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 ربــــــن العــــاء النفسييـــــاد األطبـــــاتح
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http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-Planning2012.pdf� 

  
  )ســــــــ	م وا�ر�ــــــــــن ا�
ــــــــ	م ا���ــــــــــ��(�د  ـــــــــــا���وى ــــــــــ� ���ـــــــــ��
 

 ) 13-2نشر في شهر يناير (الخطاب االول  -1
 PresidentLetter.pdf-www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

  

 )2013نشر في شهر فبراير (محضر االجتماع  -2
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-AssemblyMeetinMinutes.pdf 

 

  نظمت وموجودة..................إعداد قائمة مراسالت خاصة بأعضاء المجلس التنفيذي -3
AFP-ExecutiveBoard@arabpsynet.com  

 

 )االشهار(الطلب  ارسل وفي انتظار الرد ...................االشهار من قبل اتحاد األطباء العرب  -4
LetterSG.pdf-www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP 

  
 )في انتظار االشهار(تنظيم الحساب المصرفي لالتحاد  -5

  
  )ارسل من قبل االمين العام(الدعوة لالجتماع في االقصر  -6

  علينا تاكيد الحضور من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية 
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-CallForMeeting.pdf  

  

 في انتظار ردود األعضاء......... وضع االجندة لالجتماع او االجتماعات -7

  

تم التواصل من قبل الدكتور ,,,,,,,,,,, التواصل مع االمين العام السابق لالتحاد في موضوع موقع االتحاد على الويب -8

 عادل كراني وسيتم تزويدنا بما تم الى االن

 

 التواصل الرسمي مع جمعية األطباء النفسيين الليبية بخصوص تنظيم المؤتمر القادم  -9

 

(  راقية للكب النفسي بخصوص تنظيم المؤتمر ان لم يستطع االخوة في ليبيا ذلكوايضا التواصل مع الجمعية الع -10

 )علينا االسراع قي ارسال الخطابين 

 

 ارسال رسائل ترحيبية باسم االتحاد -11
a.   وا����� 	
ض ا���ا�� 
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b.  ر��� 	دو�� ��� 	و��� �� آ��� ا���� � ��� آ�

c.  ة� ��"�	 آ�� وا�

  

  )ودة  ــــــالمس(  رب ـــــــن ا��ـــ�ء ا��������ـــــ� ا�ط�ــــــ� �را�طــــــ� ا�����ذ�ــــ�ل ا����ـــــدول أ��ـــــ�

  

 )للمناقشة في األقصر(االستقرار على شعار دائم يتماشى مع الشعارات العالمية  .1

  الدكتور وليد سرحان بعث بشعارين 

  الدكتور عادل في انتظار بعث مجموعة اخرى 

  

تحديد البنود التي في حاجة إلى مراجعة والتي لم تعد تتماشى مع تطور  : األساسي لالتحاددراسة القانون ا .2

 .االتحاد ووضع الية إعادة صياغته بالتناغم مع االتحادات العربية الطب نفسية وقانون اتحاد االطباء العرب
  ار&. ط ا�, +�ن ا'� �� ���ا()  ا'&% د ��$�ع

www.arabpsynet.com/Associations/AFP-Status.pdf 

 

 أعضاء المجلس التنفيذي  تحديد مسؤولية .3
 ا���� ا�
	�ي ا�����

 ا���ـــ�

 ا���� ا���م

 ا���� ا���م ا������ ا�ول

���� ا���� ا���م ا������ ا�

 ا�! �وقأ��� 

 ��&��ر ا��$#��ات

 ا���&��ر ا��'��

��
 ر�� #.�-� ا��,'*  ا���+�* �'() ا� 

 ��&��ر  ا��0/�ت ا��و��* و ا���+�*

 أ�3ــــ�ء ��&�ــ�رون

 ا�(�1 ا�0 �/ ��&% د

 ا��4 ا�" م ا��0 �� ا'ول  ا�0 �/ ��&% د

  

  :المهام كما حددت في آخر مراجعة لها 
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-ExCommFonction.pdf  

 

 مراجعة قائمات الشعب تعيين رؤساءها .4

 
 ا���6ـــ* أ45

  ا��9�� أ�6�7 ت و ا�,��    .1

  ا�� ?<� ا=$> ل و ا��>�0 ا�;:    .2

  ا��أة و ا��>�0 ا�;:    .3
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 ا�.����@� ا��>�0 أا�;:    .4

� ا��>�0 ا�;:    .5"��Aا�� 

� ا��>�0 ا�;:    .6) B,و ا� ��  ا��

 ا�"�0ى ا��>�0 ا�;:    .7

8.    :$ 1<+ ���  ا��0

�ام ��ء    .9Eاد إ���د4 ن(  ا��Gا ( 

ا� ت    .10;Hم إ��  ا��,�I و ا�

���0 أا=4اض    .11A0<� ا�

  ا�"���� ا�.%�ث    .12

  ا��>�0 ا�"�ج    .13

14.    �L�  ا��>��0 ا�M%� و ا��>�0 ا�;: و ا�

15.    	7�� ا��.� ا��N ا�"�ج �0<�  ا�

  ا�;.� ا��"���    .16

 و اM&G 'ت و ا��"��4 &��    .17��و+� ا����Gا  

�اع و ا��>�0 ا�;:    .18�Gو ا �,�  ا�

0� ا�;:    .19<�  ا�N ,O ت �. ا�

20.    L و ا��%��  ا�

21.    :$ �  ا���ارث و ا�;�ارئ +>0

0� ا��R& SLه�	    .22<� ا�

 

  2012- 2010قائمة رؤساء الشعب 
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-SectionsPresidents2010.pdf  

  

 التواصل مع جميع أعضاء المجلس التنفيذي و طلب منهم مدنا تصورهم لنشاط االتحاد لسنتين مقبلتين  .5

  

داخل طلب من كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي مدنا برنامج نشاطه في نطاق المسؤولية التي يتحملها  .6

 المجلس التنفيذي

 

 دعوة اعضاء المجلس للتفكير في الوسائل الممكنة لتنمية موارد االتحاد و ميزانيته  .7

  

التقل عن اربعة اجتماعات خالل السنتين على هامش  (   تحديد اجندة الجتماعات اعضاء اللجنة التنفيذية .8

 ) المؤتمرات الطب نفسية العربية

 

 معيات الغربية الطب نفسية في المهجر  والجناقشة دور الجمعيات الغربية م .9

  
  )�ن ر�س ا���	د و ا���ن ا�
	م ور�س ��ر�ر ا����� و ر��� ا����� ا�
���� (#�"ـــــ�  ت�ــــ�� �ر
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 لتأسيسه في السابق وهذه من الضروريات والتحديات التي لم يتوفق القائمون عليها : �و&% ا$���د ��� ا�و�ب - 1

 )االسبوع القادم سياتيني الرد(سنين لالستمرارية واستخدامها حتى المؤتمر القادم  3تحديد التكاليف لمدة التقل عن 

 
 ����دب #�ص ��ـــدار '��ــا" -2
� ــــــــل ��ــــــــ����و  

a.  �Lؤ ا�

b.  اف� ا=ه

c.  VLا�� ر 

d.  ����I� ا�,�ا�� وا�,�ا+�� ا��

e.  ت �
�	 ا��. <& 

f.  ���4ا�, د ���� ا�.+ X4 ا��,�ح ��0

g.  �LY�<��� ا��A�ء ا� Bا� �Lو � ا�� ء و 
�ر و�

h. ��Aة �� ا��Y.+ 

i.  

 التواصل مع الجهات العالمية والتسجيل في المنظمات االقليمية والعالمية  -3

 

 بحث سبل دعم المجلة وتفعيل دور االفراد في نجاح المجلة -4

  

 وضع الخطوط العريضة لدعم االبحاث العلمية  -5

a. "جائزة أحمد عكاشة للطب النفسي العربي" :  ZH9  وو�و$ا'��ن �? 9  

www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-Prizes.pdf 
 

وط ? �L� ا�A (]ة&%

� ر4] L� RN �4ة ��ون، )ا�6اح �">� ذه.�� (  ا�A (]ة&%

��� 4 

 9��+ (�?&  ��,4 

���+ ن د.أ: 0� 2012� ��L ا���

 ���. د.ا: 0� 2014�%L 7 وي ا�

 

b. "  لبحث العلمي لألطباء النفسيبن الشباناجائزة"  ) : )دون ا'ر�"�� �4 ا�"�

 ZH9  وو� � و ه� &9�ف  9 ?و$ا'��ن ��+ �N ا'$. ء ���

 ا�.%�ث �N ا���Aت ا�" ���� 

a.  ا��_و�0 ت �N ����رL: ا'$. ء �4 ا��� $/ ا�� (�� ا�"&

 آ> ءة Oا'آ ��� ا�"



 

 ا��ول ��� 4, ر+�

�N  ا��>�0 ا�;: 4_&�

 ا��_&� ه 4` ��� ا���>�Yي

 ��L Z4ءم ��   

4���I ا�� ا��Rن a%Mا� 

www.arabpsynet.com/Associations/
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 �L� ا�A (]ة ?وط &%

 9 � ا��,�م b@ ل

 ا�A (]ة ر4]

 ا�� ��� ا��� cNة

 بالممارسيين النفسيين  تحادوضع خطة دعائية عربية لتعريف اال 

 سهيلة غلوب. ئيسة اللجنة العلمية د

/�0�4, ر+� أو ��4آ�R� a% ث ��,� م ا��

a�@�& d�د� d0 د�ء � B�=ا aرآ ���� �N

�4 6-8 .�0L2013 د 

d���ا���>�Yي ا��A�1 '@�� ع �����0/ ا�

��6 �4ا@"� �N ا'&% د دور 4 ICD_10  

 ��ا��Rن �Y9ا &�
� ت أي ورZN ا�"

a��� "ا� 

 :اختيار شعار جديد لالتحاد، المقترحات
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-CallForMeeting.pdf

 

AFP Logo1 

b. -  

c. - ل @b

d. - [4ر

e. - ةcN ا���

 

 

وضع خطة دعائية عربية لتعريف اال  -6

ئيسة اللجنة العلمية دمقترحات ر  -7

 
1 ./�0�ا��

 ا=�B ء

2 .a�@�&

�N ;6 �4

3 .d���ا�

4 .��6 �4

Z��Aا�� 

a��� "ا�

 

اختيار شعار جديد لالتحاد، المقترحات -8
CallForMeeting.pdf 
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AFP Logo2 

AFP Logo4 

AFP Logo5 

AFP Logo6 

AFP Logo3 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

  

  

ا��A�1 ا���>�Yي �, ءات آ%� أد+� '@�� � ت 

ة �"� ا@�� ع ا��A"�� ا�"����4 ? .4 �,"�L

 �4�ى ا�0����، و��� ه 4` أ� ���
 ��I�� أن &��>	 ا��9Aا���� ،���ا��_&�ات ا�;.�>��0 ا�"

 �N اء���4 ��ا�"� ��"�Aا@�� ع ا� 	6. �,"�L

 �94 94 �0�& �� 94 م رؤ� ء ا��A ن وا�"�	 ��L�%& �ا�"�	 ��
��a إ�� ا=��4 ا�" م A� ا �� +� طL,& ��A�م ر(�1 ا��,L أن ���

7 

  

AFP Logo7 

AFP Logo8 

 اجتماعات المجلس التنفيذي

 �L�ورة &%H ت  4أرى � ��@' ��, ءات آ%� أد+
 ����  :��&% د �7ل ا�0

ة �"� ا@�� ع ا��A"�� ا�"����4  :ا8&��ع ا�ول? .4 �,"�L
�  وا+�E ب ا=�B ء او �4 ا��

4�ى ا�0����، و��� ه 4` أ��  :ا8&��ع ;��� و;��: ���
 ��I�� أن &��>	 ا��9Aا���� ،���ا��_&�ات ا�;.�>��0 ا�"

 وإ6 4<� �L ر�   .� ا=�B ء���_&�

� 6.	 ا@�� ع ا��A"�� ا�"����4 ��اء �N  :8&��ع أ>��,"�L
  +>1 ا���م أو 6.�9  ���م

  تحديد مهام رؤساء اللجان

 �94 94 �0�& �� 94 م رؤ� ء ا��A ن وا�"�	 ��L�%& �ا�"�	 ��
��a إ�� ا=��4 ا�" م A� ا �� +� طL,& ��A�م ر(�1 ا��,L أن ���

  إ@�� ع ا��A"�� ا�"����4

  نشاط االتحادخاصة ب

 

 

 
 

اجتماعات المجلس التنفيذي

 �L�ورة &%H أرى
 ������&% د �7ل ا�0

ا8&��ع ا�ول
�وا+�E ب ا=�B ء او �4 ا��

ا8&��ع ;��� و;��:       -
 ��I�� أن &��>	 ا��9Aا���� ،���ا��_&�ات ا�;.�>��0 ا�"

 وإ6 4<� �L ر� �&_���

8&��ع أ>��ا       -
+>1 ا���م أو 6.�9  ���م

   

تحديد مهام رؤساء اللجان

     �94 94 �0�& �� 94 م رؤ� ء ا��A ن وا�"�	 ��L�%& �ا�"�	 ��
��a إ�� ا=��4 ا�" م A� ا �� +� طL,& ��A�م ر(�1 ا��,L أن ���

 	.6 إ@�� ع ا��A"�� ا�"��9?��4

   

خاصة ب  "نشرة اخبارية"تأسيس 
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     �Lة إ7. ر�+ 1��R& ح&�;� +� ط ا'&% د  News letters  أ�6
���ر 4&�� �N ا�0M&ان(  و�@ �L 9+ /.�0Lد �L 9+( 1�)أ�9  رL ،

�� ا�"���� ��&% د � ��" ون Z4 ا�(�1 وا=��4 ا�" م A�ا�
�Lآ���0 ر  

   

  إقرار اللغة العربية كلغة رسمية لإلتحاد

ا��.� �Rن آ�	 �"�a  ف��ا �? �� ���ا�"� أن + ل ا�.و0�N�ر     
�A ح و ا
.%o ا���� ا�"��� ��� ر���� �N ا��A"�� ا�" ���� � �
 �����;: ا��>�0، أرى أن ��� هYا ا��A�1 ا�"�	 ��� إ6ار ا�"

4_&�ات و (  آ��� ر���� ��&% د �N ����ارات &�Z�A ا�"
�N ا
ة ا'7. ر�L: ا'&% د��  )ا��A��، ا���Z6، ا�

   

  في االتحاد اتاالشتراك

  ا�<&�اك ا�,����#�*

- 2012دو'ر �� ا�0�� ا��ا��ة، ا�"�	 ��� @�Z ا?�اآ ت  500
2013  �&_4 �N6 د�4(  2014و ��  )ا?�اك ��� oB4 و �

  ا��4 زات ا'?�اك

ا&�9إ�4 +�� ر� �L ا'&% د �  -�&_�  

- a�L�B"� ��ME? (?& 4A�1 ةراد'ا  

-  �L6 (�� 4ا��ت رؤ� ء ا��A"� ت و&�,� � �N اكا'?�
 ا'&% د ا�E ص � ��A"� ت

  

  ا�<&�اك ا�
�دي*

� ���6 ا'?�اك ا�>دي �ـ        -L�%& ... ��� �� ZN�دو'ر &
 �,�' ��، &�%/ ��"��م ا���A0	 �N )2013 -2012( & �"� و�

�&_4  

�4 ت ا�� ��� ا'&% د E� � ك  :Z���L ا����

· �0<�  ا?�اك �N ا��A�� ا�"��� ��;: ا�

و+�� ·���Gا �L7. رGرة ا ��  ا?�اك �N ا�

6 (�� 4ا��ت ا'&% د · �N 	�A0ا��  

·  1�Aا�� �L�B"� (?�B�ر ا@�� ع ا��A"�� ا�"����4 وا��
  ا���>�Yي

  

  االطالع عليها في  نأمل ذات صلة،  ارتباطات: مالحظـــة

  

  
 ا� ��ون ا(���ـ* ����د ا(ط��ء ا��رب

 Missions.aspx-http://www.arabmu.com/StaticPage.aspx?SP=Union 
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 ***    *** 

WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION 
STATUTES 

Reviewed and approved by the Extraordinary General Assembly in Prague, 
Czech Republic, on 22 September, 2008. 

 
….. WPA_Statutes_2008 

  
***    ***  

  
WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION 

BY - LAWS 
Reviewed and approved by the Extraordinary General Assembly in Prague, 

 Czech Republic, on 22 September, 2008 
 

......WPA_Bylaws_2008. 
  

  

  


