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التسجيل للمؤتمر الخامس

8:15 – 8:45

Registration

االفتتاح الرسمي
للمؤتمر الخامس

8:45 – 9:30

كلمة ترحيبية ومقدمة عن سمح لرئيس مجلس اإلدارة د  /مأمون مبيض
Welcome speech and introduction about SAMH by: Dr. Mamoun Mobayed
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 يوسف أبو اللبن/  د:كلمة لرئيس اللجنة اإلدارية
Speech of head of Administrative committee by: Dr. Yousef Abouallaban

Opening the
Conference
8:45 – 9:30

 محمد الجندي/ كلمة عن المؤتمر واوراقه وبرنامجه لرئيس اللجنة العلمية د
Speech of head of Scientific committee by: Dr. Mohammad Aljundi

كلمات الجهات الراعية للمؤتمر
Sponsor's speech

الجلسة األولى
1 القاعة

 نديم المشمش/  د::رئيس الجلسة

Head of session: Dr. Nadim Almoshmosh

First session:
Hall No 1

 مأمون مبيض/ د
Dr. Mamoun Mobayed

 وليد عبد الحميد/ د

دروس نفسية اجتماعية مستفادة من األزمة السورية واستراتيجية التعامل معها
Psychosocial Lessons Learned from the Syrian Crisis & the Way
Forward.

Dr. Waleed Abdul Hameed

Syrians’ need for Trauma services, a survey of mental health
professionals

 محمد الجندي/ د

هل نحن بحاجة لميثاق أخالقي للعاملين في مجاالت الصحة النفسية؟

Dr. Mohammad Aljundi

Do we need code of ethics for Mental Health practitioners?
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9:30 – 9:55

9:55 – 10:20

10:20 – 10:45

مناقشة

10:45 – 10:55

Discussion

10:55 – 11:10

استراحة
Break

:الجلسة الثانية
1 القاعة

 أحمد المراياتي/  د:رئيس الجلسة

Head of session: Dr. Ahmad Al-Mrayati

Second session:
Hall No 1

 تعريفه وفوائده وتطورات االبحاث,نمو ما بعد الصدمة

 نديم المشمش/ د
Dr. Nadim Almoshmosh

Post-Traumatic Growth, Definition, Benefits and Research
Developments

11:10 – 13:00

:الجلسة الثانية
2 القاعة

 خلدون مروة/  د:منسق الجلسة

Facilitator of session: Dr. Khaldoun Marwa

Second session:
Hall No 2

" حلقة النقاش األولى حول " معايير التدريب في مجاالت الصحة النفسية
First Panel discussion about: Standards of training programs in mental health services
The participants at the discussion
Dr. Moutaa Barakat
Dr. Redwan El-Khayat
Dr. Masa Alkurdi

المشاركون في حلقة النقاش

 مطاع بركات/ د

 رضوان الخياط/ د
 ماسة الكردي/ د
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11:10 – 13:00

محاور الحلقة النقاشية األولى:

المحور األول :المدرب ) قضية التأهيل العلمي والمعرفي للمدرب وسماته ومهاراته الشخصية وتطوير ذاته (

المحور الثاني :المتدرب ) االحتياجات التدريبية للمتدربين وخصائصهم وسماتهم والخدمات التدريبية واإلرشادية التي تقدم لهم مع تقديم تجارب

وتطبيقات عملية محلية ودولية(

المحور الثالث :البرنامج التدريبي ) أسس تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية ومعايير تصميمها وتقويمها(

المحورالرابع :الحقيبة التدريبية ) معايير تصميم وإعداد الحقائب التدريبية ومحتوياتها مع تقديم تجارب وتطبيقات محلية ودولية(.

المحور الخامس :الهيئات والمراكز التدريبية ) سيتناول معايير بيئة التدريب والتنظيم اإلداري لهيئات ومراكز التدريب واحتياجات حقل العمل وآليات

اعتماد البرامج التدريبية مع بحث تطبيقات وتجارب دولية ومحلية بهذا الشأن(.

الجلسة الثانية:

منسق الجلسة :د  /ياسر شلبي

القاعة 3

Facilitator of session: Dr. Yasser Shalabi

Second session:
Hall No 3

حلقة النقاش الثانية " حول معايير التعامل مع المعنفات ومحاور البرامج التدريبية الخاصة بهذه الفئة "
Second Panel discussion about: Standards of female abuse cases management and their special
training programs

المشاركون في حلقة النقاش
د  /مطاع بركات

11:10 – 13:00

محاور الحلقة النقاشية الثانية:

د  /محمد كمال الشريف

The participants at the discussion
Dr. Moutaa Barakat
Dr. Muhammad Kamal Alsharief

 مقدمة  :التعريف باآلثار النفسية واالجتماعية للمتعرضين لالعتقال الجهود المبذولة في مجال العالج األخطاء المهنية في التعامل مع تلك الفئة -أهداف الورشة.

 أهم البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات النفسية للفئة المتعرضين لالعتقال والتعنيف. أهم البرامج التدريبية الموجهة للمعتقلين والمعنفين.4

13:00 – 14:00

استراحة الغداء
Lunch break

:الجلسة الثالثة
1 القاعة
Third session:
Hall No 1

 جهاد الرفاعي/ أ

تدريب حماية الطفل في الممارسة العملية والمعايير الدنيا لحماية الطفل

Mr. Jihad Alrifaie

Standards of child protection in clinical practice

14:00 – 17:00

:الجلسة الثالثة
 ملهم الحراكي/  د:منسق الجلسة

Facilitator of session: Dr. Mulham El-Heraki

2 القاعة
Third session:
Hall No 2

 محمد الجندي/ د

نحو ميثاق أخالقي للعاملين الصحيين النفسيين في سورية ودول اللجوء

Dr. Mohammad Aljundi

Towards a Code of ethics for Syrian mental health practitioners
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14:00 – 17:00

:الجلسة الثالثة
 محمد أيمن/  د:منسق الجلسة

Facilitator of the session: Dr. Mohammad Ayman

3 القاعة
Third session:
Hall No 3

 وليد عبد الحميد/ د
Dr. Waleed Abdul Hameed

Recent Development in Trauma, Complex trauma and Their
Management

14:00 – 17:00

End of first Day of Scientific Conference

 قصص نجاح بعض الحاالت في مواجهة,  أناشيد ثقافية, سيتضمن مقدمة عن سمح
... الصعوبات و

:في فندق جراند – غازي عنتاب على العنوان التالي
Grand Hotel Gaziantep
Şehitkamil, Ali Fuat Cebesoy Blv. No:32
27090 Gaziantep / Şehitkamil
Gaziantep Turkey

Phone: +90 342 325 65 65
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19:00 – 21:00
Gala Dinner

المحاضر

النشاط

Presenter

الوقت

Activity

Time

الجلسة

Session

:الجلسة الرابعة
1 القاعة

 محمد خليل/  د:رئيس الجلسة

Head of the session: Dr. Mohammad Khalil

Fourth session:
Hall No 1

 خلدون مروة/ د

الحرب النفسية وظاللها في األزمة السورية

Dr. Khaldoun Marwa

Psychological Warfare – A Syrian conflict shadow
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9:00 – 9:25

 أحمد المراياتي/ د

الهزيمة النفسية وكيف نواجهها

Dr. Ahmed Al-Mrayati

Psychological defeat and how we face it

 خالد سلطان/ د

العالج النفسي عن بعد الصعوبات والنتائج

Dr. Khaled Sultan

Tele psychiatry Difficulties and success

9:25 – 9:50

10:15 – 10:40

مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

10:40 – 10:50

Discussion

10:50 – 11:00

استراحة
Break

:الجلسة الرابعة
 محمد أيمن/  د:رئيس الجلسة

Head of the session: Dr. Mohammad Ayman

2 القاعة
Fourth session:
Hall No 2

 أحمد رضوان/ د
Dr. Ahmed Radwan

 عماد كنعان/ د
Dr. Emad Kanaan

االكتئاب والهدف في الحياة بين السكان المتضررين من الحرب في سوريا
Depression and Purpose in Life among War Effected Population
in Syria

9:00 – 9:25

ِ الذك ِاء الع
َّ توظيف منظومة
اط ِف ِّي في المنظور اإلسالمي بغية تنمية مهارات التكيف النفسي مع
مخرجات األزمة في سورية

Using the emotional intelligence system in the Islamic perspective in
order to develop psychological adjustment skills with the outcomes of
the crisis in Syria
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9:25 – 9:50

 طارق المصري/ أ

اآلثار النفسية للحبسة الكالمية وكيفية التعامل معها

Mr. Tareq Almasri

The psychological effects of Aphasia and how to deal with it

 نسيبة جالل/ د

الرعاية النفسية لأليتام السوريين

Dr. Naseeba Jalal

Psychological care for Syrian orphans

مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9:50 – 10:15

10:15 – 10:35

10:35 – 10:50

Discussion

10:50 – 11:00

استراحة
Break

:الجلسة الرابعة
 وسام محاسنة/  د:منسق الجلسة

Facilitator of session: Dr. Wissam Mahasneh

3 القاعة
Fourth session:
Hall No 3
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حلقة النقاش الثالثة حول " صعوبات وتحديات العمل النفسي مع شرائح المجتمع المختلفة "
Third Panel discussion on the difficulties and challenges of psychological work with different
segments of society

المشاركون في حلقة النقاش

The participants at the discussion

د  /تماضر العمر

Dr. Tamador Alomar

أ  /سارية الراوي

Mrs. Saria Rawi

أ  /ماهر دعبول

Mr. Maher Daboul

أ  /بتول العقاد

Mrs. Batoul Akkad

أ  /محمد عبد الكافي
أ  /سمية محب الدين

9:00 – 10:50

أ  /عبد العليم سلمون

Mr. Mohammed Abdul Kafi
Mrs. Somaya Moheb Aldeen
Mr. Abdualeem Salamoun

محاور الحلقة النقاشية :

 الصعوبات النفسية واالجتماعية لالجئين في أوروبا. -تحديات العمل النفسي في تركيا.

 -الصعوبات النفسية لألطفال واليافعين واألمهات

 -التحديات الثقافية واللغوية في تقديم الخدمات الصحية النفسية

 -فعالية العالج النفسي ) العالج بإزالة التحسس وإعادة البرمجة بحركة العين مثالا (

 التحديات في ممارسة العالج بإزالة التحسس وإعادة البرمجة بحركة العين ) تجربة مؤسسة شام اإلنسانية ( -التعامل مع األطفال الذين يعانون من نقص السمع

 مقترحات للتعامل مع الصعوبات والتحديات في العمل النفسي10

10:50 – 11:00

استراحة
Break

: الجلسة الخامسة
 وسام محاسنة/  د:منسق الجلسة

Facilitator of session: Dr. Wissam Mahasneh

1 القاعة
Fifth session:
Hall No 1

 اسماعيل الزلق/ د
Dr. Ismael Alzalaq

نظرة في الواقع النفسي واالجتماعي لألرامل ومن في حكمهن
A look into the psychological and social reality of widows and
their like

11:00 – 11:25

فاعلية برنامج عالجي نفسي باستخدام تقنية التحدث االيجابي مع الذات في تخفيض االغتراب
 هيثم الزبيدي/ د

النفسي لتحسين مرونة األنا لدى الالجئين السوريين

Dr. Haitham Alzubaidi

the Effectiveness of psychological therapy program use positive
self - talking technique in Reducing psychological Alienation to
improve the flexibility of Ego among Syrian refugees

 رشا طالب/ أ

) رسالة من غوطة دمشق ( غير حياتك

Mrs. Rasha Taleb

Message from Ghouta area of Damascus (Change your life)
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11:25 – 11:50

11:50 – 12:15

 عمران كوركمازالر/ بروفسورة
Prof / Umran Kurkmazlar

مجموعة إمدر مع األطفال الالجئين السوريين في اسطنبول
GROUP EMDR WITH SYRIAN REFUGE CHILDREN IN ISTANBUL

مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

12:15 – 12:40

12:40 – 13:00

Discussion

13:00 – 14:00

استراحة الغداء
Lunch Break

:الجلسة الخامسة
 جاسم المنصور/  د:منسق الجلسة

Facilitator of session: Dr. Jassem Almansour

2 القاعة
Fifth session: Hall
No 2

 طارق المصري/  خالد سلطان و أ/ د
Dr. Khaled Sultan
&
Mr. Tareq Almasri

اضطراب التوحد وعالجه ما بين الطب النفسي والتربية الخاصة
Autism disorder and its treatment between psychiatry and special
education

11:00 – 13:00

13:00 – 14:00

استراحة الغداء
Lunch Break
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الجلسة الخامسة:
القاعة 3

منسق الجلسة :د  /نديم المشمش

Facilitator of session: Dr. Nadim Almoshmosh

Fifth session: Hall
No 3

حلقة النقاش الرابعة حول " حلقة نقاش حول أصول البحث العلمي "
Forth Panel discussion on the Principles of scientific research

المشاركون في حلقة النقاش
البروفسور :محمد أبو صالح
د  /ماسة الكردي

11:00 – 13:00

محاور الحلقة النقاشية:

 -البحث العلمي  :تعريفه ,دواعيه ,كيفية إجرائه.

 طرق وتصميم البحوث ,آلية جمع البيانات ,المقاييس الالزمة. -تحديات إجراء البحوث العلمية.

 مقاييس البحوث وتحليل النتائج. -الخالصة.

استراحة الغداء

13:00 – 14:00

Lunch Break
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The participants at the discussion
Prof. Mohammed Abou-Saleh
Dr. Masa Alkurdi

:الجلسة السادسة
Facilitator of session:

 خلدون مروة/  د:منسق الجلسة

Dr. Khaldoun Marwa

1 القاعة
Sixth session:
Hall No 1

 ملهم الحراكي/ د

األطفال السوريون في ظالل الثورة والحرب

Dr. Mulham El-Heraki

Syrian children in the shadow of revolution and war

14:00 – 17:00

:الجلسة السادسة
 عمار العبدو/  أ:منسق الجلسة

Facilitator of session: Mr. Ammar Alabdo

2 القاعة
Sixth session:
Hall No 2

 مأمون المبيض/ د

العالج القائم على الحلول للصدمات والمعاناة النفسية االجتماعية

Dr. Mamoun Mobayed

Solution Focused Brief Therapy for Psychosocial Trauma
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14:00 – 17:00

:الجلسة السادسة
3 القاعة
Sixth session:
Hall No 3

 جاسم المنصور/ د

طرائق التشخيص العالجي الضطرابات ما بعد الصدمة

Dr. Jassem Almansour

Methods of Diagnostics of PTSD

14:00 – 17:00

اختتام المؤتمر
17:15 – 18:00

Recommendations and Distribution of Certificates

Closing of the
Fifth Conference

17:30– 20:00

General Assembly Meeting of SAMH
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الخامس

