
 1

� �� �� �� �

eçjÒ_{{{{{{{†2012V< <

<ã�{{{{{†<{{Ö<ëç{{{ßŠÖ]<Ü{{{Â‚Ö]>  Óf�{{{{<í×ÃÖ]{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{í< <

<^ãi^Ú‚}<æ<íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ^e<^éÎ…<êe†Ãée<êµ�^Ò]<áæ^Ãi<ç©< <

www.arabpsynet.com/documents/DocOctoberApnMonth.pdf<<<< 
 

 �ـــــ�ل ا��ـ
آـــــ�. د

 ر��� ���� ا���م ا��
	�� ا������

turky.jamel@gnet.tn  

 

 

من كل " شهر اكتوبر"، يشرفنا اعالمكم اعتمادنا  2013- 2012و االكاديمية  الجامعية السنة افتتاح بمناسبة        

الطبنفسية و  لهيئات، نجدد فيه الدعوة للزمالء من االطباء وعلماء النفس ولشهر الدعم السنوي للشبكةعام، 

 :حتى تواصل الشبكة أداء رسالتها ،دعمهم العلمنفسية و المؤسسات الجامعية و اإلستشفائية، تقديم

  

Ãée<êµ�^Ò]<áæ^Ãi<ç©^ãi^Ú‚}<æ<íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ^e<^éÎ…<êe† 

  

وتوسع  خدمات الشبكة أملته علينا تناميمن كل سنة لتجديد الدعوة  تقديم  للشبكة،  شهر إن اختيار تحديد      

  . الذاتية تفي بحاجياتها الى درجة لم تعد معه مواردها.نشاطها 

إن الشبكة كموقع علمي أكاديمي، وان كانت ليس ال أهداف ربحية لها، إن أن لها تكاليف مادية في حاجة       

لتغطيتها ضمانا الستمراريتها ما أمكن، خاصة وهي تقدم خدماتها بدون مقابل مالي للجميه أفرادا و مؤسسات 

  . وجمعيات

سواء الراغبين تجديد اشتراكاتهم السنوية أو الراغبين تسجيل االشتراك في خدماتها  :رادـــبالنسبة لالف - 

بمناسبة تجديد اشتراكاتهم او  هم، ندعو) *بعد ارسال السيرة العلمية كإثبات للهوية العلمية ( للمرة االولى 

 )دوالر كحد أدنى 100( للشبكة تقديم دعما اختياريا،  **تسجيلها الول مرة 

 

توزع بأنشطتها و الشبكة ف التي تعر ... )جمعيات ، مستشفيات، مرتكز أبحاث(  :اتـــبالنسبة للمؤسس - 

  .)كحد أدنى دوالر 500(***تمتعهم بخدمات الشبكة تقديم دعما اختياريا  بمناسبة  همندعوالدعوة لها، 

 

www.arabpsynet.com/documents/DocOctoberApnMonth.pdf    


 2

االشهار الدوائي، اال أننا نسعى مستقبال و كامل  رفض نواصل في الشبكة شركات مخابر االدوية، ل بالنسبة  - 

هذه سندها التي ت" المنــح التعليميـــة"دعم تفعيل  "السنـــوي الدعـــم شهـــــــر"

أن نبين لهذه الشركات قيمة في حاجة الى  لذا نكون، العلمي للهيئات العلمية المعترف بنشاطهاالشركات 

" مستند"مرقق ارتباط ( (قدمتها الشبكة ألقناعها بأهمية النشاط العلمي للشبكة أهمية الخدمات العلمية التي تو

حث  األطباء دعم الشبكة في هذا االتجاه والزمالء  أملنا كبير فيلذا . )**** لممثلي شركات مخابر االدوية

يعرف بالشبكة و انجازاتها  "مستند"مرقق ارتباط ( مثل هذه المنح التعليمية ب دعمنا شركاتهذه الممثلي 

*****( 

 

 .والمعرفة النافع العلم لنشر ثقافتنا في الخير أبواب أحدك شبكة،ال لـحساب" للعلــم الوقـف" تفعيل - 

  تفضلوا  تقبل أصدق مشاعر المودة واالحترام والتقدير

  

  دام عزكم وفضلكم
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  :مالحظــــــة

الدكتور جمال ، باسم رئيسها   western union "الوسترن يونيون "بواسطة خدمات " شبكة العلوم النفسية العربية"يحول الدعم لـ    
  :التركي

Jamel TURKY Dr.  

Arabpsynet Director  

TUNISIA -Sfax  

  :لعملية التحويل الى سكرتيرية الشبكة على البريد التالي" الرقم المرجعي " ����        -
arabpsynet@gnet.com  

  .تسلُّمه، تصلكم رسالة شكر و تقدير من رئيس الشبكة على بريدكم االلكترونيعند قبول التحويل و          -
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 ةةةةــــــــــــــــــــــــس الشبكس الشبكس الشبكس الشبكــــــــــــــــــــــــــــــح رئيــح رئيــح رئيــح رئيــــــــــــــــوضيـوضيـوضيـوضيـتتتت
          

، لإلجابة عن تساؤالت "يشرفني تجديد التواصل حول موضوع الدعم السنوي لشبكة العلوم النفسية العربية
  .البعض عن الرقم البنكي للشبكة أو لرئيسها لتحويل دعمهم

لتلقي الدعم دون غيرها من " الويسترن يونيون"أحيطكم علما اعتمادنا في الشبكة خدمات         
إلى صاحبه  آليا ، من ذلك أن المبلغ المحول يعادألنها تجعل من المتلقي طرفا فاعال في قبول الدعم الوسائل،

  .المتلقي سلبي  يكون  عند اعتماد وسائل بنكية بعد شهر ان تعذر قبوله، في حين و

  :أهمها  وكنا فضلنا هذا اإلختيار ألسباب عديدة من      

  مشبوهة أو مجهولة الهويةتجنب تلقي الدعم من مصادر        -

  ال يرقى الى الحد األدنى سواء بالنسبة لألفراد أو المؤسسات تجنب تلقي دعما        -

  .تجنب قبول دعم أطراف تُؤثر على َأنفسها، و نحن نعلم أنها أحق بالدعم       -

رسال سيرتهم العلمية ، حرصا على الشفافية، نأمل من الراغبين تقديم دعمهم تكرم إزمالئي األفاضل      
  )بالنسبة لمن لم يسبق لهم إرسالها(  حسب نموذج التالي

cv.htm/http://www.arabpsynet.com/cv  

  

مذكرا أن الشبكة توجه رسالة شكر باسم رئيسها لمن قبلت دعمه،   أملى كبير في تفهم دواعي هذا االختيار،     
  .واعتذار لمن لم يتقبل منهم مع شرح األسباب

   

  تقبل أصدق مشاعر المودة واالحترام والتقدير تفضلوا 
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Arabpsynet 
 

Subscribe To APN 
http://www.arabpsynet.com/Subs.asp 

 

Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/defaultAr.ASP 
 

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/defaultEng.ASP 

 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/defaultFr.ASP 
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http://www.facebook.com/Arabpsynet 
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