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אא
  نادي العلوم العصبية و النفسية و االجتماعية 
 
 
 
 السعــوديـــة –املدينــة املنــورة   

  م2009 -2008/هـ  1431 -1430لعامي  الندوات و املؤمترات العلمية
  

    

 : اتـــــفعاليال

 .الدورة التدريبية الثانية لألخصائيين النفسيين 

 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 :الفئة املستهدفة

  .األخصائيين النفسيين 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  3/  22 -هـ   1429  / 3/  14

 : اتـــــالفعالي

 .وي عن المخدراتالبرنامج التوع

 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 :الفئة املستهدفة

 .جميع العاملين في الحقل الصحي 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008 /  3  /26 -24 -هـ   1429/  3 / 16-18

 : اتـــــالفعالي

 ) .لألطباء ( الدورة التدريبية الرابعة عشر في الطب النفسي 

 :اـمكان إنعقاده

  قاعة المحاضرات بمستشفى الطب النفسي

 :الفئة املستهدفة

  .جميع األطباء والمعالجين 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  2-3/  29 -  هـ 1429/  3/  21-25

 يــي الثانـل الدراسـف الفصــازة منتصــإج
 م18/4/2008-9 ---هـ 3-12/4/1429 

 :اتـــــالفعالي

المرضى ( شة عمل األخصائيين اإلجتماعيين بعنوان ور
   )األسباب والحلول : المزمنين في المستشفيات العامة 

 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 

 2008  
 : اتـــــالفعالي

+ لقاء توعوي + إضطرابات النمو الشامل واضطراب التوحد 
 .محمد غزي الدين / لألستاذ الدكتور الزائر  عيادة سريرية

 :اـمكان إنعقاده

  .الخيمة الصحية بمستشفى النساء والوالدة واألطفال  

 :الفئة املستهدفة

األطباء واألخصائيين النفسيين واإلجتماعيين والمرشدين  
  .الطالبيين ومختصو التربية الخاصة 

 :م/التاريــخ هـ

 م2008/  01 / 28 -هـ   1429 /  1  / 19 

 ي األول ـــل الدراســـار الفصــــإختب
 •م 26/1/2008 -هـ 17/1/1429 

  

 امــــــف العـــازة منتصـــــإج
 م15/2/2008إىل  6/2 -هـ 8/2/1429إىل  28/1من 

 : اتـــــالفعالي

 .التدريبية السادسة للتمريض النفسي  الدورة

 :اـمكان إنعقاده

  طب النفسيقاعة المحاضرات بمستشفى ال 

 :الفئة املستهدفة

  هيئة التمريض 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008 / 2 / 20 -16 -هـ 1429 /  2  /13 -9

 : اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية والنفسية  30الملتقى الربع سنوي 
 .اإلجتماعية بالمدينة المنورة 

 :اـمكان إنعقاده

 المدينة أبروي فندق

 :الفئة املستهدفة

جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب النفسي  أطباء
  وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  2/  17 -هـ  1429/  2/  10
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 :الفئة املستهدفة

  الدعوة مفتوحة

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008 / 7 / 2 – 6/  28  -هـ  1429/  6/  24-28

 : اتـــــالفعالي

 ندوة األمراض النفسية وعالقتها بالعنف األسري

 :اـمكان إنعقاده

  المركز الثقافي بإسكان الملك فهد

 :الفئة املستهدفة

 الدعوة مفتوحة

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  7/  2  -هـ  1429/  6/  28 

 : اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية و النفسية  33نوي الملتقى الربع س
 .اإلجتماعية 

 :اـمكان إنعقاده

  فندق المدينة أبروي

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب 
  .النفسي وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  10/  12  -هـ    1429/  10/  12

 ىـــد األضحـــازة عيـــة إجــــبداي
 م2/12/2008 -هـ 4/12/1429 

  

 ة ــــــة الدراســـــبداي
 م14/12/2008  -هـ 16/12/1429

 :اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية والنفسية 34الملتقى الربع سنوي 
   .واإلجتماعية بالمدينة المنورة 

 :اـمكان إنعقاده

  فندق المدينة أبروي

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب 
  .النفسي وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

 م 2008/  12/   14  -هـ  1429/  12/   16
 :اتـــــالفعالي

 ) .خمس أيام ( دورة مهارات اإلتصال الفعال 

 :الفئة املستهدفة 

  األخصائيين النفسيين واإلجتماعيين 

 :م/اريــخ هـالت

  م 2008/  4/  23-22   -هـ  1429/  4/  16-17

 : اتـــــالفعالي

الملتقى العلمي السنوي الثاني للصحة النفسية واإلجتماعية 
  ) .على مستوى المملكة ( والمعرض المصاحب 

 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب النفسي 
  .وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  5/   15-14 -هـ   1429  / 5/  9-10

 : اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية والنفسية 31الملتقى الربع سنوي 
  .واإلجتماعية بالمدينة المنورة 

 :اـمكان إنعقاده

 فندق المدينة أبروي 

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب النفسي 
  .وأخصائيو علم النفس واإلجتماع

 :م/التاريــخ هـ

  م 2008/  5/  18  -هـ   1429/  5/  13

 يـــي الثانـــل الدراســـارات الفصـــإختب
 م25/6/2008-14---هـ 10-21/6/1429 
 :اتـــــاليالفع

لنادي العلوم العصبية و النفسية  32الملتقى الربع سنوي  
 .اإلجتماعية 

 :اـمكان إنعقاده

  فندق المدينة أبروي

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب النفسي 
  .وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

 م 2008/  6/   29  -هـ  1429/  6/  25
 : اتـــــالفعالي

  الدورة التأهيلية الطبية األولى للمقبلين على الزواج
 :اـمكان إنعقاده

  المركز الثقافي بإسكان الملك فهد
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 :م/التاريــخ هـ

  م  2009 / 3 / 1   -هـ  1430/  3/  4 

 :اتـــــالفعالي

الملتقى العلمي السنوي الثالث للصحة النفسية واإلجتماعية 
  )على مستوى المملكة ( والمعرض المصاحب 

 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب 
  .النفس واإلجتماع  النفسي وأخصائيو علم

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  3/  26-25 -هـ  1430/  3/  28-29

 :اتـــــالفعالي

 6( النفسي   الدورة التدريبية المكثفة السابعة للتمريض
  ) .أسابيع 

 :اـمكان إنعقاده

  قاعة المحاضرات بمستشفى الطب النفسي

 :الفئة املستهدفة

  .هيئة التمريض  .

 :م/التاريــخ هـ

   م3/6/2009-18/4  -  هـ22/4-9/6/1430

 :اتـــــالفعالي

عرفان وباقدو / المؤتمر السنوي الخامس لمستشفيات د 
  ( ............................................)بعنوان 

 :اـمكان إنعقاده

   مشاركة -جدة 

 :الفئة املستهدفة

  للجهات المعنية

 :م/التاريــخ هـ

..........................  

 :اتـــــالفعالي

المؤتمر السنوي السابع لمستشفيات السعودي األلماني في 
  .الطب النفسي 

 :اـمكان إنعقاده

   مشاركة -جدة 

 :الفئة املستهدفة

  للجهات المعنية

 :م/التاريــخ هـ

.......................... 

 :اـمكان إنعقاده 

 ملك فهدقاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى ال 

 :الفئة املستهدفة

  .األطباء ومسئولي اإلدارة الوسطى والدنيا 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  1/  2   -هـ  1430/  1/  6

 :اتـــــالفعالي

   ) .خمس أيام ( دورة فنيات التعامل مع الضغوط 

 :اـمكان إنعقاده

  قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد

 :ستهدفةالفئة امل

  .األطباء ومسئولي اإلدارة العليا و الوسطى  

 :م/التاريــخ هـ

   م 2009/  1/  16  -هـ  1430/  1/  20

2009  
 

ي األول ــل الدراســار الفصــة اختبـــبداي
 7/2/2009 –هـ 12/2/1430

 

 امـــف العــــازة منتصــــة إجــــبداي
 م18/2/2009هـ 23/2/1430 

 

لفصل الدراسي الثاني بداية الدراسة ل
 م28/2/2009 -هـ 3/3/1430

 :اتـــــالفعالي

( الدورة التدريبية المكثفة الخامسة عشر في الطب النفسي 
   أسابيع 6 )لألطباء 

 :اـمكان إنعقاده

  قاعة المحاضرات بمستشفى الطب النفسي

 :الفئة املستهدفة

  .جميع األطباء والمعالجين 

 :م/التاريــخ هـ

  م15/4/2009-28/2  -  هـ19/4/1430- 3/3

 :اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية والنفسية  35الملتقى الربع سنوي 
  .واإلجتماعية بالمدينة المنورة 

 :اـمكان إنعقاده

 .المدينة أبروي  فندق

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب النفسي 
   ماعوأخصائيو علم النفس واإلجت
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 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 :الفئة املستهدفة

  .جميع األطباء 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  6/   8-4 -هـ  1430/  6/  12-16

ي ـي الثانـلدراسل اـار الفصــة اختبــبداي
 20/6/2009 –هـ  27/6/1430

 

  بدايـــة إجــــازة ايـــة العــــام
 م1/7/2009 -هـ 8/7/1430

 :اتـــــالفعالي

أسبوع ( الدورة التأهيلية الطبية الثانية للمقبلين على الزواج 
  ) كامل

 :اـمكان إنعقاده

  المدينة

 :الفئة املستهدفة

  .للكل 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  7/  7-3 -هـ 1430/  7/  11-15

 :اتـــــالفعالي

  )أسبوع كامل  (دورة التوعية بأضرار المخدرات 

 :اـمكان إنعقاده

  المدينة

 :الفئة املستهدفة

 للكل

 :م/التاريــخ هـ

   2009/  7/  14-10 -هـ  1430/  7/  18-22

 بداية العام الدراسي 
 )م 26/9/2009 -هـ 7/10/1430( هـ 1430/1431

 :اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية و النفسية  37الربع سنوي  الملتقى
 . واإلجتماعية

 :اـمكان إنعقاده

  .فندق المدينة أبروي 

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب 
  .النفسي وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

 م 2009/  9/   27  - هـ 1430/  10/  8

 :اتـــــالفعالي 

اللقاء السنوي السادس لمشرفي الصحة النفسية واإلجتماعية 
 . بالمملكة

 :اـمكان إنعقاده

 مشاركة

 :الفئة املستهدفة

  للجهات المعنية

 :م/التاريــخ هـ

..........................  

 :اتـــــالفعالي

النفسية ، المرأة ، دورة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن األمراض 
  .الرجل ، العالقة الزوجية ، العالقة الحميمة 

 :اـمكان إنعقاده

  المدينة

 :الفئة املستهدفة

 .للكل 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  3/  25-24 -هـ  1430/  3/  28-29

 :اتـــــالفعالي

 (الدورة التدريبية الثالثة لألخصائيين النفسيين واإلجتماعيين 
  . )اسبوع كامل 

 :اـمكان إنعقاده

  .قاعة التدريب بالمركز الثقافي بإسكان مستشفى الملك فهد 

 :الفئة املستهدفة

  .األخصائيين النفسيين واإلجتماعيين  

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  5/   31  -هـ  1430/  6/  5

 :اتـــــالفعالي

لنادي العلوم العصبية والنفسية  36الملتقى الربع سنوي 
  يةواإلجتماع

 :اـمكان إنعقاده

  .فندق المدينة أبروي 

 :الفئة املستهدفة

أطباء جراحة المخ واألعصاب وأقسام العصبية والطب النفسي 
  .وأخصائيو علم النفس واإلجتماع 

 :م/التاريــخ هـ

  م 2009/  5/   31  -هـ  1430/  6/  6

 :اتـــــالفعالي

  .مهارات اإلستشارات الطبية 
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