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Invitation from the President of the SPS   دعــوة مـن رئيــس الجمعيــة 

 
     It gives me great pleasure as President of the Sudanese 
Psychological Society (SPS), to invite you to Sudan to attend 
the Seٍcond Conference of our society which will take place in 
Khartoum 1-4 August 2005 under the theme “Applied 
Psychology and the Culture of Peace”. In August 2004, Sudan 
has become a member of the International Union of 
Psychological Sciences. In January 2005, a peace treaty was 
signed between Sudan government and Sudan’s People 
Liberation Army.  
 
    The Sudanese Psychological Society has been a strong 
voice of indigenization of psychology at the local and regional 
levels. The SPS hopes that you will be stimulated by 
contributing to the culture of peace. We have invited some 
keynote speakers, a number of oral presentations, and 
interactive poster sessions. The conference is expected to 
provide a special opportunity for exchange of views on the 
psychology of peace and various domains of applied 
psychology. I would like to express my appreciation for your 
contribution and for joining us in Khartoum. Your participation 
would greatly enhance the scientific programe of our 
conference. The venue of the conference is located at the 
University of Khartoum, near the River Nile and the downtown 
area. 

 
    Sudan warmly welcomes you and hopes that you will have a 
scientific, professional social and cultural rich experience in 
Khartoum. 

 

Prof. El-Zubair Bashir Taha 
President of the SPS 

 

  

    يطيـب لـي بوصفي رئيسا للجمعية النفسية السودانية دعوتكم الكريمة           
 4-1ن للمشـاركة فـي المؤتمر الثاني لجمعيتنا بمدينة الخرطوم في الفترة م           

في شهر  ". علم النفس التطبيقي وثقافة السالم    " تحت شعار    2005أغسـطس   
أصـبح السودان عضوا في االتحاد الدولي للعلوم النفسية،          2004أغسـطس   

 وقعت اتفاقية السالم بين الحكومة السودانية والحركة        2005وفي شهر يناير    
. ات السالم الشـعبية لـتحرير السـودان، إيذانا بإيقاف الحرب وبداية بشري          

وتمثل الجمعية النفسية السودانية صوتا عاليا في حركة توطين وتأصيل علم           
الـنفس علـى المستوى المحلي واإلقليمي فضال عن ذلك تستجيب الجمعية            

 . لنداء بناء ثقافة السالم
 

    لقد وجهنا الدعوة لعدد من المتحدثين الرئيسيين وسوف تكون هناك عدد           
المتقدمة، والمحاضرات الشفهية، وجلسات الملصقات     مـن الورش التدريبية     

ويتوقع أن يوفر المؤتمر    . الحـية، فضال عن برنامج إجتماعي وثقافي حافل       
فرصـا خاصـة لتبادل اآلراء حول علم نفس السالم، ومجاالت علم النفس             

أود أن أعـبر لكم مقدما عن سعادتي بمساهمتكم في          . التطبيقـية المخـتلفة   
إن مشاركتكم الفاعلة سوف يكون لها األثر الطيب        . وممؤتمـرنا  في الخرط    

وسيكون مقر المؤتمر في جامعة الخرطوم،      . فـي دعـم برنامجـنا العلمي      
وكذلك بالقرب من    1903 عام على إنشائها عام      100والتـي احتفلت بمرور     

 .ملتقى النيل األزرق واألبيض 
 

وتجارب     يرحـب بكـم السـودان بحرارة ونأمل أن تكون لكم خبرات             
علمـية ومهنـية واجتماعية وثقافية  ثرة في مدينة الخرطوم عاصمة الثقافة             

 .2005العربية لعام 
 

بروفسير الزبير بشير طه
رئيس الجمعية النفسية السودانية

The Sudanese Psychological Society 
    The Sudanese Psychological Society, a member of the 
International Union of Psychological Sciences (IUPsyS), 
convenes its Second Conference of Psychology under the 
theme "Applied Psychology and Peace culture" under the 
patronage of His Excellency Omar Al-Bashir, the President of 
the Republic of the Sudan. We hope that the conference will 
contribute to promoting information, forming opinions and 
reinforcing co-operation among psychologists in the various 
domains between them and those concerned with issues of the 
conference. 
 

 :مقدمــة 
، عضو االتحاد الدولي للعلوم النفسية،      تعقـد الجمعـية النفسية السودانية         

التطبيقي و ثقافة   علم النفس     " لعلـم الـنفس تحت شعار      لثانـي  ا هامؤتمـر 
ونأمل أن  .  تحـت رعايـة الفريق عمر البشير، رئيس الجمهورية         "السـالم 

راء وتعزيز التعاون يسـاهم المؤتمـر في ترقية تبادل المعلومات وبلورة اآل       
بيـن علمـاء النفس في مختلف المجاالت من جهة، وبينهم وبين بقية علماء              
العلـوم السلوكية الذين لهم اهتمام بموضوعات المؤتمر من جهة أخرى وفقا          

 .لمبدأ تكامل العلوم

    The Program: The academic program includes diverse 
sessions:  

(1) Keynote speakers  
(2) Applied Psychology 
(3) Oral presentation 
(4) Poster sessions 
(5) Advanced training workshops. 
 

  :يــج العلمــالبرنام 
 متحدثون رئيسيون من الخبراء المحليين والدوليين )1(
 أوراق عمل وبحوث محكمة في علم النفس التطبيقي )2(
 تجارب وممارسات في تطبيقات علم النفس )3(
 ب ومعرض مصاحملصقات علمية )4(
 متقدمة في علم النفس التطبيقي تسبق المؤتمرورش تدريبية  )5(

 

Objectives of the Conference  رــداف المؤتمــأه: 
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The conference aims to achieve the following objectives: 
(1) To exchange views on how peace culture could be 

reinforced 
(2) To exchange views on the contribution of applied 

psychology in response to national and international 
challenges 

(3) To exchange views among applied psychologists on 
local, regional and international levels 

(4) To provide an updated overview of applied psychology 
and non-conventional application 

(5) To enhance and market applied psychology as an 
effective profession in problems solving   

 
Sessions of the Conference 

(1) Psychology of peace and reinforcement of peace 

culture 

(2) Issues of forgiveness, tolerance and rehabilitation 

(3) Applied psychology in the context of social and 

economic development in time of peace 

(4) Issues relating to the environment, family, the 

displaced and of those with special needs 

(5) Contribution of psychology in forming public opinion 

and the study of attitudes 

 ثقافة السالم عزيزتبادل اآلراء حول كيفية ت )1( 
سـليط الضـوء على مساهمة علم النفس التطبيقي في االستجابة           ت )2(

 للتحديات القومية والعالمية
تـبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية والمختصين في علم         )3(

 النفس التطبيقي
في التطبيقي  مناقشـة الـدور الذي يمكن أن يساهم به علم النفس             )4(

  ةمختلفال التنمية تجاالم
  تطبيقات علم النفس غير التقليديةتبادل اآلراء حول  )5(
زيـادة درجة تأثير علم النفس في البيئة وتسويق علم النفس كمهنة             )6(

 مساعدة في حل المشكالت
 

 :رــاور المؤتمــمح
 علم نفس السالم وتعزيز ثقافة السالم  )1(
 الصفح والمسامحة وبرامج إعادة التأهيل  )2(
جديـدة وغـير تقليدية لتطبيقات علم النفس في الميادين          جوانـب    )3(

 المختلفة
في مرحلة  والتنمية االجتماعية واالقتصادية    التطبيقي  علـم النفس     )4(

 السالم
وذوي والعالج النفسي،    ، والهجرة والنزوح  ، واألسرة ،قضايا البيئة  )5(

 الحاجات الخاصة 
 في بلورة الرأي العام ودراسة    التطبيقـي   مسـاهمة علـم الـنفس        )6(

 االتجاهات النفسية
 

Conference information 
 

(1) Scientific papers could be submitted in the form of oral 
presentations or in posters 

 

(2) Deadline for submission of abstracts is 31 April 2005. 
Authors will be notified of decisions by the Scientific 
Committee. If no notification has been received by 
31May 2005 pls check the Head of the Organizing 
Committee. 

 

(3) Abstracts received after April 31, 2005 may not be 
published in the Abstract Book; but will be accepted 
for oral presentation or poster 

 

(4)    The abstract should be in the limit of 200 words 
including the title page, names of presenters, 
complete affiliates, and addresses including e.mail or 
fax. 

 

(5) Abstracts can be submitted in Arabic or English  
 

(6) Abstracts must be based on psychological research, 
theory or practice. Priority will be given to original work 

(7) Abstracts will be reviewed and classified by the 
Scientific Committee   according to the type of issue to 
be tackled 

(8) Presenters are advised to prepare transparencies, 
slides or multimedia that can be easily read on the 
screen when viewed from the back of the presentation 
room. 

(9) Oral presentation is strictly limited to 20 minutes, 
including 5 minutes for discussion 

(10) Abstracts can be submitted by post, fax, or e.mail. 
Abstracts not completed according to the given 
instructions will not be acknowledged. Abstracts 
should be sent to the Head of the Organizing  
Committee. 

 :ةــات تنظيميــمعلوم 
تقـدم األوراق في محاور المؤتمر في شكل محاضرات شفهية أو            )1(

ولكن سوف تحدد اللجنة العلمية طريقة العرض وفقا        . ملصـقات علمية  
 دمة والجلسات المتاحةلعدد الملخصات المق

االلتزام  الكامل بالقواعد العلمية الصارمة في كتابة ملخص البحث           )2(
 .  الذي ال يلتزم بهالوال يقب

في كتيب  المحدد أدناه   ال تطـبع الملخصات التي تسلم بعد التاريخ          )3(
 .الملخصات ولكنها تقبل للتقديم الشفاهي أو في ملصق علمي

 وال يقبل الملخص الذي 200 علىالملخص كلمات  تزيد اليجـب أ   )4(
عنوان البحث، واسم الباحث، المؤسسة     : ويتضمن الملخص . يزيد عليها 

 كامال، ورقم هاتفه، وعنوان      وعنوان الباحث   لها الباحث،  التـي ينتمـي   
 . بريده اإللكتروني

سل ثالثة نسخ من الملخص مطبوعة ومحفوظة كذلك        ر أن ت  جـب ي )5(
اسم الباحث وعنوان   ويجب أن يكتب    ) مايكروسفت(فـي قـرص مرن      
 . الملخص على القرص

أو التطبيقي  يجـب أن يرتكـز الملخص على البحث السيكولوجي           )6(
وسوف تعطى أولوية لألوراق التي تستجيب      . الـنظريات أو الممارسـة    

  وتطبيقات علم النفسلتحديات الواقع الراهن
وسيتم إخطار  تقـيم الملخصـات بواسـطة اللجنة العلمية للمؤتمر           )7(

وسوف تصنف الملخصات في    . لذي تقبل ملخصاتهم للتقديم   الباحثيـن ا  
 . الجلسات أو الملصقات حسب نوع الموضوع المعالج

 أن يجهـز الباحـث الورقة المقدمة شفويا في شفافيات أو            جـب ي )8(
شـرائح أو وسائط متعددة يسهل قراءتها على الشاشة بالنسبة للحضور           

 .داخل المقاعد المختلفة في القاعة
بروجكتار ( المحاضرات بأدوات العرض     سـوف تجهـز غـرفة      )9(

سوف تجهز لوحات خاصة للعرض      كما   )الوسائط المتعددة الشـفافيات و  
 . العلميةبالنسبة للملصقات

 دقائق أخرى   5 دقيقة فقط و   15تقـدم األوراق العلمية الشفاهية في        )10(
 دقيقة ال تعطى زمن     15واألوراق التـي يـزيد تقديمها على        . للـنقاش 
 .للنقاش
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Preparation of posters   
(1) The poster size should be  120 X 180 cm 
(2) Writing should be clear (handwritten or typed) 
(3) The poster should be clearly read from a distance of 

one meter 
( 4 )  The author must be present at designated times 

 

 :  العلمـيقـراج الملصـد إخـقواع 
  سم120×  180 )الملصق (يجب أن يكون مقاس البوستر )1(
 يجب أن تكون الكتابة واضحة بخط اليد أو مطبوعة )2(
 يجب أن يقرأ الملصق بصورة جيدة من مسافة متر )3(
ي الوقت المحدد لعرض    يجب أن يكون صاحب الملصق متواجدا ف       )4(

 ملصقه ربما يفضل لطالب الماجستير عمل ملصقات علمية
 

Mailing the Abstract 
    Authors should mail three hard copies of the abstract 
together with diskette, High Density, in IBM format. Text should 
be saved as Microsoft World file. Be sure to label the diskette 
with your full name, text version, the title of presentation. Please 
mail the diskette to the Head of the Organizing Committee. 
 

 :الجهـات المعنيـة بحضـور المؤتمـر 
    أقسـام علـم الـنفس في الجامعات، مستشفيات الطب النفسي ومراكز            

مراكـز السـالم المخـتلفة الحكومية والمنظمات غير         ،  النفسـي اإلرشـاد   
علماء النفس التطبيقيين في القطاع     ،  المراكز والمعاهد الخاصة  ،  الحكومـية 
 .المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بموضوع المؤتمر، الخاص

 

E.mailing the abstract 
    The message should contain full information in print, 
including title, names, institution, and body of the text and to be 
transmitted as a Microsoft Word file attachment. Abstract sent 
by fax only will not be acknowledged . When the deadline for 
submission is close, fax the abstract first, then mail the abstract 
on a diskette, following the instructions above. 

     

 :هامــة تواريــخ 
  آخر يوم لتسليم ملخصات البحث2005 مارس 30 )1(
 مراجعة الملخصات وإخطار أصحاب الملخصات      2005 أبريل   30 )2(

 المقبولة
  آخر موعد لتسليم البحوث كاملة  للجنة العلمية2005 مايو 30 )3(
 دفـع رسـوم التسجيل للمشاركين من خارج         2005 أغسـطس    1 )4(

 السودان 
 

Registration fees 
 

(1) Participants from abroad should complete the 
Registration Form and pay at the registration desk on the 
1st of August, 2005, between 8:00 to 9:00 A.M 

 
(2) USD 200 for participants from abroad and only cash is 

accepted and no personal cheque, travelers’ cheque or 
credit cards are acceptable 

 
(3) USD 100 for students from abroad who must provide 

proof of full time status when submitting registration form 
and payment 

 

 :   راكــوم االشتــرس 
الدول األخرى  من  السودانيين العاملين بالخارج والمشاركين     رسوم   )1(

  دوالر أمريكي200
مع إثبات   دوالر أمريكي  100  من خارج السودان  طالب  الرسـوم    )2(

 التسجيل كطالب نظامي
 للمؤتمر بالنسبة للقادمين من خارج      تدفـع الرسـوم عند التسجيل      )3(

، وال تقبل الشيكات الشخصية،     2005  أغسطس 1فـي   السـودان نقـدا     
   .والشيكات السياحية، وبطاقات االئتمان

علـى المشـاركين من خارج السودان تحمل نفقات السفر والسكن            )4(
وسـعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بإيجاد تخفيض في بعض      . واإلعاشـة 

 الفنادق ويمكن االتصال مباشرة بهذه الفنادق 
 

Entitlements of full registered participant and student 
(1) Opening ceremony 
( 2 )  Attending all sessions  
(3) Abstracts book and conference kit 
(4) Coffee break 
(5) Lunch 

 

 :مزايـا دفـع رسـوم اشتـراك المؤتمـر 
    يجـب علـى كـل المشاركين من الداخل والخارج التسجيل للمؤتمر،            

 :وتتضمن مزايا التسجيل
 )4( حضور المحاضرات )3( جاكيت المؤتمر )2(الملخصات  كتاب )1    (

  اإلفطار)5(المرطبات 
 

General information 
(1) A valid passport and visa for visiting Sudan are 
required 
(2) Upon acceptance of your abstract, the Organizing 
Committee will send you an official invitation letter with 
which you can apply for an entry visa at the Sudan 
Embassy or the nearest consulate general 
(3) August in Sudan is a rainy season 
(4) It is advisable that participants from abroad make 
their arrangement for hotels reservation and insurance 
(4) Its advisable to bring US Dollars with you. Travelers’ 
cheque and all credit cards are not accepted in Sudan. 
The current exchange rate of US$ 1= SD 25 
(5) Tax service is available at Khartoum Airport the 
whole day 
( 6 )  Departure International Air ticket should be 
reconfirmed 72 hours in advance 
( 7 )  Participants from abroad are to bear the costs of 
travel and accommodation. The Organizing Committee 

 :رــل المؤتمـا قبـة مــورش التدريبيــال 
بروفيسر كبشور كوكو   (نظـرية وتطبـيقات الذكـاءات المتعددة         )1(

 )قمبيل
. د(ة والعالمية   نشـر الـبحوث السيكولوجية في الدوريات اإلقليمي        )2(

 ) عمر هارون الخليفة
مهيد . د(مقايـيس الشخصية وكيفية بناء وتصميم المقاييس النفسية          )3(

 )محمد المتوكل
 ) خالد الكردي. د(كيفية تقديم ورقة في مؤتمر  )4(
. رقية السيد، وأ  . د( اإلرشـاد النفسـي للصـدمة وإدارة الضغوط        )5(

 )سامي عوض
 )عبير عبد الرحمن خليل. د(علم النفس المدرسي وثقافة السالم  )6(
مها علـى الراغبيـن فـي الورش أعاله تسجيل أسمائهم لدى الدكتورة                 

التقوى للقياس والعالج النفسي، أم     مركز  :  حسـب العنوان التالي    الصـادق 
 . ، السودان98ب .درمان، ص

   )531178(-)187(-)249( مكتبهاتف  
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of the Conference made an effort to secure reduced 
accommodation rates in some hotels (see the list). 

  912915086 -)249( موبايل 
 mahaelsadig@hotmail.com :بريد إلكتروني

 
اإلنجليزية مع  تقـدم األوراق العلمية باللغة العربية أو        : لغـة المؤتمـر        

 توفير الترجمة الفورية بينهما
 

    

  

א א מ א  
 

www.arabpsynet.com 
Arab Psychological Sciences Network 

Towards an Inter-Arab Psy Academic Collaboration 
E.mail : webmaster@arabpsynet.com  

Meeting facilities 
 

Projectors : Overhead projectors and multimedia projectors will 
be available in meeting rooms. 

Electricity : The electricity in Sudan is supplied at    
220V. 
Posters : The poster board is 120 X 180 cm. 
Language :   Abstracts and papers can be presented 
either in Arabic or English. Simultaneous translation 
services will be provided during the conference. 

 
Venue of the Conference 
    Conference Venue: Al-Sharja Hall, University of Khartoum, 
Sudan 
     

Contact Address: 
    Any requests regarding abstracts, program, registration, visa 
application,  pls contact: 

Dr Omar Khaleefa - Head of the Organizing Committee 
Khartoum, P.O Box 12718, Sudan 
Tel (Work) : ++ 249-183-760712 
Tel (Home) : + 249-185-324507 
Tel (Cell) : + 249-912277467 
Fax : +249-183-760712 
E. mail: okhaleefa@hotmail.com 

 

 :المراســالت الخارجيــة 
    توجـه جمـيع المراسـالت الخاصة بالمؤتمر من خارج السودان على            

عمر هارون الخليفة، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر،       .  د :العـنوان التالـي   
 ، السودان12718ب  .الخرطوم، ص
  760712-183-249 ++ :فاكس مكتب /تلفون

 324507-185-249++: هاتف منزل
  912277467-249++:هاتف موبايل
 okhaleefa@hotmail.com  :بريد إلكتروني

Hotel Accommodation 
# Participants from abroad are to bear the costs of travel 
and accommodation 
# The Organizing Committee of the Conference made an 
effort to secure reduced accommodation rates in the 
following hotels 
 
First : Grand Holiday Villa (Khartoum, Nile Avenue) 
Standard Single = USD 175 (B+B) 
Double room = USD 220  
Hotel address: Grand Holiday Villa Khartoum, P.O. Box 
316 Nile Avenue, Khartoum, Sudan. 
Tel : ++ 249-183-774039 - Fax : ++ 249-183-773961 
E.mail : grandholidayvilla@hotmail.com 
Web site : www.holidayvilla.com.my 

 
Second : Meridien Khartoum 
Address: Qasr Avenue, Khartoum, Sudan 
Standard Single = USD 115 (B+B) 
Double USD 135(B+B) 
Tel: ++ 249-183-775970 - Fax : ++ 249-183-779069 
E-mail : marketing@meridienkh.com 
 

Third: Green Village Hotel (Khartoum) 
Standard Single = USD 89 
Hotel address: Green Village Hotel, P.O. Box 2366, 
Khartoum, Sudan.  
Tel : ++ 249-183-280882 - Fax : + 249-183-263658 
E-mail : greenvillagehotel@hotmail.com 

 
Fourth : Sahara Hotel (Khartoum) 
 
Standard Single = USD 60 (B & B) 
 

Tel : ++ 249-183-796541 - Fax : ++ 249-183-796540 

 ودانـارج السـن خـن مـن القادميـات للمؤتمريـمعلوم 
 السفر  يـتحمل المشـاركون فـي المؤتمـر من خارج السودان تكاليف               

وسعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر إليجاد أسعار مخفضة       . والسـكن واإلعاشة  
 :للسكن في الفنادق التالية

 

 ) الخرطوم شارع النيل(فندق الهولي دي فيال : أوال
 دوالر أمريكي 175مع اإلفطار في اليوم المفردة لغرفة ا
 دوالر أمريكي 220في اليوم مع اإلفطار لغرفة المزدوجة ا

شارع النيل، فندق الهولي     316ب  .الخرطوم،  ص  : ان الفندق عـنو 
 . دي فيال، السودان

 773961-183-249 ++ :فاكس - 774039-183-249 ++ :هاتف
  hovikha@sudanet.net: إلكترونيبريد 

  grandholidayvilla@hotmail.com: بريد إلكتروني
 

  )الخرطوم( فندق المريديان :ثانيا
  115الغرفة المفردة في اليوم مع اإلفطار  

  135الغرفة المزدوجة في اليوم مع اإلفطار 
 شارع القصر، الخرطوم، السودان: عنوان الفندق

 779069-183-249++  :فاكس - 775970-183-249++  :تلفون
  marketing@meridienkh.com: بريد إلكتروني

 
 ) بري-الخرطوم(فندق القرين فيلدج : ثالثا

  دوالر أمريكي 89   في اليومالغرفة المفردة
 ، فندق القرين فيلدج،2366ب  .الخرطوم، ص: عنوان الفندق

 السودان
 263658-183-249 ++ : فاكس - 280882-183-249 ++ : هاتف

  greenvillagehotel@hotmail.com: بريد إلكتروني
 

 )الخرطوم(فندق صحارى : رابعا
 دوالر أمريكي  60مع اإلفطار في اليوم الغرفة المفردة 

 796540-183-249 :فاكس - 796541-183-249 ++ :هاتف
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Congress  àmûßŠpa 
 

Fifth : Khartoum Plaza Hotel (Khartoum) 
Standard Single = USD 70 (B+B) 
Double USD 100 (B+B) 
Tel : ++ 249-183-772275 - Fax : ++ 249-183-773917 

 
Sixth : Gobbaa Hotel (Khartoum) 
Standard Single = USD 42 
Double = USD 50 
Hotel address: Gobbaa Hotel, P.O. Box 44478, 
Khartoum, Sudan 
Tel : ++ 249-183-787718 - Fax : ++ 249-183-784395 
 

    Budget accommodation is available in Guest houses and 
Hostels upon request. 

 )الخرطوم(فندق الخرطوم بالزا : اخامس 
  دوالر أمريكي70الغرفة المفردة في اليوم مع اإلفطار 

  دوالر أمريكي100الغرفة المزدوجة في اليوم مع اإلفطار 
 773917-183-249++  :فاكس - 772275-183-249++  :هاتف

 

 )الخرطوم(فندق قباء : سادسا
 دوالر أمريكي 42الغرفة المفردة في اليوم  

 دوالر أمريكي 50لغرفة المزدوجة في اليوم  ا
  الخرطوم، السودان،44478. فندق قباء، ص: العنوان
 784395-183-249++: فاكس - 787718-183-249++  :هاتف

 

) االتصال باللجنة التنظيمية(هناك سكن مخفض في بعض بيوت الضيافة # 
 

   
 علـــم النفــــسجائـــزة بروفســــور مالـــــك بــــدري فــــي 

 
  الجائزة السنوية والتي تقدمها الجمعية النفسية السودانية :    أوال

 جائزة واحدة ألفضل خريج في كل أقسام علم النفس بالجامعات السودانية )1(
) د(لخاصة  مراكز علم النفس ا   ) ج(تغطية إعالمية لعلم النفس أو      ) ب(بحث مقدم في رسائل الماجستير أو       ) أ(جائـزة واحـدة ألفضل       )2(

 مجاالت أخرى 
  جائزة كل سنتين تقدم مع انعقاد مؤتمر الجمعية النفسية السودانية:    ثانيا

أفضل الدراسات المنشورة في دوريات ) ج(أفضل الكتب المؤلفة أو المترجمة أو ) ب(بحـث مقدم في رسائل الدكتوراه أو     ) أ(أفضـل    )3(
 .محكمة في علم النفس

علم النفس تقدم لفرد واحد له إسهاماته المقدرة في تطوير علم النفس محليا أو إقليميا أو عالميا ويتم اختياره  جائـزة الخدمة الممتازة في   )4(
 من قبل لجنة الجائزة 

     لمزيد من التفاصيل حول جائزة مالك بدري االتصال بمكتب سكرتارية الجمعية النفسية السودانية 
 

   
 )2005 أغسطس 4 -1( الثانــــي للجمعيــــة النفسيــــة السودانيــــة استمـــارة مشاركـــــة المؤتمـــر

 

 ..................................................................................................)رباعي(اسم الباحث 
 ................................................... ............................................................:المؤسسة

  ...........................................:تلفون العمل ............................................  :تلفون المنزل
 ............................... ....................:فاكس   ...................................................:موبايل

  ........................................................................................................:بريد الكتروني
 ............... ..........................................................................................:عنوان البريد

 

 ):ضع دائرة(ة ــوع المساهمــن
 ضور الورش التدريبية  ح) ج (حضور جلسات المؤتمر دون تقديم ورقة     ) ج( )سم 180×120( ملصق   )ب ()  دقـيقة  15(عـرض شـفاهي       )أ(

 )ضع دائرة حول رقم الورشة المناسبة(
ر البحوث السيكولوجية في الدوريات االقليمية والعالمية       نش) 2/ () بروفسـير آبشـور آوآـو قمبـيل       (نظـرية وتطبـيقات الذآـاءات المـتعددة          )1(

آيفية تقديم ) 4) / (مهيد محمد المتوآل. د(مقاييس الشخصية وآيفية بناء وتصميم المقاييس النفسية ) 3) / (عمـر هـارون الخلـيفة    . د(
علم النفس ) 5) / (سامي عوض .  السيد، وأرقية. د ( االرشاد النفسي للصدمة وإدارة الضغوط ) 4) / (خالد الكردي . د(ورقـة فـي مؤتمـر       

 ) عبير عبد الرحمن خليل. د(المدرسي وثقافة السالم 
 )هناك رسوم للورش تحدد الحقا، وسوف يمنح المشارآون شهادات مشارآة من الجمعية     (

 

 ):ضع دائرة(ة ــور الورقــمح
جوانب جديدة وغير تقليدية لتطبيقات  ) 3/ (رامج إعادة التأهيل الصـفح والمسـامحة وبـ   ) 2/ (علـم نفـس السـالم وتعزيـز ثقافـة السـالم        )1(

قضايا ) 5/ (في مرحلة السالم      والتنمـية االجتماعـية واالقتصـادية       التطبيقـي   علـم الـنفس     ) 4/ ( علـم الـنفس فـي المياديـن المخـتلفة           
في بلورة الرأي العام التطبيقي ة علم النفس    مساهم) 6 / (وذوي الحاجـات الخاصة     والعـالج النفسـي     البيـئة واألسـرة والهجـرة والـنزوح         

 موضوعات أخرى ذات عالقة بالمؤتمر) 7 / (ودراسة االتجاهات النفسية
 

عمر هارون الخليفة، رئيس اللجنة     .  د :ترسل الملخصات العلمية حسب عنوان البريد التالي      .  2005 مارس 30يجـب أن يسـلم الملخـص فـي يـوم            
 ، ، السودان12718ب  .صالتنظيمية للمؤتمر، الخرطوم، 

 okhaleefa@hotmail.com  :بريد الكتروني  -      912277467-249++  :موبيل -  760712-183-249 ++ : فاكس مكتب/تلفون
 

.......................................................التاريخ...................................................... لتوقيعا
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