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Assalamu alaikum 

I take the opprtunity to invite every single member of 

you to submit an abstract to be a speaker in the upcoming 

Conference in Religious- Spiritual Support for Patients 

(Chaplaincy & Pastoral care for patients). It will be held in 

Riyadh SAUDI ARABIA, next Jan 1-3/2013. 

It will be a real and great opprtunity to have a 

meeting that gother international speakers with differnt 

perspectives. 

 Every speaker will be offered A VISA and ticket. 

It will be nice to do omra and visit Madina. 

 Please send this to other mail-lists of possible interest. 

Also invite Non-Muslims. 

 Thank you 

Dr. Khalid Al-Jaber: Assistant professor, 
Consultant family physician & Psychotherapist.  

Topics 

• Religious/Spiritual Theories in patient care: 
Western perspecive 

• Religious/Spiritual Theories in patient care: Islamic 
perspecive 

• Religiosity scales: an overview 

• Is it religious care or spiritual care?  

• Essential Skills for Islamic Chaplin/Counselor 

• A Western Experience in pastoral care ( 

• An Islamic Experience in pastoral care 

• Interventions in Pastoral care: Western  

• Interventions in Pastoral care: Islamic  

• Training programs in Clinical pastoral care  

• Administrative stuff for pastoral care 

• Relegious coping: western 

• Religious coping: Islamic 

• Spiritual & Religious needs for patient 

�  أيها األخوة واألخوات

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

مجال  يطيب لي نيابة عن اللجنة العلمية دعوة المهتمين منكم في
أن يقدموا ما لديهم من أوراق  تقديم الدعم الديني والروحي للمرضى

علمية لعرضها في المؤتمر الدولي الذي سيقام بهذا الخصوص في 
 2013يناير  3-1هـ الموافق  1434 صفر 21-19الرياض أيام 

وتنظمه مدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة، .. ميالدي
 .بالتعاون مع عدة قطاعات

وحسب معلوماتنا فإن هذا المؤتمر أول أو من أوائل المؤتمرات في هذا 
المجال في العالم العربي، ونحن حريصون غاية الحرص على التعرف 

 .مجال الحيوي والنادر الذي يجمع بين عدة تخصصاتعلى المهتمين بهذا ال

تجدون برفقته ملصق اإلعالن عن المؤتمر، وملفا في المواضيع 
 .المقترحة للكتابة

ستوفر له   تقبل ورقته للتقديم كل متحدث من خارج السعودية 
 .تأشيرة زيارة وتذكرة سفر

 .مرضىتجاوبا مثمرا لخدمة ال  أتمنى أن نجد من األساتذة األفاضل

  وتقبلوا تحياتي
 ا���ري �� ا��ة و	��� ���� :د $��! �# "! ا ���

  �ـــــــــــــا���ا��

: التأصيل النظري للدعم الديني والروحاني للمرضى •
 النظريات الغربية

: التأصيل النظري للدعم الديني والروحاني للمرضى •
 النظريات اإلسالمية

 مقاييس التدين والروحانية •

 هل نستخدم مصطلح الدعم الديني أم الدعم الروحاني •

 المهارات األساسية للمرشد الديني الصحي •

 التجارب الغربية في الدعم الديني والروحي للمرضى •

 التجارب اإلسالمية في الدعم الديني والروحي للمرضى •

 رؤية غربية: التقنيات والتدخالت في اإلرشاد الديني الصحي •

 رؤية إسالمية: ي اإلرشاد الديني الصحيالتقنيات والتدخالت ف •

 برامج التدريب في اإلرشاد الديني الصحي •

 القضايا اإلدارية والتنظيمية في اإلرشاد الديني الصحي •

 رؤية غربية: التكيف الديني •

 رؤية إسالمية: التكيف الديني •

 االحتياجات الشرعية والروحانية للمرضى •
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