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 iraqipa@hotmail.com  : بـــــــــــــريد إلكرتو�ـــــــــــي
  @

 .النفسانيين العراقيين  تعريـــف 
 المستويات المحلية   على  والندوات التخصصية  المؤتمرات عقد -

 .والعربية والعالمية 
  . محكّمة متخصصة بالبحوث النفسيةمجلة إصدار -

 
 لالتصـــال 

مبنى وحـدة اإلرشـاد التربـوي        :   للجمعية المؤقت المقر
 المعظمباب /  جامعة بغداد –كلية اآلداب / فسي والن

 iraqipa@hotmail.com :  اإللكترونـيالعنـوان
 

 

 
  نـــداء
 إلــى

الجمعيات النفسية ومراكز البحوث النفسية في البلدان العربية والعالم 
 أقسام علم النفس في الجامعات العربية واألجنبية 

  المختصة بالنشاطات النفسية و المنظمات العلمية واإلنسانية
 االجتماعية والتربوية في كافة أنحاء العالم

  علياةكل المهتمين بقضية اإلنسان بوصفه قيم
 

 الســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه
 

وهي األولى من نوعها في تـاريخ  ( لجمعيتنا   التأسيسيالبيان صدر     
 : جاء في هذا البيان وقد في بغداد ، م 19/8/2003في ) العراق 
 أن التطبيقات الميدانية لعلم النفس في العراق ،لـم تكـن            وجدنا"

 الحادة والمشكالت المركبة والمعقدة الناجمـة       النفسيةبحجم اآلثار   
 العراقي فـي العقـود      المجتمععن الحاالت الكارثية التي أصابت      

وبوصفنا اختصاصين بعلم إنـساني     . الثالثة األخيرة بشكل خاص   
 اإلنسان وجوداً وتطورا فأن ما حل بمجتمعنا يـضعنا اآلن           هدفه

 دورنا بحريـة وصـراحة لتـشخيص        لممارسةأمام مسؤولياتنا   
 بالعوامـل األسباب النفسية لهـذه المآسـي ، وتحديـد عالقتهـا            

 وتوظيف اختـصاصنا بمـا       االجتماعية واالقتصادية والسياسية  
 مثل هذه الماسي ويـؤمن حيـاة طبيعيـة          تكراريجنب المجتمع   

 ."لإلنسان العراقي أسوة بالمجتمعات المتحضرة 
 

 للهيأة العامة للجمعية في بغـداد بتـاريخ         التأسيسي انعقد االجتماع    ثم   
ارية، وأقر دليلهـا التأسيـسي،       اإلد هيأته انتخب   والذي م، 5/10/2003

  :األهداف هذه برزأومن . وحدد أهدافها ووسائل تحقيقها
 بما يسهم في جعلها جـزءا       المجتمع الثقافة النفسية في     نشر • 

 .من الوعي االجتماعي والحضاري للفرد 
 والسلوكية على صعيد    النفسية المشكالت والظواهر    دراسة • 

توصـيات والمقترحـات    الفرد واألسرة والمجتمع ، وتقـديم ال      
 الرسمية وغير الرسـمية ذات الـصلة لمعالجـة هـذه            للجهات

 .المشكالت 
    النفسية العربية والعالميةالجمعيات والتنسيق مع التعاون • 

 

       
 . في بغداد م 2003 / 8 / 19 النفسية العراقية في الجمعية تأسست    

  
 اجلمعيـــة  أعضـــاء 

  : ةـلتأسيسي اةئـالهي اءـأعض
فاضـل  . د.أ/ خليل إبراهيم رسـول     . د.أ/ قاسم حسين صالح    . د. أ    

صـالح  . د. م   . أ/   منصور الحلـو     بثينة. د. أ  / محسن األزيرجاوي   
 فارس كمال عمر نظمي. م  . م  /  صالحمهدي 

  
  : ةـإلداري اةئـالهي اءـأعض

 ، تم فيه    م 2003 / 10  /5 الهيأة العامة للجمعية بـتاريخ      اجتماع عقد    
) الداخليالنظام  (قراءة البيان التأسيسي للجمعية ، ومناقشة دليلها األساسي         

كما تم انتخاب الهيأة اإلداريـة للجمعيـة بالترشـيح العلنـي            . و إقراره   
 : النحو اآلتي وعلى السري  واالقتراع

 رئيساً للجمعية  : قاسم حسين صالح. د. أ 
 نائباً لرئيس الجمعية : سولخليل إبراهيم ر. د. أ 
 أميناً عاماً للجمعية : صالح مهدي صالح. د. م. أ 
 عضواً : فاضل محسن األزيرجاوي. د. أ 
 عضواً : بثينة منصور الحلو. د. أ 
 عضواً : مهند  عبد الستار النعيمي. د. م.أ 
 عضواً : خلدون وليد. د. م 
 عضواً : فاضل شاكر الساعدي. د. م 
 عضواً : مال عمر نظميفارس ك. م.م

 
 اجلمعيــة أهـداف 

 العراق مثلمـا    في  اعتبارية لالختصاصي النفسي   مكانة تأمين -
  .المتقدمةهي عليه في المجتمعات 

 داخـل   التيارات والمدارس النفسية المتنوعـة     نشوء تشجيع -
 النفسية بهدف الوصـول     المعرفةالجمعية بما يفضي إلى إغناء      
.                            ة محلية إلى تنظير لمفاهيم ذات هوي

 يسهم في جعلها جزءاً من      بما  النفسية في المجتمع   الثقافة نشر -
 . للفرد والحضاريالوعي االجتماعي 

 صعيد الفرد واألسرة    على  والظواهر النفسية  المشكالت دراسة -
 للهيئـات الرسـمية     والمقترحاتوالمجتمع ، وتقديم التوصيات     

 .لصلة لمعالجة هذه المشكالت وغير الرسمية ذات ا
 الجامعـات   فـي   مـع اإلدارات األكاديميـة     والتنسيق لتشاورا -

 . النفس بعلموالمعاهد لتطوير المناهج الخاصة 
 خدماتها النفسية لمؤسسات الدولة     تقدم  استشارية مكاتب تأسيس -

 .وعموم الناس 
 حديثة لتطوير المعلومات والمهارات التخصصية      برامج اعتماد -

 الحاسوب وطرائـق    مجاالت وبخاصة في    ،  الجمعية ألعضاء
 .البحث والقياس واإلرشاد النفسي

  بأعالم موسوعة و،  عراقي بالمفاهيم النفسيةمعجم وضع -
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 وموسوعات ومجالت علمية    كتب تبرعات ثقافية من     تقديم • 
و أطاريح جامعية وقواعد معلوماتية و حوا سيب ومـستلزمات          

  .مكتبية
 . منح أو قروض شكللية على  مساعدات ماتقديم • 
 العلمي من خالل إجراء بحوث      للتعاون بروتوكوالت   توقيع • 

 .مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات 
 
 كل ما تتسلمه من تبرعات ومساعدات فـي         بتوثيقوستقوم جمعيتنا        

 على شبكة االنترنـت     إنشاؤهملف خاص يتم نشره على موقعها المقترح        
 .قريباً 

 
تجد دعوتنا هذه صدى إيجابياً لديكم أرساءاً لقواعد علميـة           أن نأمل    

 في العراق، وتعزيزا للقيم العلمية ومعـايير        وفاعليةنفسية اكثر تطوراً    
  .الجميلالتفكير العلمي على سطح كوكبنا 

  
 .مع اعتزازنا سلفاً بدعمكم الكريم لجمعيتنا الفتية     

 

 بمـا يـؤمن     واألجنبية وأقسام علم النفس في الجامعات العربية      
 . تطوير الجانبين النظري والعملي لالختصاصين بعلم النفس 

 خدماتها النفـسية لمؤسـسات      تقدم مكاتب استشارية    تأسيس • 
 .الدولة وعموم الناس 

 المتنوعة داخل الجمعية بمـا      النفسية نشوء التيارات    تشجيع • 
 تنظيـر   إلـى بهدف الوصول   ,يفضي إلى إغناء المعرفة النفسية      

 .مفاهيم نفسية ذات هوية محلية ل
وموسـوعة بـأعالم    . النفسية   بالمفاهيم معجم عراقي    وضع • 

 .النفسانيين العراقيين 
 . النفسية بالبحوث مجلة محكمة متخصصة إصدار • 
 علـى المـستويات     التخصـصية  المؤتمرات والندوات    عقد • 

 .المحلية والعربية والعالمية 
  

 الحالية على اشـتراكات أعـضائها        في ميزانيتها  تعتمد جمعيتنا   وألن    
 وإرساء القواعد الهيكلية لنـشاطها      التأسيسفقط، وألنها ما تزال في طور       

 والدعم و إقامة أواصر     المؤازرةداخل المجتمع العراقي فأنها تتوسم فيكم       
 : يأتٍيالتعاون العلمي معها من خالل تفضلكم باإلسهام بما 
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َََArabpsynet Associations Guide  
French Edition 
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