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  االحتاد العام للطالب السودانيني:بالتعاون مع  /أمانة الطالب واجلمعية النفسية السودانية :يمتنظ

 م2007 نوفمرب 6 ـ 3 اخلرطوم،السودان

 
  ).اختبار منيسوتا بالكمبيوتر،االختبارات االسقاطية

 معارض كتاب وقياس نفسي ، معارض       (معارض علمية وتثقيفية     •
 .)ارشادية ، توثيقية

 ).ابداعات نفسانيين ومبدعون متعاونون( برامج ثقافية  •
 مباراة كرة قدم بين منتخب الجمعية ومنتخـب         (برامج رياضية    •

 )الطالب الوافدين
المراكز نفسية ، سد مروي ، رحـالت        ( زيارات علمية وسياحية   •

 ).نيلية، معسكرات النازحين بدارفور
 . لقاءات حوارية بين الوفود  •
 .فيهيةبرامج مسائية تر •
 .مسرح سايكودراما  •

 ةـــــــــالمشارآ  روطــــــــش
علي المشاركين من داخل وخـارج الـسودان مـلء اسـتمارة             •

ورقة (. أكتوبر/18أغسطس إلي   /18المشاركة ونوعها ابتداءا من     
 –  إنشاد ديني     - مدائح   - موسيقي -غناء- شعر - بحث   –علمية  
   )الخ .... كرة قدم –دوبيت 

ن بأوراق علمية من داخل وخـارج الـسودان أن          على المشاركي  •
 تتوفر فيها الموضوعية والمنهجية 

 صفحة وال يقـل     20أن ال يزيد عدد صفحات الورقة العلمية عن          •
 14 صفحات بخط 10عن 

علي المشاركين من داخل وخارج السودان بأوراق علمية تـسليم           •
 .  أوراقهم قبل بداية الملتقي بشهر وال تقبل بعد ذلك

المشاركين من داخل وخارج السودان بالحضور فقط مـلء         علي   •
  يوم من بداية الملتقي 15استمارة المشاركة وتسليمها قبل 

 تخضع األوراق العلمية المقدمة للجنة تحكيم علمية متخصصة     •

 : التزامات اللجنة التحضيرية للملتقى تجاه المشاركين من خارج السودان
 يل الداخلي طوال فترة الملتقى  السكن واإلعاشة والترحتوفير •
 من قيمة تذاكر السفر للقادمين عبر الخطـوط          %50توفير   •

 .الجوية السودانية فقط 
 القيام باجراات تأشيرة الدخول واإلعفاء من كافة الرسوم   •

  رئيس الجمعية ،  وزير الداخلية، الزبير بشير طهبروفسير:  الرعاية
 النفسية السودانية

 أمين أمانة الطالب ،محمد عبد العزيز الطالب دكتور :العام اإلشراف 
 الجمعية النفسية السودانية

 .يوسف عبد العظيم إبراهيم . أ: رئيس الملتقي

 االستعالم والمكاتبات 
  psychosd1@yahoo.com: بريد الكتروني 

 00249183760712:  فاكس
  0923253686    -   09122154954    - 0915008787: هواتف 

 يـــــــــداف الملتقــــــــأه 
 .تنمية وتطوير العمل األكاديمي والمهني في مجاالت علم النفس •
 توفير أرضية للعمل المشترك والتعاون البناء في العمل النفسي  •
 . البحث في طرق توظيف المعرفة النفسية في خدمة المجتمع والبناء الوطني •
 .السعي لتقييم وتقويم تجارب العمل في حقول علم النفس المختلفة •
أتاحة الفرصة للتالقح المثمر للفكر النفسي، وتوفير جسور ومنـابر           •

 .أكاديمية لنقل التجارب النفسية
 .   في التنمية وحل المشكالت الوطنيةتقوية وزيادة فعالية الكيانات النفسية •

 يــــــــــــاور الملتقـــــــــمح

 .  علم النفس بالجامعات الواقع والمأمول:المحور األول •
اني    •  مسار وموجهات البحث العلمي والدراسات العليـا        :المحور الث

 .في علم النفس
..  الحركة العلمية  لتوطين وتأصيل علـم الـنفس           :المحور الثالث    •

 . والجهود.. الضرورات .. قاصد الم
ع    •  دور الكيانات والهيئات النفسية في حل المـشكالت         :المحور الراب

 .االجتماعية والتنموية 
 الخبرات العملية والمهنية في حقول علم الـنفس         :المحور الخامس    •

 .)شخصية أو عامة(التطبيقية المختلفة
سادس    • سية في   طرق واليات وتجارب توظيف العلوم النف      :المحور ال

 . برامج منظمات المجتمع المدني
سابع   •  اضـطرابات   ( أي بحوث نفـسية فـي مـشكالت        :المحور ال

ــصدمات ــان* الــ ــة * اإلدمــ ــدز  * العطالــ االيــ
 )التشرد  * الطفولة  * األمراض العضوية المزمنة 

 :ةـــــــــات المشارآـــــــــــــالجه

 . بالجامعات المحلية واألقليمية والعالميةأساتذة علم النفس •
 .طالب وخريجي علم النفس بالجامعات المحلية واألقليمية والعالمية •
 مدراء الجامعات وعمداء الكليات المتضمنة أقسام لعلم النفس  •
المفكرون والمهتمون بعلم النفس من التخصصات المجاورة وغيرها         •

المنظمـات والكيانـات    المؤسسات والهيئات الحكومية والجمعيات و    
 .ذات الصلة بالعمل النفسي

 .مراكزالعمل النفسي واالجتماعي الخاصة •
 .الجمعيات النفسية  •
 .اإلعالميون باألجهزة اإلعالمية المختلفة  •

 يــــــــــالملتق اتــــــــفعالي

 .جلسات علمية يقدمها اساتذة وطالب علم النفس •
 . النفس محاضرات عامة وندوات الساتذة ومفكري علم •
 تطبيق وتصحيح وتفسير(ورش تدريبية في القياس النفسي  •
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