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 قبل المؤتمر
 

 مقدم الدورة اسم الدورة
الجهات 

المنسقة مع 
 سمح

 التاريخ المدة
الفئات 

 المستهدفة
 المكان

عدد 
 المستفيدين

 
االكتئاب واإلجهاد النفسي ما بعد 

 الصدمات
PTSD and depression 

 
 

 يوسف أبو لبند. 
 في معا   جمعية

  اسطنبول
 – 7من 
 مساء   9:30

25/4/2017 
األطباء بكل 
 التخصصات

 الخرقة جامع جانب - الفاتح - اسطنبول
 - التخصصية الشام عيادات بناء - الشريفة

 الثالث الطابق - 12 رقم بناء
25 
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 ادارة الكرب في الوقائع الحرجة = كفح

CRITICAL INCIDENT STRESS 
MANAGEMENT (CISM) 

 
 

 28/4/2017 واحد يوم سيما خلدون مروةد. 
الداعمون 
النفسيون 
 والمدرسون

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

40 

 

 المؤتمر بعد
 

 مقدم الدورة اسم الدورة
الجهات 

المنسقة مع 
 سمح

 التاريخ المدة
الفئات 

 المستهدفة
 المكان

عدد 
 المستفيدين

المعلمين  1/5/2017 يوم واحد سيما مبيض مأمون. د العاطفي الذكاء دورة
 والمعلمات

 ابتغازي عن –إيغور بالزا 
Uğur Plaza 

İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen 
Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep 

31 

 
 

( لألطفال وعالج EMDRعالج )
(EMDRللصدمة الحديثة ) 

 
 

عمران  أ.د. 
  كوركمزالر

 أسينا يورت. دو 

HAP 
ومعهد 

الدراسات 
السلوكية في 

 اسطنبول

 3/5/2017-1 ثالثة أيام

المعالجون 
النفسيون الذين 
أنهوا المستوى 

الثالث من 
التدريب على 

(EMDR) 

 ابتغازي عن –إيغور بالزا 
Uğur Plaza 

İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen 
Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep 

35 
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دورة تطبيق مقياس الشخصية متعدد 

 MMPIاألوجه 
 

 5/5/2017-4 يومان سيما أيمند. محمد 

 
األخصائيون 

النفسيون وطلبة  
كلية علم 

 النفس

 

 ابتغازي عن –إيغور بالزا 
Uğur Plaza 

İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen 
Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep 

25 

 
 دورة تطبيق مقياس آيزنك للشخصية

 
 6/5/2017 واحد يوم سيما أيمن محمد. د

 
األخصائيون 

النفسيون وطلبة  
كلية علم 

 النفس

 

 ابتغازي عن –إيغور بالزا 
Uğur Plaza 

İncillipınar Mahallesi, Nail Bilen 
Caddesi, No: 3, Şehitkamil, Gaziantep 

25 

 الجندي محمدد.  مضطرب عالم في نفسيا   مستقرة أسرة نحو

 
 
 

 أجيال مدرسة
 الثورة

 باسكندرون
 
 

 واألمهات اآلباء 4/5/2017 ساعتان
 27 تركيا/  اسكندرون والمدرسون
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 الجندي محمدد.  السلبية المشاعر مع أتعامل كيف

 
 أجيال مدرسة

 الثورة
 باسكندرون

 

 5/5/2017 ساعتان
 طالبات

 اإلعدادية
 والثانوية

 40 تركيا/  اسكندرون

 الجندي محمدد.  السلبية المشاعر مع أتعامل كيف

 
 أجيال مدرسة

 الثورة
 باسكندرون

 

 5/5/2017 ساعتان
 طالبات

 اإلعدادية
 والثانوية

 45 تركيا/  اسكندرون

 الجندي محمدد.  االنتقادي التفكير مهارات

 
 شام جمعية

 حياة
 

 6/5/2017 ساعتان
 طالب

 اإلعدادية
 والثانوية

 27 تركيا/  الريحانية

 الجندي محمدد.  االنتقادي التفكير مهارات

 
 
 شام جمعية

 حياة
 
 

ثالث 
 ساعات

 العلوم طالب 6/5/2017
 27 تركيا/  الريحانية الشرعية
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 الجندي محمدد.  السلبية المشاعر مع أتعامل كيف

 شام جمعية
 مركز/  حياة

 مدد
 لالستشفاء
 والعالج
 الفيزيائي

 54 تركيا/  الريحانية المرضى 6/5/2017 ساعتان

 الجندي محمدد.  األزمات في للمتضررين النفسي الدعم

 

 شام مؤسسة
/  اإلنسانية

 شام جمعية
 حياة

 ثالثة أيام
12-

14/5/2017 

 األطباء
 العاملونو 

 مع الصحيون
   المرضى

 29 تركيا/  الريحانية

 


