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ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
The 4th conference on the psychological
and social sequela of Syrian crisis
»اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺠﻮء«
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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شكـــر وتقديـــــر
تتقــدم الجمعيــة الســورية للصحــة النفســية (ســمح) بوافــر الشــكر
والتقديــر لجميــع المؤسســات والمنظمــات والهيئــات الداعمــة
والمتعاونــة معهــا واألفــراد الذيــن ســاهموا في إقامة هــذا المؤتمر
وبرامجــه المصاحبــة.
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مقدمة
بحمــد اللــه وتوفيقــه تــم عقــد المؤتمــر الرابــع لآلثــار النفســية
واالجتماعيــة الناتجــة عــن األزمــة الســورية فــي غــازي عنتــاب بتركيــة
في الفترة من  24 – 23ابريل  2016م تحت شــعار" :الرعاية النفســية
للســوريين فــي الداخــل ومناطــق اللجــوء" وحضــره العديــد مــن
األطبــاء النفســيين واألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن كمــا حضــره
أيضــا العديــد مــن العامليــن اآلخريــن فــي مجــاالت الصحــة النفســية
والناشــطين والمهتميــن بالخدمــات والنفســية واالجتماعيــة
والقانونييــن.
وقــد حضــر المؤتمــر أيضــا ســعادة رئيــس قســم الطــب النفســي
بجامعــة غــازي عنتــاب وحضــره أيضــا منــدوب مــن األمــم المتحــدة.
وقــد تــم تقديــم العديــد مــن المحاضــرات العلميــة وأوراق العمــل
والــورش التدريبيــة ،وقــد رافــق المؤتمــر (قبــل وبعــد أيــام انعقــاده)
برنامــج تدريبــي وتثقيفــي وعالجــي مصاحــب قــام بــه نخبــة مــن
المتخصصيــن.
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رئاسة ولجان المؤتمر
أوال :رئيس المؤتمر :الدكتور محمد توفيق 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 توفيق الجندي
		
		
أ .دجانة بارودي
		
د .أحمد مراياتي
		
د .يوسف أبو اللبن
		
						
د .خلدون مروة
		
د .غالية العشى
		
ً
ثالثا :اللجنة اإلدارية
رئيس اللجنة :الدكتور ياسر شلبي
أعضاء اللجنة اإلدارية:
د  .رضوان الخياط
		
د  .محمد الجندي
		
د .وسام محاسنة
		
أ .يمان الحسن
		
6
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أهداف المؤتمر وبرامجه المصاحبة
 )1التعريف بالجمعية السورية للصحة النفسية.
 )2تنظيم وتطوير الخدمات الصحية النفسية الخاصة باألزمة السورية.
 )3تقديم خدمات صحية نفسية ألهلنا في سورية.
 )4التنســيق مــع الجهــات المعنيــة بمســاعدة الشــعب الســوري فيمــا يخــص
الخدمــات الصحيــة النفســية.
 )5عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السورية للصحة النفسية.

المحاور العلمية للمؤتمر
ّ
 )1المناعــة والمقاومــة النفســية ومهــارات التكيــف مع اآلثار النفســية لألزمة
السورية.
 )2واقع الرعاية النفسية المقدمة في الداخل واللجوء.
 )3اآلثار والمضاعفات النفســية االجتماعية البعيدة المدى لألزمة الســورية،
والوقايــة منها.
 )4خصائــص الشــعب الســوري ،وطبيعــة التعامــل مــع الثقافــة المحليــة خــال
األزمــة الحاليــة (الرعايــة النفســية عبــر الثقافــات).
 )5الرعاية والعالج النفسي عن البعد (.)Tele -Mental Health Care
 )6الرعايــة النفســية للفئــات الخاصــة (مثــل :األطفــال واليافعيــن ،المســنين،
النســاء ...الــخ)
 )7التنســيق بيــن العامليــن والمؤسســات العاملــة فــي الرعايــة النفســية
االجتماعيــة.
 )8أخالقيات العمل المهني وجودة أفضل الممارسات.
7
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لغة المؤتمر
العربية واالنكليزية

الفئات المستهدفة
 )1أعضاء الجمعية السورية للصحة النفسية.
 )2المختصون في مجاالت الصحة النفسية والمهتمين باألزمة السورية.
 )3العاملــون فــي مجــاالت تقديــم الخدمــات الصحيــة والنفســية للشــعب
الســوري.
 )4الجهات الداعمة للخدمات الصحية النفسية للشعب السوري.

مكان انعقاد المؤتمر
فندق سفير غازي عنتاب – تركيا

الجهة المنظمة للمؤتمر
الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح).

الجهة الراعية
•
•
•
•

الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما).
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات اإلنسانية (راف).
مؤسسة الشام اإلنسانية.
اتحاد المنظمات الطبية اإلغاثية السورية (أوسوم).
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الجهات المتعاونة في إقامة البرنامج المصاحب
• منظمة عون الصدمة بالمملكة المتحدة ( .) Trauma Aid UK
• جمعية اإلغاثة التركية ( .) IHH
• الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما).
• مؤسسة ألنك إنسان.
• رابطة خطباء الشام.
• دار أفق لأليتام بغازي عنتاب.
• دار الكرامة لأليتام بغازي عنتاب.
• مركز الدعم النفسي لمؤسسة شام اإلنسانية بمرعش.
• مدرسة شمس سورية باسكندرون.
• مركز إشراقات باسطنبول

البرنامج العلمي للمؤتمر
تــم تقديــم ثمانيــة وعشــرين ورقــة عمــل من بحــوث علمية ومحاضــرات وتقارير
ميدانيــة باإلضافــة لتســع ورش عمــل تدريبيــة متخصصــة ,وقــد قــام بتقديمهــا
ثالثــون مختصــا فــي الطــب النفســي وعلــم النفــس والخدمــة االجتماعيــة
والقانــون وقــد حضــروا مــن عشــر دول.
باإلضافــة لعــرض صــور وفديــو عــن الالجئيــن الســوريين فــي اليونــان قامــت
بعرضــه الفنانــة اليونانيــة العالميــة :ديميتــرا ستاســينوبولو.
وقد حضر المؤتمر مائة وعشرين شخصا.
وكان الجدول العلمي للمؤتمر على النحو التالي:
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اليوم األول :السبت  23أبريل 2016
الجلسة االفتتاحية
القاعة :األولى

First Day: Saturday 23 Apr 2016
Openning session

Hall No 1

الوقت

النشاط

المحاضر

Time

Activity

Presenter

التسجيل

8:30 - 8:00

Rigistration
االفتتاح الرسمي للمؤتمر
مقدمة عن سمح لرئيس مجلس اإلدارة د .محمد
الجندي introduction about SAMH

9:00 - 8:30

كلمة ترحيبية لرئيس اللجنة العلمية د مأمون
مبيضWelcome speech
وكلمات الرعاة (سيما  ,راف  ,شام اإلنسانية
وأوسوم) sponsor›s speech

المحاضرة االفتتاحية :Opening lecture
البروفسور محمد أبو صالح
9:25 - 9:00

الصحة النفسية لالجئين السوريين من منظور
عالمي
Mental Health of Syrian Refugees: Global
Perspectives

9:30 - 9:25

المملكة المتحدة
Prof. Mohammad Abou Saleh.
UK

مناقشة
Discussion
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First session
Hall No 1

الجلسة األولى
1 القاعة رقم

Head of session: Dr Redwan El-khayat

 رضوان الخياط. د:رئيس اللجنة
 باسل علوظي. د: نائب رئيس اللجنة

Acting Head: Dr.Basel Allozy. Germany
المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

) مأمون مبيض (قطر.د

 من الهشاشة إلى:الصدمات النفسية للحروب
المناعة النفسية

Dr. Mamoun Mobayed
Qatar

 نديم المشمش (المملكة.د
)المتحدة
Dr.Nadim Almoshmosh UK

 ماسة الكردي (المملكة.د
)المتحدة
Dr.Masa Alkurdi. UK
آني ماريا هيلتين

War Psychological Trauma: from Vulnerability
to Resilience

دور الناجين من الصدمات النفسية في الحرب
:في التعامل مع ظروفهم النفسية الخاصة
األزمة السورية مثاال
The role of war trauma survivors in
managing their own mental conditions, Syria
civil war as an example

9:55 – 9:30

10:20 – 9:55

تعليم تقنيات التعافي لألطفال السوريين
Teaching Recovery Techniques for Syrian
children

10:45 – 10:20

Unni Marie Heltne
مناقشة
Discussion
استراحة
Break

10:50 – 10:45

11:00 – 10:50

12
syriasamh@gmail.com

w w w.syriasamh.com

Second session
Hall No 1

الجلسة الثانية
1 القاعة رقم

Head of session: Dr. Khaled Sultan

 خالد السلطان. د:رئيس اللجنة
 ياسر الشلبي. د: نائب رئيس اللجنة

Acting Head: Dr Yaser Chalabi
المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 وليد عبد الحميد (المملكة.د
)المتحدة

قياس الحاجة لخدمات الصدمة النفسية في
الوطن العربي

Dr. Waleed Abdul Hameed. UK

The Need for Trauma Services in the Arab
World

) جهاد العبد الله (ألمانيا.د

األعراض الذهانية المرافقة الضطراب الشدة ما
 التشخيص التفريقي والتدبير:بعد الرض

Dr. Jihad Abdullah
Germany

Psychotic symptoms and PTSD: differential
diagnosis and management

) هيثم الزبيدي (العراق.د

اإلحباط الوجودي وعالقته باالضطرابات النفسية
لدى الالجئين السوريين داخل العراق

Dr. Haitham Alzubaidi .Iraq

طارق المصري
Tariq Almasri

Existential frustration and psychological
disorders among Syrian refugees in Iraq

11:25 – 11:00

11:50 – 11:25

12:15 – 11:50

التأتأة وآثارها النفسية على الطفل
Stuttering and psychological effects on
children
)جمعية األطباء المغتربين السوريين (سيما
)Syrian expatriate medical association(SEMA
مناقشة
Discussion

12:35 – 12:15

12:50 – 12:35

13:00 – 12:50
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Second session
Hall No 2

الجلسة الثانية
2 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

) خلدون مروة (السعودية.د
Dr. Khadoun Marwa .Saudi
Arabia

 الدعم النفسي الديني:ورشة
Psycho-spiritual support (workshop)

Second session
Hall No 3

13:00 – 11:00

الجلسة الثانية
3 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 محمد الجندي.د

 عوامل الخطورة والحماية من اإلدمان:ورشة
على المخدرات

Dr.Mohammad Aljundi

Workshop: Risk and protective factors in
Addiction

استراحة الغداء
Lunch break

13:00 – 11:00

14:00 – 13:00
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Third session
Hall No 1

الجلسة الثالثة
1 القاعة رقم

Head of session: Dr. Nadim Almoshmosh

 نديم المشمش. د:رئيس اللجنة
 أندريه باركيل. د: نائب رئيس اللجنة

Acting Head: Dr. Andres Barkil-Oteo
المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 وائل الراس:د
) ياسر شلبي (تركيا.د

 الدعم النفسي االجتماعي والخدمات:ندوة
 المشاريع القائمة:النفسية في الداخل السوري
والمأمولة

Dr Wael Alraas
Dr Yaser Chalabi
Turkey

Symposium: Psychosocial support and
Mental Health Service provided by
organizations for Syrian population inside
Syria: Current projects and approved projects

مناقشة

15:30 – 15:15

Discussion

 رضوان الخياط (المملكة.د
)المتحدة
 وائل الراس.د
 وسام محاسنة.د
)ميرفي (تركيا.أ
Dr Redwan El-khayat
Dr Wael Alraas
Dr Wesam Mahassneh
Mr. Mervi

 الدعم النفسي االجتماعي والخدمات:ندوة
 المشاريع:النفسية في الدول المجاورة لسورية
القائمة والمأمولة
Psychosocial support and Mental Health
Service provided by organizations for refugee
Syrian population un neighboring countries

مناقشة
Discussion

15:15 – 14:00

16:45 – 15:30

17:00 – 16:45
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Third session
Hall No 2

الجلسة الثالثة
2 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

)ستيال شارمان (المملكة المتحدة
Stella Charman. UK

 مقاربة عالجية: عالج األطفال بتسريع الصدمة:ورشة
جديدة لحاالت اضطراب ما بعد الصدمة لألطفال
Workshop: Children›s Accelerated Trauma
Treatment (CATT): a new therapeutic approach
to the treatment of Syrian children suffering the
symptoms of PTSD
Third session
Hall No 3

17:00 – 14:00

الجلسة الثالثة
3 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 تعلم تقنيات التعامل مع القلق اعتمادا على:ورشة
العالج المعرفي السلوكي والتصور والعالج بحركات
) محمد خليل (المملكة المتحدة.د
العين واعادة البرمجة
Dr. Mohamed Khalil. UK
Workshop: Teach various techniques to deal with
anxiety based on CBT, visualization and EMDR

17:00 – 14:00

1 Hall No :القاعة األولى
ديميترا ستاسينوبولو
Mrs. Dimitra stasinopoulou

على طريق األمل (فديو عن معاناة الالجئين في
)اليونان

17:20 – 17:00

On the path of hope: video presentation about
Refugees in Greece

End of first day of scientific conference - انتهاء اليوم العلمي األول للمؤتمر
المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السورية للصحة
النفسي وانتخاب اإلدارة الجديدة
) محمد خليل (المملكة المتحدة.د
Dr. Mohamed Khalil. UK
General Assembly Meeting of SAMH
& The New Election

20:00 – 18:00
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First Day: Sunday 24 Apr 2016

2016  أبريل24  األحد:اليوم الثاني

Fourth session

الجلسة الرابعة

Hall No 1

 األولى:القاعة

Head of session: Dr. Dr. Ahmed Almrayati

 أحمد المراياتي. د:رئيس اللجنة
 عمار عبده. أ: نائب رئيس اللجنة

Acting Head: Mr. Ammar Abdu
المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 ماسة الكردي (المملكة.د
)المتحدة
Dr.Masa Alkurdi. UK

، آيات خوالني،جهاد الرفاعي
)فرات اليافي (تركيا
Jihad Alrifaii, Ayat Khaolani and
Furat Alyafi (turkey)
)أريج الطباع (السعودية
Mrs.Areej Altabba
Saudi arabia

موقف السوريين من الصحة النفسية وطلب
المساعدة
Syrian Mental Health Attitudes and
Psychological Help Seeking: A Qualitative
2011-Case Study Post
انتهاكات يتعرض لها األطفال السوريون في
– تركيا مع مقترحات عالجها (أطفال الشوارع
)أطفال دور األيتام

9:50 – 9:25

10:15 – 9:50

Violations on Syrian children
التعامل مع الضغوط بالعالج الجدلي السلوكي
DBT
Dialectic behavioral therapy in stress
management
مناقشة
Discussion
استراحة
Break

10:40 – 10:15

10:50 – 10:40

11:00 – 10:50
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Fourth session
Hall No 2

الجلسة الرابعة
2 القاعة رقم

Head of session: Mr. Majd Kam Almaz

 مجد كم الماظ. أ:رئيس اللجنة

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 أندريه باركيل أوتيو (الواليات.د
)المتحدة
Andres Barkil-Oteo. USA
) باسل علوظي (ألمانيا.د
Dr.Basel Allozy. Germany
)دجانة بارودي (الكويت.أ
Mrs.Dujana Baroudi
Kuwait
نور عبد العال.أ
Mrs. Noor Abdul Aal
) وسام محاسنة (تركيا.د
Dr Wesam Mahassneh
Turkey

المستجدات حول الشبكة السورية االلكترونية
الصحية
Update from the Syrian Tele mental Health
Network (STMH)
أوضاع الالجئين السوريين في ألمانيا والعالج
األسري
Syrian refugees in Germany and family
therapy
الدعم النفسي التربوي الممنهج لزيارات الفرق
التطوعية لمراكز اللجوء فريق بلسم التطوعي
كأنموذج
Systematic psychological support visits
(Balsam Team as an example)
َ َّ
برنامج كرمني
Karremny program

9:20 – 9:00

9:40 – 9:20

10:00 – 9:40

10:20 – 10:00

تقرير عن مركز بلسم والعيادة النفسية
Report on Balsam psychosocial support
center and clinic
مناقشة

10:50 – 10:40

Discussion
استراحة

11:00 – 10:50

Break
Fourth session
Hall No 2

10:40 – 10:20

الجلسة الرابعة
3 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

) عذبة الكامل (المملكة المتحدة.د
Dr.Athba Alkamil. UK

 التعنيف الجنسي ضد المرأة:ورشة
Workshop: Women sexual abuse

10:50 – 9:00

استراحة
Break

11:00 – 10:50
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Fifth session
Hall No 1

الجلسة الخامسة
1 القاعة رقم

Head of session: Dr. Mohammad Aljundi

 محمد الجندي. د:رئيس اللجنة
 وسام محاسنة: نائب رئيس اللجنة

Acting Head: Dr Wesam Mahassneh
المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 محمد أبو صالح:البروفسور
)(المملكة المتحدة

الصحة النفسية في التراث اإلسالمي وقيمه
وعاداته

Prof. Mohammad Abou Saleh.
UK

Mental Health in Islamic Heritage, Values
and Traditions

زكريا الحراكي المحامي. أ
()سورية
Mr. Zakarya Alhiraki
Syria
) مأمون مبيض (قطر.د
Dr. Mamoun Mobayed

تعاون العاملين في الخدمات النفسية في
توثيق االنتهاكات
Cooperation of mental health workers in
documentation of violations
تناذر االحتراق النفسي بين العاملين في المجال
النفسي االجتماعي

Qatar

Burnout Among Psychosocial and Medical
Support Workers

) خلدون مروة (السعودية.د

المقاربة البيولوجية النفسية االجتماعية الروحية
لالضطرابات النفسية

Dr. Khadoun Marwa
Saudi Arabia
)أريج الطباع (السعودية
Mrs.Areej Altabba
Saudi arabia

Mental health spectrum, Biopsychosocial
and spiritual approach
مراحل هيرمان للشفاء من الصدمات
Herman stages for recovery from trauma
مناقشة
Discussion
استراحة الغداء
Lunch Break

11:25 – 11:00

11:50 – 11:25

12:10 – 11:50

12:30 – 12:10

12:50 – 12:30

13:00 – 12:50

14:00 – 13:00
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Fifth session
Hall No 2

الجلسة الخامسة
2 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 رضوان الخياط (المملكة.د
)المتحدة
Dr Redwan El-khayat UK

 نحو توطيد التعاون بين المنظمات العاملة:ورشة
للشعب السوري
Workshop: collaboration among organizations
in mental health services

13:00 – 11:00

استراحة الغداء
Lunch Break

14:00 – 13:00

Fifth session
Hall No 3

الجلسة الخامسة
3 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

) خالد سلطان (المملكة المتحدة.د
Dr Khaled Sultan. UK

 تأثير الصدمة في الطفولة على الصحة:ورشة
النفسية
Workshop: effects of childhood trauma on
mental health

13:00 – 11:00

استراحة الغداء
Lunch Break

14:00 – 13:00

Sixth session
Hall No 1

الجلسة السادسة
1 القاعة رقم

المحاضر

النشاط

الوقت

Presenter

Activity

Time

 نديم المشمش (المملكة.د
)المتحدة
Dr.Nadim Almoshmosh
UK

 تقنيات في تعامل الناجين من الكوارث مع:ورشة
 األزمة السورية مثال:ظروفهم النفسية الخاصة
Techniques for war trauma survivors in
managing their own mental conditions, Syria
civil war as an example

16:00 – 14:00

استراحة
Break

16:10 – 16:00
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الجلسة السادسة
القاعة رقم 2

Sixth session
Hall No 2

الوقت

النشاط

المحاضر

Time

Activity

Presenter

16:00 – 14:00

ورشة :الحداد واستخدام عالج إزالة الحساسية
وإعادة البرمجة بحركات العين
في عالج الحداد المعقد
Mourning and use of EMDR in morbid grief

د .خالد سلطان (المملكة المتحدة)
Dr Khaled Sultan. UK

16:10 – 16:00

استراحة
Break

الجلسة السابعة والختامية
القاعة رقم 1

Seventh session
Hall No 1

Head of session: Dr. Mamoun Mobayed

رئيس اللجنة :د .مأمون مبيض
نائب رئيس اللجنة  :إسماعيل الزلق

Acting Head: Dr. Ismael Alzalaque

الوقت

النشاط

المحاضر

Time

Activity

Presenter

16:30 – 16:10

أدوات قياس الصحة النفسية وتعاطي المخدرات
Assessment tools for mental health
.substance misuse

البروفسور محمد أبو صالح
المملكة المتحدة
Prof. Mohammad Abou Saleh.
UK

16:50 – 16:30

الجانب النفسي واالجتماعي عند ذوي األطراف
الصناعية
Psychosocial issues in patients with
Prosthetics

د .وسام محاسنة (تركيا)
Dr Wesam Mahassneh
Turkey

17:10 – 16:50

التطرف من منظور نفسي
Radicalism: A Psychological Perspective

د .أحمد مراياتي (ألمانيا)
Dr. Ahmed Almrayati Germany

17:30 – 17:10

مناقشــــــــــــــــة
Discussion

18:00 – 17:30

التوصيات وحفل اختتام المؤتمر وتوزيع الشهادات
Recommendations Closing ceremony
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توصيات المؤتمر الثالث لآلثار النفسية واالجتماعية لألزمة السورية:
1.1الســعي إلنشــاء مراكــز للتعامــل مــع المعنفيــن والمعنفــات بكافــة فئاتهــم وأعمارهــم
داخــل ســورية وفــي دول الجــوار.
2.2إنشــاء فريــق عمــل يضــم قانونييــن وأطبــاء نفســيين وأخصائييــن نفســيين واجتماعييــن
إلعــداد خطــة شــاملة لتوثيــق اآلثــار النفســية واالجتماعيــة لالنتهــاكات فــي األزمــة الســورية.
3.3نشر نتائج المؤتمر وأوراقه العلمية لالستفادة منها.
4.4تعزيــز التواصــل بيــن المؤسســات العاملــة فــي مجــاالت الصحــة النفســية وتعزيــز نشــاطاتها
وتعزيــز تواصلهــا مــع المؤسســات األكاديمية.
5.5التركيز على الخدمات النفسية االجتماعية في الداخل السوري.

ً
ً
رافــق المؤتمــر برنامجــا مصاحبــا قبــل وبعــد أيــام المؤتمــر ،فــي ســبع مــدن تركيــة ،وقــد تــم
علــى ثالثــة محــاور:
■ المحــور األول( :التدريبــي) لألطبــاء والمتخصصيــن فــي مجــاالت الصحــة النفســية والعامليــن
فــي مجــال الدعم النفســي.
■ المحــور الثانــي( :التثقيفــي) فــي مجــال التثقيــف النفســي وزيــادة الوعــي للنــاس وقــد
اســتهدف اآلبــاء واألمهــات والطــاب والطالبــات والمدرســين والمدرســات.
■ المحــور الثالــث( :العالجــي) حيــث تــم الكشــف علــى العديــد مــن الحــاالت وتقديــم العالجــات
المناســبة لهــا.
مع مالحظة أن اليوم التدريبي يعادل ثمان ساعات تدريبية
وكان جدول هذه البرامج هو اآلتي:
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أوال :جدول البرنامج التدريبي المصاحب
(تم إقامة ثالثة عشر برنامجا تدريبيا وحضره  257متدرب من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين نفسيين).
وقد تم في البرنامج الدورات التالية:

اسم النشاط

1

مهارات الدعم
النفسي

2

المقدم

المدة

د.محمد الجندي يوم واحد

التاريخ

الفئة
المستهدفة

عدد
الحضور

 16ابريل

األخصائيون
والمرشدون
النفسيون
والناشطون

12

األخصائيون
والمرشدون
النفسيون

18

األطباء
النفسيون
واألخصائيون
النفسيون

42

غازي عنتاب

المكان

اسطنبول

مهارات الدعم
النفسي والتعامل
مع األطفال في
األزمات وإعداد
المرشد النفسي

د.محمد الجندي

 4أيام

3

دورة ( EMDRالعالج
بإزالة التحسس
وإعادة البرمجة
بحركة العين)

األخصائية شون
مورجان ,د.وليد
عبد الحميد,
د.خالد سلطان

 4أيام

 21-18ابريل

4

العالج المعرفي
السلوكي لالكتئاب

د.رضوان الخياط

يوم واحد

 19ابريل

األطباء
النفسيون
واألخصائيون
النفسيون

14

5

السكون النفسي

د.رضوان الخياط

 4ساعات

 20ابريل

الممارسون
الصحيون

25

غازي عنتاب

6

السيكودراما

د.مأمون مبيض

 4ساعات

 22ابريل

الممارسون
الصحيون

25

غازي عنتاب

7

ورشة عمل:
االحتياجات
التدريبية النفسية
للخطباء

د.مأمون
مبيض ,د .وليد
عبد الحميد,
د.محمد الجندي,
د.خلدون مروة,
د .خالد سلطان,
د.وسام
محاسنة ,د.ياسر
الشلبي

 3ساعات

 21-18ابريل

22ابريل

رابطة الخطباء

11

الجهة
المتعاونة
مؤسسة
ألنك إنسان

الريحانية

جمعية
اإلغاثة
التركية
(اإليهاها)

غاازي
عنتاب

منظمة
عون
الصدمة
بالمملكة
المتحدة

غازي
عنتاب

رابطة
خطباء
الشام
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اسم النشاط

8

دورة رأب الفجوة
في الصحة
النفسية
Mental health
gap
واالضطرابات
النفسية الشائعة
وتعامل األطباء
مع الضغوط
النفسية

9

تطبيقات نفسية

الجوانب األخالقية
والقانونية في
 10الممارسة الصحية
(أخالقيات
الممارس الصحي)

المقدم

المدة

التاريخ

الفئة
المستهدفة

بروفسور محمد
أبو صالح,
د.وسام
محاسنة

يومان

26 – 25
أبريل

األطباء

د .وسام
محاسنة

 4ساعات

 27ابريل

األطباء

د.محمد الجندي

يوم
واحد

 25ابريل

الممارسون
الصحيون

عدد
الحضور

المكان

24

غازي
عنتاب

الرابطة
الطبية
للمغتربين
السوريين

24

غازي
عنتاب

الرابطة
الطبية
للمغتربين
السوريين

16

غازي
عنتاب

مهارات مقابلة
المريض وأخذ
القصة المرضية
وفحص الحالة
العقلية

د.مأمون مبيض,
د/محمد الجندي

 4ساعات

 26ابريل

الممارسون
الصحيون

16

غازي
عنتاب

12

مهارات عالج
القلق

أ.مجد كم ألماظ

يوم
واحد

 27ابريل

الممارسون
الصحيون

16

غازي
عنتاب

13

مهارات مقابلة
المريض وأخذ
القصة المرضية
والتشخيص

د.مأمون مبيض

11

يوم
واحد

 27ابريل

أخصائيون
نفسيون

الجهة
المتعاونة

14

اسطنبول

مركز
إشراقات
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ً
ثانيا :جدول البرنامج التثقيفي النفسي المصاحب
(تم إقامة تسعة برامج تثقيفية نفسية وحضرها  319من طالب وطالبات ومدرسين ومدرسات وأمهات وآباء).
وقد تم في البرنامج النشاطات التالية:

المقدم

المدة

التاريخ

الفئة
المستهدفة

عدد
الحضور

المكان

الجهة
المتعاونة

1

لقاء مع أمهات
األيتام

أ.مجد كم ألماز

 6ساعات

 25ابريل

أمهات أيتام
دار أفق

20

غازي عنتاب

دار أفق
لأليتام

2

لقاء مع أمهات
االيتام

د.باسل علوظي

 4ساعات

25ابريل

أمهات أيتام
دار الكرامة

20

غازي عنتاب

دار الكرامة
لأليتام

3

مهارات اإلدارة
الصفية

د.مأمون مبيض

 4ساعات

 25ابريل

المدرسون
والمدرسات

38

كهرمان
مرعش

مركز الدعم
النفسي

4

تقنيات تربوية في
التعامل مع الطالب

د.إبراهيم
المهنا

 3ساعات

25ابريل

المدرسون
والمدرسات

38

كهرمان
مرعش

مركز الدعم
النفسي

5

دورة تنمية مهارات
التفكير

د.محمد
الجندي

 3ساعات

 27ابريل

31

كهرمان
مرعش

مركز الدعم
النفسي

6

مهارات نفسية
في التعامل مع
األطفال

د.محمد
الجندي

 3ساعات

 27ابريل

45

كهرمان
مرعش

مركز الدعم
النفسي

7

دورة تنمية مهارات
التفكير

د.محمد
الجندي

ساعتان

 28ابريل

81

اسكندرون

8

مهارات نفسية
في التعامل مع
األطفال

د.محمد
الجندي

 3ساعات

 28ابريل

28

اسكندرون

9

الحيل النفسية

د.ياسر الشلبي

 3ساعات

29ابريل

18

مرسين

اسم النشاط

الطالب
والطالبات من
 18 – 12سنة
المدرسون
والمدرسات
واألمهات
الطالب
والطالبات من
 18 – 12سنة
المدرسون
والمدرسات
واألمهات
المشرفون على
دور األيتام

مدرسة
شمس
سورية
مدرسة
شمس
سورية
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ً
ثالثا :جدول البرنامج العالجي المصاحب
تم الكشف على  70حالة وتقديم المشورة العالجية الالزمة حسب الجدول اآلتي:

المقدم

الزمن

التاريخ

عدد
الحاالت

المكان

1

جلسات عالجية

د.وليد عبد
الحميد

 4ساعات

 26ابريل

2

غازي عنتاب

2

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 18ابريل

10

غازي عنتاب

3

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 25ابريل

10

أنطاكية

4

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 26ابريل

10

أنطاكية

5

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 27ابريل

10

الريحانية

6

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 28ابريل

10

مرعش

7

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 29ابريل

10

مرعش

8

جلسات عالجية

د.خالد سلطان

 8ساعات

 30ابريل

8

مرعش

النشاط
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فعاليات أخرى:
1.1تــم أيضــا فــي اليــوم األول للمؤتمــر عقــد االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة
لســمح وتــم فــي هــذا االجتمــاع إجــراء انتخابــات مجلــس إدارة ســمح نظــرا النتهــاء فتــرة
المجلــس الســابق وتــم إعــان النتائــج بعــد ذلــك .
2.2وقــد تــم أيضــا عمــل بعــض المقابــات اإلعالميــة عــن المؤتمــر وعــن ســمح وفــي ختــام
المؤتمــر تــم اإلعــان عــن مذكــرة تفاهــم وشــراكة بيــن ســمح وبيــن الرابطــة الطبيــة
للمغتربيــن الســوريين (ســيما).

والحمد لله رب العالمين
إعداد ومراجعة:
الدكتور محمد توفيق الجندي
الدكتور ياسر شلبي
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