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  انــــور الدهيمــــمنص    •

أخصائي اجتماعي متخصص في العالج األسري قسم 
الملك خالد الجامعي، كلية الطب الطب النفسي، مستشفى 

  جامعة الملك سعود

  اصــــام قصــــره     •

أخصائية عالج أسري في برنامج العالج األسري، قسم  
  الصحة النفسية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

  ر ــــون خضيــــميس     •

أخصائية عالج أسري في برنامج العالج األسري، قسم 
  الصحة النفسية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

ساعة تعليمية من الهيئة السعودية  30البرنامج معتمد بـ  
  .للتخصصات الصحية 

  .تقدم الدورة باللغة العربية. مدة الدورة ستة أيام من السبت الى االربعاء 
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  :االتصال بالسيدة مها ألحارثي منسقةالدورة
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Consultant Child and Adolescent Psychiatrist 
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Head of Mental Health Section 
King Abdulaziz Medical City- Riyadh 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

يسر قسم تدريب الدراسات العليا بالتعاون مع برنامج العالج 
الرياض أن / األسري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني

المتقدمة   والمهتمين لحضور الدورة  يقدم الدعوة مرة اخرى للعاملين
بعنوان فنيات العالج االسري التي تعقد  في العالج األسري  الثانية في 

 20الى  16الموافق  هـ1431ذو القعدة عام  13الى  9رة منفي الفت
من (عصرا  4صباحا وحتى الساعة  8من الساعة  م2010اكتوبر 

مركز تدريب الدراسات العليا في مدينة الملك ) السبت الى االربعاء
  .الياض/عبدالعزيز للحرس الوطني 

  وعليه نرجو تعاونكم في إعالن هذه الدورة للمهتمين

��ات و������ت ��ف إ������� ��   ه"! ا�ورة �

  .التعرف على تقنيات العالج االسري   .1

  .التدرب العملي على تقنيات العالج االسري   .2

  .التدريب على طرق السؤال التدخلي    .3

  :مهارات عالجية في المقابلة مع االسرة تشمل   معرفة وممارسة     .4

  .التحالف    •

  .على المشكلةالتركيز    •

  .تجسيد المشكلة   •

  .اعادة التعريف   •

  .الرمزية وتطبيقاتها   •

  .القدرة على وضع الفرضيات واختبارها   •

  .تطبيق االسئلة السببية والدائرية   •

  .تطبيق االسئلة االنعكاسية واالستراتجية     •

  )ـــــــــــــــ�وط ا��&%$ــــــــــ�

  .التاسيسية في العالج االسريحضور الدورة    .1

  .تقديم سيرة ذاتية   .2

  األولوية للعاملين أو المتطوعين في المجال الطبي النفسي أو اإلرشادي    .3

 أن يكون المشارك من العاملين في مجال متعلق بالعالج أألسري    .4
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استشاري طب نفس األطفال والمراهقين والعالج األسري 
والزوجي، رئيس قسم الصحة النفسية،المشرف على برنامج العالج 

 األسري قسم الطب الباطني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
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