيــــــــــة أو أتحــــــــــرر البحــــــــــو   .5

ــــــــــة و  ــــــــــةبحــــــــــث ملخصــــــــــًا باللغــــــــــة العربي صــــــــــول أل، مــــــــــع ضــــــــــبط المراجــــــــــع حســــــــــب اآخــــــــــر باللغــــــــــة اإلنجلي ي
 .المعمول بهاالعلمية والبحثية 

ــــــــــــى برنــــــــــــامج ) .6 (، 14( بخــــــــــــط حجــــــــــــم )wordتقــــــــــــدم نســــــــــــخة إلكترونيــــــــــــة مــــــــــــن البحــــــــــــث مطبوعــــــــــــة عل
 .ستخضع البحو  المقدمة إلى التحكيمو . (Simplifiedعربيمن نوع )
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 :التحضيرية للمؤتمر التحضيرية اللجنة
 

 مكان العمل  المسمى الوظيفي االسم الرقم
 مريكية ألالجامعة العربية ا عميد البحث العملي  د. محمود مناصرة 1
 جامعة القدس المفتوحة   عضو هيئة تدريس  أبو بكر   دإيا د. 2
 مريكية ألالجامعة العربية ا عميد كلية األداب  أبو الربد. مروان  3
 مريكية ألالعربية ا الجامعة عضو هيئة تدريس   أبو الحسن لد. وائ 4
 يكية مر ألالجامعة العربية ا عضو هيئة تدريس  أ .فادي عالن  علي  5
/رئيسا للجنة حرز هللا يلىل .أ 6

  التحضيرية
 مريكية ألالجامعة العربية ا مرشدة اجتماعية ونفسية 

 
 :تواريخ مهمة

مع لمحة تعريفية بالباحث تتضمن )االسم، مكان العمل، الرتبة  /البحثوراق العملأ ملخصات رسل ت .1

لكتروني، رقم الهاتف النقال( بوساطة البريد اإللكتروني في موعد أقصاه إلبريد اكاديمية، الألا

 م.1/11/2018

 .م10/11/2018في موعد أقصاه صحابها ألى إ /البحثالعمل  وراقأل الملخصات الرد على قبول .2

 م.5/12/2018في موعد أقصاه الذي قبل في المؤتمر،  /البحث الدراسة العلمية  احث يرسل الب .3

 .مريكيةألالعربية ا الجامعةقاعة المؤتمرات في في  م.9/1/2019يعقد المؤتمر في  .4

 

 

 

 

  

 
 


