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:الندوةإشكالیة-1

اإلرشاد النفسي (1980)تعرف الجمعیة األمریكیة لعلم النفس
على أنه الخدمات التي یقدمها اختصاصیون في علم النفس 

اإلرشادي وفق مبادئ وأسالیب دراسة السلوك اإلنساني خالل 
مراحل نموه المختلفة ویقدمون خدماته لهم لتأكید الجانب 

لتحقیق التوافق لدى استغاللهاإلیجابي لشخصیة المسترشد و 
مهارات جدیدة تساعد على تحقیق اكتسابالمسترشد وبهدف 

مطالب النمو والتوافق مع الحیاة و قدرة اتخاذ القرار ویقدم 
في المراحل العمریة المختلفة وفياإلرشاد لجمیع األفراد 

.المدرسة والعمل،األسرة،المجاالت المختلفة

التوجیه یحتاج الفرد خالل مراحل نموه المتتالیة إلى خدمات 
وفترات عادیةبمشكالتیمروناإلفرادفجمیعالنفسي،اإلرشادو 

التيالحرجةالفتراتوأهم. خالل مراحل نموهمحرجةانتقال
أوالمدرسةإلىالمنزلمنبهاینتقلالتيتلكاإلنسانبهایمر

إلىالدراسةمنالفردبهاینتقلالتيوالفترةیتركها،عندما
أوالزوجیة،الحیاةإلىالعزوبیةحیاةمنینتقلوعندما،العمل
مناإلنسانینتقلوعندماالزوج،موتأوالطالقیحدثعندما
الرشدإلىالمراهقةمنأوالمراهقةمرحلةإلىالطفولةمرحلة

نمائيتأخرمنالفردیعانيوقد.الشیخوخةإلىالرشدمنأو
إلىالجماعاتتحتاجكماالمختلفة،النموجوانبأحدفي

إلىتتعرضالتياألسرةمنابتداءالنفسياإلرشادخدمات
تطرأحیثبالمدرسةورامر ومتعاقبة،كبیرةاجتماعیةراتتغی

األنماطفيتغیراتیتبعهاجدیدةوتعلیماتقوانینعلیها
حدثتماك. بالطالالسیماالتربویةیةلمالعافألطر السلوكیة

العلميالتقدمعنفضالالمدارس،فيالتالمیذإعدادفيزیادة

أفرادویحتاج.ومناهجهالتعلیمطالالذيالكبیروالتكنولوجي
اإلرشادخدماتإلىاالجتماعیةالمؤسساتجمیعفيالمجتمع
السیكولوجیةالمعرفةفیهعصر تفجرتفيسیماالالنفسي،
لها،واالقتصادیةاالجتماعیةواآلثاروالحروبالكوارثوكثرت
صغیرةقریةوالفضائیاتاالتصاالتثورةبفضلالعالموأصبح

.القلقعصرالعصرهذاعلىیطلقالبعضجعلمما 
الفرديالمستوىعلىوتطوراتتغیراتمنسبقماجمیعإن

إرشادیة متخصصةخدماتالماسة إلىالحاجةیؤكدوالجماعي
النفسي واإلرشادوالمجتمعات إلى خدمة التوجیه اإلفرادفحاجة 

عظیمة لما یقدمه المرشد من خدمات للطالب على المستوى 
الجماعي اإلرشاد، وتقدیم الطلبةالفردي، وتقییم حاجات 

األفراد على كما یساعد توجیه خالل العام الدراسي، الوأنشطة
الوعي بذواتهم وتقدیم المعلومات المهنیة والتخطیط التربوي 

ال بالوالدین للتعرف على خدمة االتصالمناسب باإلضافة إلى
كما یكتشف حاالت الطالب المعرضین مدى تحسن حالتهم

. للخطر ویتعامل مع تحویل الحاالت

لألفراد وتحقیق وتهدف الخدمات اإلرشادیة لتعزیز النمو النفسي 
االتزان النفسي وقدرة الطالب على التعلم ومساعدتهم في 

:التغلب على المشاكل التالیة

مع المدرسةالتوافق -

العالقات -



القلق والتوتر-

المهنیةو القضایا التربویة-

تعاطي العقاقیر والمخدرات -

لذلك جاءت هذه الندوة الوطنیة لتوضیح مجاالت التوجیه 
األدوار والخدمات التي یقدمها المرشد النفسي، واهم واإلرشاد

ع التي یقوم بها في مساعدة األفراد على تحقیق التوافق م
.المختلفةمختلف مشكالت الحیاة الیومیة وفي مراحل الحیاة

أهداف الندوة الوطنیة-2

تسعى الندوة الوطنیة األولى حول اإلرشاد والتوجیه  في خدمة 
:إلى تحقیق األهداف التالیةمراحل الحیاة المختلفة 

.التعریف بالخدمات اإلرشادیة التي یقدمها المرشد النفسي-

یتدخل فیها المرشد النفسي التعریف بالمجاالت التي -
. كالمدرسة، واألسرة، والمهنة

ة بالمراحل العمریة طالحاجات اإلرشادیة المرتبالتعرف على -

المرتبطة بالمراحل العمریة المختلفةالتعرف على المشكالت - 

المستخدمة  في تقدیم التعرف على تقنیات التوجیه  واإلرشاد-
.اإلرشادیةالخدمات

.اإلرشاد المقدم إلى مختلف الفئاتالتعرف على -

ذوي االحتیاجات الخاصة وأسرهماالهتمام بإرشاد-

: لوطنیةمحاور الندوة ا-3

.الخدمات اإلرشادیة التي یقدمها المرشد- 1

واألسري المجال التربوي والمهني (مجاالت التوجیه واإلرشاد- 2
)الخ.....والنفسي

الطفولة، (لمراحل العمر المختلفة الحاجات اإلرشادیة- 3
)المراهقة، الشباب، الرشد، الشیخوخة

اختیار ( المشكالت المرتبطة بالمراحل العمریة المختلفة- 4
)الخ.....التخصص، المهنة، شریك الحیاة

إرشاد ذوي االحتیاجات الخاصة وأسرهم- 5

أهم التقنیات المستخدمة في التوجیه واإلرشاد - 6

لفردي كاإلرشاد (المقدم إلى مختلف الفئات اإلرشاد - 7
)..واإلرشاد التربويوالجماعي واإلرشاد باللعب واإلرشاد المهني

.أخالقیات مهنة التوجیه واإلرشاد- 8

:شروط المشاركة-4

أن تكون المداخلة ضمن محاور وأهداف الملتقى- 

.أن ال تكون المداخلة قد سبق نشرها أو عرضها-

صفحة، والتهمیش 15أن ال یتجاوز عدد صفحات المداخلة -
.APAیكون وفق طریقة 

:مواعید مهمة-5

2018اكتوبر31: الملخصاتآخر أجل الستالم -

2018نوفمبر 15:الملخصاتقبول اإلشعار ب-

2018دیسمبر31: المداخالتإلرسالاجل خرآ-

:الدعواتوٕارسالبالقبول النهائي للمداخالت اإلشعار-

2019جانفي 25

11/02/2019انعقاد الندوة یوم -

ترسل المداخالت عن طریق البرید االلكتروني إلى -

mokadem.fatma19@gmail.com: مقدم فاطمة

:المعنیون بالمشاركةاألشخاص-6

األساتذة الجامعیون-

لممارسون في مجال اإلرشاد التوجیهالمرشدون ا-

طلبة الدكتوراه -

:الهیئة العلمیة للندوة الوطنیة-7



عمید كلیة (غراف نصر الدین  / د: الندوةالشرفي رئیس ال-
)العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

رئیس قسم علم النفس ( لزھر خلوة / د:المشرف على الندوة-
)وعلوم التربیة واالرطوفونیا

مقدم فاطمة/ د:الندوةمنسق -

قماز فریدة/د. أ:اللجنة العلمیةةرئیس-

:اللجنة العلمیةعضاءأ-

تغلیت صالح الدین/ د. أ

بوعلي نور الدین/ د. أ

بغول زهیر/ د. ا

لونیس علي/ د. ا

مقدم فاطمة/ د

عبد السالمخالد/ د

عالونة ربیعة/ د

بوصلب عبد الحكیم/د

بلقیدوم بلقاسم/د

عتوتة صالح/د

خلیفي عالیة/د

شامي زیان/د

أحمید حسینة/د

بوثلجة مختار/د

عزیز غنیة/ د

دعیدش عبد السالم/د

بن عیسى السعید/د

كفان سلییم/د

مقدم فاطمة/ د: رئیسة اللجنة التنظیمیة-

:تنظیمیةاللجنة العضاءأ-

خلیفي عالیة/ د-

یسعد فائزة/ د-

حربوش سمیة. أ-

بن دعیمة لبنى. أ-

إرشاد وتوجیهطالب ماستر-

ظةـمالح

تكون على عاتق مصاریف التنقل واإلیواء اإلطعام
المشاركین 
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