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  )  19/10/2016(  وتسليم الجوائز عضاء االتحادا احــفتتالكلمات ا/  افتتاح المؤتمر  حفـل  

 
 

  مصر -  أ. د. أحمد عكاشة :  كلمة الرئيس الفخري -1
 

 تقبل الصحة النفسية في العالم العربيمس
 

ال يوجد مكان في العالم يحوى حروبًا وصراعات إقليمية وعنف وانتفاضات  جماهيرية. واقتتاالت قبلية وصراع أجيال كما هو  في       
  .الشرق األوسط. وأخيرا عدد الالجئين والنازحين في سوريا

هناك ثالث عوامل تعيق التقدم في العالم العربي وهى بشكل رئيسي تمكين المرأة.  2014وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام       
 .ومستوى التعليم. وحرية التعبير. وهناك أسباب وجيهة إلدماج الصحة النفسية في برامج الرعاية األساسية في العالم العربي

 
%، وفى 9%،  في لبنان 40الالجئين الفلسطينيين في األردن  مليون نسمة، 5.3إن عدد الالجئين الفلسطينيين في العالم حوالي       
% ،عدد الالجئين السوريين 55-45مليون من أصل فلسطيني تتراوح من  3.5مليون نسمة منهم ،  9.30%، سكان األردن 10سوريا 

 .ألف الجئ،كل هذه األرقام تشكل عبئًا شديدًا على الدولة المضيفة 620في األردن يتجاوز 
 

بالرغم من وجود تحسنُا في خدمات الصحة النفسية في العالم العربي في اآلونة األخيرة ولكن مازال يوجد تباينًا في الخدمات        
 .النفسية التي انهارت في البالد التي شاهدت ومازالت في حروب مثل العراق، سوريا، اليمن، ليبيا وتحاول إعادة البناء

 
الخدمات النفسية ال يواكبها تقدمًا في عدد البحوث العلمية التي يتم تدوينها في قاعدة البيانات الدولية  ولكن لآلسف أن الطفرة في      

فكان عدد األبحاث   2015بحث فقط أما عن عام  3242سوى  2015إلى عام  1996المختصة بالطب النفسي والتي لم تبلغ من عام 
  . وذلك على مستوى جميع البالد العربية333هو 

 
لقد قمت ببحث مع الزمالء عن الصحة النفسية في العالم العربي والذي تم نشرة في المجلة العالمية للطب النفسي (والتي أصبحت       

، حيث وجدنا تباينًا جليًا في مجال ) 2012في عدد فبراير   WPA World Psychiatry ( تصدر باللغة العربية منذ العام السابق
دول عربيه ليس لديهم قوانين تخدم النواحي القضائية  6لدول العشرين الذي تمت دراساتهم. فقد اتضح أن من بينهم الصحة النفسية بين ا

   .، وكذلك وجود دولتين دون قوانين للصحة النفسية( Legislation) للمرضى النفسيين ودخولهم اإللزامي
 

% من ميزانية 10لعامة في كل البالد العربية عن المعترف به دوليًا ( وتقل نسبة ميزانية الصحة النفسية من ميزانية الصحة ا      
سنوات وتم نشره بالمجلة االسكندنافية على بعض التقدم  10الصحة العامة) وٕاذا تم مقارنه الوضع الحالي بالبحث الذي قمنا بإجراءه منذ 
 .ةفي خدمات الصحة النفسية وكذلك في القوى البشرية الخاصة بالصحة النفسي

 
إن االنقسامات الموجودة بين البالد العربية لها تأثير واضح على الصحة النفسية، ويبعثني التفاؤل بان العمل العربي الجمعي البناء       

في مجال الصحة النفسية والطب النفسى يمكن أن يكون البذرة الصالحة المتداد العمل الجمعي العربي في مجاالت االقتصاد، السياسة، 
 حة، التعليم،،،،الخالص

 

  .مرحبا بكم في األردن المتميز بحسن الضيافة ودفء األهل     
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  لبنان -شارل بدورة  أ. د.   :كلمة الرئيس -2
 

 حضرة معالي
 حضرة البروفسور أحمد عكاشة المحترم الرئيس الفخري للمؤتمر.

 حضرة رئيس الجمعية األردنية للطب النفسي د. ناصر الدين الشريقي.
 سعادة، رؤساء لجان و جمعيات الطب النفسي و األعضاء  أصحاب ال

 الحضور الكرام،
  

يسعدني اليوم أن أتحدث اليكم بمناسبة ا نعقاد المؤتمر الرابع عشر التحاد األطباء النفسانيين العرب الذي ينعقد في عاصمتكم       
األردني والراعي المشارك، الجمعية العالمية للطب النفسي واللجنة عمان. وأود بداية أن أتقدم بخالص الشكر الى اتحاد األطباء النفسانيين 

المنظمة واللجنة العلمية لهذا المؤتمر. كما أود أن أشكر كل من ساهم وشارك في انعقاد هذا المؤتمر خصوصا الزمالء القادمين من 
 في الكواليس في اعداد هذا المؤتمر. و أخيرا أشكر جميع الجنود المجهولين الذين ساهموا  الخارج و أحييهم فردا فردا.

  
 ان اتحاد األطباء النفسانيين العرب يعمل كمظلة جامعة لألطباء النفسانيين و الجمعيات الطبية النفسية. حضرات السادة:

الدقيقة، ساعيا سيقدم هذا المؤتمر برنامجا علميا ثريا بالمستجدات الطبية النفسية من خالل استضافته نخبة من أبرز وجوه االختصاصات 
أن يجعل من هذه المجموعة الطبية النفسية العربية بيئة تمّكن الجميع من االستفادة من األبحاث و الكفاءات والخبرات، تطويرا لخدمات 

  الوقاية، العالج و التعافي في حقول الصحة النفسية.
 

ء نفسانيين وعلماء النفس وممرضي الرعاية النفسية كما وسيكون هذا المؤتمر فرصة فريدة لكل من في هذا المجال من أطبا     
باالضافة االختصاصيين االجتماعيين و طالب الطب لالستفادة من أبحاث ومهارات و خبرات بعضنا البعض، اذ يسعى المؤتمر 

أحداث وتطورات للمساعدة على تسليط األضواء على تحديات الصحة العقلية التي يواجهها سكان منطقتنا. العربية في ضوء ما من 
سياسية وأمنية وأقتصادية تمّر بها المنطقة والتي لها تداعيات شّتى، ورغم كل الصعاب فان حضوركم اليوم هنا في عّمان يمثل مناسبة 
: هامة وفرصة سانحة للتشاور باألمور النفسية وبلورة عدة مواقف عربية منسقة تجاه هذه األوضاع والقضايا التي من شأنها، من ناحية 

تجسيد التعاون الطبي النفسي العربي في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين خاصة بعدما آلت اليه األوضاع الى ما آلت اليه, ومن 
  ناحية أخرى التعاون على التنسيق في التصدي ألية تداعيات للتطورات العالمية و انعكاسها على األمة العربية.

 
النفسي الى تطوير مجال علم الوراثة النفسية،التي ترمي الى فتح أبواب جديدة في قدرة الطبيب على وكما تعلمون، يتجه الطب       

التشخيص هو أن تصبح أكثر دقة و على    التنبؤ باحتمال الفرد تطوير المرض النفسّي في وقت الحق في الحياة وربما الوقاية منه.
 امع.أساس األعراض بدال من تصنيف جميع المرضى في نوع ج

  
سوف نتناول المواضيع التالية ضمن المداخالت المدرجة في «    ية في العالم العربيانمستقبل الصحة النفس» تحت عنوان :      

 برنامج المؤتمر:
  االدمان 

  اضطرابات فرط الحركة مع نقص االنتباه 

  ب االجتماعي و اضطراب الهلع.القلق: اضطرابات القلق المعمم، اضطرابات الّشدة التالية للصدمة، والرها 

  .االضطراب الثناقطبي: طيف الثناقطبية ، المزاج، االكتئاب الثناقطبي 

  اضطرابات الشخصية والشخصية الحّدية 
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  .الفصام اضطرابات الفصام الوجداني 

  ...وخصيصا الصحة العقلية والنفسية لّالجئين والنازحين الخ 

 مثل حقوق المريض, الطب النفسي العابر للثقافات, والطب النفسي الشرعي.كما ويتناول المؤتمر مواضيع أخرى 
  

أتمنى أن يكون هذا االجتماع مفيدا" لجميع العاملين في مجال الطب النفسي بسبب هذا االنصهار الحاصل بين أفكار ومعلومات       
ممارساتنا اليومية للطب النفسي لما فيه مصلحة أطباء جميع الدول العربية من جهة وأطباء المهجر من جهة أخرى بهدف تفعيل 

 للمريض.
  

 الحضور الكريم،

لم يتبق لي في نهاية هذه الكلمة اال أن أشكر مجددا" كل من ساهم في انجاح  هذا الؤتمر بمن فيهم الجمعيات والمؤسسات       
مشاركة في أعماله و توفير كافة االجراءات التي من العربية, كما أشكر مّرة أخرى كل من لّبى الدعوة لهذا االجتماع و حرص على ال

 شأنها ضمان انعقاده ونجاح أعماله خاصة" الجمعية االردنية للطب النفسي التي قامت بمهام رئاسة هذا المؤتمر و تنظيمه.
ن العرب بالشكل المرغوب.و ذلك وأخيرا سوف نكون دائما" على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتيسير وتطوير أعمال اتحاد األطباء النفسانيي

 بفضل الدكتور جمال التركي أمين العام لهذا االتحاد الذي أود ان اشكره على كل الجهود الذي بذلها وال يزال يبذلها.
 وفقنا اهللا و اياكم فيما فيه نجاح وتقدم كل عمل عربي مشترك.

  شاكرا لكم حسن اصغائكم, و متمنيا" للجميع مؤتمرا" ناجحا".
 
         Wishing you a unique multicultural experience, we promise you a significant scientific enriching 
conference 
  
        Et pour les francophones, nous vous souhaitons à toutes et à tous, à chacune et à chacun un excellent 
congrès. 

 
  

  تونس -د. جمال التركي   كلمة االمين العام:  -3
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حضرة المعالي المندوب عن وزير الصحة االردني الدكتور على سعد

  حضرة المعالي امين سر نقـابة االطباء دكتور نضال بدران  

  حضرة الرئيس الفخري لالتحاد األستاذ الدكتور أحمد عكاشة  

  رةحضرة رئيس االتحاد األستاذ الدكتور شارل بدو 

  حضرة رئيس الجمعية األردنية للطب النفساني الدكتور ناصرالدين الشريقي

  أطباء النفس الكرام، الحضور األفـاضل
  

  كم / مؤتمرنا..مرحبا بكم في مؤتمر       

 المؤتمر...افتتاح  جلسةأن أكون بينكم في  كبير شرف     



5 
 

في زمن   االستقرار والسالمو  البلد الذي نجح بامتياز في تحقيق األمن ..األردن.في هذا المؤتمر  عندما ينعقدالشرف مضاعف            

 وصوب حدبكل  من األعاصيرتتقاذف فيه  المنطقة العربية 

 

فيه تنظيمه تنظيم هذا المؤتمر في زمن عز علينا التى تحملت مسؤولية ي انالجمعية األردنية للطب النفس الشكر موصول الى      

 الد العربية بما رحبت حتى ضاقت علينا الب

  

فقد  ،لوضع العربيشديد لتميزت بإرباك  االتحاد  مسؤولية االشراف على نشاطنا تحمل الزمنية التي فترة الان ، رغم لحضور الكراما        

ني العربي مما سيكون لها وأعتقد اننا وفقنا الى حد ما، في تحقيق انجازات نعدها كسبا  للطب النفسا ،قاتالمعوّ   لتجاوز عديدسعينا جهدنا 

  في أوطاننا.النفسانية خدماته الصحية رقيا ب اعمق االثر على مسيرة االتحاد المستقبلية

  

  

  االساتذة االفاضل، اسمحوا لي ان اعرض على حضراتكم موجزا عن اهم  هذه االنجازات:        

والحاجة  والتطور الكبير الذي شهده االختصاص تحديث جل فصوله بما يتماشى   حيث تم: مراجعة "القانون األساسي"  1 -

في أدنى درجاتها مقارنة بشعوب لالنسان العربي تعد اللياقة النفسانية  ، خاصة وانتنامي خدماته في البالد العربيةالمتزايدة الى 

  عمالهامل كبير يحدونا ان يعطي هذا القانون االساسي دفعا كبيرا لنشاط االتحاد وتطور ا ، االخرى العالم

  

أبرز  تصم نخبة تم اعداد هذا المعجم على مدى خمس سنوات كاملة من طرف  : للعلوم الطبالنفساني"  " اصدار "المعجم 2 -

هدفنا من خالل انجازه الى تجاوز  االختالف في نحت المصطلح النفساني والسعي الى   ،األطباء واألساتذة في علوم وطب النفس

    "العلوم النفسية العربية "شبكة بالتعاون مع انجاز هذا المعجم    13، وقد ساسيةتوحيد المصطلحات العربية األ

 

(  عبــد المنـــاف الجـــــادرياالستـــاذ الدكتـــور : اسندت هذا العام الى  "2016"جائزة  احمـد عكاشـة للطب النفساني العربي  3 -

ساهمت في  لالختصاصما قدمه من خدمات جليلة لواعترافا  ا لمكانته العلمية الرفيعة تقدير )،  العـــــراق –استــــاذ الطـــب النفسانـــي 

وذلك بعد مسيرة علمية طبنفسية استثنائية غزيرة  النسان العربي.النفسانية للياقة الرفع مستوى وفي  الصحة  هتطوره ورقي خدمات

 .بالعطاء العلمي والمعرفي

 

وائل أبو  من االساتذة:فاز بها الفريق العلمي المكّون : 2016لألطباء النفسانيين العرب  جائزة البحث العلمي "سليـم عمار"  4 -

 ، علم النفس العيادي )االردن، يوسف مسلم (  )، الطب النفساني مصر، محمد شريف سالم ( ، الطب النفساني )مصر، هندي ( 

العالج  مريض الوسواس كيف نفهمه و نعالجه ؟...: "  مشتركال همؤلفم، عن ُ أصول الفقه ) رماجستيسوريا، رفيف الصباغ (

 "التكاملي للوسواس القهري

 

: اصدارها بانتظام خالل هذين السنتين  رغم الصعوبات الجمة، نعده انجاز في حد ذاته  يحسب المجلة العربية للطب النفساني 5 -

 لرئيس تحريرها الدكتور وليد سرحان
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لغاية العام  ة لمؤتمرات االتحاد اجند لمؤتمرات، وفقنا في وصع حالة اإلرباك في تنظيمل ااوز تج االتحاد المستقبلية:مؤتمرات  6  -

) والسابع 2020العام  االماراتب) والسادس عشر (2018العام  مصرب كل من المؤتمر الخامس عشر (سيتم تنظيم حيث ،  2022

  )2022العام  العراقبعشر (

  

وان حالت نقص الموارد دون تجسيم اغلب انشطة الشعب العلمية، اال اننا   العلمية: ممثلي االتحاد ورؤساء الشعب نشاط  7 -

 بتفعيل القانون االساسي الجديد ، نأمل ان يسترد صندوق االتحاد عافيته و نتمكن من انجاز االعمال التي تمت برمجتها

  

  مستوى االختصاصهذا على مستوى نشاط االتحاد، اما على   اساتذتي، زميالتي، زمالئي،      

تمثل في ارساء البروفيسور يحيى  يعد االبرز في تاريخه، حدثا 2016-2015فقد شهد الطب النفساني العربي في هدين السنتين،           

العربي "، ذلك انه الول مرة في تلرخنا   نظرية الطب النفسي االيقاع  حيوي التطوريالرخاوي اسس نظرية حديثة في الطب النفساني وهي " 

الحديث تضع شخصية عربية اصول نظرية متكاملة في الطب النفساني، هو شرف و فخر دون ادنى شك، لكن مسؤوليتنا كبيرة تجاه هذا 

  الحدث العلمي بإيالئه ما يستحق من االهتمام و الدراسة، االمل كبير ان تحظي هذه النظرية باالهتمام على المستوى العالمي.

   

 بالكواركات والبوزونات مقارنة والمتناهي الكبر بالكون الفسيح،   المتناهي الصغر مقارنة اذا علمنا ان هذا االنسان  ،امالحضور الكر       

أبت السماوات واألرض امانة حمل مسؤولية هو الكائن الوحيد لحد علمنا الذي حوى بوعيه وادراكه كل العالم، هذا االنسان .... اتااللكترونو 

  مسؤوليتنا....جسيمة اذا علمنا ان هذا االنسان هو مجال عملنا وعلمنا واختصاصا ادركنا كم هي كم هي  ان يحملنها... 

 

اذكر اننا كنا افتقدنا في السنة الماضية ثالثة اعالم من اعالم الطب النفساني العربي،  اثنان منهم كان لهم فضل كبير في ، قبل الختام     

( مصر ) ،وثالثهم كان له  شعالنمحمد ( لبنان )،  محمد أحمد النابلسيوهم كل من  االساتذة  وطاننا تطور خدمات الطب النفساني في ا

رئيس الجمعية االردنية للط النفساني التي تخطفت هيج  ( االردن )، محمد الحباشنةفضل كبير في عقد مؤتمرنا هذا وهو االستاذ الدكتور 

  ويسكنهم فراديس جنانه.برحمته الواسعة لمؤتمر، نسأل ان يتغمدهم المنون منا و نحن في غمرة االعداد لهذا ا

  

االستاذ والى  ، لما قدموه من دعم لمسيرة االتحاد وشارل بدورة أحمد عكاشةالشكر والعرفان الى كل من األساتذة جزيل ختاما          

بما مكن طافمها الذي دعم الشبكة  طارق الحبيبألستاذ الدكتور والى ا يعود اليه شرف عقد مؤتمرنا هذا باالردن، الذي  وليد سرحانالدكتور 

  السكرتيري من تنفيذ ومتابعة وانجازا العديد من اعمال االتحاد.

  

اللجنة و الى  ناصرالدين الشريقياالستاذ الدكتور  ممثلة في شخص رئيسهاي انالجمعية األردنية للطب النفسالشكر موصول ايضا الى       

 الفاضلة مهى الخليلللمجهود الكبير الذي بذلته في إعداد المؤتمر أخص بالذكر السيدة  تمرالمنظمة للمؤ 

 

هذه التحديات تجاوز توفيق من اهللا نستطيع و بفضل تعاونكم لكن المسؤولية جسيمة والرهان كبير والتحديات أكبر... االساتذة الكرام،        

  تغلب عليها.الو 

 رفعة بعلوم وطب النفس في اوطاننا درب بكم نرقى ومعكم نسير الانا  

 يرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونسوقل اعملوا ف

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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   :تسليم جوائز االتحاد -4
  

 "2016جائزة " احمـد عكاشـة للطب النفساني العربي   - 
  احمـد عكاشـة وسلمها له االستاذ الدكتور  ) العـــــراق –الطـــب النفسانـــي  استــــاذ(  االستـــاذ الدكتـــور عبــد المنـــاف الجـــــادري فاز بها

  

  
 

 "2016جائزة البحث العلمي "سليـم عمار" لألطباء النفسانيين العرب   - 
مسلم ( علم يوسف ، محمد شريف سالم ( الطب النفساني )، وائل أبو هندي ( الطب النفساني )المتكون من االساتذة   فريق العمل فاز بها

مريض الوسواس كيف نفهمه و نعالجه ؟... "  مشترك:الُمؤلف بحث . عن رفيف الصباغ (ماجستير في أصول الفقه )، النفس العيادي )
  ممثال لكافة فريق العمل وائل أبو هندي"، سلم الجائزة أ. د. شارل بدورة  الى أ. د.  العالج التكاملي للوسواس القهري
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  ) 19:00إلى س.    18:30من س.    20/10/2016 (  م االستثنائي  االجتماع  العا
  

 أ. د. شارل بدورة رئيس االتحاد المنتهية مهامه ترأس االجتماع   �

 امين الصندوقو ، الرئيس الفخري، الرئيس، األمين العام واألمين العام المساعد األول بمشاركة كل من �

اقشته على نطاق تمت من��د ان على قانون االتحاد  ادخلتت التي قدم رئيس االتحاد كلمة وجيزة عن اهم التغييرا �

  ليطلع عليه االطباء النفسانيونعلى موقع شبكة العلوم النفسانية العربية  واسع مدة سنتين وقد تم عرضه

  برفع االيدي عليه  للتصويــتبعد كلمة التقديم، دعا  رئيس االجتماع   �

 بغالبية االصوات ن االساسي القانو  الت تمت المصادقة على تعدي  �

مباشرة  الى  اجتماع الجمعية   داعيا اختتام اعمال االجتماع العام االستثنائي، علن الرئيس نهاية االنتخابات أ بعد �

 لالتحادالعمومية الذي حسب القانون الجديد 

 
  

 
  

NewStatus.pdf-tp://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFPht  
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  )  19:00إلى س.    18:30من س.    10/2016/ 20( اجتماع الجمعية العمومية  
  

  
  

 الجمعية العمومية  من  من اجتماع   الفترة االولى  

 الرئيس المنتهية مهامه د. شارل بدورة   ترأس االجتماع �

لفخري، األمين العام، أمين المال، رئيس المجلة ، المساعد األول لالمين العام، المساعد الرئيس امن :  بمشاركة كل �
 امين المالو  الثاني لالمين العام

 بالحاضرين  بكلمة ترحيب  افتتح الرئيس االجتماع  �

 2016- 2015* لنشاط االتحاد في العامين  التقرير االدبيتقديم اللقاء كلمته و العام  ثم دعا االمين  �

  2016- 2015** لنشاط االتحاد في العامين  التقرير الماليامين المال لتقديم  عد ذلك دعاب �

 باب النقاش للتقريرين االدبي و المالي ثم تم فتح   �

على اثر ذلك ، و على التقرير االدبي، ثم التقرير المالي برفع االيدي الى التصويــت علنــا  بعد المناقشة تمت الدعوة �
 عن التقريرين بغالبية االصواتالمصادقة  تمت 

�  

اللجنة التنفيذية  أعلم الرئيس الدكتور شارل بدورة أن الجمعية العمومية قبل اختتام هذا الجزء االول من اجتماع  �
الذي قبل هذا الترشح، داعيا المجتمعين الى ، ألستاذ الدكتور احمد عكاشة للرئاسة الفخرية لالتحادرشحت 

اقرار هذا على بأغلب االصوات، قد تمت الموافقة و  ،على هذا الترشحموافقة او الرفض برفع االيدي بالالتصويت 

 .الترشيح

تقدم الرئيس بالشكر الى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، ول من اعمال الجمعية العمومية،  بعد انتهاء اعمال الجزء األ �
موه من جهد لتفعيل نشاط لما قد ثلي االتحادرؤساء الشعب العلمية ومم، وأيضا الى جميع مع تسميتهم فردا فردا

الجزء الثاني  لرئاسةخذ مكانه على المنصة أ الشريقي، الدكتور ناصرالدينلالتحاد   االتحاد ، داعيا الرئيس الجديد 
 النجاح في مهامه. التوفيقر و من اجتماع الجمعية العمومية، متمنيا له

  

 ية  الجمعية العموممن  اجتماع  الفترة الثانية   
 

، شاكرا ثقة االتحاد في اجتماع الجمعية العموميةالفترة الثاني من ناصرالدين الشريقي الرئيس الجديد أ. د.   افتتح  �
، و من انه لن يدخر جهدا خالل فترة رئاسته لالتحاد من  العمل على رقيه و اشعاعه و تطور الطب  شخصه

 النفساني وخدمات الصحة النفسية
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   2016- 2015 ن العام و امين المال لتقديم تقرير انشطتهم لالعوام داعيا كل من االمي �
 

  األمين  العام )  –( جمال التركي  : التقرير األدبي

  
  

  

  اللجنة التنفيذية    نشاط -1
  

  تركيبة اللجنة التنفيذية الحالي
  الرئيس الفخري الشرفي:

  ( مصر)  أ.د. أحمد عكاشه

  الرئيـــس:
  ( البنان)أ. د. شارل بدورة  

  مين العام:األ

  ( تونس)   أ.د. جمال التركي  

  المكلف بمهام األمين العام المساعد االول:

  (مصر)  أ.د. ممتاز عبد الوهاب

  األمين العام المساعد الثاني:

  ( السعودية )  أ.د. طارق الحبيب

  العالقـات الدولية و العربية:   الرئيـــس السابف و المكلف بمهام  مستشار
  ( االمارات)   د. عادل أحمد كراني

  أمين الصندوق:

  ( مصر)  .د. مصطفى شاهينأ  
   

  مستشار المؤتمرات:
  ( السعودية) د. أحمد الهادي

  المستشار العلمي:

  ( قطر)  د. سهيلة غلوم  

  العربية للطب النفسي:   رئيس تحرير المجلة

  (األردن)   أ.د. وليد سرحان

  العضو  المستشــــــــار
   سودان)(ال أ.د. عبد اهللا عبد الرحمن

  

   للجنة التنفيذية الجديدةالمستقبلية ل  تركيبةملالمح ال
  حافظون على عضويتهم  بنفس مهامهمالم

  بعد اقراره من مجلس االدارة الرئيس الفخري        -

   الجديدة بعد اقراره من طرف اللجنة التنفيذيةللطب النفساني  ة العربيةلرئيس المج        -

  م دون االحتفاظ بمهامهماعضاء يحافظون على عضويته

  مستشار الرئيس يكلف بمهام رئيس االتحاد        -

   المستشار االول لالمين العام يكلف بمهام  االمين العام        -
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   المستشار االول المين المال يكلف بمهام امين المال        -

  ل طلب الترشح الى االمين العام )( يحق لهم الترشح من جديد للعضوية، يرس  اعضاء يغادرون اللجنة التنفيذية

  األمين العام المساعد االول       -

  األمين العام المساعد الثاني       -

  العالقات الدولية و العربية  مستشار       -

  مستشار المؤتمرات       -

  المستشار العلمي       -

  المستشــار   العضو        -

  ينتخبون للمهام التالية اعضاء 

 ة شخصية  باالسم شخصيتين  لمهام االمانة العامة و امانة المالانتخاب بصف �
لألمين   المستشــار الثاني  (انتخاب  بصفة عامة  خمسة شخصيات  دون تحديد للمهام  �

مستشــار شـــؤون    مستشــار العالقـات الدوليــة والعربيـة،  المستشـــار العلمـي، العــــام،

 ــر المجلـــة)نائب رئيـــس تحري المؤتمرات،

( ما عدا الرئيس و  الترشح سواءا لالمانة العامة او امانة المال او العضوية للجميعيحق  �

  )  لتمتعهم بالعضوية االلية االمين العام و امين المال

  

  الرئاسة الفخرية لالتحاد  
برة كبيرة على مستوى العمل ولما يتمتع به من خ الستاذ الدكتور احمد عكاشةلالعلمية العالمية  ةمكانلل نظرا     

بالطب  ، ولحاجتنا الكبيرة في االتحاد الى توجيهه وارشاده لدعم مسيرة االتحاد وترشيدها رقيا العلمي المشترك
  النفساني وخدماته الصحية في اوطاننا .

قبل مشكورا هذا  ، والذيللرئاسة الفخرية لالتحادمن جديد  هترشيحعلى االستاذ عكاشة  اللجنة التنفيذيةعرضت      
  الترشيح

علم رئيس الجلسة االستاذ شارل بدورة الحضور بترشيح قبل اختتام الجزء األول من اجتماع الجمعية العمومية، يُ       
برفع  للتصويــت على هذا الترشيح علنـا ، و يدعوهملألستاذ الدكتور احمد عكاشة للرئاسة الفخرية اللجنة التنفيذية

  االيدي.

   

  مجلة العربية للطب النفسانيرئاسة ال
من جديد الى رئاسة تحرير المجلة العربية للطب   االستاذ الدكتور وليد سرحان رشحت اللجنة التنفيذية الحالية 

لكفاءته العلمية العالية وتجربيته وقدرته الكبيرة على اصدار المجلة بانتظام رغم المعّوقات، هذا  ، نظراالنفساني

مساعدا عضوا في اللجنة  حيث سيكون مع رئيس التحرير مستقبال،  د اصدارها ( االردن )،اضافة الى تواجده ببل
 . المدرجة على القانون الجديد لالتحاد ) ( حسب التعديالت الجديدة   التنفيذية

  تدعو اللجنة التنفيذية الجديدة لتفعيل اختياره بقبول هذا الترشيح وتزكيته 
  الى ترشيح شخصية اخرى دون رفضه لهذا الترشح االستاذ وليد ابدى تحفظه داعيا

  

   اجتماعات اللجنة التنفيذية
  

 ( لم ينعقد )مباشرة بعد انتخابات الجمعية العمومية في بيروت  من المفترض ان ينعقداالجتماع األول:  -
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 ، 2015مارس  11األربعاء انعقد بالقاهرة االجتماع الثاني :  -

ط التي جاءت في وثيقة أ. د. أحمد عكاشة لتطوير لوائح اإلتحاد، وتم تم عرض أهم النقاتمت فيه        
مواصلة مناقشتها بصفة مستفيضة وتقديم مقترحات التعديل لعديد الفصول، على ان يتكفل االمين العام 

 قبل اقرارها بصفة نهائية.  االستشارة
ميثاق اعالن لذي يكون مشتقا من "" واميثاق شرف الطبيب النفسي العربي"   اعدادح اكما تم اقتر        

، فكان ان تحفظ بعض األعضاء ودعوا الى تبني كامل ما جاء في " كوئيقة ملحقة بالقانون األساسيمدريد
  ( مرفق االرتباط ): وثيقة اعالن مدريد كما هي

  "المعاييــر األخالقيــة لممارســــة الطــــب النفسانــــي "
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MadridDeclaration.pdf 

  
 

، تعذر انعقاده )،  2016مارس  16( القاهرة، تمت برمجته في جدة اوال ثم في القاهرة ثانيا االجتماع الثالث:  -
االجتماع في آخر وقت بعد ان حال عائق دون مشلركة رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي، وبذلك فقد 

 ) فتم الغاؤه.( حيث تصبح توصياته غير نافذة المفعول النعقاده  النصاب القانوني
 

الى الساعة   18:00من الساعة  19/10/2016االربعاء (سينعقدان شاء اهللا ايام المؤتمر االجتماع الرابع:   -
19:30 ( 

 
، على هامش تول األمين العام 2015أكتوبر   - ( بيروت   لقاء  خاص بين رئيس االتحاد باألمين العام: -

وكان ان استعرض هذا اللقاء لتقديم التعازي في وفاة البروفيسور محمد احمد الناالسي باسم االتحاد و الشبكة ) 
، حتى نكون  اجتماع المعية العمومية بعّمانلحين  التي على اللجنة التنفيذية  انجازها  كبيرة الستحقاقات الا

 في مستوى أمانة األطباء النفسانيين  العرب الذين وضعوا ثقتهم فينا .
 :والمتمثلة اساسا في

لقانون األساسي لالتحاد قبل عرضه على الجمعية العمومية النهائية ل مراجعة االنتهاء من ال - 1
  .ان القراره عمّ في 

األردن) مع الدعوة المكثفة  - االعداد  الجيد للمؤتمر القادم لالتحاد ( الرابع عشر/ عمان - 2
 .للحضور، وان ترقى فيه االعمال العلمية المقدمة 

قبل العمل على جهوزية األعمال التى انيطت بعهدة رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد    - 3
 مؤتمر االتحاد

لألطباء النفسانيين  العرب لتقديم اعمالهم للترشح  لـــ " جائزة البحث العلمي "سليــــم  دعوة   - 4
 "2016عمــــار" لألطباء النفسانيين العرب 

بــ "جائزة أحمد عكاشة للطب  مكّرمةفي اختيار الشخصية ال اللجنة التنفيذية توافق أعضاء    - 5
ت االربع االتي تم ترشيحعم في اجتماع اللجنة من بين الشخصيا" 2016النفسي العربي للعام 

 بالقاهرة
( تمت  2016للجنة التنفيذية لالتحاد خالل هذه السنة  األكاديمية  الثالثجتماع  البرمجة ا - 6

   ) السعودي االلماني للطب النفسي مؤتمر مستشفى على هامشمناقشة احتمل االجتماع بالسعودية  
  



13 
 

  ( تقرير د وليد سرحان ) ية للطب النفسانينشاط رئيس تحرير المجلة العرب
خالل العامين الماضيين استمر صدور المجلة بمواعيدها، وتم تغير الموقع االلكتروني وأصبحت المجلة الكترونية بنسبة      

 كبيرة ماعدا بعض األعداد الورقية التي توزع على أصحاب األوراق.
 ر ووزع بمناسبة انعقاد المؤتمر.قد صد 2016والعدد لشهر تشرين ثاني / نوفمبر 

أزمة المقاالت تتأرجح من عدد لألخر وأما المحكمين فهم نفسهم وبالنسبة للموارد المالية فقد تقلصت بسبب 
  توقف شركات عديدة عن اإلعالن، وأصبح العجز المالي األن هو أربعة عشر ألف دوالر أمريكي.

  
  

  االتحـــــاد  مراجعة القـانون االساسي   -2

  
( اطلعكم الرئيس  جهوزية  القانون االساسي لالتحاد في نسخته الجديدة بعد ادراج التعديالت النهائية عليه تمت -

 على اهم مستجداته ) 
( شاركة ممثلي االتحاد و رؤساء الشعب في  ةالتنفيذي اللجنةاعضاء  تمت التوافق عليه بعد التشاور مع  -

  االستشارة عند مناقشة فصوله ) 
 مل جهدا  تواصل على مدى سنتين كاملتيناخذ هذا الع -
 نعتفد ان  هذه التغييرات ستحدث  نقلة نوعية في نشاط االتحاد للسنوات القامة. -
هذه المراجعة الهامة للقانون االساسي  ها، انجاز 2016-2015 العضاء هذه اللجنة التنفيديةانه لفخر كبير  -

تما ميزانيته التي بقيت على مدى عقود من الزمن على ثري حتاالتحاد وس لنشاطعطي دفعا تلالتحاد و الذي س
 الكفاف

الشكر موصول لكل من ساهم معنا بفعالية في تحقيق هذا االنجاز، أخص بالذكر الرئيس الفخري أد. أحمد   -
عكاشة الذي كان له الفضل الكبير في مراجعة اهم فصوله، وكل من الرئيس شارل بدورة  ورئيس تحرير مجلة 

 و ممتاز عبد الوهاب و سهيلة غلوم وليد سرحاناالتحاد د. 
  

   مؤتمـــرات االتحـــــاد -3

2016   
  المؤتمر  الدولي العربي الرابع عشر للطب النفسي

  بالتزامن مع 
 المؤتمر الدولي األردني الرابع للطب النفسي 

 )  2016تشرين أول  22 – 20االردن  –عمان  –( فندق الرويال  
تنفيذية في اجتماعها الثاني بالقاهرة  ادراج معلوم االشتراك عن سنتين في االتحاد بعد ان اقرت اللجنة ال

ضمن رسوم االشتراك في مؤتمرات  االتحاد، تمت دعوة اللجنة المنظمة للمؤتمر  باالردن  لتفعيل هذا 
  القرار

 وقد تم تفعيله كاالتي: رسوم االشتراك الفردي  في االتحاد  للسنة الواجدة 
 دوالر سنويا 25العضو العامل:        -
  دوالر سنويا 20العضو المنتسب:        -

 10، مع تخفيض  2017- 2016دوالر لالشتراك في االتحاد عن سنتي  40يتم دفع رسوم اشتراك بقيمة 
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 دوالرات بمناسبة االشتراك مع رسوم المؤتمر 
دفع الجمعية الطبنفسية المنظمة لمؤتمر كما  اقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني بالقاهرة  ان ت

 دوالر لقبوله عقد مؤتمره في بلد الجمعية الطبنفسية المعنية 3000االتحاد رسوم قدرها 
 

2018   
  المؤتمر العربي الخامس عشر للطب النفساني

XVth PanArab Congress of Psychiatry 
XVè Congrès Pan arabe de psychiatrie  

 ) 2018نهاية العام  (  القاهرة، مصر، 
  المحور الرئيسي: ممارسات الطب النفساني في البلدان العربيه: الحاضر والمستقبل

  األستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب التواصل مع  رئيس الجمعية المصرية للطب النفساني
momtazabdel52@yahoo.com  

 

2020 
  تمر العربي  السادس عشر  للطب النفسانيالمؤ 

XVIth PanArab Congress of Psychiatry 
XVIème Congrès Pan arabe de psychiatrie 

 )  2020(دبي، االمارات، نهاية العام  
  المحور الرئيسي: قوانين الصحة النفسية   في البالد العربية

  الدكتورة سامية أبل ةالتواصل مع  رئيسة جمعية اإلمارات للصحة النفساني
saAbul@dha.gov.ae 

 

2022 
  المؤتمر العربي  السابع عشر  للطب النفساني

XVIIth PanArab Congress of Psychiatry 
XVIIè Congrès pan arabe de psychiatrie 

  )  2022(بغداد، العراق، نهاية العام 
  ( يحدد الحقا ) المحور الرئيسي 

  األستاذ الدكتور قـاسم العواديالتواصل مع رئيس الجمعية العراقية للطب النفساني 
dr_alawadi@yahoo.com 

  
 

   االتحـــــاداصدارات   -4
 



15 
 

  المجلة العربية للطب النفسي  
  تم اصدار االعداد التالية:

 ) 2016( نوفمبر  2، العدد 27المجلد   -
 ) 2016( ماي  1، العدد 27المجلد  -
 ) 2015( نوفمبر  2، العدد 26المجلد  -
 ) 2015( ماي  1، العدد 26المجلد  -

  الشكر موصول للزميل الفاضل وليد سرحان للمجهود الكبير الذي بذله وما زال في اصدار تعداد المجلة بانتظام

 
  م و الطــــبالمعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــو 

التعاون كل من  شبكة العلوم النفسية واتحاد االطباء النفسانيين سع�نا  في االتحاد ( بفضل دعم الدكتور وليد سرحان ب       
في اصدارته  معجـــم " النفسانـــــي" في العلــــوم و الطــــبوعالقاته الطيبة مع شركة حكمة لالدوية ) الى االصدار الورقي لل

 ث ( اعداد جماعي لنخبة من ابرز االطباء النفسانيين و علماء النفس العرب ) الثال
 

 المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب ( االصدار الفرنسي ) 

محمد أ. النابلسي،  الغالي احرشاو ، جمال التركي ، عبد الهادي الفقير، مصطفى شكيب، يسر اعداد:  -
 معلى

عربي، من اعداد نخبة من اطباء وعلماء النفس يضم اهم المصطلحات في  -إنكليزي –ي معجم فرنس -
  علوم  و طب النفس  

 المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب ( االصدار اإلنكليزي ) 

 احمد عكاشة،مالك بدري، جمال التركي ، وليد سرحان، فارس كمال نظمياعداد:  -
عربي من اعداد نخبة من اطباء وعلماء النفس يضم اهم المصطلحات في -فرنسي  -زيمعجم  إنكلي -

  علوم  و طب النفس  
 المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب ( االصدار العربي ) 

، كريمة عبدالستار إبراهيم، عبد الرحمان ابراهيم، جمال التركي ، يوسف لطيفة، عبد اهللا الطارقياعداد:  -
 عالق

فرنسي من اعداد نخبة من اطباء وعلماء النفس يضم اهم المصطلحات في  - إنكليزي –معجم عربي  -
 علوم  و طب النفس  

  
�م ا��و��ق �� ط���
 ا��دار ا��	��زي، ا���ن  ان ��و�ر ا��	���ت �� ��دوق ا����د �� ا�����ن ا���د���ن �ط���
 	ل �ن 

��زيا��دار ا��ر�� وا��	 
  
 

  2016 االتحـــــادجوائز   -5
  

  "2016جائزة " احمـد عكاشـة للطب النفساني العربي  
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األستاذ  الىفي اجتماعها بالقاهرة  اربعة شخصيات لهذه الجائزة ، وحصل التوافق السنادها اللجنة التنفيذية لالتحاد  رشحت   

، غزيرة بالعطاء العلمي والمعرفيالستثنائية الطبنفسية االعلمية ال مسيرتهلنا اوطان تقديرا له ل الدكتور عبد المناف الجادري
  ساهمت في تطور الطب النفساني العربي ورفع مستوى الصحة النفسانية ولياقة االنسان العربي والتي 
ن االستاذ وليد سرحان ثاني كان اول من بشره بالتكريم و اول المهنئين باالتصال به هاتفيا ، ثم كا احمـد عكاشـةاالستاذ     

  المهنئين

  االستـــاذ الدكتـــور عبــد المنـــاف الجـــــادري
  العـــــراق  –استــــاذ الطـــب النفسانـــي  

  ( مقيم في االردن )
  بـــ: يكرم  

 "2016احمـد عكاشـة للطب النفساني العربي   "جائزة  

  

  
  النفساني ساهمت في تطوره ورقي خدمات الصحة النفسانية بالبالد العربية.  تقديرا واعترافـا بلما قدمه من خدمات جليلة للطب

  

 2016جائزة البحث العلمي  لألطباء النفسانيين العرب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

لما قدمه من خدمات جليلة للطب تقديرا لمكانته العلمية و "سليـم عمار  اسم الراحل البروفيسور  2016حملت العام       
وهو بمثابة تكريم رمزي لهذه القامة العربية التونسية ( اقر ذلك اللجنة  مستوى التونسي والعربي والدولي.النفساني على ال

  التنفيذية في اجتماعها بالقاهرة ) 
  عضوا من اعضاء لجنة التحكيم ( مجموع اعضاء اللجنة التنفيدية ) 11شارك  في التحكيم خمسة اعضاء من مجموع       
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  ن اول من يبشره بفوزه و يبارك له ذلك، ثانيا من مقرر لجنة التحكيم بوصفه االمين العام ليكون ثاني المهنئين.اوال من ليكو    
  

االستاذ شارل بدورة  كان اول من بشر الدكتور وائل بالفوز بالجائزة و اول المهنئين من خالل االتصال به هاتفيا ( بوصفه     
ثاني  بوصفه االمين العام ومقرر لجنة التحكيم) ، ثم كان الدكتور جمال التركي  (    رئيس لجنة التحكيم )رئيس االتحاد و 

  المهنئين
 

 2016جائزة البحث العلمي "سليـم عمار" لألطباء النفسانيين العرب  
 :الفـائز بها  عنوان العمل العلمي الطبنفساني

  ...مريض الوسواس كيف نفهمه و نعالجه ؟
 القهريالعالج التكاملي للوسواس  

 
  : ُمؤلف بحث مشترك لكل من االساتذة

o   ( الطب النفساني )وائل أبو هندي  
o   ( الطب النفساني )محمد شريف سالم 
o   ( علم النفس العيادي )يوسف مسلم 
o   (ماجستير في أصول الفقه )رفيف الصباغ 
 

  لالتحـــــــــاد    الشعــــــــب العلميـــــــــة   -6
  

  2016-2015لالعوم    ــةرؤساء الشعــب العلميـتركيبة  
 

 السعودية) -( عبداهللا الداود  شعبة القيم و أخالقيات المهنة.  1
  ) فلسطين –عبد العزيز موسى ثابت أ. د. (  شعبة طب نفس األطفال والناشئة.  2
  العراق ) –مهى يونسأ. د. (  شعبة الصحة النفسية للمرأة.  3
 مصر ) –الحكيم البهائي( وفاء عبد  شعبة الطب النفسي المجتمعى.  4
   ( ماجد الياسري العراق) شعبة الصحة النفسية الشرعية والقضائية.  5
  مسقط)  –عمان –:  ( الدكتور حامد السناويشعبة طب نفس المسنين. 6
 السعودية ) –(سلطان الشهراني شعبة إضطرابات النوم و اليقظة.  7
 السعودية) -( أحمد الهادي  شعبة العالج النفسي الفردي.  8
 مصر) -( د. أحمد ضبيع  شعبة العالج النفسي الجمعي.  9

 سوريا / السعودية ) -( خلدون مروة  شعبة الدين و الصحة النفسية. 10
 السودان) - (عبد اهللا عبد الرحمان  شعبة التعليم الطبى المستمر.  11
 االمارات ) –ي( عادل كران شعبة المعلوماتية و اإلتصاالت و النشر اإللكترونى.  12
 السعودية ) –( محمد اليوسف  شعبة الطب النفسي و اإلبداع و النقد.  13
 سوريا / السعودية ) –(خلدون مروة شعبة الطب النفسى عبر الثقافات . 14
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 مصر ) –وائل ابوهندي أ. د. (  شعبة اضطراب الطيف الوسواسي.  15
 سوريا / قطر ) –مأمون مبيض (شعبة طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة .  16
 مصر/االمارات ) –( مدحت الصباحي شعبة تأهيل المريض النفسى.  17

  
  :2018-2017 لشعب العلمية لالتحادلتركيبة الجديدة لا
  

   ( ترتيب ابجدي )بعد مراجعتها على مدى شهرين كاملين مع اعصاء اللجنة التنفيذيةلالتحاد  فيما يلى قائمة الشعب العلمية 
 طرابات السلوك الجنسي *اض

 اضطرابات الشخصية *
 سداد التميمياضطرابات الفصام *

 االضطرابات الوجدانية *
  تأهيل المريض النفسى**
  التعليم الطبى المستمر**

 الدين، الروحانيات والصحة النفسية **
 الصحة النفسية الشرعية والقضائية **

  الصحة النفسية للمرأة **
 الطب المسند *

  ب النفسي االيقـاعحيوي التطوري  *الط
   طب نفس األطفـال والناشئة**

   طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة
  طب نفس المسنين **

  العالج النفساني *
 علم السلوكات االنتحارية *

 القـانون، القيم و أخالقيات المهنة **
   القـلق واضطرابات الوسواس القهري **

   الوصمة والمرض العقـلي *
    *  معجمية  للمصطلحات النفسانيةال

 

	��� ����ة ��ُ� * 

	��� ��� ��ا��ه�  ��ُ� **

  مهام رؤساء الشعب

 يكلف رؤساء الشعب العلمية بمهامهم مدة سنتين -
يتحمل رؤساء الشعب مهام متابعة المستجدات العلمية للشعبة على المستوى العالمي والعربي والعمل على   -

 بمجال شعبهممات الصحة النفسانية المتعلقة رقي البحث العلمي وخد
بإمكان رؤساء الشعب العلمية حضور اجتماعات اللجنة التنفيذي كضيوف شرف،  ما عدا الجلسة األولى  -

 للجنة التي يتم فيها النظر في الترشحات لرئاسة الشعب.
 ادعند انتهاء مهامهم يقدم الرؤساء تقريرا عن نشاطهم الى المستشار العلمي لالتح -
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  االشراف على نشاط الشعب العلمية

  يشرف على متابعة نشاط رؤساء الشعب العلمية مستشار الشؤون العلمية لالتحاد     
  

  االجتماع األخير للجنة التنفيذية  

الى حضور االجتماع األخير للجنة التنفيذية  وتقديم تقرير موجز عن نشاط رؤساء الشعب المنتهية مهامهم دعوة        - 
عليهم تفعيل نشاط شعبهم يكتبون الى األمين العام عن  المعّوقات التي حالت دونهم وذلك عبهم ( رؤساء الشعب الذين تعذر ش
 (  

  تنتهي مهام جميع رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد مع انتهاء مهام اللجنة التنفيذية المتخلية      -

  لسنتين  خبة يتم اقرار الرؤساء الجدد للشعب العلمية وممثلي االتحادفي اول اجتماع اللجنة التنفيذية المنت      -

او   او شعب اخري ) يحق لكل رئيس شعبة وممثل لالتحاد المنتهية مهامهم ترشيح انفسهم من جديد لنفس الشعب (       -
   تمثيل نفس البلد

لجنة التنفيذية المنتهية مهامهم مصحوبا بالسيرة تقدم طلبات الترشح الى االمين العام قبل موعد االجتماع االخير ل       -
  العلمية

 

 لالتحـــــــــــــاد    ُممثلــــــــــــي   -7
 

  ممثلـــي االتحاد  التركيبة الحالية ل

 تونس/ فرنسا) –(احمد العش  فرنسا -
 ليبيا/ أمريكا) –(عمر رضا الواليات المتحدة -
 العراق/انقلترا) –(وليد خالد عبد الحميد  بريطانيا و ايرلندا -
  العراق / السويد ) –أ.د. رياض البلداوي (  الدول االسكندنافية -
  

  :)   2018-2017( لتمثيل اتحاد األطباء النفسانيين العرب في كل من  وجهت دعوة لتقديم الترشحات
   فرنسا -
 الواليات المتحدة  -
 بريطانيا وايرلندا -
  الدول االسكندنافية  -

   االشراف و المهام

  . المستشار الثاني لالمين العاميتولى االشراف على متابعة نشاط رؤساء الشعب العلمية،   -
 يكلف ممثلي االتحاد بمهامهم مدة سنتين -
يتحمل ممثلي االتحاد مهام  تبليغ األطباء النفسانيون العاملون في هذه البالد بنشاط االتحاد وحثهم على   -

 العضوية و المشاركة في انشطته 
ن ممثلي االتحاد حضور اجتماعات اللجنة التنفيذي كضيوف شرف،  ما عدا الجلسة األولى للجنة التي بإمكا -

 يتم فيها النظر في الترشحات لتمثيل االتحاد.
 عند انتهاء مهامهم يقدم ممثلي االتحاد تقريرا عن نشاطهم الى المستشار الثاني لالمين العام -
الى حضور االجتماع األخير للجنة التنفيذية  وتقديم تقرير موجز عن ممثلي االتحاد  المنتهية مهامهم دعوة  -

عليهم تفعيل نشاط شعبهم يكتبون الى األمين العام عن  المعّوقات ( رؤساء الشعب الذين تعذر  نشاط شعبهم
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 التي حالت دونهم وذلك )
  

  االشتراكات -8
  

    2026الى  2016رسوم االشتراك في االتحاد من 
  ياشتراك جمعيات

300�����ت ا����	�: ا� - ���� دو�ر �
-  :��"#� دو�ر ����� 250ا������ت ا��

  فردي اشتراك  
 دو�ر ����� 25 ا��%� ا����$: -
-  :�"#� دو�ر ����� 20ا��%� ا��

 

  قدير  ت  شكر -9
         
خص بالذكر ، و ا2016- 2015جميع اعضاء اللجنة التنفيذية الذين عملوا معنا في هذين السنتين الشكر موصول الى       

من كان فّعاال بشكل كبير كل من االساتذة أحمد عكاشة، شارل بدورة، وليد سرحان و ممتاز عبد العظيم، مقدرا للدكتور وليد 
 الجهد الكبير الذي بذله لعقد المؤتمر في االردن و النجاحه.

 

 
  

  
  
  

  أمين   المال )  –(مصطفى عمر شاهين  المالي: التقرير  
  

 كتور أحمد عكاشة رئيس شرف االتحادالسيد األستاذ الد

 السيد األستاذ الدكتور رئيس االتحاد

 السيد األستاذ الدكتور أمين االتحاد

 السادة الزمالء

 تحية طيبة وبعد

أفيد سيادتكم علما بأن صندوق مال االتحاد لديه مبالغ مالية بالحساب الجاري لدى البنك األهلي المصري فرع النصر وذلك 
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  :يةبالقيمة اآلت
   01005024175جنيه مصري بالحساب رقم  13095  -
  01005024171دوالر أمريكي بالحساب رقم  4956وآخر   -

  
وأفيد سيادتكم علما بأنه لم تقم أي من الجمعيات المشاركة في االتحاد أو أي من األعضاء المنضّمين له بدفع أي      

  ان سنوات.اشتراكات منذ أن توليت مسؤولية أمانة الصندوق منذ ثم
 

 2010أشير الى أنه قد تم  مؤتمرات االتحاد السابقة في كل من السودان واالمارات ولبنان في الفترة ما بين عامي        
ولم تقم أي جهة ما الجهات االمسؤولة عن تنظيم هذه المؤتمرات بسداد أي مبالغ مالية لالتحاد  كما لم يرسلوا  2016وحتى 

 خاصة باالجتماع الذي تم .الميزانية الختامية ال
  

  .قامت إدارة المال بصرف قيمة الجائزة المقدمة من االتحاد وهي ألف دوالر أمريكي وتم صرفها من حساب االتحاد      
  

عضوية بطاقات كذلك  قمنا بطبع ايصاالت االشتراكات النقدية أو التبرعات من أي جهة لالتحاد ة كذلك قمنا بطبع       
 لموها عند سداد االشتراك ونأمل أن يتم تحصيل بعض المبالغ في هذا المؤتمر لتدعيم ميزانية االتحادلالعضاء ليست

  
انني أرجو النظر في طريقة تسديد االشتراكات بحيث تكون مرة واحدة في العمر بالنسبة لألفراد وأما بالنسبة للجمعيات       

بة أعضاءها ولكن على سبيل المثال ألف دوالر للجمعية التي أعضاءها المشاركة فيصبح االشتراك كذلك مرة واحدة طبقا لنس
دوالر فقط مرة  500دوالر للجمعية التي أعضاءها من مائة الى مائتين وأقل من ذلك تسدد  500أكثر من مائتين عضو و 

 واحدة
  

رة دوالران عن كل بحث تقوم أرجو أن تتم دراسة تدعيم صندوق االتحاد من خالل المجلة بحيث تسدد المجلة عش        
 بنشره من أي جهة ومبلغ عشرين دوالر عن أي اعالن يوضع بالمجلة.
 ارجو التكرم بداراسة هذه المقترحات وتنفيذ ما قد تصل اليه من خيارات

  
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام

  
  
  

  مناقشة التقريرن االدبي و المالي و االنتخاب
 

ت المصادقة على التقريرين متا، اثر ابداء الرأي حول ما جاء فيهمو مناقشة ال فتح باب التقريرين األدبي والمالي ، بعد عرض كل من     

 .بغالبية األصوات

 سبعة  انتخابات  يتولى المجلس الحقا ، لالحضور منمن كل بلد عربي  شخصيتين الختيارتشكيل مجلس االدارة ل ثم تمت الدعوة     

 تنفيذية للعامين القادميناعضاء للجنة ال

  

وتم قبول   فيهم شروط الترشحت الذين توفر االطباء الذين أسماء قائمة ب ، االمين االعم المنتهية مهامه عرضبعد اقرار مجلس االدارة       

  حسب القانون األساسي لالتحاد اللجنة التنفيذية  لعضوية   ترشحاتهم
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وكنا افتقدنا ، فردا الدعوة اليهم فردا تتم عمومية، يعد شرطا من شروط قبول الترشح نهائيا، فقدالحضور اجتماع الجمعية وبما ان       

 حضور اربعة مترشحين، منهم مترشح من فلسطين تعذر عليه السفر و الحضور، تم الغاء ترشحهم  جميعا .

  

 الشخصية الفلسطينية   وقبول ترشحف االطباء الفلسطينيين تفهم ظرو  وبعد تدّخل األستاذ أحمد عكاشة الذي طلب من الجمعية العمومية      

لتصبح القائمة ترشحها  قبول وتم  كان أن أقّرت الجمعية العمومية مقترح األستاذ عكاشة ف. الحضور يها تعّذر علو  تي منعت من السفرال

 :( حسب الترتيب االبجدي )  النهائية للمترّشحين كالتالي

 رقط / سهيلة غلوم  �

 )ترشح لالمانة العامة (  -السعودية /  لحبيبطارق ا �

 فلسطين  / عبد العزيز ثابت  �

   السودان/ عبد اهللا عبد الرحمن  �

 مصر/ ممتاز عبد الوهاب  �

 العراق / مها سليمان يونس �

 ( ترشح المانة المال ) مصر / وائل ابوهندي   �

  

 الجديدة اللجنة التنفيذية  منتخبون م جميعا كاعضاءفقد تم اعتماده ، ويةللعض انتخابهمسيتم  منبعدد  ، المترشحينى عدد أما وقد تساو       

  :( حسب الترتيب االبجدي ) كالتالي 2018- 2017لتكون تركيبة اللجنة التنفيذية النهائية للعام  ، التصويت دون المرور الى
 ( مصر)أحمد عكاشه  �

 ( تونس)جمال التركي   �

 ( قطر)سهيلة غلوم  �

 ان)( لبنشارل بدورة   �

 ( السعودية ) طارق الحبيب  �

 ( فلسطين )عبد العزيز ثابت  �

  (السودان)عبد اهللا عبد الرحمن  �

 ( مصر)مصطفى شاهين  �

 (مصر)  ممتاز عبد الوهاب �

 ( العراق)مها سليمان يونس  �

 ( االردن )ناصر الدين الشريقي  �

 ( مصر)وائل ابوهندي   �

 (األردن)وليد سرحان   �
  
  

   للجنة التنفيذيةا  اتاجتماع
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  )19/10/2016( :للجنة التنفيذية المنتهية مهامهااالجتماع االخير   -1
  

  ما عدا الدكتور عادل كراني   2016- 2015أعضاء اللجنة التنفيذية لالعوام  حضر االجتماع كل -

كل من االساتذة:  وائل ابوهندي، مدحت الصباحي، مهى كضيوف شرف الشعب العلمية رؤساء  منشارك في االجتماع   -

  يونس

  ترأس االجتماع رئيس االتحاد، بمساعدة األمين العام -

الخطوط العريضة التي أدخلت  قدم (   حول تعديالت القانون األساسي لالتحادملخص كلمته  على اللجنة رئيس االتحادعرض  -

 عليه التي سيقدمها في الجلسة االستثنائية للتصويت  على قانون االتحاد )

الذي سيعرضه في  و،  2016-2015عريضة للتقرير االدبي * عن نشاط االتحاد لالعوام الخطوط ال  األمين العام  ضعر   -

  اجتماع الجمعية العمومية

 . 2016-2015ميزانية االتحاد لالعوام ل لتقرير الماليين المال ملخص اام كما قدم -

 يم ملخصات انشطتهملتقد رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحادثم اعطيت الكلمة العضاء اللجنة التنفيذية و  -

- 2015اختتمت الجلسة بشكر جميع اعضاء  اللجنة التنفيذية الذين تحملوا مسؤولية االشراف على نشاط  االتحاد في االعوام  -

2016 

 

  )20/10/2016( تخبة:للجنة التنفيذية المنول  االجتماع اال -2
 

  
  

 الدكتور طارق الحبيب مساعدة األمين العام الجديد ، بالدكتور ناصر الدين الشريقيترأس االجتماع رئيس االتحاد الجديد  -
، ما عدا رئيس تحرير المجلة الذي تغيب لظروف  2018-2017أعضاء اللجنة التنفيذية لالعوام االجتماع جميع ر حض -

 قاهرة
 تينعن التوجهات المستقبلية لالتحاد في السنتين القادمرحب في كلمته باالعصاء الجدد و تحدث عن  الرئيس الجديد -
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اهمية تفعيل انشطة جميع االعضاء  رؤساء الشعب العلمية وممثلي عن   في مداخلتهاالمين العام في حين ركز االمين  -
 لنشاط االتحاد في السنتين القادمتين االتحاد، مقدما  رؤيته

المالية المتعلقة  االتحاد من خالل متابعة مستحقات  لتنمية موارد االتحاد اهمية تظافر الجهود تناول فيهاامين المال كلمة  -
 باشتراكات االفراد والجمعيات و رسوم المؤتمرات 

الترشح للقائمات التي لحين اكتمال  2018-2017للسنتين  وممثلي االتحاد  رؤساء الشعب العلمية تأجل النظر في ترشخات -
 بقيت شاغرة

وترشيح المؤهلين لجائزة احمد  2018لمي للعام كما ـتأجل النظر في اختيار الشخصية التي ستحمل اسم  جائزة البحث الع -
 عكاشة للطب النفساني 

بعد مناقشة مهام االعضاء و مسؤولياتهم حسب التعديالت التي ادرجت على القانون االساسي تم توزيع المهام على االعضاء  -
 كاالتي:

  

  المنتخب الرئيس الفخري

 ( مصر)أحمد عكاشه 
 الرئيـــس

 ردن )( االناصر الدين الشريقي 
 مستشار الرئيـــس

 ( لبنان)أ.د. شارل بدورة  
 األمين العام 

 ( السعودية )طارق الحبيب  
 المستشار االول لألمين العام:

 ( تونس)جمال التركي   
 ) ممثلي االتحادنشاط  مشرف على ( لمستشار الثاني  لألمين العام ا

 (مصر)ممتاز عبد الوهاب  
 :مالأمين ال

 مصر)( وائل ابوهندي  
 :مالمستشار أمين ال

 ( مصر)مصطفى شاهين 
   العربية للطب النفساني رئيس تحرير المجلة

 (األردن)وليد سرحان  
   العربية للطب النفساني المجلةنائب رئيس تحرير 

 ( قطر)سهيلة غلوم 
 الشعب العلمية  مستشا

  ) (السودانعبد اهللا عبد الرحمن 
 شؤون المؤتمرات مستشار

 ) ( العراقيونس  مها سليمان
 مستشار  لجمعيات والعالقات الدولية

  ( فلسطين )عبد العزيز ثابت 


