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  األساسـي  ونـقـاننص ال
  

�ات م� الع�ب ال�ف�ان��� األ�اء ات	اد ی���ن �� األ�اءو  يانال�ف� لل#" الع�!�ة ال�
�ة 012ل�ن  وه. والعال. ال-ول الع�!�ة في يان�فال� ال#" م� االخ�)اص��� الع�ب�� ال�

  .الع��م�ة
ة الع�ب ن � ال�ف�ان� األ�اء ات	اد إن� في م1اركوع�6  الع�ب األ�اء ات	اد م� ش

�ة لل#" ��ة العال��  .ال�ف�انيال�
 

 دافــهاأل و ــــةرسالال  :1المـــادة  

1. .��اته.�جو  الع�ب ال�ف�ان��� األ�اء ی=� ال�عاون  أواص� ت-;� ال-ول الع�!�ة في 
 .واألخالقي لألع6اء والعل�ي ال�ه�ي ال����B  رفع أجل م� والعال.

 الع�!ي. العال. في ةال�ف�ان� وال)	ة ال�ف�اني ال#" خ-مات ت#��H على الع�ل .2
�. على الع�ل .3Jت� �H�#وت .� وعلى ال#" كل�ات م���B  على ال�ف�اني ال#=ي ال�عل

 Bم��� "Hال�-ر L(M�� .الع�!ي العال. في هNا ال��ال في ءالأل� ال
4. .� .األع6اء ب�� العل�ي ال	P أواص� ت-;
�ة ال	�ث دع. .5� مع و!ال�عاون  ال-ول م�Mلف في ال�ف�ان��� األ�اء ب�� ال#=�ة العل

�ة وال�امعات كال�امعات الع�!�ة Vال�L(M العالقة ذات ال�هات� ال#" في العال
 .ال�ف�اني

عل�م و  ال���YH م�االت في الع�!�ة وال�واXV ت	اداتالا مع ال�ه�ي ال��اصل دع. .6
�ا ،وال�أه�ل االج��ا;�ة والM-مةال�ف] V م-M2 ادل الM-مات. وت#��H الM=�ات ت

  

 :هيو  الطرق بشتى األهداف تنفيذ على االتحاد يعمل

 على والع�ل ال��M))ة ال-راس�ة وال	لقات وال�_ت��ات االج��اعات عق- .1
�� .عل�ال�ب�امج  ض�� دراجهاإ��� .دولة كل في ال
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�ة تادل الM=�ات .2� الع�!�ة ال-ول م�Mلف في األع6اء ب�� وال�ه��ة العل
�ة تادل العdات وت�ه�ل الMارج في الع�ب ال�ف�ان��� واأل�اء�وال-راس�ة  العل
 .ال��-ر!�� لأل�اء

�ة Vاله�eات االت)ال .3��ة العل� في لل��اه�ة ال��ال هNا في ال��M))ة العال
 العال. وفي عام 01Vل ال�ف�انيال#"  تق-م إلى الهادفة واألن1#ة األV	اث .دع

 خاص 01Vل الع�!ي
�ارسات وال�)-j الالئh م0انه في ال�ف�اني ال#" وضع على الع�ل .4� غ�� لل

�ة� .وال�ه��ة القان�ن�ة ال�سائل 0Vافه العل
 �!يالع ال��ا�� ل-B ةال�ف�ان� لل�1اكل ال�عي م���B  رفع على الع�ل .5

 .وصانعي الق�ارات
 

 فـــي االتحـــــاد    ةــــالعضوي: 2المـــادة  

  :م� االت	اد ی���ن 
 ةـــــــيتاعيجم ةعضويـــــ .1.2

 ت1�ل و هي :العاملةة  جمعيالصفة   1.1.2
�ات  -�� ال-ول الع�!�ة. في ةال�ف�ان� ال#=�ة ال�
�ات  -��  .ةال-ول الع�!� خارج الع�!�ة ةال�ف�ان� ال#=�ة ال�
-   في االت	اد Vان�Jام  ال���j  االش��اكرس�م  ب��-ی- ةم#ال
س�ة حال�ة ع� " 
	اقة ع���ة«لها nل س����، وت�ل. ت-فع رس�م االش��اك   -

  .وس�ة قادمة
 (ت���دخ�] س��ات ل�-ة ت�	" العH�6ة اذا ل. ی�. دفع رس�م االش��اك  -

  العH�6ة آل�ا Vع- ت��Hة االش��اكات ال�اVقة).
- ���م� 	h لها في ت�ش�ح ع�H�6 2ال في االت	اد -د رس�م اش��اكها ة ال ت�كل ج

  م�ل] اإلدارةاع6اءها لعH�6ة 
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   :"ةـــــــالمنتسب«الجمعية  صفة   2.1.2
�ات ت1�ل  -�� ال-ول الع�!�ة. في ال�ف�ان�ة )	ةال وعل�م  ج
�ات ذات االه-اف ال��)لة Vال)	ة ال�ف�ان�ة   -��، و عل�مها ان ت��ن م� ال�

لها م�ارسة ن1ا�ها في بل- ال��1أ �قا لل�H�1ع ال�ارV jه الع�ل وال����Mة ال��Mل 
  في ه�eة ع��م�ة او خاصة ت�1ف على اع�الها وال�1ه�د لها Vال�ه��ة و ال�فاءة

�هNه ل عH�6ة تق=  -�� وذلzالل��ة ال��ف�2Nة  ب�� اع6اءال�ع��ة Vال��افh  اتال�
  ض�عب�ا في ال�� Vع- تلقى �لا �nا

�ة ال�ع��ة Vق=�ل ع�H�6ها ب�سالة خاصة ت�جه إلى رئ��ها -��م�  ی�. إعالم ال�
  لإلت	اد األم�� العام

دون ان �02ن م#الا  Vاإلعالمع�- رفY �ل" العH�6ة، �02في اآلم�� العام  -
Yتعل�ل ال�ف  

ة ت�ش�ح ع�H�6 م�ها ل��ل] اإلدارة  -�����ات ال��  ال 2	h لل�
- ��ةال�� ����  في االت	اد Vان�Jام ال���j  االش��اكرس�م  ب��-ی- م#الة ةال
س�ة ع� " 
	اقة ع���ةnل س����، وت�ل. "ت-فع رس�م االش��اك في االت	اد  -

  حال�ة وس�ة قادمة
 (ت���دخ�] س��ات ل�-ة ت�	" العH�6ة اذا ل. ی�. دفع رس�م االش��اك  -

  ال�اVقة). االش��اكاتالعH�6ة آل�ا Vع- ت��Hة 
 
  :ةـــفرديال ةــعضويال. 2.2

   ريــــالفخ الرئيس -1.2.2

�ة الف���  ال�ئ�� " صفة ��2- م�ل] اإلدارة -(Mإلي ش hال��افV " ة��=�ف�ان
   ةال�ف�ان� )	ةال لM-مات وال-وليالع�!ي  ال�ف�اني ال#" جل�لة خ-مات ق-م~

ل-ورت��  "ة�الف��  اسةال�ئ" �Hةع6 وت��ن  ،ال��ف�2Nة الل��ة م� ��ف ی�. ت�ش�	ها -
  س��ات) قابلة لل��-ی- 4(
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ع�6ا -ُّ 2عال العH�6ة في الل��ة ال��ف�2Nة و " 0Vامل حق�ق ال�ئ�� الف��� " ���عی -
  " م�ل� اإلدارةم� أع6اء" 

�ة واح-ة  ال�ئ�� الف���"ال ت��- صفة "  -(Mم� ش �dفي نف] الف��ةألك  
  .رئاس�هم-ة  ت	اداال في رس�م االش��اك ی-�-م� ت "الف���  ال�ئ��" 2عفى   -
�ة  الل��ة ال��ف�2Nة ~م�)" ال�ئاسة الفH�Mة شاغ�ا ان رأى یقى -(Mانه ال ت�ج- ش

  هNا ال��)"م_هلة ل
  

   الشرفــــــــيالعضو   -2.2.2

�ة الع�� ال��فيت�	)ل على صفة "   -(M1ها ي�ال" ال�H�6عV ~ة ق=ل��الل 
 z2ة وذلNی-ل-ورة واح-ال��ف�-� ة قابلة لل�

- .�Hاره و� ال#" وم���ه ةال�ف�ان� لل)	ة م���ه خ-مات ق-م�ا الNی� األف�اد م� ااخ�
  .غ��ه. أو األ�اء م� س�اء ال�ف�اني

 دون حh "الع"�م�ة ال�"%�ةاج#"اعات  " ح�6ر 	V "hال��في الع��"ی���ع  -
 . "ال#&ف()'ة الل�&ة "و " اإلدارة م�ل� "ةلعH�6 حال��ش

�ة  " ألك�d��فيالع�� ال"  اس�اد صفةن Vاالم0ا -(Mفي نف] الف��ةم� ش  
  .ع�H�6هم-ة رس�م االش��اك  �-ی-م� ت2عفى الع�6 ال�1في  -
  

   العامـــــــل العضو -3.2.2 

قا ال�ف�اني ال#" في االخ�)اصي ال#=�" "الع�� العامل" ی���ع V)فة -� 
 اVةقن أو ال)	ة وزارة ق=ل م�Vه  ال�ع��ف( دولة ع�!�ة كل في Vه ال�ع��ل للقان�ن 
�ات ال#=�ة ال��ال] أو األ�اء��  ال��Mلفة)  ال#=�ة وال�

  لالت	اد العامة األمانة لNلz) إلى ال�L(M ال���ذج (على االش��اك �ل" -م2ق -
 وال��شح" الع"�م�ة ال�"%�ة»اج��اعات  ح�6ر 	Vh ی���ع "الع�6 العامل"

H�6ل  ةلعn »م��ال#&ف()'ة الل�&ة" و "اإلدارة م�ل"  
ال���V jان�Jام س�اء V)ف�ه  هش��اكرس�م ا ب��-ی- م#ال"" لـــالعام الع��" -

�ة.(M1ال  
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س�ة ع� " 
	اقة ع���ةnل س����، وت�ل. "ع� ت-فع رس�م االش��اك في االت	اد   -
  حال�ة وس�ة قادمة

Hة آل�ا الع�6  (ت���دخ�] س��ات ل�-ة االش��اك ل. 2�-د  إذات�	" العH�6ة  -
�ة اش��اكا�  ته ال�اVقة).Vع- ت��Hة وض

  

   المنتســـب العضو-4.2.2

ي �له V#ل" في ذلz الى االم�� العام وحJم� تق-م " الع�� ال"&#.-" ی���ع V)فة -
 .في م�-ان اخ�)اصه وات���  �في عل�م ال�ف]، الNی ��ال��M) م��02ن Vالق=�ل، على ان 

لل�H�1ع  اة �قخاصع��م�ة او  ��ف ه�eة�ه�ي م� ال .م�ارسة ن1ا�ه .له وال��Mل
  Vال�ه��ة وال�فاءة. .، م1ه�د لهال�ارV jه الع�ل

  ال��ف�2Nة.Vال��افh ب�� أع6اء الل��ة  االن��ابعH�6ة  �. ق=�لت  -
  األم(0 العام"2ق-م �لا �nاب�ا في ال��ض�ع إلى " الع�� ال"&#.-"لل���ع V)فة " -
�ة ا-(M1ة " ی�. اعالم الH�6ق=�ل عV ة��ة" لإلت	اد بان#.ا
هل�ع�(Mسالة ش� 

  "األم(0 العام"ت)له م� 
ال#�ف ال�ع�ي  Vاإلعالم األم(0 العام، �02في االن��اب عH�6ةان تعNر ق=�ل  -

  دون تعل�ل االساب
����" ال ی���ع الع�6 -h	V  ة دون��ة الع��م��ال��شح حh ح�6ر اج��اع ال�

  لعH�6ة الل��ة ال��ف�2Nة
ال���V jان�Jام س�اء V)ف�ه ش��اك رس�م اال ب��-ی- م#ال"" "&#.-ال الع��" -
�ة ال(M1  

	اقة «ال����" للعn  �6ل س����، وت�ل.ت-فع رس�م االش��اك في االت	اد  -

  س�ة حال�ة وس�ة قادمةع� " ع���ة
  

 لــــــالوسائ :3المـــادة  

  :ال�ال�ة اله�eات خالل م� أع�الهو  ن1ا�ه االت	اد یاش�
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 :العموميــــــة ةالجمعيـــــ  .1.3

�ة الع��م�ة م�  -����عة V)فة و  " العامل��"األع6اء ت���ن ال����ات ال��م� ال�
�ة العاملة"��  " ال�

- "�����ة  اتح�6ر اج��اعحh له الع�6 ال�� ال#4��5 حh دون الع��م�ة ال�
  .ال#&ف()'ة والل��ة اإلدارة م�ل� لعH�6ة وال��شح
-  h	2اعل�ة" ح�6ر اج������ة ال���ات ا�ئ�]" ال���ة الع��م�ة دون حhل� 
  .ال#&ف()'ة والل��ة اإلدارة م�ل� لعH�6ةح ال��ش
ات	اد األ�اء  اتم_ت��  اث�اء س&#(0 كل م�ة ال�"%�ة الع"�م�ة اج��اعات عق-تُ  -  

  ،ال�ف�ان��� الع�ب
 :ال�"%�ة الع"�م�ة مهام  -

�ة أع6اء ال	�6ر م� "دارةاإل م�ل�" ان�Mاب .أ�� ��hH ع� الع��م�ة ال�
  ال��H�(�  j~لا

 .االتAاد قان�ن  وتع=یل إق�ار . ب
 .ال#&ف()'ة لل�&ة ال"�شA(0 م�اجعه ل�&ه ت	-ی- .ت
 .لالت	اد العامة ال.�اسة رس. .ث
 .�ق�ارهو  العام األم(0 تق��� م�اق1ه .ج
 .ال�الي ��1ارال� م� ال�ق-مة العامة ال"�ازنة م�اق1ة .ح
 أو تغ���ها في وال	h #&ف()'ةلا الل�&ةو اإلدارة م�ل� ق�ارات م�اق1ه . خ

  .إق�ارها
  

 :اإلدارة ســـــمجل .2.3

وذلV zع-  �هج��� 2	�ل�ن  م�� ع�Iي بل= لGل اث&(0 م�dل�� م� ی���ن  -
�ة ال#"  م�افقة���ة ال#=�ة في هNا ا ال�ف�انيج��إن على ت�ش	ه. (ل=ل- أو ال�

�ة ال#" ل. ت��ف� ��   .ال�ف�اني)ج
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�ة  ذاإ -��م�  dل���َ مُ  ان�Mاب ی�.بل- ما، ني في ال�ف�ال#" لل. ت��ف� ج
�ة الع��م�ة.في ال	اض��H ق=ل  م� هNه ال=ل-ان�� اج��اع ال�

ع-د م�  زائ- واح- (ال�)ف ةاإلدار  م�ل�اع6اء  ن)اب اك��ال ع-م ع�- -
�لعال-ول ا���ة تق�م، )�=�ف�ان�ة ات�!�ة ال�ي ل-یها ج�� هااج��اع فيالع��م�ة  ال�
 الك��ال ال�)ابل�ل بل- شاغ�ة Hات ع�6  م�تقى ما  Vان�Mاب

�ة الع��م�ة  رغP ما سNO، اك#"ال ال&5اب اذا -��على اخ��ار�H ت)�ت ال�
��ل]  ل����� قادم���،الی�ه م ال��ل] ال���ه�ة و مها س�اء ت�-ی-اث���، V او الق=�ل

ة اع6ائه غادراة �nلة ال�)ابت�� الج�اء االن�MاVات �� م�0
�ة2ة اج��اع األم�� العام في نها )�ح2 -��ةVال الع��م�ة ال��n�� -ی-ة�ال 
ال�"%�ة  اع"ال مSاش�ة إث� ان#هاءلالج��اع  وH-ع�ه.,"اإلدارة م�ل� "ع6اءأل

 الع"�م�ة.
 وع�-، عام�� nلت	اد الا اتم_ت��  أث�اء هاتاج��اع "اإلدارة م�ل�" 2عق- -
 ل��ةلا �ل" على و!�اء ،وق~ أj في ال��ل] اج��اع عق- 2��0 ال	اجة �6اءاق

�ات  ثالث م�dلي V#ل" أو ال��ف�2Nة�� .أع6ائه م� األقل على�=�ف�ان�ة ج
 ااع�اله ی��أس اإلدارة،م�ل]  م��M" فيه� ع�6 غ��  االتAاد رئ�� -

�ة إث� ان�هاء اج��اع ت=-أ )س����واح-ة ( دورة ل�-ه�� ال�_ت�� في لع��م�ةا ال�
�ة انعقاد =ـــــ
ع وت��هي�� .القادم ت��ال�_  في الع��م�ة ال�

- "Mل] ی���وله" ال#&ف()'ة الل�&ة" أع6اء اإلدارة م h	تع��� في ال 
 .ال	اجة دع~ كل�ا أخ�j  ل�ان

��0 القاه�ة
 الع�ب ال�ف�ان��� األ�اء الت	اد ال=ائP ال"ق� -Hإقامة و 
  .األخ�B  لع�!�ةا ال-ول في ةف�;� م0ات"

  
  ةــــــالتنفيذي ة. اللجنـــــ3.3

   ح  ـــترشال  ط. شــــرو 1.3.3
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في ال��شح الى عH�6ة الل��ة ال��ف�2Nة او األمانة العامة V#ل" ی�ق-م ال�اغ=�ن  .1
 الى االم�� العامفي ال��ض�ع 

م�ع- االج��اع االخ�� لل��ل] ال��ف�jN ق=ل  �ـــشهأ ثالثة2ف�ح Vاب ال��شح  .2
 ال�ف�ان��� الع�ب األ�اءم_ت�� ات	اد  عق- ع1�ة انعقادالjN ی�

أع6اء الل��ة م01لة م� " Nomination Committee/  رل�&ة االخ#�ا .3
�Jال�V 2ة، م0لفةNال��شح  أوراقفي ق=�ل  ال��ف� 

، القائ�ة ال�هائ�ة لل���ش	�� ها االخ��اج��اعت6X الل��ة ال��ف�2Nة في  .4
العامة  لألمانةال�ال و عH�6ة الل��ة ( nل م��شح الن�Mاب االم�� العام و ام�� 

 ل��ف�2Nة )  م��شح آل�ا لعH�6ة الل��ة ااو امانة ال�ال ه� 
 خ"� س&�اتال تقل ع�  ةVاالت	اد ل�- عامالع��ا �02ن  على ال���شح أن .5

ح)�له على م_هل وق- م6ى على ه للdالث س��ات األخ��ة -د اش��اكسوق- 
 .األقلعلى  س&�اتع��  تL(M ال#" ال�ف�اني

�ة ��افقةVلعH�6ة الل��ة ال��ف�2Nة �ل" ال��شح  �فhیُ  .6��في  انيال#" ال�ف� ج
�ة ت. و�ن ل. ه	على ت�ش بل-ه����افقة  لل	- ال&ف.اني�ج- جVة�O	في  ال�"%�ة ال

(اح-ه�ا م� ال	ال�ة  ع�H�6 م� اع6اء الل��ة ال��ف�2Nة ��افقةV ان تعNر .ال-ولة
 ) ان وج- بل- ال���شح

أو  رj اس�1ا أو أس�اذوح)ل على ما 2ف�- انه  نف�اني n#=�"�02ن م_هال  أن .7
0�ةفي ال#" ال�ف�اني ول�-ة  أخ)ائي� .ع�� س&�اتال تقل ع�  إكل��

 .الف�ن.�ة أو االن�ل(�Yةح- اللغات أو  اللغة الع�I�ة2��-  أن .8
�ةال�اح�ة  م���ن له م0ان�ه ت أن .9�0�ة في ال#" ال�ف� األكاد2� اني.واإلكل��

 .ال�ف�ان��� الع�ب األ�اءفي ن1ا� ات	اد  إسهامات��ن له ت أن .10
�ةت نأ .11(M1اد2ة وت�امل في ال� .��ن له خ=�ة ومهارة �
 .��ن له خ=�ة وع�ل في ال��ال ال���ي والع�!ي والعال�يت أن .12
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ال�ف�ان��� الع�ب وال�ي ت�ع م�  األ�اءالت	اد  األخال��ةیل��م Vالئ	ة ال��.  أن .13
�ة لل#" ال�ف�اني ح�P م�dاق م-ر ��ة العال��ات	اد الع�ب ه� راV#ة  أنH- لل�

�ة. ةكش�ا��ة العال��  مع ال�
اق�)اد2ة ب�� ع�ل ال��شح وات	اد  أوس�اس�ة  أو��اب أj مع�قات ق6ائ�ة،  .14

 .ال�ف�ان��� الع�ب وأال �02ن ع�-ه ت6ارب م)الح مع االت	اد األ�اء
ت	اد م� ناح�ة ال�0ان، ال��اع-ی�، ج�د ال��ان-ة في و��ه للع�ل في االوُ   .15

 .وال��اصل اإلل���وني
  

  التنفيذيـــة ة اللجنــةــيبترك. 2.3.3

  01ل م�ل] الل��ة ت�ف�2Nة على ال�	� ال�الي:�ی
  ال�ئ(ـــ� الف�ـــ�� 

 س��ان)(واح-ة  ل-ورة االدارةم�ل�  ت�ش	ه الل��ة ال��ف�2Nة Vع- م�افق�ه وHقّ�ه -
  قابلة لل��-ی-

��ع 0Vامل حق�ق العH�6ة في الل��ة ال��ف�2Nةی� -  

  ال�ئ(ـــ�

  س&#ان)(  ل=ورة واح=ة االتAاد رئ�� �ه ال"Zت"� رئ�� -
مع  ال�ق=ل Vه ال�_ت�� س�عق- الjN ال=ل- أع6اء ق=ل م� ت�ش�	ه ی�.  -

hة ت�ث��ه�اك �02ن  أن 2��ز وال ال�ع�ى ال=ل- في ال�ق=ل ال�_ت�� اس�6افة إم0ان
 �dال=ل- م� واح- شحم�  م� أك .��6�¡ لل�_ت�  ال

  ال#&ف()'ة والل�&ة اإلدارة �وم�ل الع"�م�ة ال�"%�ة اج#"اعات ی�أس  -

واح-ة ی���ع VالعH�6ة االل�ة في الل��ة ال��ف�2Nة به- ان�هاء مهامه ل-ورة   -
  ال�ئ�� م��1ارا V)ف�ه

  م.#�ـــار ال�ئ(ـــ�

  رئاس�ه ةف��  ان�هاء 
ع= لالتAاد ال.ابN �ئ��ال  -
    س��ان)(واح-ة  ل-ورة 
5فة آل�ة  ال��ف�2Nة الل��ة ى VعH�6ة26	  -
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12ارك ال�ئ�] في رس. الM#�� ال�=�B ل��جهات االت	اد وHف�-ه MV=�ته   -
  وت��!�ه في ال�����

  العـــام األم(ـــ0

  اإلدارة م�ل� قOل م0 ـ�ا ل"هامـــهـمSاشان#�ابـــا  ی&#�-          - 

  )س��ان(  ل=ورة واح=ةی#A"ل م.Zول�ة االمانة العامة          - 

  ع�- ��اب ال�ئ�]  ل��ة ال��ف�2Nةی��أس اج��اعات ال         - 

اإل م�ل] أع6اء ب�� وال����h وات)االته االت	اد ق�ارات م�اVعة ی��لى          
  .ال��ف�2Nة والل��ة دارة

2Nة به- ان�هاء مهامه ل-ورة ی���ع VالعH�6ة االل�ة في الل��ة ال��ف�         - 
  الم(0 العامل م��1ارا V)ف�هواح-ة 

ال��شح م�  له في حh الVالعH�6ة به- ان�هاء مهامه ه V	0. ت��ع         - 

5فة م##ال�ةج-ی- لالمانة العامة    

  العـام االول لألم(ـــ0 ال".#�ــار

-  Nاد االم(0 العام ال.ابAع= لالت
  مهامه ان�هاء 
-  	2Jة ىH�6عV ة��2ة اللN5فة آل�ة ال��ف�
  )(س��انواح-ة  ل-ورة 
االت	اد  م�اVعة ق�اراتوفي ه في مهامی��لى م�اع-ة األم�� العام  -

  وات)االته وال����h ب�� أع6اء م�ل] اإلدارة والل��ة ال��ف�2Nة
  ی��أس اج��اعات الل��ة ال��ف�2Nة ع�- ��اب nل م� ال�ئ�] واألم�� العام   -

  ـامالعـ ي لألم(ـ0الaانـار �ــال".#

-   "Mة م�ی��H�6ل] ق=ل للع�ن)س��ا(واح-ة  ل-ورة اإلدارة م   
�هام  -V ـ 02لف�انار ـال".#a2ة العــام ي لألم(ــ0ـالNة ال��ف���م� ��ف الل 
وم�اVعة اع�اله. وت����  م�dلي االت	اد على ن1ا� االش�افمهام  يتولّى -

  ان�از مهامه..

�ا في�02ن  ان   -�  ال=ل- الV jNه مق� االت	اد م�
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االت	اد وات)االته ی��لى م�اع-ة األم�� العام في مهام م�اVعة ق�ارات   -
  والل��ة ال��ف�2Nةوال����h ب�� أع6اء م�ل] اإلدارة 

  أم(ـــــــ0 ال"ـــــــــال

  اإلدارة م�ل� قOل م0 مSاشــ�ا ل"هامــهان#�ابــا  ی&#�-    - 
  س��ان)(  ان#�ا
ه ل=ورة واح=ة Vع- ال"الأمانة .Zول�ة ی#A"ل م  - 

�ة ال�ي ت��اج- ب=ل- ال	 �.ی  -(M1ار ال�اذا ت	)ل  ،�اب ال=��ي لالت	اداخ�
  االص�ات،   ع-د م��او م�م��ش	�� على 

�ةا ال�ال�ة لالت	اد في اج��اعات ��ازنةال 2ق-م  -��  .الع��م�ة ل�

�. ی��لى  - Jة األم�ر ت��االش�اف على ال�ضع ال�الي و  ون1ا�اته الت	ادل ال�ال
  .ال�ف�اني لل#" الع�!�ة ل��لةل

واح-ة - ان�هاء مهامه ل-ورة في الل��ة ال��ف�2Nة بهی���ع VالعH�6ة االل�ة   - 
  الم(0 ال"ال م��1ارا V)ف�ه

المانة ال��شح م� ج-ی-  له في حh الVالعH�6ة به- ان�هاء مهامه V	0. ت��عه   - 

5فة م##ال�ة ال�ال   

  ال"ال م.#�ــار أم(ـــ0

  ان�هاء مهامه Vع- ال.ابNام(0 ال"ال  -
  )(س��انواح-ة  ل-ورة 
5فة آل�ة  ال��ف�2Nة الل��ة ى VعH�6ة26	  -
�dله ع�- ��اVه في أم�� ال�ال م�اع-ة ی��لى   -Hمهامه و  

�ة ل�_ت��ات رس�م ت�J ی��ل. م� -  J��س�م  . ال�_ت�� الى جان" ر �الل�ان ال
�ات�ة الف�د2ة و االش��اكات �� bل مZت"�مSاش�ة 
ع= ان#هاء ال�

  

    :ال"�لة ت��Aــ� رئ(ـ�

  م&#�- 
الل�&ة ال#&ف()'ةع�� غ(�   - 
 -   Nال#�افـــ
  س&#ان)(  ل=ورة واح=ة الل�&ة قOل أع�اء مe' 0ّلف 
��افقة ه�eاتها ال��Mلفة وتع��� ال��لة ش_ون  إدارة ی��لى -V ة��2ةال��ف� اللN  

  مهام رئاسة ال�	��H قابلة لل��-ی- دون ت	-ی- ع-د ال��ات  -
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  :ال"�لــــة ت��Aــــ� نائ- رئ(ـــ�   

-            "Mة م�ی��H�6ل] ق=ل للع�0لف  س��ان)(واح-ة  ل-ورة اإلدارة مHو
�هامV ـــ�نائ- رئ(ـ��Aت �2ة ــNة ال��ف���لـة م� ��ف اع6اء الل��  ال

ی��لى م�اع-ة رئ�] ال�	��H في إدارة ش_ون ال��لة وتع��� ه�eاتها.        -
�dله ع�- ��اVهHو   

  ـيالعل" ال".#�ـــار

 و0Hلف اإلدارة م�ل] ق=ل ال��ف�2Nة م� لعH�6ة الل��ة�M" �یُ           -
�هامV  ار�2ة م� العل"يال".#Nة ال��ف���ف الل��  

ه-اف االت	اد في هNا ی��لى ال����h في م�االت ال	P العل�ي وت	ق�h أ   -
  .اإل�ار

�ة 1ع" ال على ن1ا�االش�اف   -� رؤساءها وت����اع�ال وم�اVعة الت	اد لالعل
  مه..ان�از مها

  

  :والع�I(ـــة ال=ول(ـــة اتـالعالقـ م.#�ــار

و0Hلف  س��ان)(واح-ة  ل-ورة اإلدارة م�ل] ق=ل للعH�6ة م���M" یُ           -
�هامV ار�ة ال=ول�ة تالعالقا م.#�I2ة م� والع�Nة ال��ف���ف الل��  

الة لفعّ وحdه. لل�1ارnة ا  ال�"%�ات ال	O&ف.ان�ة الع�I�ة  مع ال����h ی��لى          - 
في ان1#ة االت	اد، 

�ا ال=ول�ة واله(gات ال"&f"ات  ومعV hال#" ی�علV ن  الع�!ي ال�ف�اني�eاد وش	االت  

  ـ�ات:ـال"Zت"ـ شـــZون  م.#�ــار

-           "Mة م�ی��H�6ل] ق=ل للع�0لف  س��ان)(واح-ة  ل-ورة اإلدارة مHو
�هامV ار�ون  م.#Zت"�ات شZ"ة ال�   ال��2ةم� ��ف اع6اء اللNف��  

وم_ت��ات  ن-وات م_ت��ات االت	اد وأ2ة لعق- ال����h ی��لى          -
 Bاد ��ف ف�ها أخ�	االت  

  

  . أعضــــاء اللجنـــة التنفيذيـــة3.3.3
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 �ن ـــ� م&#�Oــاء غ(ــأع� -1
  الف��� �2ق�ه ال�ئ�) (hال��افV ل] االدارة�م 
 ال �ع�6 (�ئ� �� االت	اد)Hة آل�ة V)ف�ه رئ�] م_ت
 �#.ار م �ةع�6 (ال�ئ�� )V)ف�ه ال�ئ�] ال�ابH hة آل
  ار�ةع�6 ( األم(0 العامم.#� )V)ف�ه االم�� العام ال�ابH hة آل
  ار�ة ع�6 ( لا"ام(0 الم.#� )ف�ه ام�� ال�ال ال�ابH(Vhة آل
 ��رئ ���Aال�ي ال"�لة ت  hال��افV ��ّة ق=ل م�2ع��2ة اللNال��ف�  

  
  �ن ـــاء م&#�Oــأع� -2
 م�ل] ق=ل م� س���� كل ال��V  jاالق��اعال��ف�2Nة  الل��ة ع6اءأ  ان�Mاب �.ی

  اإلدارة
  أع6اء ) 2(  ح.- ال"هام للع���ةأع�اء م&#��Oن -1.2

 :ال�ال�ة لل�هام اإلدارة، 01Vل ف�دjی��M" أع6اء م�ل]  -
 )امــ0 العــاألم  
 �#."يــار ال"الــــال  

  أع6اء) 5( مللع���ة دون تA=ی= م.NO لل"هاأع�اء م&#��Oن -2.2

  ــار�اني لألم(ـــ0ال".#aامـالعـ ال 
 ـــ� ال"�لـــةنائ- رئ(ــ��Aت �ـ 
 �#."يــار العل"ــال 
 ."ار ال�ةلعالقات ال=ول�ة والعا#�I� 
 �#.ار شـــم Z"تZ"اتـون ال�  

 في أول اج��اع لل��ة ال��ف�2Nة  االع6اءمهام ُت��- 
  

  التنفيذيـــــة  مهــــام اللجنــــة. 4.3.3

 .ال�_ت��ات ب�� االتAاد ش�gن  
إدارة ال��ف�2Nة الل��ة ق�مت -



 15

 ق�اراته وت�ص�اته وت�فN أع�اله ج-ول وت�J. لالج#"اع اإلدارة م�ل� ت-ع�ا -
-  � لل=~ أع�ائها ب(0 ال".#"�ة االت5االت على ع�لها أداء في الل��ة -تع�

 .العاد2ة لالج��اعات ت	��ل ال�أخ�� ال ال�ي أو العاجلة ال��اض�ع في
  .خالل س���� أرIع اج#"اعات الل��ة تعق- -

  ة  في ال��م ال�الي االج#"اع األول��ة الع��م��انعقاد  إث�(الج��اع ال�
 .األع6اء Vع- ان�Mاب م_ت��ها)

   اني االج#"اعaالmالaفيخالل ال�����  وال  B-اتإح�� أو الع�!�ة ال�_ت
 .ال��Mلفة ال-ول�ة

  ع)( ال�#امياالج#"اعVة 2ُعق- ف ال�ا���ي ال��م ال�ابh الج��اع ال�
 .)م_ت��هاانعقاد  (اث�لع��م�ة ا

�ة اله�eات أمام االت	اد ب���dل ال��ف�2Nة الل��ة تق�م -� الع�!�ة ال	�0م�ةو  العل
 .وال-ول�ة

  

  ةـــتنظيمي ت. إجــــراءا4.3

�ات "العام األم(0" ی-ع� .1�� اث&(0 م"aل(0ل��ش�ح  الع�!�ة ال#" ال�ف�اني ج
 اج#"اع ال�"%�ة الع"�م�ة م�ع= م0ثالثة اشه� ق=ل  وذلz اإلدارة �م�ل لعH�6ة

 .ة ال��ف�2Nةالل��ال�01لة م� م� ل��ة االخ��ار  .على أن ت�. ال��افقة عل�ه
�ات "العام األم(0" ی-ع� .2�� ال".#��فة ال=ولة ل��ش�حالع�!�ة ال#" ال�ف�اني  ج

 مع بل- أj ع� واح- م�شح م� أك�d �02ن  أن 2��ز والؤسائها، ور  ةال#ال� اتلل"Zت"� 
 اإلم0انات ح�P م� ةال�ق=ل ات االت	ادم_ت��  اس�6افه علىكل بل-  ق-رة ی-ع. ما تق-2.

�ة ال�ال�ةو  اإلدارHة��Jوال�� 
 تعNرال�ي ی�عق- ف�ها ال�_ت�� ان  ال-ولةال=ل- ال��شح في ال��تة الdان�ة 2�dل  .3

�ق�ر. في ال=ل- ال هانعقاد  
 الج#"اعات (��
ال#A ال�ق=ل "ال"Zت"� رئ��" مع Vال����h "العام األم(0" 2ق�م .4

 .لل�&ة ال#&ف()'ة لالج#"اع االولو  اإلدارة م�ل�و  الع"�م�ة ال�"%�ة
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 ال�_ت�� ف��ة خالل لالنعقاد الع"�م�ة" ال�"%�ة "وال"Zت"� االتAاد رئ��" ی-ع� .5
�ة م� إق�ارهVع-  لالنعقاد اإلدارة م�ل� ی-ع� ث. وم����هامه ل��1ع الع��م�ة ال�V. 

 و ال�الي ال�_ت�� انعقاد ةودول القادم االت	اد رئ�] Vإق�ار "اإلدارة م�ل�" 2ق�م .6
[� ال��اد ح�" ال��ف�2Nة الل��ة � أع6اء�وتع� Vان�Mاب �مHقو  االح��ا� ال�_ت�� رئ
 .أعاله ال�اردة

  .ال��لة الع�!�ة لل#" ال�ف�اني ت	��H رئ�] ب�ع��� ال#&ف()'ة الل�&ة تق�م .7
 

 ةـــــالمالي ونــــؤ الش: 4لمـــادة  ا -1

 
 .ال��ف�2Nة الل��ة Vإش�اف لالت	اد ال�ال�ة األم�ر ت���� ال"الي ال".#�ار ی��لى .1
�ه �0ن 2 الjN ال=ل- في ال�الي ال���1ار عل�ه �12ف اب&G� اح.ا
 لالت	اد ن �02  .2¥ 

 .ال�	اس=�ة األص�ل ح�" ة�V�الت مال� وH	�ف¦ العامة األمانة مق�
 ی�. الjN ال=ل- في ل��لةل ال�الي عل�ه ال���1ار �12ف ح�اب ب��ي �لةلل� �02ن  .3

 .ال��لة إص-ار ¥�ه
 : داـــاالت	 في اتـــكش#�االا �مــرس .4

 ي:ــــال�"%�ات ش#�اكالا -
 �%"ات " ةــــــالعامل"  اتال���� (�=�ف�ان�ة (ج

م�اجع�ها nل ع�1  االدارة وتقعد رس�م اش��اك س��Hة 62#ها "م�ل] ت�-
   ��ات  س
 ات�"%�ال  "O.#&"ات " ةـــــال��� )ال�ف�ان�ةال)	ة و  عل�م ال�ف] (ج
م�اجع�ها nل ع�1  االدارة وتقعد رس�م اش��اك س��Hة 62#ها "م�ل] ت�- -

   س��ات  
 �د�:ــــــــفال ش#�اكالا -

 العامــــــــل" الع�� :»  
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 ها# اتقع م�اجع�هو  " "م�ل] االدارة �2-د رس�م اش��اك س��Hة 62
 كل ع�1 س��ات 

  -ة ش��اك ات�-ی��ات العاملة ال#=�ف�ان��اء األع6ال 2عفي  ال�
 ف�د2ةرس�م اش��اكاته. ال م�ا ال���=�ن له

 ــــال"&#."  الع��- ": 
 ها# تقع م�اجع�هاو  " "م�ل] االدارة �2-د رس�م اش��اك س��Hة 62

 كل ع�1 س��ات 
  ة�����ات ال��ال  ال�ف�ان�ة))	ة ال�ف]، ال (عل.ت�-ی- اش��اك ال�

 2عفي األع6اء ال���=�ن لها م� رس�م اش��اكاته. الف�د2ة
 ــــادت&f(ـــــP مZت"ـــ� االت�Aم ـــــرس .5

�ة التل��م ���. م_ت��  ح�J~ال�ي #=�ف�ان�ة ال�Jاد ب��	بل-ها ب-فع رس�م  قياالت
ع- ماش�ة V أم�� ص�-وق االت	اد إلى) دوالر 3000(دوالر  فق-رها ثالثة آال

 ال�_ت�� ءان�ها
 الف�د'ة الى رس�م ال#.�(ل في ال"Zت"� اتــ�م االش#�اكـــرسادراج  .6

�ة ال#=�فتل��م ���ة ل�_ت�� ال�J��ات ش��اكرس�م ا   Vادراجاالت	اد �ان�ة ال
Vام��از  ال���ع معلى رس�م ال����ل في ال�_ت��، إ ع0 س&#(0 العH�6ة الف�د2ة

Y�§M��1ك في للع�� العامل ال�� .ف��ة ال�_ت�� ال
في ف��ة انعقاد ع� س����  اتهاش��اكرس�م ا ت�-د ال#ي وال"&#.Sةال�"%�ات العاملة  .7

 ���Yات االت	اد م_ت§Mازات ال��  ت���ع Vام�
�ة ل�_ت��ات االت	اد  .8J���لرس�م  مSاش�ة 
ع= نها'ة bل مZت"�ُت�ل. الل�ان الJا�� . 
�ات�ة  ةالف�د2 رس�م االش��اكاتالى جان"  دوالر) 3000(��الى ال".#�ار األول وال�

 الم(0 ال"ال 
 والهSات ال"ال�ة ال".اع=ات .9

 ح�" ت�ث�قها و�H. واألف�اد اله�eات م� ال�ال�ة والهاتال��اع-ات االت	اد  2ق=ل
 .ال�	اس=�ة األص�ل
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  الفائ�ة األم�ال .10
 ال��Mلفة وال�1ا�ات ال-ول�ة الع�!�ة ال�_ت��ات م�ازنة: م� األم�ال فائY ع�د2

 .ال�	اس=�ة األص�ل ت�ث�قها ح�" و�H. االت	اد ل)�-وق  لالت	اد
 األص�ل ح�" االت	اد ل)�-وق  الع�!�ة ال��لة حاجة ع� الفائ6ة األم�ال تع�د

 .ال�	اس=�ة
 

 ة  ـــالمجل  :5المـــادة  

 اد 2)-ر	لة االت�ة ن)ف مH�0 س���Hادة وHتغ�� ح�" ص-ورها مع-ل ز 
  "ال&ف.اني	- لل الع�I�ة ال"�لة" وت��ى ال�Jوف
 2ع�� �رئ� ���A#ة ق=ل م� ال��2ة اللNة ال��ف�-� قابلة )س&�ات أر!ع(دورت��  ل
 .الل�&ة ال#&ف()'ة فيفاعال  ع��ا ال�	��H رئ�] و�0Hن  -لل��-ی
 لة ت�زع��الف�د2ة  ه.اتاش��اك ب��-ی- قام�ا الNی� االت	اد أع6اء كافة على ال

 .الع�!�ة ال#" وnل�ات�� �وال�1ف الف��H�M األع6اءعلى و  ال���Hة
 �رئ� ���A#ه. وم.اع=ه ال� وال�	�ر�H ال��لة وم��1ارj  ال�	��H ه�eة ت-ع

��افقة ل�1ار��nاV ة��2ة اللNة ال��ف�-� .لل��-ی- س���� قابلة ول
 ن  ی��لى�e1ة ال��ة لل��لة ال�ال(Mاره ش�M2 [� الل��ة عل�ه وت�افh ال�	��H رئ

 .لى ام�� مال االت	ادال��لة  م�ازنةت�لف ب�ق-2.  ،ال��ف�2Nة
  لة ت��ن���ة ال� ةوخ-م االت	اد أه-اف ت	ق�h على تع�ل وم	0�ة ص�فه عل

�ة أغ�اضه� .وال�ه��ة العل
 ل على��ة ال=�انات ق�اع- و}دخالها ال��لة فه�سة الع� ال#" م�ال في لل��1 العال

 .ال�ف�اني
  
  

  " المؤتمر العربي للطب النفساني "  : 6المـــادة  
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، تع�ل لالت	اد ال�ئ��ي ال�1ا� ه� ات	اد األ�اء ال�ف�ان��� الع�ب ��تم_  .1
2Nة ال��ف���ع- في ادهانعقعلى  ةالل�� ال=ل- في نف] ی���ر ال( س&#(0 كل ال�ق�ر وال=ل- ال

  ) س��ات ث�ان ق=ل
 شه�ر س�ة م� أك�d انعقادهفي  Vال�أخ�� �2�ح ال
 ال�ق�رة ال-ولة في ال�_ت�� عقادنا اس�	الة أو شه�ر س�ة ل�-ة ال�أخ�� حالة في .2

�. كاح��ا� اخ��ارها ت. ال�ي ال-ولة فإنJتق�م ب�� �� شه�ر، ت�عة أق)اها ��ةف في ال�_ت
zع= وذل
 م.#�اره االولو  العام م(0واال ال�ئ�� مع ال#�اور 
 العام م(0واال ال�ئ�� كاح��ا� ال��Mار ال=ل- في ال�_ت�� انعقاد تعNر إذا  .3

 اإلدارة م�ل] و الل��ة ال��ف�2Nة أع6اء معال���ون�ا  Vال�1اورق�م�ن 2 م.#�اره االولو 
 .ال�_ت�� نعقادال أخ� ورئ�] ةدول خ��ارال

 ةاس�6اف ت#ل" دوله م� أك�d وج�د ةحال وفى االج��اع انعقاد إذا تعNر  .4
��6�فة الل��ة ال��ف�2Nة فيال���ون�ا  ال�)�H~ ی�. ال�_ت��� الخ��ار ال-ولة ال
 ال نأ على، ال=ور�  ال"Zت"� غ(� لالتAاد ي"لع ن�ا| اس�6افة Vاإلم0ان .5
Nاد: " اس.  2أخ	االت �� ق�ان�� عل�ه ت�#=h وال"   � الع�!ي لل#" ال�ف�انيال�_ت�م_ت

 ف�عى ن1ا� ع�لي 2ع�=� ول�� تع-2الت أو ان�MاVات ¥�ه ت�. فال ال1أن هNا في االت	اد
 .االت	اد أله-اف داع.
 (أع6اءالت	اد ش�� أساسي لل�1ارnة في م_ت��اته اال���ع VالعH�6ة في  .6

�ة -/ أع6اء م���=�ن �ن فاعل���ة فاعلة / ج�� م���ة)، ج
  

 الشعب العلمية و تمثيل االتحاد في بعض دول العالم: 7المـــادة  
" هي اح-B أوجه ان1#ة االت	اد، ته�. ب�#��H ف�وع االخ�)اصات ال�ع- العل"�ة"   -

  الع�!�ة الالد �ة فيانال#=�ف�
اد االت	 ةVأن1#اح-B أوجه ان1#ة االت	اد، تع�ل على ال�ع�H¡  هي« ت"a(ل االتAاد "  -

فع�ل م1ار�nه. أن1#ة االت	اد، مع ال�عي الى ت ،ل-B اال�اء الع�ب العامل�� في ال�ه��
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�ات ال#=�ة "م"aل االتAادن �02ن واJ��" سف��ا في اقامة ح�ارات وعالقات مع اال�اء او ال
       بل- االقامةي ف
�ةت -��ا 2	-دوا ال=ل-ان ال�ي6X الل��ة ال��ف�2Nة قائ�ات ال1ع" العلn ،  ت��ن لها ف�ها

  م0ات" وم�dل�� ع� االت	اد
�ة        -���اجعة ال1ع" العلV "2ةNة ال��ف���ة / الغاء (اضافة2ق�م اع6اء "الل�)، وقائ

  دع~ ال	اجةال=ل-ان ال�ي لها ت��dل لالت	اد nل�ا 
�ة وم�dلي االت	اد م� ��ف الل��ة  اءسرؤ ی�. اخ��ار    -� ال��ف�2Nة Vال��افhال1ع" العل
�ة Vال��� Vاالن�Mاب )، Vع- تلقي �لات ال��شح م)	�!ة ی�. ان تعNر  (�  العل
�ة / ت��dل االت	اد ار!ع س��ات (دورت��)، قابلة لل��-ی- م�ة واح-ة  -�  م-ة رئاسة ال1ع" العل

�ة ر  ��n hل م�یُ    -�ال���1ار الdاني االت	اد ن1ا�ه. مع  وم�dليؤساء ال1ع" العل
  ألم�� العامل
�ة 2ع�ل م -�تقار�Hه.  م� خالل�ه. على ال�ع�V ¡Hأن#1�dلي االت	اد ورؤساء ال1ع" العل

  ورشات الع�ل في م_ت��ات االت	اد  ال-ورHة الى الل��ة ال��ف�2Nة االش�اف على
�ة و م�dلي  م�ع�- ان�هاء ال�هام، 2ق-م nل  -�ع� نهائ�ا  االت	اد تق��Hارؤساء ال1ع" العل

  ان1#�ه.ملM)ات  �ن ¥�ه2ع�ض، ألم�� العامي لال���1ار الdانالى   ن1ا�ه. 
��اق=��،  ل�ؤساء ال1ع" وم�dلي االت	اد ال	h في -n 2ةNة ال��ف���اعات الل�ح�6ر اج�

  �2Nة.�فال� الل��ة ألع6اءاالج��اعات ال�غلقة ال�M))ة  ءVاس��dا
  

  : الجوائــــز8المـــادة  
 

 العربي"جائزة " احمد عكاشة للطب النفساني    - 1.8
�ة الع��م�ة في اج��اعها ب-بي أق�  -��	- الجائYة "  «تأس�] ) 2012(ت ال�

  " ال&ف.اني الع�Iي
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-  hر عل�ها اس.أ�ل��n-اشة" االس�اذ الeا ق-مه "أح"= ع�م� خ-مات جل�لة  تق-ی�ا ل
على خ-مات ال)	ة ال�ف�ان�ة والعقل�ة  n=�� ل�#��HبNله م� جه-  وماي �انلل#" ال�ف

  والعال�ي ال���ي والع�!ي����B ال
  :هاشـــروط

دخل4 م�حلة ال#قاع=  {O&ف.ان�ة ع�I�ةش�5�ة  س���� إلى ال�ائ�ة nلت��-  -
ورقي خ-ماته  ال#" ال�ف�اني ساه�~ في ت#�ر وق=م4 خ=مات جل(لة لالخ#5اص

�ة.لع� في الالد ا! 
�ة  -(Mات ش	ه ل��لها،ال تق-م ت�ش	ائ�ة ی�ش�هلة لل_��ة ال(M1ا أع6اء ال

 الل��ة ال��ف�2Nة
)�ة ت�ش�ح  ةال��ف�2N ت��لى الل��ة -M1ء الى  الفائ�ةال��( ی�. الل hال��افV

 .ال��افh) تعNر ت)�H~ االع6اء إن
ئY لفااسP او ال�ائYة اسPه�ها ت��dل ال�ائ�ة في ل�حة رم�Hة ت	�ل في واج -

  وس&ة االس&اد
�ة ال��0مة Vف�زها - (M1ائ�ة ثالثة أشه تعل. ال�الV.اد	االت �� � ق=ل م�ع- م_ت
 ��ل. ال�ائ�ة. ل"  ض�� ش�ف	�6ر ال�_ت�� nـ" لت�جه ال-ع�ة للفائ�   -
�ة لل�_ت�� دع�ة اس�6افة الفائ�.ت�	�ل الل��ة  -J�� ال
�ها  ��Hلى، و في حفل اف��اح ال�_ت��إلى الفائ�  ال�ائ�ةرم� �ل. 2  -�ت�ل

  .االت	اد) تعNر ح�6ره �2ل�ها رئ�] (ان ال=�و¥���ر أح�- ع0اشة
 

   "النفسانييــن العرباء  ـي لألطبـث العلمـزة البحــجائ   - 2.8

�ة الع��م�ة في اج��اعها ب-بي  تأق�  -��جائYة الmAS " )، تأس�]2012(ال�
 ع�بالالعل"ي لأل{Sاء ال&ف.ان((0 

  ال	P العل�ي في  لالن�Mا�ال&ف.ان((0 أل{Sاء اع �ت1�ته-ف ال�ائ�ة الى  -
 االخ�)اصأث�ت  ع�I�ة ش�5�ة {O&ف.ان�ةاس. nل س���� ال�ائ�ة  ت	�ل  -

�ة (M1ه الNله jرم� .Hك���  
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  شـــروط الترشـــح:
 أن �02ن ال���شح م� ال��� الع�!ي، م�M)ا في ال#" ال�ف�اني  -
 أال �02ن ال	P ق- ح)ل على ج�ائ� ساVقة. -
�ةاللغات الdالث: الع�!�ة، أو االن�ل��Hة أو الف�ن Vإح-V B	اثاألتق=ل  -� 
قى مف��حا ل��ة  -Hاد، و	االت ��2ف�ح Vاب ال��شح Vع- ثالثة أشه� م� م_ت

 كاملة، ل�غلh ت�عة أشه� ق=ل م_ت�� االت	اد القادم.
 لالت	اد ةال��ف�2Nالل��ة ال�ائ�ة م� أع6اء ت	0�. ت���ن ل��ة  -
اش� او االل���وني ح�" الُ��اح) ر الع�ل الفائ� ��ا2ع��- ال�)�H~ الخ - � (ال
أع6اء ل��ة ال�ائ�ة االع�ال ال��ش	ة ماش�ة Vع- ان�هاء آخ� اجل  ی�لقى -

 ل�ق-2. االع�ال
  ت��- ال�ائ�ة ألف6ل V	P أو إن�از أو اك�1اف عل�ي �=�ف�اني -
ل ل��ی�سل ال���شح لل�ائ�ة ن�Mة إل���ون�ة م� الع�ل الjN ی�ق-م Vه  -
�ة مع ش�ح اإلضمالى االم�� العام  ل�ائ�ةا�افة ال�ي ق-مها )	�!ا ���Vته العل

 ع�له لل#" ال�ف�اني
�dل ال�ائ�ة في ل�حة رم�Hة ت	�ل إس.ت -�   mASة الYاء "جائS}العل"ي لأل

 1000 ق-رهامeافأة مال�ة و ل�ق� االت	اد واس. الفائ�، مع  الع�ب" ال&ف.ان((0
��ها م� دوالر� االدرة nل ع�1 س��ات ) ل] ( ی�اجع �
 ت�� االت	اد.الفائ� ثالثة أشه� ق=ل م�ع- م_ 2عل.  -
 ��ل. ال�ائ�ة. ل"  ض�� ش�فت�جه ال-ع�ة للفائ� ح�6ر ال�_ت�� nـ"  -
�ة لل�_ت�� دع�ة اس�6افة الفائ�.ت�	�ل الل��ة  -J�� ال

�ها رم� �ل. 2ُ   -��ه�ة ل��رئ�] االت	اد اال�ائ�ة في حفل اف��اح ال�_ت��، وHق�م ب��ل
   مهامه
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