برنامج المؤتمر العلمي العاشر للجمعية السورية للصحة النفسية (سمح )

The Program of The 10th Scientific Conference of SAMH
الوقت Time:

8:45 - 9:00

افتتاح المؤتمر
الدخول للموقع واستقبال الحضور والترحيب
Reception & Registration
د .إسماعيل الزلق

0

كلمات االفتتاح
رئيس المؤتمر :د .ملهم الحراكي
Conference President: Molham al-Heraki
مدير المؤتمر :أ .سناء الفروخ
Conference Director: Sana’a Al-Froukh

9:00 - 9:15

افتتاح المؤتمر
Opening the Conference
الكلمات الترحيبية
Welcome speeches

اللجنة العلمية :د .جهاد العبد هللا
Scientific Committee: Jihad Abdullah

9:15 – 9:25

كلمات رعاة المؤتمر
Sponsors' words

منظمة عطاء
جامعة المعالي
راديو روزنة

 نجم النجم:مساعد مدير الجلسة
Deputy Chair: Nejen Nejem

 جهاد العبد هللا:مدير الجلسة
Chairman: Jihad Alabdullah

الجلسة األولى
Session 1
9:25 - 9:30

 قطر/  مأمون المبيض.د
Mamoun Mobayed, Consultant Psychiatrist, Qatar

 العناصر الرئيسية والسبل إليها:من أجل استراتيجية وطنية للصحة النفسية في سورية
Towards a national mental health strategy in Syria: Key elements and how to
get there

9:30-10:00

 بريطانيا/  خالد سلطان.د
Khaled Sultan, Consultant Psychiatrist, UK

المضاعفات الطويلة األمد للصدمات الناشئة عن األزمة السورية
The Long-Term Psychological compilations of the Syrian Crisis

10:00-10:30

 بريطانيا/  نديم المشمش.د
Nadim Almoshmosh, Consultant Psychiatrist UK

 أثره على األسرة و تدبيره،اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لدى البالغين
10:30-11:00
Adult ADHD, its impact on families and its management

Discussion of the first session

:نقاش وأسئلة الجلسة األولى

11:00-11:15

Break 11:25 -11:15 استراحة
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TBC :مساعد مدير الجلسة
Deputy Chair: TBC
 بريطانيا/ سناء الفروخ
Sana’a Al-Froukh, Clinical Psychologist, UK
 تركيا/دجانة بارودي
Dr. Dujana Barıudi PH candidate
Turkey
 تركيا/ إيناس بكداش
Psychologist, Turkey
 فلسطين/ إنسام السلعوس.د
D. Ansam Salous Ph Counseling PsychologyPalestine
 سوريا/ أحمد حمشو
Ahmed Hamsho Psychologist, Syria
 سوريا/  مأمون عرابيMamoun Orabi Psychologist, Syria

TBC :مدير الجلسة
Chairman: TBC
 تحسين سلوك طلب المساعدة للصحة النفسية عند الالجئين:تغيير السلوك لتحسين الصحة النفسية
السوريين في إسكتلندا
Enhancing Mental Health Help-Seeking Behavior among Syrian refugees in
Scotland
 وأثر برنامج عالج نفسي على التخفيف،اآلثار النفسية لالعتقال على المرأة السورية
من اآلثار النفسية لالعتقال

الجلسة الثانية
2: Session
11:25 -11:30
11:30 -11:45

11:45 -12:15

The Psychological impact of detention on Syrian women “For her” project

 أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والتكييف الروحي لدى،دراسة العالقة بين النمو ما بعد الصدمة
طالب الجامعة السوريين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب الحرب
A Study of the relationship between post-trauma growth and spiritual coping
in Syrian refuge university students
برنامج إرشادي لتنمية التواصل الرحيم لألمهات وأثره على تحسين تقدير الذات واالستقاللية ألبنائهن
المراهقين
Acounseling Program to develop compassionate communication for
Palestinian mothers and its impact on improving the self-esteem and
independence of their adolescent sons
مشكالت المسنين وعالقتها لدى الصالبة النفسية لدى عينة من المسنين في الشمال السوري
Problems of the elderly and their relationship to psychological resilience
among a sample of elderly people in northern Syria

Q&A of the second session :نقاش وأسئلة الجلسة الثانية

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

13:00-13:15

Break 13:30 -13:15 استراحة
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 ياسر شلبي:مدير الجلسة
Chairman: Yaser Alshalabi

 الواقع والمأمول:خدمات الصحة النفسية في الداخل السوري

TBC

Breakاستراحة

الندوة األولى
جلسة نقاشية
13:30-14:15

14:15 - 14:30

TBC :مساعد مدير الجلسة
Deputy Chair: TBC

 بسام حوارني: مدير الجلسة
Deputy Chair

الجلسة الثالثة
Session: 3
14:25 -14:30

 تركيا/  محمد ابو هالل.د
Mohammad Abo Hilal, Psychiatrist, Turkey

دراسة حول العوامل الديموغرافية لالنتحار في السياق السوري
"Demographics and risk factors for suicide in the Syrian context:
Retrospective online news content analysis."

14:30-14:45

الدعم النفسي االجتماعي لذوي صعوبات التعلم
The psychosocial support for students with learning difficulties

14:45-15:00

 تركيا/دجانة بارودي
D. Dujana Barıudi PH candidate Turkey
 بريطانيا/هبة الوادي
Heba Mamoun Alwadi
A psychology student, UK
 بريطانيا/ سناء الفروخ
Sana’a Al-Froukh, Clinical Psychologist, UK

برنامج إلدارة الضغط النفسي ودعم االندماج االهتمام يعني المشاركة
Caring and Sharing Street management programme for refugees in Scotland
Street management programme for refugees in Scotland
 استخدام استراتيجيات التكيّف بين طالب الجامعات:خفض الضغط النفسي وتحسين الطفو األكاديمي
.السوريين الالجئين في المملكة المتحدة
Reducing stress and enhancing academic buoyancy: Using coping strategies
among Syrian refugee university students in the UK

Q&A of the third session :نقاش وأسئلة الجلسة الثالثة
Break

15:00 -15:15

15:15-15:30

15:30-15:45

16:05 - 16:15 استراحة
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TBC مساعد مدير الجلسة
Deputy Chair: TBC

 أحمد مراياتي. د:مدير الجلسة
Chairman: Dr. Ahmed Al-Mrayati

الجلسة الرابعة
Session 4
15:45-15:50

 السعودية/محمد الجندي
Mohammad Aljundi, Consultant Psychiatrist, Saudi
Arabia
 تركيا/ كندة الحواصلي
Social Unit Manager at Syrian Dialogue Center
Turkey

اإلدمان على المخدرات في المجتمع السوري دروس من الحاضر منارات للمستقبل
Drug addiction in Syrian society, lessons from the present, beacons for the
future

15:50-16:15

الهدم من الداخل المخدرات السالح الخفي لتفتيت المجتمع السوري
Drugs; The invisible weapon to destroy Syrian society.

16:15-16:30

Q&A of the fourth session :نقاش وأسئلة الجلسة الرابعة
16:45 -17:00

16:30-16:45

Break استراحة

Participants :المشاركون

Closing discussion :الندوة الختامية

الندوة الثانية

Dr. Waleed Sarhan  وليد سرحان.د
Dr. Khaldon Marwa  خلدون مروة.د
Dr. Molham al-Heraki  ملهم الحراكي.د

األسرة العربية ووصمة المرض النفسي

جلسة نقاشية

The Arab Family And The Stigma Of Mental Illness

 سناء الفروخ. أ:اختتام المؤتمر العلمي العاشر
Closing ceremony of the 10 Science Conference: The conference Director Mrs Sana'a al-Froukh
th

17:00-18:00

18:00-18:10
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