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 ةألزمة السوریالمؤتمر الثاني لآلثار النفسیة واالجتماعیة في ا

 نحو رعایة صحیة نفسیة متكاملة

  تركیة -غازي عنتاب 

م ٢٠١٤فبرایر  ١٦ – ١٥ھـ الموافق لـ  ١٤٣٥ربیع الثاني  ١٦ – ١٥  

 

 مالحظات
Notes  

 المحاضر
Presenter 

 النشاط
Activity 

 الوقت
Time 

  الجلسة
setting 

  م  ٢٠١٤فبرایر  ١٥ ھـ الموافق لـ :  ١٤٣٥ربیع الثاني  ١٥السبت  األول :الیوم 
First day : Saturday 15 February 2014 ( 15 Rabiea Althani 1435 H)  

  التسجیل 8:30 – 8:00  
Registration 

    
8:30 – 9:00 

 االفتتاح
Opening 

ceremony  
 محمد أبو صالح .دأ.  

  
Prof: Mohammad 

Abu Saleh 

الصحة النفسیة للسوریین خالل وبعد النزاع المسلح : نحو 
  األولویات البحثیة ذات العالقة

Mental health of Syrians during and after 
the armed conflict: towards relevant 

research priorities 

  
9:00 – 9:30 

 المحاضرة االفتتاحیة
 

Opening 
lecture 

 
 

 الجلسة األولى : ردود فعل المجتمعات المحلیة ودورھا في مواجھة الكوارث والحروب (األزمة السوریة مثاال )
First session: Reaction of local communities and their role in crisis ( Syrian community as example ) 

  د / یوسف أبو اللبن        :نائب الرئیس                    د / عادل كراني:  رئیس الجلسة
Head of session: Dr. Adel Karrani           Acting Head: Dr. Yousuf Abu Allaban          

  د / مأمون المبیض 
Dr. Mamoun 

  التداعیات النفسیة للنزاع في سوریة على الالجئین السوریین
Psychological Consequences of the 

   
9:30 – 9:55 

 



Mobayed Syrian conflict on Syrian refugees  
  د / محمد توفیق الجندي 

Dr. Mohammad 
Aljundi 

 الحالیة األزمة في السوري المجتمع في والمخدرات التبغ
Tobacco And Substance use in Syria 

during the present crisis 

  
9:55 – 10:15 

 

  أ / نور جندیة 
Ms. Noor Jundia 

 السوریة األزمة ظل في للمرأة النفسي الواقع
The psychological condition of Syrian 

Women during the Syrian crisis 

  
10:15 – 10:35 

 

  مناقشة   
discussion 

10:35 – 10:45  

  استراحة   
Break 

10:45 – 11:00  

أثر ,  ، العنف االسري الناتج عن األزمات ، األدوار داخل االسرة و حمایتھا من االضمحاللنظام األسرة قاذ إن الجلسة الثانیة : التعامل مع األسرة التي تعرضت للصدمة (
 ) األزمة على األطفال على النساء وخاصة بعد غیاب أو فقدان المعیل

Second session: How to help the shocked families ( saving the family system, family role and how to: 
save family, aggression within the family, the sequels of crisis on children and women especially after 

losing the father or husband ) 
  نائب الرئیس : د / غالیة العشا                            أحمد مرایاتيد /   رئیس الجلسة :

Head of session: Dr. Ahmed Al-Mrayati                    Acting Head: Dr. Ghaia Alesha          
  د / مطاع بركات 

Dr. Moutaa Barakat 
 برامج المداخلة المبنیة على المشاركة االجتماعیة 

Community Based Interventions, for 
psychosocial support  

  
11:00 – 11:25 

  

  د / ندیم المشمش 
Dr. Nadeem 

Almoshmosh 

  ةالنفسی االضطرابات تدبیر في المرضى دور
The patient`s role in management of 

psychiatric disorders  

  
11:25 – 11:50 

  

          د / ابراھیم حمداوي  
  وأ / عایش صباح
Dr. Ibrahim 

Hamdawi And Mrs 
Ayesh Sabbah 

 األزمات وقت االیجابي النفسي العالج
 

Positive Psychotherapy during Crisis 

  
11:50 – 12:15 

  

  د / مأمون المبیض 
Dr. Mamoun 

 التدریب النفسي االجتماعي في األزمة السوریة
  

  
12:15 – 12:40 

  



Mobayed Psychosocial training in Syrian crisis 
  مناقشة  

discussion 
  

12:40 – 12:55 
  

  استراحة الغداء والصالة  
Lunch and Prayer 

12:55 – 14:00   

  ٢و  ١ورش العمل  الجلسة الثالثة :
Third session: Workshops 1 and 2 

  ١قاعة 
Hall 1 

  د / إیمري كونوك وفریقھ
Prof. Emere Konuk 

and his team 

نظام عالج الصدمات الحدیثة بالنموذج المطور من عالج إزالة 
 الحساسیة وإعادة البرمجة بحركة العین 
EMDR R-TEP ( recent trauma protocol ) 

  
14:00 – 16:00 

  

  ٢قاعة 
Hall 2 

  د / عمر رضا
  

Dr. Omar Redha  
 

توصیات حول عالج الجروح الخفیة الناتجة عن الحرب في 
  سوریة

Recommendations for Healing the 
Invisible Wounds of War in Syria  

  

  
14:00 – 16:00 

  

  استراحة  
Break  

16:00 – 16:15   

 ٤و  ٣ورش العمل  : الرابعةالجلسة   
Forth session: Workshops 3 and 4  

    

  ١قاعة 
Hall 1 

د / ولید رضوان ود / حمدي 
 الفرماوي

 
Dr. Waleed Radwan 

and Dr. Hamdi 
Alfarmawi 

 الناتجة واللغة الكالم اضطرابات حاالت تأھیل وإعادة تشخیص
 التالیة والعصبیة النفسیة والصدمات الدماغیة اإلصابات عن

  واإلرھاب العنف وأعمال للحروب
Diagnosing and managing cases of 

speech and language disorders resulting 
from war and aggression 

  
16:15 – 18:15 

  

  ٢قاعة 
Hall 2 

  د / خلدون مروة
Dr. Khaldoon 

Marwa 

  الحرجة والوقائع الكوارث في التدخل ورشة
Critical Incident Stress Management 

  

  
16:15 – 18:15 

  

  انتھاء الیوم العلمي األول للمؤتمر  
End of first day of scientific conference 

    

اجتماع الجمعیة العمومیة للجمعیة السوریة للصحة النفسیة     
 ( سمح )

  
18:30 – 22:00 

  



General Assembly Meeting of Syrian 
Association for Mental Health (SAMH) 

 م  ٢٠١٤فبرایر  ١٦ھـ الموافق لـ :   ١٤٣٥ربیع الثاني  ١٦األحد   الیوم الثاني :
Second  day : Sunday 16 February 2014 ( 16 Rabiea Althani 1435 H)  

  الخدمات الصحیة النفسیة المقدمة للشعب السوري في الداخل والخارج خالل األزمة الراھنةالخامسة : ندوة : الجلسة 
 ) للسوریین النفسیة الصحة خدمات دلیل( نحو 

Fifth session: Symposium about the mental health services afforded to Syrians during the present crisis 
( toward a guidance to mental health services to Syrians )   

 مساعد رئیس الجلسة : د / محمد ابو ھالل             : د / رضوان الخیاط رئیس الجلسة
Head of the session : Dr. Redwan El-khayat           acting head : Dr. Mohammad Abu Hilal    

  صباحا ١١:٠٠ – ٨:٣٠من   ونصف مدة الندوة : ساعتان
  المشاركون في الندوة :

   ( الخدمات الطبیة النفسیة للمھاجرین العرب في أوروبا : ألمانیا نموذجا ) د / جھاد عبد هللا   
 ) السوریة األزمة ظل في واالجتماعیة النفسیة الخدمات تقدیم في عملیة تجاربأ / منار العقاد (   
  مضاعفات الصدمات النفسیة في الربیع العربي : خبرات عالجیة ) د / خالد سلطان (   

 ) نفسیا للمتضررین واالجتماعي النفسي الدعم أھمیةأ / ھیثم شامیة ومحمد الشریف (    
  االحتیاجات الصحیة والنفسیة غیر الملباة لالجئین في وادي البقاع في لبنان والجھود المبذولة للممارسات العالجیة النفسیة الفضلى ) أ / مجد كم الماظ (   
 ) والمأمول الواقع بین واالجتماعي النفسي الدعم مجال في العاملة الجھات بین التنسیقد / یاسر الشلبي (    
 ) النفسیة الصحة مجاالت في العاملین تواجھ التي الصعوباتد / وسام محاسنة (    

Duration : two and half hours from 8:30 – 11:00 am 
Participants: 
Dr. Jihad Abdullah  
( psychiatric services of arab migrants in Europe: Germany as example ) 
Mr. Manar Alaqqad 
( practical experience on applying psychosocial services in Syrian crisis ) 
Dr. Khaled Sultan 
(The Psychological traumatic complications after the Arab spring ) 
Mr. Mohammad Alsharif and Mr. Haitham Shamya 
( importance of applying psychosocial services ) 
Mr. Majd Kam Almaz 
( Unmet health and psychological needs for refugees in the Beka’a Valley Lebanon, and on-going efforts in 
establishing best practice models in psychological treatment approaches ) 



Dr. Yaser Shaleby 
( coordination among the mental health providers ) 
Dr. Wesam Mahasneh 
( difficulties and challenges in providing mental health services ) 

  استراحة   
Break  

  

11:00 – 11:15  

  نفسیة في األزمة السوریةدراسات علمیة صحیة :  السادسةالجلسة 
Mental health scientific studies about the Syrian crisis  

  محمد أیمننائب الرئیس : د /                 بركاتمطاع د /  رئیس الجلسة :
Head of session: Dr. Moutaa Barakat           Acting Head: Dr. Mohammad Ayman          

  د / جاسم المنصور  
  

Dr. Jasem 
Almansour 

 االطفال على سوریة في للحرب كآثار النفسیة الصدمة
  والمراھقین

Psychological trauma as a consequence 
of war in on children and adolescents in 

syria 

  
11:15 – 11:40 

 

 د / ھیثم أحمد 
  

Dr. Haitham Ahmed 

 الالجئین من بالموت ذویھم الفاقدین لدى المرضي الحزن
 السوریین

Pathological grief among Syrian 
refugees 

  
11:40 – 12:05 

 

 د / یاسر الشلبي 
  

Dr. Yaser Alsheleby 

 األزمة عن الناتجة واالجتماعیة النفسیة المشكالت أبرز
 السوریة

The prevalent psychosocial problems 
resulted from Syrian crisis  

  
12:05 – 12:30 

 

  مناقشة   
discussion 

12:30 – 12:45  

  استراحة الغداء والصالة   
Lunch and Prayer 

12:45 – 14:00  

  ٦و  ٥ورش العمل  : السابعةالجلسة    
Seventh session: Workshops 5 and 6  

   

  ١قاعة 
Hall 1 

  د / خلدون مروة
Dr. Khaldoon 

 واالغتصاب الجنسي التعنیف أزمات في النفسي الدعم مھارات
Critical Incidents Stress Management 

  
14:00 – 16:00 

 



Marwa (CISM) and Crisis Intervention In Sexual 
Assault  

  ٢قاعة 
Hall 2 

 د / خالد سلطان
 

Dr. Khaled Sultan 
  

  

عالج إزالة الحساسیة وإعادة البرمجة بحركة العین لالجئین 
 السوریین

Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing in Syrian refugees 

  
14:00 – 16:00 

 

  استراحة   
Break  

16:00 – 16:15   

  ٨و  ٧ورش العمل  : الثامنةالجلسة    
Eighth session: Workshops 7 and 8  

   

  ١قاعة 
Hall 1 

 د / رضوان الخیاط
Dr. Radwan 

Alkhayat  

  العلمي االجتماعي التغییر وإمكانیة الفكریة البنى منظومة
The cognitive structuring and possibility 

of scientific social change 
  

  
16:15 – 18:15 

 

  ٢قاعة 
Hall 2 

 د / عمر شاھین
  

Dr. Omar Shaheen 

 الحروب صدمات من للمصابین البدني الذھني العالج
 المسلحة والنزاعات

Cognitive behavioural therapy to victims 
of war trauma  

  
16:15 – 18:15 

 

 اختتام المؤتمر والتوصیات   
Ending the conference and 

recommendations 

  
18:15 – 18:30 

 

  الجمیع 
Everybody  

لقاء اختیاري مقتوح لعرض بعض المشاریع المقترحة من قبل 
  المشاركین

Elective Open discussion about 
presentation of some projects  

18:30 – 20:00   

 

  العلمیة ورئیس المجلس الـتأسیسي للجمعیةتم اعتماد ھذا الجدول من قبل أعضاء اللجنة 


