
 

1 
 

 (مكة المكرمة) توقيت   التاسع للجمعية السورية للصحة النفسية سمحالعلمي  المؤتمر برنامج

The 9th SAMH Conference Program (Mekka time)   

 

 كلمات االفتتاح   افتتاح المؤتمر Time الوقت

 

8:45- 9:15 

 والترحيب  الدخول للموقع واستقبال الحضور

Reception & Registration 

 الحراكي مالمؤتمر: ملهرئيس 

Conference President: Molham al-Heraki 

 مدير المؤتمر: سناء الفروخ

Conference Director: Sana’a Al-Froukh 

 اللجنة اإلعالمية: فاطمة ياقتي

Media Committee: Fatima Yakti 

 اللجنة العلمية: جهاد العبدهللا

Scientific Committee: Jihad Alabdullah 

 

 

9:15-9:30 

 افتتاح المؤتمر 

Opening  

   ةات الترحيبيكلمال

Welcome speechs 

 األولىالجلسة 

First session 

خلدون مروة رئيس الجلسة:  

Chairman: Khaldoun Marwa    

 شلبيلا ياسرالجلسة: رئيس  مساعد

Deputy Chair: Yaser Alshalabi 

 صحة مستدامة وأبحاث التداخالت إلى تحويل الوبائياتالصحة النفسية لالجئين السوريين:  9:30-10:00

Mental health of Syrian refugees: translating epidemiology and intervention 

research into sustainable health 

 محمد طموح أبو صالح، بريطانيا 

Mohammed T Abou-Saleh, Professor of psychiatry, UK 

 دراسة تحليلية بين الالجئين السوريين في المملكة المتحدة:  ةالنفسيالمرونة  10:00-10:20

The Lived Experiences of Resilience among Syrian Refugees in the UK: An 

Phenomenological AnalysisInterpretative  

 مصطفى األشقر، بريطانيا

 Mustafa Alachkar, Consultant Psychiatrist, UK 

 والتدبيراالنتشار إيذاء الذات المتعمد عند المراهقين،  10:20-10:40

Deliberate self-harm in adolescents, prevalence, and management 

مشمش، بريطانياالنديم   

Nadim Almoshmosh, Consultant Psychiatrist, UK 

 اضطرابات القلق لدى السوريين تدبير 10:40-11:10

The management of anxiety disorders in Syrians 

 خالد سلطان، بريطانيا

Khaled Sultan, Consultant Psychiatrist, UK  

 الجلسة األولى   أسئلةنقاش و 11:10-11:20

    Break   11:20-11:40 استراحة



 

2 
 

 

 

 

 

 

 الثانية الجلسة     

Second session 

  الجلسة: محمد كمال الشريف رئيس 

Chairman: Muhammad Kamal Alsharief 

 عامر غضبانرئيس الجلسة:  مساعد

Deputy Chair: Amer Ghadban 

 توجه طالب الطب من مادة الطّب النفسي والصحة النفسية 11:40-12:00

Attitudes of medical students towards psychiatry and mental health 

 مأمون المبيض، قطر

 Mamoun Mobayed, Consultant Psychiatrist, Qatar 

 اضطراب الحزن المطول عند السوريين                                         12:00-12:20

Prolonged grief disorder among Syrians 

 جهاد العبدهللا. ألمانيا

Jihad Alabdullah, Consultant Psychiatrist, Germany 

 أثر االعتقال التعسفي على المرأة اجتماعيا ونفسيا  12:20-12:40

The impact of arbitrary detention on women socially and psychologically 

 دجانة البارودي، الكويت

Dujana Baroudi, Clinical psychologist, Kuwait 

 االستشارة التربوية والنفسية عن بعد كمتطلب أساسي لدعم األسرة السورية على المدى الطويل 12:40-13:00

Remote educational and psychological counseling as a prerequisite for long-term 

support for the Syrian family 

 ملهم الحراكي، تركيا   

Molham Al-Heraki, Psychiatrist, Psychotherapist, Turkey 

 الكشف المبكر عن المخدرات وأهميته في الحالة السورية 13:00-13:20

Early detection of drugs and its importance in the Syrian situation 

 محمد الجندي، السعودية

 Mohammad Aljundi, Consultant Psychiatrist, Saudi 

Arabia 

 دراسة وضع الهوية والقيم لدى أبناء األسر العربية المهجرة المقيمة في اسطنبول 13:20-13:40

A study of the status of identity and values among the children of displaced Arab 

families residing in Istanbul 

 ظالل فرحات، تركيا

Zelal Farhat, psychologist, Turkey 

 

 الجلسة الثانية   أسئلةنقاش و 13:40-14:00

 Lunch Break   14:00-14:40 استراحة                                                                         
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 الثالثةالجلسة 

Third session     

 محمد صهيب مزنوق الجلسة: رئيس   

Chairman: Mohammad sohaib maznouk 

 إسماعيل الزلقالجلسة: رئيس  مساعد  

Deputy Chair: Ismaili Alsalak                                                                                                                    

فعالية العالج بالتعريض السردي في خفض أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من  14:40-15:00

 األردنالالجئين السوريين في 

The effectiveness of narrative exposure therapy in reducing symptoms of Post-

Traumatic Stress Disorder (PTSD) in a sample of Syrian refugees in Jordan 

 

 سناء الفروخ، بريطانيا

Sana’a Al-Froukh, Clinical Psychologist, UK 

 التحقق من أنماط التعلق والمرونة واضطراب ما بعد الصدمة لدى الالجئين السوريين في تركيا 15:00-15:20

The investigation of attachment style, resilience, and post-traumatic stress 

disorder in Syrian refugees in Turkey 

 فاطمة أسعد، تركيا

Fatima Asaad, Psychologist, Turkey 

 آثار أنماط االتعلق على نمو ما بعد الصدمة والمرونة النفسية لدى الالجئين السوريين 15:20-15:40

The effects of Attachment style on post-traumatic growth and psychological 

resilience in Syrian refugees 

 داليا قراتشتان، تركيا

Dalia Karatashtan, Psychologist, Turkey 

 استراتيجيات التكيف وتأثيرها على المرونة النفسية والرضا عن الحياة بين الالجئين السوريين في تركيا 15:40-16:00

Coping strategies and their impact on psychological resilience and life 

satisfaction in Syrian refugees in Turkey 

 دانيا وحود، تركيا

Dania Wahood, Psychologist, Turkey 

 لثةالثاالجلسة  أسئلةنقاش و                                              16:00-16:15

 Break      16:30- 16:15     استراحة      
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 الرابعة: الجلسة

Fourth session 

 خالد الضعيفالجلسة: رئيس 

Chairman:   Khaled Daief  

 الجلسة: باسل علوظيرئيس  مساعد    

Deputy Chair: Basel Allozi 

نتائج التجربة اإلكلينيكية لمشروع المساعدة الذاتية اإليجابية على عينة من الالجئين وطالبي اللجوء  16:30-16:40

 بالمملكة المتحدة.العرب 

Results of a clinical trial of the Self-Help Plus project on a sample of Arab 

refugees and asylum seekers in the United Kingdom. 

 سناء الفروخ، بريطانيا

Sana’a Al-Froukh, Clinical Psychologist, UK 

 " في تطوير برنامج إسعاف نفسي أولي في السياق السوري تمهيدي للمساهمةبحث "   16:40-17:00 

Preliminary research to contribute to development psychological first aid 

program in the Syrian context 

 . تركيامحمد أبو هالل

Mohammad Abo Hilal, Psychiatrist, Turkey 

 المدرسية للتعامل مع الصدماتدليل فريق األزمات  17:00-17:20

Guide to deal with traumas of school's crisis team 

 سوريا  السالم،أميمة عبد 

Omaima Abdel Salam Psychologist, Syria 

 الضغوط االجتماعية والنفسية واالقتصادية لدى عينة من المطلقات في منطقة ريف اعزاز 17:20-17:40

Social, psychological and economic pressures in a sample of divorced women 

in Azaz countryside 

 حنان هالل، سوريا

Hanan Helal, Psychologist, Syria 

 الرابعةنقاش وأسئلة الجلسة  17:40-18:00

 

18:20-18:30 

 

 

 المؤتمر اختتام

Science Conference thClosing ceremony of the 9 
 

 

 


