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ـــــــــــــــا����� ��ـــــــــــ�  

  .اإلنجليزية أو العربية اللغتين بإحدى رالمؤتم أنشطة كل تقدم

��  �ـــــــــ�ت ������ــــــــ��

 التطبيقي السيكولوجي البحث على الملخص يركز ان يجب .1
 تقدم التي لألوراق أولوية تعطى سوف و. الممارسة أو النظريات أو

 مجال في و النفسية الصحة و النفسي العالج مجال في جديداً
 .تأصيلهما

 محاضرات شكل في المؤتمر محاور في راقاألو تقدم .2
 طريقة العلمية اللجنة تحدد سوف و علمية ملصقات أو شفهية
 .العرض

 ملخص كتابة في الصارمة العلمية بالقواعد الكامل االلتزام .3
 .البحث

 في أدناه المحدد التاريخ بعد تسلم التي الملخصات تطبع ال .4
 .علمي ملصق في أو الشفاهي للتقديم تقبل لكنها و الملخصات كتيب

 يقبل ال و )250( على الملخص كلمات تزيد أال يجب .5
 كامالً الباحث عنوان: الملخص يتضمن و. عليها يزيد الذي الملخص

 .االلكتروني البريد عنوان – هاتفه رقم –

 كذلك محفوظة و مطبوعة الملخص من نسخ تسلم ان يجب .6
 على ملخصال عنوان و الباحث اسم يكتب أن يجب و مرن قرص في

 .القرص

 سيتم و للمؤتمر العلمية اللجنة بواسطة الملخصات تقيم .7
 تصنف سوف و. للتقديم ملخصاتهم تقبل الذين الباحثين إخطار

 .المعالج الموضوع نوع حسب الملصقات أو الجلسات في الملخصات

 أو شرائح في شفوياً المقدمة الورقة الباحث يجهز ان يجب .8
 داخل للحضور بالنسبة الشاشة على اقراءته يسهل متعددة وسائط
 )15( التقديم زمن فيها يراعى ان على القاعة في المختلفة المقاعد
  .دقيقة

� ــــ� ا���ـــ
اج ا���ـــ� إ�ــــ��ا�  

 ليعرض باوربوينت شرائح ست في الملصق يعد ان .1
 .الكترونياً

 ). ورقياً الملصق كان ان( سم 120× 180 البوستر مقاس يكون أن .2

 .متر مسافة من جيدة بصورة الملصق يقرأ ان .3

  .ملصقه لعرض المحدد الوقت في موجوداً الملصق صاحب يكون ان

 ���  �ــــــــــــــــ�

 الرابع مؤتمرها المسلمين النفس لعلماء العالمية الرابطة تعقد
 بوجور  – جواندا جامعة و اإلسالمي للفكر العالمي المعهد مع بالتعاون

 النفسي العالج توطين و أسلمة شعار تحت  بإندونيسيا دونقبان بمدينة –
  .م2014 يونيو 18 – 15 من الفترة في النفسية الصحة و


ـــــــــــــــ�اف ا�����ـــــــــــــأه  

 .أساليبه و النفسي العالج توطين و تأصيل في المساهمة .1

 .النفسية للصحة االسالمية المعايير تحقيق في المساهمة .2

 النفس علماء بين التالحم و التعاون تحقيق و لروابطا توثيق .3
 .االسالمي العالم بلدان في

  المسلمة المجتمعات في الثقافات عبر النفس علم دور تعزيز .4
 .المسلمة غير و

 النفسية الصحة مهنة ممارسة لضبط اخالقي لميثاق التأسيس .5
 .االسالمي العالم في


ـــــــــــــــا����� �ورـــــــ�!  

 ان على المؤتمر شعار حسب بالمشاركات المؤتمر لجنة حبتر
  :االتي وتاصيل اسلمة في التركيز يكون

  العالج النفسي الداينامي .1

  االرشاد النفسي .2

   يفالعالج السلوكي المعر .3

  العالج الرمزي والعالج الوجودي .4

  النفسي العالج مجال في المسلمين العلماء قدامى ممارسات .5

 التقليديين المعالجين قبل نم النفسي العالج ممارسات .6
  الحديثة للتقنيات ومناسبتها

 للعالج المتلقين استفادة مدى حول وايديولوجية فلسفية قضايا .7
  .الغربية المدارس فلسفة على القائم النفسي

  �نـــــــــــــــا��%�رآ

 .الجامعات في النفس علم أقسام .1

 .االسالمي العالم في النفسية الجمعيات .2

 مؤسسات و االرشاد مراكز و النفسي الطب مستشفيات .3
 .النفسي البحث و الخدمة

 .الصلة ذات الدولية و االقليمية المؤسسات .4

  .النفسي بالعمل العالقة ذوي األفراد .5
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  3048 المحلية   بالعملة الحساب رقم

  3050 األجنبية        بالعمالت

 ��ـــ� ��ــــ
 	�����ـــ�  

  .المؤتمر بداية من اسبوع قبل حتي االشتراكات تقبل

 ����ـــــ�راتا	��ا�ــــ�ت وا�

 السودان داخل من بالمؤتمر الخاصة المراسالت جميع توجه

  :على العنوان التالي وخارجه

  amnasa711@hotmail.com: بريد الكتروني

   iaompsy@yahoo.com: بريد الكتروني 

  /http://www.iaompsy.org:المعلومات علي الرابط مزيد من 

��ار�ـ�  ���ـــ   

    .م6/2/2014 الملخصات الستالم يوم آخر

 المقبولة البحوث أصحاب إخطار و الملخصات مراجعة
  .م27/2/2014

  رــــالمؤتم ومـــرس

 350 $  :   بورقة االشتراك قيمة

   250$:       قيمة االشتراك بالحضور

  150 $ :        للطلبة  االشتراك قيمة

  د"ـــ! ا	��ــــــ�م

ولى في اليوم األول للمؤتمر تدفع رسوم االشتراك في الساعة األ
 جاكرتا -باستقبال قاعة المؤتمر بجامعة شريف هدايتو اهللا 

  كما نرجو شاكرين إفادتنا بمواعيد وصولكم لجاكرتا
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