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والعدوان، والشخصية، وعلم النفس االيجابي، وتدريب وتمهين علم 
النفس، وعلم النفس الصيدالني، وعلم نفس الشيخوخة، والعنصرية، 
وإعادة التأهيل والجنس، وعلم النفس السياسي، واالجتماعي، 

  .س الحركيوالفلسفة، وعلم النف

من المتوقع عقد المؤتمر في معرض كيب تاون الدولي 
ويجب الحصول على خطاب لقبول الملخص للحصول . للمعارض

على فيزا الدخول لجنوب أفريقيا كما يجب عمل تأمين صحي وفي 
وتسمى عملة . كيب تاون هناك فنادق وشقق مختلفة في أسعارها

راندات كما يساوي  10 ويساوي اليورو )Rand(جنوب افريقيا راند 
وشهر يوليو هو فصل الشتاء في جنوب أفريقيا . راندات 8الدوالر  

-10فيجب أخذ مالبس الشتاء الدافئة ألن درجات الحرارة تتراوح بين 

فهرنهايت، ومدينة كيب تاون التي  64 -50درجة سنت، تعادل  18
العالم  يعقد في رحابها المؤتمر واحدة من أجمل المناطق السياحية في

ومن المتوقع مشاركة حوالي . وهي أم المدن في جنوب أفريقيا
عالم نفس وهو أكبر تجمع لحج علماء النفس والذي يعقد كل  10000

سنوات كاأللعاب األولمبية وحظيت قارة أفريقيا ألول مرة بتنظيم  4
وعلى أمل أن يحظى العالم العربي من في تاريخ علم النفس المؤتمر 

   2020الخليج بتنظيم المؤتمر ما بعد عام المحيط إلى 
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العزم على المشاركة بوفد بالسودان عقدت مجموعة طائر السمبر 
رفيع المستوى لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الثالثين لعلم النفس 
والذي سوف يعقد في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة بين 

وسوف تبدأ فترة تقديم الملخصات في يوليو .  2012يوليو   22-27
آخر  2011بر ومايو يبدأ تقديم طلبات الدعم للحضور، وديسم ،2010

آخر موعد لدفع الرسوم  2012موعد لتقديم الملخصات، وفبراير 
المخفضة، ومارس آخر مواعيد لتقديم الملصقات العلمية، ومارس 

وسوف تكون الجلسة االفتتاحية يوم . اعالن نتيجة الملخصات المقبولة
وسوف يترأس المؤتمر . يوليو 27يوليو والجلسة الختامية في  22

س كوبر، عالم النفس الجنوب أفريقي، والذي كان مسجونا بروفسير سا
وقدمت . مع الزعيم المناضل البطل نيلسون ماندال في نفس الخلية

من كبار المتحدثين في المؤتمر من المتحدثين  200الدعوة لحوالي 
. الرئيسيين والمتحدثيين المدعوين وبينهم أحد علماء النفس من السودان

من الورش قبل المؤتمر، وكذلك عدد من ومن المتوقع عقد عدد 
الحوارات والنقاشات، كما تعقد ورش تدريبية متقدمة لبعض علماء 

التقديم في العالم العربي وعلى علماء النفس الشباب . النفس الناشئين
ومن بين شروط تقديم الملخص للمؤتمر . لهذه الورش من فترة مبكرة

منهج المستخدم، والنتائج يجب أن يعكس الملخص أهداف الدراسة، وال
 .  المتحصلة فضال عن التوصيات والمقترحات المقدمة

موضوعا لتقديم الملخصات منها القياس  43تم تحديد حوالي 
والتقويم، وعلم النفس االكلينيكي، مهنية علم النفس، وعلم النفس 

االستهالكي، -المعرفي، وعلم النفس المجتمعي، وعلم النفس االقتصادي
د النفسي، وعلم النفس النقدي والثقافي، والنمو، والتشخيص، واالرشا

والتربوي، والهندسي، والبيئي، وأخالقيات علم النفس، وعلم النفس 
الرياضي، والتجريبي، والشرعي، والجنوسة، والعام والصحي وتاريخ 
علم النفس، ومرض االيدز، وعلم النفس الوطني والصناعي التنظيمي، 

 والعلوم العصبية، وعلم نفس السالم، والصراع  وعلم النفس العصبي،
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