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Welcome : Invitation from the Congress President   ترحـيـــب و دعــوة رئيس المؤتمــر: 

 
Dear Friends, 
    It is with great pleasure that I invite you to the 28th Biennial 
Congress of the World Federation for Mental Health to be held 
in Cairo, 4-8 September 2005. We all still remember tha charm 
of your first meeting in1987 in Cairo, a Congress that was one 
of the cornerstones in the development of the World Mental 
Health movement, both internationally and regionally. IT 
introduced the issue of users participation, conflict resolution 
and the role of religion in Mental Health. 
 
    We decided to select “Mental Health and Equity” as the 
theme for the 2005 Congress. Equity and Mental Health 
covers equity in health care where Mental Health should take 
its share in the health policies; equity between genders; equity 
for rural Mental Health; equity in Mental Health care across the 
life span; equity for users versus families involvement in 
Mental Health planning; equity for the availability of essential 
psychiatric drugs in primary health care as other drugs, equity 
for all world citizens in freedom, basic standard of living and 
availability of Mental Health care and psychiatric drugs for all. 
Egypt, as a central component of the Arab world, is rich with 
its civilizations and religions. This region has witnessed the 
birth of the three major religions. 
 
    Egypt is rich with its wisdom and historical places that 
represent the human history. We hope to be able to give you 
the expected hospitality and a program that combines recent 
technology, update in psychopharmacology research, good 
practice in Mental Health programs, standard systems of care 
and policies in Mental Health. 
 
    The congress will pay much attention to the new World 
disorder and its impact on Mental Health and the role of 
Mental Health professionals in helping policy makers to work 
for conflict resolution around the world to reach resilience in a 
world living in a turmoil. 
 

Yours sincerely 
 

 Dr. Ahmed Abou El-Azayem - Congress Chairman 
 

  
 حضرات األصدقاء

    يسعدني بكل فخر و اعتزاز دعوتكم للمشاركة في الملتقى الثامن و                                                      
 النصف سنوي لالتحاد العالمي للصحة النفسية الذي سيعقد                                             العشرين     
 و لعلنا نذكر جميعا نجاح الملتقى األول  ، 2005 سبتمبر        8-4بالقاهرة      

ة العالمية للصحة              الذي كان بمثابة قاعدة لتطور الحرك                           و ) 1987القاهرة      (
النفسية على المستويين الدولي و اإلقليمي حيث تم إدماج مشاركة                                                   
العاملين، و بحث حلول الصراعات و دور االعتقاد الديني في الصحة                                                 

 . النفسية     
 

الرعاية        " حول محور           2005    و قد تم اختيار الموضوع الرئيسي لملتقى                                     
تكافئ لخدمات الصحة                إن التوزيع الم          ". المتكافئة و الصحة النفسية                        

النفسية ينبغي أن يحظى باهتمام السياسات الصحية سواء كان هذا التكافؤ                                                  
الجنس، المناطق الريفية، جميع مراحل العمر، دعم                                     : عن مستوى          

خاصة     (مشاركة األسرة في الرعاية النفسية، توفير األدوية الطبنفسية                                                   
لجميع أينما وجدوا في                  ، توفير الحرية ل           )بالنسبة للخدمات الدوائية األولية                      

العالم، توفير مستوى معاشي أساسي لرعاية الصحة النفسية و توفير أدوية                                                          
 .طبنفسية للجميع             

 
    إن مصر بحكم مكانتها المميزة و المركزية في العالم العربي و بحكم                                                         
ثراء حضاراتها و أديانها، كانت قد شهدت بزوغ فجر الديانات الثالث                                                  

 .الم  األكثر انتشارا في الع             
    إن ثراء مصر و غناها يكمن في مفكريها و حكمائها إضافة إلى                                                   

 .األماكن التاريخية التي تعكس تاريخ البشرية جمعاء                                     
 

    يشرفنا دعوتكم و يسعدنا إحاطتكم بكرم الرعاية و الضيافة المتعارفة                                                            
عن شعبنا العريق، و نقدم لكم برنامجا يجمع بين التقنيات المعاصرة،                                                   

ألبحاث النفسصيدالنية، الممارسة الطبنفسية العملية، أنظمة                                                مستجدات ا        
 .الرعاية الصحية و سياسات الصحة النفسية                              

 

   كما يولي الملتقى اهتماما خاصا للتغيرات العالمية الحديثة و وقعها                                                        
على الصحة النفسية و ما ألخصائيي العلوم النفسية من دور في صياغة                                                       

راعات المنتشرة حول العالم على أمل                            سياسات تعمل على إيجاد حلول للص                         
 .أن نعيش يوما في عالم خال من الصراعات و االضطرابات                                       

 .أجمل التحيات
رئيس المؤتمر - أحمد أبو العزايم. د

Patronage  رعايــة المؤتمــر 
 
The congress is under the high patronage of H. E. Mrs 
Suzan Mubarak 

 

اية حرم رئيس جمهورية مصر السيدة سوزان       ينعقد المؤتمر تحت رع    
 مبارك

Supporting organizations :    الجمعيــات الداعمــة للمؤتمــر: 
 

Organized by  
- Giza mental health  
- Eastern Mediterranean regional council of WFMH  

 
 الهيآت المنظمة

 الجيزة للصحة النفسية  -
ط باالتحاد العالمي للصحة    المجلـس اإلقليمـي لشـرق المتوس       -

 النفسية
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In co-operation with 
- World Islamic association for mental health  
- Arab federation for NGOs for prevention of substance 
abuse 

 

 

 بالتعاون مع     
 ية العالمية اإلسالمية للصحة النفسيةالجمع -
 االتحاد العربي للجمعية الغير حكومية لمقاومة اإلدمان -

 

Invi ted Ambassadors :  :السفـــراء المدعـــوون   
 
- The Honorable Mrs. Rosalyn Carter, (The wife of the 
past president of USA) 
- The Honorable Dr. Awad Tag Eldeen, (Minister of 
Health and Population) 
- The Honorable Dr.Amina El-Gendi, (Minister of Social 
Work and Social Insurance) 
- The Honorable Dr. Anas El-FKy, (Minister of Youth 
and Sports) 
- Ambassador Moshira Khatab, (Secretary General of 
the Egyptian National Councilfor Childhood and 
Motherhood) 
 

  
زوجة الرئيس األسبق للواليات                       (معالي السيدة روزالين كارتر                    -

 )المتحدة       
 وزير الصحة العمومية                : معالي الوزير الدكتور عواد فري إلدن                             -
وزيرة العمل و التأمين                   : أمينة الجندي           . معالي الوزيرة د             -

 االجتماعي       
 وزير الشباب و الرياضة                : أنس الفقي        . معالي الوزير د            -
السكرتيرة العامة لمجلس رعاية                        : خطاب      معالي السفيرة مشيرة                  -

 الطفولة     

Congress Commit tee :  :أعضــاء المؤتمــر   
 

Congress Chairman : Dr. Ahmed Abou El-Azayem (Egypt) 
 

 
 

 )مصر(أحمد جمال أبو العزايم :  رئيــس المؤتمــر
 

Secretary General : Fekry ABDEL Aziz (Egypt)  مصر(فكري عبد العزيز  : مالسكرتيــر العـا( 
 

Advisory Board :  :الهيئـة االستشاريـة   
 
International Advisory Board : Shona Sturgeon (South 
Africa) / Pirkko Lahti (Finland) / Nashaat Botrous (USA) / 
G. Bartocci (Italy) / Kunahiko Asai (Japan) / Waheida 
Chisti Valiante (Canada) / Clemens M.H. Hosman 
(Netherlands) / Arshad Hussein (USA) / Brain Haward 
(Ireland) / Andres Gaitan (Mexico) / Adnan Hamad (USA) 
/ Osman Sinanovic (Bosnia) / Florance Baingana (Ghana) 
/ Maan Barry (Yemen) / Janet Paleo (USA) 

 

  
 )جنوب إفريقيا (شونا ستيرجون    : وليـةالهيئـة االستشاريـة الد  

. ج / )الواليات المتحدة (نشأت بطرس    / )فنلندا(بـيركو الهتـي     / 
وحيدة شيستي   / )اليابان(كوناهـيكو أساي     / )إيطالـيا (بـرتوكس   

ـ . كلمونـس م   / )كـندا ( أرشاد حسين   / )هولـندا (هسـمان   . هـ
ان أندري حيت  / )ايرلندا(بريـن هـوارد      / )الواليـات المـتحدة   (
اوصمان سينانوفيك   / )الواليات المتحدة (عدنان حمد    / )مكسـيك (
 / )اليمن(معن عبد الباري     / )غانا( فلورانـس بنغانا     / )البوسـنة (

 )الواليات المتحدة( جنات باليو 
 

Regional Advisory Board : Hassan Kassem (Yemen) / 
Amany Kandiel (Egypt) / Abla Ibrahiem (Egypt) / 
Mohamed El Nabolsy (Lebanon) / Mohamed El Toreiky 
(Saudi Arabia) / Abdulla Uweidan (Kuweit) / Mamdouh 
Gabr (Palestine) / Moza El Malky (Qatar) / Osaima Khair 
(Syria) / Oweid El Mashaan (Kuwait) / Babakr Badahdah 
(Saudi Arabia) / Waleid Sarhan (Jordan) / Abdul Magied 
El Kholeidy (Yemen) / Khaled El Saleh (Kuwait) / Essam 
El Ansary (Kuwait) / Waleid El Salhy (Palestine) / Ahmed 
Halhoul (Saudi Arabia) / Mohamed Aly Aref (Kuwait) / 
Ghaiath Abou Lod (Palestine) / Jamel Turky (Tunisia) / 
Fuad Anton (Lebanon) / El Zein Omara (Arab Emarates) 

 

أماني  / )اليمن(حسن قاسم    : الهيـئـة االستشاريـة اإلقليميــة    
 / )لبنان(محمد النابلسي    / ) مصر(عبلة إبراهيم    / ) مصر(قنديل  

محمود  / )الكويت(عبد اهللا عويدان     / )السعودية(محمـد التركـي     
 / )ياسور(أسامة خير    / )قطر(موزة المالكي    / )فلسـطين (جـبر   

وليد سرحان   / )السعودية(بابكر بادحداح    / )الكويت(عويدالمشعان  
 )فلسطين(خالد الصالح    / )اليمن(عـبد المجيد الخليجي      / )األردن(
غياث  / )الكويت(محمد علي عارف     / )السعودية(أحمـد حلحول    / 

 / )لبنان(فؤاد أنتون   / )تونس(جمال التركي    / )فلسـطين (أبولـود   
 )اإلمارات(الزين عمارة 

Scient i f ic  Committee :  :الهيئــة العلميــة   
 
Internationat Scientific Committee : Farouk El 
Sendiony (Egypt)  /  Ossama Tawakol (Saudi Arabia)  /  
Rachael Jenkins (England)  /  Anwar Garaia (Tunisia)  /  
Galali Tehrani (Iran)  /  Ossama El saadi (Australia)  /  
Riad El Beldawy (Sweden)  /  Leila Dane (USA)  /  Thom 
Bornemann (USA) / Turan Itil (USA)  / John Copeland 
(UK)  /  Afzal Javed (Pakistan)  /  Mandy Braur 
Fensenden (USA)  /  Elisabeth M. Coker (USA) 

  
 / )مصر( السنديوني   فاروق :الهيـئــة العلمـيــة الدوليــة    

أنور  / )المملكة المتحدة (رشيال جنكينز    / )السعودية(أسـامة توكل    
أسامة السعدي   / )إيران(جاللـي طهرانـي      / )تونـس (الجـراية   

الواليات (ليلى دان    / )السـويد (ريـاض الـبلدوي      / )أسـتراليا (
الواليات (توران إيتيل    / )الواليات المتحدة (توم برنمان    / )المتحدة

 )باكستان(أفزال جفاد    / )المملكة المتحدة (جون كوبالند    / )لمتحدةا
إليزابيت كوكر   / )الواليـات المتحدة  (مـندي بـرور فـنزندن       / 
 )الواليات المتحدة(
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National Scientific Board : Yehia El Rakhawy M.D - 
Adel Sadek M.D - Anwar El Etreby M.D - Adel El 
Sheshaey M.D - Said Abdul Azeem M. D - Samia Abdul 
Rahman M.D - Fatma Mosa M.D - Yousry Abdul Mohsen 
M.D - Hafez El Atrony M.D - Rashad Abdulatif Ph.D - 
Sanaa Ahmed M.D - Ahmed Heshmat M.D - Sawsan 
Osman Ph.D - Fathy Nasr M.D - Reda Awad M.D - Adel 
Madany M.D - Abdul Shafy Khashaba M.D - Shahira Loza 
M.D - Momtaz Abdulwahab M.D - Saied Abdul Azeem 
M.D - Samir Farag Ph.D - Hussein Morsy M.D - Nabeil 
Abdul Hamid Ph.D - Ekbal Al Amir Ph.D - Abdo El Dod 
M.D - Mohamed Ghanem M.D - Aida Seif El Nasr M.D - 
Hashem Bahary M.D - Afaf Hamed M.D - Mosaad Oweis 
Ph.D - Abdil Menim Ashour M.D - Ahmed raouf M.D - 
Fathy Affify M.D - Monier Fawsy M.D - Foad Abu El Magd 
M.D - Fathy Loza M.D - Helmy Ghaly M.D - Mostafa 
Shaheen M.D - Mahmoud Hamoda M.D - Faisal Hegazy 
Ph.D 
 

 

 عادل  -يحيى الرخاوي    : الهيـئــة العلمـيــة اإلقليمـيــة     
 - سعيد عبد العظيم - عادل الشيشاي    - أنـور العتربي     -صـادق   

 حافظ  - يسري عبد المحسن     - فاطمة موسى    -سامية عبد الرحمن    
 - أحمد حشمت      - سناء أحمد    - راشد عبد اللطيف     -األطرونـي   

 عبد  -ل مدني    عاد - رضا عواد      - فتحي نصر    -سوسـن عثمان    
 - سمير فرج    - مختار عبد الوهاب     - شهيرة لوزة    -الشفيع خشبة   

 - عبدو الدد    - إقبال األمير    - نبيل عبد الحميد     -حسـين مرسـي     
 - عفاف حامد    - هاشم بهاري    - عايدة سيف النصر     -محمد غنام   

 فتحي  - أحمد رؤوف    - عـبد المنعم عاشور      -مسـاعد عويـس     
 حلمي  - فتحي لوزة    - أبو المجد     فؤاد - منـيار فوزي     -عفيفـي   

  فيصل حجازي- محمود حمودة - مصطفى شاهين -غالي 

□ Local Organizing Committee :  �  اللجنــة المنظمــة المحليــة: 
 

Mohamed Abdul Mageid Ph.D - Nefissa Abdul Kader 
Ph.D - Nelly Mahgoup PHD - Mahmoud Abou El 
Azayem M.D - Lotfy El Sherbieny M.D - Mohamed 
Ahmed Gamal  - Hussein Zohdy M.D - Amr Osman 
Ph.D - Sohir Hamed M.D - Mokhtar Abdul Ghany - 
Wagdy Ishak - Intsar Ahmed 

 

 

 
 - نيللي محجوب    - نفيسة عبد القادر     -محمـد عـبد المجـيد       
 - محمد أحمد جمال  - لطفي الشربيني    -محمـود أبـو العزايم      

 مختار عبد   - سهير حامد    - عمـر عثمان      - حسـين زهـدي   
  انتصار أحمد-الغني 

□ Partnership committee :  �  الهيئــة الداعمــة: 
 

Chairperson : Ahmed Moheit WHO (Iran) 
 

 
 

 )إيران( أحمد محيط  :الرئيــس

Co-chairpersons : 
 

R. Srinivasa Murthy WHO (India) / Mostafa Ma 
IFNGO (Malaysia) / Naser Loza WPR (Egypt) / Tarek 
Okasha WPA (Egypt) / Haroon Shoudery WPA 
(Pakistan) 

 

 

  :الرؤســاء المساعــدون
 

نصر لوزا   / )ماليزيا(مصطفى ما    / )الهند(سرينفسـا ميرثـي     .ر
 )باكستان(هارون شودري  / )مصر(طارق عكاشة  / )مصر(

□ Committee for reviewing of scientific and program 
coordination :  �  الهيئــة المنسقــة للبرنامــج العلمــي: 

 
Chairpersons :   

 : الرؤســـاء 
 
Mahmoud El Batrawy (Egypt) / Ahmed Abdulla 
(Egypt) / Mohamed Saad (Egypt) / Samier Abou El 
Magd (Egypt) / Abdul Azeem Abdeen (Egypt) / Salah 
kotby (Egypt) 

 

 

 
محمد سعد   / )مصر(أحمد عبد اهللا     / )مصر(محمـود البتراوي    

عبد العظيم عابدين    / )مصر(سـمير أبـو المجـد        / )مصـر (
 )مصر(صالح قطبي  / )مصر(

 
□ Continious Education Committee : 

 : هيئــة التكويــن المستمــر  �  

Chairperson : Elisabeth M. Coker (USA) 
 

 )الواليات المتحدة( إليزابيت كوكر  :الرئيـــس 

Co-chairpersons : 
Max Abbot (New Zealand) 
Refaat Kassem (Egypt) 

 

 
  :الرؤســاء المساعــدون

 )نيوزيلندا (ماكس أيوث 
 )مصر(رفعت قاسم 

 
□ Committee for Co-ordination with WFMH 
Collaborative Centers : 

 
 

 :حــاد العالمـي الهيئــة المنسقـة مـع االت �

Chairperson : Max Abbot 
  ماكس أيوت :الرئيـــس  

Co-chairperson : Preston J.Garrison (USA) 
الواليات (قريسـون   .  برسـتون ج    :الرئـيـس المسـاعـد     

 )المتحدة
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Congress Topics :  : محــاور الملتقـــى   
 
Axis 1 : Heightening public Awareness About the 
importance of equity in mental health :  
 

  
 رفع مستوى تكافؤ الرعاية في الصحة النفسية: المحــور األول 

1.1 Equity issues in mental health :  
(Research papers addressing the need to heighten public 
awareness about the importance of equity in financing 
mental health, gender issues, rural-urban care, 
involvement of users/consumers and prevention programs 
versus management programs). 

 

 التكافؤ في توزيع خدمات الصحة النفسية 1.1 
مقدمة في هذا المحور على أهمية رفع مستوى                                     تركز أوراق البحث ال              

الصحة النفسية بتكافؤ الرعاية من خالل الدعم المالي، تجاوز                                              
الحضري،       -إشكالية االنتماء الجنسي، الحد من التفاوت الريفي                                   
 .المساهمة في إعداد برامج الوقاية و حسن توزيع الخدمات                                        

 
Axis 2 : Promotion of mental health and optimal 
functioning : 
 

 التوظيف األمثل لرفع مستوى الصحة النفسية: المحــور الثانـي  

2.1 Mental health national/Regional/Global awareness and 
promotion campaigns : 

(Case studies of successful mental health promotion 
programs and media packages addressing specific needs 
and topics, including culturally sensitive messages using 
internet, web page and media-based educational 
programs) 

2.2 Promoting emotional well-being across the life span : 
Workshop presentations describing successful programs 
and strategies for promoting emotional well-being of 
infants, children, young adults, men and women, and the 
elderly. 

2.3 School-based mental and emotional health education 
Presentations on examples of successful educational and 
instructional materials on healthy emotional development, 
including school-based programs addressing conflict 
resolution, social skills development, leadership training, 
peer and family relations etc. 

2.4 Promoting mentally health lifestyles: 
Paper and workshop presentations on promoting mental 
and emotional health in activities of daily life (mental 
health and work, management of life stresses, 
responsible parenting, mental health and religion, mental 
health and the community, mental health and politics, 
mental health and the law, culture and mental health etc 
.) 

العالمي من         /اإلقليمي      / االهتمام بالصحة النفسية على المستوى القطري                                  2.1 
 خالل حمالت التحسيس              

دراسـة الحـاالت الـناجحة في حمالت التحسيس بأهمية الصحة           
النفسـية مـن خالل برامج إعالمية متكاملة موجهة إلى مجموعات           

سواء حسـب اهـتماماتها مع األخذ باالعتبار خصوصياتها الثقافية          
باسـتعمال اإلنترنـت أو الـبرامج الـتربوية على مستوى وسائل            

 .اإلعالم
  العمل على تحقيق الراحة النفسية خالل كافة مراحل الحياة                                         2.2

تقـدم في ورشات العمل استراتيجيات البرامج الناجحة لدعم الراحة          
 النفسية لإلنسان في جميع مراحل عمره 

 التربية الصحية الوجدانية من خالل                            دعم المدرسة األساسية النفسية و                         2.3
عرض أمثلة لبعض البرامج التربوية و التعليمية الناجحة في تطور                                                
الصحة الوجدانية، و يدخل في إطار المدرسة األساسية البرامج الموجهة                                                     

 إلى حلول الصراعات و تطوير المهارات االجتماعية                                   
  دعم الصحة النفسية حسب أنماط الحياة                           2.4

ت العمل ورقات البحث التي تدعم الصحة العقلية و         نقـدم في ورشا   
العمل و الصحة   (الوجدانـية فـي مخـتلف أنشـطة الحياة اليومية           

النفسية، مواجهة مواقف الشدة، المسؤولية الوالدية، الدين و الصحة         
العقلـية، الصـحة النفسية و التجمعات البشرية، الصحة النفسية و           

... ، الثقافة و الصحة النفسية      السياسـية، الصحة النفسية و القانون     
 .)إلخ

 
Axis 3 : Prevention of mental, behavioural and 
psychosocial disorders : 
 

الوقاية من االضطرابات العقلية، السلوكية و      : المحـــور الثالـــث      
 النفستماعية

3.1 Building evidence based knowledge on the prevention of 
mental behabioral and psychosocial disorders 

Scientific papers on current research efforts to enhance 
the body of knowledge about the prevention of mental, 
behabioral and psychosocial disorders. 

 

 تكوين معارف أساسية  للحماية من االضطرابات النفسية، السلوكية و           3.1 
 .فستماعيةالن

تقديـم ورقـات علمـية حـول مسـتجدات جهود البحث للوقاية من              
 االضطرابات النفسية، السلوكية و النفستماعية

 
Axis 4 : Improved care and treatment of those with 
mental, behabioral and psychosocial disorders 
 

بين باضطرابات  تطوير الرعاية و المداواة للمصا    : المحــور الرابــع    
 .نفسية، سلوكية و نفستماعية

 
4.1 Mental health public policy 
4.2 Community mental health care models 
4.3 Primary mental health programs across cultures 
4.4 Recent advance in understanding of the epidemiology of 
mental disorders 
4.5 Recent advances in schizophrenia and its management, 
current findings in mood disorders, substance abuse 
prevention, treatment and recovery houses, update on new 
psychotropic drugs research, update on neuro-psychiatry, 
brain mapping and imaging, computers and mental health, 

  الصحة النفسية و السياسة العامة4.1 
 . أنموذج رعاية الصحة النفسية للمجموعات السكانية4.2
  برنامج الصحة النفسية األولي حسب الثقافات4.3
  مستجدات وبائيات االضطرابات النفسية4.4
 مسـتجدات الفصـام و رعايـته، مستجدات االضطرابات المزاجية،           4.5

المتابعة المنزلية، مستجدات أبحاث األدوية     الوقاية من اإلدمان، المداواة و      
 النفسية، مستجدات الطبنفسعصبي، التصوير الدماغي، المعلوماتية و 
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Congress  àmûßŠpa 
 

emergency mental health services by telephone and tele-
mental health services 
4.6 Cultural and societal issues 

(Mental health of victims of trauma, war, and 
displacement, the mental health consequences of 
HIV/AIDS, mental health needs of the physically and 
medically disabled). 

4.7 The relationship between physical and mental health : 
Co-occurring physical and mental disorders. 

 

الصحة العقلية، خدمات طوارئ الصحة العقلية من خالل الهاتف و الطب            
 .عن بعد

  رعاية ضحايا الصراعات الثقافية و االجتماعية4.6
الصحة العقلية لضحايا الصدمة، الحروب و التهجير، أثر اإليدز على          

 .الصحة العقلية، حاجيات الصحة النفسية للمعوقين
مصاحبة المرض الجسدي   : و العقلية    العالقـة بيـن الصحة الجسمية        4.7

 .للمرض العقلي

Axis 5 : Special emphasis training tracks :  
 التدريـب المختـص: المحــور الخامــس   

5.1 Skills training in recovery and peer support 
5.2 Capacity building and strengthening effective mental 
health associations. 
5.3 Mental health advocacy training for citizen advocates 
5.4 The mental health of caregivers and family members of 
persons with mental and behavioural disorders 
 

 

  التدريب على مهارات الرعاية و التقويم5.1
  دعم و تكوين جمعيات الصحة النفسية الفعالة5.2
  العمل على دعم الصحة النفسية للمواطن5.3
 تقديـم خدمـات رعايـة الصـحة العقلـية ألفراد العائلة المصابين              5.4

 .باضطرابات نفسية و سلوكية

    WFMH and the congress program committee will design the 
tracks included in Axis 5. Individual abstracts for the topics 
included in this Axis are by invitation and may not be accepted 
through the general abstract submission process. 
 

 

    تعلـم هيـئة بـرنامج المؤتمـر و االتحاد العالمي للصحة النفسية أن              
ورقـات األبحـاث الخاصـة بـالمحور الخامس ال تخضع لمبدأ إرسال             

 .صةالملخصات إنما من خالل دعوات خا

Sponsored by :  :المؤسســـات الراعيــة للمؤتمــر   

 
The carter center ministry of social work 
Ministry of health - Egypt 
Ministry of Youth - Egypt 

 

 

 
 مركز جيمي كارتر للعمل االجتماعي

  مصر–وزارة الصحة 
  مصر–وزارة الشباب 

 
How to Contact  Us :  :السترشــاد لمزيــد ا  

 
Home page : http://www.medical-design.net/mentalhealth2005/    
 
Congress Secretary : Mr. Wagdy ISHAK   
   
E.mail : conference@medical-design.net  
 
Congress President : Dr. Ahmed ABOUELAZAYEM  
 
E.mail : conference@medical-design.net    

  
 2005mentalhealth/net.design-medical.www://http/ : الموقع على الويب

 وجدي إسحاق  : سكرتيريا المؤتمر

 net.design-conference@medical : البريد اإللكتروني

 أحمد أبو العزايم . د : رئيس المؤتمر

 net.design-conference@medical : البريد اإللكتروني
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