
 



  اللوحــة اإلعالنيــة
  ربـن العـاء النفسانييـاد األطبـر إلتحـع عشـر الرابـالمؤتم 

  

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  

 



 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 النشيد الرسمي االردني و ما تيسر من القرآن الكريم

 اح ــــــو االفتتـــــــفيدي

https://youtu.be/yjMBQCwDbtI 

 

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  
   2016 –2014 ة لالتحاداللجنة التنفيذيتركيبة 

 

https://youtu.be/yjMBQCwDbtI


 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

  ربــن العــاء النفسانييبـاد االطـاتح
 2016القانــون األساســي الجديــد 

NewStatus.pdf-http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-NewStatus.pdf


    

 ةــــة االفتتاحيـــالجلســــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



    

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



    

 ةــــة االفتتاحيـــــالجلســ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــة االفتتاحيـــــــالجلس
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



  

 

 

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــلســـــالج
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



 

 

 

 ةــــة االفتتاحيــلجلســـــا
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 

 ةــــة االفتتاحيــالجلســـــ
 لإلتحاد التنفيذية واللجنة المنظمة اللجنةأعضاء  مداخالت

 



 

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  
الرسالة و األهداف: مقتطفات من القانون االساسي  

 



 

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

يــــــةات العلمـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 محاضرات االساتذة االطباء جانب من

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 االساتذة االطباء جانب من محاضرات

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 ة االطباءجانب من محاضرات االساتذ

 



 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 

ات العلميــــــةـالجلســــ  
 جانب من محاضرات االساتذة االطباء

 



 

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
المنظمة واللجنة التنفيذيةتكريم اعضاء اللجنة   

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  
  اإلدارة سمجل ومهام تكوين :األساسيمقتطفات من القانون 

 



 

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
م اعضاء اللجنة المنظمة واللجنة التنفيذيةتكري  

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
 تكريم اعضاء اللجنة المنظمة واللجنة التنفيذية



 

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
 تكريم اعضاء اللجنة المنظمة واللجنة التنفيذية

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
 تكريم اعضاء اللجنة المنظمة واللجنة التنفيذية



 

 

 

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
د غبد المناف  الجادري. تكريم الفائز بجائزة  البروفيسور احمد عكاشة  أ  

د غبد المناف  الجادري. ائزة  البروفيسور احمد عكاشة  أتكريم الفائز بج  

  مقطع فيديو

https://youtu.be/zqOvb4UW5fM 

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  
  جائزة  احمد عكاشة للطب النفساني العربيمقتطفات من 

 

https://youtu.be/zqOvb4UW5fM


 التكريـــم وتوزيــع جوائــز االتحـــاد
د غبد المناف  الجادري. تكريم الفائز بجائزة  البروفيسور احمد عكاشة  أ  

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  
  مؤتمرات اإلتحاد: القانون األساسيمقتطفات من 

 



 

 

 التكريـــم وتوزيــع جوائــز االتحـــاد
د وائل أبوهندي. تكريم  رئيس الفريق الفائز بجائزة  سليم عمار للبحث العلمي أ  

د وائل أبوهندي. تكريم  رئيس الفريق الفائز بجائزة  سليم عمار للبحث العلمي أ  

  مقطع فيديو

https://youtu.be/sKN9OAK0fpg 

ربــن العــاء النفسانييــاد االطبــاتح  
  مي لألطباء النفسانيين العربجائزة  البحث العلمقتطفات من 

 

https://youtu.be/sKN9OAK0fpg


 التكريـــم وتوزيــع جوائــز االتحـــاد
د وائل أبوهندي. الفريق الفائز بجائزة  سليم عمار للبحث العلمي أ تكريم  رئيس  

  ربــن العــاء النفسانييبـاد االطـاتح
   لالعامـ  العضو صفة: القانون األساسيمقتطفات من 

  



 

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
  و اعترافا بفضله حل محمد الحباشنةارا للتكريم

وتوزيــع جوائــز االتحـــادالتكريـــم   
حل محمد الحباشنة و اعترافا بفضله اتكريما للر  



 

 

  المجلــة العربيــة للطــب النفســي
  2016- 2015 ربـن العـاء النفسانييـاد األطبـإتح

  إتحـاد األطبـاء النفسانييـن العـرب
  يمقتطفات من القانون األساسي عن المجلة العربية للطب النفس

  



 

 

  ربإتحــاد األطبــاء النفسانييــن العـــ
  العمومية الجمعية مهام: مقتطفات من القانون األساسي

  

  2016اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
  ربـــن العــاء النفسانييــاد األطبــإتح

  



 

 

  اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
  ربـــن العــاء النفسانييــاد األطبــإتح

  

  اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
  ربـــن العــاء النفسانييــاد األطبــإتح

  



 

 

  يـدةالجد ةـة التنفيذيـاللجناع األول ـاإلجتم
  ربـــن العــاء النفسانييــاد األطبــإتح

  ربــن العــاء النفسانييبـاد االطـاتح
  ةالتنفيذي ةاللجن  اممه :مقتطفات من القانون األساسي



 

 

  ربــن العــاء النفسانييبـاد االطـاتح
  ادــة لالتحــة التنفيذيـاللجنة ــتركيب

 2017 – 2018  

  

  انـــر و عرفــشك
  تحاد بجزيل الشكر و التقديرالالتنفيذية لاللجنة   تتقدم

  ىـــــال
  

  المملكة االردنية الهاشمية ملكا و حكومة و شعبا

  لتكرمها استضافة المؤتمر في زمن عز فيه من قبل بتنظيمه

  و لتوفير جميع االمكانات و الطاقات لنجاحه
  

  الجمعية االردنية للطب النفساني

  اد للمؤتمر و في نجاحهللمجهود الكبير الذي بذلته في االعد
  

  االستاذ الدكتور احمد عكاشة
  لالتحاد الفخري الرئيس

  لفضله الكبير في الحفاظ على وحدة االتحاد و رقيه
  

  الدكتور وليد سرحان
  تحرير المجلة العربية للطب النفسيرئيس 

 باألردنلفضله الكبير في عقد هذا المؤتمر 

  

  

  الراحل الدكتور محمد الحباشبنة
  لجمعية االردنية للطب النفسيالسابق ل رئيس ال

  لما بذله من جهد كبير في االعداد للمؤتمر

 عقده والذي غادرنا الى الرفيق االعلى اشهر قليلة قبل 

  

  الدكتور ناصر الشريقي
  رئيس الجمعية االردنية للطب النفسي

  في انجاح المؤتمر كبيرلما بذله من جهد 
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