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  ـــ�ءــــا���ــ

 والذين دنىأ كحد سنوات سبع لمدة العضوية حق لهم كان الذين هم
 البحوث خالل من اإلسالمي النفس علم تطوير في مقدر إسهام لهم كان

 .الرابطة أنشطة في كبير إسهام لهم كان أو التدريس، أو والكتابة

  ـــ�ءـــــــا�
	ـ

 والذين المتصلة، العلوم أو النفس علم في المتخصصون األشخاص هم
 النفس وعلم االتفاقات بين المقارن النفس علم بقضايا اهتماماً يبدون

 .اإلسالمي

  الطـــالب ا�
	ـــــ�ء

 يقومون والذين الجامعية بعد ما أو الجامعية المرحلة في األعضاء هم 
 .المتصلة العلوم أو النفس علم أسلمة قضايا في ببحوث

 .العضوية في المذكورة الفئات حق التنفيذية الجمعية تحدد -

 .للرابطة الداخلية الالئحة في تُضمن رةالمذكو للفئات العضوية معايير - 

 تُضمن الطالب واألعضاء الزمالء فئات على السنوية االستحقاقات -
 .للرابطة الداخلية الالئحة في

 دفع بعد إال تتم ال الرابطة في المذكورة الفئات من أي عضوية -
 .المقررة االستحقاقات

 في عليها وصالمنص اإلجراءات حسب الفخريون الزمالء ينتخب -
 .للرابطة استحقاقات أي من إعفائها ويتم الداخلية الالئحة

  ا�����ـــ� ا����ـــ� ���ا��ـــ

 .2011 أكتوبر 14/16:  التاريخ

 ماليزيا:  المكان

  المبور كواال/ العالمية اإلسالمية الجامعة

  :ارتباطـــات المؤتمـــر

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ29-30ConfIAMP.Malaysia.pdf 

 �ــــــــــــــ�اف ا�����ـــــــــــأه

 .اإلسالمية المجتمعات في النفسية العلوم توطين في المساهمة �

 وطالبه النفس بعلم المشتغلين لدي الوعي رفع في المساهمة �
 .الرباني الهدي معطيات وفق والبحثية المهنية الممارسات ضبط بضرورة

 جهودهم وتوحيد المسلمين النفس علماء بين الروابط توثيق في المساهمة �
 .المعاصرة واالجتماعية الفردية للمشكالت الناجعة الحلول تقديم في

��ـــ �� ـ�ــــــا�

  .م1997 العام في تأسست

 �افــــا�هـــــ

 .النفس علم وتأصيل أسلمة

 .بينهم فيما المسلمين النفس علماء لربط شبكة خلق

 النفس لعلماء التدريب فرص وتوفير دورية بصفة العمل ورش عقد
 .التخصصات كافة في

 .دوري عالمي مؤتمر عقد

 اإلسالمية وغير اإلسالمية الدول في النفس علم شعب تزويد
 وتصميم لجامعي،ا المستوى في المناهج تطوير مثل المهنية باالستشارات
 بالجوانب المتعلقة المواضيع في االستشارات وتقديم النفسية االختبارات

 .واإلكلينيكية والتنظيمية الصحية

 تبادل جهود بدعم المختلفة البلدان في النفس لعلم التوثيق في اإلسهام
 .المطبوعات

 الجامعات من لالستفادة بلدانهم خارج للذهاب الباحثين مساعدة
 .األخرى المؤسسات وكافة والمكتبات لوالمعام

 .والباحثين الطالب تبادل تشجيع

 .المشترك االهتمام ذات المواضيع في والعالمية الوطنية المنظمات مع التعاون

 .المختلفة العلوم لتطوير الهادفة البحوث في المشاركة

 .اإلسالمي النفس لعلم ايجابية أكثر وتفهم نظرة اجل من العمل 

 .اإلسالمي النفس بعلم تعني متخصصة تبةمك تأسيس 

 ا��%$�ـــ#ي ا��!�ـــ 

 طه بشير الزبير/  بروفيسور: الرابطة رئيس  

 ناجمة أبو إنتصار/  دكتور : الرابطة رئيس نائب 

 شنان الحسن محمد/  دكتور : العام األمين 

  مصطفى الجيلي أسامة/  دكتور: العام األمين نائب 

  الرحمن عبد عبير/  دكتور: المالي األمين  

ــــــــــــا�)	ــــ'& 

	
  'نـــــــــــا�$(�& �ءــــــــــا�

 النفس، علم وتأصيل أسلمة في مقدر إسهام لهم كان الذين األعضاء هم
 من يكونوا أن يشترط وال مالياً، أو أكاديمياً للرابطة كبير دعم لهم كان أو

  .النفس علماء
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 .اإلسالمي العالم في البشرية التنمية �

 . اإلسالمية البيئات في وتوطينه النفسي القياس حركة �

 . النفسية الصحة تحقيق في اإلسالمي الدين دور �

 . والتعصب والتطرف العنف ظاهرة �

 . اإلسالم في واإلبداع الموهبة رعاية �

 . البينية الهجرة وقضايا للغرب اإلسالمية العقول هجرة ظاهرة �

 المسلم لنفسا علم ودور اإلسالمية البلدان في المجتمعية المشكالت �
 . حلها في

 . اإلسالمي العالم في األسرة قضايا �

 . المعاصر المسلم شخصية في ودراسات رؤى ا �

 مع البينية اإلسالمية الثقافات( الثقافي عبر النفس علم في دراسات �
  )األخرى الثقافات

  ��-�رآـــــ'ن ا

  .الجامعات فى النفس علم أقسام -1

  .سالمىاإل العالم فى النفسية الجمعيات -2

 الخدمة ومؤسسات اإلرشاد ومراكز النفسي الطب مستشفيات -3
  .النفسي والبحث

  .المؤتمر بموضوع العالقة ذات والدولية اإلقليمية المؤسسات -4

  .النفسي بالعمل العالقة ذوي األفراد -5

�$/ـ �تــــــا���ا�ــ�  ــ�راتــــــوا0

 وخارجه السودان خلدا من بالمؤتمر الخاصة المراسالت جميع توجه
 النفس علماء لرابطة الثالث المؤتمر سكرتارية:  التالي العنوان على

  .المسلمين

  الخرطوم جامعة – اآلداب كلية – النفس علم قسم

  00249- 183-741893:  فاكس/  تلفون

  iaompsy@yahoo.com: الكتروني بريد

  

 تأصيل خالل من وسلوكا منهجا الوسطية ترسيخ في المساهمة � 
 .النفسية العلوم وأسلمة

 .النفسية الرؤى مختلف بين والفكري العلمي والتالقح للحوار فرصة خلق �

 . اإلسالمية الهوية بناء في التربوية المناهج دور تعزيز �

 .وأهدافها المناهج وحدة عبر األمة ووحدة االنتماء قيم رفع �

 مجتمعاتنا في واإليجابي الثقافي عبر النفس علم دور تعزيز �
 .األخرى والمجتمعات سالميةاإل

 والسالم التعايش تحقيق في الثقافي عبر النفس علم دور تعزيز �
 .المستدامة والتنمية

 في المسلمين النفس علماء بين والتعاون والتعارف والتالحم التالقح �
 .المختلفة اإلسالم بالد

 غيرهم لدى للمسلمين المشوه النمطي اإلدراك تعديل في المساهمة �

  .المسلمين النفس لعلماء النفسية الممارسة يوجه أخالقي يثاقم صياغة �

 ـ�ــــــــا�����ــ �ورــــ�2ـــ

 التطلعات..  المنجزات... المعاصرين المسلمين النفس علماء جهود �
 .الموجهات... 

 . الحضاري والحوار العولمة تفاعالت في المسلمين العلماء دور �

 .والتطبيق النظرية بين اإلسالمي النفسي المنهج �

 .النفس علم ميادين في البحث لمستقبل اإلسالمية الرؤى �

 .. الحديث النفس وعلم اإلسالمي النفسي التراث في النفسية المفاهيم �

 .والتنمية والسالم التعايش قضايا في ودوره اإليجابي النفس علم �

 .اإلسالمي العالم في الحياة وجودة التطبيقي النفس علم �

 .اإلسالمية األمة بناء على اسهاوانعك التعليم كونية �

 علمي منظور من والقصور الفعالية الحديث العصر في النفس علم �
 . وحضاري

 حضارية رؤية وفق اإلسالمي العالم بجامعات النفسية المناهج تقويم �
  .إسالمية

                  
�����������א��:�ق���������������������س�א�א
ط����������������������א �

��������������אز
���و�������
�و���
������������ط��������������� �

ـــــــــــ�ت ا�)���ـــــــــــا��ر3  

  :األولى الجامعية الدرجة

  اآلداب بكالوريوس: الدرجة اسم

  األول القسم الثانية الشرف درجة

  م1972 العام: الخرطوم جامعة: الجامعة اسم

  ):أ( الثانية  العلمية الدرجة -2

Arabpsynet e.Journal:  N°29-30 – Winter&Spring 2011  ـــــ���  �ــــــ���	
�ـــــــــ� ���
ــ��    : �ـــــــ� �
	���ـــــــ�� � ـــــــ��     29-30�
ـ	ــ 2011���ـــــــــــ�  &��ــ 

pdf.IAMP.ass/Associationswww.arabpsynet.com/  
2    

www.arabpsynet.com/Associations/IAMP.ass.pdf


AssociationAssociationAssociationAssociation  ������������������������� �

 

  االداب ماجستير:  االسم

  االخالقي النفس علم: التخصص

  م1976:العام. المتحدة المملكة/  بيرمنجهام جامعة: الجامعة

  ):ب( الثانية الجامعية الدرجة

  العلوم ماجستير: االسم

  التجريبي النفس علم: التخصص

  .المتحدة المملكة/ برايتون/ سسكس جامعة:الجامعة

   .م1978:العام

  : األولى األطروحة عنوان

 .السوداء المنطقة  وفسلجة تشريح في ةدراس

  )Neuro-anatomical and neurosiological investigations of the substantia in nominata(  

  :الثانية األطروحة عنوان

  .الفصام مرضى  لدى االنتباه اختالالت

  )Attentional deficits in Schizophrenia  (  

  :الثالثة الدرجة -2

  :الفلسفة اهدكتور االسم

  .الفسيولوجي النفس علم:التخصص

  المتحدة المملكة/ شيفيلد: الجامعة

  م1982 العام

  :األطروحة عنوان

  .الشهية وظائف في بالتحكم الصلة ذات المركزي العصبي الجهاز في العصبية الدائريات

  )Neural-circuitry involved in the regulation   of feeding and oral stereotypy(  

ـــــــــــــــ7 ا�آ�د&��ـــــــــــــا�'5�4 

  1982 الخرطوم جامعة – اآلداب كلية – النفس علم قسم في محاضر /1

  م1985-84 الخرطوم جامعة -الطب كلية في متعاون محاضر/ 2

  م1985-82 الخرطوم/  والمسرح الموسيقى معهد متعاون محاضر/3

  م1988- 86 الخرطوم معةجا – اآلداب كلية مشارك أستاذ/ 4

  1990-88 المتحدة اإلمارات جامعة التربية كلية –النفس علم قسم-منتدب مشارك أستاذ/ 5

  . م1993 الخرطوم جامعة - النفس علم قسم - أستاذ/ 6

ـــــــــــــــا8دار& 7ـــــــــــــا�'5�4  

  م1986-84 الخرطوم جامعة – اآلداب كلية – النفس علم قسم رئيس /1

  م1988-82 الخرطوم جامعة – اآلداب كلية مجلس عضو /2

  م1987-85 الخرطوم جامعة - التربية كلية مجلس عضو /3

  م1991-89 العربية اإلمارات جامعة – التربية كلية مجلس عضو /4

   م1993 -91العربية اإلمارات جامعة/ التربية كلية عمادة/  التنفيذية اللجنة عضو/ 5
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  م1998 -94الخرطوم جامعة مدير نائب /6

  م2000-98 الخرطوم جامعة مدير/ 7

  م2001-2000 العالي التعليم وزير /8

  2005 -2001 والتقانة العلوم وزير /9

   -2005 الداخلية وزير /10

 ا���ر&ــــــــــــــــــ�

 : التالية الموضوعات أو المساقات تدريس

  ...علم ي،اإلكلينيك النفس علم ، الفسيولوجي النفس علم النفس علم قسم في -1

 . اإلحصائي النفس علم الشواذ، نفس علم اللغة، نفس الخرطوم جامعة 

 . 85-83 اإلكلينيكي النفس علم الطب كلية في -2

 ). النفسي الطب مساق من كجزء ساعات 10(  الجزيرة جامعة

 ). 88-87) (85-82( الخرطوم – والمسرح الموسيقى معهد في -3

 . بداعاإل نفس علم – الشخصية نفس علم

 ). 86/87, 86-85األمراض علم مساق من جزء(اإلدمان سيكولوجية الطب كلية في -4

  الخرطوم جامعة. م1986-58/م1985-84 الجنائي النفس علم القانون كلية في -5

  ).87/88( الجنائي النفس علم الشرطة كلية في -6

  لتجريبيا الشخصية نفس علم/الفيزيولوجي النفس علم النفس علم قسم في -7

 اإلحساس/ اإلسالمي العربي التراث في النفس علم/  تخرج بحث اإلنجليزية باللغة نفسية/  الشخصية نفس علم/  النمو نفس علم اإلمارات جامعة
  واإلدراك

 ) اإلمارات( التربية وزارة النمو نفس علم/ التربوي النفس علم التربوي التأهيل في -8

� ) ا���ر&� وا�0�2�ن(� ــــــــــــ�ت ا�)��ـــــــــــا98ــــ�اف ا��را

 . وغيرها الخرطوم جامعة في درجاتهم نالوا)  بالبحث( دكتورة رسالة وثالثين,  ماجستير رسالة عشرين من أكثر علي اإلشراف -1

 . الخرطوم جامعة سالنف علم في العالي الدبلوم لطالب المجتمع نفس وعلم النفسي والقياس الفيزيولوجي النفس علم تدريس -2

ـــــــــــــــا��=%�ـــ ـــــــــــــا�>-� 

  .م1987-84 الخرطوم جامعة والصحية الطبية الخدمات وحدة في الخرطوم جامعة لطالب إرشاد و توجيه وأخصائي يسنف خبير -1

  .م1986-84 العصبية لألمراض علي حاج عوض بروفسير وحدة الخرطوم مستشفى نفسي خبير -2

  م1988-1987 السودانية النفسية الجمعية/  الثقافي السكرتير -3

  م1988-86 اإلكلينيكي النفس لعلم األفريقية المجلة االستشارية الهيئة عضو -4

 ). الخرطوم فرع( األيتام لرعاية جماينر هيرمان منظمة مجلس عضو -5

  .م1988-86 األحداث لرعاية السودانية للمنظمة العام األمين -6

  م1985-83 القومية العاصمة معتمدية المدرسية الصحة لمشروع النفسي المستشار -7 

 : التالية اللوائح مشروعات صياغة تمت الخرطوم جامعة النفس قسم في الزمالء مع بالمشاركة -8

  .الخرطوم جامعة أساتذة مجلس في إجازته تمت.  اإلكلينيكي علم في العالي الدبلوم الئحة مشروع)  أ

 ) إجازته تمت( السجون كلية الئحة مشروع)  ب

   م1987 السودانية التأسيسية للجمعية تقديمه تم.  بالسودان النفسي الخبير مهنة تنظيم قانون مشروع)  ت

Arabpsynet e.Journal:  N°29-30 – Winter&Spring 2011  ـــــ���  �ــــــ���	
�ـــــــــ� ���
ــ��    : �ـــــــ� �
	���ـــــــ�� � ـــــــ��     29-30�
ـ	ــ 2011���ـــــــــــ�  &��ــ 

pdf.IAMP.ass/Associationswww.arabpsynet.com/  
3    

www.arabpsynet.com/Associations/IAMP.ass.pdf


AssociationAssociationAssociationAssociation  ������������������������� �

 

 .  بالخرطوم الشرطة كلية في االمتحانات للجنة استجابة. م1989-1988 الشرطة لكلية للمتقدمين ذكاء اختبار وإجراء صياغة)  ث

  .م1999 الوطني الرباط جامعة قانون مشروع لجنة رئيس -9

 ?ـــــــــــا�)� وورش �واتـــــــــوا�% �اتـــــا�����

 : التالية المناسبات في بحوث تقديم تم

  لندن -  م1981 ديسمبر 18- 16 البريطانية الصيدلية للجمعية السنوي الملتقى - 1

  األبحاث قائمة في البحث عنوان

  مز1984 مدني ود – فورد مؤسسة مع بالتعاون الجزيرة جامعة الطبية األبحاث في اإلحصائية التقنيات عمل ورشة -2

  .م1985 أغسطس 6-3 ا����� األفريقي المركز في اإلسالمية التربية مؤتمر -3

  ).النفسي العالج في قراني أسلوب( لألطفال النفسية الصحة على النووية األسرة أثر: البحث عنوان

  )النفس علم مجموعة( م21/1985-15 المتحدة الواليات نيوجرسي. لميةالعا األديان اجتماع -4

 . النفسي العالج في قرآني أسلوب البحث عنوان

 الخرطوم. م1985 مارس6 - فبراير 17 السودانية الطبيعية والموارد الزارعة وزارة مع الفاو منظمة – للتصحر الشعبية المكافحة في عمل ورشة -5
 . الغابات مصلحة

 . التشجير حمالت في الطالبية التعبئة المحاضرة نعنوا

 الصداقة قاعة 1987 يناير.  الخرطوم جامعة اآلداب كلية مع بواشنطون اإلسالمي للفكر العالي المعهد. السلوكية والعلوم المنهجية مؤتمر -6
 . الخرطوم

 . اإلسالمي التراث في النفسية المفاهيم أصول البحث عنوان

 . م1992 فبراير 25-23 اآلداب كلية/  المتحدة العربية اإلمارات جامعة. العربي الخليج أقطار في االجتماعية التنشئة ندوة -7

 . م1995 ليسوتو األفريقية الجامعات اتحاد اجتماع -8

 . م1997 بانكوك للجامعة العالمي االتحاد اجتماع -9

  .م1999 العلمية المعرفة أخالقيات حول النرويج/  اليونسكو مؤتمر
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