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  ــــات إفتتاحيـــــــــةكلمــــ-1
 

  ريـــس الفخـــة الرئيــكلم .1.1

  من اجل نهضة الصحة النفسية في العالم العربي 

  


 ا���وة ��� ��إن ا����ء ا������ ا���ب ه� �


 * و(�ة ا�)' وا&�ف و$# "��� ا�!��رات ا�����

�5�6 234� -1 +0/. ا-�د ا����ء ا������ ا���ب +# 

و@�? أن .ا>� ;:
 ا�)9
 ا�����
 * ا���8 ا����7

-Eو ا�4CD�ت ا�����
 34اء ا����B�+ 74� ،أو 

اHF!)�دي، أو اE) 7@�5!<Fو ا-�د ا����ء ا������ 

 .   ا���ب
 

  

  
  
  
  
  

  مصر -   د عكاشهأحم .د.أ
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  كلمـــــــــات إفتتاحيـــــــــة

 

  ادـــــس االتحــــة رئيـــــكلم .2 .1

  

  عربال جامعة لالطباء النفسيينكون مظلة علمية يأن 

�4��  7I��- م�Hء ا�������6 ا���ب ا���Fا-�د ا

  
و3MN� 7I��2OIة وا3MFات وا�K+Lء وا�K�+Lت ����4

����ن  -ا��6�د ا�SCD ا���K� �Q@ R-�د * �Pوت

. 
واD .6# دوا@7 �4وري أن �BQ6 +�� ا4!�5ار2


 + V�SC�����U +#  ا�!�ا@��ت +�Hل اKM #+ د�-Fا

�/HFا 
�5
 ا]��5
 ا��X�+ �B!Y�@ Z!�� ا�����

�BQ��I 1زا�Fو. 

  

KMل ا���!� ا �!�_�D�Eل أ@:�ء ا^/[ ا�!���Eي  

 `+ �aد * ا�!3ا�-Fدور ا b�Q�Iر �!���� و��<  �B<

ا����ء ا������ ا���ب وا���+/� * ا�c+�ت 

6��Dةا�  .Eوأن ه Z�4د ا�-Fط ا�Q�� �2��!ا ا�

 ��2أ(� و�j�4 ا�!3ا�a  ا�Z رأ 3ه، 2014-2016

 ، _�ورة �Q6ه� * ا�SCDات ا��I Z�م * ا��3# ا����7

 ?��6 �&KM #+ k��I .!2د و رؤ�-Fا m2ر�I #@ VE�6  

� �
� �
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وأه�اr. ��!� ��� ذ�p ا��>3ع �/)�9
 اn��Fو�6

��a��!اءة ا����. 

�5
 2أن  +# أه�اف اF-�د أن /@ 

 �3ن +0/�+�<

أXQ6!. اKM #+ sل  ا���ب ��K�  �5�2�ء ا������

و$# @/? . �23XI7 ا�c+�ت ا�����
 * ا��3# ا����

 Z!2�9�ت ا����6@/� �BB<3ا * a3/� د�-Fا s3ل إ

?t�2
 ا�uي 3/5�2ن . ا�E���!زال أ@:�ء ا^/[ ا�Fو

 .>�ه����EI ?/@ #2 هVE ا�)�3��ت

����I دور ا�w�Q ا��/�5
 واM!��ر رؤv �H  �Bj�4 و

ا��/�5
 ��Q�ط واF>!5�ع �x و�4!�` هVE ا���Qة 


 )  �}ذن ا�2�Hz� ( اF-�د  ����I 
�Q6ات @/�5

� 
+��/� 
((}!+��/��@ 
u
و�# ~�? اF-�د هEا . �

 �!r د�-Fت ا���Q6 ����I * ��Dا��ور ا 
@# أ��

 ��H #+ اآ�ت وا&��تnYF4!���ل اF 7��� ب��) ��(�

 .ا��rاد وا]��5�ت

وM!�+� أ��Y ��� د@��5 اK� �5!�D-�د و+CSCا 

z}ذن ا�6�>9� . 

  ....واهللا الموفق
  
  
  
  
  

 

  ماراتإلا - عادل أحمد كراني. د

  
� �
� �
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  كلمـــــــــات إفتتاحيـــــــــة

 

  امــــــن العـــة األميــــكلم. 3.1
  

  المسؤولية جسيمة... اد و تحديات الواقع العربي ـاإلتح
/? ��آ
 اz و �!��r3 +�.، 6)�ر هEا ا�!���2 @

 Z��� د�-Fط ا�Q6 #@ L<3Dا+��  ،  2015-2014اL!+

وا�SCD ا���F �Q@ R-�د ا����ء ا������ ا���ب ، 

* ز+# 32ا>. �r. ا�w��X ا����7 ا����7 -�2�ت 


�r�ن أن  ،>��م أ�� 4/�� @/? ا�)9
 ا�����


�Iا>�1 �����Xت ا��+�cا>��  ا�I ��6�أو� ��� *

 �Xc�� رE�2 #+ �& �D ا�!3ازن ا��6�4�ت ?/@ 
��/4

 .���H!. ا�����
وا����7 �/35ا�# ا����7 

و$# @/? @!�
 �Hن >��2، 8 ��2 ا��ا��� *      


 واF�(IFت +# ��ب ا�nف  رآ�ب �I�+3/�D3رة ا�

�5��
 * رآw (:�رة /� 
2P(+ ورة�_ �� ،*��Dا

�)� وا4F!��دة +# �M+�ت هVE ا�3رة * ر7H ا�


إن ��3I' . اMF!)�ص و �M �23XI+�ت ا�)9
 ا�����

 ��) V��6 7ا���� wXا� 
+�c 
ادوات ا�!3ا�a ا��2


 اF-�د ��� آ�3ة 3�4ات @��ف ا+!�ت HKX6F 
ا�Lاو2

 .� '(�I آ�دت أن #+Lا� #+ ����. 

� �
� �
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 )  2010  (ان آ�ن +�SC ا3��cم HKX6ار4? ا �H


 و��ؤى +u��2ة، �/a �@3اH ?/@ د�-K� ن   >��2ة{r

رm4 هVE ا��3ا@� وا@7X د�SC+)2012 ( ��r د�7 

�-Fا .� �BQ2 8 ط�Q�� اL�� ،.~ر�I ى�+ ?/@ K�د +

وهr�2 �+ 3` ا���' @���� ا+�م +� �2!6�0� ��� 

 �SCDا اEه . Fة اP�Dر ��� �آ5�ل ا��M F .6ا


 * هEا ا���� /a3اDاو4`  ا 
وا��Q+ ���9!� �5�رآ


 ا�����
 و��� ا����ء �����Xا]��5�ت ا� ���

 
��6 �(I ان �/+� ، .��Q6 * ا������ ا���ب


 +# �35ع ا����ء ا�j�D5��6 * ا23
 اs ا�:�

*  ر�M 7H+�ت  را�jادورV   وا]��5�ت ، وان 3�2ن


 .ا�)9
 ا�����
 ا�����

 

��� 6�B< ����4� هVE ا��nة �!���� Q6�ط اF-�د، 

�Bزات +# أ���Fا ���ن ان (���� ��r: 

 

-    7/اM!��ر رؤ4�ء ا�w�Q ا��/�5
 و�

�ول +�ة * I�ر~.اF-�د @# ��2 p6!{�ب وذ�Fا � 

" ا^/
 ا�����
 �/wX ا�����BY  "7ت   -

 ]�jر �B< �:�� ،�635:+ و K�Y اP3را آ�XI

و��� �4(�ن، �r�ن Pc '/M PM 4/' . ا�!�2�9 د

ا�Oو3��rر @�6�ن ا�!��Z2، ا�Eي -�5 @/? 

 ،
�.   @��� .�I��H `ن +# ا�L+# إ�aار ا^/

Dا VEx ��+ �2��!و ا� ��Q�2 ا�L< 
�4��

 .واn@Fاف ����:�
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 :]�7ILj اF-�د و 5B/���I� ا�!��4[
 

أ�� ����� ��� ا�
	��   ����ة"  -


  ���I  ": ا��������@ 
������ 
�(}Y sا

�M 1+�H+�ت >/�/
 �/wX ا����7 @/? ا�D!3ى 

ا���3 و ا����7 و ا���7D، �/1 هVE ا]�Ljة 

ا�4 @/� +# أ@Kم ا�wX ا����7 ا����7  

"
Y��@ 3ر ا����rوOا�" ?/@ ./:�� �rاn@ا ،

 7D�7 وا���ي وا����(Dا����7 ا wXا�

��!4Fا��/75 ا .j�X�� ����I7وj 

��ء ا�
	���  ����ة "  -�ا��"! ا��� � ��

دون 4# ( ا��Q�ن  ���I إs ا����ء " ا�$��ن

ا�L�S #2Eوا ���H 75/@ �5م ) ا�ر��� 


 ه�+
 * (�� اMF!)�ص،r�_ة   اLj�[1 ا/�

ا�4 ا�w��X ا����7 ا����7 2014هEا ا���م 

 ) ��X�/7 / ا��Hا���ا ( ����I ،آ5�ل ?/@

   ا���8 ا����7 ر+E& �2Lا

       

��[ �r�M� @/��� ا6. دون   ا*(�)'ة ا���ام،


 F ����� ان 3X6ر أداء اF-�د +n� 
ا+��6�ت +�د2

 VEل هKM V����) �+ ���-  ���X!4وإن آ�� ا ،

 7:Dا K��!�+ `�X!�6 F ��r ، ��6}+��6�ت د�ة nا��

+ ?/@ ��Dزات وا�3_` ا��F�2 اL+ 3$ �+�H 3ه �

إ��اء ��aوق اF-�د +�Cو��
 ا]�5`،  @/�.، ان 

��ءا ��L!�Fام ا�Q{)7 و ا] 7I���5��r` ر34م 

 
وF3a اs ا���Pr3!� 7 ا��@� ا7I��4CD و  ا��:23

 7+K4F7 وا�ص ا����c7 ا��3+7 و اI���5[ا. 
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و* _� ا�(�اث ا]��م ا�Z  /.�-� ,'+ ا��� �، 

���BY/ 4!��ادFا �_ ��F�:6 * ��6�ه� او��BQI

 .I�BY �+ و 
�!���9 ا��2
 وا���ا�
 و ا�����ا��

 #+ �B�) * فnHو+� ا wa�uا�!� ا� �_ �B@ا�a * ةLU

 sا ��r3Hآ�+� د@�5� وو #@ O�6 ،�B�/@ ا��ب 
��<

2�9
 و ا�6F!�ق +# /� 
Hا�!3ا ���3�Y w6�<

 * �X�/r �+�ة و آLU * ��/اه w6�< s4!��اد واFا

�aا@�B _� ا�!� ا�4Fا�j/7 ا�wa�u (� -��2 آ�+� 

 �@�Q+ �/Mا �+��+ ،�X�/r #+ 
4��Dأر_�� ا

9�2� ا4F!��اد و _9�2� +3ا�I�4� وا�!���' +` _

�B< �M�6ا �# ن @/��� أاF>�ام ا�4Fا�B@ ، 7/�jا 


 �/��5 @/? رr` +�!3ى ���@ 
������ 
�5/@ 
آ���5

�M+�ت ر@�2
 ا�)�9
 ا�����
 ا�7����X ا����7 و

3I  7��6 3$ازن �  +�ن و����ء أو���6� -���

�:rأ ���!�+. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تونس - جمال التركي. د

 
 


		ــــــــ��א��ـــــــــ�� 11�� ��ـــــ�د�א���ــــــــــــ���א��



�	�����������
 2012�−2014:�א������������ط�א���

 

   ادـــان اإلتحــــلج.2
 

  ) 2014 – 2012(  المجلــــــس التنفيـــــــذي.1.2
  )مصر(   أحمد عكاشه. د.أ :الرئيس الفخري الشرفي

  )االمارات(   عادل أحمد كراني .د  :الرئيـــس

  )تونس(    جمال التركي .د.أ :األمين العام

  )مصر(  يسري عبدالمحسن .د.أ :ألمين العام المساعد االولا

  )السعودية (   طارق الحبيب .د.أ :األمين العام المساعد الثاني

  )مصر(  مصطفى شاهين. د.أ :أمين الصندوق

  )السعودية (  أحمد الهادي .د :مستشار المؤتمرات

  )قطر(  سهيلة غلوم .د :المستشار العلمي

  )األردن(  وليد سرحان. د.أ :العربية للطب النفسي   رئيس تحرير المجلة 

  )االمارات( محمد حسن فائق .د :العالقات الدولية و العربية   مستشار 

  عضـاء مستشـارونأ

  )السودان( عبد اهللا عبد الرحمن. د.أ :الرئيس السابق لالتحاد

  )مصر(  ممتاز عبد الوهاب. د.أ :السابق لالتحاد   االمين العام المساعد االول
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 ) 2016 – 2012( اــــو رؤسائه ـــةالشعــب العلمي. 2.2
  )السعودية ( عبداهللا الداود. د. أ :شعبة القيم و أخالقيات المهنة  . 1

 )فلسطين( موسى ثابت   عبد العزيز. د. أ :شعبة طب نفس األطفال والناشئة. 2

 )لعراق ( مهى يونس. د. أ  :شعبة الصحة النفسية للمرأة .  3

 )مصر (كيم البهائي الح وفاء عبد. د. أ  :شعبة الطب النفسي المجتمعى.  5

 )العراق (  ماجد الياسري. د. أ: شعبة الطب النفسي القضائى و الشرعى .  6

  )مسقط –عمان(حامد السناوي . د. أ  :شعبة طب نفس المسنين  . 8

 )السعودية (سلطان الشهراني   :شعبة اضطرابات النوم و اليقظة. 10

 )السعودية  ( الهاديأحمد . د. أ : شعبة العالج النفسي الفردي .  12

 )مصر (أحمد ضبيع . د. أ  :شعبة العالج النفسي الجمعي .  13

 )السعودية / سوريا ( خلدون مروة . د. أ  :شعبة الدين و الصحة النفسية .  14

 )السودان(الرحمان   عبد اهللا عبد. د. أ  :شعبة التعليم الطبى المستمر.  16

 )االمارات (عادل كراني . د. أ  :و النشر اإللكترونى شعبة المعلوماتية و اإلتصاالت .  17

 )السعودية (  محمد اليوسف. د. أ  :شعبة الطب النفسي و اإلبداع و النقد .  18

 )السعودية / سوريا ( خلدون مروة . د. أ  :شعبة الطب النفسى عبر الثقافات .  19

 )مصر ( وائل ابوهندي. د. أ  :شعبة اضطراب الطيف ا لوسواسي .  20

 )قطر / سوريا (مأمون مبيض . د. أ  :شعبة طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة .  21

  )االمارات /مصر ( الصباحي مدحت. د. أ  :شعبة تأهيل المريض النفسى .  22
 

 ) 2016 – 2012(  هـــوممثلياد ـــاالتحب ــمكات. 3.2
  )فرنسا / تونس (احمد العش . د. أ  :فرنسامكتب  -

 )أمريكا/ ليبيا(عمر رضا  :الواليات المتحدة مكتب  -

 )انكلترا /العراق(عبد الحميد  وليد خالد. د. أ :بريطانيا و ايرلندا مكتب -

 )السويد / العراق  (رياض البلداوي . د.أ  :الدول االسكندنافيةمكتب  -
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 ــادــي لإلتحــــــون االساسـالقانــ.3
 

ـــــــةتوطئــــ. 1.3  <
  

صنع الدعائم األساسية و الرؤية : رؤيــــة اتحــــاد 
  المستقبلية للصحة النفسية و تأمين حياة نفسية صحية للجميع

 

لعرب جمعية من أبرز جمعيات الطب النفسي الذي يسلط الضوء على أحد اتحاد األطباء النفسيين ا  
عالوة على ذلك، فإن هذه الرابطة عضو مشارك في الجمعية العالمية للطب . حقوله أال و هو الطبنفسية

و ال يعمل االتحاد جاهدا على إثراء المعلومات فحسب بل أيضا على تطوير المهارات . النفسي
و يعد هذا االتحاد . بمستوى الرعاية النفسية للمرضى المصابين بأمراض نفسيةالضرورية لالرتقاء 

جمعية اجتماعية علمية حيث يضم في صفوفه أعضاء ذوي كفاءات و اهتمامات علمية و إنسانية 
  . بموضوع الصحة النفسية عاملين جاهدا في سبيل تحقيق رؤية و أهداف االتحاد

  

و كانت أولى خطوات تحقيق الحلم  . ألطباء النفسيين منذ أربعة عقودبدأت فكرة إنشاء االتحاد تراود ا
 .  1975تبعه آخر في البحرين عام  1974انعقاد اجتماع تمهيدي في بغداد عام 

اتفق أعضاء اتحاد األطباء العرب في اجتماعه السنوي الخامس عشر في الخرطوم  1976في عام 
  .2008، والذي تم تسجيله الحقاً بشكل رسمي عام على إنشاء اتحاد األطباء النفسيين العرب 

  

و تمكن االتحاد من أن يحجز مقعده . 2010و عام  1989وقد تم تعديل الالئحة الداخلية في عام 
  .كعضو في الجمعية العالمية للطب النفسي
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خالل هذه األعوام، استطاع اتحاد األطباء النفسيين العرب أن يترك بصماته من خالل المؤتمرات 
التي تكللت بنجاحات باهرة حيث يعقد مؤتمر كل سنتين في إحدى الدول العربية الشقيقة ويتولى رئاسة 

  . ما يتم انتخاب باقي أعضاء اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة االتحاداالتحاد رئيس المؤتمر في
  

ا�012 ا�����  ا���م
��	
 ا���� 

 ر��7 ا*�6د ا���� ا3�4.�2

 �35د 4�+7 @�� ا]3اد. د.أ ا���ه�ة -+)� ا�SCD ا�ول 1975

1978 76� �35د 4�+7 @�� ا]3اد. د.أ ا���ه�ة -+)� ا�SCD ا�

1987 DاR�� @�6�ن ا�!��Z2. د.أ ا�ردن �SC ا�

 @�� ا^�� اc/��ي. د.أ ��a�ء -ا��5# ا�SCD ا��ا�` 1989

1992 ]+�cا �SCDب ا�uDإدر2[ +43�وي. د.أ ا��ار ا���:�ء- ا 

 أ�� @��Y.. د.أ ا���ه�ة -+)� ا�SCD ا���دس 1995

 نCrاد ا3X6. د.أ �Pوت -����ن ا�SCD ا����` 1997

1999 #+� @/�X+ 7. د.أ ا��2�9# ا�SCD ا�

 V���4 دوآ7. د.أ 63I[ ا�SCD ا�!�4` 2001

2008 �Y�ا�� �SCDد.أ ا���ه�ة -+)� ا ..Y��@ أ�� 

2010 �Q@ ا��دي �SCD3م -ا��3دان ا��cا���#. د.أ ا ��@ zا��@ 

2012 �Q@ 76� @�دل آ�ا76. د.أ د�7 -ا�+�رات ا�SCD ا�

 

  أهـــداف اإلتحـــاد ورسالتـــه  .2.3
العرب  األطباءو   إتحاد األطباء النفسيين العرب من الجمعيات العربية للطب النفسي يتكون 

  .يشكلون الجمعيه العمومية   وهم  في الوطن العربي والعالم   االختصاصيين في الطب النفسي
  

في جمعيات  طباء العرب ويسعى لالشتراكشعبة من إتحاد األ  إتحاد األطباء النفسيين العرب إن
  ، العالمية الطب النفسي

  :يهدف االتحاد الى    
والعالم من  تدعيم أواصر التعاون يبن األطباء النفسيين وجمعياتهم القطرية في الوطن العربي. ا

  .لألعضاء  رفع المستوى المهني والعلمي  أجل
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  العمل على تطوير خدمات الطب النفسي والصحة النفسية في العالم العربي. 2
العمل على تنظيم وتطوير التعليم الطبي النفسي على مستوى كليات الطب وعلى مستوى التدريب . 3

  .ذا المجال في العالم العربيالمتخصص لألطباء في ه
 .تدعيم أواصر البحث العلمي بين األعضاء. 4
دعم البحوث العلمية الطبية بين األطباء النفسيين في مختلف الدول وبالتعاون مع الجهات ذات .5

  .العالقة بالتخصص كالجامعات العربية والجامعات العالمية في الطب النفسي
  ادات والروابط العربية في مجاالت التمريض وعلمدعم التواصل المهني مع االتح. 6

  توالخدمة االجتماعية والتأهيل ، بما يخدم تبادل الخبرات وتطوير الخدما  النفس
  

  :بشتى الطرق و هي  يعمل اإلتحاد على تنفيذ األهداف  
الدراسية المتخصصة والعمل على ادارجها ضمن    عقد االجتماعات والمؤتمرات والحلقات .1 
 .التعليم المستمر في كل قطر برامج

تبادل الخبرات العلمية والمهنية بين األعضاء في مختلف األقطار العربية واألطباء النفسيين  .2
  .العرب في الخارج وتسهيل تبادل البعثات العلمية والدراسية لألطباء المتدربين

األبحاث    اهمة في دعمللمس   االتصال بالهيئات العلمية العالمية المتخصصة في هذا المجال .3
  واألنشطة الهادفة إلى تقدم الطب النفسي بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص

في مكانه الالئق والتصدي للممارسات غير العلمية    وضع الطب النفسي  العمل على. 4
  .الوسائل القانونية والمهنية  بكافه
  .لمواطن العربي وصانعي القراراتالعمل على رفع مستوى الوعي للمشاكل النفسية لدى ا.5
والعالم من  تدعيم أواصر التعاون يبن األطباء النفسيين وجمعياتهم القطرية في الوطن العربي. 6
  .لألعضاء  رفع المستوى المهني والعلمي  أجل

 العمل على تطوير خدمات الطب النفسي والصحة النفسية في العالم العربي . 7

ر التعليم الطبي النفسي على مستوى كليات الطب وعلى مستوى التدريب العمل على تنظيم وتطوي. 8
  .المتخصص لألطباء في هذا المجال في العالم العربي
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  .لعلمي بين األعضاءتدعيم أواصر البحث ا. 9
دعم البحوث العلمية الطبية بين األطباء النفسيين في مختلف الدول وبالتعاون مع الجهات ذات . 10

  .العالقة بالتخصص كالجامعات العربية والجامعات العالمية في الطب النفسي
ـ   . 11 نفس دعم التواصل المهني مع االتحادات والروابط العربية في مجاالت التمـريض وعلـم ال

  والخدمة االجتماعية والتأهيل بما يخدم تبادل الخبرات وتطوير الخدمات
  

 :يتكــون االتحـــاد مــن 
عضوية جماعية للجمعيات الطبية النفسية في الوطن العربي والجمعيات الطبية النفسية العربيـة  .1 

 .خارج الوطن العربي

  :عضوية فردية وتشمل.2 
االختصاصي في الطب النفسي طبقا للقانون المعمول به في كـل قطـر   وهو الطبيب : العضو العامل . أ
ويقـوم الطبيـب   ). من قبل وزارة الصحة أو نقابة األطباء أو المجالس الطبية والجمعيات الطبية المختلفـة  (

ويكـون لـه حـق حضـور       إلى األمانة العامة لالتحـاد ) على النموذج المخصص لذلك(بطلب االشتراك 
  .   والترشيح لعضويه مجلس اإلداره واللجنة التنفيذية بعد تسديد رسوم االشتراك   ةالعمومي   الجمعية
مناسبة انعقاد كل مـؤتمر وتقـدم     في  وهو العضو الذي تختاره اللجنة التنفيذية: العضو الفخري  
فسية الن   للصحة اختياره من األفراد الذين قدموا خدمات مميزه ويتم  ضمن أعمال المؤتمر  العضوية  له

   .الطب النفسي سواء من األطباء أو غيرهم وتكون هذه العضوية مدى الحياة   ومسيره
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  هيئـــــات اإلتحـــــــاد. 3.3
  

 :اد نشاطه واعماله من خالل الهيئات التاليةيباشر اإلتح 
   :الجمعية العمومية لالتحاد  .1

السنوي وتعقد    قاموا بتسديد اشتراكهم   تتكون من جميع األعضاء العاملين المشتركين في اإلتحاد والذين
 :مرة كل سنتين حين انعقاد مؤتمر الطب النفسي العربي، ومهامها

الجمعية العمومية والذي يقوم بدوره باختيار اللجنة التنفيذية  انتخاب مجلس اإلدارة من أعضاء -1
  .عن طريق التصويت السري

  .إقرار وتعديل قانون االتحاد -2
  .تحديد لجنه مراجعه المرشحين للجنة التنفيذية -3
  .رسم السياسة العامة لالتحاد -4
  .مناقشه تقرير األمين العام و اقرارة  -5
  .ة المقدمة من المستشار الماليمناقشة الموازنة العام -6
  .مناقشه قرارات مجلس االدارة واللجنة التنفيذية والحق في تغييرها أو إقرارها -7
  

  :مجلس اإلدارة. 2 

  يتكون من ممثلين اثنين لكل بلد عربي ممن يحملون جنسية البلد
ألعضاء وتقوم ا   ويتم انتخاب هذين الممثلين من قبل أعضاء اإلتحاد في كل بلد بحضور هؤالء 

وفي حال عدم , اإلدارة المنتخبين حسب توصية األمين العام  الجمعية العمومية بإقرار أعضاء مجلس
اكتمال نصاب المجلس اإلداري بحضور ممثلين اثنين عن كل بلد تقوم الجمعية العمومية بانتخاب 

المؤتمر العربي   اجتماعويعقد المجلس اجتماعاته أثناء . لتكملة النصاب   األعضاء الغير حاضرين
للطب النفسي كل عامين وعند اقتضاء الحاجة يمكن عقد اجتماع في أي وقت وبناء على طلب 

  .التنفيذية أو بطلب ممثلي ثالثة بلدان على األقل من أعضائه   اللجنة
مر ويعتبر رئيس اإلتحاد رئيساً للمجلس ولمده سنتين تبدأ بعد انعقاد الجمعية العمومية في المؤت 

  .وتنتهي بعد انعقاد الجمعية العمومية في المؤتمر التالي
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  .وينتخب المجلس اللجنة التنفيذية وله الحق في تعيين لجان أخري كلما دعت الحاجة 
فرعيه في    مكاتب   إقامة   المقر الدائم التحاد األطباء النفسيين العرب هو القاهرة ويمكن   ويكون

  .الدول العربية األخرى

  
 لجنه تنفيذيه على النحو التالي   يشكل مجلس اإلدارة

وهو رئيس المؤتمر و رئيس اإلتحاد ويتم ترشيحه من قبل أعضاء البلد الذي سيعقد به  :   الرئيس  .1        

المؤتمر المقبل مع توثيق إمكانيه استضافه المؤتمر المقبل في البلد المعنى وال يجوز أن يكون هناك أكثر 
يرأس رئيس االتحاد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس . من مرشح واحد من البلد المضيف للمؤتمر 

  .لرئيس عضوا في اللجنة التنفيذيةاإلدارة واللجنة التنفيذية ومدة رئاسته سنتين وفى الدورة التالية يصبح ا
  .يكون عضوا في اللجنة التنفيذية لدوره أخرى بعد فتره عمله   :الرئيس السابق.2
وينتخب من قبل مجلس اإلدارة لدوره واحده ويجوز تجديدها لدوره أخرى بموافقة مجلس    :األمين العام- 3
  .واللجنة التنفيذية   بين أعضاء مجلس اإلدارة ويتولى متابعه قرارات االتحاد واتصاالته والتنسيق   اإلدارة
  .يكون عضوا في اللجنة التنفيذية لدوره أخرى بعد انتهاء فتره عمله  :األمين العام السابق.4
على أن يكون األول من نفس    وينتخب اثنين من قبل مجلس اإلدارة    :األمين العام المساعد .5

متتاليتين والثاني لدوره واحده قابله للتجديد من قبل مكان المقر الدائم لالتحاد ولمده دورتين 
الذي يختار منها    العام في مهامه على إال يكون من نفس البلد   ويتولون مساعده األمين    مجلساإلدارة

األمين العام وبعد انتهاء مده عملهم كأمناء عام مساعدين يصبحوا أعضاء في اللجنة التنفيذية لدوره 
  .واحده فقط

ويقدم موازنة للجمعية    ينتخب من قبل مجلس اإلدارة لدورة واحدة قابلة للتجديد :تشار الماليالمس.6
العمومية في االجتماع العادي ويتولى تنظيم األمور المالية لالتحاد ونشاطاته والمجلة العربية للطب 

  .النفسي
جديد ويتولى التنسيق في ينتخب من قبل مجلس اإلدارة لدورة واحدة قابلة للت : المستشار العلمي.7

  .مجاالت البحث العلمي وتحقيق أهداف االتحاد في هذا اإلطار
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 0واحدة قابلة للتجديد  لس اإلدارة لدورةينتخب من قبل مج  :المستشار للعالقات الدولية والعربية .8
ويتولى التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية بما يتعلق بالطب النفسي العربي وشئون 

   .االتحاد
يعين من قبل اللجنة التنفيذية لدورتين قابله للتجديد ويتولى ادارة شئون  :رئيس تحرير المجلة .9

  .لفة بموافقة اللجنة التنفيذيةالمجلة وتعيين هيئاتها المخت
ينتخب من قبل مجلس اإلدارة لدورة واحدة قابلة للتجديد ويتولى :  المستشار لشئون المؤتمرات .10

  .أخري تهم االتحاد  التنسيق لعقد المؤتمر التالي وأية ندوات ومؤتمرات
اإلدارة لالجتماع وتنظيم بإدارة شئون االتحاد بين المؤتمرات وبدعوة مجلس    تقوم اللجنة التنفيذية

جدول أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته وتعتمد اللجنة في أداء عملها على االتصاالت المستمرة بين 
  أعضائها للبت في المواضيع العاجلة أو التي ال تحتمل التأخير لالجتماعات العادية

  
  ـــــةــراءات تنظيميـــإجـــ .4.3
والجمعيات القطرية النتخاب ممثلين اثنين لعضوية مجلس اإلدارة يدعو األمين العام األعضاء  -1

 .للمؤتمر المقبل وذلك قبل شهرين من موعد المؤتمر
يدعو األمين العام األعضاء والجمعيات القطرية لترشيح الدولة المستضيفة للمؤتمرالتالي ورئيسه  - 2

دعم القدرة على استضافه المؤتمر وال يجوز أن يكون أكثر من مرشح واحد عن اي بلد مع تقديم ما ي
المقبل من حيث اإلمكانات اإلدارية و المالية والتنظيمية كما يدعو لترشيح الدولة االحتياط والرئيس المقترح 

  كما هو مقرر.من قبلها في حاله تعذر انعقاد المؤتمر 
لجمعية العمومية يقوم األمين العام بالتنسيق مع رئيس المؤتمر المقبل بالتحضير الجتماعات ا. 3

  ولمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
يدعو رئيس االتحاد والمؤتمر الجمعية العمومية لالنعقاد خالل فترة المؤتمر ومن ثم يدعو مجلس . 4

  .الجمعية العمومية ليقوم بمهامه  بعد إقراره من   اإلدارة لالنعقاد
انعقاد المؤتمر التالي و رئيس المؤتمر  يقوم مجلس اإلدارة بإقرار رئيس االتحاد القادم ودوله. 5

  .االحتياط يقوم بانتخاب وتعين أعضاء اللجنة التنفيذية حسب المواد الواردة أعاله
  .تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رئيس تحرير مجلة االتحاد. 6
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  يـــب النفســـة للطـــالعربي ةـــــالمجل .5. 3 

يصدر االتحاد مجلة نصف سنوية ويمكن زيادة معدل صدورها حسب تغير الظروف وتسمى . 1
 .المجلة العربية للطب النفسي 

لة للتجديد ويكون رئيس  يعين رئيس التحرير من قبل اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات قاب.2
  .التحرير عضوا في اللجنة التنفيذية

توزع المجلة على كافة أعضاء االتحاد الذين قاموا بتسديد اشتراكهم السنوي واألعضاء الفخريين . 3
  .وكليات الطب العربية

يعين رئيس التحرير هينة التحرير ومستشاري المجلة والمحررين المشاركين  بموافقة  اللجنة .4
  .لتنفيذية ولمدة سنتين قابلة للتجديدا

يتولى الشئون المالية للمجلة أمين صندوق يختاره رئيس التحرير وتوافق عليه اللجنة التنفيذية ، . 5
  .ويقدم موازنة المجلة للجنة التنفيذية بواسطة المستشار المالي

أغراضه العلمية  تكون المجلة علمية صرفة ومحكمة تعمل على تحقيق أهداف االتحاد وخدمة. 6
  .والمهنية

  .يتم فهرسة المجلة وإدخالها قواعد البيانات العالمية للنشر في مجال الطب النفسي. 7
األردن، وكلف الدكتور عدنان  -اتخذ القرار بإصدار المجلة في المؤتمر العربي الثالث في عمان 

ع المؤتمر العربي الرابع في التكريتي والدكتور وليد سرحان بذلك، وصدر العدد األول بالتزامن م
 .1989صنعاء عام 

وتطورت . وتوالى صدور المجلة بانتظام منذ ذلك التاريخ حتى اليوم في السنة الرابعة والعشرين 
المجلة على مدى السنوات في الشكل والمحتوى وأصبحت معتمدة ألغراض الترفيع في الجامعات 

  .العربية بقرار من إتحاد الجامعات العربية
في . 2010رأس تحريرها الدكتور عدنان التكريتي وساعده الدكتور وليد سرحان حتى عام وت

مؤتمر الخرطوم كُلف الدكتور وليد سرحان برئاسة التحرير وما زال يقوم بذلك بمساعدة الدكتور علي 
  .علقم
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   الشئـــــون الماليــــــة .6 .3

 .اللجنة التنفيذية   يتولى المستشار المالي تسيير األمور المالية لالتحاد بإشراف. 1

في البلد الذي تكون فيه االمانه العامة ويحتفظ    يكون لالتحاد صندوق يشرف عليه المستشار المالي. 2  

  .ماليه حسب األصول المحاسبية بسجالت 

  .يكون للمجلة صندوق يشرف عليه أمين صندوق المجلة في البلد الذي يتم فيه إصدار المجلة. 3

تكون رسوم اشتراك الجمعيات الطبية النفسية العربية األعضاء في االتحاد خمسمائة دوالرا . 4

  .أمريكيا في السنة

  تحاد قدره عشره دوالرات أمريكية في السنةرسوم اشتراك األعضاء العاملين في اال. 5

  رسوم اشتراك العضو المنتسب و المشارك خمسه دوالرات أمريكية في السنة. 6

  .الهيئات واألفراد ويتم توثيقها حسب األصول المحاسبية   والهبات من   يقبل االتحاد المساعدات المالية. 7

الدولية والنشاطات المختلفة لالتحاد لصندوق االتحاد  يعود فائض األموال من موازنة المؤتمرات العربية. 8

  .ويتم توثيقها حسب األصول المحاسبية

  .لصندوق االتحاد حسب األصول المحاسبية   تعود األموال الفائضة عن حاجة المجلة العربية. 9

        يــــاب البنكــــة والحســة االلكترونيـــــالصفح

  Www.arabfedpsych.com    :الصفحة اإللكترونية

 الحساب البنكي 
Arab Federation of Psychiatrists 

Account Name: Arab Federation of Psychiatrists 

Bank Name: National Bank of Egypt - El Nasr Branch 

Bank Address: 13, El Gomhoria Street – Cairo – Egypt  

Swift Code :  NBEGEGCXA002 

IBAN No (Local Currency)  : 0020000001005024175 ا2:�ي ��
;�� 

Account No: 01005024175              

IBAN No (Foreign Currency):0020011011005024171  ����و*ر ا=-�>��

Account No: 11005024171        
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  يــــب النفســــي لطـــر العربـــالمؤتم .7.3
البد من انعقاده في الموعد والبلد المقرر  حيث أن هذا المؤتمر هو النشاط الرئيسي لالتحاد فإنه.1 

 .د قبل ثمان سنوات وال يسمح بالتأخير أكثر من ستة شهوركل ستة سنين وال يتكرر في نفس البل

المؤتمر في الدولة المقررة فإن الدولة التي تم  في حالة التأخير لمدة ستة شهور أو استحالة انعقاد.2
وذلك بعد التشاور مع الرئيس و . اختيارها كاحتياط  تقوم بتنظيم المؤتمر في فترة أقصاها تسعة شهور

  . ألمين العام المساعداألمين العام وا
 واألمين العام المساعد تعذر انعقاد المؤتمر في البلد المختار كاحتياط فان الرئيس واألمين العام وإذا

بالتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية و مجلس اإلدارة يقوموا باختيار دولة ورئيس آخر النعقاد المؤتمر 
  . إذا تعذر انعقاد االجتماعوذلك عبر المراسالت البريدية واإللكترونية 

من دولة تطلب استضافه المؤتمر يتم التصويت في مجلس اإلدارة واللجنة  وفى حالة وجود أكثر
  .ويمكن للتصويت أن يتم عبر البريد, التنفيذية وتعطى األولية في عقد المؤتمر لمن يحصل على الغالبية 

تحاد غير المؤتمر الدوري فال مانع من لال في حالة رغبة أحد الدول في استضافه نشاط عملي. 3
ذلك على أن ال يأخذ اسم المؤتمر العربي وال تنطبق عليه قوانين االتحاد في هذا الشأن فال تتم فيه 

  .انتخابات جديدة أو تعديالت ولكن يعتبر نشاط عملي فرعى داعم ألهداف االتحاد
  

  يـــــب النفســـر للطـــي عشـــر الثانــــالمؤتم
من قبل المجلس من ممثلين عن المنظمات  12تنظيم مؤتمر عمومي  للطب النفسي العربي تم 

واألعضاء وضباط من االتحاد العربي لألطباء النفسيين ،و الذي يعمل بمثابة مظلة للجمعيات الوطنية 
الخاصة بالطب النفسي العربي، وتم استضافة المؤتمر من قبل جمعية اإلمارات الطبية  في دبي، 

 . إلمارات العربية المتحدةا

  2012ديسمبر  01 -نوفمبر  29:         تاريخ المؤتمر 

  عموم االتحاد العربي لألطباء النفسيين :         المنظم         
  قسم األطباء النفسيين بجمعية االمارات الطبية   :            المضيف

  جمعية العالمية للطب النفسي :      الراعي المشارك
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة :      المكان      
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 ـادـادـادـادـــــــــز االتحــــز االتحــــز االتحــــز االتحـــــــــــــــجوائجوائجوائجوائ    ....8.3.3.3.3

 "احمد عكاشة للطب النفسي العربي" جائزة -1 

أحمد عكاشة للطب النفسي سواء على .د.لما قدمه أتقديرا      
المستوى الوطني او العربي او العالمي أقر المجلس التنفيذي لالتحاد تأسيس 

   :جائزة أولى اطلق عليها اسم
 

  :شـــروط الجائــزة 
تسند كل سنتين إلى شخصية طبنفسية عربية قدمت خدمات جليلة لإلختصاص و ساهمت في تطوره ورقي  

  .ته في البالد العربيةخدما

االطباء النفسيون العرب االعضاء في االتحاد، اعضاء المجلس ( ال تقدم ترشحات شخصية لنيلها، للجميع  

  .الحق في ترشيح الشخصيات التي يرونها مناسبة لهذه الجائزة)التنفيذي، رؤساء الجمعيات الطبنفسية العربية 

يار الشخصية المؤهلة للفوز بالجائزة سواء بالتوافق ان حصل، يتولى أعضاء المجلس التنفيذي لالتحاد اخت

  .وان تعذر باالنتخاب

جائزة احمد  "اسم هتها تحمل في واج" ميدالية"، تتمثل في "مكافأة مالية"الجائزة رمزية وليست مصاحبة بـ  

 ادو وفي خلفيتها لوقو االتحاد واسم الفائز بها وسنة االسن ".عكاشة للطب النفسي العربي

و  "جائزة البحث العلمي لألطباء النفسيين الشبان العرب"  إسم اجهتهاتحمل في و" ميدالية"تمثل الجائزة في 

 دوالر 1000مكافأة مالية قدرها اسم الفائز، مع خلفيتها لوقو االتحاد وفي 

حاد، على أن تسلم الجائزة من طرف من رئيس االتحاد المنتهية مدة رئاسته، في حفل إفتتاح مؤتمرات االت

 تتكفل الجهة المنظمة برعاية مشاركة الفائز و بقيمة المكافأة المالية

ان تعذر حضوره يسلمها ( تسلم الجائزة في حفل افتتاح المؤتمر، ويقوم بتسليمها البروفيسور أحمد عكاشة   

  ).رئيس االتحاد 

، يتم اسند الجائزة في مؤتمر 2012نة بصفة استثنائية وبحكم إقرار الجائزة في اجتماع الجمعية العمومية لس

  . االتحاد القادم بمفعول رجعي  لشخصيتين عربيتين في الطب النفسي
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  "النفسانيين العرب جائزة البحث العلمي لألطباء"   -2 
 : كما اقر المجلس تأسيس  

 

تعمل على حفز البحث العلمي الطبنفسي العربي و تشجيع االطباء 
  العرب لإلنخراط فيه

  :شـــروط الترشـــح للجائــزة     

أن يكون المترشح ان يكون من الوطن العربي، مختصا في الطب  
  ).موعد المؤتمر القادم و تسليم الجائزة (  2014النفسي لم يتجاوز األربعين من العمر في نهاية 
 .أال يكون البحث قد تحصل على جوائز سابقة

  العربية، أو االنكليزية أو الفرنسية: تقبل االبحاث بأحدى اللغات الثالث
***   ***  

        2014جائزة علي كمال للبحث العلمي لألطباء النفسيين الشبان جائزة علي كمال للبحث العلمي لألطباء النفسيين الشبان جائزة علي كمال للبحث العلمي لألطباء النفسيين الشبان جائزة علي كمال للبحث العلمي لألطباء النفسيين الشبان 
    فازت بها 

        )السودان/ الخرطوم(   عليعليعليعلي الحسنالحسنالحسنالحسن        ناهدناهدناهدناهد        الدكتورةالدكتورةالدكتورةالدكتورة
nahidalhassan@rocketmail.com  

  عن دراستهــــــــــا

Child Sexual Abuse in Khartoum-Sudan Pattern and Victim Associated Factors 
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 ادـــاالتح ـبمكاتــ العلميـــة و  بـــالشع -4
 

  ةـــــب العلميـــــالشع .1.4

 ةـــــال و الناشئـــي لألطفـــب النفســــالط

  

  د عبد العزيز موسى ثابت. أ :رئيسال

 الشعبة نةلجأعضاء 

 جزائرية  كريمة عالق -1

 سودانية   نجدة محمد عبدالرحيم -2

  مصري  السيد فهمي علي-3

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات     

 مجلة الطب النفسية لألطفال و الناشئة-1

 مؤتمر للطب النفسي لألطفال و الناشئة-2

 –تشار االضطرابات النفسية في األطفال و الناشئة دراسة على مستوي العالم العربي لمعرفة مدى أن-3

 .دراسة مقارنة-ولد و بنت 300من كل بلد 

 .دورية سنوية عن نشاطات الشعبة-4

 الكتاب االبيض عن خدمات الصحة النفسيه لألطفال و الناشئة في العالم العربي-5

    .قاعدة بيانات عن الكوادر البشرية في المجال-6
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 رأهــــة للمــــة النفسيـــة الصحــــشعب
  

  العراق-بغداد–أ د مها سليمان يونس: رئيسال
 الشعبة لجنةاعضاء  

   جامعة عدن-قسم علم النفس - نجاة السعدي  د-1
   الجزائر- في جامعة بسكرة  -ئشة عبد العزيزنحوي عا د-2
  الجزائر-جامعة باتنة -د مزوز بوروك بوفولة -3
  فلسطين-غزة- استاذ مشارك في الصحة النفسية-د عايدة صالح -4
  القاهرة– مديرة قسم االدمان بدار المقطم للصحة النفسية-د الفت عالم -5
  مستشفى ابن–هبة عبد اهللا -6

  :) 2016إلى غاية نهاية ( تالمهام والطموحا
للطبيات النفسيات والمتخصصات في علم النفس في الوطن ) data base(أعداد قاعدة بيانات -1

العربي مع التركيز على الرائدات ومن يتمتعن بخبرة طويلة والعامالت في بلدانهن ولم يهاجرن الى 
  الدول الغربية

بيات اجراء بحوثهن الطبية ونشر المقاالت العلمية في التركيز والدعوة من الطبيبات النفسيات العر-2
موضوع الصحة النفسية للمرأه وتأثير الموروثات الثقافية واالجتماعية على الصحة النفسية للنساء 

  العربيات في كل بلد وتفاعلهن مع ظروفهن االجتماعية والعائلية
يات حديثات التخرج الى فروع أعداد دراسة مسحية في كل بلد عربي عن توجه الطبيبات النفس-3

  الطب النفسي او عزوفهن عنه ليتم جمعها فيما بعد في دراسة موسعة لعدة بلدان عربية
أعداد قاعدة معلومات لكل البحوث المنشورة وخصوصا في المجالت المصنفه عالميا للباحثات -4

  لمؤلفةالنفسيات العربيات من الطبيبات والمتخصصات في علم النفس وكذلك الكتب ا
تخصيص قسم من المؤتمرات الطب نفسية العربية وباالخص مؤتمر االتحاد العربي لالطباء -5

او ورشة عمل لمناقشة المواضيع الخاصة –بوسترات –النفسيين للصحة النفسية للمرأه بشكل بحوث 
  بالصحة النفسية للمرأه

صحة النفسية للمرأه في الجمعية قسم ال–االستعانة بخبرات عضوات المنظمات والجمعيات العالمية -6
العالمية للطب النفسي ومد جسور التواصل معهن البراز دور المرأه العربية المهنية وتقليل الصورة 

  السلبية المأخوذة عنها في الدول الغربية
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 يـــــي المجتمعــــب النفســــالط

  
 )رئيس قسم الطب النفسي ـ جامعة المنصوره(وفاء عبدالحكيم البهائى / د.أ:رئيسةال

 الشعبة لجنةاعضاء 

  )أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصوره(مصطفى عمرو . د. أ  ـ١
  )رة الصحه بالكويتاستشاري الطب النفسي ـ وزا(رسل بورسلي . د  ـ٢
 أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة(محمد عادل الحديدي . ـ د٣

  )المنصوره
  )أستاذ مساعد الطب النفسي ـ عمان(محمد متولي . ـ د٤
  )أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة االسكندريه(د سها غباشي    ـ ٥

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

  العالجات النفسيه لدى الشعوب العربيه تجاهات الحاليه نحو الطب النفسي واستكشاف اال: أوال
  و بطبيعة المرض النفسي و العالجات النفسيه زيادة الوعي المجتمعي بماهية الصحه النفسيه: ثانيا
  .الوساذل المتاحه من إعالم و ندوات و تدريس مكافحة الوصمه المرتبطه بالمرض النفسي بكل: ثالثاً
  خاصة األطفال و المرأه و المسنين االهتمام بالتواصل مع كل فئات المجتمع و :رابعا

  

 ةــــة و القضائيــــة الشرعيـــة النفسيـــالصح  ةـــشعب

  ماجد الياسري:رئيسال
 الشعبة لجنةأعضاء 

  السعودية-د مهدي احمد الطاهر .ا
  الكويت-د عبد اهللا جمادي .ا
   مصر- د السيد فهمي علي .ا
  الجزائر- ائشة نحوي حرم عبد العزيزد ع.ا
  )العراق(  اكسفورد ،بريطانيا-حسنين الطيار . د
  )سورية ( ألمانيا -جاسم المنصور .د
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 :) 2016غاية نهاية  إلى( والطموحاتالمهام 

  .للتواصل و التباحث مع أعضاء الشعبة تنظيم آلية للبريد االلكتروني

  العربية للتواصل مع أعضاءها العاملين في نطاق اهتمامات الشعبة المراسلة مع الجمعيات النفسية

   في مجلة االتحاد دراسات  تنظيم عملية المشاركة بأبحاث و

   والالحقة بشكل مناسب االتحاد القادم  تنظيم مشاركة الشعبة في مؤتمر

الكتاب األبيض للصحة النفسية الشرعية " االتفاق على محتويات  تنظيم جمع المعطيات و المعلومات و

  ٢٠١٥ و آلية مشاركة األعضاء فيه واصدارة عام " والقضائية في الوطن العربي

علقة بالجوانب السريرية لعمل الشعبة صياغات حديثة للسياقات المت التواصل مع األعضاء للتوصل الى

  و التفاف على األولويات و الجدولة الزمنية

  

  نـــــس المسنيـــــب نفــــة طـــشعب
  

  حمد السناوي .د:رئيسال
 الشعبة لجنةأعضاء 

  عادل العوفي: د
  يحيى التكريتي: د
  طارق قاسم: د

   استاذه مايسه محمود
  محمد طالل: استاذ
  سعد غالب:د
   البنا د محمد.

  :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات
  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد
  امجلة العربية للطب النفسي المشاركة بأبحاث في -
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  ورشة عمل في المؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط الشعبة علي االشراف -
  العلمية والمختصة بطب نفسي المسنين تجميع االبحاث العلمية المنشورة في المجالت -
   العربية  انشاء قاعدة بياتان بالمقايسس التشخيصية باللغة -
    خدمات المقدمة في الوطن العربينفسي المسنين وال االعداء لموتمر اقليمي لمناقشة المستجدات في طب - 
  الوطن العربي يتبادل الخبرات بين المعنيين بطب نفسي المسنين في.

  الزهايمر واالمراض االدراكية االخرى توحيد المقاييس التشخيصية المستخدمه لتشخيص
  طالب كلية الطب و البرامج تدريب   من  ادراج طب نفسي المسنين ضمن المقررات الدراسية لكل. 
  والمجتمع.االطباء النفسيين واطباء االسرة  
  البحثي بين المختصين في الوطن العربي التعاونتعزيز .
  

 ةــــــوم و اليقظـــات النــــة إضطرابــــشعب

  السعودية –سلطان الشهراني:رئيسال
 :الشعبة لجنةأعضاء 

 لم تحدد حتى االن لعدم وجود اطباء في الشعبة 

 :) 2016غاية نهاية  إلى( المهام والطموحات

وطبيبات نفسيين متخصصين في طب النوم  محاولة ضم اطباء-1
  .او غير متخصصين ولكن لديهم رغبة في االنضمام للشعبة

  بالشعبة تحديد اجتماع خاص -2
  .ونشاطات للشعبة تحديد جدول اعمال-3

قائمة " اعداد  -  .فسوف نجتمع بالمنضمين للشعبة وتحديد النشاطات اذا لم يكتمل النصاب-4

  مراسالت االعضاء
  امجلة العربية للطب النفسي المشاركة بأبحاث في -
  ورشة عمل في المؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط الشعبة االشراف علي -
  بالمستجدات تم وضع ملف خاص في ايميلي العضاء الشعبة وعادة اوافيهم -
  الفادمين و بيروت سوف اطرح عليهم امكانية المشاركة في مؤتمر عمان -
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 رديـــــي الفــــالج النفســـة العــــــشعب

   

 أحمد الهادي. د:رئيسال

 الشعبة لجنةأعضـاء 

  وليد خالد أبو حامد. د

  ام عليريه. د

  ياسمين بريك. أ
   

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات 

  بمؤتمر االتحاد القادم" ندوة تكوينية في الطب النفسي لألطباء النفسيين الشبان"  برمجة

  تكوين تعريف واضح للعالج النفسي الفردي ومتطلب

  

 يـــــي الجمعــــالج النفســــة العـــشعب

   

  مصر -بيع أحمد ض. د:رئيسال

 )يحدد الحقا(  الشعبة لجنةأعضـاء 

   

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد     -
  امجلة العربية للطب النفسي المشاركة بأبحاث في -
  إعداد إستبيان حول العالج النفسي الجمعي في البالد العربية -
  مؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط الشعبةورشة عمل في ال االشراف علي   -
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 ةـــــة النفسيــــوالصح  نـــــالدي  ةـــشعب
   

  خلدون مروة:رئيسال
 التكوين في طور التواصل و :الشعبة  لجنة 

 :) 2016إلى غاية نهاية ( والطموحات المهام

  :الترتيب الداخلي
  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد .1
  مجلة العربية للطب النفسي المشاركة بأبحاث في .2
  نفسية أفضل  لصحة ... نحو تدين صحي" : مدونة السكينـة"إعداد  .3
  لنظرالقيام باجتماعات فصلية لتبادل الخبرات ووجهات ا .4

  :النشاطات مع المؤسسات الدولية واالقليمية
  لها صلة بالدين والطب النفس التعاون مع منظمات محلية أواقليمية أو دولية .5
  العمل على تمثيل االتحاد في المؤتمرات المحلية واالقليمية والعالمية بما يتعلق باهتمام الشعبة.6
  تحاد حول نشاط الشعبةورشة عمل في المؤتمر القادم لال االشراف علي .7

  :والمهام العامة خدمة المجتمع
  .العمل على نشر ثقافة الوسطية الدينية ال التطرف واألخوة ال العدوانية.1

: العمل على التنسيق لتعزيز ادخال محور الدين والروحانية في محاور العالج المعروفة  .2

كليات الطب وعلوم النفس في أوساط ) البيولوجية والنفسية واالجتماعية والروحية(

  .واالجتماع

العمل على تأسيس منبر ثقافي لخدمة المجتمع في تصحيح بعض األفهام المغلوطة عن  .3

مثل موضوع العين والسحر والجن وذلك عن طريق، متاحات االعالم . الطب النفسي والدين

  والنت و مواقع التواصل االجتماعي

 .ورشات عمل ولو عبر النت على شكل محاضرات أو بنشاطاتالقيام .4
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 رــــى المستمــــم الطبــــةالتعليــــشعب

   

 السودان -عبد اهللا عبد الرحمان . د:رئيسال

 )دد الحقايح(  لجنة الشعبةأعضاء 

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات 

  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد     -
  امجلة العربية للطب النفسي المشاركة بأبحاث في -
  ورشة عمل في المؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط الشعبة االشراف علي -

  

  ىــــر اإللكترونـــاالت والنشـــة واإلتصـــة المعلوماتيـــشعب

  

  االمارات –عادل كراني:رئيسال

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

  تأسيس موقع اإلتحاد على الواب   -

  
  

  

 دــــداع والنقــــي واإلبـــب النفســـالط

   

 محمد اليوسف.د:رئيسال

 لجنة الشعبةأعضاء 

  فهد اليحيا.د

  شادي عاشور. د

  شوقي يوسف بهنام. أ
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 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

  عرض كتب إبداعية لمؤلفين عرب في إختصاص الشعبة - ١ 
  تأسيس مكتبة خاصة بكتب اإلبداع النفسي والمنهج النقدي -٢
تويتر وفيس (في العالم العربي أنشأنا حساب خاص في مواقع التواصل اإلجتماعي للمهتمين بالشعبة -٣

  )بوك
  قائمة مراسالت عبر اإليميل ألعضاء الشعبة -٤
  .الشعبة الرئيسيين السيكودراما والمسرح ذو البعد النفسي وهو من اهتمامات أعضاء - ٥.

  

  اتــــالثقافر ـــي عبــــب الفســـة الطـــــشعب
  

 خلدون مروة:رئيسال

 )في طور التكوين(  :لجنة الشعبة أعضاء 

 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

  :الترتيب الداخلي
  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد      .1
  مجلة العربية للطب النفسي المشاركة بأبحاث في      .2
  برات ووجهات النظرالقيام باجتماعات فصلية لتبادل الخ      .3

  :النشاطات مع المؤسسات الدولية واالقليمية
قبول   ومنها  لها صلة بالطب الفسي عبر الثقافات التعاون مع منظمات محلية أواقليمية أو دولية       .4

  دعوة المشاركة في مؤتمر للطب النفسي عبر الثقافات بورقة بحث وتمثيل االتحاد في احدى الجلسات
5-Dubai April 3 International transcultural psychiatry Conference  

  العمل على تمثيل االتحاد في المؤتمرات المحلية واالقليمية والعالمية بما يتعلق باهتمام الشعبة      .5
  ورشة عمل في المؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط الشعبة االشراف علي      .6

  :والمهام العامة خدمة المجتمع
نشر ثقافة االهتمام بخصوصيات واختالفات المجتمعات ومنها المجتمع العربي ومايتعلق الطب       .7

  النفسي عبر الثقافات
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: العمل لتعزيز ادخال محور الطب النفسي واالجتماعي عبر الثقافات في محاور العالج المعروفة       .8
  .في أوساط كليات الطب وعلوم النفس واالجتماع) البيولوجية والنفسية واالجتماعية والروحية(
العمل على تأسيس منبر ثقافي لخدمة المجتمع في تصحيح بعض األفهام المغلوطة عن الطب       .9

مثل موضوع الوصمة والمرض النفسي والخرافات واألوهام المتعلقة به  النفسي والمعتقدات المجتمعاتية 
  وذلك عن طريق، متاحات االعالم والنت و مواقع التواصل االجتماعي

 والمتعاونين مع الشعبة اثراء األعضاءد من و غيرها مما يستج
 

 يـــــف الوسواســـات الطيــــة اضطرابــــشعب
 

 د وائل أبو هندي.أ :رئيسال

 لجنة الشعبةأعضاء 

  يوسف مسلم. أ
  عبد الرحيم الريفي. أ
 :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات 

  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد
  المجلة العربية للطب النفسيالمشاركة بأبحاث في    -
  العمل على إعداد وتقنين المقاييس المناسبة الضرابات الطيف الوسواسي  -
  العمل على توعية األئمة والدعاة للتعامل الصحيح مع سائليهم من المرضى  -
 الشعبة عمل في المؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط ورشةاالشراف علي  -

 

 طب نفس الطوارئ والكوارث

  مأمون مبيض، قطر. د:رئيسال
 الشعبة لجنةأعضاء 

  وليد عبد الحميد، بريطانيا. د
  ملهم الحراكي، السعودية. د
  عبد اهللا الشنقيطي، السعودية. د

� �
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 :) 2016إلى غاية نهاية ( هام والطموحاتالم

  وضعنا قائمة مراسالت األعضاء

  ضحايا الصدمة إعداد الدليل النفسي العملي لرعاية

  النفسي كتابة مقال للمجلة العربية للطب

  تخصص الشعبة التعرف على آخر مستجدات

  أمور أخرى ننتظر اقتراحات األعضاء

  

 ىــــض النفســـل المريـــة تأهيــــشعب
 

  مدحت الصباحى عبده:رئيسال
 لجنة الشعبة

  اإلمارات فيصل عبداهللا النويس مدينة الشيخ خليفة الطبية أبو ظبي. د
بدار اإلستشفاء للصحة   حنان غديري رئيس وحدة التأهيل النفسي. د

  النفسية بالعباسية
  مصر تامر زغلول رئيس إدارة التأهيل النفسي وزارة الصحة و السكان. د
  حمد لطفي الشربيني األسكندريةأ. د
  حسين الشاخورى البحرين. د

   

  :) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات
  قائمة مراسالت االعضاء" اعداد 

  امجلة العربية للطب النفسي في المشاركة بأبحاث
  ورشة عمل في المؤتمر القادم لالتحاد حول نشاط الشعبة االشراف علي

  لتأهيل النفسي بالتعاون مع الجمعية األمريكية للتأهيل النفسيل تطوير برنامج تدريبي
  بالتنسيق مع الجمعية العالمية للتأهيل النفسي اإلجتماعي تنظيم ورش عمل
  تطوير الصفحة
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  مكاتــب اإلتحـــــاد .2.4
  

 دةــــات المتحـــبالوالي ادـــب االتحـــمكت
 

  عمر رضا. د :ممثل االتحاد ورئيس مكتبه
 )يحدد الحقا( : لجنة مكتب االتحادأعضاء 

 ) 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

 "قائمة مراسالت االعضاء"اعداد  -

  العربية للطب النفسيالمشاركة بدراسات في المجلة  -
  "الكتاب األبيض لألطباء النفسيين العرب في أمريكا"إعداد  -
  تقديم ورقه علميه بمؤتمر االتحاد القادم في لبنان -
  محاولة عقد مؤتمر لألطباء النفسانيين العرب بأمريكا الشماليه -
  ه النشطه بأمريكاالعلمي الجمعياتالتعاون مع الجمعيه األمريكيه للطب النفسي وغيرها من  -

  

 داـــو ايرلن دةــالمتح ةــالمملكب ادــب االتحـــمكت
 

  الحميد وليدخالدعبد.د:ممثل االتحاد ورئيس مكتبه
 لجنة مكتب االتحادأعضاء 

 العرب النفسيين األطباء رئيس رابطة(نديم المشمش . د

  ).البريطانيين

  ).للرابطة األمين العام(الطيار حسنين.د

   ): 2016إلى غاية نهاية ( وحاتالمهام والطم

هذا الموضوع (اصدار الكتاب األبيض عن األطباء النفسيين العرب في المملكة المتحدة و ايرلندا  -1
قد يأخذ وقتا الن هناك بعض التردد في ارسال سير ذاتية حيث لم يستجب احد لدعوتين عبر رابطة 

  ).األطباء النفسيين العرب البريطانيين
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حث اكبر عدد من األطباء النفسيين في المملكة المتحدة و ايرلندا على حضور مؤتمرات اتحاد  -2
  .األطباء النفسيين العرب والمؤتمرات األخرى في الوطن العربي

تمتين وثائق النشر و البحث العلمي بين األطباء النفسيين في المملكة المتحدة و ايرلندا و األطباء  -3
  .النفسيين في الوطن العربي

  : نشاطات مالحقة -4
  التثقيف به و العين بحركات المعالجة وإعادة التحسس ابطال عالجنشر  -
تدريبة  لعالجات  دورات إقامة في متحدةال المملكة في اإلنسانية المساعدة برنامج مساعدة -

  .الصدمة
المساعدة في تكوين رابطة عربية لعالج ابطال التحسس تبدأ من المملكة المتحدة لتشمل  -

  .الوطن العربي
  

 ةــــدول االسكندنافيـــي الــف ادـــب االتحـــمكت

 

   د رياض البلداوي من اصول عراقية ا م :ممثل االتحاد ورئيس مكتبه
 لجنة مكتب االتحاد عضاءأ

  د زياد يانس ستوكهولم من اصول فلسطينية
  د ابراهيم اسحاق ستوكهولم من اصول سوريا
  د هيثم الظاهر ستوكهولم من اصول عراقية

 ): 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

تكوين اتصال مع  اهم مرتكز االن هو االعالن حول وجود ممثلية لالتحاد في الدول االسكندنافية و دعم
   االعداد الى الكتاب االبيضعلى االقل من خالل االيميل و ذللك لدفع عملية  الزمالء 

  هناك تخوف من قبل الكثيريين بان مثل هذا االرتباط سيضع عليهم التزامات هم ليس لهم وقت لها
قادم اتمنى ان ال) مارس(ولكني ساعود الى ستوكهولم في اذار  الصعوبة االن هو تواجدي في دبي 

   يزداد التحرك
  ان نقوم بدعوة الى لقاء قد يكون في نهاية العطلة الصيفيية الفكرة هي 
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 اــــبفرنسادــــب االتحــــمكت
 

  أحمد العش: التحاد ورئيس مكتبهممثل ا

 )يحدد الحقا( لجنة مكتب االتحادأعضاء 

   ): 2016إلى غاية نهاية ( المهام والطموحات

  "الكتاب األبيض لألطباء النفسيين العرب بفرنسا"إعداد  -

***  ***  *** 

 النفســيالمؤتمـــر العربـــي الثالــث عشــر للطـــب 
  المحـــور الرئيســــي

  والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن

  دعوة للمشاركة
www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014Liban.pdf 

 فنــدق مونــرو -بيــروت، لبنـــان  2014نوفمبـــر    27-29

  اتحـــاد األطبــاء النفسييــن العـــرب: لمنظـــما

  الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســـي: المضيــف 

  الجمعيــة العالميـة للطــب النفســي: الراعــي المشــارك
   

      ***   ***  

 األمين العام التحـاد األطبـاء النفسييـن العـرب حول المؤتمـررسائل 
   الرسالة االولى

 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky1Papc2014.pdf 
 الرسالة الثانية

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky3Papc2014.pdf 
  الرسالةالثالثة

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky2Papc2014.pdf 
***    ***  

www.papc2014.com 

 للتواصـــــــــــــل

president@lpsonline.org - rp@pericomms.com - panarab2014@lpsonline.org  
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  المجلــــة العربيــــة للطـــب النفســــي-5
 

  )  24المجلــد (  2013  مــــاي – 1فهرس العـــدد . 1.5

http://arabpsynet.com/Journals/ajp/ajp24.1.pdf  
 

Table of Contents 

Depression  

 Depressive and anxiety among Saudi University students: 
prevalence and correlates 

Mostafa Amr , Tarek Tawfik Amin, Sahoo Saddichha,Sami Al Malki, 
Mohammed Al Samail , Nasser Al Qahtani, Abdulhadi AlAbdulHadi, 
Abdullah Al Shoaibi 

 Depression and coronary artery disease: review of the literature 

Radwan A. Banimustafa, MD MRCPSych. DPM 

Child psychiatry 

 Predictors of child’s health in war conditions: The Lebanese experience 

Laila Farhood  

 Knowledge about Childhood Autism among care Providers in Baghdad 

Zeena Muhammad, Lamia Dhia Al- Deen , Haider Abdul Muhsin  

 Hearing Ability among Patients Presented with Pervasive Developmental Disorders 

Elham K. AlJammas , Ali. A. Muttalib Mohammed , Humam G. Al-Zubeer, Bassam H. 
Abdulfattah 

 School Bullying in the Arab World: A Review 

Shahe S. Kazarian, Joumana Ammar  

 Reprt: School Mental Health Project in Somalia 

Jibril Handuleh, Susannah Whitwell and Daniel Fekadu 
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Original articles 

 Gender differences among patients with social phobia in Egypt 

Mostafa Amr, Mahmoud El-Wasify, Abdel-Hady El-Gilany, Susan Rees 

 Adherence in Egyptian patients with schizophrenia: the role of insight, Medication beliefs and 
spirituality 

Mostafa Amr, Ahmed El-Mogy, Ragaa El-Masry  

 The relationship between burnout and job satisfaction among mental health workers in the 
psychiatric  

hospital, Bahrain  

Haitham Jahrami, Anju Thomas, Zahraa Saif, Ferlan Peralta, Suad Hubail, Gnanavelu 
Panchasharam, Mohammed AlTajer  

Review article  

 Dementia: A Review from the Arab Region 

Georges Karam, Lynn Itani  

  )  24المجلــد (  2013نوفمبـــر   – 2فهرس العـــدد  .2.5

http://arabpsynet.com/Journals/ajp/ajp24.2.pdf  
  

Table of Contents 

Schizophrenia Papers 

 Could Infection Effect Cognitive Function in Schizophrenia? One 
Egyptian Center Study 

Mohamed Adel El-Hadidy, Wafaa Elemshaty, Walaa Othman 

 Self-Reported Quality of Life for People with Schizophrenia in a 
Psychiatric Outpatient Department in Saudi Arabia 

Amira Alshowkan, Janette Curtis, Yvonne White 

 Quality of Life among Caregivers of Patients with Schizophrenia in 
Erbil, Iraq 

Rasoul Sabri Piro, Twana Abdulrahman Rahim 
Palestine Papers 

 Resilience and Psychological Problems among Palestinian Victims of Community Violence 

Abadsa Anwar, Abdel Aziz Mousa Thabet  

 Violent Behavior among Adolescents: Findings from the National Survey of Palestinian 
School children 

Khuloud Khayat Dajani, Ziad Abdeen, Radwan Qasrawi  
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 Prevalence and Risk Factors for Smoking among Palestinian Adolescents: Findings from the 
National Study of Palestinian School Children 

Khuloud Khayat Dajani, Ziad Abdeen, Radwan Qasrawi  

Original Papers 

 Comorbid Physical and Psychiatric Disorders among Elderly Patients: A Study at an 
Outpatient Clinic in  Saudi Arabia 

Mostafa Amr, Tarek Tawfik Amin, Usama Al-Saeed 

  Attitude of Primary Healthcare Physicians to Mental Illness in Bahrain 

Sadeeqa H. Meer, Charlotte A. Kamel, Ali Isa AlFaraj, Emily Kamel  

 Burnout and Personality among Egyptian Residents 

Khalid Abdul-Moez Mohammed, Essam Gaber Ali, Ismail Mohammed Youssef, Magda 
Taha Fahmy, Wafaa Ellethy Haggag  

 Enzymatic Studies in Autism Spectrum Disorder from a Psychiatric Research Unit in Mosul, Iraq 

Safaa A. AL-Ameen, Ilham KH. AL-Jammas, Fadwa KH. Tawfeeq, Tareq Y. Ahmad  

Country Reports 

 Mental Health in the Kurdistan Region of Iraq 

Zerak Al-Salihy and Twana A. Rahim  

 Mental Health in Palestine: Country Report. 

Samah Jabr, Michael Morse, Wasseem El Sarraj, Bushra Awidi 

  

  )  25المجلــد (  2014  ــــايم – 1العـــدد فهرس  .3.5

  
http://arabpsynet.com/Journals/ajp/ajp25.1.pdf   

 
Table of Contents 

Editorial 

 Psychiatric Impact of Wars and Terrorism on Muslim Women 

Unaiza Niaz  

Psychometry 

 The Arabic Diagnostic Interview for Genetic Studies: a DIGS: 
Psychometric properties 
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Elie G. Karam, Ziad Kronfol, Mariana Salamoun, Lynn Farah, Marie Therese Nacouzi, 
Stephanie Loukieh, Yasmeen M Assad, Grace Aranki, Melvin G McInnis 

  
 Which is the Optimal Depression Rating Scale to Identify DSM-IV Depression in 
Schizophrenia? A 

Diagnostic Validity Comparison of Five Mood Scales 

Twana Abdulrahman Rahim, Zerak Masud Al-Salihy, Mahmood Qasim Mahmood, Asma 
Subhi Muhyaldin, Alex J Mitchell  

 The Experience and Severity of Premenstrual Syndrome among a Saudi Sample using a 
newly Developed Arabic language Scale 

Haifa Mohammad Algahtani, Haitham Ali Jahrami  

 
Mental heal of physicians 

 Depression and Burnout among Residents 

Khalid Abdul-Moez Mohammed, Essam Gaber Ali, Ismail Mohammed Youssef, Magda 
Taha Fahmy, Wafaa Ellethy Haggag  

 Evaluating the Effect of an Educational Program on Level of professional Burnout among 
Family 

Physicians in Faculty of Medicine - Suez Canal University 

Amany Ali Kotb, Khalid Abd-Elmoez Mohamed, Mohammed Hany Kamel, Mosleh Abdul 
Rahman Ismail, Abdulmajeed Ahmed Abdulmajeed  

 
Mental health in Gaza strip 

 The relationship between mothers’ mental health and the prevalence of depression and 
anxiety of preschool 

children after the war on Gaza Strip 

Abdel Aziz Mousa Thabet, Abu-Khusah, Ashraf Ahmad , Panos Vostanis  

 Trauma, PTSD, Anxiety, and coping strategies among Palestinians adolescents exposed to 
War on Gaza 

Abdelaziz Thabet, Omar EL-Buhaisi, Panos Vostanis  

 
Liaison psychiatry 

 Somatization among Compensated Hepatitis C Virus Patients 

Khaled Abd Elmoez, Mohamed Amin, Wafaa Ellithy, Yossri Ashour  
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  )محاضر االجتماعات ( اد ـــذي لالتحـــس التنفيـــإجتمـــاعات المجل-6
 

ـٍراجتم-1.6   )2013مــارس  /  مصر ( ر ـي باالقصذـــالتنفي سمجلــال ــاعمحضـ
  

اجتماعهم االول بعد انتخابات الجمعية  التحاد االطباء النفسانيين العرب،عقد أعضاء المجلس التنفيذي 
من الساعة الثالثة الى السادسة مساءا،   14/03/2013مصر، الخميس / العمومية بدبي  لالتحاد يمدينة األقصر

  .وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للطب النفسي

 :األساتذةفي االجتماع كل من  شارك

 )مصر(  أحمد عكاشه. د.أ

 )االمارات( عادل أحمد كراني  . د

 )مصر( مصطفى شاهين . د.أ

 )السعودية( أحمد الهادي . د

 )السودان(عبد اهللا عبد الرحمن . د.أ

  )مصر(ممتاز عبد الوهاب  . د.أ
  )تونس( جمال التركي  . د

بدعوة خاصة ( وائل أبو هندي . د.بة الطوارئ ورعاية ضحايا الصدمة أكما شارك في االجتماع رئيس لجنة شع
  .)من األمين العام لنشاطه المميز في تفعيل هذه اللجنة

  في حين تغيب عن الحضور كل من االعضاء
 )قطر( سهيلة غلوم . د

 )األردن(وليد سرحان  . د

 )االمارات(محمد حسن فائق . د
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 )مصر( يسري عبدالمحسن . د.أ

  )السعودية ( طارق الحبيب  . د.أ
  2014 – 2013تناول االجتماع بالبحث عديد المواضيع المتعلقة بنشاط االتحاد لسنتين قادمتين  

  رئاســـة الجلســـة

  

  

 

  

  

  

  
/ +)�، "�ل ا�nآY ?�X(+ ،�(+ / 7�ه� / �!�ز @��ا�3ه�ب : آ�-D اB4Cر( 


/ 63I[، @�دل ا���ا76 Y��@ رات، أ���+Fأ�� ا&�دي / ا ، �(+ /
  )ا��3دان/ +)� ، @��اz @�� ا����ن/ ا���3د2
، وا�j ا�3 ه��ي

  

و تهنئتهم على انتخابهم  باألعضاءه بالترحيب عادل الكراني، استهل كلمت. ترأس الجلسة رئيس االتحاد د
هذا كون ي، آمال أن  2013دبي في ديسمبر بفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بمدينة لعضوية المجلس 

داعيا لدعم استقرار االتحاد و مزيد اشعاعه   ألعربفي مستوى الثقة التي وضعها فيهم االطباء النفسيون المجلس 
النفسيين العرب والمضي قدما في رفع مستوى خدمات الصحة النفسية والطب النفسي في على كل االطباء 

، وعلى 2012-2011 جازات طيلة سنتينأوطاننا، مقدما شكره إلى أعضاء المجلس السابق لما قدموه من ا
 .عشرية سابقة ترسيخ مسار االتجاد بعد فترة ارباكفي د عبد اهللا عبد الرحمن لما بذله من جهد .رأسهم الرئيس أ

لعرض جدول أعمال االجتماع جمال التركي . دبعد كلمة االفتتاح ، أفسح الرئيس المجال لألمين العام     
  .ومناقشتها
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 ام وجدول األعمالاألمين الع

وتهنئة أعضاء المجلس  للثقة التي وضعها فيهم زمالءهم  ،بعد شكر رئيس الجلسة على كلمة االفتتاح    
تناولها ومناقشتها كل على  ،وبعدالعرب، عرض األمين العام عناوين جميع النقاط التي سيتولى المجلس مناقشتها

  :خلصت مداخالت المجلس إلى ما يلي ة،حد
  لغة االتحاد الرسمية العربية -1
 :أقر المجلس بإجماع أعضاءه العربية لغة رسمية لالتحاد 

 بيناالعضاء و بين مراسالتالتعتمد في اجتماعات الجمعية العمومية و المجلس التنفيذي و -
 الزمالء العرب 

م الجلسات االفتتاجية و االختتامية لمؤتمرات االتحاد، وتعتمد في تقديمحاضرات تُقدم بها  -
 .ذلكباستطاعتهلمن بالمؤتمر األبحاث

لألبحاث المشاركة في مؤتمر االتحاد أو ومجلة  الملخصات و الكلمات المفتاحيةتقدم بها -
 االتحاد  لمن تعذر عليه التقديم او التحرير بالعربية

مع " المجلة العربية للطب النفسي"تشجيع تحرير األبحاث والدراسات الطبنفسية بالعربية في -
 .حاقها بملخصات انكليزية او فرنسيةال

  في اجتماعه هذا المجلس تأسيسها أقر، التي "الرسالة االخبارية لالتحاد" تحرر بها  -
 اجتماعات المجلس التنفيذي

 عقد المجلس التنفيذي لالتحاد أربعاجتماعات كحد أدنى على مدى السنتين من مهامهأنيتم اقرار 

  لجمعية العمومية وانتخاب األعضاء بعد اجتماع ايعقد :اجتماع أول - 
تى خالل السنتين، وعلى هامش أحد المؤتمرات الطبنفسية العربية ال :ين اثنين على االقلاجتماع -

  تحت رعاية االتحاد تنعقد
  انتهاء مهامه وقبل اجتماع الجمعية العمومية  عند:اجتماع أخير- 

 لالتحاد" الرسالة االخبارية"تأسيس 

باللغة العربية، تصدر  "األطباء النفسانيين العربالرسالة اإلخباريةالتحاد"تأسيس نشرة  أقر أعضاء المجلس
، يرأس تحريرها )ديسمبر/جوان ونهاية الشهر الثاني عشر/نهاية الشهر السادس( الكترونيا مرتين في السنة 

  بالتعاون مع الرئيس واألمين العام كمستشارينلالتحاد المستشار العلمي 
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  ادــــز االتحـــجوائ

 "احمد عكاشة للطب النفسي العربي" جائزة  - 1

العالمي أحمد عكاشة للطب النفسي سواء على المستوى الوطني او العربي او .د.تقديرا لما قدمه أ
  :جائزة أولى اطلق عليها اسمتأسيس التنفيذي لالتحاد أقر المجلس 

  

  ،" احمد عكاشة للطب النفسي العربي"  جائزة"
  :لجائــزةا شـــروط
تسند كل سنتين إلى شخصية طبنفسية عربية قدمت خدمات جليلة لإلختصاص و ساهمت في   -

 .تطوره ورقي خدماته في البالد العربية

االطباء النفسيون العرب االعضاء في االتحاد، اعضاء (  ،للجميعات شخصية لنيلهاال تقدم ترشح -
الحق في ترشيح الشخصيات التي يرونها )المجلس التنفيذي، رؤساء الجمعيات الطبنفسية العربية 

 .مناسبة لهذه الجائزة

ان بالتوافق واءالتنفيذي لالتحاد اختيار الشخصية المؤهلة للفوزبالجائزة سأعضاء المجلس يتولى   -
 .باالنتخاب حصل، وان تعذر

" اسم في واجهتها تحمل " ميدالية"تتمثل في  ،"مكافأة مالية"ست مصاحبة بـ يلو الجائزة رمزية -

اسم الفائز بها وسنة وفي خلفيتها لوقو االتحاد وو".جائزة احمد عكاشة للطب النفسي العربي
 .االسناد

 .أشهر قبل موعد مؤتمر االتحاد ثالثة تم االعالم عن الفائز بالجائزةي -

على أن . يتسلم خالله الجائزة" ضيف شرف " لحضور المؤتمر كـ لفائز بالجائزةدعوة لالتوجه  -
 .ترعى اللجنة المنظمة للمؤتمر دعوة استضافة الفائز

تعذر  ان( تسلم الجائزة في حفل افتتاح المؤتمر، ويقوم بتسليمها البروفيسور أحمد عكاشة   -
 ).مها رئيس االتحادحضوره يسل

سند ، يتم ا2012في اجتماع الجمعية العمومية لسنة  الجائزة بحكم إقراروبصفة استثنائية  -
 .عربيتين في الطب النفسيلشخصيتين  الجائزةفي مؤتمر االتحاد القادم بمفعول رجعي 
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 "جائزة البحث العلمي لألطباء النفسانيين العرب"   - 2

  : اقر المجلس تأسيس  كما
  "جائزة البحث العلمي لألطباء النفسانيين العرب"

  تعمل على حفز البحث العلمي الطبنفسي العربي و تشجيع االطباء العرب لإلنخراط فيه
  :لجائــزةح لـــالترش طشـــرو     

نفسي لم يتجاوز األربعين من الطبالمترشح ان يكون من الوطن العربي، مختصا في الأن يكون   -
 ).موعد المؤتمر القادم و تسليم الجائزة (  2014في نهاية العمر 

 .جوائز سابقة تحصل علىأال يكون البحث قد  -

 نكليزية أو الفرنسيةالعربية، أو اال: تقبل االبحاث بأحدى اللغات الثالث -

، ) 2014بالنسبة لجائزة  2013 افريل( أشهر من مؤتمر االتحاد  ثالثةيفتح باب الترشح بعد  -
 ةزئلجاللترشح آخر أجل ( القادم االتحاد أشهر قبل مؤتمر  تسعةيغلق ،لويبقى مفتوحا لسنة كاملة

 ). 2014 مارسهو نهاية  2014

يعتمد التصويت االلكتروني الختيار  ،التنفيذي لالتحادتتكون لجنة الجائزة من أعضاء المجلس  -
 . اشهر من تلقي اعضاء لجنة الجائزة االعمال المرشحة ستةالعمل الفائز بعد 

تقديم االعمال، وتعطى ليتلقى أعضاء لجنة الجائزة االعمال المرشحة مباشرة بعد انتهاء آخر اجل  -
 .اشهر لالطالع و التقييم ستةلهم  فترة 

بداية من تاريخ ( نفسي لسنتين مضت بجائزة ألفضل بحث أو إنجاز أو اكتشاف علمي طتسند ال -
 )فتح الترشح للجائزة

لعمل الذي يتقدم به لنيل الجائزة الى االمين العام من ايرسل المترشح للجائزة نسخة إلكترونية  -
يها اإلضافة التي مصحوبا بسيرته العلمية مع رسالة يشرح ف)   المنسق ألعمال الجائزة( لإلتحاد 

 قدمها عمله للطب النفسي

الشبان جائزة البحث العلمي لألطباء النفسيين "  إسم اجهتهاتحمل في و" ميدالية"تمثل الجائزة في  -

 دوالر 1000مكافأة مالية قدرها اسم الفائز، مع خلفيتها في لوقو االتحاد و و "العرب

، في حفل إفتتاح مؤتمرات االتحاد، دة رئاستهالمنتهية مسلم الجائزة من طرف من رئيس االتحاد ت -
 المكافأة الماليةقيمة على أن تتكفل الجهة المنظمة برعاية مشاركة الفائز و ب
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 لالتحـادالكتـاب األبيـض 

، يصدر بالعربية، ورقيا "الكتـاب األبيـض التحـاد االطباء النفسيين العرب " تم اقرار تأسيس  -
 :و الكترونيا ، يتم تحديثه كل سنتين، يهدف الى التعريف باالتحاد وبمسيرته منذ التأسيس و يشمل

o  الرؤية 

o  األهداف 

o  التاريخ 

o  القواعد والقوانين التنظيمية 

o ت تفاصيل التبرعا 

o  البرنامج المقترح للسنتين القادمتين 

o  اسماء و صور وعناوين اعضاء اللجنة التنفيذية 

o نبذة عن المجلة 

 تسند مهمة االشراف عليه الىرئيس االتحاد بالتعاون مع االمين العام كمستشار -

 التنفيذي يصدرفي اجل ال يتعدى الستة أشهر من انتخاب المجلس  -

 .توزع االصدار الورقي مع حقيبة وثائق مؤتمرهااالتحاد على  تعمل اللجان المنظمة لمؤتمرات -
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 الجديد" اللوقو/ رسم شعار " رسم 

  "5رقم"و " 2رقم"لوقو :أثناء الجلسةعرض مجموعة من سبعة رسوم لشعار االتحاد، تم اختيار اثنين منهم  بعد
 

  

AFP Logo2 AFP Logo5 

 

افرز التصويت تم التصويت الحقا الكترونيا حتى  يتسنى مشاركة من تغيب من اعضاء المجلس، على ان ي
أدلوا أعضاء 10من مجموع ،  4مقابل أصوات 6بنسبةوذلك  5رقم الشعار  رسماختيارااللكتروني على 

  .)افتقدنا تصويت عضوين ( بأصواتهم 
  االتحاد والمؤتمرات الطبنفسية العربية

 

 ثالث عشر لالتحادالمؤتمر ال - 1

رد رسمي من الجمعية  حتى تاريخ انعقاد المجلس أيأعضاء المجلس، أنه لم يتلقتحاداعلم رئيس اال
 افي ليبيا وقد اشرفت المهلة التي اعطيت لهالثالث عشرالليبية للطب النفسي حول مقترح إنعقاد المؤتمر 

  ). 2013مارس  31( على نهايتها 
ومية، تتم دراسة انعقاد المؤتمر في العراق ان تعذر اجراءه في ليبيا، بحسب مقررات الجمعية العمو

وفي لبنان ان تعذر اجراءه في العراق، وقد دعوا رئيس المؤتمر و مستشار المؤتمرات التشاور مع 
لتحديد مكان و  )الجمعية العراقية للطب النفسي و الجمعية اللبنانية للطب النفسي (  االطراف المعنية

في حين عبر البعض من ، 2013جوان  ةفي أجل ال يتعدى نهاي ، وذلكعقاد المؤتمر القادمموعد ان
األمنيفي  هذا البلد الوضع  هو عليهفي العراق لما المؤتمر انعقاده  منالمجلس عن تحفظهم  أعضاء
  .في المؤتمرواالقبال يؤثر على نسبة المشاركة قد ، مما الشقيق
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 مؤتمر الطب النفسي في قطر   - 2

بناء على دعوة تقدمت بها رئيسة  "ديسمبر 8-6مؤتمر الطب النفسي في قطر من "أقر المجلس رعاية 
ألعضاء المجلس  ثانين ينعقد إن شاء اهللا االجتماع ال، على أمسهيلة غلو. اللجنة العلمية لالتحاد د

  .المؤتمرالتنفيذي لالتحاد على هامش هذا 
 

 تونس -مؤتمر االول األطباء النفسيين العرب بالممارسة الخاصة    - 3

ألطباء النفسيين العرب بالممارسة لالمؤتمر االول االتحاد رعاية  من الناحية المبدئيةقبل المجلس    

بالقطاع الخاص من رئيس الجمعية التونسية للطب النفسي تلبية لدعوة، )2014تونس (  ،الخاصة
الموافقة النهائية بعد  تقر، على ان لالتحاداالمين العام نيابة عته تقدم بها ،كان الدكتور سفيان الزريبي

معيات طبنفسية ، ذلك أن االتحاد كرابطة جبمؤتمرهم بدعم الجمعية التونسية للطب النفسي تعزيز طلبهم
  .لكل بلد الرئيسيةاتالطبنفسية عربية، يتعذر عليه رعاية أي نشاط علمي دون دعم الجمعي

  
 موقع االتحاد على الويب

د عبد الرزاق .شدد االعضاء على اهمية التسريع في تفعيل موقع االتحادالذي أسسه األمين العام السابق أ   
  .في اعداده ار بين الزمالء رغم الجهود التي بذلها األستاذ الحمدستحقه من تعريف وانتشيالحمد، لم يحضبما 

عادل الكراني بمسؤولية . إلى األستاذ الحمد، كُلف رئيس االتحاد د هو تقدير هبعد تقديم المجلس خالص شكر
 .االشراف عليه رسميا، على أن يعمل على تفعيله في اقرب االجال

 

  المجلة العربية للطب النفسي

ها منو ،في إعداد مجلة االتحاد) االردن ( ضاء بالجهد الكبير الذي يبذله الدكتور وليد سرحان أشاد األع
منذ تحمله مسؤولية رئاستها، و سعيا نحو تيسير فهرستها ) شكال و محتوى ( المجلة بالتطور الكبير الذي شهدته 

لتواصل مع رئيس المجلة المصرية للطب رئيس المجلة لدعوة لالمجلس قدم في محركات االبحاث الطبية العالمية، 
  .لالستفادة من تجربته في فهرسة المجلة المصرية بأيسر التكاليفممتاز عبد العظيم . د. االنفسي 
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  امريكا و آسيا فرنسا و انكلتراوممثلي االتحاد في كل العلمية  لشعبارؤساء

 استراليا،الواليات المتحدة،فرنسا، وممثلي االتحاد في كل من بريطانياالعلمية بعد انتهاء مهام رؤساء الشعب 
الل من خ ،توجيه دعوة الى االطباء النفسيين العربب، كلف المجلس االمين العام 2012-2010كندالسنتي و

يدعوا الراغبين تقديم ترشحهم لرئاسة احدى هذه الشعب، أو تمثيل االتحاد، ارسال  ،قائمة مراسالت الشبكة
  الشعب وممثليه سيرتهم العلمية،  على ان يرشح المجلس الحقا رؤساء

فع قام بد( يشترط في المترشح أن يكون  طبيبا نفسيا عربيا، عضوا في اتحاد األطباء النفسيين العرب    
، على أن ينسق نشاط عمل شعبته مع المستشارة العلمية * ) 2014-2013رسوم عضوية اشتراكه لسنتي 

، 2014، ويقدم لها تقريرا عن نشاط لجنته قبل مؤتمر االتحاد القادم سنة )قطر( سهيلة غلوم  لالتحاد الدكتورة
ء مهامه وقبل انعقاد اجتماع الجمعية لتعرض ملخص نشاط اللجان  في آخر اجتماع للمجلس التنفيذي قبل انتها

  .العمومية
  

 :في كل من فرنسا و انكلترا و أمريكاوممثليه االتحاد مكاتب 
 )فرنسا / تونس –احمد العش . د. أ(فرنسا  -

 )أمريكا/ ليبيا –عمر رضا(الواليات المتحدة  -

  )لترا كان/العراق –وليد خالد عبد الحميد . د. أ(بريطانيا و ايرلندا  -
  )السويد / العراق  –رياض البلداوي. د.أ( الدول االسكندنافية  -
 

 :رؤساء الشعــب العلميـــة
 )السعودية -عبداهللا الداود . د. أ( شعبة القيم و أخالقيات المهنة . 1

 ) فلسطين –عبد العزيز موسى ثابت . د. أ( شعبة طب نفس األطفال والناشئة .  2

 )العراق  –مهى يونس. د. أ( ة فسية للمرأنشعبة الصحة ال.  3

 )مصر  –وفاء عبد الحكيم البهائي. د. أ( شعبة الطب النفسي المجتمعى .  5

 ) عراقال –ماجد الياسري . د. أ(شعبة الطب النفسي القضائى و الشرعى .  6

 ) مسقط  –عمان –حامد السناوي. د. أ( شعبة طب نفس المسنين  . 8

 )السعودية  –سلطان الشهراني(يقظة شعبة اضطرابات النوم و ال.  10

  )السعودية  –أحمد الهادي . د. أ( شعبة العالج النفسي الفردي.  12
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 )مصر - أحمد ضبيع  .د. أ( شعبة العالج النفسي الجمعي .  13

 )السعودية / سوريا  -خلدون مروة . د. أ( شعبة الدين و الصحة النفسية .  14

 )السودان - عبد اهللا عبد الرحمان . د. أ( شعبة التعليم الطبى المستمر .  16

 )االمارات  –عادل كراني. د. أ( شعبة المعلوماتية و اإلتصاالت و النشر اإللكترونى .  17

 )السعودية  –محمد اليوسف . د. أ( الطب النفسي و اإلبداع و النقد شعبة .  18

 )السعودية / سوريا  –خلدون مروة . د. أ( شعبة الطب النفسى عبر الثقافات .  19

 )مصر  –وائل ابوهندي . د. أ( شعبة اضطراب الطيف ا لوسواسي .  20

 )قطر / سوريا  –مون مبيض مأ. د. أ( شعبة طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة .  21

  )االمارات /مصر –مدحت الصباحي. د. أ( شعبة تأهيل المريض النفسى .  22
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  رسوم االشتراك في االتحاد

  االشتراك الجمعياتي -1

( دوالر عن السنة الواحدة، تدفع كل سنتين500حددت قيمة اشتراك الجمعيات الطبنفسيةبـ 
  )عن سنة ماضية و سنة حالية 

ر االتحاد الثاني عشر، تكرم تسديد متراكها في مؤتشعيات التى لم تسدد اعلى الجم 
  2013في أجل ال يتعدى نهاية ديسمبر  2013-2012مستحقاتها لسنتي  

  2014 االتحاد الثالث عشر سنة في مؤتمر2015-2014تسديد اشتراكات  يتم
  

  امتيازات االشتراك للجمعيات

  المشتركة فيه الطبنفسية العربية رعاية االتحاد لمؤتمرات الجمعيات   -
  لعضويته مجلس ادارة االتحادمن الجمعية الطبنفسية ترشيح شخصتين قبول  -
وتلقي بريد الكبنفسية العربية االشتراك في بريد مراسالت رؤساء الجمعيات  -

  االتحاد بصفة منتظمة
  اشتراك في المجلة العربية للطب النفسي -
  ية اإللكترونيةاشتراك في النشرة اإلخبار -

  

  االشتراك الفردي - 2

دوالر تدفع عن سنتي قادمتين و تلحق بمعلوم  10حددت قيمة االشتراك الفردي بـ  -
  االتحاد  التسجيل في مؤتمرات

  امتيازات االشتراك لألفراد

  اشتراك في المجلة العربية للطب النفسي  ·
  اشتراك في النشرة اإلخبارية اإللكترونية  ·
  قائمة مراسالت االتحاد التسجيل في  ·
  حضور اجتماع الجمعية العمومية والترشح لعضوية المجلس التنفيذي مع حق التصويت  ·

  جمال التركي. د

  االمين العام
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  )2013  ديسمبر/ قطر( الدوحةباالتحاد مكاتب ورؤساء الشعب وممثلي  مجلسال حضراجتماعاتم.2.6
  

اجتماعهم الثاني بعد انتخابات الجمعية العمومية التحاد االطباء النفسانيين العرب،عقد أعضاء المجلس التنفيذي 
للطب الثالث مؤتمر قطر ،وذلك على هامش انعقاد 06/12/2013قطرالجمعة /بدبي  لالتحاد يمدينة الدوحة

  .سهيلة غلوم. وبدعوة كريمة من رئيسة المؤتمر د النفسي

  :االساتذةاالطباء شارك في االجتماع كل من  
 

 )االمارات( عادل أحمد كراني  . د

  )تونس( جمال التركي  . د

  )السعودية ( طارق الحبيب  . د.أ

 ) السودان(عبد اهللا عبد الرحمن . د.أ

 )قطر( سهيلة غلوم . د

  )السعودية( أحمد الهادي . د

  )االمارات/مصر (محمد حسن فائق . د

 )*األردن(وليد سرحان  . د

 

( مأمون المبيض. رئيس لجنة شعبة الطوارئ ورعاية ضحايا الصدمة دكضيف شرف كما شارك في االجتماع 
  )قطر / سوريا 

  عن الحضور كل من االعضاء اعتذرفي حين 

 )مصر( أحمد عكاشه . د.أ

  )مصر(ممتاز عبد الوهاب  . د.أ

 )مصر( مصطفى شاهين . د.أ

  )مصر( يسري عبدالمحسن . د.أ
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، تم عرض نشاطه لسابق في مدينة األقصرا هماعبمتابعة ما أقرهاجتتناول االجتماع بالبحث عديد المواضيع 
 2014سنة القادمةلتطلعاتلو

 اذكر،م، استهل كلمته بالترحيب باالعضاء وامتنانه لحضورهمعادل كراني. دترأس الجلسة رئيس االتحاد 
مثمناتحقق . الجميعجهد من تعاون ولن تكتمل اال ب يكبيرة وه االعضاء ولية التي تقع على عاتقؤالجميع ان المس

وهو ما يجعل )حسب قوانين ولوائح االتحاد( في االجتماع الحالي بحضور نصف االعضاء زائد واحدنصاب لا
  .توصياته وقراراته نافذة

  .فسح الرئيس المجال لألمين العام لعرض جدول أعمال االجتماع ومناقشتهاتم 
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  كلمة االمين العام

التي المواضيع عناوين جميع جمال التركي  .دبعد شكر رئيس الجلسة على كلمة االفتتاح، عرض األمين العام 
  :التاليسيتولى المجلس مناقشتها، ليتم تناولها كل على حدة، وقد خلصت مداخالت المجلس إلى 

  

 ادم ـــــاد القــــر االتحـــــؤتمم

األطباء المؤتمر الثالث عشر التحاد"عقد  الجمعية اللبنانية للطب النفسيالعام الحضور قبول  األمينابلغ 

ليبيا كل من في  تعذر إجرائهبعد ، 2014من نوفمبر  29الى  27 من) بيروت( بلبنان "  النفسيين العرب
  .) تعذر على لبنان اقترحت سلطنة عمان إن ( والعراق

  .بعرض ما خلصت إليهأعمالهمفي ورشات عملالمؤتمر العلمية  الشعبشدد األمين العام على أهمية إثراء
كمحور رئيسي للمؤتمر، التي عرضت علىرئيس الجمعية اللبنانية للطب النفسي مناقشة بعض العناوين  تتم
  ):البروفيسور احمد عكاشةمعالم قترحات التي ارسلها ( 

  
 آفاق وتطلعات الطب النفسي في الوطن العربي   -1

2- Medicalization of normality in some Psychiatric Disorders 

3- Epidemiology of Psychiatric Disorders in the Arab World 

4 - Research and development in Mental Health in the Arab World 

5 - Social Brain and Psychiatric Disorders 

  :ليستقر في النهاية اختيار اللجنة المنظمة للمؤتمر على المحور التالي
 

Arab Psychiatrists: At Home and Abroad 
 

من أن على الجمعيات الطبنفسية " اجتماع االقصر"المجلس اعالم الهيئة المنظمة للمؤتمر بما أقره أوصى 
 " المجلة العربية للطب النفسي" و"عضويةاالتحاد" في  كاالشترالوم معالعربية المنظمة لمؤتمرات االتحاد ادراج 
 10و  2014: دوالرعن اشتراك سنة حالية 10/ دوالر  20(  عن سنتين ضمن رسوم اشتراك المؤتمر

  ) 2015: دوالرعن اشتراك سنة الحقة
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  ب ــــــاء الشعــــسار رؤـــاختي

الذي توافق حولهم أعضاء المجلس بعد وممثلي االتحاد رؤساء الشعب العلميةاختيار اقرار تم بحمد اهللا 
  التشاور الكترونيا، بناء على السير العلمية التي تقدم بها المترشحون،

  :ء الشعب و ممثلي االتحاد كاآلتيجات تركيبة رؤسا
 

 ) 17العدد ( : رؤساء الشعــب العلميـــة
 

 )السعودية -عبداهللا الداود ( شعبة القيم و أخالقيات المهنة  .1

 ) فلسطين –عبد العزيز موسى ثابت (شعبة طب نفس األطفال والناشئة.  2

 )العراق  –مهى يونس(شعبة الصحة النفسية للمرأة.  3

 )مصر  –وفاء عبد الحكيم البهائي( الطب النفسي المجتمعى شعبة.  4

 )ماجد الياسري العراق( شعبة الصحة النفسية الشرعية و القضائية.  5

 )مسقط –عمان –الدكتور حامد السناوي:  ( شعبة طب نفس المسنين. 6

 )السعودية  –سلطان الشهراني(شعبة إضطرابات النوم و اليقظة.  7

 )السعودية - أحمد الهادي ( لنفسي الفرديشعبة العالج ا.  8

 )مصر - أحمد ضبيع (شعبة العالج النفسي الجمعي.  9

 )السعودية / سوريا  -خلدون مروة ( شعبة الدين و الصحة النفسية. 10

 )السودان -عبد اهللا عبد الرحمان (شعبة التعليم الطبى المستمر. 11

 )االمارات  –عادل كراني( لكترونىشعبة المعلوماتية و اإلتصاالت و النشر اإل. 12

 )السعودية  –محمد اليوسف (  شعبة الطب النفسي و اإلبداع و النقد.  13

 )السعودية / سوريا  –خلدون مروة (شعبة الطب النفسى عبر الثقافات. 14

 )مصر  –وائل ابوهندي (شعبة اضطراب الطيف الوسواسي.  15

 )قطر / سوريا  –مأمون مبيض ( الصدمة شعبة طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا.  16

 )االمارات /مصر –مدحت الصباحي( شعبة تأهيل المريض النفسى.  17
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 ) 4العدد ( ممثلـــي االتحاد  
 )فرنسا/ تونس –احمد العش (افرنس -1

 )أمريكا/ ليبيا –عمر رضا( الواليات المتحدة -2

 )انقلترا/العراق –وليد خالد عبد الحميد (بريطانيا و ايرلندا -3

 )السويد / العراق  –رياض البلداوي. د.أ(  الدول االسكندنافية -4

 سة الشعب العلمية و تمثيله مدة دورتين كاملتيناقر المجلس بصفة استثنائية،أنيتحمل الرؤساء و ممثلي اإلتحاد رئا

ة مناقشنظراللتأخير الحاصل فيمهام التكليف وتسلم المسؤولية،على انتتم )  2016-2015و  2014- 2013( 

  .المخصص لرؤساء الشعب وممثليه) 07/12/2013(  العلمية في اجتماع الغدشعبمهام كل ال

  

  ــــــي لالتحـــــــادع المالـــــالوض

تحديد الميزانية المالية التى يحتاجها االتحاد لتحقيق نشاطه العلمي طيلة بقية هذه ضرورة أكد المتداخلون على 
الدورة، والبحث على سبل توفيرموارداضافة لمداخيل اشتراكات العضوية في االتحاد التي ليستكافية، مقترحين 

مكانه توفير ما يحتاجه االتحاد،يحدد تقدير حاجياته، احد اعضاء المجلس وعد ان بإ(  العمل على دعمجهاتميسورة
  . )فكان ان قدر الرئيس السابق لالتحاد عبداهللا عبدالرحمان قيمة ذلك انطالقا من تجربته

تعمل تحت اشراف االمين العام وتحديد ميزانية "سكرتيرية خاصة باالتحاد"أقر المجلس بأغلب اعضائه تأسيس
اط اإلتحادو نشاط رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحادمن تيسير التواصل وتنسيق لها لتحمل مسؤولية متابعة نش

  .) بلد االمين العامفي تونس السكرتاريا  بأعماليكون القائم بالنسبة لهذه الدورة( االعمال

ةأخرىالى جانب الحساب البنكي الحالي بمصر، لم يحض في دولثانلالتحاد فتح حسابا تم مناقشة اقتراح 
قبول، من ذلك ان أغلباالعضاء أكدوا على أهمية أن يكون لالتحاد حساب واحد بمصر وتحت اشراف امين بال

  .السكرتاريا الصندوق،داعين الى وضع آليةلالتفاق علىمختلف االنشطة وأعمال

افراد، جمعيات، مؤتمرات تحت رعايته ( جميع مستحقات االتحاد المالية ضرورةتحوبل علىالمجلس شدد 
الرقم الدولي تذكير مرفق (بمصر، وان يتابع امين الصندوق حركة حساب االتحادالتحاد البنكي لحساب الالى )

  ) . للحساب البنكي لالتحاد
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Arab Federation of Psychiatrists 

  
Account Name: Arab Federation of Psychiatrists 

Bank Name: National Bank of Egypt - El Nasr Branch 

Bank Address: 13, El Gomhoria Street – Cairo – Egypt   

 
Swift Code :  NBEGEGCXA002  

 
IBAN No (Local Currency)  : 0020000001005024175 ي������	
 ا��  

Account No: 01005024175               

  

IBAN No (Foreign Currency):0020011011005024171���	و�ر ا������ 
Account No: 11005024171            

 

  راتـــــــة المؤتمــــرعاي

تحاد للمؤتمرات في متابعة رعاية اال أحمد الهادي.دمستشار المؤتمرات لأثني االعضاء على الدور النشط 
  .على ضرورة تشجيع القيمة المعنوية لالتحاد لدي المؤسسات العربية القائمة على المؤتمرات،و شددواالعربية

التواصل مع المؤتمرات العربية و تشجيع رعاية االتحاد من أعضاء االتحاد  مستشار المؤتمراتطلب 
  .للمؤتمرات الهامة و القيمة

نظرا  ،مؤتمرات على االقل في الدورة الحالية 10لى تحقيق رعاية اقترح رئيس االتحاد العمل ع
لما يضفيه عليهم من مكانة على  بية برعاية االتحاد لمؤتمراتهمرالطب نفسية الع الهتمامالعديد من األوساط

  .المستوى العربي

  ادــــي لالتحـــــع االلكترونـــــالموق

  :د على الويباعداد جزء كبير من موقعاالتحاتم بحمد اهللا 
www.arabfedpsych.com 

و تم توجيه دعوة .بشكل تدريجييواصلمجهوداته في اثراءه شعبة المعلوماتية واإلتصاالت و مازال رئيس 

سعيا لرفع الى االعضاء للمشاركة في ذلك بمده مستجدات االختصاص و نشاط الجمعيات الطبنفسية العربية، 

  .النفسيين العرب األطباء مستوى التواصلبين
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ضوية ألسباب لالشتراكات العلدفع االلكتروني عذرادراج وسيلة اتاحاط رئيس االتحاد علما األعضاء، أنه 

،ليبقى حاليا دفع االشتراكاتمع رسوم ...)بمصر ب االتحاد اتحويل لحسالصعوبة تكلفة االنجاز، (متعددة 

   .الدفع اإللكتروني التحويالت البنكية تذليل عقباتالمؤتمرات و
 

  ضـــــــاب األبيــــالكت

 األخوةأعضاءالمجلسبعض  وعده  لتأخرفي م"  الكتاب االبيض التحاد االطباء النفسيين العرب" عذر انجاز ت

في غياب التعاون قد بتعذر انجازه قبل و. ... )صورهم وسيرهم الذاتية ( إرسال ما طُلب منهم إلتمامهالتنفيذي 

  .مؤتمر اإلتحاد القادم

  ادـــــز االتحــــــجوائ

"<ìˆñ^q<>êe†ÃÖ]<êŠËßÖ]<gŞ×Ö<í�^ÓÂ<‚·] " 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ة احمد عكاشة للطب النفسي جائز االعالم  بالشخصيتين التي اجمع عليهما اجتماع االقصر للتكريم بنيلتم 
  )ه يعلن عنهم في حين( 2014و  2102لسنتي 
 2014لبنان (  اقر المجلس تسليمهم ميداليات التكريم في حفل افتتاح المؤتمر الثالث عشر لالتحاد ببيروت-

  . استضافة المكرمينعلى المؤتمرون القائم مع دعوة.)
  .التكريمميداليات جدد المجلس دعوتهلرئيس االتحاد متابعة إعداد  -
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ñ^q{{{{vfÖ]<ìˆ{{{{{{Û×ÃÖ]<o{{{{{{f�úÖ<ê{{{{{ééŠËßÖ]<ð^{{{{{{{f�Ö]<à{{{{{{ÃÖ]<á^{{{h†< <

  

  

  

  

  

  

  

" العربية للعلوم النفسيةالشبكة " من خالل  جائزةلل عوة لتقديم الترشحاتالدتجدبد طلب االعضاء من االمين العام 

  و بريد قائمات مراسالتها

x{{{{{‰�×Ö<ìç{{{{{{{Â�< <
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-YoungPrize.pdf 

 

مع دعوة ).  2014لبنان ( الثالث عشر لالتحاد ببيروت بكرم الفائز بالجائزة في حفل افتتاح المؤتمر-
  .لتكريملاستضافة الفائز  على المؤتمرالقائمين 
 .ة التكريمميداليكما جدد المجلس دعوته لرئيس االتحاد متابعة إعداد  -

  

  ةـــة والعالميـــات العربيـــع الجمعيـــل مــالتواص

الشؤون العربية  مستشاراالمين العام ية الطبنفسية العربية، ذكّرسعيا ارفع مستوى التواصل مع الجمعيات العرب

جمعية طب نفسية في العالم العربي ؤساء الر، بأهمية متابعة تفعيل التواصل مع بالمجلس التنفيذي والعالمية

  .للتعرف على نشاطهم واطالعهم على نشاط االتحاد

اثراء عمل االتحاد وذلك لتجنب الجمعيات الغير فاعلة دور االفراد في اشارأحد االعضاء الى اهمية تفعيل     

 .التواصل مع االطباء النفسيين في هذا البلد تعوقالتي و
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  لالتحـــــــــاد ة ـــــــــرة االخباريـــــالنش

بمساعدة الرئيس ( المستشارة العلمية لالتحادالتي تشرف عليها " التحاد النشرة االخبارية "تفعيل مناقشة  تتم
  .أشهر 6الكترونيا كل وذلك من خالل السعي الصدارها  )وأعضاء المجلس  وبأشراف االمين العام 

ان ( اد النشرة االخبارية تحت اشراف المستشارة العلميةمهمة اعد )بعد التأسيس (  "سكرتاريا االتحاد"تتولى 
  ) ، تتولى مؤقتا المسؤولية في اعداد النشرة السكرتارية الخاصة بالمستشارة العلمية التحادارتاريا كس تعذر تأسيس

 لتوزيعهبالنسبة للعدد الذي يتزامن اصداره ومؤتمرات االتحاد "اصدار النشرة ورقيا "قبول مقترح تم

 .اسبةبالمن

 

  للمجلــس التنفيــذي ادم ــــاع القــــاالجتم
 

 و)الدوليللطب النفسي مؤتمرعلى هامش ال(جدة للمجلس التنفيذي في كل من موعد االجتماع القادم  اقترح 
، بحكم ان المجلس سبق له االتفاق على االردن، ليخلص)للطب النفسي مؤتمر الجمعية االردنيةعلى هامش (عمان 

حصول على الومن سوريا والعراق لسهولة ، في االردنالزمالء التواصل مع االخوة  دعملبجدة،وان اجتمع 
  .للسعودية هابالنسبةحصولالتأشيرةبالنسبة لألردنوالتي يتعذر على البعض منهم 

قبل د وليد سرحان بترحاب عقد اجتماع المجلس في عمان على هامش مؤتمرهم، مذكرا انه يتعذر على 
  .ردنية للطب النفسي رعاية مشاركة أعضاء المجلس و رؤساء الشعب و ممثلي اإلتحادالجمعية اال

 لبنانأعضاء الهيئة المنظمة لمؤتمر االتحاد الثالث عشر بلعضو مندعوة مقترح توجيه تقدم االمين العام ب

  اجتماع المجلسفي عمانلمتابعة االعداد للمؤتمر لحضور
 

  :موعيد االجتماعات القادمة

 

 .14.00-12.00الساعة   04/06/2014االربعاء االردن، / عمان : المجلس التنفيذي اجتماع -

-  

الساعة   05/06/2014االردن، الخميس/ عمان :  مع رؤساء الشعب وممثلي االتحاد اجتماع -
12.00-14.00. 
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  فــي تفعيــل نشــاط االتحــاد ه ـــدور الشبك

دعمه للدكتور جمال التركي رئيس شبكة العلوم النفسية العربية اامتنانهم وشكرهم لأعرب اعضاء المجلسعن 

 "عقد تفاهم"قرارتوقيعتم ا و. المتواصل ألنشطة االتحاد سواء من خالل موقع الشبكة او بريد قائمات مراسالتها

  .يقدم االتحاد فيه دعما ماديا للشبكة مقابل مواصلة دعمهالنشاط اإلتحاد ةكمع الشب

 

  للطـــب النفســـية ــــــة العربيـــــالمجل

لم ( واالمين العام ورئيس االتحاد الدكتور وليد السرحانتم عقد اجتماع مصغر بين على اثر اجتماع المجلس، 
  .)المجلس وليد حضور اجتماع  يتسنى للدكتور

 المجلـة، خير صـدور  أالى تغالبا شح المواد العلمية التي يؤدي  شدد رئيس المجلة على اهمية تجاوز حالة 
لتزمون بآجـال التحكـيم واحيانـا ال    ال ي حكمينفان الكثير من االخوة الم العمال العلميةوحتى في حال تواجد ا

  .يتواصلون
د المالية بالنسبة للمجلة، من ذلك ان العدد األخير لم يتسنى اصداره اال بعد دعم كما تعرض الى نقص الموار

  .للطب النفسي ألعمال الطباعة و النشرالجمعية االردنية  قدمته 
في غياب اي " الفرد الواحد الذي يتحمل كل المسؤوليات" شار رئيس التحرير الي ضرورة تجاوز حالة ا

شأن أي عمل  غير امنهايجعل مستقبلحصريا على شخصه مما عتمد تالمجلة ان تعاون لبقية االعضاء، من ذلك 
الوحيدة للطب النفسي، و التي تعد المجلة العربية مسؤولياتتحمل المشاركة في وان على االتحاد واالعضاء  فردي،

المجهودات  كبير وتنهارهذا االرث العلمي ال ، حتى نحقق التواصل وال نفقدعاما 14التي الزالت تصدر منذ 
  .الراقي المجلة لهذا المستوى تالتي اوصل الكبيرة

يسعى حاليا لفهرستها من خالل وهو "الدوليةالفهرسه "ر الدكتور وليد انه ال مستقبل للمجلة بدون ذكّأخيرا 
  للقيام بذلك" السيرفير"وضع صيغة للتواصل مع 

  

{×nºæ<g{{{{{{{{Ã�Ö]<ð^{{{{‰õ…<Å^{{{{{{{{{Ûjq]†ž{{{{–¦�^{{{{{{{{{{�÷]<ê{{{{{{{{{{ <E�<…†Ï¹]<J<ë�^�]<‚·_D< <
قطر، وذلك /الدوحة بمدينه، 07/12/2013سبتالاالجتماع برؤساء الشعب العلمية و ممثلي  االتحاد، عقد ان

 .سهيلة غلوم. و كان بدعوة كريمة من رئيسة المؤتمر دللطب النفسيالثالث مؤتمر قطر على هامش انعقاد 
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ورئيس المجلة  جمال التركي\.داالمين العام : كل منأشراف على االجتماع عضوي المجلس التنفيذي لالتحاد 

، مستشار المؤتمرات ورئيس شعبة العالج حمد الهاديأ.دوبحضور كل من  وليد سرحان.دالعربية للطب النفسي،

رئيس شعبة الطب  مأمون مبيض،.د ،ممثل االتحاد في الدول االسكندنافية رياض البلداوي،.د النفسي الفردي

 .، رئيس شعبة طب النوم واليقظةسلطان الشهراني. دو، والصدمات للطوارئالنفسي 
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افتتح الجلسة االمين العام بتقديم التهنئة الى رؤساء الشعب وممثلي االتحاد للثقة التى وضعها فيهم المجلس 

الحضور عرض تساؤالتهم وتصوراتهم لنشاط  شعبهم،  التنفيذي باسنادهمرئاسة الشغب و تمثيل االتحاد، طالبا من

 .على ان يتم التواصل الحقا إلكترونيا مع باقي الرؤساء وممثلي االتحاد
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 :تح باب الحوار، من اهم ما جاء فيهبعد كلمة االفتتاحتم ف

مستعينا باالطباء عرض ممثل الدول اإلسكندنافية طريقته لجمع بيانات األطباء النفسيين  �

د بين األطباء العرب في البالملتقى تعارفقامة واعلم انه يسعىحاليا إل. األخصائيين النفسيينو

 قامة مثل هذا اإلجتماع على إ يةوافقت إحدى الجامعات السويداالسكندنافية، وقد 

التي  عقد لقاءات مع الزمالء العربعلى هامش المؤتمرات العالميةعلىأهمية األمين العام شدد �

يتواجد فيه اطباء عرب، للتعرف عليهم و تعريفهم بنشاط االتحاد، و دعوتهم المشاركة في 

وبذل الجهد ، )بالد الى جانب اللغة الرسمية للالعربية :يصدر باللغة( اعداد الكتاب االبيض 

 .2016للعمل على جهوزيتهفي مؤتمراالتحاد لسنة 

" النشرة االخبارية" دعا االمين العام ممثلي االتحاد و رؤساء الشعب المشاركة في اثراء  �

 .بارسال المستجدات المتعلقة بشعبهم العلمية و بأخبار االطباء النفسيين العرب في المهجر

اء الشعب و ممثلي االتحاد تكوين لجان خاصة بكل شعبة تتكون اقترح االمين العام على رؤس �

من ثالثة الى اربعة اعضاء للتعاون مع الرئيس في تفعيل نشاط الشعب العلمية،ومساعدة  

تركيبة اللجان جاهزة قيل توزيع أن تكون ممثلي االتحاد في اعداد الكتاب االبيض ،على 

 .محضر االجتماع

لمجلة في المشاركة بأوراق علمية وبحثية أهميةسي الفردي على رئيس شعبة العالج النفأكد  �

 .العربية للطب النفسي

ورشة عمل تشمل ساعات (تكوينية بداية تفعيل الندواتالطلب رئيس شعبة العالج النفسي الفردي �

 .بداية من المؤتمر القادم لالتحاد) تعليم مستمر
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        )2014جوان -االردن   ( عمانب ورؤساء الشعب وممثلي االتحاد مجلسال محضراجتماعات. 3.6
< <

1<<I< ـٍر اجتمـــــاع   )عادل كراني  . المقرر د( ذيــــــــالتنفي مجلــــسالمحض

  
األردن، األربعاء / بمدينة عمانالثالث  هالعرب، اجتماعاألطباء النفسين  فيذي التحادعقد المجلس التن

4/6/2014. 

 :اعضاء المجلسشارك في االجتماع كل من 

 )مصر(   الرئيس الفخري/  أحمد عكاشه. د.أ

 )االمارات( الرئيس /  عادل أحمد كراني. د

  )تونس( األمين العام / جمال التركي . د

 )األردن(رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي / حان وليد سر. د

 )السعودية(األمين العام المساعد الثاني / طارق الحبيب . د.أ
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  :عضاءالعن الحضور كل من ااعتذر في حين 

 )قطر( المستشار العلمي / لوم سهيلة غ. د

  )االمارات(مستشار  العالقات الدولية و العربية /  محمد حسن فائق. د
  )مصر( األمين العام المساعد االول /  يسري عبدالمحسن. د.أ
  )السعودية(مستشار المؤتمرات / احمد عبدالهادي  .د
  )السودان(الرئيس السابق لالتحاد / عبداهللا عبد الرحمن  .د
  )مصر(أمين الصندوق /  مصطفى شاهين .د
  )مصر( رمستــاال وعضـال/  ممتاز عبدالوهاب .د

  

  :كما شارك في االجتماع عدد من الضيوف

  )العراق (  عبة الصحة النفسية للمرأهشرئيسة / مها سليمان . د
  )سوريا (  طب نفس الطوارئ والكوارث/  مأمون مبيض. د
  )فلسطين (  سماح جبر. د
 لمحمديمحمد ا. د

  بدر نصر بورسلي. د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� 7�Nر ا�. �ع اB4M G- Hد: � �ن�� .X��
رB-Y-   ) ]�jن -��Y  ]�6 w�

(  /��وم -�وة. د / 34ر2� ،)و ر@�2
 _9�2� ا�)�+
 ا�3Xارئ وا��3ارث
 ]�jر 

 ا��2# وا�)9
 ا�������Yا�و wXت�ا��r��34رO@ 7�� ( ، �2 ا�

. د/ ��Cرق ا��  )Fد+� ا���م ا�-K� 76�  ا���3د2
، )ا�D�@� ا�
 
 


		ــــــــ��א��ـــــــــ�� 68�� ��ـــــ�د�א���ــــــــــــ���א��



�	�����������
 2012�−2014א�������������ط�א���

 

حيث . 6/12/2013قطر الموافق /المحضر السابق الذي انعقد بالدوحةاهم ما جاء في في البداية تم مراجعة 
 :التالية الى ان االجتماع سيتناول الحوار في النقاط الدكتور جمال التركي  اشار

 المؤتمر القادم في لبنان  •

لتكون بداية ( مؤتمرات االتحاد  ضمن رسوم االشتراكعضوية اإلتحاد  فيشتراكات اإل ادراج معلوم •
  ) احاطط ة اللجنة المنظمة للمؤتمر بذلك تطبيق هذا االجراء مع مؤتمر االتحاد الثالث عشر ببيروت، وقد تم 

 الكتاب االبيض: لالتحاد مما أعاق انجاز العديد من االعمال على سبيل الذكر الماليةضعف المواد  •

 )مع دعوة للتفكير في  الموضوع( ، الرسالة االخبارية لالتحاد  التحاد االطباء النفسيين العرب 

 و الوقوف على ما تم انجازهاالتحاد على الويب  موقعمتابعة اعداد  •

  )www.arabfedpsych.com ( 

، وعدم االستجابة لرسائل مع أعضاء المجلس التنفيذيلفت النظر الى صعوبة التواصل االلكتروني  •
 االتحاد

الموارد تدني  العلمية و اللعدم توفر االعم للطب النفسي وما يعترضها من صعوبات المجلة العربية  •
 كبير لمواصلة اصدارها جهد ه منبذللما وليد  مع شكر الدكتورالمالية، 

 

  ادمـــــاد القــــر االتحـــــمؤتم

حاليا،  اضطرابات لما يتعرض له لبنان من ،المؤتمر عن خشيتهم من تعذر انعقاداألعضاء  عبر بعض
   ان تعذر تحقيق المؤتمراسب أهمية جهوزية اإلتحاد بديل من الىونبهوا 

لبنان، نوفمبر ( الحظ االمين العام التأخر الكبير الحاصل في االعالم والدعوة للمؤتمر الثالث عشر لالتحاد 
ايلي كرم طمأنه من ان االستعدادات تجري حثيثة، وان هذا التأخير مرده الحرص على . د.واعلم ان أ) . 2014

ر، وان قريبا سيتم االعالن بشكل مفصل عن الدعوة للمؤتمر، مذكرا ان ارتباك توفير اكثر ضمانات لنجاح المؤتم
الوضع منحصر في اماكن محدودة جدا ولن يكون له اي تأثير على انعقاد المؤتمر، وأن الحياة في بيروت تسير 

  سيرا عاديا، كما احاط 
، وان االستعدادات جارية بنسق يةالجمعية اللبنانرئيس تواصل مع  علما المجلس، انه علىسرحان  وليد. د 

متفقا  التي سيعهد اليها االشراف على المؤتمر، التفاوض مع  الشركة  طورمرحلتها االخيرة من في  حثيث، وهي
 .من أن االعالم عن تفاصيل المؤتمر لن يتأخر كثيرا: مع ما اعلم به االستاذ كرم االمين العام
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بلد عربي في النظر الى اهمية عقد المؤتمر الرابع عشر القادم لالتحاد طارق الحبيب  .دمن ناحية اخرى لفت 
العالن عن المؤتمر، مقترحا يتمتع باالستقرار لضمان تجنب مثل هذه االشكاالت، التي كانت سببا في تأخير ا

  " . الللقاء مع الخبراء " مستقبال ادراج فضاء خاص في مؤتمرات االتحاد لــ
، رئيس شعبة الطورائ ورعاية ضحايا الصدمة، أحاط المجلس علما ان لن يكون مأمون مبيض الدكتور

أن دولة  مروة خلدون .دوضح ( المشاركة في مؤتمر لبنان  بامكان عديد االطباء من السعودية و الخليج 
اإلمارات ودولة قطر قد أصدرت تصريحات بخصوص سفر مواطنيها إلى لبنان باإلضافة إلى المملكة العربية 

  .)السعودية
 على اهمية مساعدة اللجنة المنظمة للمؤتمر، وان ليس باالمكان االنتظار الكثر من بداية رئيس اإلتحاد  شدد
  . تفاصيل المؤتمر لتلقى ، كآخر أجل  2014سبتمبر 
أن اإلتحاد  باعتبار  .السياسيةللتقلبات خ ووعدم الرض، دعت الى العمل على دعم المؤتمر مها سليمان. د

الثالث عشر في لبنان إقامة المؤتمر ب مؤكدة  ضرورة التمسك كيان راسخ، يستطيع مواجهة األزمات العربية، 
  ودعت الى تضافر الجهود النجاحه

ناجحة بالرغم من دوما في لبنان كانت السابقة أحمد عكاشة أشار إلى أن المؤتمرات .دالرئيس الفخري 
 الدكتور شارل بدورةرئيس الجمعية اللبنانية للطب النفسي وهو على ثقة من نجاح  التي مرت بها، الحرب األهلية

اعتبر ان مقترح عقده  ، وفيم يخص المؤتمر الرابع عشر لالتحاد،ضرورة اإلستمراريةفي تنظيمه، مؤكدا على 
  اقتراح جيد يدعمه و دعى الى العمل على اقراره  )2016(بسلطنة عمان 

  

  ــــــي لالتحـــــــادع المالـــــالوض

نا احمد عكاشة أن .ووضح د. اتفق األعضاء على أنه بدون ميزانية قوية ال يمكن تحقيق أي من أهداف اإلتحاد
سوم االشتراك في االتحاد سواء من طرف االطباء او من طرف الجمعيات دفع رتفعيل  معوقات لم نتجاوز بعد 

لجميع رؤساء جمعيات األطباء النفسيين  في الموضوع  توزيع بريد إلكتروني العربية الطبنفسية، مشيرا الى انه تم
  .التواصل مع رؤساء الجمعيات المحلية مباشرة داعيا الى العمل على. ولم يصل أي رد العربية

في المؤتمر القادم لالتحاد لتحسيسهم بأهمية مأمون مبيض عقد اجتماع خاص برؤساء الجمعيات . ح دأقتر
  .المشاركة الفعالة في نشاط االتحاد
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ودعوتها لدعم لالتحاد، معبرا عن " شخصيات عربية ميسورة"التواصل مع  الحبيب دعى الى دكتور طارق
يوضحون فيها اهدافهم و رسالة إلى وجهاء العرب استعداده للتواصل مع بعض هذه الشخصيات، ان مده االتحاد ب

  ) .ق تم ذلك في وقت ال حق و كلف رئيس االتحاد بالتواصل في الموضوع الدكتور طار(برامجهم 
  . ما يقدمه االتحاد وما لهم وما عليهم تجاههإلى عدم معرفة الجمعيات واألطباء ب  بورسلي بدر .أشار د

في مؤتمرات دفع اإلشتراك من قبل الجمعيات  تفعيل الى ضرورة التركي، دعى  جمال. د االمين العام
ر وهو ما اقره المجلس في اجتماعه االتحاد و ان تدرج اشتراكات االفراد ضمن من رسوم التسجيل في المؤتم

تم الحقا التواصل مع الجمعية اللبنانية للطب النفسي واحاطتها علما بذلك على ان تدرج معلوم ( االخير بالدوحة 
  . )ضمن رسوم التسجيل " دوالر 20" االشتراك عن سنتين 

ه على تفعيل قراراتأن عدم وجود نظام مؤسسي هو سبب عدم قدرة اإلتحاد  ، اضافمحمد المحمدي .د
  واقرارها

  ادــــي لالتحـــــع االلكترونـــــالموق
اعداد جزء كبير من موقع تم بحمد اهللا الدكتور عادل كراني، انه  واالتصاالتشعبة المعلوماتية اعلم رئيس 

  :االتحاد على الويب
www.arabfedpsych.com 

مشيرا الى انه تم توجيه دعوة الى االعضاء  .بشكل تدريجييواصل العمل في اغناء صفحاته  و مازال
للمشاركة في اثراءه بمستجدات االختصاص و نشاط الجمعيات الطبنفسية العربية، امال في رفع مستوى التواصل 

  .النفسيين العرب األطباء بين
تكلفة (لالشتراكات العضوية ألسباب متعددة االلكتروني لدفع عذر ادراج وسيلة اتكما احاط المجلس علما أنه 

، ليبقى حاليا رسوم االشتراكات مدرجة ضمن رسوم ...)بمصر ب االتحاد اتحويل لحسالصعوبة االنجاز، 
لمن تعذر عليه المشاركة في مؤتمرات االتحاد الى حين التحويالت البنكية االشتراك في المؤتمر أو عن طريق 

  . فع اإللكترونيالد تذليل عقبات

  ضـــــــاب األبيــــالكت
الذي تأخر عن موعده لعدم استجابة عديد "  الكتاب االبيض التحاد االطباء النفسيين العرب" في انتظار انجاز 

االعضاء في الموضوع، سواء بعدم ارسال سيرهم العلمية او  ملخصات انشطة اللجان التي يشرفون عليها، 
للطب النفسي في ملحق خاص بالمجلة العربية تعرف باالتحاد  "مطبوعات" كتفاء بنشراالالموافقة على وتمت 

  المؤتمر القادم في لبنان موعدمع  وذلك تزامنا
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  ادـــــتحز االــــــجوائ
 

بجائزة  )كان تم ترشيحهم و اختيارهم في اجتماع المجلس  باالقصر (    أقر المجلس  فوز االساتذة الكرام

  :وهم كل من   2014و  2012عن سنتي احمد عكاشة للطب النفسي 
 

   )مصر ( اوي خيحيى الر. د. أ

   ليكون اول فائز بالجائزة بعد تأسيسها ،  2012عن سنة  

  و 

  )االردن( دنان التكريتي ع. د. أ

  ليكون ثاني فائز بالجائزة بعد تأسيسها 2014عن سنة 
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الجمعية اللبنانية للطب ( ر االتحاد القادم مع الجهة المنظمة لمؤتمللتواصل كما تمت دعوة االمين العام  -
لتذكيره بتوجيه دعوة استضافة الي الفائزين بجوائز االتحاد ومده عناوينهم االلكترونية، لدعوتهم حضور ) النفسي 

تم فعال مد (  تسليمهم ميداليات التكريم على هامش حفل االفتتاح مع برمجة  محاضرات لحضراتهم بالمناسبة
اللبنانية بعناوين كل من االساتذة الرخاوي و التكريتي في انتظار مده باسم الفائز بجائزة االطباء  رئيس الجمعية

   ) 2014الشبان و عنوانه 
 ، و العمل على جهوزيتها في الوقت المناسباعداد ميداليات التكريمطلب المجلس من رئيس االتحاد متابعة  - 

اسم ، اقر المجلس اطالق عليها سييـن الشبـان العـربجائـزة البحـث العلمي لألطباء النفلبالنسبة  -
بعد مناقشة  أثرت االختصاص وقدمت الكثير للطب النفسي العربي، وتكون  شخصية طبنفسية عربية مميزة

"  : العراقي/  اسم الطبيب النفسي الفلسطيني  2014استقر الرأي أن تحمل جائزة سنة مجموعة من المقترحات 
تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة لرقي  )مهى يونس . وهو مقترح د(  "  مـــــالالدكتور علـــــي ك

الطب النفسي العراقي و العربي، ولما له من فضل في تكوين عديد االطباء النفسيين في العراق، وهو العالم 
رحل ، و لياالضواءعمل بصمت بعيدا عن والذي  ،قدم الكثير من االعمال القيمة والمؤلفات الراسخةالكبير الذي 
  بصمت دون ان يعرفه اال قلة قليلة من االطباء النفسيين العرب عن عالمنا 

التمديد في موعد آخر اجل لتقديم الترشحات، االمين العام المجلس من طلب نظرا لقلة عدد المتقدمين للجائزة، 
ية شهر سبتمبر،  ليكون التصويت على ان تسلم االعمال المرشحة الى اعضاء المجلس الختيار العمل الفائز بدا

على العمل الفائز في النصف االول من شهر سبتمبر، واالعالن عن الفائز نهايته، ثم مد اسمه وعنوانه الى 
  منظمي مؤتمر االتحاد ببيروت لدعوته تسلم الجائزة

  
  
  
  
  

 

 
 

 

http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-YoungPrize.pdf 
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  للطـــب النفســـية ــــــة العربيـــــالمجل

  يةللمجلة العرب 25الذكرى 

بالعيد  ) 2014، ماي 1العدد – 25المجلد (  احتفلت المجلة العربية للطب النفسي عي عددها االخير -

الذي تم ( ، منها عشرون سنة برئاسة البروفيسور عدنان التكريتي الخامس و العشرون لتأسيسها
ضا هذا تم تكريمه أي(   وليد سرحان.وخمس سنوات برئاسة  ) 2014تكريمه بجائز االتحاد لسنة 

  ،)العام بلقب الراسخون في العلوم النفسية من طرف شبكة العلوم النفسية العربية

قدم اعضاء المجلس التهاني للدكتور سرحان، مقدرين و شاكرين له جهده الكبير، معترفين بفضله في  -
 .تطوير المجلة الى مستوى المجالت الطبنفسية العالمية

 

اعفاءه من رئاسة وع المجلة، كانت طلب الدكتور وليد من المجلس عند مناقشة موض المفاجأة الكبيرة  -

، سعى اعضاء المجلس اثناء الدكتور وليد عن طلبه، لكنه وضح ان موقفه )السباب شخصية (  التحرير
تصدر من قبل جهده فهي  ،عليهكبيرا تشكل ضغطاً هذا هو في صالح المجلة، مشيرا ان المجلة 

االعباء المعنوية   هذا اضافة الى، تفرغ لهالساعات عديدة من المنه  تاجوتحالشخصي وعيادته الخاصة 
  .)حيث ال يسنده صندوق االتحاد ( المادية و

 
في لفترة انتقالية وان  لمجلةعلى اللعمل كمشرف  اال تتوقف، أعلم المجلس أنه استعداد وحرصا على -

ن تحمل كامل مسؤولية المجلة،  مقترحا لحين تمكنه م يبقى سندا لرئيس التحرير الذي يختاره المجلس
يتم حاليا التواصل مع شخصية طبنفسية عربية عالمية ( اسماء بعض  الشخصيات الطبنفسية العربية 
   )الذي طلب مهلة لحين مزيد دراسة الموضوع 

 
عربية، بمستوى المجلة ال الرتقائه احمد عكاشة بشكره للدكتور وليد سرحان  .د في نهاية االجتماع تقدم  -

طالبا منه مواصلة تحمل مسؤولية رئاسة التحرير الى غاية اجتماع المجلس القادم على هامش مؤتمر 
   االتحاد ببيروت
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األردن، الخميس الموافق / بمدينة عمانباتحاد االطباء النفسانيين العرب اجتماعهم الثالث عقد رؤساء الشعب 

5/6/2014 .  
 :شارك في االجتماع كل من األطباء 

  )االمارات (عادل أحمد كراني  . د

 )تونس ( جمال التركي . د

 )مصر(وائل أبو هندي  .د

  )العراق(مها سليمان . د.أ

  )السعودية/سوريا(خلدون مروة . د

  )سوريا (  مأمون مبيض. د
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  :كما شارك في االجتماع عدد من الضيوف

 )األردن(موسى حسان .د •

 )األردن(يوسف رامي .د •

 )األردن(رضوان العلبان .د •

 )جدة/سوري(محمد الجندي .د •

  )األردن(محمود الشتاوي •

  

 -B4M Gر ا�. �ع H���� ���ا . د: � �ن� a`�� ا*�6د و رؤ(�ء ا�$�
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  في حين تغيب عن الحضور كل من االعضاء

  )السعودية(عبداهللا الداود . د

  )فلسطين(عبدالعزيز موسى . د

  )مصر(وفاء عبد الحكيم  .د
 
 


		ــــــــ��א��ـــــــــ����ـــــ�د�א���ــــ 76�� ــــــــ���א��



�	�����������
 2012�−2014א�������������ط�א���

 

  )العراق(ماجد الياسري  .د

  )عمان(حامد السناوي .د

  )السعودية(سلطان الشهراني .د

  )السعوية(احمد عبدالهادي .د

  )مصر(احمد ضبيع  .د

  )السودان(عبداهللا عبدالرحمن  .د

  )السعودية(يوسف محمد ال .د

  )اإلمارات/مصر(مدحت الصباحي   .د

  

  احــــــكلمة اإلفتت
مؤكدا اهمية نضافر الجهود باألعضاء، بكلمة ترحيب اإلجتماع  تركي األمين العامال استهل الدكتور جمال

لمي الطبنفسي مذكرا اننا نرسي تقاليد جديدة في العمل العربي  الع، والتعاون لتفعيل نشاط الشعب وممثلي االتحاد
المشترك، يتطلب منا مزيد الصبر على المعوقات حتى ال نستسلم واننا لن نتمكن من تجاوزها اال العمل الدؤوب 

  والمتواصل
فتح المجال الرؤساء الشعب لعرض ما خالل االجتماع،  عناوين جميع النقاط التي سيتم مناقشتهابعد عرضه ل

 .خلص اليه نشاط شعبهم 

 

  فسية للمرأةشعبة الصحة الن
بطرح موضوع المرأة ) أعضاء 6تتضمن الشعبة (مها سليمان رئيسة شعبة الصحة النفسية للمرأة. قامت د

  :ومعوقات العمل التي تواجهها، وعلى أساسه تم وضع قاعدة بيانات أولية للمرأة تضمنت ما يلي
  تضمين المرأة في مؤتمر اإلتحاد •
  مصغر اإلستعانة بالخبرات من خالل عمل اجتماع •
 )محمد الجندي.د(التواصل المباشر الفردي مع األفراد، ومخاطبة رؤساء الجمعيات المحلية  •

  إصدار قاعدة بيانات خاصة بالمرأة  •
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 اصة  بالصحة النفسية للمرأة العراقيةإنشاء مسودة خ •

  . مع الطبيبات كان  من اهم المعوقات التي واجهتها سوءالتواصلوقد ذكرت أن 
 والمواضيععادل كراني  بالتنويه على أهمية توجيه بعض المجهود نحو المرأة العربية .وقام رئيس اإلتحاد د

  .المتعلقة بها
 

  دمةشعبة طب نفس الطوارئ ورعاية ضحايا الص
  :مأمون مبيض عرضا موجزا انشاط شعبته، من اهم ما جاء فيه . قدم رئيس الشعبة د

  13:، استشاري نفسي6:أطباء(  19عدد األعضاء المسجلين في الشعبة  (  
 تم اإلتفاق على التواصل وإرسال اإليميالت  
 عبة واالتحاد هناك توقعات أن الشعبة تتحرك لإلغاثة، إال أنه من المعروف أن ظروف الش

  عموما ال تسمح بهذا العمل، وإن كانت تشجع عليه
  عادل كراني طباعة . اقترح د(  إعداد الدليل النفسي لرعاية ضحايا الصدمة و الكوارث "

كيب متعلق بالصدمات  وذكر أن هناك )تحوي معلومات مبسطة عن الالجئين " بروشير 
  ألزمات، وقد وضع كالهما على الشبكة العربيةالنفسية وآخر عن التعامل مع األطفال وقت ا

  

  الوسواس  اضطراب الطيف شعبة
  :وائل أبو هندي  رئيس شعبة الوسواس القهري بعرض النقاط التالية. قام د

 

إعداد مطوية عن الوسواس القهري واالضطرابات ذات العالقة مبسطة وشاملة باسم   -
العيادات والمستشفيات النفسية في الوطن االتحاد والشعبة على أن يتم توزيعها على رواد 

 العربي

العمل على نشر المعلومات الخاصة بأشهر أنواع وأشكال الوسواس القهري في البيئة   -
العربية ومحاولة التواصل مع المعالجين التقليديين وأئمة وخطباء المساجد  لتعريفهم 

 لدينيةبالمعلومات الالزمة إلحسان الرجد على أسئلة مريض الوسواس ا

العمل على نشر المعلومات الخاصة بأشهر أنواع وأشكال الوسواس القهري   -
واالضطرابات ذات العالقة بين العاملين بالقطاع التعليمي في المدراس االبتدائية والثانوية من 

  | أجل االكتشاف المبكر للحاالت
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التواصل مع معدي المؤتمرات الطبنفسية خاصة مؤتمرات االتحاد من أجل تدريب  -
األخصائيين النفسانيين ومن يرغب من األطباء على فنيات العالج المعرفي السلوكي 

 ألكثر شيوعا في مجتمعاتناللوسواس القهري بكافة أشكاله السيما الدينية منها وهي ا

 حتى اآلن تضم الشعبة كل من  -

 د وائل أبو هندي رئيس الشعبة من مصر.أ

 يوسف مسلم أخصائي نفسي األردن. أ

 عبد الرحيم الريفي أخصائي نفسي قطر. أ

يجري العمل اآلن بل ويوشك على االنتهاء من إعداد مؤلف شامل يجمع طرق وأساليب   -
  ح الضطراب الوسواس القهري في المجتمعات العربيةوفنيات العالج المتا

  

 والطب الفسي عبر الثقافاتو  شعبة الدين و الصحة النفسية
وشعبة )  تتضمن ثمانية أشخاص(رئيس شعبة الدين دمج كال من شعبة الدين خلدون مروة  . داقترح  

أنه نوه إلى ضرورة اإلبتعاد عن ، كما )تم اقرار مقترحه ( التواصل عبر الثقافات، نظراً لندرة التفاعل 
جزءا من  حل ظاهرة  باعتبارهالدور المؤسسي لالتحاد على أكد الشخصنة وأهمية التداول بين األطباء و
  .المشاركة في انشطتتهابتعاد األطباء والمختصون النفسيون عن 

رغم " و تدين صحي نح... مدونة السكينة" لتفعيل اعداد عملية الطرق الترصد يزال يال كما وضح أنه  
  افتقاده للدعم اللوجستي وتوفير االمكانات لذلكان  
  

   المهام االساسية: ممثلي االتحاد ورؤساء الشعب العلمية/  تذكير 
  :يكا و اسكندنافيا ممثلـــي االتحاد في كل من فرنسا و انكلترا و أمر

 )فرنسا/ تونس –احمد العش ( فرنسا - 
ah.eleuch@gmail.com  

  "الكتاب األبيض لألطباء النفسيين العرب بفرنسا"إعداد  :المهام االساسية

 )أمريكا/ ليبيا –عمر رضا(الواليات المتحدة  - 
redaom@yahoo.com   

  "لنفسيين العرب في أمريكاالكتاب األبيض لألطباء ا"إعداد : المهام االساسية
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 )انقلترا/العراق –وليد خالد عبد الحميد ( بريطانيا و ايرلندا -
hamid@aol.comwabdul  

  "المملكة المتحدة وايرلندا الكتاب األبيض لألطباء النفسيين العرب في "   :إعدادالمهام االساسية 
  )السويد / العراق  – رياض البلداوي. د.أ(  الدول االسكندنافية -

r.baldawi@orienthalsan.nu   

  "البالد االسكندنافيةالكتاب األبيض لألطباء النفسيين العرب في  " إعدادساسية المهام اال

  

  :ادـــباالتح رؤساء الشعــب العلميـــة

  ) فلسطين –عبد العزيز موسى ثابت . د. أ( شعبة طب نفس األطفال والناشئة .  1
abdelazizt@hotmail.com   

المجلة الطب النفسية لألطفال و الناشئة، تنظيم مؤتمر للطب النفسي لألطفال و تأسيس : المهام االساسية

 الناشئة، اعداد الكتاب االبيض عن خدمات الصحة النفسيه لألطفال و الناشئة في العالم العربي

 

  )العراق  –مهى يونس. د. أ(  فسية للمرأةنشعبة الصحة ال.  2
maha.younis@gmail.com   

  للطبيات النفسيات والمتخصصات في علم النفس في الوطن العربي"  قاعدة بيانات"أعداد : المهام االساسية
 

 )مصر  –وفاء عبد الحكيم البهائي(  شعبة الطب النفسي المجتمعى.  3
wafaaelbahaey@yahoo.com  

 " مدونة مكافحة وصمة المرض النفسي واالطباء النفسيين" اعداد : المهام االساسية

 

 )ماجد الياسري العراق(  شعبة الصحة النفسية الشرعية و القضائية.  4
alyassiri@aol.com   

  " خدمات الصحية النفسية الشرعية و العدلية في البالد العربيةلبيض الكتاب اال"اعداد : المهام االساسية
 

 ) مسقط –عمان –الدكتور حامد السناوي(   :شعبة طب نفس المسنين. 5
senawi@squ.edu.om   

المنشورة وتجميع االبحاث العلمية لغة العربية بالمقاييس التشخيصية بال تانقاعدة بياانشاء : المهام االساسية
  في المجالت العلمية والمختصة بطب نفسي المسنين
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 )السعودية  –رانيسلطان الشه( شعبة إضطرابات النوم و اليقظة.  6
dr_sultan2@hotmail.com   

دليل السلوك الصحي "المتعلقة باضطرابات النوم و اليقظة واعداد  تطوير الدراسات العربية: المهام االساسية

 "السليم للنوم و اليقظة

  
 )السعودية - أحمد الهادي ( شعبة العالج النفسي الفردي .  7

dr_alhadi@hotmail.com   
" لألطباء النفسيين الشباناسس وقواعد العالج النفسي الفردي ندوة تكوينية في " اعداد : المهام االساسية
  بمؤتمر االتحاد القادم

 

 )مصر -أحمد ضبيع . د(  شعبة العالج النفسي الجمعي.  8
dr.dobea@gmail.com   

 "ةإستبيان حول العالج النفسي الجمعي في البالد العربي"إعداد  -: المهام االساسية

 

 )السعودية / سوريا  -خلدون مروة ( الطب الفسي عبر الثقافاتو شعبة الدين و الصحة النفسية. 9
khmarwa@hotmail.com   

  "لصحة  نفسية أفضل... نحو تدين صحي:  مدونة السكينـة"إعداد : المهام االساسية
 

 )السودان -عبد اهللا عبد الرحمان ( شعبة التعليم الطبى المستمر.  10
a_abdelrahman53@hotmail.co.uk   

 في المؤتمر القادم لالتحاد " مكانة  وأهمية التعليم الطبى المستمر"ورشة عمل حول االشراف علي : المهام االساسية

  

 )االمارات  –عادل كراني(  شعبة المعلوماتية و اإلتصاالت و النشر اإللكترونى.  11
drkarrani@yahoo.com   

 ) بعد ان تم تأسيسه (  موقع اإلتحاد على الويب طويرت: االساسية هامالم
 

 )السعودية  –محمد اليوسف ( شعبة الطب النفسي و اإلبداع و النقد .  12
dr.alyousef88@gmail.com   

  سي والمنهج النقديمكتبة خاصة بكتب اإلبداع النف تأسيس: المهام االساسية
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 )مصر  –وائل ابوهندي . د. أ(  شعبة اضطراب الطيف الوسواسي.  13
ta@yahoo.commaganinpos  

إعداد مؤلف شامل يجمع و مطوية عن الوسواس القهري واالضطرابات ذات العالقةإعداد   :المهام االساسية
 طرق وأساليب وفنيات العالج المتاح الضطراب الوسواس القهري في المجتمعات العربية 

 )قطر / سوريا  –مأمون مبيض ( شعبة طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة .  14 
mobayed@hotmail.com   

  إعداد الدليل النفسي العملي لرعاية ضحايا الصدمة: المهام االساسية
 )االمارات /مصر –مدحت الصباحي( شعبة تأهيل المريض النفسى .  15

hy@gmail.commedhatelsabba  

و بالتعاون مع الجمعية األمريكية للتأهيل النفسي  تطوير برنامج تدريبي للتأهيل النفسي :المهام االساسية
 تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الجمعية العالمية للتأهيل النفسي اإلجتماعي

 )السعودية -عبداهللا الداود ( شعبة القيم و أخالقيات المهنة .  15
aaldaoud@ksu.edu.sa    

  : تقدم برسالة اعتذار عن مواصلة المهام

أتقدم لسعادة رئيس جمعية أطباء النفس العرب والعضائها الكرام باالعتذار عن العمل في شعبة أخالقيات  "  
لمجال المهم في اختصاص الطب الطب النفسي لعدم تمكني من تكوين فريق عمل قادر على اإلنتاج في هذا ا

 .النفسي

  ".واهللا ولي التوفيق. واشكر لكم صبركم وسعة صدركم في تقبل إعتذارنا        
  :رد االمين العام

أتفهم الصعوبات التي تعترضك و جميع الزمالء رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد، خاصة وان "     
ليد جديدة في العمل العلمي الطبنفسي المشترك،  ان تجربة اتحاد مثل هذه المعوقات متوقعة ونحن نؤسس لتقا

على مستوى جميع  وغير مسبوقة  عربي تكاد تكون رائدة–االطباء النفسيين العرب في التعاون العلمي العرب
 . التخصصات الطبية

فيها حول شخصك أحترم اعتذارك، كما احتم ترشحك يوم تقدمت لرئاسة هذه الشعبة و التي تم التوافق       
 الكريم بناء علي سيرتكم العلمية، 

 كنت اتمنى لو حصل التواصل معي او مع رئيس االتحاد حتى نعمل معا على تذليل الصعوبات      

  "تقبل خالص االحترام و التقدير و السالم عليكم
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�) 2012ديسمبر  -دبي ( ور ــي صــاد فــر لإلتحــي عشــر الثانــالمؤتم-7 �
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  ملحــــق خــــاص
  

  . . . ةــة العربيـوم النفسيـة العلــشبك

 نــن الزمـد مــازات عقــإنج
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  إنجـازات عقــد من الزمـن  . . . ـةيـة العربيـوم النفسـة العلشبكـ
 

  الشعـــــار"  ... أرابيسينـات/  شــعــن" 
        

  وخدمات الصحة النفسية رقيـا بالعلـوم النفسيــةعربي نحو تعاون أكاديمـي 

  الرسـالة"  ... رابسينـاتأ/  شــعــن" 

، رقيا بخدمات الصحة النفسية في األقطار العربية  مع إبرا ز الخصائص تطوير ابحاث ودراسات العلوم النفسية
  المميزة للممارسة النفسية في البالد العربية

 

 ـــاتوالطموح األهـــداف... الشبكـــة
 : تأسيــــــس 

o م النفسدليل األطباء النفسانيين و أساتذة عل 

o  بنك األبحاث الطبنفسية و العلمنفسية العربية 

o  دليل الجمعيات الطبنفسية والعلمنفسية 

o  دليل المكتبة النفسية العربية 

o دليل الروائز و االختبارات النفسية العربية 

o دليل المؤتمرات النفسية العربية و العالمية 

o  ترونيدليل المواقع النفسية العربية و العالمية والنشر اإللك 

o  منتدى الحوار لألطباء و علماء النفس 

o  المعجم الوسع للعلوم النفسية 

o  "دليل الوظائف النفسية العربية  
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o " العربيةدليل مراكز االستشفاء الطبنفسية 

o  "جائزة شبكة العلوم النفسية العربية 

o  نشر إصدارات التراث النفسي العربإسالمي 

o تكريم الراسخون في العلوم النفسية العربية 

o الكتاب األبيض لواقع العلوم النفسية 

 مراحــــل إالعـــداد

  الطرق والوسائل

  :في ظل اإلنشغال بهموم اإلختصاص 

 دين المعرفة اكتسحت المعلوماتية جميع ميا -

 تحكمت البرمجيات في كافة األجهزة المسيرة لحياتنا -

 أمسكت اإلنترنت قبضتها على كافة مصادر المعلومات -

 ...)مؤتمرات، دراسة، بيع، شراء(قدمت خدمات في غاية التنوع والثراء  - 

  )بداية عهد انتشار اإلنترنت(التفكير إلعداد هذه الشبكة يعود إلى منتصف التسعينات  -

  رف الفكريالت... حلم بعيد المنال... كرةالف -
 

  في ظل انشغال لعاملين في ميادين العلوم النفسية

  العيادات والمشافي لمعالجة المرضى -

 أروقة الجامعات للتدريس  -

 المعلوماتية وأدواتها التفكير في  -

 اختصاصهمما يمكن أن تقدمه لهم من خدمات تساهم في رقي  فيالتفكير  - 
 

  :جياتمع تطور البرم

 أهلهاالمعلوماتية في متناول غير  -

كان إلى زمن قريب عالما مجهوال كله رموز ال يقدر (ولوج اخصائيي العلوم النفسية العالم المعلوماتي   -
 )على فكها غير أخصائي هذا الفرع من العلوم
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  النفساني و الثورة المعلوماتية

 فيالستفادة من خدماتها ل هو بتقديري ضروري،  بل اختياري العربي في هذه الثورةالنفساني لم يعد انخراط 
  .رقي االختصاص

عولمة شرسة هو ايضا ضرورة في ظل ، للعلوم النفسية العربية في الوطن العربيعاكسة إن تأسيس شبكة تكون مرآة 
 شعارها لحاقا او انسحاقا، ال مكان فيها لمن لم بفتك له موقعا في هذا العالم ال تبقي و التذر

 .إعالما و  تعليماو إبداعا و تنظيرا: الجبهات على جميع معركة مصيرية يواجه النفساني العربي -

لم  كالسيكية ى عليها الزمن، وال بأدوات عمليةمعرفية عف ةال يمكن مواجهة إعصار المعلومات بعد -
  عصر المعلومات اتطبتتلبية م و بياناتلمعالجة ال ،تتطور

 

  مالمح التأسيس"... تاأرابسين" الشبكة 

  2000جانفي سنة : بداية اإلعداد العملي لتأسيس الشبكة

  هذا الفرع من العلوماالتصال بالبريد الورقي أو إلكتروني بجميع األطراف المعنية ب: الوسائل
 

 المصادر

 لبنان  -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“لنفسي العربياالدليل " -

  اتحاد األطباء النفسانيين العرب:“المجلة العربية للطب النفسي" -

 لبنان  -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“الثقافة النفسيةالتخصصية" -

 .لهيئة المصرية للكتابا:“علم النفس"مجلة    - 
  

  التــــــالمراس ــــاتقائم -1
  التـالمراس ــاتقائمالتسجيل في   

 asphttp://arabpsynet.com/subs1. 
 

  النفـس علم أساتـذة و األطبـاء دليـل تأسيــس -2
 

  ةــر العلميــدة السيـفي قاع ثـالبح
  ا��������ن أ���ء

http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp  
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�ة �  ��'&%$ ا� وأ"!� ��أ��
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

 

   العلمنفسيـة و الطبنفسية األبحـاث بنـك تأسيـس -3
 

http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm 
 

كنواة جامعة لكل األبحاث  و دراسات  قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية العربيةتم تأسيس 
، تحوي عناوين األبحاث، أسماء )عربية، إنكليزية،  الفرنسية(، ثالثية اللغةالعلوم النفسية العربية

 . شرالن الباحثين، الملخصات و الكلمات المفاحية، مصدر
 http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

 

  يتم  البحث من خالل  الكلمات المفتاحية، عنوان الدراسة، اسم المؤلف  ملخصا 6458تحوى قاعدة بيانات األبحاث على  - 

 .المصدر، تاريخ النشر، البلد، الكلمات المفتاحيةعرض الملخص، اسم المؤلف، : نتائج البحث -

http://www.arabpsynet.com/paper/defaultWord.asp  
  

  النفسيـــــة للعلــــوم العربيـــة المجلـــة - 4

  العلوم النفسية العربية مجلة فصلية اكاديمية مختصة تصدرها الكترونيا شبكة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  

 
  2014   عــــربي&  اء ــــشت 42-41دد ـــالع

 "المعوقات و التحديات... اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي:الملف

  عبد العزيز بن صالح المطوع: فاشرا
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=41 

 

 )العربية  مستجدات العلوم النفسية( "  بصائـر نفسيـة: " مجلة-5
  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm  
  2014ع   ـــربي& اء  ــشت 10 لعـــددا

 - 4- مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة :الملف -
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10.rar 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10.pdf 
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   " للشبكـــة النفســـي الكتــــاب"  -  6

  مختصة تصدرها شبكة العلوم النفسية العربيةالكترونية  فصلية مكتبية اصدرات  -
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

  2014    خريف /  و الثالثون   الرابع   اإلصـدار 

  علم النفس اإليجابي
  محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34/eB34MSACont&Pref.pdf 

  تنزيل كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=134 

 

  ) خارج اإلصدارات الدورية( "وفي أنفسكم"  -7
  

 www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

    2014    خريف /  و الثالثون   الرابع   اإلصــــدار

  ألف جلسة وجلسة لحظات مع فرويد في التحليل النفسي
  عبد الهادي الفقير. د  

  

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HS-Elfakir2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HS-Elfakir2014.rar 

 

 الدراسة في التراث النفسي إصدارات لجنة البحث و – 8
  

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 

   2014     أكتوبر / العاشر  اإلصــــدار

 االجتماعي عند العرب -نشوء وتطور الفكر النفسي 

 عيـون الســود نـــزار.أ   
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT10Nizar2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT10Nizar2014.rar   
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  الكتــاب األبيـض السنــوي دارات ــإص–9
 

http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

  2013     االصـــدار الثاني

 الصحة النفسية في دولة فلسطين  - 

  عبد العزيز موسى ثابت. د
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB.ThabetB2.rar   
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB.ThabetB2.pdf 

 

  )إصـدارات خـاصة ( " للشبكــة النفســي الكتـاب" - 10
  

  "ما سواها و"إصدارات 
  األول   دار ـاإلص
 )الجزء األول(“ -سواهاما  و ”صادق في النفس تأمالت - 

  صادق السامرائي. د
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1000 

 

  ) يحيى الرخاوي" (و التطور االنسان"  اصدارات
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRak.htm 

  2014شتاء –خريف –اإلدراك 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter14.pdf 

  

   "  العربيـة ـوم النفسيـةالعل االصـدارات " بنـك  -11
 بنك اإلصدارات و المؤلفـات و المراجـع  الطنفسيـة و العلمنفسيـة

  مؤلفا 534خاصة بإلصدارات الطبنفسية و العلمنفسية العربية، تحوي على ملخصات " قاعدة بيانات"تأسيس 
 بارسال ملخصات اصدرات تشارك اثراء قاعدة بيانات االصدارا

 ات اإلصدارات النفسيةالبحث في قاعدة بيان
www.arabpsynet.com/Book/default.asp  

  ج اإلصدارات النفسيةانموذج ادر
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  
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  العالمية وو االختبارات النفسية العربية  دليل الروائز -12
  

  ــة علـــى الشبكــةالمبرمج اإلختبـــارات

   Hamdepسلم تقييم درجة االكتئاب لهاميلتو -
http://www.arabpsynet.com/hamDep/Hamdep.htm  

  hamanx سلـم تقييـم درجـة القلـق لهاميلتـون -
 http://www.arabpsynet.com/hamAnx/hamanx.htm 

  2011 الشهرية استبيان تحري االضطرابات النفسية السابقة للدورة - 

http://www.arabpsynet.com/PMS/PMS.HTM 

 

  ”لموســعا"المعجــم االلكترونــي المكتبــي   - 13
  

  المعجــم االلكترونــي المكتبــي:”العربي  الموسع
  

  )  مصطلح 36646  / فرنسي –انجليزي  - عربي( اإلصدار العربي
  

 العربي دليل اصدار الموسع -
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm   

 

  ALMUWASSAA ي المكتبــيالمعجـم االلكترونـ:اإلنكليزي الموسع
 )  مصطلح 44142(   عربي - فرنسي- اصدار انجليزي 

 الموسع االنكليزي اصداردليل  -

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 

 

  ALMOUWASSAA المعجــم االلكترونــي المكتبــي:الفرنسي  الموسع

 )  مصطلح 36646(   عربي-انجليزي- اصدار فرنسي

 لفرنسيدليل اصدار الموسع ا -

www.arabpsynet.com/eDictBooks/index.eBookDict.Fr.htm  
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  ”الوجيـــز" : ي االلكترونــي المكتبـ مالمعجـ -14
 

 االلكترونــي المكتبــي  المعجــم : يــالعرب الوجيـز
  

  )تنزل حر (  اإلصدار العربي ارتباطات تحميليل دل

 فرنسي –انجليزي  -عربي  :اصدر ثالثي اللغة
www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.HTM 

 

  ”ALWAJIZ“  -تبــي االلكترونــي المك المعجــم:اإلنكليزي الوجيـز
  

 )تنزل حر (  اإلصدار االنكليزي ارتباطات تحميلدليل 

 )عربي –فرنسي  -إنكليزي( ثالثي اللغة : أولإصدار 

 )فرنسي  -إنكليزي( ثنائي اللغة : ثانإصدار 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.HTM 
 

  ”ALWAJIZ“  -االلكترونــي المكتبــي  المعجــم:الفرنسي الوجيـز

 )تنزل حر (  اإلصدار الفرنسي ارتباطات تحميلدليل 

 )عربي -إنكليزي –فرنسي (ثالثي اللغة : أولإصدار 

 )إنكليزي-فرنسي (ثنائي اللغة : ثانإصدار 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.HTM  
 

  ”التفاعلـي: " االلكترونــي الشبكــي المعجــم-15
 

  )  مصطلح 32163/فرنسي -انجليزي  - عربي: (”يــي العربــالتفاعل“ 

  ارتباط صفحة البحث
www.arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm 

  فرنسي/ انكليزي : عرض نتائج البحث
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 جديد لح نفسي عربيادراج مقترح ترجمة مصطوذج من
http://www.arabpsynet.com/AR/arForm.htm  

 

 )  مصطلح 44142/عربي -فرنسي –انجليزي (: ”زيــنكليي االــالتفاعل“ 

  ارتباط صفحة البحث
http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

  عربي/ فرنسي : عرض نتائج البحث
  نوذج ادراج مقترح ترجمة مصطلح نفسي نكليزي جديد

www.arbpsynet.com/propeng/engPropForm.htm 

 

  )  مصطلح 36646 /عربي- انجليزي –فرنسي( ” : ”يــسفرني الــالتفاعل“ 

 ارتباط صفحة البحث
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm 

  عربي/ انكليزي :: عرض نتائج البحث

 فرنسي جديدادراج مقترح ترجمة مصطلح نفسي وذج من
www.arbpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm 

 

  )قرص ليزري ( ” المبرمج:" يااللكترونـي  القرص المعجـم-16
< <

   ePsyDictCاإلصدار الكامل  قرص ليزري

  )عربي. إنكليزي. فرنسي/عربي. فرنسي. إنكليزي /إنكليزي.فرنسي.عربي(
ا في العلوم النفسية حلمصط 112919على )ثالثي اللغة  ("  سي دي "يحتوي اإلصدار الكامل لـ 

  ثالث معاجم، موزعة على 

  )إنكليزي.فرنسي.عربي(  المعجم النفسي العربي -

  )عربي. فرنسي. إنكليزي(   المعجم النفسي اإلنكليزي -

  )عربي. إنكليزي. فرنسي( المعجم النفسي الفرنسي-
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  )تحميل حر ( ة بيننزيل نسخة تجري
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 


 +)X/9�ت ا�وs +# آ� (�ف آ�+� ي -3j�Dول +` ا�+)X/9�ت ا��ف ا
 �/�5�>� ا�Kث

 

    ePsyDictAEاإلصدار العربي االنكليزي ليزري  قرص

  )عربي  . فرنسي. إنكليزي/ فرنسي .إنكليزي.عربي(
  

    ePsyDictAFاإلصدار العربي الفرنسي ليزري   قرص

  )عربي  .  يإنكليز. فرنسي/ إنكليزي  .فرنسي.عربي(
  

    ePsyDictEFاإلصدار االنكليزي الفرنسي  ليزري   قرص

  )فرنسي . إنكليزي/ فرنسي .إنكليزي(
  

  )تحميل حر ( ية بننزيل نسخة تجري
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEF.exe 

 

 +)X/9�ت ا�وs +# آ� (�ف  +)X/9�ت ا��فآ�+� -3ي j�Dول +` ا�ا
�5��5/� 

 

  العالميـة و العربيـة النفسـيـة المؤتمـرات دليـل – 17
< <

  مؤتمرات العلــــــوم النفسيـــــة العربيـــة
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm  

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

  :قامت الشبكة  بالتعريف و الدعوة الى  ةعشر سنى إحدعلى مدى  
 ا طبنفسيا و علمنفسيا في كامل الوطن العربيمؤتمر 332 •

)1( لشهادات الماجستر لعديد اقسام الطبنفسي و علمنفس في الجامعات العربية تكويني ىملتق 13  

   س/م 27:الذين عرفت بهم الشبكة لمؤتمراتلالمعدل السنوي  -
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  العربيــة  النفسيـــة العـلــوم مجــالت دليــل – 18
  

   )تحميل حر (   مجالت و دوريات  بكامل نصوصها
 "االصدار العربي"المجلة العالمية للطب النفسي  -

  )سويسرا  –ة العالمية للطب النفسي الجمعي( 
http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Oct2013.pdf  

 

 المجلة العربية للطب النفسي - 

 )األردن –اتحاد االطباء النفسيين العرب ( 
www.arabpsynet.com/Journals/ajp/index-ajp.htm 

 

  2014 مايالى العدد االخير  2008 – بكامل نصوصها بداية من العدد الثاني من المجلد التاسع عشر

  2009نوفمبر  – 20مجلد  2مع ملخصات كامل اعدادها من العدد األول الي العدد 

 يــالنفس بــللط ةــالسوداني ةــالمجل - 

  )النفسي للطب السودانية الجمعية( 
 SPJ.htm-www.arabpsynet.com/Journals/SPJ/index 

 
  فهارس و ملخصات مجالت العلوم النفسية العربية

 
  http://www.arabpsynet.com/HomePage/ReviewsAr3.htm 

 

  العربيـــة  النفسيــة العلــوم جمعيـات دليــل – 19
تم تأسيس صفحة الجمعيات العلوم النفسية العربية للتعريف بها و بأعضائها و لتسليط األضواء  -

  ا، سعيا لمد جسور التواصل بين الجمعيات و تبادل التجارب والخبراتعلى أهدافها وأنشطته

  Ass.Ar.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psyإلصدار العربيا -

  Ass.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy الفرنسي اإلصدار - 

   Ass..htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psyاإلصداراإلنكليزي
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 ة ــالعالمي دليـل المواقــع النفسيــة العربيــة و-20
 أهم مواقع االضطرابات العلمنفسية العالمية -
 اهم مواقع العلوم النفسية العربية  -  
  أهم المواقع الشخصية ألهل االختصاص -  

  صفحــة ارتباطــات العلـــوم النفسيــة
  إلصدار العربيا   -

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm 

  اإلصدار الفرنسي -
Links.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 

  اإلنكليزياإلصدار -
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm 

  بـى الويـة علـالنفسي اطـات مواقـع اإلضطرابـاتارتب
  ارتباط 46: ارتباطات لمواقع علوم نفسية عربية

   ارتباط 23 :علماء النفس وألطباء " مواقع شخصية"ارتباطات ل
 

  ســاء النفـعلم منتـدى الحـوار لألطبـاء و-21
 

 تأسيـس صفحـة المنتــدى النفســي العربـي 
  Forum.Ar.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psyإلصدار العربيا   -

 Forum.Fr.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psyاإلصدار الفرنسي -

  Forum.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psyاإلنكليزياإلصدار -

 

 ــز شبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة وائج – 22
-   

  ــة العربيــــةجائــزة شبكــة العلــوم النفسي -
 2010سنة ” جائزة شبكة العلوم النفسية العربية“أسست  -

  يطلق سنويا على الجائزة اسم شخصية علمية مميزة، و في ذلك تكريم رمزي لعلم من اعالم العلوم النفسية العربية
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 بين علم النفس والطب النفسي" بالتنـاوب"و" سنويا"تسند الجائزة   -

 :”عمـل جماعـي“ او  ” عمل فردي”تمنح الجائزة لـ -

 قدم خدمات مميزة ساهمت في تطور العلوم النفسية العربية  -

  )من تاريخ الجائزة ( وات األخيرة ة العربية  للعشر سنشكَّل إضافة هامة في رقي العلوم النفسي  -

  الجـوائـــــز
 
  ســــم النفـــي علـــف 2010 -
 جائزة عبد الستار ابراهيم لشبكة العلوم النفسية العربية -

 السودان–عمر خليفة الهارون . د.أ: الفائز -
 ”توطين علم النفس في الوطن العربي“: عن مؤلفه -

  
  ي ـــب النفســـي الطـــف  2011

 د احمد  النابلسي لشبكة العلوم النفسية العربية جائزة محم -

 مصر  –احمد لطفي الشربيني . د:الفائز -
 ” الدليل الى فهم و عالج االكتئاب“:عن مؤلفه -
-  

  ســــم النفـــي علـــف 2012
 جائزة مالك بدري  لشبكة العلوم النفسية العربية  -

 سوريا/ محمد ايمن عرقسوسي السعودية .د: الفائز -
 التفكر االرتقائي اإلسالمي " :عن مؤلفه -

-  Islamic Transcendental Meditation (I.T.M) 
 

  يـــب النفســـي الطـــف 2013
   2013جـائزة يحيى الرخاوي لشبكة العلـوم النفسيـة العربيـة   -

  2013حجب جائزة الشبكة لعام تم 
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 ـوم النفسيـــــةالراسخــون فــي العلــ جائــزة
  

 10:  ى تاسيسهــــــــافي ذكـــــر: 2013

  شبكة العلوم النفسية العربية تكرم 
  ربـن العــاء النفسانييـرز العلمـات من ابـشخصي:  10

  بلقـــب

<>Ê<áç{{{{~‰]†Ö]í{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{×ÃÖ]<ê{{{{> < <
www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf 

  
  

  ي ــــب النفســــــالط

  مصر - يحيى الرخاوي -

  مصر -   احمد عكاشة -

  لبنان -يمحمد أحمد النابلس -

  العراق -صادق السامرائي -

-  االردن -عدنان التكريتي 

  ســــــم النفـــــعل

  مصر -  عبد الستار ابراهيم -

  لبنان -مصطفى حجازي -

  لبنان -علي زيعور -

  مصر -   قدري حفني -

  مصر – أحمد عبد الخالق -

  ةـــة العربيـــوم النفسيـــة العلـــشبك رمــتك: 2014
  انـــد سرحــور وليـــالدكتاذ ـــاألست

{{Ï×e{{{g{>< <

<~‰]†Ö]{{{{{{Ê<áç{{{{{{{{{{×ÃÖ]<ê{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{í{>  
 
 


		ــــــــ��א��ـــــــــ�� 112�� ��ـــــ�د�א���ــــــــــــ���א��



�2012�−2014א��
����������	ط�א����������������� �

 

  2014ابات الفصام كرسي سليم عمار لألبحاث في اضطر جائــزة

سنويا، شخصية " الشبكة" تكريما للرواد الراحلين من علماءنا في الطب النفسي و علم النفس، تكرم 

اطالق  2014كرسي البحث العلمي في العوم النفسية ، تم سنة "طبنفسية عربية باطالق اسمها على 

  هذا العام   على كرسي) تونس (البروفيسور سليم عمار   اسم

  "2015م عمار لألبحاث العربية حول الفصــام كرسي سلي"
  

***  ***  ***  

 النفســيالمؤتمـــر العربـــي الثالــث عشــر للطـــب 
  المحـــور الرئيســــي

  والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن

  دعوة للمشاركة
www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014Liban.pdf 

 فنــدق مونــرو -بيــروت، لبنـــان  2014نوفمبـــر    27-29

  اتحـــاد األطبــاء النفسييــن العـــرب: لمنظـــما

  الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســـي: المضيــف 

  الجمعيــة العالميـة للطــب النفســي: الراعــي المشــارك
   

      ***   ***  

 األمين العام التحـاد األطبـاء النفسييـن العـرب حول المؤتمـررسائل 
   الرسالة االولى

 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky1Papc2014.pdf 
 الرسالة الثانية

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky3Papc2014.pdf 
  الرسالةالثالثة

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky2Papc2014.pdf 
***    ***  

www.papc2014.com 

 للتواصـــــــــــــل

president@lpsonline.org - rp@pericomms.com - panarab2014@lpsonline.org  
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 )اصدارات سابقة  (  الرعاية النفسية لضحايا الصدمة  علّنا نساهم في رفع مستوى 

 الرعايــة النفسيـــة لسجيـــن الـــرأي واألسيــــر
  التأهيل الجسدي والنفسي واالجتماعي

  مأمون مبيض. د
www.arabpsynet.com/Books/Mobayed.B2.FullText.pdf 

***   ***  

  ةـــورة الليبيــن الثــزم لــــــم و االمــــة االلـــــحلات رــــــيومي

  ةــــــد الصدمــــرب ما بعـــــك
  ذاتالمن رعاية كرب المصدوم الى كرب 

  عمررضا. د

    eda.pdfhttp://www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS35OmarR  

***   *** 

 كـــــرب مــا بعــــد الصدمـــــة
  دراســات فلسطينيــة فــي الصحـة النفسيـة فــي قطـاع غـزة

  عبــد العزيــز موسـى ثابـــت. د.أ 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35HSThabet.pdf  

****   ****  

 "المجلــة العربيــة للعلــوم النفسيــة" 
   )الجزء الثاني(  يور عربن منظـإضطرابـات الشـدة التاليـة للصدمـة م :فالملـ 

  2007  شتـــــاء    13العـــدد 
.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.exewww.arabpsynet    

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.pdf  
***    ****  

 "المجلــة العربيــة للعلــوم النفسيــة" 
  )الجزء االول (  يور عربن منظـإضطرابـات الشـدة التاليـة للصدمـة م:ف الملـ 

  2006 خــريــــف    12العـــدد 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.exe   
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.pdf  
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  التعامـل مع األطفــال وقـت األزمــات: الصدمـات النفسيــة
  مأمــــون مبيـــــــض. د.أ

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34HSMobayed.pdf  
  

****    ****  

 "المجلــة العربيــة للعلــوم النفسيــة" 
 " التداعيـات السيكولوجيـة للحـرب و الحصــار...زةغـ" :  الملـف   

     2009خريــــــــــف  24 العـــدد 
 www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.exe  

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.pdf   
****    ****  

  الضغــوط و الخبـــرات النفسيـــة الصادمــــة
  ردود أفعــــال و تدخـــل

  عبـد العزيز موسـى ثابـت. د.أ
     

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33HSThabet.pdf  
****    ****  

 الدعـــــم النفســــي ضــــرورة مجتمعيــــة
  مرسلينـــا شعبــان حســــن. د   

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB31HS-MarselinaPTSD.pdf  
****    ****  

  ليــة للصدمــةمعالجــة االضطرابــات التا
  آفاق جديدة) : EMDR(إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين 

  وليد خالد عبد الحميد. د 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29.exe  

****    ****  

   ثـواري الكـدليــل الدعــــم النفســـي فــ 
  مصطفـى شكيـب

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB26.exe  
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