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  EMDREMDREMDREMDRعلى عالج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين  يةالتدريبالدورة 

    )HAPHAPHAPHAP(ـــــة  ــدة اإلنسانيــــــج المساعــــــــــــبرنام
  مملكة المتحدة  و أيرلندافـي رابطة عالج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين في ال

  
 )EMDR Training Part-1(ا��ء ا�ول � ��ر	�� ا���ج 
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في خدمات  اشتغالن يجب أن يكون لديهم خبرة يالمشترككل * 
  . نفسيالعالج ال

أو /همانبلدرسمي للممارسة في  رخيصيجب أن يكون لديهم ت*
  .أوروبا في أو/المملكة المتحدةفي 

على األقل من سنتين  أمضىقد  المشترك من المفضل أن يكون* 
  .رخيص الممارسةبعد ت العمل

 -:يجب أن يكون من المشتغلين في منطقة الشرق األوسط* 
الصدمة حاالت  ت النزاعات واتحدي واجهالبلدان الّتي توالمتقدمين من 

، األردنالعراق، ليبيا، :  ذلك مثالفي القبول وية األول مسيكون له
  .سوريا، لبنان، مصر، تركيا

التدريب سيكون باللغة العربية، مع بعض التدريب باللغة * 
  .اللغة العربيةإلى ترجمة مترافقا باإلنكليزية 

  ا���ّر�ـــ�ن ����ر	ــــ�

إبطال  الجفي تدريب ع مدربة مرخصة : تروــى زغــمن
عنوان عملها و) EMDR(وإعادة المعالجة بحركات العين  التحسس
  .الشرقية في القدس الدائم هو

لعالج من معهد في التدريب لمدرب مرخص : ري كونوكيإم
في  )EMDR(إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين 

علم النفس السريري، معهد الدراسات  اختصاصي، الواليات المتحدة
  .السلوكية، اسطنبول

  �ـــــــــــــــــــّ�ة �����	ــــــــــــد� 

دورة الجزء في  لالشتراكالتقديم نعلن البدء باستقبال استمارات 
عالج إبطال التحسس على تدريب من برنامج ال) من ثالثة أجزاء(األول 

الجزء الثاني  .كما مبين أعاله) EMDR(وإعادة المعالجة بحركات العين 
  .2014عقدان في اسطنبول خالل العام والثالث من التدريب سي

في مجال الصحة النفسية شتغلين من كل الم ينتقدممنرحب بال
والعقلية المدرجة وظائفهم أدناه و الذين يقيمون ويعملون في الشرق 

ي عدا مجانللذين سيقبلون في الدورة التدريب  كونيسو . األوسط حاليا
ر التي يجب أن يتكفل ثمن مالزم التدريب، و تكاليف السكن والسف

  .المتدربون أو منظماتهم بتغطيتها

���  �ــــــــــــ�����	  ــــــــــ� ا�����	ــــــــو

 Clinical( علم النفس السريريالمختصات  والمختصون ب
Psychologists(  

  )Psychiatrists( نفسانيونال طباءالطبيبات واأل

  )Psychotherapists( نفسانيونالمعالجون المعالجات وال

  )Counsellors( النفسي اإلرشادالمشتغلون في مجال و المشتغالت

 Mental( الصحة النفسيةفي مجال ممرضات الو ونممرضال
Health Nurses(  

ن والحاصلو )Social Workers( نواالجتماعيباحثات والباحثون ال
  على تدريب في العالج النفسي
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Humanitarian Assistance Programmes 

Supporting work in traumatised  
communities worldwide 
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