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  اد ـــتحالل ذيــس التنفيــمجلاع الــاجتمرــضمح    
  

  2015ارســـم–رة ــالقاه/ ر ــمص

  

 
 

 ���ء 5:30 - 3:00م ،  2015��رس  11ا�ر���ء  :ا����ن
�"!�ل �� أ���، ا���ه�ة، ���: ا���ن"� (")ق ا#&آ$#!

 
  

  ســــاء المجلــأعض:ورــالحض
  )الرئيس الفخري لالتحاد(أحمد عكاشة . د.أ

  )رئيس االتحاد(شارل بدورة . د.أ

  )األمين العام(جمال التركي . د

  )نائب رئيس تحرير المجلة(إيلي كرم . د.أ

  )المستشار المالي(مصطفى شاهين . د.أ

  )رئيس تحرير المجلة(وليد سرحان . د

  )مستشار المؤتمرات(أحمد الهادي . د

 )االولاألمين العام المساعد (عبدالوهاب ممتاز . د.أ

  :)ضيوف شرف (اد ــي االتحــة وممثلــان العلميــاء اللجــرؤس :ورــالحض
  )رئيس شعبة العالج النفسي الجمعي( أحمد ضبيع. د

  )رئيسة العالج النفسي المجتمعي(وفاء البهائي . د.أ

  )رئيس شعبة اضطراب الطيف الوسواسي (وائل أبو هندي . د.أ

االجتماع وشكر جميع الحضور وطلب من األمين  د شارل بدورة . أ بدأ رئيس االتحاد

  .العام البدء بنقاط جدول األعمال

اجتماع الجمعية  ما خلص اليهبتذكير الحضور كلمته   التركي جمال. داألمين العام استهل 

 .2014نهاية نوفمبر  في لبنان االخير والمنعقد العمومية
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  :ادــي لالتحــون األساســالقانح ــة لوائــمراجع: 1
بصفة مستفيضة وتقديم مقترحات التعديل لعديد لتطوير لوائح اإلتحاد، وتم مناقشتها  أحمد عكاشة. د. أتم عرض أهم النقاط التي جاءت في وثيقة 

  . نهائيةبصفة  هاالقانونية قبل اقرار صياغتها ني لدراستها ومراجعةخبير قانوبعرض الوثيقة المعدلة على  االمين العامالفصول، على ان يتكفل 
 

 يتمو( حقة بالقانون األساسي كوئيقة مل "ميثاق اعالن مدريد"والذي سيكون مشتقا من  "ميثاق شرف الطبيب النفسي العربي"   إدراجاقترح كما تم 

  .) أحمد عكاشة. د.أ إعدادها بالتعاون مع
 
 

  ــربن العــاء النفسانييــاألطباد ــر التحــع عشــر الرابــالمؤتم: 2
موافقة الذي احاطه علما مان، من ع حمد السناوي. دمع  أحمد الهادي. دتواصل مستشار المؤتمرات ، جمال التركي. دطلب من األمين العام ب

به  في اجتماع الجمعية العمومية االخير سبق االعالم كما "  العربي الرابع عشر للطب النفساني المؤتمر" مبدئية على اقامة ال" سلطنة عمان " دولة 

نهاء الترتيبات واألمور ال ماناألخوة األشقاء في عالتواصل مع  مستشار المؤتمراتبالتنسيق مع  االمين العاميولى على أن  المنعقد في لبنان،  

  .) االجتماع  خ تاريثالثة أشهر من  ( 2015في اجل ال يتعدى نهاية جوان الرسمية والحصول على تأكيد كتابي 

  :على التالياالتحاد مؤتمر تمر في الدولة التي سيعقد فيها ة للمؤمنظمتم االتفاق على أن تتكفل اللجنة ال

  .كاملة خالل المؤتمر فيذيةاللجنة التناعضاء تكاليف استضافة تحمل   .أ 

 ).INVITED SPEAKERS(تكاليف استضافة المتحدثين المدعوين تحمل   .ب 

  .الفائزين خالل المؤتمر تحمل تكاليف استضافةاالتحاد  جوائزدروع التكريم ل اعداد  .ج 

  .دوالر أمريكي لصندوق االتحاد 3000دفع مبلغ   .د 

  

  واردــــاد والمــــة االتحـــميزاني: 3
  بصفة مفصلة  الوضع المالي لالتحاد  شاهين مصطفى .د. أعرض المستشار المالي  -

  :تقدم المستشار المالي لالتحاد بالمقترحات التاليةتدني الميزانية و تراجع  الموارد  لتجاوز ازمة -

  تعديل نظام اشتراكات العضوية بحيث يكون من الجمعيات وليس األفراد .1

  .ثالثة آالف دوالر أمريكي تدفع لالتحاد من الدلولة المنظمة في كل مؤتمر لالتحاد 3000تحديد مبلغ  .2

  .يكي لصندوق االتحاد عن كل مقال في الملجلة العربية للطب النفسيدوالر أمر 50تحديد  .3

  .دوالر أمريكي لصندوق االتحاد عن كل اعالن في المجلة العربية للطب النفسي 150تحديد  .4

 .من ربح المؤتمر بعد دفع كافة التكاليف% 10تحديد  .5

) ثالثة آالف دوالر أمريكي تدفع لالتحاد من الدلولة المنظمة في كل مؤتمر لالتحاد 3000تحديد مبلغ (على المقترح الثاني فقط تم الموافقة  -

  .المقترحات الدعوة لمزيد دراسة بقيةمع 

  

  ـــيب النفســـة للطـــة العربيـــالمجل: 4
شيرا الى تراجع المشاركات العلمية ونقص الموارد، معربا عن رغبته ، مالوضع الحالي للمجلة وليد سرحان. دعرض رئيس تحرير المجلة  -

  .التخلي عن رئاسة التحرير، على ان يواصل مهامه على رأس المجلة لحين تكليف رئيس جديد

   من الزمنلفترة  رئيس التحريرلنائبا كبصفته  حاليا االكتفاءلكنه أبدى رغبته  ،إيلي كرم. د .أ على رئاسة التحريرعرض  ت مناقشةتم -

 .بسبب األمور المالية يلقى صعوبات  مازال موضوع فهرسة المجلة -

  

  ـــادز االتحـــجوائ: 5
  

    :2016للعام  للطب النفسي العربي أحمد عكاشة. د.جائزة أ

o  من السودان  1من مصر،  2من العراق،  1( شخصيات لهذا الجائزة  أربعتم ترشيح (  
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o   اهللا بإذن للمجلس التنفيذي االجتماع القادمفي يتم اختيار الشخصية الفائزة. 

o ميدالية أو درع ( بإعداد رمز التكريم الجهة المنظمة للمؤتمر  تتكفل( 

o م الجائزةو تسل بالجائزة للمشاركة في حفل االفتتاحباستضافة الفائز الجهة المنظمة للمؤتمر  تتكفل.  

  

  :جائزة البحث العلمي لألطباء النفسانيين الشبان العرب

o سليم عمار البروفيسورسانية التونسية فنبالشخصية الط اسم  2016جائزة  تم االتفاق على ان تحمل   

o  دوالر أمريكي) 1000(يتكفل االتحاد بالقيمة المالية للجائزة والبالغة 

o ميدالية أو درع ( بإعداد رمز التكريم الجهة المنظمة للمؤتمر  تتكفل( 

o م الجائزةو تسل باستضافة الفائز بالجائزة للمشاركة في حفل االفتتاحالجهة المنظمة للمؤتمر  تتكفل.  

  

  ـــادي االتحـــة وممثلـــب العلميـــاط الشعـــنش: 6
 

نشاطات الشعبة المختلفة خالل  )  dr.dobea@gmail.com(مصر/ أحمد ضبيع. دعرض رئيس الشعبة : : : : الجمعي النفسي الطب شعبة -

  " استبيان حول العالج الجمعي في البالد العربية" إلعداد وسعيه .الفترة الماضية

 )  wafaaelbahaey@yahoo.com(  مصر/ الحكيم البهائى د وفاء عبد.أعرضت رئيسة الشعبة ،  "الطب النفسي المجتمعي"شعبة  -

وتم اقتراح االستفادة  " الدليل العربي لمكافحة وصمة المرض النفسي واالطباء النفسيين" عداد النشاطات الشعبة خالل الفترة الماضية وخطتهم للعمل 

  .من مشروع منظمة األمم المتحدة بهذا الخصوص

نشاطات الشعبة خالل   )dr_alhadi@hotmail.com( السعودية/ أحمد الهادي. دعرض رئيس الشعبة :الفردي النفسي العالج شعبة -

  ."ميثاق اخالق المعالج النفسي العربي "اعدادسعيه الفترة الماضية و

  

  لالعضاء الذين تعذ عليهم  المشاركة في االجتماعتذكير ببعض مهام الشعب العلمية 

د عبد . أ ، التواصل مع رئيس الشعبة"المجلة الطب النفسية لألطفال و الناشئة" تأسيس ، "اشئةالطب النفسي لألطفال و الن"شعبة   -

 )  abdelazizt@hotmail.com( فلسطين/  العزيز موسى ثابت

 

التواصل مع  ،"والمتخصصات في علم النفس في الوطن العربيللطبيات النفسيات  قاعدة بيانات" تأسيس ، "الصحةالنفسية للمرأه"شعبة  -

 ) maha.younis@gmail.com( العراق/ مها سليمان يونس .د .أ رئيسة الشعبة

 

، "والقضائية في الوطن العربيالكتاب األبيض للصحة النفسية الشرعية " ، التأسيس لــ"الصحة النفسية الشرعية و القضائية"شعبة  -

 )  alyassiri1000@gmail.com(   العراق/ماجد الياسري. دالتواصل مع رئيسة الشعبة 

  

االدراكية توحيد المقاييس التشخيصية المستخدمه لتشخيص الزهايمر واالمراض "العمل على مشروع  ،"طب نفس المسنين"شعبة  -

 )senawi@squ.edu.om( مانع/  حمد السناوي. د، التواصل مع رئيس الشعبة  "االخرى

  

. د، التواصل مع رئيس الشعبة "ويس نتدي ونحـ: ةالوسطي..." ةالنفسي ةللصح ةالسكين ةمدون" "إعداد  ،"الدين والصحة النفسية"شعبة  -

 )khmarwa@gmail.com( سوريا/  خلدون مروة

  

مأمون . د، التواصل مع رئيس الشعبة "الدليل النفسي العملي لرعاية ضحايا الصدمة"إعداد ، "طب نفس الطوارئ والكوارث"شعبة  -

 )mobayed@hotmail.com(سوريا /مبيض
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 عمر. د( الواليات المتحدة،   ) العراق / وليد خالد عبد الحميد.د( بريطانيا ) تونس /احمد العش.د ( بكل من فرنسااالتحاد  ممثلي -

 " المهجر في العرب النفسيون دليل األطباء"دليل  إعداد): العراق / رياض البلداوي.د( اسكندنافيا ) ليبيا / رضا

 

  القــــادم للمجلـــس التنفيــــذي االجتماع: 7
  

  يحدد الحقا حسب العروض المقترحة على المجلس: المكان

  2016أو شتاء  2015يعقد في خريف : الزمان
 ���ر إ.!-�ع ا+*�

 أ4) ا�3دي. د
dr_alhadi@hotmail.com   

 ***   ***  

  صلـــةارتباطــــات ذات 
  

  مراجعة لوائح قانون اتحاد االطباء النفسيين العرب

  

  "احمد عكاشه. د.أ وثيقة "
   )سهيلة غلوم . د جمال التركي . وليد سرحان د. من د مع تعقيب كل من( 

StatutRevOkasha.pdf-www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

***  ***  

  " 2016لألطباء النفسانيين الشبان العرب  …جائزة البحث العلمي"
 

http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-YoungPrize2016.pdf 

***  ***  

  " 2016احمد عكاشة للطب النفسي العربي " جائزة 
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-OkashaPrize.pdf 

***  ***  

 مهــــام أعضــــاء المجلــــس التنفيــــذي

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

    

 الشعــــب التخصصيــــة 
SectionsMembres.pdf-http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

  ***   ***   ***  

  صفحة االتحاد على الشبكة
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

 
ـٍر اجتمــــاعات    باالردنوؤساء الشعبالمجلـس التنفيـذيمحضـ

 )2014.$ان  –7-�ن  ( 
MeetinMinutesAMMAN2014.pdf-www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP  

  
ـٍر اجتمــــاعات    قطـــــربالشعب وؤساءالمجلـس التنفيـذيمحضـ

 ) 2013د?�-<  -ا�)و>; (  
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MeetinMinutesDOUHA2013.pdf 

 

ـٍر اجتمــــاع المجلـس التنفيـذي   بمصر محضـ
 )2013�ـ�رس  / ا��Aــ� ( 

www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MeetinMinutesLUXOR.pdf 
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