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مقدمة:
ِ
َمير َهباَ
عُقدَ َاملؤمتر َالسنوي َاخلامس َللجمعية َالسورية َللصحة َالنفسية َ(مسح) َيف َظروف َصعبة َوحرجة ّ
َمتر َهبا َكل َسورية َواملنطقةَ .و ُع ِقدَ َاملؤمتر َلقناعة َأعضاء َمسح َبأمهيةَ
َبل ّ
الشعب َالسوري َيف َالداخل َواخلارجّ ،
الرعاية َالنفسية َاالجتماعية َللسورينيَ ،اآلن َواملستقبل َالقريب َوالبعيد َلسوريةَ .وبالرغم َمن َحجم َاملؤامرة َعلىَ
سوريةَفإهناَوشعبهاَالعريقَالضاربَيفَجذورَالتاريخَسينهضان َمنَجديد َبإذنَاهلل َلبناءَاجملتمعَاحلضاريَالذيَ
الصحةَالنفسيةَوحقوقَاإلنسانََ.
َ
ينعمَباحلريةَوالكرامةََو
َ

شكر وتقدير:
تتقدم َ اجلمعية َالسورية َللصحة َالنفسية َ(مسح) َبوافر َالشكر َوالتقدير َجلميع َاملؤسسات َواهليئات َالداعمةَ
واملتعاونةَمعهاَ،ولألفرادَالذينَسامهواَيفَإقامةَوإجناحَاملؤمترَاخلامسَوالربامجَاملصاحبةَقبلهَوبعدهَ .
وقد َحضر َاملؤمتر َوالربامج َالتدريبية َاملصاحبة َالعديد َمن َاألطباء َالنفسيني َواألخصائيني َالنفسينيَ
واالجتماعينيَ،وكذلكَالعديدَمنَالعاملنيَواملهتمنيَيفَجماالتَالصحةَالنفسيةَمنَمعلمنيَومرشدينَومربّنيَ
وموجهنيَوقانونينيَ.وبلغَعددَاملسجلنيَللمؤمترََ280ولكنَالذيَمتكنَواَمنَاحلضورَوصلَإىلََ،200ورمباَتعقدَ
ّ
إجراءاتَالفيزاَلرتكياَكانَمنَأهمَأسبابَعدمَمتكنَالبعضَمنَاحلضورَ،وخاصةَمنَالداخلَالسوريَ َ.

َوحضر َاملؤمتر َأيضا َمعايل َ الدكتور َحممد َفراس َاجلندي َوزير َالصحة َيف َاحلكومة َالسورية َاملؤقتةَ َ ،وسعادةَ
الدكتورَحسانَمغربيةَمديرَمكتبَالرابطةَالطبيةَللمغرتبنيَالسورينيََ-سيماَ،والسيدَمهندَعثمانَممثلَمؤسسةَ
الاَملؤسسةَالشيخَثاينَبنَعبدَاهللَللخدماتَ
شامَاإلنسانيةََوالسيدَمنريَزهرةَونابَعنهَاألستاذَمجالَالكيالينَممث َ
اإلنسانيةَ(راف)َ َ.
وقدَحضرَاملؤمترَوالعشاءَاخلرييَالعديدَمنَالشخصياتَالرتكيةَ َومنهمَنائبَمفيتَغازيَعنتابََ،وكذلكَ
منَممثليَبعضَالقنواتَالتلفزيونيةَومنهاَالقناةَالرتكيةَ(َ .)TRT
وإننا َيف َ مسح َنتقدم َبالشكر َأيضا َللحكومة َوالشعب َالرتكي َعلى َما َقدموه َويقدم َونه َمن َدعم َوعونَ
للسورينيَالذيَشعرواَبأهنمَإخوانَللشعبَالرتكيَاملضيافَ .
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الجهة المنظمة للمؤتمر:
متَتنظيمَاملؤمترَوالربامجَالتدريبيةَاملصاحبةَمنَقبلَاجلمعيةَالسوريةَللصحةَالنفسيةَ،بينماَمتَالعشاءَاخلرييَ
بالتعاونَمعَمركزَبلسمَللدعمَالنفسيَيفَغازيَعنتابَ َََ.

الجهات الراعية للمؤتمر:
وقدَكانَرعاةَهذاَاملؤمترَكلَمنَاجلهاتَالتاليةَ،واليتَحننَممتنونَهلاَ :
 .1مؤسسةَشامَاإلنسانية
 .2الرابطةَالطبيةَللمغرتبنيَالسورينيَ(سيما)َواليتَتربطناَهباَمذكرةَتفاهم
 .3مؤسسةَالشيخَثاينَبنَعبدَاهللَللخدماتَاإلنسانيةَ(راف) َ

الجهات المتعاونة في إقامة البرامج المصاحبة للمؤتمر:
 .1مؤسسةَشامَاإلنسانية
 .2الرابطةَالطبيةَللمغرتبنيَالسورينيَ(سيما)
 .3احتادَاألطباءَوالصيادلةَالسورينيَيفَاسطنبول
 .4مركزَبلسمَللدعمَالنفسيَ–َغازيَعنتابَ
 .5هيئةَالشامَاإلسالمية
 .6مؤسسةَألنكَإنسان
 .7مجعيةَشامَحياة
 .8مجعيةَمع اَيفَاسطنبول
 .9القناةَالرتكيةَالعربيةَ()TRT
.10مدرسةَأجيالَالثورةَ،إسكندرون َ

لغة المؤتمر والبرامج المصاحبة:
العربيةَ–َاإلجنليزيةَ–َالرتكيةَ َ
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رسوم حضور المؤتمر:
مل َيتطلبَحضورَاملؤمترَأوَاملشاركةَفيهَأيةَرسومَ ،وحتملَاحملارَرَونَواملشارك َونَتكاليفَسفرهمَوإقامتهمَ
بأنفسهمَ .
َ

المحاور الرئيسة للمؤتمر:
بناءَعلىَكون َهذاَاملؤمترَهوَاخلامسَ،ولتجنّبَتكرارَاحملاورَاهلامةَكتأثريَالصدماتَالنفسيةَعلىَالناسَ،
َ

وتشخيصَمضاعفاتَالصدماتَالنفسيةَوعالجاهتاَاملختلفةَالقائمةَعلىَاألدلةََ،واليتَمتّتَتغطيتهاَومناقشتهاَيفَ
املؤمتراتَاألربعةَالسابقةَ،فقدَكانتَاحملاورَالرئيسةَهلذاَاملؤمترَبالشكلَالتايلَ :
 .1حتدياتَالرعايةَالصحيةَالنفسيةَللسورينيَوالتنسيقَبنيَالعاملنيَفيهاَوبناءَالكوادرَواملؤسساتَ .

 .2تنميةَمهاراتَالتكيفَوالتعاملَمعَالضغوطَوالصالبةَالنفسيةَاملبنيةَعلىَالرباهنيَوالتفكريَاإلجيايبَ
ودورهاَمجيعاَيفَإعادةَالبناءَ .
 .3أزمةَاهلويةَوالقيمَيفَاألزمةَالسوريةَبنيَاألصالةَوالتعدديةَالثقافيةَ .
 .4كيفَنتعاملَمعَاآلثارَالنفسيةَواالجتماعيةَللنزوحَواللجوءَ .
 .5أخالقياتَاملمارسةَاملهنيةَللعاملنيَيفَالصحةَالنفسيةَ .
 .6احلربَالنفسيةَواهلزميةَالنفسيةَوكيفَنواجهها.
َ

أهداف المؤتمر والبرامج المصاحبة:
 .1تنظيمَوتطويرَاخلدماتَالصحيّةَالنفسيةَاخلاصةَباألزمةَالسورية.
 .2بناءَالقدراتَالعلميةَوالعمليةَمنَخاللَتدريبَالعاملنيَيفَجماالتَالصحةَالنفسيةَلألخصائينيَ
السورينيَالذينَهمَيفَامليدان.
 .3تقدميَخدماتَصحيةَنفسيةَألهلناَيفَسورية.
 .4التنسيقَمعَاجلهاتَاملعنيّةَمبساعدةَالشعبَالسوريَفيماَخيصَاخلدماتَالصحيةَالنفسية.
 .5االستفادةَمنَاخلرباءَيفَجماالتَالصحةَالنفسيةَ،سواءَالسورينيَأوَاجلنسياتَاألخرى.
 .6التعريفَباجلمعيةَالسوريةَللصحةَالنفسية.
 .7عقدَاجتماعَاجلمعيةَالعموميةَللجمعيةَالسوريةَللصحةَالنفسيةَ .
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الفئات المستهدفة:
 .1أعضاءَمسحَ(منَاألطباءَالنفسينيَ،واألخصائينيَالنفسينيَواالجتماعيني) َ
 .2املختصنيَيفَجماالتَالصحةَالنفسيةَاملهتمنيَباألزمةَالسورية َ
 .3العاملنيَيفَتقدميَاخلدماتَالصحيةَوالنفسيةَللسورينيَيفَداخلَسوريةَوخارجها َ
 .4اجلهاتَالداعمةَخلدماتَالصحيةَالنفسيةَللسوريني َ
 .5اجلهاتَالعلميةَاحملليةَوالعاملية
لجان المؤتمرَ :
َ
رئيس المؤتمرَ:دَ.مأمونَمبيض َ

اللجنة العلمية للمؤتمر:

نائب رئيس المؤتمرَ:دَ.أمحدَمرايايت َ

رئيس اللجنة :دَ.حممدَتوفيقَاجلندي

اللجنة اإلدارية:

وعضويةَكلَمن:
دَ.ندميَاملشمشَ
دَ.مطاعَبركاتَ
دَ.مأمونَاملبيض
دَ.أمحدَمرايايتَ

رئيس اللجنةَ:دَ.يوسفَأبواللنب َ
وعضويةَكلَمنَ :
دَ.مأمونَمبيض َ
دَ.مروةَالرشيد َ
دَ.ياسرَشليب َ
أَ.عمرانَبركات َ

دَ.ملهمَاحلراكي َ َ
دَ.جاسمَاملنصور
دَ.خلدونَمروةَ

أَ.عمارَالعبدو

دَ.غاليةَالعشاَ
دَ.رروانَاخلياطَ
دَ.حممدَأمين َ

ميسر المؤتمرَ:دَ.ندميَاملشمش َ
ّ

لجنة تنسيق المؤتمرَ:أَ.عمارَالعبدو َ
العالقات العامةَ:دَ.مروةَالرشيد َ

رئيس لجنة المؤتمرَ:دَ.ياسرَشليب
َ

البرنامج العلمي وحلقات النقاش للمؤتمر الخامس:
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الجلسة

Session

الوقت

Time

المحاضر

النشاط

Presenter

Activity

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?

7

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.9

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 النفسي15

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

18

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

19

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

قبل المؤتمر
الجهات
اسم الدورة

مقدم الدورة

المنسقة مع

المدة

التاريخ

سمح
االكتئاب واإلجهاد النفسي ما بعد
الصدمات
PTSD and depression

د .يوسف أبو لبن

جمعية معا في

من – 7

اسطنبول

 9:30مساء

21

2017/4/25

الفئات
المستهدفة

األطباء بكل

التخصصات

المكان

اسطنبول  -الفاتح  -جانب جامع الخرقة

الشريفة  -بناء عيادات الشام التخصصية -
بناء رقم  - 12الطابق الثالث

عدد
المستفيدين

25

ادارة الكرب في الوقائع الحرجة = كفح
CRITICAL INCIDENT STRESS
)MANAGEMENT (CISM

د .خلدون مروة

سيما

يوم واحد

2017/4/28

الداعمون
النفسيون

والمدرسون

إيغور بالزا – غازي عنتاب
Uğur Plaza
İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen

40

Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep

بعد المؤتمر
الجهات
اسم الدورة

مقدم الدورة

دورة الذكاء العاطفي

د .مأمون مبيض

المنسقة مع

المدة

التاريخ

سمح
سيما

يوم واحد

2017/5/1

عالج ( )EMDRلألطفال وعالج
( )EMDRللصدمة الحديثة

كوركمزالر
ود .أسينا يورت

السلوكية في

المعلمين

والمعلمات

النفسيون الذين

ومعهد
الدراسات

المستهدفة

المكان

المستفيدين

إيغور بالزا – غازي عنتاب
Uğur Plaza

İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen

31

Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep

المعالجون

HAP

أ.د .عمران

الفئات

عدد

ثالثة أيام

2017/5/3-1

أنهوا المستوى
الثالث من

التدريب على

اسطنبول

()EMDR
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إيغور بالزا – غازي عنتاب
Uğur Plaza
İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen

Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep

35

دورة تطبيق مقياس الشخصية متعدد
األوجه MMPI

األخصائيون

د .محمد أيمن

سيما

يومان

2017/5/5-4

د .محمد أيمن

سيما

يوم واحد

2017/5/6

ساعتان

2017/5/4

النفسيون وطلبة
كلية علم
النفس

األخصائيون

دورة تطبيق مقياس آيزنك للشخصية

النفسيون وطلبة
كلية علم
النفس

نحو أسرة مستقرة نفسيا في عالم مضطرب د .محمد الجندي

مدرسة أجيال
الثورة
باسكندرون
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اآلباء واألمهات
والمدرسون

إيغور بالزا – غازي عنتاب
Uğur Plaza
İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen
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Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep

إيغور بالزا – غازي عنتاب
Uğur Plaza
İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen

25

Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep

اسكندرون  /تركيا

27

مدرسة أجيال
كيف أتعامل مع المشاعر السلبية

د .محمد الجندي

كيف أتعامل مع المشاعر السلبية

د .محمد الجندي

مهارات التفكير االنتقادي

د .محمد الجندي

مهارات التفكير االنتقادي

د .محمد الجندي

الثورة

ساعتان

2017/5/5

باسكندرون

مدرسة أجيال
الثورة

ساعتان

2017/5/5

باسكندرون

جمعية شام
حياة

ساعتان

جمعية شام

ثالث

حياة

ساعات
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2017/5/6

2017/5/6

طالبات

اإلعدادية
والثانوية

طالبات

اإلعدادية
والثانوية

طالب

اإلعدادية
والثانوية

طالب العلوم
الشرعية

اسكندرون  /تركيا

اسكندرون  /تركيا

40

45

الريحانية  /تركيا

27

الريحانية  /تركيا

27

جمعية شام
حياة  /مركز
كيف أتعامل مع المشاعر السلبية

د .محمد الجندي

الدعم النفسي للمتضررين في األزمات

د .محمد الجندي

مدد
لالستشفاء

ساعتان

2017/5/6

المرضى

الريحانية  /تركيا

54

والعالج
الفيزيائي
مؤسسة شام
اإلنسانية /
جمعية شام

ثالثة أيام

حياة

25

-12
2017/5/14

األطباء

والعاملون

الصحيون مع
المرضى

الريحانية  /تركيا

29

اإلستشارات النفسية والعلمية:
َ
كما َمتت َالعديد َمن َاالستشارات َالنفسية َوالعلمية َقبل َوخالل َوبعد َاملؤمتر َاخلامس ََ ،وممن َقدمَ
االستشاراتَاملختلفةَ :
َ
 دَ.خالدَسلطانََ َ
 دَ.حممدَاجلندي َ
 دَ.مأمونَمبيض َ
 دَ.ياسرَشليب َ

توصيات المؤتمر الخامس:
َ
َالسعيَلنقلَمكانَانعقادَاملؤمترَإىلَإسطنبول.َتبادلَاخلرباتَوَتوسيعَاجلمعية. طباعةَاملادةَالعلميةَونشرهاَ َوتعميمهاََواالستفادةَمنها.َإعطاءَوقتَأكربَللمحارراتَاهلامة.َ-نقلَفعالياتَاملؤمترَعربَوسائلَاإلعالمَووسائلَالتواصلَاإلجتماعيَ .

من المحاضرين في المؤتمر الخامس:
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Consultant Psychiatrist & Director of Treatment &
Rehabilitation Dept. Behavioral Healthcare Center, Qatar.
Professor at CCQ since 2014 (Psychology & Social Psychology)
President of the Syrian Association for Mental Health (SAMH)
Email: mobayed@hotmail.com
Twitter: @MamounMobayed
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 مأمون مبيض.د

Dr Mamoun Mobayed

استشاري الطب النفسي وطب اإلدمان
Consultant in psychiatry and addiction medicine

 محمد الجندي.د

Dr. Mohammad Aljundi

Email: mtmsmtj@gmail.com

طبيب نفسي والعالج النفسي التحليلي في عيادته الخاصة في مقاطعة شمال الراين – ألمانيا

 أحمد المراياتي.د

)نائب رئيس الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح
Psychiatry & Psychotherapy
Dr. Ahmed Al-Mrayati
Email: almrayati@yahoo.de

American Board Certified in Psychiatry

 يوسف أبولبن.د

The Chief Executive Officer of the American Center for Psychiatry and
Neurology (UAE) as well as the Medical Director of Neuro Behavioral
Center in Walpole MA (USA)

28

Dr. Yousef Abou Allaban

Consultant Psychiatrist

 نديم المشمش.د

Lead Examiner at the Royal College of Psychiatrist, UK.
Founding member of SAMH
Dr Nadim Almoshmosh
Email: nalmoshmosh@gmail.com

 رئيس قسم العلوم الطبية السريرية بكليات المعرفة-  األستاذ المساعد في كلية الطب طبيب استشاري في الطب النفسي العام والتواصلي وطب نفس ضغوط األزمات-

والكوارث

 زميل الجمعية األمريكية والكندية للطب النفسي-

 خلدون مروة.د

 رئيس شعبة الدين والطب النفسي باتحاد األطباء النفسانيين العرب-

Chairman of Clinical Medicine departments, Al Maarefa
Colleges, Riyadh SA.

Consultant psychiatrist specialized in Crisis intervention and
disaster psychiatry.

Email: khmarwa@gmail.com
29

Dr. Khaldoun Marwa

Professor Emerita, Istanbul University, Istanbul Medical
Faculty, Child Psychiatry Department, Private practice

- EMDR Europe Accredited Child &Adolescent trainer &consultant,
Family Therapist
- EMDR Europe Child & Adolescent Section Board Member, EMDR
Turkey Child & Adolescent Section Chair

Umran Korkmazlar, Ph.D.

- EGEDEN Child Trauma Foundation- Founder and Board Member
E-mail: ukorkmazlar@gmail.com

دكتوراه علم نفس أسرة
 تركيا- مدير مركز بلسم للدعم والعالج النفسي في غازي عنتاب

 ياسر مصطفى الشلبي.د

Manager of Balsam center for psychological support

Email: yasermsh1974@hotmail.com
https://facebook.com/BalsamCenters
Twitter: @balsampc
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Dr. Yasir Mustafa Alshalabi

طبيب نفسي ومدرب للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

 وسام محاسنة.د

في مركز بلسم للدعم والعالج النفسي

Psychiatrist and Psychotherapist
Dr. Wissam Mahasneh
Email: dr.w.mahasneh@hotmail.com
Consultant Psychiatrist - EMDR Consultant
- MB, Damascus University Medical College
- Certificate in Neurology, Moussat University Hospital, Damascus Syria.
- MRCPsych ( Member of the Royal College of Psychiatrists )
- CCST in Learning Disability
- BABCP British Association for Behavioral and Cognitive
Psychotherapies
- EMDR Accredited Practitioner.

 خالد سلطان.د

Dr. Khaled Sultan

Email: mksultan@hotmail.com

 أخصائي الطب النفسي العام والعالج النفسي والتدريب لألطفال والمراهقين في مركز مطمئنة-

 ملهم زهير الحراكي.د

الطبي في مدينة الرياض سابقا
. متفرغ حاليا وبشكل مؤقت لإلعداد لمجموعة من المؤلفات في المجال النفسي والتربوي حائز على شهادة الدراسات العليا التخصصية في األمراض النفسية من كلية الطب جامعة دمشق ألمانيا/  حائز على ترخيص في العالج النفسي لألطفال والمراهقين من جامعة هامبورغ إيبندورف- Dr. Mulham El-Heraki
31

رئيس رابطة األطباء النفسيين العرب في بريطانيا

 وليد خالد عبد الحميد.د

عضو مجلس ادارة برنامج عون الصدمة للمملكة المتحدة
عضو فخري في جمعية سمح
google.com/+DrWalidAbdulHamidPsychiatry

Psychotherapist - Trauma Therapist

Dr. Waleed Abdul Hameed

 جاسم المنصور.د

PTSD

Email: jalmansour@gmail.com

Dr. Jassem Almansour

رئيس وحدة االستشارات النفسية

 قسم علم النفس التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة ديالى

 هيثم أحمد علي الزبيدي. د.أ

University of Diyala - College of Education for Human Sciences
- Department of psychological and Educational science
Prof. Haitham Alzubaidi
Email: alzubaidi72@yahoo.com
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 كلية اإللهيات- أستاذ في جامعة كيليس التركية

 عماد غازي كنعان.د

دكتوراه في التربية

Email: dr.emadkanaan@gmail.com

صيدالني – كيمياء صيدالنية

Dr. Emad Kanaan

 جهاد محمود الرفاعي.أ

The leader of the training curriculum development team in Balsam
center.

عضو في جمعية سمح
Email:laaaaeth@hotmail.com
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Mr. Jihad Alrifaie

العشاء الخيري:
وألولَمرةَكانتَهناكَجتربةَالعشاءَاخلرييَاملرافقَللمؤمترَ،والذيَعقدَيفَمساءَاليومَاألولَللمؤمترَاملوافقَ
مساءاَيف َفندق َغراند َغازي َعنتاب ََ،وحضرَالعشاءَبعضَاملسؤلنيَاألتراكَوَوفدَ
َ 29إبريل َيف َالساعة َالسابعة َ َ

من َاحلكومة َالسورية َاملؤقتة َوبعض َاملنظمات َالدولية َواحمللية َالعاملة َيف َاجملال َاإلنساين َواجملتمع َاملدين ََ،
وشخصياتَأخرىَتعملَيفَكافةَالقطاعاتََ َ...

َوتضمن َالعشاء َمقدمة َعن َمسحَ ،والتعريفَهباََ،أناشيد َثقافيةَقدمهاَجمموعةَمن َأطفالَسورياََ ،قصصَ
جناح َبعض َاحلاالت َيف َمواجهة َالصعوبات َواألمراض َالنفسية ََ ،كلمات َمن َمسؤولني َأتراك َوعرب ََ ،ومجعَ
التربعاتََ ....
َ

صور من العشاء الخيري:
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البرنامج اإلجتماعي وحضانة األطفال:
وحرصَا َمن َإدارة َاملؤمتر َعلى َراحة َاألسر َاليت َحضرت َاملؤمتر ََ ،مت َألول َمرة َورع َالربنامج َاإلجتماعيَ
املتكاملَوالذي َأشرفت َعليه َالدكتورة َمروة َالرشيدََ ،والستفادة َاألطفال َأيض اَفقد َترافق َاملؤمتر َمع َرعاية َخاصةَ

هلمََ،ويشملَالربنامجَمايليَ :
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The Social Program

 -١ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل:
ﻳﺴﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻋﻼﻣﻜﻢ أﻧﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺼﺺ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﺰﻣﻼء واﻟﺰﻣﻴﻼت اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ. ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷم ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺘﺬر ﺑﺸﺪة ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أي ﻃﻔﻞ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج
إﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﺳﺒﺮﺳﻞ ﻻﺣﻘﺎً ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺪد ﻣﺤﺪود واﻟﺴﻌﺮ رﻣﺰي
ﻓﻘﻂ ب  ١٥ﻟﻴﺮﻩ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى
ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻓﻲ أول أﻳﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ وﺑﻌﺎﺋﻼﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻧﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻧﻌﻠﻤﻜﻢ أﻧﻪ ﻷول ﻣﺮة ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻟﻐﺎزي ﻋﻨﺘﺎب
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﻳﻠﻲ:

اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ :ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ٢٩ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ  : ٢٠١٧رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺰﻩ اﻟﻮادي اﻷﺧﻀﺮ
ﺗﺒﻌﺪ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ١٠ﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺋﻖ ﺧﻀﺮاء ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺮة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﻊ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة  ...ﻛﻤﺎ وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻼﻫﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺣﺪﻳﻘﺔ دﻳﻨﺎﺻﻮرات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﻰ
وﺣﻤﺎﻣﺎت وﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻖ أﺧﺮى ...
ﻣﺴﺎء  ،واﻟﻐﺪاء ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻄﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ واﻟﻌﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ً
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرك وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ  ٣٠ﻟﻴﺮﻩ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺟﺮة اﻟﺒﺎص وﺑﺮﻳﻚ ﻟﻄﻴﻒ.

The 5th Scientific Conference

 -٢ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ:

اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ :ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  ٣٠ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ : ٢٠١٧
 -١زﻳﺎرة ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب  :ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أوروﺑﻴﺎً واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﺗﻨﻮع أﺟﻨﺎس اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ  -اﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀﺮاء  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ
 ٧أﻻف ﺣﻴﻮان ﻣﻦ  ٣٣٠ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻟﻴﻔﺔ واﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺳﻔﺎري ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻮل
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺰاﺋﺮون ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺎﻓﻼت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻷﺳﻘﻒ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺠﻤﺎل اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﻼﺑﺔ ....
 -٢إﻛﻤﺎل اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺷﻼل ﺑﺎرك  :وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ٧ﻛﻢ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺷﻼل ﺻﻨﺎﻋﻲ راﺋﻊ وﻏﺎﺑﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ذات ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻟﻌﺎب ﻟﻸﻃﻔﺎل و ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎم وﻣﺼﻠﻰ وﺣﻤﺎﻣﺎت وﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻖ أﺧﺮى ....
ﻣﺴﺎء  ،واﻟﻐﺪاء ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻼل
ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ واﻟﻌﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ً
ﺑﺎرك أو ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرك وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ  ٣٠ﻟﻴﺮﻩ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺟﺮة اﻟﺒﺎص وﺑﺮﻳﻚ ﻟﻄﻴﻒ.

صور من المؤتمر الخامس:
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