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دكتوراه في علم النفس     –ذياب أحمد أبوريش : األخصائي النفسي  -
 اإلكلينيكي

مجمع خلف \الخليل   - للصحة النفسية المجتمعية مركز فلسطين -
  التجاري الطابق الرابع مقابل مديرية التربية والتعليم 
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التي سلسلة من الدورات المتميزة في الصحة النفسية المجتمعية فيما يلي  
  "دورا" ننظمها بالتعاون مع المركز العربي للثقافة 
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مركز متخصص في معالجة األمراض واالضطرابات النفسية 
قسم , العالج العائلي ,والجنسية واالضطرابات السلوكية عند األطفال 

قسم , جتمعية التدريب والدورات النفسية في مجال الصحة النفسية الم
قسم معالجة صعوبات التعلم في القراءة , عالج اضطرابات الكالم واللغة 

  .والكتابة والحساب وضعف التحصيل الدراسي عند الطلبة 

 ـ�ـــــــــ�ر ا���آـــــــــأ()ــ - 2

 .تم بحمد اهللا اعتماد المركز لدى وزارة الصحة الفلسطينية  -1

االسم القديم مع بعض  تم اختيار اسم جديد للمركز لتشابه -2
 .األسماء التي كانت تحمل نفس االسم 

تم اعتماد االسم الجديد للمركز وهو مركز فلسطين للصحة  -3
 .النفسية المجتمعية لدى وزارة الصحة الفلسطينية

 .لم يتغير شيء حول المكان -4

ندعوا الطلبة المسجلين في الدورات التدريبية إلى مراجعة  -5
نة لالضطالع على موضوعات التدريب المركز في أقرب فرصة ممك

 .واألوقات 

تم عقد اتفاقيات تدريب مع أكثر من جهة من بينها المركز  -6
العربي للثقافة في دورا لعقد دورات هناك  والمدربين من قبل مركز 

 ).مرفق البرنامج (فلسطين للصحة النفسية 

هناك اتصال مع وزارة التربية والتعليم العتماد دورات  -7
  .المركز والمصادقة عليها أيضا من قبل مديرية التربية والتعليم 
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عن سلسلة من الدورات المتميزة في الصحة النفسية  المركزيعلن 
  :ج التاليوفق البرنامالمجتمعية 
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وسط البلد عمارة العرب القديمة " دورا"المركز العربي للثقافة في  -
  فوق شركة كهرباء الجنوب

مجمع خلف \الخليل   -  للصحة النفسية المجتمعية مركز فلسطين -
  ية والتعليم التجاري الطابق الرابع مقابل مديرية الترب
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  2282500   :الهــــــاتف

  05998388   :الجــــــوال
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والشهادات , المركز مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية  -1
  مصدقة من المركز

يقوم بالتدريب أخصائيين مؤهلين من قبل مركز فلسطين   -2 
  للصحة النفسية

ركز العربي للثقافة الكائن في الدورات تعقد في مقر الم  -2
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