A

مقدمة

نظــرا للظــروف الكارثيــة الصعبــة التــي يمــر بهــا الشــعب الســوري فــي محنتــه التــي تجــاوزت
عامهــا الرابــع ,ونظــراً للحاجــة الماســة إلــى تقديــم الخدمــات النفســية واالجتماعيــة للشــعب
الســوري المنكــوب داخــل وخــارج ســورية  ,ونظــرا لمــا لمســه المختصــون والعاملــون فــي
مجــاالت الصحــة النفســية مــن حاجــة ملحــة إلــى تكامــل الجهــود وتضافرهــا وإلــى تبــادل
الخبــرات والمعرفــة لتطويــر الخدمــات الصحيــة النفســية المقدمــة للشــعب الســوري  ,وبنــاء علــى
توصيــة المؤتمــر الثانــي لآلثــار النفســية واالجتماعيــة الناتجــة عــن األزمــة الســورية والــذي عقــد
فــي تركيــة  2014م  ,قامــت الجمعيــة الســورية للصحــة النفســية ( ســمح ) بحمــد اهلل وتوفيقــه
بعقــد المؤتمــر الثالــث لآلثــار النفســية واالجتماعيــة الناتجــة عــن األزمــة الســورية  ,وقــد عقــد
فــي غــازي عنتــاب بتركيــة فــي الفتــرة مــن  25 – 24ابريــل  2015م وقــد حضــره العديــد مــن
األطبــاء النفســيين واألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن المتميزيــن وحضــره أيضــا العديــد
مــن العامليــن اآلخريــن فــي مجــاالت الصحــة النفســية والناشــطين والمهتميــن بالخدمــات
والنفســية واالجتماعيــة .
وقــد تــم تقديــم العديــد مــن المحاضــرات العلميــة وأوراق العمــل والــورش التدريبيــة ،وقــد رافق
المؤتمــر (قبــل وبعــد انعقــاده) برنامــج تخصصــي تدريبــي وتثقيفــي مصاحــب قدمــه نخبــة مــن
المتخصصيــن قبــل أيــام المؤتمــر وبعدهــا.
واســتمد المؤتمــر قوتــه مــن الحضــور المتميــز للمتخصصيــن فــي مجــاالت الصحــة النفســية،
ومــن أوراقــه العلميــة وورش العمــل التــي تــم تقديمهــا أثنــاء أيــام المؤتمــر ،والتوصيــات
والمشــروعات التــي نتجــت عــن جلســاته العلميــة وورشــاته العمليــة ،إضافــة إلــى العالقــات التــي
نشــأت بيــن ضيــوف المؤتمــر ،واتفاقــات التعــاون التــي عقــدت علــى هامــش المؤتمــر ،وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن الزمــاء المشــاركين فــي تقديــم األوراق العلميــة والــورش التدريبيــة قــد قدمــوا
إلــى المؤتمــر وأقامــوا علــى حســابهم الخــاص.
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اسم المؤتمر

المؤتمر الثالث لآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن األزمة السورية.
شعار المؤتمر

نحو رعاية صحية نفسية أفضل للسوريين.
رئاسة ولجان المؤتمر

أوال :رئيس المؤتمر :الدكتور محمد الجندي
ثانيا :اللجنة العلمية:
رئيس اللجنة :الدكتور مأمون مبيض
أعضاء اللجنة العلمية:
بروفسور محمد أبو صالح
		
د .نديم المشمش
		
د .جاسم المنصور
		
د .مطاع بركات
		
د .ملهم الحراكي
		
د .محمد الجندي
		
ثالثا :اللجنة اإلدارية:
رئيس اللجنة :الدكتور ياسر شلبي
أعضاء اللجنة اإلدارية:
د  .رضوان الخياط
		
د  .محمد الجندي
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باإلضافة إلى األساتذة المتعاونين في الجوانب التنظيمية وهم:
أ .هشام العسلي

-

أ .نزهت شاهين

-

أ .عمار عبدو

المحاور العلمية للمؤتمر

)1
)2
)3
)4
)5
)6

اآلثار االجتماعية لألزمة السورية.
األسرة السورية في األوضاع الحالية.
الرعاية الصحية النفسية المقدمة للشعب السوري في الداخل والخارج.
الدراسات واألبحاث الصحية النفسية واالجتماعية في األزمة السورية.
األوضاع النفسية للنازحين والالجئين السوريين.
مالمح ودروس إيجابية في التعامل مع األزمة السورية وسبل االستفادة منها.

الفئات المستهدفة

)1
)2
)3
)4

أعضاء الجمعية السورية للصحة النفسية.
المختصون في مجاالت الصحة النفسية والمهتمين باألزمة السورية.
العاملون في مجاالت تقديم الخدمات الصحية والنفسية للشعب السوري.
الجهات الداعمة للخدمات الصحية النفسية للشعب السوري.

لغة المؤتمر

العربية واإلنكليزية.
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مكان انعقاد المؤتمر

أوغور بالزا – غازي عنتاب – تركيا.
الجهة المنظمة للمؤتمر

الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح).
الجهة الراعية للمؤتمر

الهيئة العالمية ألطباء عبر القارات.
الجهات المساعدة

•
•

مؤسسة عبد القادر سنكري لألعمال اإلنسانية.
هيئة الشام اإلنسانية.

البرنامج العلمي للمؤتمر

تــم تقديــم أربــع عشــرة ورقــة علميــة وثمــان ورش عمــل تدريبيــة مــن قبــل عشــرين
متخصصــاً متميــزا فــي مجــاالت الصحــة النفســية والقانــون.
وقــد حضــر المؤتمــر  118مشــاركا ومشــاركة ،بينهــم ســبعة وعشــرون طبيب ـاً وثالثــة
وأربعــون متخصصــاً نفســياً وثالثــة مرشــدين اجتماعييــن وخمســة وأربعــون مشــاركاً
مــن تخصصــات متنوعــة أخــرى.
وكان الجدول العلمي للمؤتمر على النحو التالي:
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الجلسة
setting

النشاط

الوقت

Activity

Time

المحاضر

Presenter

مالحظات

Notes

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
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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
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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
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توصيات المؤتمر الثالث لآلثار النفسية واالجتماعية لألزمة السورية:
بعد انتهاء المؤتمر خرج بالتوصيات التالية:
1.1التركيــز علــى المــدارس فــي مجــاالت الدعــم النفســي والتوعيــة وتأهيــل المعلميــن مــن
الجنســين ضمــن مناهــج علميــة مبنيــة علــى البراهيــن .
2.2التركيــز علــى التعامــل مــع مشــكلة تعاطــي التبــغ والمخــدرات واإلدمــان الســلوكي وخاصــة
بيــن فئــة األطفــال والشــباب والنســاء مــن حيــث إجــراء البحــوث العلميــة لمســح المشــكلة
والوقايــة منهــا وعالجهــا داخــل ســورية وخارجهــا.
3.3االســتفادة مــن تجــارب الدعــم النفســي فــي أماكــن الحــروب والنزاعــات والكــوارث األخــرى
فــي العالــم ومــن أهــم الــدروس المســتفادة ضــرورة االهتمــام باألســرة فــي خدمــات الدعــم
النفســي.
4.4االســتفادة مــن الجانــب الروحــي ضمــن مجــاالت الدعــم النفســي الشــمولي ( البيولوجــي
والنفســي واالجتماعــي والروحــي ) ضمــن وســائل علميــة مبنيــة علــى البراهيــن.
5.5التأكيــد علــى أهميــة التوثيــق المهنــي والقانونــي فــي جميــع مراحــل تقديــم الخدمــات
الصحيــة النفســية.
6.6توســيع تعريــف ســمح بنفســها علــى نطــاق أوســع وتوســيع مجــاالت التواصــل بينهــا وبيــن
العامليــن فــي مجــاالت الصحــة النفســية داخــل ســورية وخارجهــا إليصــال رســالتها إلــى أكبــر
شــريحة ممكنــة مــن النــاس
7.7التأكيــد علــى الجهــات العاملــة فــي تقديــم الخدمــات الميدانيــة القيــام بأبحــاث علميــة حــول
مــا تقدمــه مــن خدمــات وتوثيقهــا.
8.8االســتمرار فــي تدريــب المختصيــن فــي مجــاالت الدعــم النفســي بمســتوى مهنــي عــال مبني
علــى البراهين.
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جدول البرنامج المصاحب للمؤتمر الموجه لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين
مقدم
النشاط

اليوم

التاريخ

المكان

الفترة

النشاط

المدة

الفئة المستهدفة

العدد

الثالثاء
إلى الخميس

 23 – 21ابريل

عنتاب

الصباحية
والمسائية

تثقيف األقران في
التعامل مع مشكلة
التدخين والمخدرات

 18س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين والناشطين
المهتمين بالتعامل مع
قضايا اإلدمان

45

الخميس

 23ابريل

عنتاب

المسائية

4س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

45

د .نديم
المشمش

الخميس

 23ابريل

عنتاب

المسائية

التشريح الدماغي
لألمراض النفسية

4س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

20

جهاد
حجازي

األحد

 26ابريل

عنتاب

الصباحية

العالج الجماعي لألطفال

4س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

45

د .ملهم
الحراكي

األحد

 26ابريل

عنتاب

المسائية

العالج الجماعي لألطفال
(تطبيق)

4س

األحد

 26ابريل

عنتاب

العالج المعرفي
السلوكي

4س

االثنين

 27ابريل

عنتاب

الصباحية

التعامل مع حاالت
االكتئاب الناتجة عن
الصدمات النفسية

األخصائيين النفسيين
20+45
واالجتماعيين  +األطفال

د.محمد
الجندي

د .ملهم
الحراكي

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

40

تقديم العالج والدعم
النفسي للمعتقلين

4س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

50

أ.مجد كم
الماز

االثنين

 27ابريل

عنتاب

المسائية

عالج التبول الال إرادي
لدى األطفال الالجئين

4س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

50

أ.مجد كم
الماز

االثنين

 27ابريل

عنتاب

المسائية

لقاء مفتوح

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

15

بروفسور
محمد أبو
صالح

الثالثاء

 28ابريل

عنتاب

المسائية

العالج بحركة العين

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين

45

د.خالد
سلطان

14

4س

د.رضوان
خياط

جدول البرنامج المصاحب للمؤتمر الموجه لألطباء
اليوم

التاريخ

المكان

الفترة

النشاط

المدة

الفئة المستهدفة

العدد

مقدم
النشاط

األربعاء

 22ابريل

عنتاب

الصباحية

الدعم النفسي األولي

4س

األطباء

15

د.اسماعيل
الزلق

األربعاء

 22ابريل

عنتاب

المسائية

الدعم الذاتي والتعامل
مع ضغوط العمل

4س

األطباء

15

د.أندريه
أوتيو

الخميس

 23ابريل

عنتاب

الصباحية
والمسائية

األعراض واألمراض
النفسية

8س

األطباء

15

د .رضوان
خياط

جدول البرنامج المصاحب للمؤتمر الموجه للمعلمين والناشطين
مقدم
النشاط

اليوم

التاريخ

المكان

الفترة

النشاط

المدة

الجمعة

 17ابريل

عنتاب

المسائية

مهارات الدعم الذاتي
والتعامل مع ضغوط
العمل

4س

المعلمات بالتنسيق مع
رابطة علماء الشام

40

السبت
واألحد

 19+18ابريل

عنتاب

المسائية

مهارات الضبط الصفي
وتعديل السلوك

4س

المعلمين بالتنسيق مع
رابطة علماء الشام

40

أ.أحمد
النداف

األربعاء

 22ابريل

عنتاب

المسائية

مهارات التعامل مع
الطالب المراهقين

8س

المعلمين

45

د .مأمون
المبيض

الخميس

 23ابريل

عنتاب

الصباحية
والمسائية

مهارات الضبط الصفي

8س

المعلمين

45

د .مأمون
المبيض

15

الفئة المستهدفة

العدد

د.ياسر
الشلبي

األحد

 26ابريل

عنتاب

الصباحية
والمسائية

دليل اإلجراءات
والسياسات لمراكز
رعاية األيتام

8س

الثالثاء

 28ابريل

عنتاب

الصباحية

االحتياجات النفسية
لأليتام

4س

المشرفين على دور
األيتام

الثالثاء

 28ابريل

عنتاب

المسائية

التعامل مع المشكالت
النفسية لأليتام

4س

المشرفين على دور
األيتام

40

االثنين حتى
األحد

 27ابريل حتى 3
مايو

اسطنبول

الصباحية
والمسائية

تثقيف األقران في
أضرار المؤثرات العقلية
ومبادئ اإلرشاد في
التعامل مع حاالت
اإلدمان

 42س

األخصائيين النفسيين
واالجتماعيين والطلبة
الجامعيين والناشطين
بالتعاون مع ( ألنك
إنسان )

14

أ.مجد كم
الماز

المشرفين على دور
األيتام

40

40

د.اسماعيل
الزلق
د.اسماعيل
الزلق

د  .محمد
الجندي
 +د  .محمد
أيمن

جدول البرنامج الخارجي المصاحب للمؤتمر
اليوم

التاريخ

المكان

النشاط

الفئة المستهدفة

العدد

مقدم
النشاط

األحد

2015/04/26

عنتاب  -دار
شام لأليتام

عالج حاالت

األطفال  +األمهات

16

د.خالد سلطان

االثنين

2015/04/27

عنتاب-دار
األخوة لأليتام

عالج حاالت

األطفال  +األمهات

20

د.خالد سلطان

األربعاء

2015/04/29

انطاكيا

عالج حاالت

12

د.خالد سلطان +
د .يأسر الشلبي

الخميس

2015/04/30

انطاكيا

عالج حاالت

14

د.خالد سلطان

16

الخميس

2015/04/30

انطاكيا

عالج حاالت

14

د.خالد سلطان

الجمعة

2015/05/01

الريحانية
(منطقتين)

عالج حاالت

16

د.خالد سلطان

السبت

2015/05/02

مرسين

عالج حاالت

20

د.خالد سلطان

األحد

2015/05/03

مرسين

عالج حاالت

الثالثاء

2015/05/05

اسكندرون

عالج حاالت

الثالثاء

2015/05/05

عنتاب  -مركز
بلسم

دورة "العالج الروحي الديني"

األربعاء

2015/05/06

اسكندرون

عالج حاالت

د.خالد سلطان

األطباء و األخصائيين
النفسيين واالجتماعيين

16

د.خالد سلطان

17

د.محمد أيمن
د.خالد سلطان

األربعاء

2015/05/06

عنتاب  -مركز
بلسم

دورة "العالج الروحي الديني"

األطباء و األخصائيين
النفسيين واالجتماعيين

17

د.محمد أيمن

األربعاء

2015/05/06

عنتاب  -مقر
جمعية سمح

دورة "التخطيط الشخصي"

أمهات

24

د.ياسر الشلبي

الخميس

عنتاب  -دار أفق
2015/05/07
لأليتام

محاضرة  +عالج حاالت

األطفال  +األمهات

20

د.خالد سلطان

دورة "العالج الروحي الديني"

األطباء و األخصائيين
النفسيين واالجتماعيين

17

د.محمد أيمن

دورة "اإلرشاد التربوي من منظور
ديني"

األطفال  +األمهات

عنتاب  -مركز
بلسم

الخميس

2015/05/07

الجمعة

عنتاب  -دار أفق
2015/05/08
لأليتام

د.محمد أيمن

السبت

2015/05/09

عنتاب-دار
األخوة لأليتام

عالج حاالت

12

د.خالد سلطان

السبت

2015/05/09

مرعش

عالج حاالت

12

د.خالد سلطان

17

السبت

2015/05/09

عنتاب

عالج حاالت

3

السبت

2015/05/09

عنتاب -
هيئة شام
اإلسالمية

دورة "اإلرشاد التربوي من منظور
ديني"

10

د.محمد أيمن

السبت

2015/05/09

اسطنبول

دورة "تعديل سلوك لألبناء"

8

د .ياسر الشلبي

األحد

2015/05/10

مرعش

دورة "اإلرشاد التربوي من منظور
ديني"

30

د.محمد أيمن

األحد

2015/05/10

عنتاب

عالج حاالت

10

د.خالد سلطان

18

مدرسين

د.خالد سلطان

والحمد هلل رب العالمين
إعداد ومراجعة:
الدكتور محمد الجندي
الدكتور ياسر شلبي
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