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  باملدينة املنورةيــنفسب الــى الطــمستشف، اجلمعية السعودية للطب النفسي: املنظمون
 ، اهليئــة السعوديــة للتخصصــات الطبيــةةـــة النفسيــوزارة الصح

 ؛ السعوديـــةاملدينـــة املنـــورة م 2007 /04-03 /05-31 املوافق لـ. هـ 12-16/03/1428
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 . محمد خالد. الحارثي، د
 استراح: 9:00 -4:00 

أحمد . فنيات العالج النفسي الدرامي، رئيس الجلسة د: المحور الرابع
حافظ

ي مجال العالج النفسي المسرحي ودوره ف: 9:20 -9:00 
 شادي عاشور.  د  الصحة النفسية

دور السيكودراما في عالج اإلدمان والتوعية : 9:40 -9:20 
 راشد الشعراني.  د  من أضراره

فنيات العالج الدرامي في مجال الصحة : 10:00 -9:40 
 النفسي
 أحمد حافظ.  د نقاش: 10:20 -10:00 

 واالجتماعية فعاليات اللقاء السنوي الرابع لمشرفي الصحة النفسية
 2007 أبريل 01 هـ الموافق 13/03/1428األحد 

 أصدقاء السعادة/ التسجيل والضيافة :8:00 -30: 
 ىــــــــــــــــــة األولــــــــــــــالجلس

عرض خاص بالخدمات الصحية ( االفتتاحية :8:30 -8:00 
 .سهل سالمة مدير عام الشئون الصحية.  د)المجتمعية

تالوة محضر االجتماع السابق : حور األولالم: 8:30-9:30 
 عبد الحميد الحبيب. د   ومتابعة ما أنجز من توصيات)الثالث(

  برامج التوعية والتثقيف: المحور الثاني: 10:00 -9:30 
شيخ إدريس، رئيس الجلسة . وليد طلعت، د. أحمد حافظ، د. د
 عبد الحميد الحبيب. د

 لثانيورشة عمل المحور ا: 10:45 -10:00 
 استراحة وصالة الضحى: 10:45-11:00 
برامج الخدمة المجتمعية : المحور الثالث: 11:30 -11:00 

 :في الصحة النفسية واإلدمان
 برامج الرعاية الالحقة •
 برامج ناقهي األمراض النفسية •

 عبد اهللا الشرقي. رياض النملة، رئيس الجلسة د. د

 ةـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــالجلس
 ورشة عمل المحور الثالث: 12:15 -11:30 
 استراحة وصالة الظهر: 12:45 -12:15 
  مشروع نظام الصحة النفسية: المحور الرابع: 1:15 -12:45 
صالح الشبل، رئيس . ذلول، دعبد اهللا اله. خليل القويفلي، د. د

 عثمان الحاج. الجلسة د
 األحد عمل ليوم ةملخص وتوصيات ورش: 2:15 -1:15 
  لجنة الصياغة م 01/04/2007هـ الموافق لـ13/03/1428

 استراحة صالة العصر ومأدبة الخير  ضيافة : 4:00 -2:15 

 31/03/2007ق لــــــــــ المواف12/03/1428ت ـــــــالسب 
 مجموعة صناع الحياة،  الضيافة، التسجيل،االستقبال: 8:00 -7:30 

عبد الحميد . د:  الجلسةرئيس/ االستشارات الزوجية: المحور األول
محمد الزهراني. الحبيب، مساعد رئيس الجلسة د  

 االفتتاحية: 8:20 -8 
  منى الصواف-: خدمة طب نفسي النساء: 8:40 -8:20 
  عمر المديفر.د: خدمة العالج األسري والزواجي: 8:40-9 
  محمود رشاد.د: اإلرشاد النفسي للمقبلين على الزواج :9-9:20 
  أحمد حافظ.د: ج االضطرابات النفسية الجنسيةعال: 9:20-9:40 
 محمد .د:  أساليب مواجهة العنف ضد المرأة:10 :9:40 

 األحمدي
 استراحة صالة الضحى: 10:20: 10 
الجوانب الشرعية للتطبيقات العالجية للعالج : 10:40 -10:20 

 . قيس آل مبارك.د: األسري والزواجي والجنسي
رأفت . عبد اهللا الشنقيطي، د.  ورشة عمل، إدارة د:10:40-12 

 .أيمن عرقسوس. شقدار، د

دور الجمعيات الخيرية والتطوعية في التوعية النفسية : المحور الثاني
 محمد شاوش/ رئيس الجلسة د/ وحل المشاآل الزوجية واألسرية

 ساندي كردي.  د مجموعة أصدقاء السعادة: 12:05 -12 
. ت االجتماعية مالجمعية الخيرية للخدما: 12:10 -12:05 

 يحي سيف
. الجمعية الخيرية للزواج ورعاية األسرة أ: 12:15 -12:10 

 فيصل الشدوخي
 هديل الميمني. أ مجموعة صناع الحياة : 12:20 -12:15 
 أسئلة ونقاش: 12:30 -12:20 
  صالة الظهر استراحة: 1:00 -12:30 

ليمية الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية والتع: المحور الثالث
مهدي القحطاني، مساعد رئيس . رئيس الجلسة د: لألطفال واليافعين

 منى السيهاتي. الجلسة د
. الرعاية الصحية النفسية لألطفال واليافعين  د: 1:20 -:1 

 عاطف قناوي
آمنة . الرعاية االجتماعية لألطفال واليافعين أ: 1:20-1:40 

 العباسي
صالح .  د  واليافعينالرعاية التعليمية لألطفال: 2:00 -1:40 

 األنصاري
االعتقاد الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية وأثره : 2:20 -2:00 

 عبد السالم الشويعر.  د  في األمراض النفسية
 أسئلة ونقاش: 2:40 -2:20 
  نواف. خالد إسماعيل، د.  د ورشة عمل إدارة: 4:00 -2:40 
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 استراحة صالة الضحى: 11:00 -10:30 
  التميز واألفكار اإلبداعية: المحور السابع: 12:00 -11:00 

 أحمد حافظ. د
الخطة التطويرية للخدمات : المحور الثامن: 12:20 -12:00 

 عبد الحميد الحبيب.  د  النفسية واالجتماعية
ر لمدراء المجمعات اجتماع مختص: 1:30 -12:20 

والمستشفيات ومدراء مكاتب الصحة النفسية بالمديريات    صالة 
 .الظهر
 لجنة  تالوة توصيات اللقاء السنوي الرابع: 2:30: 1:30 

 الصياغة
 زيارة المزرعة المدينية مع مأدبة الحنان: 4:30 -2:30 

 أصدقاء السعادة
 استراحة: 9:00 -4:30 
لتاريخية في طيبة الطيبة مع زيارة المآثر ا: 12:00 -9:00 

 أحمد حافظ.  ضيافة د  مآدبة الحب 

 اللجنة المنظمة  
  اللجنة المنظمة  )عرس الطب النفسي(حفل التكريم : 12:00 -9:00

 2007أبريل  02 هـ الموافق 14/03/1428اإلثنين 
 االستقبال والضيافة: 8:00 -7:30 

 ىــــــــــــــــــة األولــــــــــــــالجلس
برامج تحسين الجودة في : المحور الخامس: 8:30 -8:00 

محمود عبد . محمد شاوش، د.  د  الخدمات النفسية واالجتماعية
 رشاد سنوسي. الرحمن، رئيس الجلسة د

 ورشة عمل المحور الرابع: 9:15 -8:30 
دور الخدمات االجتماعية في : المحور السادس: 9:45 -9:15 

.  أ مستشفيات العامة والتخصصيةرعاية المرضى المزمنين في ال
 .محمد الزهراني. فريال كردي، رئيس الجلسة د

 ورشة العمل الخاصة بالمحور السادس: 10:30 -9:45 
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