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ال يستخدم االختصاصي النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إال بعد يــالقـاق األخــميثـال 
استئذان العميل وبموافقته أو موافقة ولي أمره إذا كان طفالً أو غير 

 .مسؤول
من على ما يقدم له من أسرار خاصة االختصاصي النفسي مؤت .10

وبيانات شخصية ، وهو مسؤول عن تأمينها ضد اطالع الغير ، 
كما هو الحال في إرشاد ( فيما عدا ما تقتضيه مصلحة العميل 

اآلباء وعالج األطفال ومناقشة الحاالت مع الفريق اإلكلينيكي أو 
 )رؤسائه المتخصصين

د مساعديه أو عند قيام االختصاصي النفسي بتكليف أح .11
مرءوسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه ، يتحمل هذا االختصاصي 

 .المسؤولية كاملة عن عمل هؤالء المساعدين
يوثق االختصاصي النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة  .12

وبشكل يكفل ألي اختصاصي آخر استكماله في حالة العجز عن 
 .االستمرار في المهمة ألي سبب من األسباب

ال يجوز نشر الحاالت التي يدرسها االختصاصي النفسي أو  .13
يبحثها أو يعالجها أو يوجهها مقرونة بما يمكن اآلخرين من كشف 

منعاً للتسبب في أي حرج لهم ) كأسمائهم أو أوصافهم (أصحابها  
 .أو استغالل البيانات المنشورة ضدهم

فعلى عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته المالية ،  .14
االختصاصي النفسي اتباع الطرق اإلنسانية في المطالبة بهذه 
األتعاب ، وتوجيه العميل الى جهات قد تقدم الخدمة بأجور 

 .منخفضة أو مجانية
 يقوم االختصاصي النفسي بعمليات التقويم أو التشخيص أو  .15

التدخل العالجي في إطار العالقة المهنية فقط ، وتعتمد تقاريره 
دعم صحتها كالمقاييس والمقابالت ، على أال يقدم هذه على أدلة ت

التقارير إال للجهات المعنية بالعالج ، وعدا ذلك ال بد أن يكون 
 .بأمر قضائي صريح

 يسعى االختصاصي النفسي الن تكون تصرفاته وأقواله في  .16
اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية قي نظر اآلخرين ويكسبها 

 .قديره وينأى بها عن االبتذال والتجريحاحترام المجتمع وت
على االختصاصي النفسي أن يعكس االحترام المتبادل التام  .17

 .لزمالئه المهنيين عند تعامله مع العميل حتى لو تضاربت اآلراء
 املؤمتر اإلقليمي الثاني لعلم النفس

تنظم الجمعية األردنية لعلم النفس المؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم النفس 
 برعاية اإلتحاد العالمي لعلم ول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيالد

 أبريل  إلى 27في الفترة بين  وذلك في العاصمة األردنية عمان.النفس
  .2007 أيار 1

 :لمزيد اإلسترشاد على المؤتمر

www.menarcp2.net 

www.arabpsynet.com/Congress/Cong.menarcp2.pdf 

لكل مهنة من المهن الهامة في المجتمع أخالقيات ومواثيق وقواعد  
ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها وشروطه وما ينبغي التزامه 

وهذا  الميثاق . خصصين فيها والممارسين لنشاطهامن جانب المت
األخالقي يعتبر دستوراً تعاهدياً بين المتخصصين يلتزمون وفقاً له 
بالسلوك الهادف إلى أداٍء مهني عاٍل يترفع عن األخطاء والتجاوزات 
الضارة بالمهنة أو مشتغليها أو باإلنسان الذي تستهدفه هذه الخدمة 

 .النفسية

ين في الخدمة النفسية والذين سوف يشار إليهم في ونقصد بالعامل
الحاصلون على : ما يلي " االختصاصي النفسي" هذا الميثاق ب 

الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في أي 
قرع من فروع علم النفس أو اإلرشاد النفسي أو التربية الخاصة 

 .ويعملون في تخصصهم

 ةــالعامادئ ــاملب

يكون المظهر العام لالختصاصي النفسي الئقا ، ملتزما  .1
 .بحميد السلوك واآلداب

يلتزم االختصاصي النفسي بصالح المسترشد أو العميل ،  .2
ويتحاشى كل ما يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة قي 

 .األضرار به

يسعى االختصاصي النفسي إلى إفادة المجتمع ومراعاة  .3
 .لشرائع السماوية والدستور والقانونالصالح العام وا

ينبغي إلى االختصاصي النفسي أن يكون متحررا من كل  .4
أشكال و أنواع التمييز والتعصب الديني أو الطائفي أو اإلقليمي 
وأشكال التعصب األخرى سواء للجنس ، أو السن أو العرق أو 

 .اللون أو الموقع الجغرافي

قوق اآلخرين في  يحترم االختصاصي النفسي في عمله ح .5
اعتناق القيم واالتجاهات واآلراء التي تختلف عما يعتنقه ، وال 

 .يتورط في أي تفرقه على أساسها

يقيم االختصاصي النفسي عالقة موضوعية متوازنة مع  .6
العميل ، أساسها الصدق والوضوح التامين ، وال يسعى للكسب أو 

 في حدود األجر االستفادة من العميل بصورة مادية او معنوية إال
المتفق عليه ، على أن يكون هذا األجر معقوال ومتفقاً مع القانون 

 .واألعراف السائدة متجنباً شبهة االستغالل أو االبتزاز

ال يقيم االختصاصي النفسي عالقات شخصية خاصة مع  .7
 العميل يشوبها االستغالل الجنسي أو المادي أو المعنوي أو األناني

فسي مصارحة العميل بحدوده على االختصاصي الن .8
 .وإمكانياته المهنية دون مبالغة

 ال يستخدم االختصاصي النفسي أدوات فنية أو طرقاً  .9
 وأساليب مهنية دون مبالغة
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 ين في علم الذي تم إنشاؤه ليكون حلقة الوصل التي تجمع المتخصص

وأخص بالترحيب أعضاء الجمعية األردنية . النفس والعلوم ذات العالقة
لعلم النفس الذين كان لهم أكبر األثر في دعم الجهود المتواصلة لتطوير 

 . الجمعية ومواصلة التقدم والنجاح

ال شك أن عصر المعلومات الذي نعيش بداياته فرض على العديد 
رة جديدة للتعامل مع المعلومة التي من المجتمعات اإلنسانية صو

ومن هنا فقد . أصبحت محور اهتمام البشر وعليها تبنى جميع أنشطتهم
وضعنا نصب أعيننا في الجمعية األردنية لعلم النفس إنشاء هذه الموقع 
عبر اإلنترنت نتواصل من خالله مع العديد من الزمالء والمهمتين محليا 

 .وعالميا

 هذا الموقع، لتعرف بنفسها، ولتسهل وتسرع لقد أنشأت الجمعية   
التواصل بينها وبين أعضائها وبين جميع المهتمين في الوقت المناسب 

 .وبطريقة تفاعلية تنسجم مع مستجدات العصر

وإننا نأمل أن يمكن هذا الموقع الجمعية من تقديم رسالتها وتحقيق 
ن خالله جميع إضافة لكونه جسرا يلتقي م. أهدافها بشكل أكثر فاعلية

المهتمين بالعلوم النفسية في المملكة األردنية الهاشمية ونافذة يطلون من 
خاللها على مستجدات علم النفس بفروعه المختلفة وكل ما يرتبط به من 

ولذلك فإن الجمعية تأمل بأن . أخبار ومعلومات علمية وثقافية وإعالمية
ل ما يقدمه من يستقطب هذا الموقع أكبر عدد من الزوار من خال

 .خدمات وأخبار ومعلومات وأنشطة مختلفة

 ..س ـــم النفـة لعلـة األردنيـاء الجمعيـوات أعضـوة واألخـاألخ
إن هذا الموقع موقعكم ويعكس نشاطكم، وأداؤه سيكون مرهوناً إلى 

ونأمل أن تسود روح التعاون بيننا لتطوير . حٍد كبير بتفاعلكم وتعاونكم
ومن هنا . ستكمال المعلومات وتجديدها باستمرارالموقع عن طريق ا

فإني أدعو جميع األخوة واألخوات أعضاء الجمعية بشكل خاص 
والمهتمين في جميع أنحاء العالم إلى التعاون المثمر عن طريق تزويدنا 
بالمعلومات  واألخبار التي تهم المختصين والعاملين في علم النفس 

العالقة لنشره في المكان المناسب ضمن بفروعه المختلفة والميادين ذات 
 .هذا الموقع

كما أود أن أنوه أن الموقع يتضمن جزءا خاصا باألعضاء للتعريف 
بأخبارهم وخبراتهم التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التواصل بيننا 

ومن خالل هذا الجزء يمكن للمهتمين تعبئة طلبات االنتساب . جميعا
كما يستطيع األعضاء تجديد . ي الموقعالموجودة في باب العضوية ف

عضويتهم وذلك بدفع رسوم االشتراك السنوية بإرسال شيك بالمبلغ 
المطلوب عنوان الجمعية المبين في الموقع أو تسليم المبلغ ألحد أعضاء 

 .الهيئة اإلدارية

إن الجمعية األردنية بهذا اإلنجاز تستمر في سعيها للتطور والنمو 
 قيق المزيد من النجاح إن شاء اهللاوتتعهد بالسعي لتح

 مع خالص تحياتي

الدآتور أسعد الزعيب

 أعضاء اهليئة اإلدارية 

 )رئيس الجمعية(الدآتور أسعد الزعبي 1.
 قسم اإلرشاد والتربية الخاصة 

  الجامعة األردنية-كلية التربية  

   0777498275:  موبايل 

  azoubi997@hotmail.com: البريد  االلكتروني 

 اســر اليـتيسي. د .3
 االخدمات الطبية الملكية 
 777399868: موبايل 

  tayseershawaf@yahoo.com :االلكتروني البريد 

 سهام أبو عيطة .4
  الجامعة الهاشمية-قسم علم النفس  

 795001664:  موبايل 

 :البريد  االلكتروني 

 محمد شقيرات. د .5
  جامعة مؤتة-قسم علم النفس  

 795440416:  موبايل 

 shoqeirat@yahoo.com :البريد  االلكتروني 
 

 زهير زآريا. أ .6
 مدرسة اليوبيل 

 777210014:  موبايل 

 zuhair_zakaria@abs.edu.jo :البريد االلكتروني 
 سمير أبو مغلي. د .7

 كلية القادسية 

 795132771:  موبايل 
  mena1959@hotmail.com :االلكتروني  البريد 

 ريما الدجاني .8
 795966818:  موبايل 
 remadajani@yahoo.com : البريد  االلكتروني 

آلمة رئيس : موقع اجلمعية على الويب
 املوقع الرتحيبية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..الزوار الكرام 

 أرحب بكم أجمل ترحيب في موقع الجمعية األردنية لعلم النفس 
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