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 .توجه له المراسالت

 اختبـاراتــك لتقـدمي البــحث 

 تقديم شفوي 

 تقديم ملصق 

 حسب اختيار الهيئة العلمية 

  سيد  سيدة     آنسة      
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 معطيــات عمليــة 

و   Retroprojecteurو ; Vidéo projecteur في جميع القاعاتيتوفر
Tableau  

 حضــرت الزمـــالء 

تنظم الجمعية الجزائرية للطب النفسي المؤتمر العاشر للطب النفسي 
الحاضر، الماضي : الطب النفسي في العالم العربي"حول موضوع 

  .2006 جوان 6-5-4 أيام )الجزائر(بنزل األوراس " والمستقبل

 .للمزيد من اإلسترشاد حول المؤتمر يمكنكم اإلتصال بنا

 .ذا المؤتمرنأمل في مساعدتكم وتعاونكم لتوزيع المعلومات حول ه

 مع كل مودتنا

 مؤمتــرــدة الـأجن

   2006  نوفمبر 1: الدعوة للمشاركة 

ترسل  على  : 2007 أفريل 20: آخر أجل لقبول الملخصات 
 dz.cap@santeوان التالي العن

 2007 ماي 2يعلم أصحاب المشاركات بنتائج الهيئة العلمية يوم  

 أنـواع املداخــالت

 :يمكنكم تقديم مداخالتكم بأحد الوسائل الثالث

 المداخـــالت الشفويـــة −
 . دقيقة15حددت المدة القصوى للمداخلة بحدود  

 .) دقائق10(لمداخالت الموجزة حول نقطة محددة تشجيع ا 

 )معلقــات(المداخــالت الملصقـــة  −
يمكن مراجعة المعلقات في فترات اإلستراحة أو عند فترة الغداء  

حددت مقاسات . ذمتكم معدات خاصة لتثبيت األبحاثكما نضع على 
 صم عرضا 84.1" اإلطارات التي يتم بها تثبيت األبحاث بـ 

لتسهيل تحميل كل إطار بطاقة عليها اسم الباحث " م طوال ص118.9و
 .وعنوان البحث

ذات  نطلب من أصحاب األبحاث الملصقة أن يتواجدوا بمحا 
أبحاثهم في فترات اإلستراحة ليتسنى لهم اإلجابة على األسئلة المتعلقة 

 .ببحثهم

 المداخالت في الورش −
املقرتح للمداخالت الشفوية ذج النمو 

 واملعلقات

 نوان البحثع 

  البحثتحتهذي يندرج ذكر المحور ال 

 ذكر اسم الباحث الذي قائمة بأسماء المشاركين في البحث، مع  

 
Arabpsynet  Journal :  N° 12 –  A u t u m n   2 0 0 6  1  2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

www.arabpsynet.com/Congress/Cong10PanArAlgeria0.pdf  



Congress  àmûßŠpa@
 

   
 15 06 80 87 6 (0) 33 00: الهاتف بفرنسا −

− 00 331 42 44 20 20 

 nd@lavillanova.com :: بريد إلكتروني −

 www.lavillanova.com: صفحة الويب −

 سكريرتيــة املؤمتــر 

 بلعيد عبد الرحمان −

 مستشفى الطب النفسي شراقة −

 الجزائر– 16300نهج سويداني بوجمعة،  −

 27/28/37/38  13 36 21 0 213 00: الهاتف −

 30 23 37 21 0 213 00: الفاكس −

 abderbelail@gmail.com :: البريد اإللكتروني −

 
 

تجمع ملخصات األبحاث التي حظيت بالقبول في كتاب يوزع   
 .على المشاركين عند وصولهم المؤتمر

 .العربية، الفرنسية، األنكليزية: اللغات المعتمدة 

 :طار التسجيل في المؤتمريدخل ضمن إ 

  3/06/2007دعوة حضور حفل اإلتتاح يوم  −

 2007جوان  6إلى-4 المشاركة في أعمال المؤتمر من  −

 )6(مشروبات اإلستراحة  −

 وآالـة األسفـار املعتمـدة 

تسجسل، (لتنظيم مكان انعقاد المؤتمر " لفيال نوفا"تم تكليف وكالة 
 )روجبات، سكن، حفل العشاء وما بعد المؤتم

 نوال الدخلي: المدير −

  الجزائر- بير خادم- نهج الزهور8 −

 90 93  90 70 213 00: الهاتف بالجزائر −
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 تنزيل النسخة التقييمية من اإلصدار اإلنكليزي الفرنسي
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ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French  
  

 
 صدار الكاملتنزيل النسخة التقييمية من اإل

  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 
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