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 .إسهام المسلم في تقدم البشرية المعوقات وسبل التفعيل  •

 .في العالم اإلسالمي التنمية البشرية •

 .حركة القياس النفسي وتوطينه في البيئات اإلسالمية  •

 .في تحقيق الصحة النفسية  اإلسالمي دور الدين •

  .عنف والتطرف والتعصب ظاهرة ال •

 .رعاية الموهبة واإلبداع في اإلسالم   •

 للغرب وقضايا الهجرة البينية ظاهرة هجرة العقول اإلسالمية •

المشكالت المجتمعية في البلدان اإلسالمية  ودور عالم النفس  •
 .المسلم في حلها 

 .قضايا األسرة في العالم اإلسالمي  •

 .صر رؤى ودراسات في شخصية المسلم المعا •

الثقافات اإلسالمية البينية ( عبر الثقافي النفس دراسات في علم •
 )األخرىمع الثقافات 

  ا��رش ا���ر����
  .مهارات تحقيق المخطوطات العلمية التاريخية •

 .تقنين المقاييس النفسية في البيئات اإلسالمية  •

في علم ) spss(مهارات التحليل االحصائي باستخدام برنامج  •
  .النفس

  ـــــــ�وات  ا��ـــ
  .سيكولوجية اإلساءة للرموز الدينية  •

  ــ�ش ـــــــ�ت ا���ــــــ���
 .سبل التواصل العلمي بين النفسانيين في األقطار اإلسالمية  •

 .حركة الترجمة في العلوم النفسية الواقع والمأمول  •

  ــــ�ـــــ� إ��ا��ـــ���
 .هيكلة الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين  •

��ــــــ��ا���� �  ـ� ــــــ� �!���ـــــ� وا�� ���ــــ

  � ــــــــــــ�ن ا� %" ـــــــــ$ و�#ــــــ"�ر�
  .2009يناير7-5:التاريخ  •

  الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة: المكان  •

  ــــــــــــــــــــ� � ا� %" ــــــــــــــ�'
عربية أو اإلنجليزية تقدم كل انشطة المؤتمر بإحدى اللغتين ال •

  .مع توافر الترجمة الفورية

  

 � ـــــــــــــ��ـــــ�� 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،الرئيس األعلى لجامعة الشارقة ، 

  . لثانيتعقد رابطة علماء النفس المسلمين مؤتمرها العلمى ا

  :  تحت شعار

  تعزيزاً للذات وقبوالً لآلخرتأصيل وتوطين العلوم النفسية 

  أهــــــــــــ�اف ا� %" ـــــــــــــــ� 
المساهمة في تعديل اإلدراك النمطي المشوه للمسلمين لدى  .1

 .غيرهم

 .توطين العلوم النفسية في البيئات اإلسالمية لمساهمة فيا .2

م النفس وطالبه رفع الوعي لدي المشتغلين بعلالمساهمة في  .3
ضبط  الممارسات المهنية والبحثية وفق معطيات الهدي  ضرورة ب

 .الرباني

علماء النفس المسلمين  المساهمة في توثيق الروابط بين .4
وتوحيد جهودهم في تقديم الحلول الناجعة  للمشكالت الفردية 

 .واالجتماعية المعاصرة

 المساهمة في ترسيخ الوسطية منهجا وسلوكا من خالل .5
 .تأصيل وأسلمة العلوم النفسية

العلمي والفكري بين مختلف  حخلق فرصة للحوار والتالق .6
 .النفسية رؤىال

  �+ــــــــــ�ور ا� %" ــــــــــــ� 
.. المنجزات ...جهود علماء النفس المسلمين المعاصرين  •

  .الموجهات... التطلعات 

 حوارالعمل النفسي للعلماء المسلمين وتفاعالت العولمة وال •
 .الحضاري 

 .منهجية العمل النفسي اإلسالمي بين النظرية والتطبيق •

 .علم النفس ميادينالرؤى  اإلسالمية لمستقبل البحث في  •

المفاهيم النفسية في التراث النفسي اإلسالمي وعلم النفس  •
 .الحديث 

 رؤية تقويمية  الكيانات والمؤسسات النفسية في العالم اإلسالمي •

عصر الحديث الفعالية والقصور من منظور علم النفس في ال •
 .علمي وحضاري 

 يةرؤ وفق ات العالم اإلسالميالمناهج النفسية بجامع تقويم •
   .حضارية إسالمية
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  .أن يكون صاحب الملصق موجوداً فى الوقت المحدد لعرض ملصقه

  ـــــــــــ� �ورات ا���ر���ــــــــــ�اك �. ا�ـــــــ�-,�

  .مراجعة الرابط 

  � ـــــــــــــــــــــ$ �0 ــــــــــــــ"�ار�

 �  ا%$ث  ا�"�ر
(ــــ'"��  1

2008  
�2م �"���� �0/.�ت ا�',+ 34  

1  ـ2� أآ"ــ
2008  

ـ�ر   ـ,�ب أ0ا�9
 ا��/.�ت وإ3� ـ2ث  ;  ا�',
 
  ا�>'�2

20 ���ـ2 =ــ
2008  

ـ2ث آ  34 20<$ �"���� ا�',   
ـ �?�� 
ـ �0�

  ا�����

د��ــــ��  1
2008  

ـ�رآ�     A��� B�?ـ ـ2م ا�"� �2م �$�C ر( 34
   و��'FG اE("��رة

  $ 150  :� ــــــــ�اك ا� %" ـــــــــ� ا,�ــــ�1 

  للورشة الواحدة$  100  :�1 � ا���3�4 ���رش ا���ر���� 

�  :�مـــــــــــ7 ا��6ــــــــد

أو الـورش والـدورات    تحول الرسوم المستحقة على المشاركة
  :التدريبية وغيرها على العنوان التالي

  بنك أم درمان الوطني

  فرع الخرطوم

B�ة ا�",2�H:OMDSBSDKH 

 2���:00249183770400ن

��آ� :00249183781161 

         00249183792343       

  3048رقم الحساب بالعملة المحلية 

  3050بالعمالت األجنبية 

   :3ــــــــ� �����4ــــــــ� ���ـــــــــ:9
تقبل االشتراكات في الورش التدريبية والحضور فقط حتي قبـل  

  .اسبوع من بداية المؤتمر

  : التسجيل االولي 

يتم عبر ملء استمارة طلب االشتراك االولية في نهاية االعـالن  
 . وعلي الرابط 

 

  ا� �ا6ـــــــــــ-ت وا>��6;�ــــــــــــــــ�رات 

جميع المراسالت الخاصة بالمؤتمر من داخـل السـودان   توجه 
لرابطة علماء  الثانيسكرتارية المؤتمر : وخارجه على العنوان التالي 

  .النفس المسلمين

  جامعة الخرطوم –كلية اآلداب  –قسم علم النفس 

  74189300249183: فاكس / تلفون 

  yahoo.com@iaompsyبريد الكتروني

  @ ـــــــــــ�ت ��. ا��ا�ـــــــــــ�?�ـــــــ� �< ا� =���ـ

http://www.iaompsy.org/conferences.php?confNo=5  

 ا� �Bرآـــــــــــــــ�ن 

  .أقسام علم النفس فى الجامعات -1

 .الجمعيات النفسية فى العالم اإلسالمى -2

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

 .أقسام علم النفس فى الجامعات -4

 .الجمعيات النفسية فى العالم اإلسالمى -5

مستشفيات الطب النفسي ومراكز اإلرشاد ومؤسسات الخدمة  -6
 .ولبحث النفسي

 .المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة  -7

 .بالعمل النفسي  االفراد ذوي العالقة -8

  �=���ـــــــــــــ�ت "��C �ـــــــــــــ�  

تقدم األوراق فى محاور المؤتمر فى شكل محاضرات شفهية  -1
أو ملصقات علمية ولكن سوف تحدد اللجنة العلمية طريقة العرض 

  .وفقاً لعدد الملخصات المقدمة والجلسات المتاحة

 .فى كتابة ملخص البحثااللتزام الكامل بالقواعد العلمية الصارمة  - 2

ال تطبع الملخصات التى تسلم بعد التاريخ المحدد أدناه فـى   -3
 .كتيب الملخصات ولكنها تقبل للتقديم الشفاهي أو في ملصق علمي

وال تقبل الملخص  )250(يجب أال تزيد كلمات الملخص على  -4
ورقم  –عنوان الباحث كامالً : ويتضمن الملخص . الذى يزيد عليها

 .عنوان بريد اإللكترونيو –هاتفه 

يجب أن تسلم نسخ من الملخص مطبوعة ومحفوظة كذلك فى  -5
ويجب أن يكتب أسم الباحث وعنـوان  ) مايكروسوفت(قرص مرن 

 .الملخص على القرص

يجب أن يرتكز الملخص على البحث السيكولوجي التطبيقـي أو   - 6
وسوف تعطى أولوية لألوراق التي تسـتجيب  . النظريات أو الممارسة

 .حديات الواقع الراهن وتطبيقات علم النفس على قضايا العصر الملحةلت

تقيم الملخصات بواسطة اللجنة العلمية للمؤتمر وسيتم إخطار  -7
وسوف تصنف الملخصـات  . الباحثين الذين تقبل ملخصاتهم للتقديم

 .فى الجلسات أو الملصقات حسب نوع الموضوع المعالج

ة شفوياً فـى شـفافيات   يجب أن يجهز الباحث الورقة المقدم -8
وشرائح أو وسائط متعددة يسهل قراءتها علـى الشاشـة بالنسـبة    

 .للحضور داخل المقاعد المختلف فى القاعة

بروجيكتـر  (سوف تجهز قاعة المحاضرات بأدوات العرض  -9
 ).الشفافيات والوسائط المتعددة

دقائق  5( و  )دقيقة فقط 15(تقدم األوراق العلمية الشفاهية في  -10
) دقيقة 15(واألوراق التي يزيد زمن تقديمها على .  ) للنقاشأخرى 

 .ال تعطى زمن للنقاش

  ــــــ. E ا�=� ــــــــــ�اج ا� �!ــــــ� إ9ــــــ1�ا�

  .سم 120× 180أن يكون مقاس البوستر  •

 .أن تكون الكتابة واضحة بخط اليد أو مطبوعة •

  .أن يقرأ الملصق بصورة جيدة من مسافة متر •
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ePsydict EF – English - French  Edition ( CD ) 
English French - English French 

 
M�=�B ا���/
 ا�">����
 R0 اQ;$ار اO��P=Qي ا��O�� 
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe 

 

ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 
Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French 
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 ا�">����O�� 
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 
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