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في جو اجتماعي اتسم بالبهجة والتفاؤل إنعقد اللقاء األول لنقابة المهن النفسية التخصصية بدار 

من شهر سبتمبر  7ضيافة جامعة عين شمس بالعباسية في تمام الخامسة من مساء الجمعة الموافق 

وكيل كلية اآلداب بجامعة طنطا  األستاذ الدكتور خالد الفخراني، وبدأ اللقاء بمبادرة من 2012
للتعريف بأهمية إشهار النقابة وأهمية هذا اللقاء وداللته التاريخية كمطلب أو كحلم داعب خيال أجيال 

كثيرة سابقة من علماء النفس في مختلف الجامعات العربية والمصرية، بالرغم من ان الخالفات 

األستاذ الدكتور و قد قام . مال هذه المسيرةالمهنية قد اعاقتهم عن تحقيق هذا الحلم وعن استك

رئيس مجلس إدارة النقابة بتقديم شكره لألستاذ الدكتور الفخراني علي توليه  عبدالستار إبراهيم
للحاضرين وغالبيتهم من   مسئولية تعريف الحاضرين بالنقابة خاصة كلماته الرقيقة التي قدمه بها

  .م به من قبلالشباب ممن لم يلتقوا بالدكتور إبراهي

 

أن يعلّق علي هذا الحلم ذاكرا أن أرواح جيل مضي وذكريات جيل  الدكتور إبراهيمولم يفت 

متعه اهللا بالصحة والعافية ترفرف اليوم علي هذا هذا اللقاء وتبارك هذه الخطوات الجريئة التي 
نشاط وتطلع لألفضل  وبما اتسم به من   بدأتها حفنة من خيرالشباب الطموح والغيور علي نمو المهنة

مرشدا وقائدا لمجموعة  للدكتور عبدالستار إبراهيمولجوئهم    وما عقدوه من عزم علي إنشاء النقابة
  .والتي تم لقاء اليوم تحت مظلتها) 2012في إبريل الماضي(  العمل التي انتهت بإشهار النقابة

 

الدكتور يوسف وائل من أمثال ولم يفته أيضا أن يذكرأن أألجيال الماضية من علماء النفس األ

والدكتور مصطفي زيور والدكتور اسماعيل القباني، والدكتورمحمد عثمان نجاتي    مراد

سويف،    والدكتورالسيد خيري، و الدكتورلويس كامل، والدكتورة سمية فهمي والدكتورمصطفي

ح والدكتور جابر والدكتور عبدالمنعم المليجي، والدكتورفؤاد أبوحطب والدكتور أحمد فئؤاد صال

  .وغيرهم ممن يصعب حصرهم   عبدالحميد
 

شيوخ ( الرواد  جيل  :ولم ينس أن يضف منوها الجيل الالحق لهؤالء وأسماهم بالجيل الراهن

عن  حلم استقالل علم النفس وتولوا بكل شجاعة تحقيق  ممن تسلموا راية الريادة) اليوم وشبابهم

سيطرت عليه حينا من الدهر، وهم جيل نحس بهم اآلن بما  الفروع الفلسفية والطبية األخري التي
بيننا بما حققوه من أحالم التخصص،   حققوه من تخصصات دقيقة و الزال يعيش اليوم بعضهم

والبحث العلمي المنهجي والنشر، والممارسة في مجاالت كان يصعب خوضها من قبل بما في ذلك 
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ثة، والالكانية، والعالج النفسي بكل اتجاهاته المعرفية التحليل النفسي بجوانبه الكالسيكية والمحد

والسلوكية،والدينية واإلنسانية؛ وعلم النفس الصناعي واإلداري، وإنشاء المؤسسات العلمية 

والجمعيات العلمية و النقابات والمساهمات القيادية العامة من بينها أن عددا ال بأس به من العلماء 
عددا ال بأس به من الوظائف الهامة في الدولة كوكالة بعض الجامعات وأساتذة علم النفس تقلدوا 

الدكتور والكليات الجامعية، وعمادة عدد من الكليات الجامعية، وقيام أحد أساتذة علم النفس وهو 

بتولي وزارة الثقافة في فترة حرجة من التاريخ المصري المعاصر، وغيرها من   شاكر عبدالحميد

لها أو حصرها في هذا اللقاء القصير الذي يجمع نخبا من األساتذة األجالء إنجازات يصعب تفصي
  .والشباب الواعد المبتهجين بالمناخ االحتفالي بهذه المناسبة

 

الدكتور السيد الشرقاوي، والدكتور خالد الفخراني، و الدكتور لم يفت الحاضرين ومن بينهم 

أشرف عطية والدكتورة زيزي إبراهيم،  طه المستكاوي، و الدكتور صالح السرسي والدكتور

من التعليق علي بعض  والدكتورة رضوي إبرهيم، والدكتورة نيفين عبدالمالك، والدكتور محمد فريد

المشكالت أو التحديات التى تواجه األخصائي النفسي المعاصر، والتي أفاض األخصائيون 
، والتي تتلخص في بعض النقاط الحاضرون فيها في معرض المناقشة التي لحقت بهذا االجتماع

 .التالية

  

Ú^Þ†e{{{{{{{{{{{{{{Ï×Ö]<s{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ð^< <

  :بمتابعة البرنامج الذي تضمن ما يأتي   نائب رئيس النقابة األستاذ أحمد مصطفيقام 

: التعارف بجميع الحاضرين الذين جاءوا من مناطق ومحافظات عدة اشتملت      .1

 - المنصورة - طنطا - الشرقية - القليوبية- االسكندرية -اكتوبر -الجيزة - القاهرة
  ..الفيوم  -أسيوط -المنيا -سوهاج -قوص - األقصر -المنوفية

. د - عبدالستار إبراهيم. د: تعريف الحاضرين من أعضاء مجلس اإلدارة وهم      .2

. أ -أحمد مصطفي. أ - وليم كمال إبراهيم. أ - رضوي إبراهيم. د -سيد الشرقاوي

  .إيمان حمدي. أ -نان نشأتح
 -حنان نشأت. د -رضوي إبراهيم   .تسجيل الحاضرين في لجنة تكونت من د      .3

  .إيمان حمدي. وليم كمال إبراهيم، و أ. أ

. أ   :منا قشة موضوع المقرالدائم للنقابة حيث أبدي الحاضرون وعلي رأسهم      .4

م خاص ويليق بالمهنة وعدم وليم كمال إبراهيم تأييدهم لضرورة تكوين مقر دائ
ومركز ايجاب  - االكتفاء بالوضع الحالي الذي يتوزع بين مكتبي شارع هدي شعراوي

لالستشارات النفسية والعالج والخاص بالدكتور عبدالستار إبراهيم بالمهندسين، ودار 

ولكن البعض رأي التركيز علي التنشيط المادي للنقابة . الضيافة بجامعة عين شمس

مكنها تملك مكان مستقل بدال من بعثرة دخلها الحالي المحدود في تأجير شقق بحيث ي

وقد وعد رئيس النقابة بأن يعمل في الفترة . يمكن تأجيلها إلي حتي توافر مقر دائم
لتملك مقر    علي اإلشراف علي حملة تنشيط العضوية، وفتح باب التبرعات  القادمة

يعهم لحث األخصائيين النفسيين واألساتذة ودعا األعضاء جم. دائم بأسرع ما يمكن

  .لالنضمام لعضوية النقابة
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قدم أيضا رئيس النقابة المقترح الخاص بنشر مجلة علمية محكمة بعنوان       .5

 Psychological Research and "بحوث ومراجعات نفسية" مؤقت 

Reviewsمع الدكتور عبدالستار إبراهيم . والتي تمت الموافقة علي نشرها بمشاركة د
مصطفي العبسي بجامعة مينيسوتا، وسيعلن خالل الشهور القليلة القادمة عن شروط 

و قد وافق أعضاء من النقابة إلي االنضمام للجنة . النشر ومجاالت النشر فيها

طه أحمد     الدكتور: استشارية تعمل علي تيسير هذا المشروع ، بما في ذلك

  .يالمستكاوي، والدكتور خالد الفخران
" حياتنا النفسية"مشروع اصدار نشرة دوريةْ  نصف سنوية بعنوان مناسب مثل       .6

تنشر موضوعات نفسية مبسطة وبطريقة جذابة وتناقش مختلف اإلنجازات واألخبار 

 وقد عبربعض الحاضرين. المهنية واالجتماعية الخاصة بعلم النفس والممارس النفسي

طه المستكاوي . د: ة بالمشروع اشتملت عليعن رغبتهم في االنضمام للجنة خاص
محمد . وأ -محمود حامد عمران. و أ -أمل محمد أحمد حسن.أ: رئيسا للتحرير مع

و سيعقد اجتماع ألعضاء هذه اللجنة سيبلغون به في حينه ال . محمد منير سليمان

  .ستكشاف المهارات وتوزيع األدوار

طور اإلعداد وتلقي االقتراحات بشأن عبدالستار إبراهيم في   موضوع جائزة      .7

ومن جانبنا نحث الراغبين في التبرع لجوائز مماثلة عن طريق . مجاالت تخصيصها
وقد وافقت الدكتورة رضوي إبراهيم بتمويل . النقابة التقدم بمقترحاتهم بهذا الشأن

. أنجائزة أخري للبحوث أو النشاطات النسائية و يسعدها تلقي أي اقتراحات بهذا الش

مع مالحظة أن الجائزة ال يطلب فيها بالضرورة أن تكون سنوية فقد تكون لمرة واحدة 

  .أو أكثر بحسب رغبة المتبرع
مكون من أساتذة  Board ستتكون من مجلس مستقل: موضوع الزمالة      .8

ويتم . باالتصال المباشر  متخصصين في مجاالت تخصصية دقيقة ويتمْ اختيارهم سريا

  .نها فور االنتهاء من شروطها ومجاالت توظيفهااإلعالن ع

قدم بعض األعضاء مقترحات بتكوين لجان : لجان مقترحة في دور التكوين      .9

لجنة تنشيط  -لجنة كتيبات إرشادية نفسية -لجنة تقنين مقاييس نفسية: جديدة منها
جنة لجنة توصيف عمل األخصائي النفسي، ل -لجنة الترفيه والرحالت   -العضوية

وسيعلن فيما بعد عن تشكيل هذه اللجان والباب مفتوح منذ اآلن للترشح أو تشكيل أي 

  .من هذه اللجان بشرط أن يكون المتقدم عضوا بالنقابة أو في طريقه لذلك

موضوع التراخيص الطبية وهو موضوع يهم بشكل خاص العاملين بالحقل   .10
وزارة الصحة تحت قيادة األستاذ االكلنيكي والعالج النفسي، والذي تشرف عليه 

الدكتور أحمد عكاشة المعروف عنه خدماته الجليلة لجميع أعضاء المهنة النفسية و 

محاوالته الدائبة في معاضدة االعتراف األدبي والعلمي للمتخصصين بالحقول 

السيكلوجية من خالل المنظمة العالمية للطب النفسي التي كان رئيسها في فترة من 
وبالرغم مما ذكره بعض الحاضرين من األخصائيين النفسيين عن بعض . الفترات

الصعوبات التي تواجههم في الحصول علي التراخيص المالئمة، فقد تبين من النقاش 

أن الصعوبات األساسية قد تكون في قصور التدريب المهني المالئم للممارسة النفسية، 

. ره بالتعاون مع الجمعيات النفسيةوهو هدف ستعمل النقابة علي المساهمة في تطوي
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وقد تشكلت لجنة من رئيس النقابة والدكتور خالد الفخراني لمقابلة المسئولين بلجنة 

التراخيص الطبية بوزارة الصحة للتعرف علي البرامج التدريبية التي يمكن أن تحسن 

ي من مهارات المعالج النفسي أو أي شروط أخري مما يمكن للنقابة أن تعمل عل
المساهمة بما لديها من علماء و متخصصين من الجانبين النفسي والطبي النفسي علي 

تيسير الصعوبات المواجهة للتطوير المهني لألخصائي النفسي المصري الذي طال 

  .انتظاره ليحتل مكانته المهنية التي نتوقعه لها

والتي كان    و أخيرا وليس آخرا أجاب الحاضرون عن استمارة استطالع الرأي  .11
أهم  :عبدالستار لجميع األخصائيين النفسيين وتبين من تحليل نتائجها أن. قد أرسلها د

. 1: أو لها من النقابة شملت الخدمات التي يرغب األخصائي النفسي أن تتحقق له

الدورات التدريبية التخصصية من قبل المتخصصين في كل موضوع من مواضيع 

الترفيه والرحالت واالنشاطات . 4ؤتمرات العلمية الم. 3. ورش عمل. 2. الدورة
ثم تنظيم لقاءات مع رموز المهنة والفكر لالطالع علي بعض   .4. االجتماعية

  .الدروس التي ستفيد األخصائي النفسي منها

الخاصة برموز المهنة والفكر   وفي اإلجابة عن النقطة األخيرة من الستفتاء  .12

النفسين اللقاء بهم تمثلت اإلجابات في السؤال األخير من ممن يود األخصائيون 

بعد (استمارة استطالع الرأي عن أن أكثر األسماء المرشحة لذلك من قبل الحاضرين 
أن أعلي إسمين رشحا من قبل   [1]تبين من تحليل النتائج) استبعاد اسم رئيس النقابة

. 2، ثم )متعه اهللا بالصحة والعافية(الدكتور مصطفي سويف . 1: الحاضرين كانا

من   يد لما حققه اإلثنان كل بمنهجه وطريقته الخاصةالدكتور شاكر سليمان عبدالحم

وتوزعت . إنجازات علمية ومهنية وفكرية خدمت تطور علم النفس أكاديميا وممارسة
. د - حسين عبدالقادر. د -إيمان القماح. د: اإلجابات بعد ذلك لتشمل بالترتيب الهجائي

- تكاويطه المس. د  -طريف شوقي. د -صفية مجدي. د -خالد الفخراني

. د   -قدري حفني. د -فرج عبدالقادر.د - فايزة يوسف. د  -عبدالسالم الشيخ.د   

  .نيفين زيور. د - مصطفي الشرقاوي. د -محمد نجيب الصبوة
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� أي أ��Gذ أو  �
6/، و� I ا���� J�'

�2/4Kذة '� ا��Gف �6 ه,ا . أNOأن ا �Q1&6 D6

��ت ه,% �ا?����Gء آ�ن "�! �&R&ع '�@ ر

ا� 
�� اNXودة I د'Wة �UV �6 ������� أن 

 ����Y �B�ي ه,% ا����ءات، وا���N1� J��
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�I [\��� �2/7 آ( '�م و"�� ?�4
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�G� _�^ ا?�4
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أNe . د -إ�/اه


#.د -ا��
3G�2 N. أ -زو2("W$ N
 G- د.� f @�' - 

 .أNe 	�هN. د -6U� @�g/ي. أ -6�g@ ا���@. د

 I ا�دارة ��	أ'�0ء  hY���
Gو J�'�B�Cا

� � ا���( ا�&�W��� �Bاi )j,%   ا���دم

 )U� �j�4 اد ����ءاتN'k� �
6Wز ا��W6/ا�

 �B�&6 /9ت أآ�Yوف وأو/l I Jه[�J��6 و

3"/g�� .ع�B�C?ا���@ ا m �6م ا��6�9�   و�n I

��6ءا، '�@ أن ���2@ أ'�0ء 	�� ا�دارة ���� 

� ا��Uن �Wا�j� ا� B( و"�� ������+ ا�����

وW6ا�j� �6]ة إ��pء ا������ وذ�W2 I oم 

 >B��G �6 /p' �6�qا ^�ا���'�  2012ا��

 .ا���دG� ��6ءا

#
"Wا�� uو'�@ ا.... 

 نقابة المهن النفسية التخصصية
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http://www.facebook.com/Arabpsynet 
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www.arabpsynet.com/Prize2012/APNprize2012.pdf  
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  :تسعى الشبكة لتكريم مجموعة من العلماء بلقب )  2013(في الذكرى العاشرة لتأسيسها 

  "فــــي العلــــوم النفسيـــــةـون ــالراسخـ" 

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.TurkyPsyExcellent.pdf 

www.arabpsynet.com/Prize2012/APNprize2012.pdf
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.TurkyPsyExcellent.pdf

