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 Statutes of the Arab Union for Psychological Science (AUPsyS) 

  

1 

 الجریدة في نشره تاریخ من بھ ویعمل ) قانون االتحاد العربي للعلوم النفسیة( القانون ھذا یسمى
  .الرسمیة

2 

 تدل لم ما دناهأ لھا المخصصة المعاني  القانون ھذا في وردت حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون
  :ذلك غیر على القرینة

  النفسیة  للعلوم العربي االتحاد: االتحاد

الذین یحق لھم حضور  عضاءلالتحاد والمكونة من جمیع األ العامة الھیئة: الجمعیة العمومیة
  . اجتماعاتھا كما تنص علیھ مواد ھذا القانون

الھیئة االداریة العلیا التي تمثل االتحاد رسمیا لدى كافة الھیئات والجھات وھي  :الھیئة التنفیذیة 
  .منتخبة بموجب بنود ھذا القانون

  .قانوني دوري اجتماع في لإلتحاد العمومیة الجمعیة قبل من المنتخب االتحاد رئیس: الرئیس

المتخصصین في  عضویتھا في تضم التي المحلیة الوطنیة المنظمة وأ الھیئة ھي: الجمعیة العضو
  .رسمیا فیھ المسجلة العربي البلد في النفسیة المھن في العاملین وأ النفس علم

  .فراد الجنسینأحیثما وردت صیغة المذكر فھي تعني  :مالحظة

3  

المملكة االردنیة الھاشمیة وبدعوة من الجمعیة  –اجتمع في عمان    2015/ 8/ 19-18بتاریخ 
كادیمیة العاملین ردنیة لعلم النفس ، ممثلو عدد من جمعیات علم النفس العربیة ومن الشخصیات األاأل

في مجاالت علم النفس في عدد من الجامعات الرسمیة والخاصة في مسعى لوضع توصیات 
 وشمال األوسط الشرق في النفس لعلم األول اإلقلیمي المؤتمرتمرین االقلیمیین لعلم النفس، المؤ

 والمؤتمر 2003 ، عام المتحدة العربیة اإلمارات-دبي في عقد الذي)  MENARCP-1( أفریقیا
 على التوافق تم حیث 2007 عام األردن – عمان في عقد الذي) MENARCP-2( الثاني اإلقلیمي

 التأكید جاء وقد. المختلفة وتطبیقاتھ میادینھ في وللعاملین النفس علم لجمعیات عربي اتحاد إقامة إقامة
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 ھیئة 140 قرابة تمثل وعالمیة عربیة وفود تبنتھ الذي 2007 عمان إعالن ضمن أیضا ذلك على
 أسوة النفسیة للعلوم عربي اتحاد تأسیس على جمیعھا اتفقت والتي. النفس علم مجاالت في متخصصة

  .المختلفة العالم مناطق في المشابھة واالتحادات التجمعات من بالعدید

4 

شخاص العاملین مة عربیة تشمل جمیع المنظمات و األاالتحاد العربي للعلوم النفسیة ھو منظ  . أ
وھو أحد . في العلوم النفسیة من منظمات و أفراد ممارسة وتعلیما وبحثا في البلدان العربیة

طار المصلحة الفضلى لألفراد والمجتمع ، ویؤكد على إمؤسسات المجتمع المدني یعمل في 
بالصحة ھمیة العمل العربي المشترك لما فیھ رفعة العلوم النفسیة والمشتغلین بھا والنھوض أ

 .النفسیة وشروطھا ، لما فیھ تحقیق المعافاة والرفاه النفسي واالجتماعي
ھدافھ ، أعمالھ وتحقیق ھلیة الكاملة لمزاولة أیتمتع االتحاد بالشخصیة القانونیة وتكون لھ األ  . ب

ویتمتع مقر االتحاد وفروعھ ومكاتبھ وممثلیھ بالمزایا والضمانات والحصانات المنصوص 
 ......علیھا في 

خالل الفترة التأسیسیة وھو مسجل  ،یكون المقر الرئیسي لإلتحاد في العاصمة األردنیة عمان  . ت
وعنوان موقعھ على االنترنت . من قوانین االتحادات العربیة ----------- رسمیا وفقا لقانون 

، وھو ھیئة  Info@AUPsyS.net ، وعنوان وبریده االلكتروني ھو  www.AUpsyS.netھو 
  .ن ینشيء فروعا او ینتدب من یمثلھ في البلدان العربیة وغیرھاأاعتباریة غیر ربحیة ولھ 

5 

ھي توفیر منتدى عربي مھني للتعاون بین جمعیات علم النفس العربیة المھمة الرئیسي لالتحاد 
ولجمیع العاملین العرب في علم النفس لتطویر ونشر وتوظیف علم النفس بفروعھ المختلفة حسب 

واالتحاد ھو . أحدث المستجدات العلمیة والمعایر العالمیة إنطالقآ من الثقافھ العربیة و مقتضیاتھا
  .عضاءالھیئة التي تسھم في تطویر وتوجیھ ودعم الممارسات المھنیة في الدول األ

6 

  :ینطلق تأسیس االتحاد العربي للعلوم النفسیة استنادا الى المبادئ التالیة       

 أولون  أوعلم النفس ال یمیز بین االفراد والجماعات بسبب عقیدة أو معتقد سیاسي أو عرق  .1
ھا وتحتكم جمیع الممارسات المھنیة في فروعھ الى قواعد اخالقیة راسخة، أساس. جنس

 . العدل والمساواه والحریة و حقوق اإلنسان
یراعي علم النفس الفوارق الفردیة و الفروق الثقافیة و یعتمد على حلول تتبنى مراعاة ھذه  .2

 .الفروق
 .ینطلق علم النفس من مبدأ خدمة المجتمع وتطویره وتمكین افراده .3
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المختلفة محلیا واقلیمیا قدرة علم النفس على لعب دور محوري في مجاالت الحیاة االنسانیة  .4
  .وعالمیا من خالل اثره في احداث التغییر وتطویر وتوجیھ السلوك اإلنساني

یمارسھ في رسم السیاسات المختلفة ودفع عجلة  أنالتأثیر الحیوي الذي یمكن لعلم النفس  .5
 .التنمیة من خالل ما یقدمھ من خدمات وقائیة وتوعویة وعالجیة مختلفة

تأثیر كبیر من أجل إحداث التغییر وتوجیھ السلوك االنساني وتمكن یتمتع علم النفس ب .6
 .األفراد والمجتمعات االنسانیة

7 

 . العربیة المختلفةوجعلھ شریكا فاعال في خطط التنمیة بكافة فروعھ النھوض بعلم النفس  .1
االستفادة من منجزات علم النفس الغربي ومن االبحاث العابرة للثقافات ومن ضمنھا  .2

الخصوصیة الثقافیة للثقافات العربیة من اجل تطویر نظریات وآلیات مالئمة للمجتمعات 
 . العربیة المختلفة

المشترك  االھتمام ذات المسائل في والدولیة اإلقلیمیة مع الجمعیات والمنظمات التعاون .3
 . مواكبة التطورات التي یتم إدخالھا في میادین علم النفس والتشریعات المتصلة بممارساتھو

جھود العاملین في علم النفس في العالم العربي وتمثیل الصوت العربي في  دعم تكامل .4
  .المحافل والمؤتمرات واالجتماعات الدولیة

  .عضاءجمعیات علم النفس في الدول األ اداء وفعالیات تطویرالمساھمة ب .5
 .التخرج وحدیثي الباحثین والطلبة بین والدولي اإلقلیمي العلمي التبادل فرص تشجیع .6
وبرامج إعداد وتدریب المتخصصین في علم النفس ورفع كفایاتھم المعرفیة  معاییر تطویر .7

 .حسب المعاییر العالمیة وتنظیم المھن النفسیةوالمھنیة 
 .المعاییر األخالقیة والمسلكیة الخاصة بالعلوم النفسیة تطویر وارساء وتوحید  .8
االتحاد في البلدان  أعضاءتطویر مجاالت البحث العلمي وتطبیقاتھ والممارسة المھنیة بین  .9

 .العربیة واالسھام في تنمیتھا وتدعیمھا
 . میةتقدیم اإلستشارة العلمیة المناسبة للمؤسسات الحكومیة وغیر الحكو .10
تھ وسمعة المشتغلین في العلوم النفسیة في المجتمع حمایة سمعصورة علم النفس وتحسین   .11

 .العاملین في المھن النفسیة وحفظ حقوقھم وحمایة مصالح
 .عضاءتوحید المفاھیم والمصطلحات النفسیة في الدول األ  .12

 
8 

  :االتحاد بإنتھاج عدد من الوسائل واالسالیب من مثللتحقیق غایات االتحاد واھدافھ ، یقوم 
 .في مختلف األقطار العربیة عضاءتبادل الخبرات العلمیة والمھنیة بین األ - 1
 .تنظیم التواصل بین االتحاد واعضائھ بكافة السبل والوسائل المتاحة  - 2
ة وفقا تأسیس عالقات مھنیة وتنظیمیة مع المنظمات والھیئات المالئمة المحلیة والدولی - 3

 .ألھدافھ
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یسھم في إصدار المطبوعات وتجمیع ونشر البیانات والمعلومات المھنیة والعلمیة المتعلقة  - 4
 بالمختصین في البلدان العربیة 

 .دعم إصدار االنظمة والتشریعات الخاصة بالترخیص المھني للممارسة وشروطھا - 5
 .الصلة بأھداف االتحادتنظیم المؤتمرات واللقاءات المھنیة واالجتماعیة العلمیة ذات  - 6
 .عقد برامج التدریب والترخیص المھنیین التي تنظمھا الجمعیات المحلیة - 7
المتخصصة داخل االتحاد حسب مقتضیا الحاجات القائمة واللجان انشاء الھیئات  أوتطویر  - 8

 .  عضاءفي المیدان ولدى األ
التواصل مع الجامعات والمعاھد االكادیمیة التي تدرس علم النفس بكافة فروعھ بھدف  - 9

 . تطویر برامج التعلیم والتدریب المیداني والتعلیم المستمر للخریجین في فروع علم النفس
اإلسھام في برامج وجھود الوقایة والتوعیة والتطویر التربوي والنفسي على الصعیدین  - 10

 .الشعبي والرسمي

9 

  :الموارد المالیة - أوال

  - :تتكون الموارد المالیة لالتحاد من

 .السنویة عضاءاشتراكات األ .1
االعانات والھبات والتبرعات التي تقرر االدارة قبولھا من المصادر العربیة ومن الھیئات  .2

 .مات الدولیةنظوالم
 .تلبیة الحتیاجاتھ الھیئة التنفیذیةقررھا تحصیلة الخدمات التي یقوم بھا االتحاد والموارد التي  .3
   .أیة موارد اخرى بموافقة الجمعیة العمومیة لالتحاد .4

 میزانیة االتحاد -ثانیا
وتنتھي في ) ینایر ( ل كانون الثاني أووتبدأ السنة المالیة لالتحاد في . یكون لالتحاد میزانیة خاصة -أ

  .من كل عام) دیسمبر( ل وكانون األ 31

 
حسابات قانوني یتم تعیینھ سنویا من قبل الجمعیة  مدققیتم تدقیق میزانیة االتحاد من قبل  -ب

  .العمومیة في اجتماعھاالسنوي العادي

تودع أموال االتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر یحدده مجلس االدارة ویكون صرف ھذه االموال  -ج
 .حدید المفوضین بالصرف والتوقیع على المعامالت المالیة بقرار من مجلس االدارةوت
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10 

عضائھ وفروعھ في أاللغة الرسمیة لإلتحاد ھي العربیة وھي وسیلة التخاطب والتواصل بین 
التواصل مع اتحادات ویجوز استخدام لغات اخرى في . اجتماعاتھ ولقاءاتھ و مراسالتھ في كل ھیئاتھ

الكاملة لجمیع ومنظمات مھنیة غیر ناطقة باللغة العربیة على ان یتم توفیر الترجمة المالئمة و
  .حیثما لزم عضاءاأل

11 
وفي . اي من فروعھ أو یتألف االتحاد من الھیئات والجمعیات الوطنیة المختصة بعلم النفس .1

في االتحاد،  أعضاءجمعیة في نفس البلد یمكن قبولھا جمیعا ك أوحال وجود أكثر من ھیئة 
ویقصد بالبلد . االتحاد مجلس لتمثیل البلد في ممثل واحدعلى أن یتم التوافق بینھا على اختیار 

المفھوم التقلیدي ألي بلد یتمتع باالستقالل الكامل، باإلضافة الى المناطق التي ال تتمتع 
، ویكون لكل منھا ممثل االحتالل أو التقسیم المفروض علیھا بالحكم الذاتي وذلك لظروف 

 .واحد في مجلس االتحاد
المنظمة األقدم في التأسیس ھي من  أواذا لم یتم التوصل الى قرار توافقي تعتبر الجمعیة  .2

 .ینطبق علیھا التحدید الوارد في البند السابق
العضو " اد ضمن تصنیففي االتح أعضاءیمكن قبول بعض  الھیئات أو االتحادات ك .3

ھو عبارة عن الھیئات المحلیة أو " والعضو المنتسب". "affiliated memberالمنتسب 
أفراد أو جمعیات، وتنسجم أھدافھا مع أھداف  أعضاءاالقلیمیة أو الدولیة المنتسب الیھا 
ویجوز دعوة العضو المنتسب لحضور اجتماع الھیئة .  االتحاد بشكل مباشر أو غیر مباشر

  .العامة بصفة مراقب دون أن یكون لھ حق التصویت
ن تقدم طلبا خطیا على نموذج أیتعین على المنظمة  الراغبة بالحصول على عضویة االتحاد  .4

العضویة الى الھیئة التفیذیة لالتحاد متضمنا موافقة مجلس إدارتھا والتزامھ خاص بطلب 
بنظام وتعلیمات وقرارات االتحاد ومرفقا بھ قانون الجمعیة أو نظامھا الداخلي ومیثاقھا 

عضائھا ومؤھالتھم ومجاالت عملھم، ومصحوبا أاالخالقي الذي تعتمده وقائمة بأسماء 
 .برسوم العضویة

5.  ُ ویشترط حضور ممثل . رتھا من بین أعضائھااجمعیة بعضو واحد یختاره مجلس إدل كل ثَ مَ ت
الجمعیة اجتماع الھیئة العامة لالتحاد وأن تكون الجمعیة قد أوفت بااللتزامات المالیة 

  .ستة شھور على األقل) 6( المفروضة علیھا ومضى على قبول عضویتھا باالتحاد 
ول بعد موافقة الھیئة المعنیة في االتحاد ودفع الرسوم تعتبر العضویة للمنظمات ساریة المفع .6

 .السنویة المستحقة
تقوم الجمعیة العضو بتحدیث بیانات أعضائھا في بدایة كل سنة مالیة لإلتحاد و تزوید  .7

 .اإلتحاد بنسخة منھا
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12 
ما یعادلھا في  أوتحدد الرسوم السنویة بحد ادنى قیمتھ مائتین وخمسون دوالرا امریكیا سنویا  .1

 .قیمة الصرف عند تسلمھا باسم االتحاد
  .لغایات احتساب الرسوم یعتبر جزء السنة ھو سنة كاملة .2
ھل اذا تخلف الجمعیة العضو عن تسدید التزاماتھ المالیة لإلتحاد في الموعد المحدد فإنھ یم .3

شھور للتسدید واذا لم یسدد خاللھا فإنھ یحق لھ حضور اجتماعات الھیئة العامة ) 3(ثالثة 
بصفة مراقب واالشتراك في المناقشات وال یحق لھ الترشیح والتصویت حتى یقوم بتسدید 

 .كافة ما یستحق علیھ من التزامات لإلتحاد
والتفاوض حول خطة تسدید للتسھیل یمكن لإلتحاد ممثال بھیئتھ التنفیذیة تحدید رسوم خاصة  .4

على العضو المعني بعد تقدیمھ طلبا خطیا یوضح فیھ مبررات إتخاذ مثل ھذه االجراءات،  
وفق  األخرىااللتزامات المالیة  أوویتم بموجب ھذه الخطة تحدید وتنظیم رسوم االشتراك 

وتتم مراجعتھا سنویا لتقریر استمرارھا . سنوات تقویمیة) 3(مدة زمنیة  ال تزید عن  ثالث 
 .تعدیلھا أو

في حال لم ینفذ العضو ما تم تحدیده في االجراءات الخاصة من االلتزامات المترتبة علیھ  .5
وخالل ھذه المدة ) 2(لإلتحاد، تقوم الھیئة التنفیذیة بتجمید عضویتھ ولمدة ال تزید عن سنتین 

حاد بإستثناء التقاریر التي یصدرھا وحق حضور اجتماعات الھیئة ال یتلقى خدمات من االت
وبإنقضاء مھلة السنتین دون تسدید التزاماتھ تتخذ الھیئة التنفیذیة قرارآ بعزلھ من . العامة

 .عضویة اإلتحاد
ل من والیوم األ 1/1أي تعدیل على الرسوم واالشتراكات یعتبر ساریا مفعولھ اعتبارا من  .6

 .ینایر من السنة التي تقرر فیھ الھیئة العامة مثل ھذا التعدیل/كانون الثاني 
ینایر من كل علم وتنتھي في /السنة المالیة لإلتحاد تبدأ في الیوم األول من شھر كانون الثاني .7

  .دیسمبر من نفس السنة/ ل والیوم األخیر من شھر كانون األ

 

13 

  : الجمعیة العمومیة - والأ

المشار  عضاءسلطة في االتحاد وتتكون من ممثلین عن األ أعلىوھي الھیئة العامة ، وھي   . أ
َل كل ) 11(الیھم في المادة  ُمث   جمعیتھمن خالل عضو واحد یتم اختیاره من  جمعیةحیث ت

ي استثنائعلى االقل مرة كل سنتین اال اذا دعت الحاجة الى عقد اجتماع دوریا وتجتمع 
ویرأس اجتماعاتھا . الجمعیة العمومیة المسددین إللتزاماتھم  أعضاءبموافقة ثلثي بتأیید وو

فنائب الرئیس واذا تعذر ذلك یتولى الرئاسة المرشح لھا في آخر  رئیس االتحاد واذا تعذر
یضا أدورة انتخابیة واذا دعت الحاجة یتولى الرئاسة الرئیس السابق لإلتحاد واذا تعذر ذلك 
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الھیئة الوطنیة العضو في االتحاد في  أولسة الجمعیة العمومیة رئیس الجمعیة یتولى رئاسة ج
 .دورة االجتماع/البلد الذي یستضیف االجتماع في سنة

  
  :النصاب القانوني للھیئة العامة  . ب

واذا . على االقل 1% + 50حضرتھ النسبة  یعتبر اجتماع الھیئة العامة قانونیا في نصابھ اذا         
في حالة انعقاد یحق للرئیس اجراء تكن الجمعیة العمومیة  لم أولم تتحقق النسبة المطلوبة 

ایة وسیلة مناسبة اخرى  أوالبرید االلكتروني  أوالفاكس  أوالتصویت عبر االقتراع البریدي 
  %.40شریطة ان ال تقل نسبة المقترعین عن 

   :مھام الجمعیة العمومیة   . ت

 :المھام التالیة الجمعیة العمومیةتؤدي            

  إدارة كل ما یتعلق بشؤون االتحاد -1/ت
  اقرار سیاسات االتحاد  -2/ت
  تعدیل قوانین االتحاد -3/ت
  .تعدیل التعلیمات واالنظمة -4/ت
اقرار الموارد المالیة وتسلمھا وحسابات االتحاد ومیزانیتھ والنظر في التقاریر التي  -5/ت

  . تقدمھا الھیئة التنفیذیة وخطة عمل االتحاد
الموافقة على قرارت العزل من العضویة و مراجعة طلبات العضویة والموافقة علیھا، -6/ت

  .تجمیدھا أو
  .وحقوقھم عضاءتحدید واجبات األ -7ت
االفراد على اختالف  أواالتحاد الجماعیین  أعضاءللھیئة العامة دعوة ضیوف من  -8/ت

  .عضائھا كمالحظین وفقا لما تراه  مناسباأفئاتھم من غیر 
  .تعیین مدقق حسابات لإلتحاد -9/ت
تشكیل اللجان الفرعیة والمتخصصة حسب مقتضیات الحاجة وتحدید المستلزمات  - 10/ت

  .فرقة عمل وتسلم التقاریر المالیة والختامیة منھا أوالمالیة لكل لجنة 
  

یتم تدوین وقائع اجتماعات الھیئة العامة في سجل خاص ویعتمدھا رئیس الجلسة ویتم   . ث
  .خالل مدة ال تزید عن ستة اسابیع بعد انفضاض االجتماع عضاءارسالھا الى كافة األ

  مجلس االتحاد: ثانیا

مع االخذ بعین وبواقع ممثل واحد عن كل دولة  عضاءاأل یتألف مجلس االتحاد من ممثلي الدول
في االتحاد من  عضاءاألوبصرف النظر عن عدد الجمعیات ) 11/1(االعتبار ما ورد في المادة 

   .الدولة الواحدة
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  :مھام مجلس االتحاد وصالحیاتھ 

ن یكون اجتماعھ التنفیذیة ویمكن ایجتمع المجلس مرة واحدة في السنة لإلطالع على عمل الھیئة . 1
  . غیرھا مما تحدده الھیئة التنفیذیة أوعبر ایة وسیلة الكترونیة  أوالدوري في مكان محدد 

  انتخاب الھیئة التنفیذیة واالشراف على عملھا ومتابعة ادائھا .2

والسیاسات التي تضعھا الھیئة العامة في اجتماعھا  للخطط امالحظة ادارة اعمال االتحاد وفق .3
  .الدوري

  المیزانیة السنویة مشروع اقتراح .4

  المساھمة في تشكیل اللجان الفرعیة .5

  اقتراح الخطط االستراتیجیة وبرامج العمل.6

  التنسیب للھیئة التنفیذیة بشأن طلبات االنتساب لإلتحاد. 7

على ا قبل عرضھمواقرارھما وذلك مناقشة التقریرین االداري والمالي السنویین للھیئة التنفیذیة . 8
  .للموافقة النھائیة الجمعیة العمومیة

اقرار اتفاقیات التعاون مع االتحادات والمنظمات والمؤسسات العربیة واالقلیمیة والدولیة التي . 9
  تقترحھا الھیئة التنفیذیة 

  الھیئة التنفیذیة   -ثالثا

سنوات تدیر  )4( ربعأینتخب مجلس االتحاد من بین اعضائھ ھیئة تنفیذیة تزاول مھامھا لمدة  - 1
 .خاللھا شؤون االتحاد وتقدم تقاریرھا وحساباتھا الى الھیئة العامة إلقرارھا

اساسیین ھم الرئیس الحالي ، نائب الرئیس،  أعضاءخمسة )  5(تتألف الھیئة التنفیذیة من  - 2
 .الصندوق أمینالعام،  مینابق، األالرئیس الس

   .حضرتھ االغلبیة من اعضائھیا اذا یعتبر اجتماع الھیئة التنفیذیة قانون - 3
 .ال یجوز ألي عضو في الھیئة التنفیذیة االحتفاظ  بعضویتھ فیھا ألكثر من دورتین انتخابیتین - 4
 . یرأس رئیس االتحاد اجتماعات الھیئة التنفیذیة وفي حال غیابھ یرأس االجتماع نائب الرئیس - 5
ثالثة شھور وبأي ) 3(االقل كل یتعین على الھیئة التنفیذیة ان تجتمع دوریا مرة واحدة على  - 6

ویمكن ان تجتمع ألمر طاريء بدعوة . الشخصي أوالھاتفي  أووسیلة للتواصل االلكتروني 
 .الھیئة التنفیذیة أعضاءاثنان من من رئیس االتحاد ویؤیده في ذلك 

 قیامھ من التثبت تم عضو يأ عزل في االستثنائیة الظروف بصالحیة التنفیذیة الھیئة تتمتع  - 7
 يأ أو الرئیس ویقوم. االتحاد واھداف مباديء أو النفسیة المھن اخالقیات مع یتنافى بسلوك

 الخاصة)22( للمادة وفقا أعضاء)  5( خمسة من خاصة لجنة بتعیین اعضائھا من اثنین
 ال مدة خالل توصیاتھا مع التنفیذیة الھیئة الى تقریر وتقدیم الوضع من للتحقق بالعقوبات
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  االتحاد مجلس أعضاء ثلثي بتأیید القرار یحظى نأ ویجب.  یوما ستین) 60( عن تزید
 .السري بالتصویت

  

 صالحیات ومھام الھیئة التنفیذیة     .ذ

تتابع وتشرف على كافة اعمال االتحاد في الفترة ما بین اجتماعات الھیئة العامة وھي   -1/ذ
 .مسؤولة امامھا

 .الھیئة العامةتنفیذ توصیات وقرارات  -2/ذ

  .األخرىمام جمیع الھیئات والجھات أتمثیل االتحاد قانونیا  -3/ذ

 .الھیئة العامةمجلس االتحاد و الموافقة على الموازنة السنویة لالتحاد قبل اقرارھا من -4/ذ

 .یرعاه أونشاط یقوم بھ االتحاد  أواالشراف على ومالحظة ومراقبة اي مشروع  -5/ذ

عالن عنھ كل سنتین على االقل على ان یتم االالعمومیة إلجتماع دوري  دعوة الجمعیة -6/ذ
 .ضمن مدة ال تقل عن ستة شھور من موعد انعقاده

مكان  أونتیجة وضع ضاغط لتبدیل موعد  أودعوة الھیئة العامة ألي اجتماع طاريء  -7/ذ
الطاريء وتوجیھ  وفي ھذه الحالة یجب ان التقل المدة بین موعد االجتماع. االجتماع الدوري

 .الدعوة لعقده عن شھرین

شریطة اعداد   للجمعیة العمومیة أولمجلس االتحاد  سواء الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي -8/ذ
الھیئتین وارسالھ الى المعنیین قبل موعد انعقاد  أوجدول اعمال ألي من االجتماعین 

  .االجتماع االستثنائي بشھر كامل على االقل

  ن یتم توزریعھا  أتقدیم تقاریرھا عن اعمالھا الى الجمعیة العمومیة في كل اجتماع على  -9/ذ 
 .قبل موعد عرضھا بثالثة اسابیع على االقل

یا من أالمساھمة بما یخدم  أوتمثیلھ  أومن االتحاد لتنفیذ انشطة معینة  أعضاءتكلیف  - 10/ذ
 .ھدافھأ

 .للقیام بمھمة ما نیابة عنھاعضائھا بتمثیلھا أتكلیف اي من  - 11/ذ

 .متابعة مدقق حسابات االتحاد ومراجعة تقاریره المالیة والتنظیمیة  - 12/ذ

مانة العامة لإلتحاد وتعیین مدیر ومساعد وطاقم وإصدار النظام تشكیل مكتب األ  - 13/ذ
 .والتعلیمات الالزمة لتسییر عملھ
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د ومیزانیاتھ المالیة وتقریر مدقق الحسابات تقدم الھیئة التنفیذیة كشوف حسابات االتحا - 14/ذ
  .كاملة الى الھیئة العامة عن كل الفترة منذ آخر اجتماع دوري عقدتھ الھیئة العامة

14 
ترؤس جمیع اجتماعات الھیئة العامة والھیئة التنفیذیة واذا لم یتمكن من ذلك ألي سبب یتولى  - 1

الرئیس السابق لالتحاد  أوالرئیس المرشح في آخر دورة انتخابیة  أوالرئاسة نائب الرئیس 
 .الھیئة التنفیذیة باالتفاق بینھم  أعضاءواذا تعذر ذلك فأي من 

 .یجیة لالتحاد ومتابعة تنفیذ تحدید االولویاتمتابعة تنفیذالخطط االسترات - 2
  .تعیین رؤساء لجان المھام ومجموعات العمل بالتنسیق مع نائب الرئیس - 3
 .تمثیل االتحاد بصورة عامة  وما تقرره لھ الھیئة التنفیذیة  - 4
 .اداء الواجبات االعتیادیة المفترضة بالرئیس كما ھي من الھیئة التنفیذیة والجمعیة العمومیة - 5

  
15 

 .ینوب عن الرئیس في حال غیابھ وفي المھام التي تكلفھ بھا الھیئة التنفیذیة - 1
 .تنفیذ المھام التي یوكلھ الیھ الرئیس - 2

  
16 

 .یتحمل مسؤولیة المحافظة على سجالت االتحاد ووثائقھ - 1
تنفیذ  أوالدعوة والتحضیر الجتماعات الھیئة العامة والھیئة التنفیذیة بموافقة الرئیس  - 2

  عضاءالتصویت بین األ
الرئیسیین  عضاءتحضیر جدول اعمال اجتماعات الھیئة التنفیذیة والھیئة العامة واأل - 3

 .بالتشاور مع الرئیس
ات والوثائق القانونیة قیینوب عن االتحاد ومفوض عنھ بالتوقیع على العقود واالتفا - 4

 .األخرى
تنظیم وقائع ومحاضر االجتماعات وتقدیمھا الى من یرأسھا في الیوم الذي یلي االجتماع  - 5

 .بحیث یتم ارسال المحضر الى االشخاص المعنیین في وقت مالئم
تأدیة المھام االعتیادیة التي یؤدیھا مكتب االمانة العامة واصدار ما یلزم من تعلیمات  - 6

 ..العمل فیھ ومتابعتھ وتوزیع المسؤولیات والمھام على العاملین فیھلتنظیم 
  

17 
 .االحتفاظ بالسجالت المالیة لالتحاد وحساباتھ والحفاظ علیھا - 1
یة دفعات یتسلمھا نیابة عنھ وبصفتھ في حسابات بنكیة معتمدة من أموال االتحاد وأایداع  - 2

 .االتحاد
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 .االحتفاظ بكافة االیصاالت والوثائق المالیة وتنظیمھا حسب االصول واالعرلف المتبعة - 3
تقدیم الموازنة المالیة السنویة والتقریر المالي الى الھیئة التنفیذیة والى الھیئة العامة في كل  - 4

 .ن یتم اصدارھا وتوزیعھا قبل االجتماع المحدد بثالثة اسابیع على االقلأاجتماعاتھا على 
الھیئة التنفیذیة مع مراعاة میزانیة  أوصرف الدفعات وااللتزامات بتكلیف من نائب الرئیس  - 5

 .االتحاد
 .واشتراكاتھم عضاءاالحتفاظ بسجالت منظمة حول التزامات وحقوق األ - 6
 .عضاءتحصیل االشتراكات والمستحقات المترتبة على األ - 7
 .لتقاریر المالیة والموازنة السنویةالتنسیق والتعاون مع مدقق حسابات االتحاد في اعداد ا - 8
التوقیع على اذونات الصرف واستالم المبالغ المالیة وایداعھا في حساب االتحاد وفقا  - 9

 .لألصول المالیة
  

18 
یشمل االتحاد نوعین من اللجان بقرار من الھیئة التنفیذیة والھدف منھا مساعدة الھیئة على تنفیذ مھام 

  :سرھا  أمینمنسق كل لجنة و/تحاد وتحقیق اھدافھ ویتم تحدید رئیساال
 :نشطة ثابتة لإلتحاد وتضمأعمال وأوھي التي تعمل بصفة مستمرة لتسییر  :اللجان الدائمة - 1

 .وقضایاھم عضاءوتعمل على متابعة شؤون العضویة واأل: لجنة العضویة  . أ
على تعزیز التواصل والصالت مع وتعمل : لجنة العالقات والشؤون الدولیة واالعالم   . ب

االتحادات النوعیة المشابھة وتطویرھا، ونشر انشطة االتحاد والترویج لھ بالوسائل 
 .المتاحة

وتعمل على تطویر النظم والقواعد االخالقیة :لجنة الرقابة والتمھین واالخالقیات المھنیة  . ت
ھا والتي یصدرھا االتحاد للممارسة المھنیة ومراقبة االلتزام بھا وباللوائح المتعلقة ب

 .ومتابعة ما یصدر في ھذا المجال من االتحادات والھیئات الدولیة المختصة
وتھتم بتطویر انظمة الترخیص  :لجنة تطویر أنظمة الترخیص والمزاولة المھنیین  . ث

 . واللوائح الخاصة بھ واالنظمة المتعلقة بالمزاولة المھنیة
مل على تقدیم واقتراح برامج التعلیم المستمر وبناء وتع: لجنة التعلیم المستمر والتدریب  . ج

الكفایات للممارسة المیدانیة والمھنیة والتنسیق مع الجامعات والمعاھد وتنسق في ھذا 
 .الجانب مع لجنة الشؤون العلمیة

عداد المواد العلمیة ومنشورات االتحاد وتمارس إوتعمل على : لجنة الشؤون العلمیة  . ح
ذات الصلة بالمجال المھني وبالتنسیق مع  األخرىیئات العلمیة انشطة التواصل مع الھ

 .لجنة العالقات والشؤون الدولیة
وتعمل على التواصل مع االطراف المشاركة : لجنة تنظیم المؤتمرات واللقاءات العلمیة  . خ

بالفعالیة وتحدید مجال عمل المؤتمر وموضوعھ االساسي ومكان انعقاده اذا لم تحدده 
 . یذیةالھیئة التنف
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ُشكل وفقا للضرورات التي تملیھا ظروف معینة مثل ظروف : لجان المھمات - 2 وھي لجان ت
ھیئة مثل مجال  أواالحتیاجات التي تطرأ لدى جھة  أو األخرىالكوارث، الحرب، واالزمات 

علم نفس  أوعلم نفس المرأة  أوعلم النفس االجتماعي  أواالرشاد والصحة النفسیة  أوالقیاس 
الخ ، وغالبا ما تكون متخصصة وتنتھي صفة ھذه اللجان بإنتھاء مھامھا وبعد تقدیم ...الطفل 

 .تقاریرھا النھائیة الى الھیئة التنفیذیة واعتمادھا 
 

19 
نفسھ ألي  یحق ألي عضو في المجلس مسدد لرسومھ و یخضع للقوانین أن یرشح - 1

  منصب في اإلتحاد
غیر مرشحین توافق علیھم  أعضاءتشكل لجنة تشرف على اإلنتخابات من ثالث  - 2

 .الھیئة العامة  ویرأسھا الرئیس السابق لإلتحاد
یفتح باب الترشیح بإعالن یطرحھ الرئیس قبل ستة شھور من الموعد المقرر  - 3

یا لمقعد نائب الرئیس إلجراء االنتخابات فیھ ، ویطلب تََرُشْح من یرغب وخط
الذین  عضاءالھیئة التنفیذیة من ضمن األ أعضاءمین الصندوق وأالعام و مینواأل

یحق لھم التصویت في الھیئة العامة ویرفق بطلب الترشیح الذي یؤكد فیھ العضو 
رغبتھ بالترشح السیرة الذاتیة للمرشح من صفحة واحدة على ان یتم تقدیم الطلب الى 
رئیس لجنة االنتخابات في موعد ال یتجاوز ثالثة شھور من الیوم المقرر اجراء 

 .االنتخابات فیھ
نتخابات بجمع طلبات الترشیح التي تم استالمھا ویمكن لھا ان تطلب تقوم لجنة اال - 4

 .مزیدا من المعلومات والبیانات عن اي مرشح وبالطریقة التي تراھا مناسبة
الھیئة العامة وفي مدة ال تزید عن ستین یوما  أعضاءترسل لجنة االنتخابات الى  - 5

لھیئة العامة طلب المزید من تقریرا عن كافة المعلومات المتعلقة بالمرشجین ویحق ل
 .المعلومات عن اي مرشح من اللجنة

یحق للھیئة العامة رفض اي ترشیح اضافي اال في حالة عدم توفر مرشح لمقعد ما  - 6
وفي ھذه الحالة یتوجب على لجنة االنتخابات تقدیم تقریر . من مقاعد الھیئة التنفیذیة

 .یزید عن  موعد اجراء االنتخابجدید الى الھیئة العامة في اقرب وقت وبما ال 
ً من جنسیة بلد المقر خالل الفترة  مینیكون المرشح لمنصب األ - 7 العام ُحكما

 .التأسیسیة
 أعضاءالصندوق و أمینمین العام ویتم انتخاب رئیس االتحاد ونائب الرئیس واأل - 8

 :وفقا لإلجراءات التالیةالھیئة التنفیذیة اآلخرین 
جمیع االنتخابات تتم بطریقة االقتراع السري ، ویحق لكل عضو ان یقترع  .8/1

  .بعدد اصوات تعادل عدد المقاعد التي سیتم ملؤھا في الھیئة التنفیذیة
الھیئة العامة  أعضاءاذا اقتضى االمر اجراء ترشیح اضافي یتم ذلك من بین . 8/2

ین في الھیئة العامة وعمال المنتدبین وان تتم تثنیة ترشیحھم من قبل ممثلین اثن
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المرشحین في ھذه الحالة /وتنطبق على المرشح. من ھذه المادة) 5(بنص البند 
  .األخرىما ینطبق على شروط الترشیح 

حیثما طرأت الحاجة الى ترشیح اضافي یتعین على لجنة االنتخابات تقدیم . 8/3
  .النتخاب نفسھاتقریرھا عن حالة الترشیح في موعد ال یتجاوز اجراء عملیة ا

یمكن ان ال یتم انتخاب الرئیس ونائب الرئیس في نفس اجتماع الھیئة العامة اال . 8/4
  .اذا قررت الھیئة العامة خالف ذلك

ي نوع من الدعایة والترویج ألي مرشح من قبل اي عضو أالیجوز استخدام  .8/5
رئیس على في الھیئة العامة ویجوز عرض سیرة ذاتیة عن المرشح اذا وافق ال

ن تتاح للمرشحین الى أویجب . من الھیئة العامة ذلك أعضاءذلك واذا طلب 
الصندوق الفرصة العادلة لتقدیم موجز  أمینمقاعد نائب الرئیس والسكرتیر و

ال تزید مدتھ عن ثالث دقائق الى الھیئة العامة عما یفكرون بالقیام بھ وذلك في 
  .ع فیھانفس جلسة اجراء االنتخابات وقبل الشرو

من عضو واحد من نفس البلد في اللجنة التنفیذیة  أكثرال یجوز ان یكون . 8/6
  .من ھذه المادة) 7(بإستثناء ما نص علیھ البند 

20 
  :االقتراع: الأو

تعین الھیئة العامة في اجتماعھا الدوري الذي تجري فیھ عملیة اقتراع وتصویت رئیسا مؤقتا  - 1
لجلسة االقتراع من بین اعضائھا الحاضرین في بدایة عقد ) سنآ عضاءمن أكبر األ (

دارة الجلسة وتنظیم عملیة إن یعین ھیئة سكرتاریا تساعده في أاالجتماع ولھذا الرئیس 
 .االصواتاالقتراع وفرز 

الذین  1+ عضاءیعتبر اجتماع الھیئة العامة قانونیا ومتمتعا بالنصاب اذا حضره نصف األ - 2
 .یحق لھم الحضور والتصویت

و ) سلبا أوالترجیح باألغلبیة ایجابا (تؤخذ النتائج وتحتسب قانونیآ بتصویت االغلبیة البسیطة  - 3
ل الشخص المرشح على یكون اإلقتراع إلنتخاب عضو لمنصب واحد شاغر ناجزآ بحصو

 .عدد من األصوات أعلى
عبر اآللیة اإللكترونیة التي تقررھا الھیئة  أوتحتسب فقط اصوات الحضور في المكان  - 4

 .التنفیذیة ولمن یحق لھم التصویت فقط
االقتراع والتصویت في اجتماعات الھیئة العامة یتم بإبراز البطاقة المحددة للتصویت  - 5

 .تي تتم باإلقتراع السريبإستثناء االنتخابات وال
ال یتم في عملیة االقتراع والتصویت احتساب اصوات للغائبین وال لألوراق البیضاء وال  - 6

 ).سماء المرشحینأمثل التي تحمل خلطا في (لألوراق غیر القانونیة 
/ على كل مرشح ألي منصب من مناصب الھیئة التنفیذیة ان یدعم طلبھ الخطي للترشح بتأیید - 7

 . الھیئة العامة ومن غیر المرشحین لإلنتخابات أعضاءمن  أعضاءثالث تثنیة من 
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  : التصویت:  ثانیــا

ثنین، أو باإلقتراع إیدي واحصائھا من قبل مالحظین تتم عملیات التصویت إما برفع األ  . أ
 .السري

من صفة تمثیلیة في  أكثرال یحق ألي عضو اإلدالء بأكثر من صوت واحد حتى لو كان لدیھ   . ب
 .التنفیذیة أواجتماع الھیئة العامة 

حق التصویت مكفول للعضو الذي یتمتع بكامل صفة العضویة ومسددا لكافة التزاماتھ   . ت
 .المالیة

 : الھیئة التنفیذیة أعضاءانتخاب : ثالثــا

 أعضاءمن بین  )ما عدا الرئیس ونائب الرئیس( الھیئة التنفیذیة أعضاءیتم انتخاب   . أ
 .اربع سنوات) 4(مدتھا لدورة مجلس االتحاد 

قاد ثمانیة اسابیع قبل انع) 8(طلب خطي للترشیح ضمن فترة ال تقل عن ینبغي تقدیم    . ب
 .وكل ترشیح یجب ان یرفق بھ نسخة من السیرة الذاتیة للمرشح. جلسة الھیئة العامة

 :انتخاب رئیس االتحاد ونائب الرئیس: رابعــا

ن إلجتماع الھیئة العامة في دورتھا العادیة نماذج الترشیح الخطیة الرئیس المعی یتسلم  . أ
لمنصبي رئیس االتحاد ونائب الرئیس كل على حدا ویعلن اسماء المرشحین للمنصبین 

 .بشكل منفصل
الھیئة العامة الحاضرین على  أعضاءیتم االقتراع السري ممن یحق لھم التصویت من   . ب

احدھما اسم المرشح لمنصب الرئیس وفي اآلخر  نموذجین مختلفین في اللون یسجل في
 .اسم المرشح لمنصب نائب الرئیس

ال لتحدید العضو الحائزعلى منصب نائب الرئیس وبعد اعالن أویتم فرز االصوات   . ت
 . النتیجة یتم إجراء عملیة فرز االصوات إلعالن الفائز بمنصب رئیس االتحاد

 
21 
التنفیذیة اتخاذ قرار بإیقاع اي من العقوبات التالیة في حال مخالفة العضو ألي  یحق للھیئة  - 1

 :من بنود ھذا القانون
 لفت النظر الخطي أوالتنبیھ   . أ

 اإلنذار الخطي  . ب
 تجمید العضویة لمدة محدودة  . ت
 عزل العضو لمدة محدودة  . ث
 فصل العضوفصال تاما من االتحاد   . ج

 التقید بالتدرج الوارد في البند السابقیجوز اتخاذ العقوبة وفقا للمخالفة ودون  - 2
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لدراسة المخالفة  من خارجھا أعضاء )5( تشكل الھیئة التنفیذیة لجنة خاصة من خمسة - 3
المرتكبة على ان یكون في عضویتھا ممثل عن لجنة العضویة وممثل عن لجنة الرقابة 

العضو المخالف واثنین والتمھین واالخالقیات المھنیة تنسبھما اللجنتان ، وكذلك مندوب عن 
 .ترشحھما اللجنتان المذكورتان من غیر اعضائھما

 أویتم النظر في المخالفة واالجراءات بناء على شكوى خطیة یقدمھا اي عضو في االتحاد  - 4
 .اي طرف آخر من خارجھ

  
22 

الھیئة التنفیذیة قرارھا تقدم ) 21/1المادة (في حال نشوء مسألة خالفیة تتعلق بما ورد في   - 1
للبت فیھا واذا اعترض الفرقاء المعنیون على القرار یتم تشكیل لجنة للتحكیم في الموضوع 

وتشكل لجنة التحكیم على النحو . ویكون قرار لجنة التحكیم نھائیا وقطعیا وغیر قابل للنقض
 :التالي

لإلتحاد، رئیس لجنة الرقابة  العام الحالي میناألورئیس لجنة العضویة ورئیس سابق لإلتحاد  - 2
 .سابقین في الھیئة التنفیذیة أعضاءواالخالقیات المھنیة، ثالثة 

العام الحالي مقررا ومنسقا  مینیكون الرئیس السابق في اللجنة رئیسا للجنة التحكیم واأل - 3
 .وسكرتیرا للجنة

حكیم وتقدم كل ما تحدد الھیئة التنفیذیة مكان وموعد انعقاد جلسات لجنة التحكیم وفترة الت - 4
 .یلزم من تسھیالت لسیر اجتماعاتھا وتحقیق الھدف من عقدھا 

وفي حال تساوي االصوات یرجح ) 1+النصف (تأخذ اللجنة قراراتھا باألغلبیة المطلقة  - 5
 .الجانب الذي یقف فیھ الرئیس من القضیة موضوع التحكیم

ِْغ لجنة التحكیم قراراتھا الى الھیئة التنفیذیة في - 6 َل ُب موعد ال یزید عن ثالثھ ایام من تاریخ  ت
اتخاذھا للقرار وتقوم الھیئة التنفیذیة بدورھا بتبلیغ القرار الى االطراف المعنیة بالتحكیم في 

  .مدة ال تزید عن یومین من حصولھا علیھ من لجنة التحكیم
  

23 

   :تعدیل قانون االتحاد :الأو

  .اقتراح إلجراء تعدیل على قانون اإلتحادیحق ألي عضو تقدیم  .1

  .یدعمون عرضھ للمناقشة و التصویت أعضاءیشترط توفر مؤیدین من خمسة   .2

 60(الھیئة العامة على ان یتم تقدیمھ قبل شھرین  أعضاءیتم اقرار التعدیل بموافقة ثلثي  .3
 :تالیةمن االجتماع الدوري  للھیئة التنفیذیة ووفقا للقواعد التنظیمیة ال) یوما
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تقوم الھیئة التنفیذیة وقبل موعد اجتماعھا المدرج على جدول اعمالھ بند النظر في المقترح   . أ
 .الھیئة العامة أعضاءبثالثة اسابیع على االقل  بتعمیم مقترح التعدیالت خطیا على كافة 

یمكن للھیئة التنفیذیة اعتماد التصویت عبر البرید وبالوسیلة التي تضمن سریة التصویت   . ب
 .وامنھ وتحتسب النتیجة بتوفر نسبة مقترعین ال تقل عن الثلثین ممن یحق لھم التصویت

تضع الھیئة التنفیذیة التعلیمات الالزمة ألي إجراءات محددة ال تغطیھاھذه القوانین، و إعالم   . ت
 .بھا على أن تحظى بتأیید األغلبیة البسیطة من اعضائھا عضاءجمیع األ

ویحق للھیئة التنفیذیة في الفترة . بنود ھذا القانون خالل المرحلة التأسیسیةتنطبق كثیر من  ال :ثانیا
وینتھي ھذا الحق  .التأسیسیة اتخاذ القرارت االستثنائیة لمصلحة السیر بأعمال االتحاد وفقا ألھدافھ

  .تحادل اجتماع قانوني لھا وتحدید مجلس االأوبعد تشكیل الھیئة العامة في  تنفیذیةل ھیئة أوبإنتخاب 

والغایة . یقوم االتحاد بإصدار التعلیمات التي ال تتعارض مع القانون االساسي لھ  :التعلیمات: ثالثا
وادارة الشؤون الیومیة   األخرىمنھا تنظیم اعمال االتحاد وعالقاتھ بأعضائھ وبالمنظمات 

  .وتعتبر التعلیمات ساریة المفعول فور تصویت الھیئة التنفیذیة باألغلبیة على اعتمادھا.وانشطتھ

  :تعتبر العضویة في االتحاد منتھیة في الحاالت التالیة :فقدان العضویة :رابعــا

  .الھیئة التنفیذیة تقدیم االستقالة الخطیة في اشعار ال یقل عن سنة من تاریخ استالمھ من  . أ
عدم دفع االشتراكات لمدة سنتین مالیتین وبعد تسلیم العضو اشعارا خطیا بالرسوم   . ب

 .عضویتھ من قبل الھیئة التنفیذیة المترتبة علیھ وانذارا نھائیا بإنھاء األخرىوااللتزامات 
 یتم دراسة واتخاذ قرار الفصل من عضویة االتحاد كأول بند على جدول اعمال اجتماع  . ت

 .الھیئة التنفیذیة ویكون التصویت علیھ فوریا
یتوجب على العضو اعالم االتحاد فورا وخطیا بأیة توجھات لحل نفسھ تجنبا ألیة مطالبات   . ث

 .مالیة الحقة
  

  : حل االتحاد: خامســا
في اجتماع دوري وبتصویت ثلثي عدد  تحاد إال بقرار من الجمعیة العمومیةال یحل اال  . أ

 .الحاضرین ممن یحق لھم الحضور والتصویت بالموافقة على ذلك
اذا تم اتخاذ قرار بحل االتحاد كما تنص علیھ الفقرة السابقة تتخذ الھیئة العامة في نفس   . ب

جھات ذات  أواالجتماع قرارا بما ستؤول الیھ ممتلكات االتحاد وشریطة ان تؤول الى جھة 
 .ة بأھداف االتحاد وغایاتھصل

 
 جھات اخرى تعتبر قوانین البلد الذي/في حال نشوء خالف بین االتحاد وجھة :حل الخالف :سادسا

  .سجل فیھ اإلتحاد یكون فیھ المقر ھي النافذة للفصل في الخالف
  

 الھیئة التأسیسیة): 24(المادة 
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 2015/ 19/8-18في عمان االجتماع العربي التأسیسي المنعقد یعتبر المشاركون في  .1
 .والموقعون على ھذا القانون ھیئة تأسیسیة لإلتحاد العربي للعلوم النفسیة

تنتخب الھیئة التأسیسیة من بین اعضائھا رئیسا لإلتحاد وھیئة تنفیذیة تعمل على تسییر امور  .2
وال یشترط ان تكون الھیئة التنفیذیة في فترة . االتحاد خالل فترة إشھاره وبدء اعمالھ

  ). ثانیا/13/3(كما یحددھا ھذا القانون في المادة  أعضاءمن خمسة التأسیس 

سیسیة والتنفیذیة التأسیسیة مھامھما لمدة ال تزید عن ثالث سنوات منذ تمارس الھیئتین التأ .3
إعالن تأسیس اإلتحاد ثم تدعو الى عقد اجتماع للھیئة العامة والتي تكون قد تحددت حتى ذلك 

  .لى وتسلمھا مھام اعمالھا بصورة رسمیةوالحین إلجراء انتخاب الھیئة التنفیذیة األ

  :مھام الھیئة التأسیسیة  .4

التواصل مع المؤسسات والجمعیات وقطاعات المشتغلین بعلم النفس وفروعھ          . أ
وتطبیقاتھ للتعریف باإلتحاد وأھدافھ وذلك عبر جمیع سبل التواصل الماحة بما فیھا 

  .اللقاءات المباشرة

  .لجان لغایات تسھیل المھام المتعلقة بمرحلة التأسیس أوتشكیل ما یلزم من فرق     . ب

  .فتح حساب بنكي وتأسیس موقع الكتروني لإلتحاد    . ت

تنظیم السجالت االساسیة لإلتحاد من مثل سجل العضویة وسجل المالیة والبرامج     . ث
  .والتواصل

االتحاد واالنشطة المطلوب تنفیذھا خالل الفترة  أیة مھام اخرى یقتضیھا عمل.ج
  .التأسیسیة

ي االتحاد وتسري علیھ كافة المسائل المتعلقة یتمتع العضو المؤسس بحق العضویة الكاملة ف .5
  .بحقوق العضویة والتزاماتھا

  
25 

  :بینین بأدناه مؤسسون لإلتحاد وھمفراد المتعتبر الھیئات واأل

  :االردن من  -والأ
 الفرح داود محمد عدنان .د.أ .1
  زكریا الھادي زھیرعبد .2
 مغلي ابو عبدهللا سمیر .3
 عارف الجلیل عبد نجوى. د .4
 غیث سعاد. د .5
 الھیجا ابو بھیة .د .6
 المصري عودة نایل عامر. د .7
 الفار ودیع عبیر. د .8
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 شواقفة محمود موسى سھیل .9
 القیسي عائشة .10
 حجیري رزان  .11
 رداد أبو جمال جنا  .12
  العزیزالعدوان عبد عبدهللا عاءد  .13
  شقیرات محمد. د  .14
 حمد اسماعیل غادة  .15
 ابوحمیدان عبدالوھاب یوسف د ..أ  .16
 شواقفة سھیل بھاء  .17
 عویس میشیل ریم  .18
 ابوحجلة ریجأ  .19
 السلیحات فواز . د  .20
 ال محمد سعدي لینا. د  .21
 شواشرة القاسم عاطف. د  .22
 عاشور عربي محمود لینة. د  .23
  عبید رزان  .24

  

 :العرب االشقاء -ثانیا
 السودان     العباس الطیب السید رقیة د  .25
 فلسطین      دویري ادیب مروان د.أ  .26
 فلسطین      عثمان زكي محمد ایاد .د  .27
 لبنان     خوري اسعد بریجیت .د  .28
 العراق       كاظم زامل حیدر .د  .29
 العراق      جاسم كریم حیدر .د  .30
 العراق    شبیب الحسین عبد عالء .د  .31
 العراق      داخل تركي سماء .د  .32
 السعودیة    الصبیح ناصر بن عبدهللا .د  .33
 السعودیة    العطوني حسن صالح حنان  .34
 سوریا  حسونة العشا صبحي محمد غالیة  .35
 للعلوم الدولي االتحاد رئیس - افریقیا جنوب     Saths Cooperكوبر ساثس د.أ  .36

  النفسیة
  

 :الجامعات -ثالثا
 الجامعة      المنتدب العضو
 االردنیة الجامعة     یونس بني محمود حمد .د  .37
 البیت آل جامعة         التح زیاد. د  .38
 البیت آل جامعة       االبراھیم سمىأ. د  .39
 مؤتة جامعة       الكركي خلیل جدان. د  .40
  مؤتة جامعة     الختاتنة محسن سامي. د  .41
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  الھاشمیة الجامعة    ضمرة كاید جالل. د  .42
 البلقاء جامعة    الشطرات محمد ولید. د  .43
 االھلیة عمان جامعة    علي الشیخ سعد أحمد. د  .44
 العربیة عمان جامعة         بنات سھیلة. د  .45
 فیالدلفیا جامعة         عاشور لینة. د  .46

  
 


