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باإلتحاد العالمي للصحة  يس المجلس اإلقليمي لشرق المتوسطرئ
  النفسية 

  .أحمد جمال أبو العزايم.  د.أ 

   ــ�تــ��
ا��ء ــــــــرؤ�

  استاذ ورئيس فسم الطب النفسي       مجمد غانم.  دا 

  مستشار الطي النفسي    خليل فاضل.  د.أ

  استاذ الطب النفسي     وائل أبو هندي.  د.أ

  استاذ الطب النفسي      محمد المهدي.  د.أ

  استاذ الطب النفسي       احمد عبد اهللا.  دا 

  �ـــــــ� ا�������ـــــا����

  خالد مصطفى.  د

  أحمد لطفي.  د

  ابراهيم عبد اهللا. ا

  .ومجموعة من شباب األطباء 

  ع تحياتنام.. مرحبا بكم في االسكندرية 
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بمشاركة الثورة والصحة النفسية ، حول  ملتقى األسكندرية األول ينعقد 
، واألساتذة والعاملين في من كبار األطباء النفسيين في مصرمجموعة 

تحت و".. ثورة نفسانيون من أجل ال" مجال الصحة النفسية ، ومجموعة 
اإلتحاد العالمي  و, الدكتور محمد البنا  تقيب االطباء ياالسكندرية رعاية

للصحة النفسية ممثالً في المجلس اإلقليمي للصحة النفسية لشرق المتوسط 
عدة   وبمشاركة من –أحمد جمال أبو العزايم برئاسة األستاذ الدكتور 

رة األولى باألسكندرية يتم عقد هذا الملتقى للم. جهات علمية وطبية
  :ويتضمن مناقشة أوراق عمل علمية في المحاور التالية

  .الحالة النفسية للمصريين ومتغيرات ما بعد الثورة - 

 .عقد جديد لعهد جديد في عالقة السلطة والشعب - 

إزالة الحواجز النفسية والتحول من الصراع إلى الوفاق  - 
 .المجتمعي

 .ية المواجهةالمشكلة وكيف"  ..البلطجة"ثقافة  - 

اإلعالم ( دور النفسانيين في مرحلة التغيير في المجاالت المختلفة  - 
 ).الفنون  –الدين  –اإلقتصاد  - السلوك الفردي والجماعي -  التعليم –

  Workshopورشة عمل  و مش الملتقى حلقة نقاشيةتعقد على ها
  :لألطباء والمعالجين النفسيين بعنوان 

  "وتأهيل وعالج الصدمات النفسية مبادئ الطب النفسي " 

" Pharmacotherapy of PTSD and comorbid disorders"  

لدعوة للمشاركة  في الملتقى موجهة الى كل المتخصصين في ا
الصحة النفسية وجميع المهتمين بمحاور النقاش والشأن العام للثورة 

  .والصحة النفسية

  ر���ـــ� ا��#"�ـــــ�

  ألبنا الدكتور محمد: تقيب االطباء ياالسكندرية
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