
 

 

 تتشرف
منشار كريمان عويضة أ.د/   

 رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية

لحضور المؤتمر الرابع والثالثون لعمم النفس  بدعوة سيادتكم
قصرينة األوالذي يعقد بمد والسادس والعشرون العربي  

 محاور المؤتمر:

 المحور األول: عمم النفس التربوى:
 عية واالنفعاليةتجهيز المعمومات االجتما -
  اإلبتكارية االنفعالية )اإلبداع االنفعالى(. -
  .والميتا انفعالية االستراتيجيات والعمميات الميتا معرفية -
 أنماط وأساليب واستراتيجيات التعمم والتفكير وتنميتها. -
 الذكاءات المتعددة والموهبة والتفوق. -
 نفعالية.صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية واالجتماعية واال -
 أساليب واستراتيجيات القياس والتقويم المعاصرة. -
 ي.والتشخيص النيوروسيكولوجى والدينامالتقييم  -

 المحور الثانى: الصحة النفسية:
 عمم النفس االيجابي والتفاؤل والسعادة. -
 عمم النفس في مواجهة قضايا العنف والتطرف واإلرهاب. -
 عمم النفس وقضايا المواطنة واالنتماء. -
 عديل السموك لألطفال المساء معاممتهم.ت -
 أخالقيات مهنة األخصائي والمعالج النفسي. -

 المحور الثالث: التربية الخاصة:
 االتجاهات الحديثة فى التشخيص التكاممى لممعاقين. -
 مرحمةبقضايا تشخيص وتقييم األطفال المعرضون لمخطر  -

 ماقبل المدرسة. 
 الحتياجات الخاصة.أساليب التدخل المبكر لمتالميذ ذوي ا -
 دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس العاديين.  -
 إعداد وتأهيل معممى األفراد ذوي االحتياجات الخاصة. -
 

 المحور الرابع: عمم النفس الرياضى: 
المياقة النفسية لدى األخصائى الرياضى ودورها فى عالج  -

 المشكالت االنفعالية.
 دود النفسي في بناء الشخصية السوية.الممارسة الرياضية والمر   -

 بدون بحث المؤتمر حضور شتراكا
 

دوالر  405ا لألعضاء الجمعية المصريين وجنبها مصري 405
مج ، مقابل حضور المؤتمر والحصول عمي برنالغير المصريين 

سات اطالب الدر لجنية  005، وممخصات البحوث ومجمد المؤتمر
 .تمرالعميا دون الحصول عمي مجمد المؤ 

 شتراك البحوثا
 صفحة. ويسدد  05جنيها لمبحث في حدود  055يسدد الباحث 

جنيهات  عن كل صفحة زائدة .  بما في ذلك الممخصات  05
جنيها لمتحكيم ويسدد  455جنيها لممستالت  055باإلضافة الي 

 الباحث من غير المصريين نفس الفئات السابقة بالدوالر .
 رية لمدراسات النفسية :قواعد النشر بالمجمة المص

  تنشر المجمة المصررية لمدراسرات النفسرية البحروث والدراسرات
مة فررري ميررردان عمرررم الرررنفس سرررواء قررردمت لمنشرررر فيهرررا مباشررررة أو ياألصررر

لمعرض في المؤتمرات العممية لمجمعية، سعيًا إلري تقردم عمرم الرنفس فري 
قررًا لألهررداف مجاالتررا المختمفررة ونشررر الثقافررة النفسررية بالمغررة العربيررة تحقي

الترررري أنشررررئت مررررن أجمهررررا الجمعيررررة المصرررررية لمدراسررررات النفسررررية عررررام 
0441. 
  ال يزيررد البحررث المقرردم لمنشررر فرري المجمررة أو لمعرررض فرري المررؤتمر

صررفحة بحجررم الكرروارتز منسرروخة عمرري  05السررنوي لمجمعيررة عررن 
الكمبيرروتر وتعتبررر الصررفحة المزدحمررة الترري يزيررد عرردد كمماتهررا عررن 

صررفحتين، ولررن تقبررل مطمقررًا البحرروث الترري تزيررد  كممررة بمثابررة 005
 عن هذا الحد مهما كانت الظروف.

  أن يمتررررزم البحررررث بقواعررررد الكتابررررة العمميررررة الصررررحيحة كمررررا أقرتهررررا
الجمعيررات العالميررة لعمررم الررنفس وخاصررة الجمعيررة األمريكيررة لعمررم 

الررنفس، والجمعيررة البريطانيررة لعمررم الررنفس، وكمررا تظهررر بالفعررل فرري 
البحوث العمميرة المتخصصرة المنشرورة فري المجرالت المتخصصرة 

لكامرررررل بقواعرررررد المغرررررة العربيرررررة فررررري هرررررذا الميررررردان، مررررر  االلترررررزام ا
 )أو الفرنسية أو األلمانية(. واإلنجميزية

  أن يمتررزم الباحررث باألمانررة العمميررة وأصررولها المتعررارف عميهررا مررن
حيررررث النقررررل واالقتبرررراس واإلحالررررة إلرررري المراجرررر  والحصررررول عمرررري 

 حرصًا عمي الممكية الفكرية .  البيانات.
 من عنا دوريرًا فري نشررة يسدد الباحث رسم النشر المقرر، والذي يع

 الجمعية المصرية لمدراسات النفسية.
  يمتررزم الباحررث بتقررديم نسررخة مررن دسررك الكمبيرروتر الررذي كتررب عميررا

البحث بعد التحكيم منسرقًا عمري النحرو الروارد فري نشررة أخبرار عمرم 
متضرررمنا مرررتن البحرررث وممخرررص لرررا بالمغرررة العربيرررة و خرررر  الرررنفس

 .مة لكل منهماكم 005بالمغة اإلنجميزية في حدود 
 :الشروط الواجب إتباعها لكتابة البحث 

  الكتابررررررررة تكرررررررررون مكتوبرررررررررة عمررررررررري برنرررررررررامج محررررررررررر الكممرررررررررات
(WORD2000)  عمي أجهزةIBM. 

  سرررم، سرررفمي 0سرررم، والهررروامش  عمررروي  04*01حجرررم الصرررفحة
 .05*00سم. بحيث تكون الكتابة 0سم، يسار 0سم، يمين 0

 :الجررداول  يجررب أن تكررون منتجررة مررن خررالل خاصررية الجددداول
الموجررودة بالبرنررامج وأال تزيررد عررن الهرروامش المنصرروص عميهررا 

 وكذلك الرسومات. 
  يقدم الباحث ممخصا لبحثرا بالمغرة العربيرة و خرر بالمغرة اإلنجميزيرة

 كممة. 005عمى أال يزيد كل ممخص عن 

 ة مسئولية الباحثياألخطاء المغوية والطباع. 

عية المصرية لمدرسات تقرر عقد المؤتمر الرابع والثالثون لمجم
في  النفسية والسادس والعشرون العربي في مدينة االقصر

 م33/3/8032 -30الفترة من  



 

 

  +3600 من القاهرة الي األقصر  قيمة  االشتراك لمسفر
 والعودة من األقصر إلي القاهرة. قامة في فندق الجموفيل واإل
  تسديد اشتراك الجمعية + 
 الحجز  محدودة برجاء سرعة  األماكن 
  وتسديد  قيمة االشتراك بالجمعية 
 مواعيد العمل لمجمعية المصرية لمدرسات النفسية 

 ثنينال وا    أيام:    السبت    &  واألحد     &
 من الساعة التاسعة  صباحا  وحتي الواحدة

 03002403533ت :    ة / سعدية مصطفي  السيد
  ربعاء ويومي:   الثالثاء   &  واأل 

 الثالثة وحتي الخامسة مساءاً من الساعة 
 
 
 
 

 ترسل الممخصات والبحوث والندوات :
بحداث عربدي + انجميدزي ممخصدات األترسل البحدوث و  .3

نسددددددع مطبوعددددددة +  3 م +8032يندددددداير  30قبددددددل 
 .صاتاسطوانة مدمجة عميها البحث والممخ

كاممة ترسل الندوات ممخص عربي وانجميزي + الندوة  .8
  مدمجة. عمي اسطوانة

 
 
 
 
 

 
 
 

 :سكرتارية الجمعية إلى ترسل جميع المراسالت

 أ/ سعدية مصطفى  

 80880481010ت/ 

Email: omnia3015@gmail.com   

 

 –( طريق صالح سالم 0( عمارات العبور الدور الرابع شقة )50)

 جمهورية مصر العربية   – القاهرة

  85/  54840045. ت/فاكس: 00068رمز بريدي : 

 يعقد المؤتمر

 الجلوفيل في فندق
 قصرباأل

  

 م0218
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 الجمعية المصرية للدرسات النفسية

  

والثالثون لعمم رابع الالمؤتمر السنوي 
 النفس في مصر

  والعشرون العربيسادس وال
 لمدرسات النفسية ريةوالذي تنظمة الجمعية المص

 ترة في الف

 م8032 يناير 33 -  30
 مقر المؤتمر 

 في فندق الجموفيل
 قصرباأل

 المراسالت


