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 1المصرية للدراسات النفسية  ةالجمعي

 
 مةتنظ السابع والثالثون لعلم النفس في مصر والتاسع والعشرون العربي والذي مؤتمرال

  م2120الجمعية المصرية للدراسات النفسية 

 دينة القاهرةم 2021في االسبوع الثاني من أجازة منصف العام في الفترة 
 

 المحور األول: علم النفس التربوى:

 الذكاء الناجح وتطبيقاته التربوية داخل حجرات وقاعات الدراسة. -
 أنماط وأساليب واستراتيجيات التعلم والتفكير وتنميتها. -
 الذكاءات المتعددة والموهبة والتفوق. -
 صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية واالجتماعية واالنفعالية. -
 أساليب واستراتيجيات القياس والتقويم المعاصرة. -
 لتقييم النيوروسيكولوجى والديناميكي.ا -
  االستراتيجيات والعمليات المعرفية وماوراء المعرفية والعبء المعرفي. -

 

 المحور الثانى: الصحة النفسية:

يروس فلتصدي لآلثار النفسية السلبية الناجمة عن المناعة النفسية ودورها في ا -
 (.19 –كورونا المستجد )كوفيد 

 .الحياةوطيب جودة علم النفس االيجابي و  -
 علم النفس في مواجهة قضايا العنف والتطرف. -
 علم النفس وقضايا المواطنة واالنتماء. -
 تعديل السلوك لألطفال ذوى السلوك المشكل. -
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 أخالقيات مهنة األخصائي والمعالج النفسي. -
 

 المحور الثالث: التربية الخاصة:

 .المتالزماتقضايا تشخيص وتقييم األطفال ذوي  -
تشخيص وتقييم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة ماقبل  قضايا -

 المدرسة.
 أساليب التدخل المبكر للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. -
 دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس العاديين.  -
 إعداد وتأهيل معلمى العاديين وذوي االحتياجات الخاصة. -

 

 المحور الرابع: علم النفس الرياضى: 

ى مع الحجر الصحي المنزل النفسي واألسري  الرياضة المنزلية كمدخل للتوافق -
 (.19 –جائحة )كوفيد  المفروض بسبب

 األخصائى الرياضى ودوره فى عالج المشكالت السلوكية. -
 الممارسة الرياضية والمردود النفسي في بناء الشخصية.  -

 10/1/2021ل االبحاث وآخر موعد  الستقبا
 


