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وبناءا عن هذا تهدف الجمعية المصرية للعالجات والعمليات 
الجماعية إلى تعزيز ممارسة العالج الجماعي النفسي وتوسيع نطاق 
أنشطة العمليات الجماعية لغير المرضى خارج المجال العالجي، 

والمعلومات التي يتم تطبيقها واكتشافها باإلضافة إلى تبادل الخبرات 
في مجال العالج النفسي لدعم المجاالت األخرى مثل األسرة 

  والمجتمعات المدنية والمنظمات والشركات

قد يكون الطريق طويال وخطواته عديدة، ولكننا نؤمن أن الجهد 
فلنعمل سويا في . واإلخالص وااللتزام سيصل بنا إلى الهدف المنشود

على أن نكون أكثر علما وفاعلية ونظاما لكي ننهض  مجموعات
  بأوطاننا نحو مستقبل أكثر إشراقا بإذن اهللا

  رئيس الجمعية المصرية للعالجات والعمليات الجماعية

  منى الرخاوي. د.أ

  �ـــــــــــــــــــ�ـ�ن ����ــــــــ�ء ا�
	��ـــــــــا��ؤ�

  مؤسسي العالج النفسي الجماعي في مصر

األستاذ الفخري، والرئيس السابق / يحيى الرخاوي. د.أ      •
  بقسم الطب النفسي، جامعة القاهرة

األستاذ الفخري والرئيس السابق بقسم / محمد شعالن/ د.أ     •
  الطب النفسي، جامعة القاهرة

  رفعت محفوظ.د.أ: المؤتمررئيس 

  منى الرخاوي. د.أ: المؤتمرنائب رئيس 

  طه محمد. د: المؤتمر عامسكرتير 

  :اللجنة االستشارية العالمية

  )فرنسا( أماني الرشيدي .         -

  )إنجلترا( آنى كيري . أ        -

  )تونس( جمال التركي . د        -

  )فرنسا( رفيق حاتم . د        -

  )االمارات( طلعت مطر . د        -

  )إنجلترا( يسرية أمين . د.أ        -

  

  �اءـــــــــــــــــــــ� ا��ـــــــــــز���

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء الجمعية المصرية 
يسعدني أن أعلن لكم عن أول   (EAGT) للعالجات والعمليات الجماعية

" مؤتمر للعالج الجماعي والعمليات الجماعية في مصر وعالمنا العربي 
" الحرجة أمل في الوقات: العالج النفسي الجماعي والعمليات الجماعية

والذي نأمل أن يصبح نافذة على األمل في هذه األوقات التي تعتبر 
  بالنسبة لنا مفترق طرق

واسمحوا لي أن ارحب مع زمالئي المشتركين في هذا الحث الهام 
بمشاركتكم في هذا اللقاء العلمي الناطق باللغتين العربية واإلنجليزية، 

  ...آملين بعون اهللا أن نشكل معالم غدا أفضل

واحب أن أشير إلى أن هذا المؤتمر يقام بمشاركة جادة ومخلصة 
من أهل الخبرة من زمالئنا أعضاء الجمعية العالمية للعالجات النفسية 

مع آخرين من ذوي الخبرة من   (IAGP ) الجماعية والعمليات الجماعية
  .مختلف دول العالم

بحياة هذه دعوة لكل من يهتم بالتغيير النوعي لألفضل للنهوض 
هي دعوة لكل من يهتم بمجال ... األفراد والجماعات والمجتمعات

الصحة النفسية من األطباء واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين 
والعاملين بالتمريض وكذلك من يهتم بالعمل الجماعي أو من يرغب في 
معرفة السبل إلى النهوض بمستوى أداء المجموعات والمؤسسات، في 

فكلنا ينشد مستوى أفضل للعالجات . ا الكثير من الممارسةخبرة حية فيه
  والعمليات الجماعية فضال عن الخبرات األعمق في التعلم

  ومن القلب أقول أهال بكم... مشاركتكم تثرينا وتثري هذا الحدث

  رئيس المؤتمر

  رفعت محفوظ. د.أ

معا نحن المصريين وإخواننا في بعض البالد العربية وغير العربية 
نا الكثير من التحديات المختلفة التي امتزجت فيها مشاعرنا بين عش

  .الحماس واألمل من جهة، واإلحباط واأللم من جهة أخرى

تلك الخبرات التي عشناها سويا أتاحت لنا فرصة اإلحساس باألمان 
والطمأنينة التي يمكن أن نوفرها لبعضنا البعض في تلك األوقات 

وها .. المجموعة لدى أفرادها وقت الشدةالصعبة، ومن هنا تظهر قيمة 
  .هي إحدى فوائد العمليات والعالجات الجماعية

ولقد أجريت العديد من الدراسات العلمية في مجال العالج الجماعي 
والعمليات الجماعية، مما يشهد بفاعلية هذا المجال على المستوى 

  البيولوجي والنفسي واالجتماعي
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  العالج النفسي الجماعي التكاملي         •

  العمل باألحالم في المجموعات         •

  مجموعات المساندة         •

  العالج الجماعي لمتعاطي المواد المخدرة         •

  العالج الجماعي في حاالت الصدمات واألزمات         •

  االستشارات المؤسساتية         •

  العمليات الجماعية في اإلطارات الغير عالجية         •

  العمليات الجماعية عبر الثقافات المختلفة         •

  التعليم عن بعد في مجال العالجات والعمليات الجماعية         •

مواضيع أخرى ذات أهمية تطبيقية في مجال العالج          •
  والعمليات الجماعية
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جامعة  -أستاذ الطب النفسي كلية الطب/ أحمد عكاشة. د.أ      -
سي والرئيس الفخري عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للطب النف

  مصر -التحاد األطباء النفسيين العرب

جامعة  -كلية الطب -أستاذ الطب النفسي/ إيفان أوريك. د.أ      -
  كرواتيا -سبليت

المنسق االقليمي االكلينيكي للعالج / جريج كروسبى. د       -
الواليات المتحدة  -واشنطن -أوريجون -الجمعي مؤسسة كايزر

  األمريكية

طبيب نفسي ومعالج / جريجوريو أرمانثاس.د        -
بالسيكودراما، محلل جماعي واستشاري االستشارات التنظيمية 

  اسبانيا –المؤسساتية 

الرئيس السابق للجمعية العالمية / جورج بورمايستر. د        -
  سويسرا - اسبانيا -للعالجات النفسية الجماعية والعمليات الجماعية

رئيس الجمعية العالمية للعالجات / تمانديفيد جو. د.أ        -
  فرنسا –النفسية الجماعية والعمليات الجماعية 

 - كلية الطب -أستاذ الطب النفسي/ عماد حمدي غز. د.أ        -
  مصر - جامعة القاهرة

رئيس لجنة األبحاث بالجمعية العالمية / كاثرينا ميال. د        -
جماعية، طبيب األمراض للعالجات النفسية الجماعية والعمليات ال

  اليونان - العصبية ومحللة جماعية

السيكودراما بدول البحر  جمعيةرئيس : ماوريتزيو جاسو. د.أ
األبيض المتوسط، أستاذنظرية وتقنية دينامكية المجموعة، جامعة 

  إيطاليا - تورين

 - كلية الطب -أستاذ الطب النفسي/ مجدي عرفة. د.ا        -
  مصر - جامعة القاهرة

أستاذ بجامعة غرناطة، مدرب عالمي للعالج : ناتاشا نافارو./ د.أ
  النفسي و البرامج التعليمية للمراهقين

  �ـــــــــــــــــــ�ت ا����ـــــــــــــ����1

  العمليات والديناميكيات الجماعية         •

  السيكودراما         •

  اعيالتحليل الجم         •

  العالجات والعمليات المعرفية السلوكية الجماعية         •

  العالج الجماعي لألطفال         •

  العالج الجماعي والعمليات الجماعية للمراهقين         •

  العالج الجماعي األسري وعالج األزواج         •

  العالج الجماعي بالفنون اإلبداعية         •

 استدعاء الوعي اآلنيالعالج الجماعي ب         •

   � � � � � �   � � � � � �Arabpsynet Psychiatrists 
Arabic Edition 

 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 
French Edition 

Ists.Fr.asp-e/Psyhttp://www.arabpsynet.com/HomePag 

 

Arabpsynet Association 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm 
French Edition 

Ass.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy� �
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