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  فندق البستان روتانا" أ"القاعة     :القاعة

  دولة اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي     :المكان

  2012نوفمبر  29الموافق     :التاريخ

 20:00وحتى  18:00من الساعة     :الزمن

  

  

  رئيس المؤتمر 

  كرانيعادل احمد . د

 

  ) 2012-2011( لالتحاد اللجنة التنفيذية 

 رئيس االتحاد  عباهللا عبدالرحمن . د.أ

  رئيس شرف االتحاد     أحمد عكاشة . د.أ

  )غائب(االمين العام    عبدالرزاق الحمد . د.أ

  االمين العام المساعد االول  ممتاز عبدالوهاب. د.أ

  االمين العام المساعد الثاني    جمال التركي . د.أ

    مصطفى شاهين         أمين الصندوق. د.أ

    )غائب(مستشار المؤتمرات      نعمان علي . د.أ

  المستشار العلمي  يسري عبدالمحسن . د.أ

  مستشار العالقات العربية والدولية    صالح هارون. د.أ

  رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي    وليد سرحان . د.أ

  

  نفيذية في المرفقاتاسماء الحضور من غير اللجنة الت

بافتتاحية االجتماع وشرح اجراءات الجمعية  عبداهللا عبدالرحمن رئيس االتحاد. د.أاستهل االجتماع      

وتداخل مقدمته قراءة المحضر السابق للجمعية العمومية والتي اقيم في مدينة للخرطوم . العمومية والترشيحات

ومن ثم تم التصديق على . عبدا لوهاباالستاذ الدكتور ممتاز من قبل  2010جمهورية السودان في عام 
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هذا الطلب حتى  وأرجئ. مع طلب تغيير اسم الجماهيرية الليبية الى الجمهورية العربية الليبية باإلجماعالمحضر 

  .تغيير االسم رسميا بإعالنيقوم القائمون على الحكومة الليبية 

االستاذ الدكتور راكة القائمة مع الجمعية العالمية للطب النفسي وشكر واستكمل رئيس االتحاد كلمته بتوضيح الش

لجهوده في ترجمة المجلة العالمية للطب النفسي للغة العربية وتنصيبه برئيس شرف االتحاد الدائم  أحمد عكاشة

ور جمال لالستاذ الدكتلما له من جهود جبارة في تطوير الطب النفسي في العالم العربي وكان شكره موصوال 

وختم . والذي نوه بدوره اهمية استمراريتها "شبكة العلوم النفسية العربية" لجهوده الجبارة في استمرار عمل  التركي

  .العام لالتحاد وعدم القاء خطاب الدورة األمينالحمد  عبدا لرزاق. د.أكلمته باالعتذار عن غياب 

  

كلمته والذي احتوى على  بإلقاءلة العربية للطب النفسي مدير المج الدكتور وليد سرحانثم قام األستاذ      

 3500الى  2000وذكر أن عدد النسخ للمجلة قد ازداد من . تقرير ملخص عن المجلة العربية للطب النفسي

وهو على علم باهمية إدراج المجلة على . دوالر امريكي 510نسخة وقد تسببت هذه الزيادة في عجز بقيمة 

حتى يكون االنتفاع العلمي اقليمي وعالمي ودعما لالرتقاء بالمستوى العلمي " ميدالين"ال الئحة المجالت في 

والتي " سيفييرال"وأيضا قام بالتواصل مع شركة  .دوالر أمريكي 85000تقريبا  الدخولوذكر ان رسوم . للمجلة

ي وقد طالبت الشركة مبلغ وقدره ونشر المجلة العربية للطب النفس إلدارةالمجالت العلمية العالمية  بإدارةتختص 

دوالر أمريكي للتكفل بذلك ومن خبرته العريقة قدر االستاذ الدكتور وليد سرحان أن ذلك ليست بالتكلفة  100000

وحث في كلمته االتحاد على دعم المجلة ماديا الن االرتقاء . الكبيرة مقارنة بالمجالت الطبية العالمية االخرى

غير فخور بعدد االشتراكات حيث  بأنهوختاما قال . ور العمل العربي من خالل االتحادالعلمي يجب أن يكون مح

 االشتراكاتوي في المجلة وأن جامعة عربية لديها اشتراك سن 500جامعات فقط من أصل  5أنه حاليا 

  .دوالر أمريكي 100زهيد جدا وهو  سساتللمؤ 

ووصفه بخير خلف لخير سلف  الدكتور وليد سرحانالرحمن رئيس االتحاد األستاذ  عبد عبدا هللا. د.وشكر أ     

المجلة مستمرة وهناك سعي لتطويرها وسوف تناقش السبل لذلك من  وذكر بان. عدنان التكريتي الدكتور لألستاذ

  . قبل اللجنة التنفيذية القادمة

  

أمين صندوق االتحاد بتقديم تقريره المالي حيث ذكر أنه لم يتم اضافة  األستاذ الدكتور مصطفى شاهينقام      

ية جمعية طب نفسية عربية بدفع مستحقاتها كما لم يتم اضافة أي اشتراك من أي مبلغ لحساب االتحاد ولم تقم أ

 لألطباءوهذا انعكس على تناقص المبلغ المودع سابقا من قبل الجمعية المصرية . االطباء النفسيين العرب

وحاليا لدي الحساب مبلغ وقدره . النفسيين بعد خصم المستحقات البنكية للحساب المصرفي خالل عامين

حساب رقم ( دوالر أمريكي 4921والذي يقابله  )10005021475حساب رقم ( جنيه مصري 14365

11005024171 .(  

  

  مقترحــــات الحضـــــور 

  ة العمومية المقترحات التالية وكان للزمالء الحضور في اجتماع الجمعي
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دوالرات في رسوم تسجيل المشتركين  10تضاف  اإلتحادبالنسبة المؤتمرات العربية المدعومة من طرف  .1

  .لحساب االتحاد

جمع االشتراكات  العمل على تواجد احد أعضاء المجلس التنفيذي  لالتحاد خالل المؤتمرات العربية وتسهيل .2

  .من االفراد

ليس من حقها الحضور اجتماع  مضتالجمعية الطب نفسية التي لم تدفع اشتراكها في االتحاد لسنتين  .3

  .الجمعية العمومية

  تشجيع التواصل مع الفئات المجتمعية المقتدرة ماديا وطلب تبرعات من رجال االعمال وشركات االدوية .4

  ".المجلة العربية للطب النفسي" زيادة عدد مشتركي  .5

  في تفعيل الموقع االلكتروني لالتحاد على الويب لإلسراعذكرة استحداث ت .6

  

  :وتمت موافقة مبدئيا على 

بمؤتمر اتحاد االطباء  ،اشتراك كل عضو سواء طبيب او غيرهفي رسوم دوالر أمريكي  20إضافة مبلغ  •

  )أمريكية في السنة دوالرات  10بمعدل ( النفسانيين العرب، ما يعادل معلوم عضويته في االتحاد لسنتين مضت 

 500بمعدل ( لسنتين مضت  في التحاد دوالر معلوم اشتراكها  1000دفع الجمعيات الطب نفسية العربية دعوة  •

 إرسالب .دعم االتحاد لمؤتمراتهامقابل مشاركتها اجتماعات الجمعية العمومية و  )في السنة أمريكي دوالرات 

لتي المتخلدة بذمتهم لفائدة االتحاد و  المتأخراتقيمة ب العربية لتذكيرهمت الطب نفسية رسائل رسمية الى الجمعيا

  )ابتداء من مؤتمر السودان (  2012-2011لسنتي عليهم دفعها 

ضائه بحث ومناقشة سبل وعلى أع. لدفع مستحقات الجمعيات لالتحاد المتابعة االدارية من قبل المجلس التنفيذي •

  .ماليا هدعمتطوير 

  

بتوضيحه الوضع المادي لالتحاد ونوه بضرورة الدعم المادي  الدكتور مصطفى شاهينوشكر رئيس االتحاد االستاذ      

و التى  األستاذ الدكتور جمال التركي،قامت على كتف رجل واحد  "شبكة العلوم النفسية العربية"وأوضح أن . لالتحاد

بية في العلوم النفسية ومنها نشاطات األطباء النفسيين العرب، ساهمت بشكل مكثف في االعالم عن كل األنشطة العر 

ال يفي  الزمالءو ان ما يصلها أحيانا من دعم متقطع من بعض  شخصييتقوم على مجهود فردي و دعم  لألسفوهي 

رح األستاذ خدماتها و يبقى بعيدا عن الدعم المناسب والمالئم للخدمات التي تقدمها بما يضمن استمرارية مسيرتها، واقت

اضافة مبلغ في رسوم االشتراك مؤتمر االتحاد لدعم الشبكة وان يكون هناك دور هام وفعال  عبدا لرحمن عبدا هللالدكتور 

  . للجنة التنفيذية في تقديم يد المساعدة

فأوضح . نبذة عن مقترحه تأسيس جائزة االتحاد وٕاعطاءكما طلب  من األستاذ الدكتور جمال التركي التقدم للمنصة       

في كلمته أهمية تكريم العلماء العرب المختصين في الطب النفسي مقترحا استحداث جائزتين لالتحاد يقدمان للفائزين في 

ب النفسي جائزة  أحمد عكاشة للط"و هي  وباإلجماعأولهما الجائزة الكبرى التي أقرتها الجمعية العمومية . المؤتمر العربي

يكرم بها أحد الشخصيات الطب نفسية العربية التي قدمت خدمات علمية جليلة للطب النفسي و الصحة النفسية " العربي

ليكون اول الفائزين بها لتحمله  االستاذ الدكتور عدنان التكريتيوقام بترشيح . على المستوى الوطني والقومي والعالمي

فسية المميزة و بلة العربية للطب النفسي طيلة عقدين من الزمن و تقديرا لمسيرته الطنباقتدار و كفاءة عالية إدارة المج
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على ان يترك  الشبان النفسيينجائزة للبحث العلمي لألطباء "والثانية . االستثنائية و لما قدمه من خدمات للصحة النفسية

وط الجائزتين وقيمتهما المادية والتصميم الخاص الذي يتولى بدوره صياغة شر  لإلتحادإقرارها ألعضاء المجلس التنفيذي 

ولكن يبقى الدعم  إمكاناتوختم كلمته بأنه ماض في العمل على استمرارية الشبكة بما تيسر له من . بالهدية التذكارية

  .المادي ال غنى عنه وأحد الضروريات االساسية لتطور أي عمل

  

االستاذ الدكتور عبداهللا ذكر ) 2014- 2013( د للسنتين قادمتين وقبل بدء انتخابات اللجنة التنفيذية لالتحا     

و التطور السريع لهذا االختصاص و العدد  يتماشىبأهمية تطوير و مراجعة بعض لوائح االتحاد و قوانينه بما  عبدالرحمن

حتى يواكب التغيرات السريعة النفسانيين العرب والحاجة المتزايدة لخدمات الطب النفسي في البالد العربية  لألطباءالمنامي 

طالبا  وتنظيميةكما دعى الى مزيد ضبط قوانين االتحاد مقترحا تقسيمها إلى دستور ولوائح  ومجتمعاتناالتى نشهدها في 

  .من اعضاء المجلس التنفيذي المنتخب التخطيط والعمل على ذلك

  

وحسب  ) 2000المجتمعة في الخرطوم سنة ( بالنسبة للمؤتمر الثالث عشر، فقد اقرت الجمعية العمومية         

وحيث أن االتحاد يقدر الظروف التي تمر بها ليبيا، فقد . ليبيا-التصويت أن مؤتمر االتحاد القادم سيكون في طرابلس

 وتم االتفاق أن يكون. للرد النهائي على امكانية إقامة المؤتمر 2013امهلت الجمعية الليبية للطب النفسي لغاية  ابريل 

وٕان لم تسنح الفرصة لالخوة في ليبيا لعقد المؤتمر سيتم مخاطبة الجمعية العراقية . 2014بين اكتوبر ونوفمبر من سنة 

  . 2014للطب النفسي لتنظيم المؤتمر القادم في بغداد عام 

  

االنتخابات الجديدة والتي نتج  بإجراءاتوبعد االتفاق على تنظيم المؤتمر القادم قدمت اللجنة التنفيذية استقالتها، للبدء      

  :التاليالمجلس التنفيذي التحاد اطباء النفسيين العرب عنها 

 

  )2014-2013(  أعضاء اللجنة التنفيذية التحاد االطباء النفسيين العرب
 

  :الرئيس الفخري الشرفي           

  )	�ر(  أ
	د �����. د.أ
aokasha35@gmail.com  

  :الرئيـــس

  )ا�	�رات(   ��دل أ
	د �را�. د
drkarrani@yahoo.com  

  :األمين العام

  )�و�س(    �	�ل ا��ر�. د.أ  
turky.jamel@gnet.tn  

  :األمين العام المساعد االول

  )	�ر(  ��ري ��دا�	
�ن. د.أ
rihamr28@yahoo.com     

  :األمين العام المساعد الثاني

�ب. د.أ�
  ) ا��!ود� (    ط�رق ا�
prof.alhabib@gmail.com  
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  :أمين الصندوق

  )	�ر(   	�ط$# ��ھ�ن. د.أ  
shahinmostafa@hotmail.com  

  :مستشار المؤتمرات

  )ا��!ود� (  أ
	د ا�%�دي. د
dr_alhadi@hotmail.com  

  :المستشار العلمي

  )(طر(  �%�'  )'وم. د  
suhailaghuloum@hotmail.com  

  :العربية للطب النفسي   رئيس تحرير المجلة

  )ا*ردن(  و��د �ر
�ن. د.أ
Sarhan34@orange.jo  

  :العالقـات الدولية و العربية   مستشار

  )ا�	�رات(  	
	د 
�ن ,�+ق. د  
fayekmd@gmail.com  

  أعضــــاء مستشــــــــارون

   )ا��ودان( ��د ا�ر
	ن ��د -. د.أ

  ا�ر+�س ا����ق �.�
�د

a_abdelrahman53@hotmail.com  

  )	�ر(    		��ز ��د ا�وھ�ب. د.أ
  ا����ق �.�
�د  ا�	�ن ا�!�م ا�	���د ا�ول

momtazabdel@yahoo.com  
  

 
 
 

دل��
	���א����د�� �

	د �ر��� ا�- 2014/  2013 

ل�����א������د��  �� �

	د �أ��� 	م ا�- 2014/  2013 

  
  

� �� �� �� �� �� �  
 

 

 : ا�����ـــــ	ت

  

  
  * االطباء المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية    من    حضورالأسماء  بعض  

  
  

1.   ا�ردن      ر�� �و�س ا�ز��

  ا�	�رات ا�!ر��  ا�	�
دة/ �	%ور�  	�ر ا�!ر��     ط�رق ��د- درو�ش �'�م .2

3.   �	%ور�  	�ر ا�!ر��       ا�!�م أ
	د را	

    ا�		'�  ا�!ر��  ا��!ود�        أ
	د ا�%�دي .4

�ب .5�
�  ا��!ود� ا�		'�  ا�!ر      ط�رق �' ا��  

    (طر      �%�'  )'وم .6

7. ���
  ا�	�رات ا�!ر��  ا�	�
دة      )��م �ل ا�
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  ا�	�رات ا�!ر��  ا�	�
دة      	
	د 
�ن ,�+ق .8

    ����ن      ��رل �زورة .9

 �رم .10'�    ����ن        ا

  ھو��دا/ا��	%ور�  ا�!ر��  ا��ور�         آرام 
�ن .11

�د .12	
  ا�		'�  ا�	�
دة/ دو�  ا�!راق      و��د ��3د ��دا�


	دي  .13
'�  ا�	�رات ا�!ر��  ا�	�
دة/ �	%ور�  	�ر ا�!ر��       ,ؤاد 	�

�ن ا�6ذال .14���       �  ا�		'�  ا�!ر��  ا��!ود

  ا�	�رات ا�!ر��  ا�	�
دة/ �	%ور�  	�ر ا�!ر��     	د
ت ا����
 ��ده .15

�       ���ر ��دا�	و�# .16��  ا��	�ھ�ر�  ا�!ر��  ا�'


	د �8	�ن .17	 ��
  ا��ودان    ��دا��6در 

  ا��ودان      �	�رةا�ز�ن ���س  .18

  ا��ودان      �.ح ھ�رون .19

20. :�  ا��ودان    �ور ا�%دى 	
	د ا��$

  ا�		'�  ا�!ر��  ا��!ود�     	��ھد ��دا�ر
	ن ا�	6رن .21

22.   ا�		'�  ا�!ر��  ا��!ود�       ر��د 	3	د ا���و�

  ا�		'�  ا�!ر��  ا��!ود�       �'ط�ن ؟؟؟؟؟ .23


	ود ا�	
	ود .24	       �  ا�		'�  ا�!ر��  ا��!ود

�       ا�	�ن ا�زوي .25��  ا��	�ھ�ر�  ا�!ر��  ا�'

�       ��رة ا�%�دي 	
	د .26��  ا��	�ھ�ر�  ا�!ر��  ا�'

�       �	ر أ
	د ا�ر=� .27��  ا��	�ھ�ر�  ا�!ر��  ا�'

    دو�  ا�!راق      ا�%�م ا�3	�س .28

  ا�	�رات ا�!ر��  ا�	�
دة/ دو�  ا�!راق    أ
	د ��دا�$��ح ا�و�د .29


	د ��3د .30	         �  ا��!ود� ا�		'�  ا�!ر��  / �	%ور�  	�ر ا�!ر�

  		'�  ا��
ر�ن    ��ر�وت �وض ��	ل .31

  		'�  ا��
ر�ن      ط�رق ا�	!داوي .32

  ا��ودان      	
	د �' �د�ق .33

  ا��ودان      ��دا�ر
	ن ا�ودوم .34

    دو�  ا�!راق      �!دون داوود .35

  �	%ور�  	�ر ا�!ر��       ط�رق ��دا��واد .36

�       ���ح 	
	د ا�وز�ري .37��  ا��	�ھ�ر�  ا�!ر��  ا�'

  

  
* 

 ����" ا! �ي��و�� ا���	ء دون ��  •
دو�% ا�*�( ا�) '	&" ا��و�% ا�م  �� ذآ� •
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  مرفق ارتباط القانون االساسي للوائح  االتحاد لالطالع عليها: ةــــــــــــــــــــــمالحظ
www.arabpsynet.com/Associations/AFP-Status.pdf  


