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  2014اكتوبر  15في أجل تلقي ملخصات المشاركة في المؤتمر الى         التمديد  -1

  

 15  الىالتمديد في أجل تلقي ملخصات المشاركة ) 2014-لبنان( أشكر للهيئة المنظمة للمؤتمر الثالث عشر التحاد األطباء النفسيين العرب   

، آمال أن تكون هذه الفسحة اإلضافية من الزمن، فرصة لمن تعذر عليهم جهوزية مداخالتهم في االجال المحددة سابقا، اعدادها وتفعيل 2014اكتوبر 

  . مشاركاتهم 

   

   دعوة خاصة الى رؤساء الجمعيات الطبنفسية العربية    -2

  

  :األطباء النفسيين العرب االساسي التحاد  حضراتكم بتوطئة القانون   اسمحوا لي أن أذكر 

يشكلون   وهم ،  في الوطن العربي والعالم   األطباء العرب االختصاصيين في الطب النفسي و  الجمعيات العربية للطب النفسي االتحاد من يتكون" 

  ."نفسي العالميةوهو شعبة من إتحاد األطباء العرب ويسعى لالشتراك في جمعيات الطب ال الجمعيه العمومية، 

، إال أننا افتقدنا ) الحادي عشر و الثاني عشر (  انه كانت مشاركة األطباء النفسانيين العرب طيبة في كل من مؤتمريه االخيرين     

فعاال بصفة كاملة  لالتحاد أن يكون وإني أعتقد أنه ال يمكن  ، سواء ممثلة في رؤساءها، أو في اعضائها،   الجمعيات العربية للطب النفسي مشاركة

االمل كبير أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول كبرى في عالقة الجمعيات الطبنفسية العربية  الجمعيات الطبنفسية العربية في نشاطه،  دون انخراط  

تسبين بتنظيم مشاركات ادعوا جميع رؤساء الجمعيات و اعضاء مجالسها للمشاركة في المؤتمر و تيسير مشاركة اعضاءها المن باالتحاد، واني 

بمثابة رسالة  هذه الدعوة . ( ، وهي مناسبة للتعرف على أنشطتهم عن قرب ودعم االتحاد لها والتعريف بها على مستوى الوطن العربيجماعية

  )    الفتقادنا عناوينهم االلكترونية الطبنفسية العربية   شخصية الي جميع رؤساء الجمعيات

   

   شركات مخابر األدوية لمؤتمراته ورعاية         االتحاد           -3

      

اعتقد اننا كأطباء نتحمل مسؤولية كبيرة في  لعله مما ال تخطئه العين تدني نسبة مشاركة شركات مخابر األدوية في رعاية مؤتمرات االتحاد،    

، و بالتالي فال يعقل ان تنسحب هذه ) رقام اتغاضى عن ذكر اال( ذلك، غني عن الذكر ماذا يمثله الوطن العربي من سوق كبيرة لهذه الشركات 

كانت لتحقق االرباح الكبيرة في الوطن   لذر الرماد على العيون، الكل يعلم انها ما الشركات من رعاية مؤتمراتنا او ان تشارك مشاركات محتشمة 

ا العلمية هو تذكير لحقنا عليهم، وانه ما لم نشكل دائرة ضغط لها لرعاية أنشطتن لوال االطباء النفسيون العرب، و بالتالي فان توجيه الدعوة  العربي 

دعوتها  خاصة األساتذة الذين لهم كلمة نافذة لدى هذه الشركات،  على هاته الشركات فلن يتغير واقع الحال، لذا ادعوا جميع األطباء النفسيين العرب، 

او   *شارل بدورة. باالمكان التواصل في الموضوع سواء مع رئيس المؤتمر د  (يها الفعالة في رعاية مؤتمراتنا وتيسير مشاركة االطباء ف للمساهمة
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   ** ) مسؤول الشركة المنظمة روس بندلتون

           واالعالم          المؤتمر    -4  

     

ك ليس خافيا علىكم ان هذا المؤتمر لم يحضى بما حضيت به مؤتمراته السابقة بالتعريف به، نظرا للتأخير الحاصل في تفعيل الدعوة له ، وذل 

لنفسية شبكة العلوم ا "من األطباء النفسيين العرب ال يعلمون به، لذا عملت سكرتيرية  لتعذر محاوالت انعقاده في بلدين عربيين ، مما جعل عديد  

العربية ، واني اوجه الدعوة   لتنزيلها في مواقع الويب النفسية " العربية واالنكليزية باللغتين " لوحات اعالنية متحركة نمط فالش"   الى إعداد" العربية

حتى تصل الدعوة  االعالنية في مواقعهم كانت شخصية او جمعياتية او اكاديمية تكرم تنزيل هذه اللوحات  الي جميع المشرفين على هذه المواقع سواء 

  :الى أكثر عدد ممكن من األطباء

  وقد تم تنزيلها في موقع شبكة العلوم النفسية العربية  ، 

  :  باالمكان االطالع عليها من خالل االرتباطات التالية         - 

http://arabpsynet.com / 
http://arabpsynet.com/defaultEng.ASP 
http://arabpsynet.com/defaultAr.ASP 

 :و )'�&%� $# ا"ر ����ت ا������         -

www.arabpsynet.com/PanArab2014.swf 
www.arabpsynet.com/PanArab2014Ar.swf 

  
 تفضلوا زمالئي األفاضل وأساتذتي األعزاء تقبل أصدق مشاعر المودة واالحترام والتقدير على أمل لقاء حضراتكم في بيروت،   

 إنا بكم نرقى ومعكم يسير الدرب رفعة بالعلوم النفسية في أوطاننا  

  
 

 

*   

 ***  ***  *** 
 

    

 المؤتمـــر العربـــي الثالــث عشــر للطـــب النفســي
  المحـــور الرئيســــي

  والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن

  دعوةللمشاركة
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