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  اللجنة التنفيذية    نشاط
  

  تركيبة اللجنة التنفيذية الحالي
  الرئيس الفخري الشرفي:

  ( ��ر) أ.د. أ	�د �����

  الرئيـــس:
  )����ن( اأ. د. ��رل �دورة  

  األمين العام:

  ( �و�س)   أ.د. ���ل ا��ر��  

  األمين العام المساعد االول:لمكلف بمهام  ا

  (��ر)   أ.د. ����ز ��د ا�وھ�ب

  األمين العام المساعد الثاني:

  ( ا�$#ود�" )   أ.د. ط�رق ا�	��ب

  العالقـات الدولية و العربية:   مستشارالسابف و المكلف بمهام    الرئيـــس
  ( ا&��رات)  د. ��دل أ	�د �را��

  أمين الصندوق:

  ( ��ر)  ��ھ�ن.د. ��ط)' أ  
   

  مستشار المؤتمرات:
  ( ا�$#ود�") د. أ	�د ا�*�دي

  المستشار العلمي:

  ( .طر) د. $*�," -,وم  

  العربية للطب النفسي:   رئيس تحرير المجلة

  (ا/ردن)  أ.د. و��د $ر	�ن

  مستشــــــــارال العضو  
   (ا�$ودان) أ.د. ��د 0 ��د ا�ر	�ن

  
  

  

   للجنة التنفيذية الجديدةالمستقبلية ل  تركيبةملالمح ال
  حافظون على عضويتهم  بنفس مهامهمالم
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  بعد اقراره من مجلس االدارة الرئيس الفخري        -

   الجديدة بعد اقراره من طرف اللجنة التنفيذيةللطب النفساني  ة العربيةلرئيس المج        -

  اعضاء يحافظون على عضويتهم دون االحتفاظ بمهامهم

  مستشار الرئيس يكلف بمهام التحادرئيس ا        -

   المستشار االول لالمين العام يكلف بمهام  االمين العام        -

   المستشار االول المين المال يكلف بمهام امين المال        -

  ( يحق لهم الترشح من جديد للعضوية، يرسل طلب الترشح الى االمين العام )  اعضاء يغادرون اللجنة التنفيذية

  األمين العام المساعد االول       -

  األمين العام المساعد الثاني       -

  العالقات الدولية و العربية  مستشار       -

  مستشار المؤتمرات       -

  المستشار العلمي       -

  المستشــار   العضو        -

  ينتخبون للمهام التالية اعضاء 

 ة العامة و امانة المالانتخاب بصفة شخصية  باالسم شخصيتين  لمهام االمان �
لألمين   المستشــار الثاني  (انتخاب  بصفة عامة  خمسة شخصيات  دون تحديد للمهام  �

نائب  مستشــار شـــؤون المؤتمرات،   مستشــار العالقـات الدوليــة والعربيـة،  المستشـــار العلمـي، العــــام،

 رئيـــس تحريــر المجلـــة)

( ما عدا الرئيس و االمين العام و  ا لالمانة العامة او امانة المال او العضويةالترشح سواء للجميعيحق  �

  )  لتمتعهم بالعضوية االلية امين المال

  

  الرئاسة الفخرية لالتحاد  
ولما يتمتع به من خبرة كبيرة على مستوى العمل العلمي  الستاذ الدكتور احمد عكاشةلالعلمية العالمية  ةمكانلل نظرا     

بالطب النفساني وخدماته الصحية في  ، ولحاجتنا الكبيرة في االتحاد الى توجيهه وارشاده لدعم مسيرة االتحاد وترشيدها رقيا تركالمش
  اوطاننا .

  ، والذي قبل مشكورا هذا الترشيحللرئاسة الفخرية لالتحادمن جديد  هترشيحعلى االستاذ عكاشة  اللجنة التنفيذيةعرضت      
علم رئيس الجلسة االستاذ شارل بدورة الحضور بترشيح اللجنة ام الجزء األول من اجتماع الجمعية العمومية، يُ قبل اختت      

  برفع االيدي. للتصويــت على هذا الترشيح علنـا ، و يدعوهملألستاذ الدكتور احمد عكاشة للرئاسة الفخرية  التنفيذية

   

  رئاسة المجلة العربية للطب النفساني
، من جديد الى رئاسة تحرير المجلة العربية للطب النفساني  االستاذ الدكتور وليد سرحان ة التنفيذية الحالية رشحت اللجن

لكفاءته العلمية العالية وتجربيته وقدرته الكبيرة على اصدار المجلة بانتظام رغم المعّوقات، هذا اضافة الى تواجده ببلد   نظرا

( حسب التعديالت   مساعدا عضوا في اللجنة التنفيذية  يس التحرير مستقبال، حيث سيكون مع رئ اصدارها ( االردن )،
 . المدرجة على القانون الجديد لالتحاد ) الجديدة 

  تدعو اللجنة التنفيذية الجديدة لتفعيل اختياره بقبول هذا الترشيح وتزكيته 
  لترشحاالستاذ وليد ابدى تحفظه داعيا الى ترشيح شخصية اخرى دون رفضه لهذا ا
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  مرشحون  لعضوية اللجنة التنفيذيةال
 تلقينا طلبات العضوية من االساتذة التالي ذكرهم ( حسب االبجدية ) : 

 السودان  -امنة محمد صالح ا لفكى -
 العراق / انكلترا –حسننين الطاير  -
 قطر / الكويت –سهيلة غلوم  -
 ( ترشح لالمانة العامة )السعودية  –طارق الحبيب  -
 ( السودان ) د الرحمانعبد اهللا عب -
 فلسطين -عبد العزيز موسى ثابت  -
      سوريا  -مازن حيدر  -
 مصر –ممتاز عبد الوهاب  -
 العراق –مها سليمان يونس  -
 ( ترشح المانة المال ) مصر –وائل ابو هندي  -

  ا��و�ر، آ4ر ا�ل ��,�3 ا��ر��	�ت ) 10ا��2�3" �م ����ل ( ����ل ���ر�1 
  

   فيذيةالتناجتماعات اللجنة  

  

 ( لم ينعقد )مباشرة بعد انتخابات الجمعية العمومية في بيروت  من المفترض ان ينعقداالجتماع األول:  -
 

 ، 2015مارس  11األربعاء انعقد بالقاهرة االجتماع الثاني :  -
مناقشتها بصفة تم عرض أهم النقاط التي جاءت في وثيقة أ. د. أحمد عكاشة لتطوير لوائح اإلتحاد، وتم تمت فيه        

 قبل اقرارها بصفة نهائية.  مواصلة االستشارةمستفيضة وتقديم مقترحات التعديل لعديد الفصول، على ان يتكفل االمين العام 
" كوئيقة ميثاق اعالن مدريد" والذي يكون مشتقا من "ميثاق شرف الطبيب النفسي العربي"   اعدادح اكما تم اقتر        

( ، فكان ان تحفظ بعض األعضاء ودعوا الى تبني كامل ما جاء في وثيقة اعالن مدريد كما هي اسيملحقة بالقانون األس
  مرفق االرتباط ):

  "المعاييــر األخالقيــة لممارســــة الطــــب النفسانــــي "
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MadridDeclaration.pdf 

  
 

، تعذر انعقاده في آخر وقت )،  2016مارس  16( القاهرة، تمت برمجته في جدة اوال ثم في القاهرة ثانيا االجتماع الثالث:  -
( النعقاده  االجتماع النصاب القانونيد بعد ان حال عائق دون مشلركة رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي، وبذلك فق

 فتم الغاؤه. حيث تصبح توصياته غير نافذة المفعول )
 

 ) 19:30الى الساعة   18:00من الساعة  19/10/2016االربعاء (سينعقدان شاء اهللا ايام المؤتمر االجتماع الرابع:   -
 

، على هامش تول األمين العام لتقديم التعازي في 2015أكتوبر   - ( بيروت   رئيس االتحاد باألمين العام:خاص بين  لقاء  -
التي على  كبيرة الستحقاقات الاوكان ان استعرض هذا اللقاء وفاة البروفيسور محمد احمد الناالسي باسم االتحاد و الشبكة ) 

طباء النفسانيين  العرب الذين ، حتى نكون في مستوى أمانة األ اجتماع المعية العمومية بعّمانلحين  اللجنة التنفيذية  انجازها 
 وضعوا ثقتهم فينا .

 :والمتمثلة اساسا في
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ان لقانون األساسي لالتحاد قبل عرضه على الجمعية العمومية في عمّ النهائية ل مراجعة االنتهاء من ال - 1
  .القراره 

للحضور، وان األردن) مع الدعوة المكثفة  - االعداد  الجيد للمؤتمر القادم لالتحاد ( الرابع عشر/ عمان - 2
 .ترقى فيه االعمال العلمية المقدمة 

 قبل مؤتمر االتحادالعمل على جهوزية األعمال التى انيطت بعهدة رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد    - 3
باء دعوة لألطباء النفسانيين  العرب لتقديم اعمالهم للترشح  لـــ " جائزة البحث العلمي "سليــــم عمــــار" لألط   - 4

 "2016النفسانيين العرب 
بــ "جائزة أحمد عكاشة للطب النفسي العربي  مكّرمةفي اختيار الشخصية ال اللجنة التنفيذية توافق أعضاء    - 5

 من بين الشخصيات االربع االتي تم ترشيحعم في اجتماع اللجنة بالقاهرة" 2016للعام 
( تمت مناقشة احتمل  2016حاد خالل هذه السنة  األكاديمية للجنة التنفيذية لالت الثالثجتماع  البرمجة ا   - 6

   مؤتمر مستشفى السعودي االلماني للطب النفساني )  على هامشاالجتماع بالسعودية  
 

   ايام المؤتمر  اجندة اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية
  

  
  )ل يوم من المؤتمرقب( 19:30الى الساعة   18:00من الساعة  19/10/2016االربعاء 

  رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحادو اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية 
  

  ( اليوم األول للمؤتمر )  20/10/2016الخميس 

 19:00   س.إلى  18:30  س.من  :د. ) 30( مدته  استثنائياول اجتماع عام  �

  20:00 س. إلى  19:00 س. من   :د. ) 60( مدته  لجمعية العموميةعام ثاني لاجتماع   �
 

  )10.00الى س.  09.00من س.   (  21/10/2016   الجمعة
  اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية

  
  
  

  )  19:30الى الساعة    18:00من الساعة   19/10/2016االربعاء  (ا  للجنة التنفيذية المنتهية مهامهلاالجتماع االخير   -1

  عوون للحضورمد 2016- 2015جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لالعوام  -
  ، حضورهم مرحب به لتقديم تقرير انشطتهرؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد المنتهية مهامهم -

  يترأس االجتماع رئيس االتحاد، بمساعدة األمين العام -
اد  ملخص كلمته  التي سيقدمها في الجلسة االستثنائية للتصويت على تعديالت القانون األساسي لالتح  رئيس االتحاديعرض  -

  ( يعرض فيها الخطوط العريضة للتعديالت التي أدخلت على قانون االتحاد )
،  والذي  2016- 2015عن نشاط االتحاد لالعوام  *للنقاش الخطوط العريضة للتقرير االدبي  األمين العاميقدم فيها  -

  سيعرضه في اجتماع الجمعية العمومية
، الذي سيعرضه  2016-2015عن ميزانية االتحاد لالعوام   **تقرير المالييقدم فيها امين المال للنقاش الخطوط العريضة لل -

 في اجتماع الجمعية العمومية
  لتقديم ملخصات انشطتهم رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحادتعطي الكلمة العضاء اللجنة التنفيذية و 
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  )  19:00إلى س.    18:30من س.    20/10/0162الخميس    /اليوم األول للمؤتمر    ( العام االستثنائي    االجتماع     -2

 دقائق / المقرئ ترشحه اللجنة المنظمة ) 5( مدة االفتتاح:  تالوة من الذكر الحكيم  �

 رئيس االتحاد الحالي أ. د. شارل بدورة يترأس االجتماع �

 الرئيس، األمين العام واألمين العام المساعد األول  يتواجد في المنصة: �

 ن العام د. جمال التركي  واألمين العام المساعد األول د. ممتاز عبد الوهاباألمي  مقرري االجتماع: �

 دقائق )  10( يقدم رئيس االتحاد كلمة وجيزة عن اهم التغييرات التي تم ادراجها على قانون االتحاد  �

سنتين و هو  الُمعّدل ( ذلك انه تمت مناقشته على نطاق واسع مدةاالجتماع غير مخصص لمناقشة القانون األساسي  �
 معروض لعموم المتصفحين على موقع شبكة العلوم النفسانية العربية ) 

"  نعمعلى القانون األساسي الجديد بـ"  برفع االيدي للتصويــت علنـــــابعد كلمة التقديم، يقوم رئيس االجتماع بالدعوة  �
 "  الاو " 

 ائية يتولى مقرري االجتماع حساب األصوات و اعالن النتيجة النه  �

و يدعوا مباشرة  اجتماع الجمعية  اختتام اعمال االجتماع العام االستثنائيعند نهاية االنتخابات يعلن الرئيس عن  �
 ( ان تم اقراره طبعا )  العمومية الذي سينعقد حسب القانون الجديد المعدل لالتحاد  

 يبقى الرئيس لترؤس اجتماع الجمعية العموميةعند انتهاء االجتماع يغتدر كل األمين العام و امين المال المنصة و  �

  

  ) 19:00إلى س.    18:30من س.    20/10/2016الخميس    /اليوم األول للمؤتمر    (لجمعية العمومية  ااجتماع   -3
  

  جتماعال الجزء األول من ا

 يترأسه  الرئيس المنتهية مهامه د. شارل بدورة  �

ي، األمين العام، أمين المال، رئيس المجلة وممثل االتحاد في يدعو لاللتحاق معه بالمنصة كل من : الرئيس الفخر  �
 األردن، المساعد األول لالمين العام، المساعد الثاني لالمين العام

 تعيين مقرر االجتماع  بمن يقبل من االعضاء المتواجدين على المنصة  �

 الترحيب بالحاضرين   كلمة االفتتاح: �

 2016-2015* لنشاط االتحاد في العامين  دبيالتقرير االيدعو األمين العام لتقديم  �

  2016- 2015** لنشاط االتحاد في العامين  التقرير المالييدعو امين المال لتقديم  �

 يفتح باب النقاش للتقريرين االدبي و المالي  �

 أوال على التقرير االدبي، ثم التقرير المالي برفع االيدي الى التصويــت علنــايدعوا  �

( اكتب ، لألستاذ الدكتور احمد عكاشة للرئاسة الفخرية لالتحادالعمومية علما ترشيح اللجنة التنفيذية  يحيط الجمعية �
برفع  التصويــت على هذا الترشيح علنـاو يدعو الى   قريبا الى االستاذ عكاشة لطلب موافقته على هذا الترشيح  )

 بعدها يعلن نتيجة هذا التصويتااليدي ،  

ل الجزء األول من اعمال الجمعية العمومية،  يتقدم الرئيس بالشكر الى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد انتهاء اعما �
لما قدموه من  تسميتهم فردا فردامع  رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد، وأيضا الى جميع مع تسميتهم فردا فردا

  جهد لتفعيل نشاط االتحاد  

 الدكتور ناصرالدينلمنصة، ويدعو رئيس المؤتمر الحالي بصفته الرئيس الجديد لالتحاد  ثم يدعوا الجميع الى مغادرة ا �

 الخذ مكانه على المنصة لتسيير الجزء الثاني من اجتماع الجمعية العمومية، متمنيا له النجاح في مهامه. الشريقي،
 

   جتماعال الجزء الثاني من ا

 الشريقي دينالدكتور ناصراليترأسه الرئيس الجديد لالتحاد  �
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( طبعا بعد : الرئيس الفخري لاللتحاق معه  بالمنصة األعضاء المحافظون على عضوتهم في اللجنة التنفيذيةيدعو  �
( بحكم المحافظة مستشار الرئيس، المستشار األول لألمين العام، مستشار أمين المال، رئيس المجلة  التصويت )،

  ية الجديدة )على عضويته لحين اقراره من اللجنة التنفيذ

 بمن يقبل من االعضاء المتواجدين على المنصة  مقرر الجزء الثاني من الجلسةتعيين  �

يفتتح الرئيس كلمته بشكر االتحاد على الثقة التي وضعها في شخصه، ثانيا  بشكر الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية  �
 تحاد اثناء فتر تحملهم مسؤولية تسييره .على ما قدموه من خدمات لال رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحادو 

( يقع قبول مجلس اإلدارة المتكون من عضوين من كل جمعية طبنفسانية عربية  انتخاب مجلس اإلدارةيدعوا الى  �
 حتى عند عدم  اكتمال النصاب ).  

تسند اليهم الحقا   خمسة أعضاء،  ثم امين المال، العام األمين ( أعضاء المجلس التنفيذيثم يدعو الى انتخاب  �
 ، مستشـــــــــار العالقـــــــــات الدوليـــــــــة والعربيـــــــــة ،المستشـــــــــار العلمـــــــــي  ،المستشـــــــــار الثاني  لألميـــــــــن العـــــــــاممهام: ، 

 ) ــس تحريـــــــــر المجلـــــــــةنائب رئيـــــــ ، مستشـــــــــار شـــــــــؤون المؤتمـــــــــرات
 تعيين عضوين مقّررين لالنتخابات  بمن يقبل من االعضاء المتواجدين على المنصة  �

 تقدم قائمة في االعضاء المرشحين كالتالي: �
-  

  2018-2017االعضاء المرشحون النتخابات اللجنة التنفيذية لالعوام  
  

  )1واحد فقط، الورقة الغية ان تجاو  العدد  ( اختيار عضوا  المرشحون لالمانة العامة * 
...........  

.........  

.........  
  

  )1( اختيار عضوا واحد فقط ، الورقة الغية ان تجاو  العدد  المرشحون المانة المال * 
...........  

.........  

.........  

  )  5تجاو  العدد    ( اختيار  ال يتجاوز خمسة اعضاء، الورقة الغية انالمرشحون لعضوية اللجنة  
...........  

.........  

.........  
...........  

.........  

.........  

.........  

.........  
...........  

.........  

.........  
  

كل مترشح لالمانة العامة و المانة المال هو مترشح آليا لعضوية اللجنة، باالمكان اختياره في في االثنين، ان فاز في   *مالحظة:
الثنين يكون فائزا باالمانة العامة او امانة المال و ال يحسب فوزه في عضوية اللجنة  و ان فاز فقط في عضوية اللجنة يصبح عضوا ا

 فيها

الى س.  09.00من س.    ،21/10/2016الجمعة   اعالن النتائج و دعوة اللجنة التنفيذية المنتخبة لالجتماع  �
10.00 

 كلمة الختام و شكر الحاضرين �
  

  )10.00الى س.   09.00من س.    - 21/10/2016الجمعة  الجديدة   ( للجنة التنفيذية    الولاالجتماع ا -4
  

  يترأس االجتماع رئيس االتحاد الجديد ، بمساعدة األمين العام الجديد
  مدعوون للحضور 2018- 2017جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لالعوام 

  ، غير مدعوون لهذا االجتماعلمنتهية مهامهمرؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد ا
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  جدول اعمال االجتماع:

 عن التوجهات المستقبلية لالتحاد في السنتين القادمتين الرئيس الجديدكلمة  �
  عن رؤيته وتصوره لنشاط االتحاد في السنتين القادمتين االمين العام المنتخبكلمة  �
  ية موارد االتحاد في السنتين القادمتينعن سياسته المالية لتنم امين المال المنتخبكلمة  �
 2018- 2017للسنتين  وممثلي االتحاد  رؤساء الشعب العلميةاالختيار بالتوافق لكل من  �
 التفكير في مكان وزمان انعقاد االجتماع الثاني للجنة التنفيذية �

  

  نشاط اعضاء اللجنة التنفيذية 
  امين المال -

  عليه قبل عرصه في اجتماع الجمعية العمومية يقدم تقريره  الى رئيس االتحاد لالطالع
 

  رئيس تحرير المجلة -
خالل العامين الماضيين استمر صدور المجلة بمواعيدها، وتم تغير الموقع االلكتروني وأصبحت المجلة الكترونية      

 بنسبة كبيرة ماعدا بعض األعداد الورقية التي توزع على أصحاب األوراق.
 قد صدر ووزع بمناسبة انعقاد المؤتمر. 2016ي / نوفمبر والعدد لشهر تشرين ثان

أزمة المقاالت تتأرجح من عدد لألخر وأما المحكمين فهم نفسهم وبالنسبة للموارد المالية فقد تقلصت بسبب توقف شركات 
  عديدة عن اإلعالن، وأصبح العجز المالي األن هو أربعة عشر ألف دوالر أمريكي.

  مستشار المؤتمرات -
 لقى تقريره...................... لم ات

 المستشار العلمي -
 لم اتلقى تقريره...................... 

 مستشار  العالقات الدولية و العربية  -
 لم اتلقى تقريره...................... 

  

  االتحـــــاد  مراجعة القـانون االساسي  
  

( اطلعكم الرئيس على اهم  بعد ادراج التعديالت النهائية عليه الجديدةتمت جهوزية  القانون االساسي لالتحاد في نسخته  -
 مستجداته ) 

ركة ممثلي االتحاد و رؤساء الشعب في االستشارة عند ( شا ةالتنفيذي اللجنةاعضاء  تمت التوافق عليه بعد التشاور مع  -
  مناقشة فصوله ) 

 تواصل على مدى سنتين كاملتين اخذ هذا العمل جهدا  -
 التغييرات ستحدث  نقلة نوعية في نشاط االتحاد للسنوات القامة. نعتفد ان  هذه -
هذه المراجعة الهامة للقانون االساسي لالتحاد و الذي  ها، انجاز 2016-2015 هذه اللجنة التنفيديةعضاء الانه لفخر كبير  -

 لكفافثري حتما ميزانيته التي بقيت على مدى عقود من الزمن على اتاالتحاد وس لنشاطعطي دفعا تس
الشكر موصول لكل من ساهم معنا بفعالية في تحقيق هذا االنجاز، أخص بالذكر الرئيس الفخري أد. أحمد عكاشة الذي كان   -

و ممتاز  له الفضل الكبير في مراجعة اهم فصوله، وكل من الرئيس شارل بدورة  ورئيس تحرير مجلة االتحاد د. وليد سرحان
 عبد الوهاب و سهيلة غلوم
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   ـرات االتحـــــادمؤتمــ

2016   
  المؤتمر  الدولي العربي الرابع عشر للطب النفسي

  بالتزامن مع 
 المؤتمر الدولي األردني الرابع للطب النفسي 
 )  2016تشرين أول  22 – 20االردن  –عمان  –( فندق الرويال  

الشتراك عن سنتين في االتحاد ضمن رسوم بعد ان اقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني بالقاهرة  ادراج معلوم ا
  االشتراك في مؤتمرات  االتحاد، تمت دعوة اللجنة المنظمة للمؤتمر  باالردن  لتفعيل هذا القرار

 وقد تم تفعيله كاالتي: رسوم االشتراك الفردي  في االتحاد  للسنة الواجدة 
 دوالر سنويا 25العضو العامل:        -
  دوالر سنويا 20العضو المنتسب:        -

دوالرات بمناسبة  10، مع تخفيض  2017- 2016دوالر لالشتراك في االتحاد عن سنتي  40يتم دفع رسوم اشتراك بقيمة 
 االشتراك مع رسوم المؤتمر 

لمؤتمر االتحاد رسوم قدرها  كما  اقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني بالقاهرة  ان تدفع الجمعية الطبنفسية المنظمة
 دوالر لقبوله عقد مؤتمره في بلد الجمعية الطبنفسية المعنية 3000

 

2018   
  المؤتمر العربي الخامس عشر للطب النفساني

XVth PanArab Congress of Psychiatry 
XVè Congrès Pan arabe de psychiatrie  

 ) 2018(  القاهرة، مصر، نهاية العام  
  رئيسي: ممارسات الطب النفساني في البلدان العربيه: الحاضر والمستقبلالمحور ال

  األستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب التواصل مع  رئيس الجمعية المصرية للطب النفساني
momtazabdel52@yahoo.com  

 

2020 
  النفسانيالمؤتمر العربي  السادس عشر  للطب  

XVIth PanArab Congress of Psychiatry 
XVIème Congrès Pan arabe de psychiatrie 

 )  2020(دبي، االمارات، نهاية العام  
  المحور الرئيسي: قوانين الصحة النفسية   في البالد العربية

  الدكتورة سامية أبل التواصل مع  رئيسة جمعية اإلمارات للصحة النفسانية
saAbul@dha.gov.ae 
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2022 
  بع عشر  للطب النفسانياالمؤتمر العربي  الس

XVIIth PanArab Congress of Psychiatry 
XVIIè Congrès pan arabe de psychiatrie 

  )  2022(بغداد، العراق، نهاية العام 
  المحور الرئيسي ( يحدد الحقا ) 

  األستاذ الدكتور قـاسم العوادييس الجمعية العراقية للطب النفساني التواصل مع رئ
dr_alawadi@yahoo.com 

  
  

 

   االتحـــــاداصدارات  
 

   المجلة العربية للطب النفسي

  تم اصدار االعداد التالية:
 ) 2016( نوفمبر  2، العدد 27المجلد   -
 ) 2016( ماي  1لعدد ، ا27المجلد  -
 ) 2015( نوفمبر  2، العدد 26المجلد  -
 ) 2015( ماي  1، العدد 26المجلد  -

  وما زال في اصدار تعداد المجلة بانتظام سرحان للمجهود الكبير الذي بذله الشكر موصول للزميل الفاضل وليد
 

  المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب

كل من  شبكة العلوم النفسية واتحاد االطباء النفسانيين سع�نا  في االتحاد ( بفضل دعم الدكتور وليد سرحان وعالقاته الطيبة  التعاونب       
في اصدارته الثالث ( اعداد جماعي لنخبة من  معجـــم " النفسانـــــي" في العلــــوم و الطــــبمع شركة حكمة لالدوية ) الى االصدار الورقي لل

 ز االطباء النفسانيين و علماء النفس العرب ) ابر 
 

 المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب ( االصدار الفرنسي ) 

 محمد أ. النابلسي،  الغالي احرشاو ، جمال التركي ، عبد الهادي الفقير، مصطفى شكيب، يسر معلىاعداد:  -
نخبة من اطباء وعلماء النفس يضم اهم المصطلحات في علوم  و طب عربي، من اعداد  -إنكليزي –معجم فرنسي  -

  النفس  
 المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب ( االصدار اإلنكليزي ) 

 احمد عكاشة،مالك بدري، جمال التركي ، وليد سرحان، فارس كمال نظمياعداد:  -
ة من اطباء وعلماء النفس يضم اهم المصطلحات في علوم  و طب عربي من اعداد نخب-فرنسي  -معجم  إنكليزي -

  النفس  
 المعجـــم " النفسانـــــي " في العلــــوم و الطــــب ( االصدار العربي ) 

 عبدالستار إبراهيم، عبد الرحمان ابراهيم، جمال التركي ، يوسف لطيفة، عبد اهللا الطارقي، كريمة عالقاعداد:  -
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فرنسي من اعداد نخبة من اطباء وعلماء النفس يضم اهم المصطلحات في علوم  و طب  - نكليزيإ –معجم عربي  -
 النفس  

  
�م ا��و7�ق �7 ط���" ا&�دار ا&��,�زي، ا�,�ن  ان ��و7ر ا&�����ت �7 ��دوق ا&�	�د �7 ا�$���ن ا��3د���ن �ط���" �ل �ن ا&�دار 

 ا�#ر�� وا&��,�زي
 

  2016 االتحـــــادجوائز  
  
  

  "2016جائزة " احمـد عكاشـة للطب النفساني العربي  

األستاذ الدكتور عبد  الىفي اجتماعها بالقاهرة  اربعة شخصيات لهذه الجائزة ، وحصل التوافق السنادها اللجنة التنفيذية لالتحاد  رشحت      

ساهمت في تطور الطب  ، والتي غزيرة بالعطاء العلمي والمعرفيال ستثنائيةالطبنفسية االعلمية ال مسيرتهلاوطاننا  تقديرا له ل المناف الجادري
  النفساني العربي ورفع مستوى الصحة النفسانية ولياقة االنسان العربي

  كان اول من بشره بالتكريم و اول المهنئين باالتصال به هاتفيا ، ثم كان االستاذ وليد سرحان ثاني المهنئين احمـد عكاشـةاالستاذ     
  ـــاذ الدكتـــور عبــد المنـــاف الجـــــادرياالست

  العـــــراق  –استــــاذ الطـــب النفسانـــي  
  ( مقيم في االردن )

  بـــ: يكرم  
  "2016احمـد عكاشـة للطب النفساني العربي   "جائزة  

  
  النفسانية بالبالد العربية.  تقديرا واعترافـا بلما قدمه من خدمات جليلة للطب النفساني ساهمت في تطوره ورقي خدمات الصحة

  

  2016جائزة البحث العلمي  لألطباء النفسانيين العرب  

لما قدمه من خدمات جليلة للطب النفساني على المستوى تقديرا لمكانته العلمية و "سليـم عمار  اسم الراحل البروفيسور  2016حملت العام       
  لهذه القامة العربية التونسية ( اقر ذلك اللجنة التنفيذية في اجتماعها بالقاهرة ) وهو بمثابة تكريم رمزي  التونسي والعربي والدولي.

  عضوا من اعضاء لجنة التحكيم ( مجموع اعضاء اللجنة التنفيدية ) 11شارك  في التحكيم خمسة اعضاء من مجموع       
  
  

  نة التحكيم بوصفه االمين العام ليكون ثاني المهنئين.اوال من ليكون اول من يبشره بفوزه و يبارك له ذلك، ثانيا من مقرر لج   
  

 االستاذ شارل بدورة  كان اول من بشر الدكتور وائل بالفوز بالجائزة و اول المهنئين من خالل االتصال به هاتفيا ( بوصفه رئيس االتحاد    
  ثاني المهنئين ومقرر لجنة التحكيم)  بوصفه االمين العام، ثم كان الدكتور جمال التركي  (    رئيس لجنة التحكيم )و 

 

 2016جائزة البحث العلمي "سليـم عمار" لألطباء النفسانيين العرب  
 :الفـائز بها  عنوان العمل العلمي الطبنفساني

  ...مريض الوسواس كيف نفهمه و نعالجه ؟
 العالج التكاملي للوسواس القهري

  : ُمؤلف بحث مشترك لكل من االساتذة
o ( الطب النفساني )ي  وائل أبو هند  
o   ( الطب النفساني )محمد شريف سالم 
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o   ( علم النفس العيادي )يوسف مسلم 
o   (ماجستير في أصول الفقه )رفيف الصباغ 

 
 

  لالتحـــــــــاد    الشعــــــــب العلميـــــــــة  
  

 رؤساء الشعــب العلميـــةالتركيبة الحالية ل

 
 السعودية) -داهللا الداود ( عب شعبة القيم و أخالقيات المهنة.  1
  ) فلسطين –عبد العزيز موسى ثابت أ. د. (  شعبة طب نفس األطفال والناشئة.  2
  العراق ) –مهى يونسأ. د. (  شعبة الصحة النفسية للمرأة.  3
 مصر ) –( وفاء عبد الحكيم البهائي شعبة الطب النفسي المجتمعى.  4
   ( ماجد الياسري العراق) يةشعبة الصحة النفسية الشرعية والقضائ.  5
  مسقط)  –عمان –:  ( الدكتور حامد السناويشعبة طب نفس المسنين. 6
 السعودية ) –(سلطان الشهراني شعبة إضطرابات النوم و اليقظة.  7
 السعودية) -( أحمد الهادي  شعبة العالج النفسي الفردي.  8
 )مصر -( د. أحمد ضبيع  شعبة العالج النفسي الجمعي.  9

 سوريا / السعودية ) -( خلدون مروة  شعبة الدين و الصحة النفسية. 10
 السودان) - (عبد اهللا عبد الرحمان  شعبة التعليم الطبى المستمر.  11
 االمارات ) –( عادل كراني شعبة المعلوماتية و اإلتصاالت و النشر اإللكترونى.  12
 السعودية ) –اليوسف  ( محمد شعبة الطب النفسي و اإلبداع و النقد.  13
 سوريا / السعودية ) –(خلدون مروة شعبة الطب النفسى عبر الثقافات . 14
 مصر ) –وائل ابوهندي أ. د. (  شعبة اضطراب الطيف الوسواسي.  15
 سوريا / قطر ) –( مأمون مبيضشعبة طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة .  16
 مصر/االمارات ) –دحت الصباحي( م شعبة تأهيل المريض النفسى.  17

  

  مراجعة قـائمة الشعب العلمية لالتحاد لتصبح كالتالي:
  

  AFP Scientific Sections( ترتيب ابجدي ) /   لالتحاد فيما يلى قـائمة الشعب العلمية  

 اضطرابات السلوك الجنسي *
 اضطرابات الشخصية *

 اضطرابات الفصام *
 االضطرابات الوجدانية *

   ض النفسى**تأهيل المري
 التعليم الطبى المستمر**

   الدين، الروحانيات والصحة النفسية **
   الصحة النفسية الشرعية والقضائية **

   الصحة النفسية للمرأة **
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 الطب المسند *
 الطب النفسي االيقـاعحيوي التطوري  *

   طب نفس األطفـال والناشئة**
   طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة

  مسنين **طب نفس ال
  العالج النفساني *

 علم السلوكات االنتحارية *
 القـانون، القيم و أخالقيات المهنة **

   القـلق واضطرابات الوسواس القهري **
  الوصمة والمرض العقـلي *

  *  شعبة المعجمية  للمصطلحات النفسانية
   

  * ُشعب علمية جديدة
  ** ُشعب علمية سبق تواجدها 

  مهام رؤساء الشعب

 ؤساء الشعب العلمية بمهامهم مدة سنتينيكلف ر  -
يتحمل رؤساء الشعب مهام متابعة المستجدات العلمية للشعبة على المستوى العالمي والعربي والعمل على رقي البحث العلمي   -

 بمجال شعبهموخدمات الصحة النفسانية المتعلقة 
شرف،  ما عدا الجلسة األولى للجنة التي يتم فيها بإمكان رؤساء الشعب العلمية حضور اجتماعات اللجنة التنفيذي كضيوف  -

 النظر في الترشحات لرئاسة الشعب.
 عند انتهاء مهامهم يقدم الرؤساء تقريرا عن نشاطهم الى المستشار العلمي لالتحاد -
  

  االشراف على نشاط الشعب العلمية

  التحاديشرف على متابعة نشاط رؤساء الشعب العلمية مستشار الشؤون العلمية ل     
  

  االجتماع األخير للجنة التنفيذية  

( رؤساء الى حضور االجتماع األخير للجنة التنفيذية  وتقديم تقرير موجز عن نشاط شعبهم رؤساء الشعب المنتهية مهامهم دعوة        - 
  هم وذلك ) عليهم تفعيل نشاط شعبهم يكتبون الى األمين العام عن  المعّوقات التي حالت دونالشعب الذين تعذر 

  تنتهي مهام جميع رؤساء الشعب العلمية وممثلي االتحاد مع انتهاء مهام اللجنة التنفيذية المتخلية      -

  لسنتين  في اول اجتماع اللجنة التنفيذية المنتخبة يتم اقرار الرؤساء الجدد للشعب العلمية وممثلي االتحاد      -

    او تمثيل نفس البلد  او شعب اخري ) لمنتهية مهامهم ترشيح انفسهم من جديد لنفس الشعب (يحق لكل رئيس شعبة وممثل لالتحاد ا       -

  تقدم طلبات الترشح الى االمين العام قبل موعد االجتماع االخير للجنة التنفيذية المنتهية مهامهم مصحوبا بالسيرة العلمية       -

  
   ( وليد عبد الحميد، وائل ابوهندي ) النفسانية مطويات التوعية والثقافة إعدادتبني بروتوكول مقترح 

 للمواطنين العرب  مطويات التوعية والثقافة النفسانية إعدادوضع بروتوكول   -
 ) كل شعبة وما تتخصص فيه (  نطلب من رؤساء الشعب إعداد مطويات عن كل االضطرابات -
يرجع اليها (  لتوعية الجماهيرية جزءا من نشاطهم  في تخصيص "  العربية شبكة العلوم النفسية"  ان يتعاون االتحاد مع -

 )  المواطن العربي والمرضى لتلقي معلومات علمية بدل من الخرافات المنتشرة
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 لالتحـــــــــــــاد   ُممثلــــــــــــي  
 

  ممثلـــي االتحاد  التركيبة الحالية ل
 تونس/ فرنسا) –(احمد العش  فرنسا -
 ليبيا/ أمريكا) –رضا(عمر  الواليات المتحدة -
 العراق/انقلترا) –(وليد خالد عبد الحميد  بريطانيا و ايرلندا -
  العراق / السويد ) –أ.د. رياض البلداوي (  الدول االسكندنافية -

  :)   2018-2017(  لتمثيل اتحاد األطباء النفسانيين العرب في كل من وجهت دعوة لتقديم الترشحات
   فرنسا -
 تحدةالواليات الم  -
 بريطانيا وايرلندا -
  الدول االسكندنافية  -

  االشراف و المهام 

  . المستشار الثاني لالمين العاميتولى االشراف على متابعة نشاط رؤساء الشعب العلمية،   -
 يكلف ممثلي االتحاد بمهامهم مدة سنتين -
د بنشاط االتحاد وحثهم على العضوية و المشاركة تبليغ األطباء النفسانيون العاملون في هذه البال مهام  يتحمل ممثلي االتحاد  -

 في انشطته 
بإمكان ممثلي االتحاد حضور اجتماعات اللجنة التنفيذي كضيوف شرف،  ما عدا الجلسة األولى للجنة التي يتم فيها النظر  -

 في الترشحات لتمثيل االتحاد.
 ستشار الثاني لالمين العامعند انتهاء مهامهم يقدم ممثلي االتحاد تقريرا عن نشاطهم الى الم -
( الى حضور االجتماع األخير للجنة التنفيذية  وتقديم تقرير موجز عن نشاط شعبهم ممثلي االتحاد  المنتهية مهامهم دعوة  -

  عليهم تفعيل نشاط شعبهم يكتبون الى األمين العام عن  المعّوقات التي حالت دونهم وذلك )رؤساء الشعب الذين تعذر 
 

  كلمة شكر
  

  عقد هذا المؤتمرلما قدمه من دعم لتيسير    الدكتور وليد سرحان الشكر موصول الى عضو اللجنة التنفيذية وممثل االتحاد في األردن     
  

  *****    ****    ****  
 


