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اليوم األول :الجمعة  5رجب 1436هـ  /الموافق لـ  24إبريل  2015م
)First day: Friday 24 April 2015 (5 Rajab 1436 H
التسجيـــــــــل
Registration

االفتتــــــاح
Opening ceremony

8:00 – 8:30

8:30 – 9:00

االفتتاح الرسمي للمؤتمر
وكلمة رئيس الجمعية
وكلمة ممثل راعي المؤتمر

استعراض لألبحاث التي
قدمت عن سورية خالل
األزمة
المحاضرة االفتتاحية
Opening lecture 1

9:00 – 9:30

د .محمد الجندي
رئيس سمح

استشاري الطب النفسي وطب اإلدمان

Dr. Mohammad AlJundi

القاعة
الرئيسة

د .محمد أبو صالح
استشاري وبروفيسور الطب النفسي،
المملكة المتحدة

Mental health
consequences
of the
Prof. Mohammed Abu
Syrian catastrophe:
Saleh
the evidence base
for treatment
interventions

القاعة
الرئيسة

 First sessionالجلسة األولى

رئيس الجلسة :د .أحمد المراياتي
Acting Head: Dr. Yaser AlShalabi

نائب الرئيس :د .ياسر الشلبي

Head of session: Dr. Ahmad Al Mrayati
وصف تحليلي الضطرابات
القلق واالكتئاب و الرض ما
بعد الصدمة عند عينة من
الالجئين السوريين في تركيا

2

5

9:30 – 9:55

د .وسام محاسنة
طبيب نفسي تركيا

د .حسام بهلول

Analytical
description of anxiety
& Dr Husam Bahloul
depression and
Dr Wesam Mahasnah PTSD in a sample of
Syrian refugees in
Turkey
طبيب نفسي

القاعة
الرئيسة

3

9:55 – 10:15

4

10:15 – 10:35

التوثيق القانوني في األزمة
السورية

المحامي  :زكريا الحراكي
Lawyer : Zakarya
Hiraky

تأثير األزمة السورية على
األطفال السوريين :دروس
.مستفادة من نزاعات أخرى

د .مأمون مبيض

The effects of the
Syrian conflict on
the Syrian children:
Lessons learnt from
other conflicts.

استشاري الطب النفسي/قطر

Dr Mamoun Mobayed

القاعة
الرئيسة

القاعة
الرئيسة

مــنـــاقــشــــة

10:35 – 10:45

Discussion

10:45 – 11:00

استــراحــــــــة
Break

 Second sessionالجلسة الثانية
رئيس الجلسة :د .خالد سلطان

نائب الرئيس  :د .مجد كم ألمظ

Head of session: Dr Khaled Sultan Acting Head: Mr Majd Kam Almaz
الموقع الرسمي لسمح :من
أجل تواصل أفضل

5

11:00 – 11:25

6

11:25 – 11:50

The official website
of SAMH: towards
a more effective
communication
تحديد الواقع النفسي
لأليتام وذويهم

6

Evaluating the
psychological state
of the Orphans and
their parents

د .أحمد مراياتي

استشاري الطب النفسي/ألمانيا

Dr Ahmad Mrayati

القاعة
الرئيسة

د .ياسر الشلبي

استشاري إرشاد أسري

و د .اسماعيل الزلق
طبيب نفسي/تركيا

& Dr Yaser Shalabi
Dr Ismael Al-Zalaq

القاعة
الرئيسة

7

11:50 – 12:15

8

12:15 – 12:40

12:40 – 12:55

12:55 – 14:00

دراسة مسحية للكشف عن
االضطرابات النفسية في
ظل األزمات لدى عينة من
الطالب السوريين الالجئين
في تركيا (إقليم هاتاي)

أ .محمد جعفر

علم نفس/تركيا

A study of the
psychological
effects of the crises:
a sample of school
students in Turkey

Mr. Mohammed
Jaafar

الواقع النفسي لطالب
المدارس

د .ياسر الشلبي

Evaluating the
psychological state
of the students in the
schools

استشاري إرشاد أسري

و أ .جهاد الرفاعي
&Dr. Yaser Shalabi
Mr. Jihad Rifae

القاعة
الرئيسة

القاعة
الرئيسة

مــنـــاقــشــــة

Discussion
استراحة الغداء وصالة
الجمعة في مكان المؤتمر
Lunch and Jumaa
Prayer

الجلسة الثالثة  :ورش العمل  1و  2متوازية
Third session: Workshops 1 and 2 Parallel
مساعدة الذات ،أهميتها،
طرقها وفوائدها

W1

7

14:00 – 16:00

SELF-HELP. ITS
IMPORTNACE,
METHODS AND
BENEFITS

د .نديم المشمش

استشاري الطب النفسي/
المملكة المتحدة

Dr. Nadim
Almoshmosh

قاعة
سنكري

القاعة
الرئيسة

 ملهم الحراكي.د

التدريب النفسي لألطفال

Dr. Mulham Al-Hiraki

Psychological
Training for Children

14:00 – 16:00

استــراحــــــــة
Break

16:00 – 16:15

أخصائي طب نفسي

W2

 متوازية4  و3  ورش العمل: الجلسة الرابعة
Forth session: Workshops 3 and 4 Parallel

 محمد سطو.د

القاعة
الرئيسة

قاعة
سنكري

سورية/طبيب نفسي

مع مجموعة من األطباء

Dr. Mohammed Satto

 رضوان الخياط.د
استشاري الطب النفسي،
المملكة المتحدة
مع مجموعة من األطباء
Dr. Redwan Al-Khayat

Symposiums on
Psychosocial
support and Mental
Health Service
provided by
organizations for
Syrian population
inside Syria
Symposiums on
Psychosocial
support and Mental
Health Service
provided by
organizations for
Syrian population
in the neighboring
countries

16:15 – 18:15

W3

16:15 – 18:15

W4

انتهاء اليوم العلمي األول للمؤتمر

End of first day of scientific conference

القاعة
الرئيسة

اجتماع الجمعية العمومية
للجمعية السورية للصحة
) النفسية ( سمح
General Assembly
Meeting of Syrian
Association for
Mental Health
(SAMH)

18:30 – 20:00

8

اليوم الثاني :السبت  6رجب  1436هـ  /الموافق لـ  25 :إبريل  2015م
)Second day : Saturday 25 April 2015 (6 Rajab 1436 H

 Fifth sessionالجلسة الخامسة

رئيس الجلسة  :د .عمار طرابلسي نائب الرئيس :أ .عمار العبدو
Head of the session: Dr. Ammar Tarapolce Acting Head: Mr. Ammar Alabdo

9

9

9:00 – 9:25

10

9:25 – 9:50

أهمية العالج النفسي
الجماعي في ظروف الحرب
The delivery of
mental health
services in the Syrian
refugee crisis
تقديم خدمات الصحة
النفسية لالجئين السوريين
في االزمة

د .ملهم الحراكي
أخصائي طب نفسي

Dr. Mulham Al-Hiraki

Dr. Andres Barkil
Oteo MD MSc
د  .أندريه باركيل أوتيو/
الواليات المتحدة

القاعة
الرئيسة

القاعة
الرئيسة

11

9:50 – 10:15

12

10:15 – 10:35

فاعلية الدعم اإليماني
وقت الكوارث واألزمات،
االستدالل بتجربة ألنك
.انسان مع السورين

أ .أريج طباع

أخصائية نفسية

Mrs. Areej Tabaa

القاعة
الرئيسة

بشر الحاج حسين

خدمات الصحة النفسية في
المدارس

أخصائي عالج أطفال

Mental Health
Service at schools

Mr. Bisher Haj Hussen

ومراهقين/تركيا

القاعة
الرئيسة

مــنـــاقــشــــة

10:35 – 10:45

Discussion

10:45 – 11:15

استــراحــــــــة
Break

الجلسة السادسة :ورش العمل  5و  6و  7متوازية
Seventh session: Workshops 5- 6- 7 Parallel

W5

11:15 – 12:45

W6

11:15 – 12:45

Improving CBT
skills in general
and focusing more
specifically on
aspects of PTSD
psychotherapy
management
التعامل مع إدمان
المراهقين  :مهارات
مطلوبة وتحديات متعددة

12:45 – 14:00

10

Dealing with
the addiction of
adolescents:
Several Challenges
and the Required
Skills
استراحة الغداء والصالة
Lunch and Prayer

د .رضوان الخياط
استشاري الطب النفسي،
المملكة المتحدة
Dr. Redwan Al-Khayat

د .محمد الجندي
استشاري الطب النفسي
Dr. Mohammad AlJundi

قاعة
سنكري

القاعة
الرئيسة

الجلسة السابعة :ورش العمل  8و  9متوازية

Seventh session: Workshops 5 and 6 Parallel

W7

14:00 – 16:00

W8

14:00 – 16:00

العالج بحركات العين في
حاالت غير الشدة النفسية
بعد الرض

د .خالد سلطان
استشاري الطب النفسي،
المملكة المتحدة

EMDR beyond PTSD

Dr. Khaled Sultan

لماذا علينا أن نفكر باالنتحار
في الشأن السوري للحد
منه :وتقييم خطورة
األفكار االنتحارية
Why thinking about
suicide among the
?Syrians
Risk assessment

د .مأمون مبيض
استشاري الطب النفسي/
قطر
Dr. Mamoun
Mobayed

القاعة
الرئيسة

قاعة
سنكري

استــراحــــــــة

16:00 – 16:30

Break

الجلسة الثامنة واألخيرة
Eighth final session

رئيس الجلسة  :د .ملهم الحراكي
Acting Head: Dr. Wesam Mahasneh

نائب الرئيس :د  .وسام محاسنة
Head of session: Dr. Mulham Hiraky
د .ياسر الشلبي
استشاري أسري

11

13

16:30 – 16.55

14

16.55 – 17.30

إنجازات المكتب النفسي
في هيئة الشام اإلنسانية
ومركز بلسم

Syria’s health:
assessing the
response and future
challenges
A closed expert
policy roundtable
workshop

و عمار العبدو

أخصائي نفسي/تركيا

& Dr. Yaser Shalabi
Mr. Ammar Abdo

القاعة
الرئيسة

د .محمد أبو صالح

استشاري الطب النفسي،
المملكة المتحدة

Prof. Mohammed
Abu saleh

القاعة
الرئيسة

القاعة
الرئيسة

القاعة
الرئيسة

 محمد الجندي. د
Dr. Mohammad
Aljundi

الجميع
Everybody

اختتام المؤتمر والتوصيات
وشكر
Ending the
conference and
recommendations

17.30 – 18.00

لقاء اختياري حر للتعارف
وعرض بعض مشاريع
المشاركين
Elective Open
discussion about
networking &
presentation of
projects

18:00 – 19:30

12

