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 برعايةيوم دراسي 
 نــــللتأمي ةــــالعربي ةـــالشرآ
 األخصائيني االجتماعيني والنفسيني نقابة

 
 نابلس – الطابق التاسع، قاعة السلطان، فندق القصر - 9.30الساعة  - 2008 /25/2 االثنني 
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 25/2/2008ن ـ ـــــــــاالثني يــــــــــوم الدراســـــج اليــــبرنام
 التســـجيل  9.30-10 
السالم الوطني  - تالوة آيات من الذكر الحكيم 10-10.05 

 الفلسطيني
حسين . أ - كلمة شركة المؤسسة العربية للتأمين  10.10 -10.05 

 األحمد
جمال . د - افظة نابلسكلمة عطوفة محافظ مح 10.15 -10.10 

 المحيسن
.  أ- كلمة نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسين 10.20 -10.15 

 أحمد دويكات
 علياء الشعار.   أ-" الجلسة األولى  " 10.25 -10.20  

 تيسير التميمي. د -  الورقة األولى10.45 -10.25 

 العقيد عبد اهللا كميل - الورقة الثانية 11.05 -10.45 

 جولتان حجازي. د - الورقة الثالثة 11.25 -11.05 
  نقــــاش11.40 -11.25 
 استراحة ـ ضيافة خفيفة ـ صالة الظهر 12.00 -11.40 
فايز محاميد. أ - "الجلسة الثانية "  12.05 -12.00 

يوسف ذياب. د   -الورقة األولى 12.25 -12.05 

 وائل أبو الحسن. د -الورقة الثانية   12.45 -12.25 
 الورقة الثالثة بشار عنبوسي.  أ01.05 -12.45 
 نقــــاش  01.25 -01.05 
اللجنة  - إعالن بيان توصيات اليوم الدراسي 01.40 -01.25 

 التحضيرية
 ) الطابق الرابع كافتيريا،( استراحة غداء  02.20 -01.40 

 

ألولـــــــــىة اــــــــــــــالجلس  
ى    • ة األول رسيخ سـيادة   ي في ت   دور القضاء الشرع   :الورق

ـ مظاهر الفلتان األمني القانون والتخلص من    سـماحة  بقلم 
الدكتور تيسير رجب التميمي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني        

 .األعلى

ة   •  أثر تدني الصحة النفسية والرضا الوظيفي       :الورقة الثاني
 قوات األمن الفلسطيني في محافظه نابلس       منتسبي   ةعلى مهني 

 كميل مدير المخابرات العامة بمحافظة      ـ  بقلم العقيد عبد اهللا     
 .نابلس

ة   • ة الثالث   ثقافة الخوف في المجتمـع الفلـسطيني  :الورق
بقلم الدكتور يوسف ذيـاب   ـ   الواقع وطرق التدخلتشخيص

 .جامعة القدس المفتوحة/ عواد مدير منطقة نابلس التعليمية

ةـــــــــــــة الثانيــــــــــــــالجلس  
ة    • ة الرابع ثار النفسية واالجتماعيـة الناتجـة عـن         اآل :الورق

األحداث السياسية والعسكرية دراسة ميدانيـة علـى عينـة مـن             
بقلـم الـدكتورة جولتـان حجـازي     ـ  في قطاع غزة  نالفلسطينيي

 زة الرؤوف الطالع ـ جامعة األقصى ـ غدوالدكتور عب

ة الخامسة    •  اضطرابات ما بعد ضغط الصدمة جـراء        :الورق
اإلسرائيلية المتكررة في منطقـة جنـين وآثارهـا         فعل االجتياحات   

ـ النفسية واالجتماعية على الطفل الفلسطيني  بقلم الدكتور وائل أبو  
ـ كلية العلوم واآلداب الجامعة العربية       الحسن والدكتور جهاد حمد   

 . جنين- األمريكية

دور اإلرشاد التربوي المدرسي في مواجهة       :سادسةالورقة ال   •
مـدير دائـرة    بقلم الدكتور بشار عنبوسي ـ  منيان األمظاهر الفلت

 .وزارة التربية والتعليم العالي اإلرشاد التربوي

 مجيعا حنو وطٍن واحٍد أمٍن نفسيا ومجتمعيا وقانونيا
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