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  :"واقع ومستقبل شبكة العلوم النفسية العربية"  شارة الموسعة حولستبعد اإل
www.arabpsynet.com/Documets/DocTurkyCallDialogueAboutAPN.pdf 

ما ألعرض عليكم  تواصل معكم، يشرفني المالء حول تدني نشاط الشبكة مؤخراالز التي انطلقت بعد مالحظاتو 

(   دعم مواردهالالمتاحة يارات في مسار الشبكة و الخمشاركتنا التفكير  هايف كمونادعاالستشارة التي إليه خلصت 

  ).سياسة االشتراكات وتقديم الخدمات

في  ساهم هام،  علميكمكسب " الشبكة" على ةظفاحماالستشارة إلى أهمية الهذه المشاركين في  أغلب أكد      

من خدمات  قدمتهمع ما  ،تعريف بهم وبأعمالهم العلميةإلى جانب ال ،حركية واسعة بين أهل االختصاص إحداث

وتسليط األضواء على اإلصدارات الحديثة ومتابعة مستجدات   المؤتمرات والجمعياتنشطة أتفعيل على مستوى 

التفاعل المتزامن و التي تشهدها أوطاننا العربية متابعة األحداث، هذا إلى جانب الطبنفسية و العلمنفسية الدوريات

ر يتطوعلى  العملالمسيرة، الى إلى عدم االكتفاء بمواصلة  كما دعا الزمالء. سيكولوجية لهاال مقاربةالا بتقديم معه

التي هي  الكفاف الةحالشبكة  جاوزحتى تتتكاتف الجهود هو ما بتعذر تحقيقه دون  ، ووالرقي بخدماتهاالشبكة  أداء

  ...عليها لسنوات

ضمن التي ت المواردفي توفير بكم و معكم نا نوفق ، علّما خلصنا اليهراتكم على حضعرض ن اإلطارفي هذا       

  :خدماتهاير رسالتها و تطوأداء  للشبكة

   

بريد المراسالت، المجلة العربية للعلوم النفسية، الكتاب (   :االشتراك في الشبكة وإصداراتها خدمات   -1

  )نفسية، اإلصدارات الفصلية لإلنسان والتطوراإللكتروني للعلوم النفسية، المعجم الموسع للعلوم ال

  )النموذج التالي من خالل( إرسال السيرة العلمية وملخصات األعمال العلمية :راكـشروط االشت        -

http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm   

لمشتركين عند ادعوة  مع )2012  لسنة ومؤقتا (   مجانــــي  :"مالدع/االشتراك"وم ــمعل        -
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 الف دوالرو  لألفراد  دوالرمائة  حده األدنى :للشبكة "اويا سناختياري ادعم" تقديمتسجيل قبول ال

بما  " الدائم الدعم/االشتراك"اختيار   تشجيعالى  اندعو (  .لجمعيات ومراكز األبحاثوا الجامعيةللمؤسسات 

  .)المربك والمتسبب باالحراج" السنوي الدعم/االشتراك"بدل  ، مرة واحدة تدفع مقدماً "عشر سنوات دعم/اشتراك"يعادل 

   

مؤتمرات، دورات تكوينية، ورشات العمل، ندوات، عرض وظائف، مشافي ( :ـةالشبك اتالتمتع بخدمـ   -2

  )النفسية، شركات االدوية 

التعريف بالمؤسسات ، عرض وظائف ،راتأنشطة المؤتم: ـخدمة التعريف ب        -

  تخضع لرسوم مختلفة حسب أهمية الخدمة المقدمة و مدتها  :االستشفائية

: )دون أي اشهار دوائي (  بالشبكة شركات األدويةل ) سمx  1 4.5: مقاس(  »Logo  «خدمة وضع         -

تواصل مع ممثلي  لجنة" إنشاء علىحاليا نعمل  (. تخضع لرسوم مختلفة حسب الصفحات و مدة العرض

   .)نضمام لهذه اللجنة تكرم االتصالاال يدفي كافة الدول العربية، نأمل ممن ير "شركات الدواء

   

  :ممصــادر اخـرى للدعـــ  -3 

  األطباء واألخصائيين النفسيين والجمعيات واالتحاداتتبرعات       -

سخية توضع كوديعة، يتم صرف الفائدة  بتبرعات لشبكة،ل " ـفشبـه وق" الزمالء الى  ندعوا      

مساهمه من األطباء واألخصائيين النفسيين والجمعيات " الوقف"على مستلزمات الموقع ويكون 

" الحد األقصى"، أما ألف دوالر" الحد األدنى" واالتحادات الطبنفسية والعلوم النفسية على أن يكون

  فيترك لقدرة الفرد

  ؤسسات و المنظمات العربيةتبرعات الهيئات و الم        -

رئيس باالتصال  ،الهيئات و المؤسسات و المنظمات العربيةبالزمالء الذين لهم عالقات ندعوا      

على سبيل (، تهاعرض تبني بعض أنشطعن  فضال  لشبكة،لدعم ا اطلبها، مع التواصل الشبكة لتنسيق

   ...)في المغرب االيسيسكوفي تونس و اليونسكو منظمة :المثال

و الرقي بخدماتها،  موفقين في دفع مسيرة الشبكة )بهذه الخيارات( أن نكون  رجاؤنا ء األفاضل،الزمال

فالفضل حالفنا التوفيق ، إن عالقاتهوموقعه و امكاناتهما تسمح ، كل بالتعاونو  الستجابةاا في االمل كبيرو

  .يرناو تقص سوء تقديرنافلو تعالى، و ان خالفنا لكم بعد اهللا سبحانه 

  تفضلوا قبول أصدق مشاعر المودة والتقدير واالحترام     
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  :الدعم/االشتراك و الخدمات معلوم تحويل وسيلة
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معلوم الخدمات و  تلقيل"   Western Union/   الوسترن يونيون"خدمات  في الشبكة على اعتمدنا  -

  :الدعم/االشتراك

  :الدكتور جمال التركي الشبكة رئيس المبلغ باسم يحول -

Dr. Jamel TURKY 
Arabpsynet Director 

Sfax- TUNISIA 

رية الشبكة على يسكرت الىالتحويل لعملية ل" المرجعي رقمال "الدعم /الخدمة أو االشتراك يرسل صاحب -

 :البريد التالي

arabpsynet@gnet.com 

باسم  على بريده االلكتروني شكررسالة  الداعم/صل المشتركتتنفذ الخدمة المطلوبة أو  التحويل، تسلمعند  -

  ) لكم االسباب بريد يوضح يوجه لكمتعذر قبول التحويل،   إن (. رئيس الشبكة
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Arabpsyne t  
Arabic Edition 
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English Edition 
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French Edition 
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***** 

Arabpsynet Papers Search 
(By Arabic, English & French words) 

  ابحـث فـي قاعـدة بيانـات الشبكـة

www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

***** 

Papers Form 
 أضـف بحثـك الـى قاعـدة البيانـات

http://localhost/paper/PapForm.htm 
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