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املؤتمر  باملعصرة  املختار  مدارس  في  ُعقد 
اإلقليمي الثانى لعلم النفس التربوى ملناقشة دور 
علم النفس التربوي في تطوير املنظومة التعليمية 
املعاصرة وذلك تحت رعاية مجموعة مستشفيات 
للغات  املختار  ومدارس  العزايم  أبو  د.جمال 
ومنطقة املعصرة التعليمية بمشاركة أقسام علم 
على  املؤتمر  وكان  بالجامعات.  التربوى  النفس 
على  تعليمية  ورش  ومجموعة  عامة  جلسة  هيئة 

مدى 3 أيام
لألستاذ  الشرفية  املؤتمر  رئاسة  وكانت 
الدكتور عبدالله عسكر ـ أستاذ علم النفس نائب 
الدورة  هذه  ورئيس  الزقازيق،  جامعة  رئيس 
األستاذ الدكتور أمانى سعيد سيد ـ أستاذ ورئيس 

بالفن  العالج  إدراج فنيات   .1
مدربني  وتأهيل  املدارس  داخل 
من خالل هيئة التدريس لتطبيق 

تلك الفنيات بمحكات ذات صلة. 
التدريب  بفنيات  االرتقاء   .2
لوحدات  أكبر  تفعيل  خالل  من 

التدريب داخل املدارس. 
النفسي  الفريق  دور  تفعيل   .3
الحديث  دوره  صياغة  وإعادة 

الراهنة  املستجدات  يالئم  بما 
للعملية  املستويات  كافة  على 

التعليمية. 

قسم علم النفس التربوى بكلية الدراسات العليا 
للتربية جامعة القاهرة، وترأس الجلسات العلمية 
للمؤتمر كل من أ.د.فتحى الشرقاوى ـ أستاذ علم 
والوزير  شمس  عني  جامعة  رئيس  نائب  النفس 
املفوض بجامعة الدول العربية، والدكتور محمود 
ورئيس  النفسى،  الطب  استشارى  ـ  العزائم  أبو 
النفسية  للصحة  اإلسالمية  العاملية  الجمعية 
العزائم  أبو  نجالء  أ.د.  العلمية  اللجنة  ورأست 

األستاذ بطب األزهر.
بني  يربط  جسر  بناء  إلى  املؤتمر  عمد  وقد 
الحاصلة  الهوة  ويقلل  التعليمية  العملية  أطراف 
بني مكوناتها،  حيث استطاع أن يجمع بني ممثلي 
واملديريات  بحثي،   أكاديمي  ككيان  الجامعات 

والتنفيذ،   التشريع  بني  وسيط  ككيان  واإلدارات 
خاص  املختلفة  بأنواعها  املدارس  وممثلي 
وحكومي ودولي، على مائدة نقاش واحدة تخرج 
بتوصيات نابعة من العمليات اليومية والتحديات 
أن  من  بدال  الكيانات  تلك  تواجه  التي  الحقيقية 

 على حدة داخل جزر منفصلة.
ٌ

يعمل كل
وقد تم خالل املؤتمر مناقشة عدة موضوعات 
التعليمى  التطوير  خطة  حول  األهمية  غاية  في 

املعاصرة مالمحها – أهدافها – آليات التنفيذ. 
الدكتور  األستاذ  تكريم  املؤتمر  خالل  وتم 
فتحى الشرقاوى أستاذ علم النفس - كلية اآلداب 
في  املتميزة  مجهوداته  على   - شمس  عني  جامعة 

مجال علم النفس التربوى.

2018-9-15المؤتمر   اإلقليمى الثانى

وكانت  توصيات المؤتمر كاآلتى:

 دور علم النفس الرتبوى فى تطوير
 املنظومة التعليمية املعاصرة
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التربوي  النفس  علم  ثقافة  نشر   .4
األمور  أولياء  وبني  املدارس  داخل 
العملية  دفع  في  الفاعل  الدور  وتعزيز 

التعليمية. 
التعليم  تجربة  في  النظر  إمعان   .5
الفصول  كثافة  على  للقضاء  التكاملي 
العالية وما يستلزمه من تغيير منظومة 

التوقيتات للفترات.
العمل  ورش  جرعات  زيادة   .6
الشخصية  لبناء  والتدريبات 
)Character Building( ولقاءات اآلباء 

واألمهات.
7. تطبيق مبادئ علم النفس الوقائي.
بني  التوأمة  مبادئ  في  التوسع   .8

املدارس الخاصة والحكومية. 
التربوية  بالجوانب  االهتمام   .9

وتأهيل وتدريب املعلمني عليها. 
10. التوسع في مسرحة املناهج. 

كأسلوب  الجودة  ثقافة  نشر   .11
يومي داخل املدارس. 

طبقا  الطالب  دافعية  تفعيل   .12
رسائل  من  نابعة  استراتيجية  لخطة 
ماجستير ودكتوراه )دراسة ميدانية(. 

التعلم  استراتيجيات  تطبيق   .13
النشط بشكل تكاملي ومرن. 

14. تفعيل قنوات اتصال حقيقية بني 
األمور  أولياء  أمناء  ومجلس  املدارس 
عرض  في  الالمركزية  مبدأ  لتحقيق 

االقتراحات أو تقديم الشكاوي. 
املؤتمر  هامش  على  لجنة  عمل   .15
الخطة  ملتابعة  شهور  ثالثة  كل  تجتمع 
اإلجرائية لتنفيذ تلك التوصيات ومدى 

تحققها على أرض الواقع.

مستشفى جمال ماضى أبو العزائم
> مركز التأهيل النفسى وعالج اإلعاقة العقلية

> مدرسة تأهيلية لعالج التخلف العقلى
> أقسام لعالج األمراض النفسية والعصبية

> قسم لعالج مرضى اإلدمان

> تليفون : 015/364453 - 015/367965 > العاشر من رمضان ـ طريق بلبيس ـ أمام مبنى النساجون الشرقيون 

قسم املسنني : 

تحت إشراف فريق طبى متخصص

 ويوجد به وحدة عالج طبيعى

وبرامج تأهيلية ملرضى الزهايمر وبرامج 

رياضية ترفيهية ورحالت


