
 

 محاور المؤتمر
 المحور األول:

أنطاااوأساأيااااوتراساجياااالجعلملواسجتاااااالذساجتا  رااالساجتاااا  و جاس -
سجتطااددةساعظطراهو.

سصاوبواسجتاالذسجتظطوئلةساجألكوديطلةساجالجاطوعلةساجالن اوتلة. -
اجتطوهاااوبرلسجتطال ااارلستوبااالسصااااوبواسجتطوهباااةساجتا اااو س -

 .جتاالذ
باااالجلتسجتااااادر سجتطبصاااالستاااا ابسصاااااوبواسجتاااااالذس وياااااودجمس -

 جتا ظوتوجلوسجتحديثة.
سجتطاوصلة.جتحديثةساسأيوتراساجيالجعلملواسجتقلوسساجتاقويذس -
سجتاقرلذسجتظرورايلصوتوجىساجتديظوللصي. -
اجتااا سارج سجتطالفلةسسجاليالجعلملواساجتاطللواسجتطالفلةسالو -

 سجتطالفي.
سجتحديثةسفيسعلذسجتظ س.جتطساقبللةساجتلؤىسجتاوجهواس -

 المحور الثاني:

س.علذسجتظ سسجاليموبيساجودةسجتحلوة -
سعلذسجتظ سسفيسلوججهةسقضويوسجتاظفساجتابلف. -
سعلذسجتظ سساقضويوسجتطوجطظةساجالناطو . -
سعادي سجتسلوكستألط ولسذاىسجتسلوكسجتطشص . -
فااايسجطلااا سساجتطااااوتتسجتظ سااايأرالقلاااواسلهظاااةسجألرصاااوئيس -

 .لموالاسعلذسجتظ س
 بلجلتسعأهر سارعويةسذابسجالحالوجواسجتووصة. -
سجت شاافسعاالسجالياااادجدساجتقاادرجاستاادبسجطلاا سجت  ااواسجتاطليااة -

 .تاأهرلهوسفيسجتطمولسجتطهظي
 جإلرشودساجتاوجلهسجتطماطايساجأليلب. -
 دلتسذابسجالحالوجواسجتووصةسفيسجتطدجرسسجتاودية. -
 .جتووصة جتالبلة س اأرصوئيسلالطي بلجلتسإعدجد -

 قواعد االشتراك بالمؤتمر
س:بدانس حثسجتطؤعطلسحضورسشالجكج

داالرسس055وستألعضااو سجتمطةلااةسجتطصااليرلساجظبهااوسلصااليس055
لتس،سلقوباا سحضااورسجتطااؤعطلساجتحصااولسعلاايسبلنااوتغراالسجتطصااليرل

يااواسجباال سجتدرستجظلااةسس005ساللوصاواسجتبحاووسالملاادسجتطاؤعطل
س.جتحصولسعليسلملدسجتطؤعطلجتاللوسدانس

س:شالجكسجتبحووج
صا حة.سايساددسس00جظرهاوستلبحاثسفايسحادادسس055يسددسجتبوحاثس

 طااااوسفاااايسذتاااا سجتطلوصااااواسسعاااالس اااا سصاااا حةسزجئااادة،جظرهاااوسس05
س.جظرهوستلاحصلذس055اسجظرهوستلطساالاسس055 وإل وفةسجتيس

داالرجستلبحااثسفاايسحاادادسس055ايسااددسجتبوحااثسلاالسمراالسجتطصااليرل
 طاوسفايسذتا سس.عالس ا سصا حةسزجئادةسداالرس05ص حة.سايسددس00

داالرسس055اسسداالرسلساااااالاس055تاااايسجتطلوصااااواس وإل ااااوفةسإ
س.عحصلذ

س:وتطملةسجتطصليةستلدرجيواسجتظ سلةقوجعدسجتظشلس 
عظشلسجتطملةسجتطصليةستلدرجيواسجتظ سالةسجتبحاووساجتدرجياواس -

سلةسفاايسلراادجنسعلااذسجتااظ سسيااوج سقاادل ستلظشاالسفرهااورجألصاا
لبوشاالةسأاستلااال سفاايسجتطااؤعطلجاسجتالطلااةستلمطةلااة،سيااةلو س
إتاايسعقاادمسعلااذسجتااظ سسفاايسلموالعااهسجتطوال ااةسانشاالسجتثقوفااةس
جتظ ساالةس وتلغااةسجتالبلااةسعحقلقااو ستألهاادجفسجتااايسأنشاا  سلاالس

س.0401أجلهوسجتمطةلةسجتطصليةستلدرجيواسجتظ سلةسعومس
السيزيااادسجتبحاااثسجتطقااادمستلظشااالسفااايسجتطملاااةسأاستلاااال سفااايس -

صاا حةس حمااذسجت ااوجرعزسس05جتطااؤعطلسجتسااظوبستلمطةلااةسعاالس
لظسورةسعليسجت طبروعلساعاابلسجتص حةسجتطزدحطةسجتايسيزيدس

 لطااةس طثو ااةسصاا حارل،ساتاالسعقباا سس005عااددس لطوعهااوسعاالس
سلبلقو سجتبحووسجتايسعزيدسعلسه جسجتحدسلهطوس ون سجتظلاف.

لعهاوسأنسيلازمسجتبحثس قوجعدسجت او ةسجتالطلةسجتصاحلحةس طاوسأق -
جتمطةلااواسجتاوتطلااةستالااذسجتااظ سساروصااةسجتمطةلااةسجأللليصلااةس
تالاذسجتاظ س،ساجتمطةلاةسجتبليبونلاةستالاذسجتاظ س،سا طاوسعظهاالس
 وت ااااا سفاااايسجتبحااااووسجتالطلااااةسجتطاوصصااااةسجتطظشااااورةسفاااايس

فاايسهاا جسجتطراادجن،سلاا سجالتااازجمسجت ولاا سسجتطمااالاسجتطاوصصااة
سأاسجألتطونلة(.)أاسجت لنسلةسس قوجعدسجتلغةسجتالبلةساجإلنملرزية

أنسيلاازمسجتبوحاثس وأللونااةسجتالطلاةساأصااوتهوسجتطاااورفسعلرهااوس -
لاالسحرااثسجتظقاا ساجالقابااوسساجإلحوتااةسإتاايسجتطلججاا ساجتحصااولس

س.حلصو سعليسجتطل لةسجت  ليةسعليسجتبلونوا.
يسددسجتبوحثسريذسجتظشلسجتطقلر،ساجت بسياللسعظهسداريو سفايس -

سجتظ سلة.نشلةسجتمطةلةسجتطصليةستلدرجيواس
جت طبراوعلسجتا بسلالسس(CD)يلازمسجتبوحاثسباقاديذسنساوةسلالس -

كااسعللهسجتبحثس اادسجتاحصالذسلظساقو سعلايسجتظحاوسجتاوجردسفايس
لاضااطظوسلااالسجتبحااثساللوااصستااهسسنشاالةسأربااورسعلااذسجتااظ س

 لطاةسس005 وتلغةسجتالبلةساآرلس وتلغاةسجإلنملرزياةسفايسحادادس
س.ت  سلظهطو

سجتبحث:جتشلاأسجتوججاسإعبوعهوست او ةس
جت او اااااةسع اااااونسلصاوباااااةسعلااااايسبلناااااولتسلحااااالرسجت لطاااااواس -

(WORD2000)عليسأجهزةسسIBM.س
يذ،سي ليس0يذ،ساجتهوجلش/سعلوبسس00*01حمذسجتص حةس -

يااااذ.س حرااااثسع ااااونسجت او ااااةس0يااااذ،سيسااااورس0يااااذ،سيطاااارلس0
س.05*00

جتمدجال:سيماسأنسع اونسلظاماةسلالسرااللسروصالةسجتمادجالس -
جتطوجاااودةس وتبلنااااولتساأالسعزياااادسعاااالسجتهااااوجلشسجتطظصااااو س

سعلرهوسا  ت سجتليولوا.س



 

يقااادمسجتبوحاااثسللوصاااوستبحثاااهس وتلغاااةسجتالبلاااةساآرااالس وتلغاااةس -
  لطة.س005جإلنملرزيةسعلىسأالسيزيدس  سللوصسعلس

 .ةسلس وتلةسجتبوحثلجألربو سجتلغويةساجتببوع -
سعلي سجتطلوصواساجتبحووساجتظداجا:

 حااووسعلباايسجسجنملراازبسقباا سللوصااواسجألعلياا سجتبحااووساس .0
نساامسلببوعااةسجسجياابوجنةسلدلمااةسس0سمسج0505يظااويل05

عااادساآرااالسلوسس.جتبحاااثسملبااايساجنملرااازبسسصاااواعلرهاااوسللو
 .0505سيظويلس05الياالمسجأل حووس

عليس وللةسعلي سجتظداجاسللوصسعلبيساجنملرزبسجسجتظداةس .0
 سلدلمة.سجيبوجنة
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سالمراسالت
 :سكزتارٌة الجمعٍة إلى تزسل جمٍع المزاسالت 

سأ/سياديةسلصب ىسس
 80880481010ت/ 

Emaileaps2019@yahoo.com   

سسجتقوهلةس-س(سطليقسصالحسيوتذ0رسجتلج  سشقةس)(سعطورجاسجتابورسجتداس00)س
سجطهوريةسلصلسجتالبلة

س00161:سرلزسبليدب
سس00500140/50ا/فوكس:سس

 
 مكان انعق اد المؤتمر

سلديظةسجتغلدقة
 

 الحجز واالق امة
إحدىسفظود سلمطوعةسهواجىسس:تالعضو سجتطشور رلس وتطؤعطل -

 )جعوشةس وللة(
 جتبوحثرل:سفظد سالبرلالس)جفبورساعشو ( -

س
س:سيتطظظطةستلطؤعطلسعليسجتلقذسجتاوتجتلجو سجتاوجص سل سجتلمظةسج

سلظشورسأ.د/س ليطونسعويضة
س50550610010

سشلي سسعبدسجتغظىسدمحمسأ.د/سجشلفس
س50000040001

س

سعليسن قةسجتطشور رلسلصوريفسجالقولةساجالعوشةساجتس لسعلطو س أن
 

 
 النفسيةسات اجلمعية املصرية للدر ا
 والثالثون لعلم النفس فً مصز السادسالمؤتمز 

والذي تنظمه الجمعٍة  والعشزون العزبً ثامهلوا

 المصزٌة للدراسات النفسٍة

  2222 فبراير  5 – 2 منة الفتر
 مرـام المؤتــــيس عــــرئ

سلظشورأ.د/س ليطونسعويضةس
 جامعة بظها -كلية التربية  –أستاذ علم الظفس التربهى 

 رئيس مجلس إدارة الجطعية الطصرية للدراسات الظفدية
 

 

 ام المؤتمرـنائبا رئيس ع

 أ.دس/سيلفسجتديلسعبدانس
أستاذ علم الظفس التعليطى جامعة 

مجلس ادارة نائب رئيس و األزهر 
 الطصرية الجطعية

سأ.د/سعودلسعبدسهللاسدمحمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ستاذ التربية الخاصة وعطيد كلية أ

 علهم االعاقة والتأهيل
 ادارة الجطعية الطصريةعضه مجلس و 

 مرــــام المؤتــــــأمينا ع

سدمحمسعبدسجتظوهلسجتبراأ.د/س
وعطيد كلية أستاذ الصحة الظفدية و 

عضه و التربية جامعة طظطا االسبق 
 الطصرية الجطعيةمجلس االدارة 

سرلضونسدمحمسرلضونأ.د/س
 عام وأمينأستاذ علم الظفس التربهى 

سالطصرية الجطعية مجلس ادارة

 مرـــــام المؤتـــــمقررا ع

سأ.د/سدمحمسلصب يسجتديا
جامعة  علم الظفس التعليطيأستاذ 

أمين صظدوق الجطعية و  األزهر
 سسسسسسسسسالطصرية

سسسسسسسسسسسسسسعبدسجتغظيسشلي دمحمسأ.د/سأشلفس
والتربية الخاصة  أستاذ الصحة الظفدية

وعضه مجلس  جامعة االسكظدرية –
 ادارة الجطعية الطصرية


