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 يــب النفســـر للطــث عشــي الثالـــر العربـــالمؤتم@@
  يــــور الرئيســـالمح

 والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن

http://www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014LibanPr.pdf البرنامج  :  

 روــدق مونــفن - انـــروت، لبنــبي 2014ر ـــنوفمب  27-29 

 ربـــالع نــالنفسيي اءــاألطب ادـــاتح: مـــلمنظا

 يـــب النفســة للطــاللبناني ةــالجمعي: ف ــالمضي

  يــب النفســة للطـة العالميــالجمعي: اركــي المشــالراع
www.papc2014.com  

     

 

  ةـــة العلميـــاللجن

يترأس  اللجنة العلمية للمؤتمر العربي الثالث عشر  للطب 

  .البروفسور شارل بدورة 2014النفسي لسنة 

 أعضاء اللجنة العلمية

  :منسق اللجنة

 الدكتور فادي معلوف - 

  :اءعضأ

 الدكتور زياد نحاس - 

 كازور الدكتور فرانسوا - 

 جوزيان ماضي سكاف الدكتور - 

 الدكتور جوزيف الخوري - 

  الدكتور جورج كرم - 

اللجنة المنظمة والعلمية على المساعدة لتسيير تعمل كل من 

المؤتمر وتقديم المشورة العامة واقتراح الدورات الخاصة بها، أو 

 تعرض جلسات البديلة وتوفر مكبرات الصوت

 ةــــة المنظمـــاللجن

يترأس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الثالث عشر  للطب 

  .البروفسور شارل بدورة 2014النفسي لسنة 

 :أعضاء اللجنة المنظمة 

 البروفيسور شارل بدورة: رئيس اللجنة

 البروفيسور إيلي كرم :المشارك رئيس اللجنة

 

 رـــالمؤتمعــن  

لمنظم  اتحاد األطباء النفسيين العرب:ا

 الجمعية اللبنانية للطب النفسي:المضيف

لمشارك لراعي ا   الجمعية العالمية للطب النفسي:ا

 2014 نوفمبر 29- 27: الزمان

لمكان   فندق مونرو، بيروت، لبنان:ا
 

 ر ــالمؤتم ةــكلم
       

النفسيين العرب، الذي يعمل كمظلة   األطباءاتحاد ينظم     

الثالث  ه مؤتمر، الطبنفسية النفسيين وللجمعيات لألطباءجامعة 

الجمعية اللبنانية تستضيفه  في لبنان، حيث عشر للطب النفسي 

(   2014 نوفمبر  29- 27للطب النفسي ، خالل الفترة من 

  .)فندق مونرو

بالمستجدات  ثريسيعمل المؤتمر على تقديم  برنامج علمي      

من خالل استضافته  نخبة من ابرز وجوه وذلك  الطبنفسية

االختصاص على المستوى العالمي في مختلف مجاالت 

ان يجعل من هذه التظاهرة  ااالختصاصات الدقيقة، ساعي

االستفادة من االبحاث و  منبيئة تمكن الجميع  الطبنفسية العربية

 فيالعالج والتعافي ، الوقاية  رقيا بخدمات ،الكفاءات  والخبرات

  الصحة العقليةحقول 

ء على اضولمساعدة في تسليط األيسعى المؤتمر ل  أخيرا     

  .يواجهها سكان منطقتنا العربية تحديات الصحة العقلية التي
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 رـــي للمؤتمــــج العلمــــالبرنام

  يــــور الرئيســـالمح

  روالمهجــ الوطـن يف ـربالع ـونالنفسي اءاالطبـ

 رىــــاور أخــــمح

 اإلدمان •

 نقص االنتباه مع الحركةفرط  اتاضطراب •

 ة اضطرابات القلق المعمم، اضطرابات الشد : القلق •

 للصدمة، الرهاب االجتماعي واضطراب الهلعالتالية 

االكتئاب ،طيف الثناقطبية، المزاج : االضطراب الثناقطبي •

 الثناقطبي

 الشخصية الحديةواضطرابات الشخصية  •

 الذهانات •

 الفصام واضطرابات الفصام الوجداني •

 رىـــاور أخــع محــمواضي

ا في ذلك بم (علم النفس الوراثي، اإلمراضية والمسببات  •

 ) التصوير العصبي

التشخيص، التشخيص المزدوج، االمراضية المشاركة  •

 وعلم األوبئة

مثال، (المرض النفسي االولي  وثانوية المرض النفسي  •

 )ثانوي لظرف عصبي

 بداية من مرحلةالنفسي  في الطب المرض مآلمسار  •

 الشيخوخةفالطفولة، المراهقة، الكهولة، 

، )افكار االنتحار  :مثال(الثانوية األمراض النفسية  عقابيل •

استجابات أيضية للمرض ، االمراض الجسدية عقابيل أو 

 ...النفسي، للتدخين والسرطان الخ

في الطب  األخالقيات:قضايا مجتمعية أوسع نطاقا  •

، قضايا السياسات النفسية ، توفير خدمات الرعايةالنفسي

 .مرض النفسيالصحية النفسية الحكومية والتصورات الدولية لل

 اإلدمان/ إساءة استخدام المواد  •

 الصحة النفسية للمرأة •

 الصحة النفسية  لفترة ما حول الوالدة •

 طبنفس الشيخوخة •

  :اءعضأ

 ماضي سكاف جوزيان الدكتور - 

 الدكتور جورج كرم - 

 الخوريالدكتور جوزيف  - 

 الدكتور فادي معلوف - 

 األستاذ زياد نحاس - 

 الدكتور فرانسوا كازور - 

  حداد رمزي الدكتور - 

التي تعمل على تسيير المؤتمر وتقديم  اللجنة العلمية مع مساعدة

الخاصة بها، أو تعرض جلسات  المشورة العامة واقتراح الدورات

  البديلة وتوفر مكبرات الصوت
 

 ون ــــون الرئيسيــــالمتحدث

 )المملكة المتحدة(الدكتور محمد أبو صالح  - 

 اإلدمان / إساءة استخدام المواد الكيميائية 

 )لبنان(الدكتور شارل بدورة  - 

  الطب النفسي التربوي

 )لمتحدة األمريكيةالواليات ا(الدكتورة أنيسة أبي ضرغام  - 

 الفصام 

 )كندا(الدكتور جيف دسكلكيس  - 

 ) ، الخETC(التدخالت الجسدية في الطب النفسي 

 )فرنسا(الدكتور إيلي حنتوش  - 

 اضطرابات المزاج 

 )الواليات المتحدة األمريكية(الدكتور أنطونيو حردان  - 

 األطفال والمراهقين الطب النفسي 

 )لبنان(الدكتور إيلي كرم  - 

الصدمات النفسية، والحرب، والشرق األوسط والصحة النفسية 

 )إسبانيا(الدكتور كارلوس دامونت خوري  - 

 فترة ما حول الوالدة الصحة النفسية 

 )قطر(الدكتور زياد قرنفل  - 

  علم الوراثة في الطب النفسي

 )مصر(الدكتور ناصر لوزا  - 

  أعمال الصحة النفسية في العالم العربي
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  لـــــــــــالتسجي

 رـــر االول في المؤتمــل المبكــالتسجي

 2014يوليو  31الموعد النهائي 

 التسجيل في المؤتمر

USD $ 500.00 

ليالي في غرفة ذات مع قضاء ثالث التسجيل في المؤتمر

 وفطور الصباح  سرير واحد

USD 1040.00 $ 

ليالي في غرفة ذات مع قضاء اربع  التسجيل في المؤتمر

 فطور الصباحو  سرير واحد

USD 1220.00 $ 
  

 رــي المؤتمــي فــر الثانــل المبكــالتسجي

 2014سبتمبر  30الموعد النهائي 

 التسجيل في المؤتمر

USD 600.00 $ 

ليالي في غرفة ذات مع قضاء ثالث التسجيل في المؤتمر

 وفطور الصباح  سرير واحد

USD 1140.00 $ 

ليالي في غرفة ذات مع قضاء اربع  التسجيل في المؤتمر

 وفطور الصباح  سرير واحد

USD 1320.00 $ 

ندعوكم للمبادرة  بالتسجيل المبكر حتى تتمتعوا بالتخفيضات 

 من االمتيازات االستفادةو

  .يرجى التأكد من  تسجيلك في المؤتمر قبل حجز مكان إقامتك
  

 روــــدق مونـــي فنـــة فـــاإلقام

 امريكي دوالر 540 :السعر

  2014نوفمبر :  26التاريخ

  

 طبنفس الطفل والمراهق •

 الحرب، الشرق األوسط والصحة النفسية: الصدمة •

 الفصام •

 التربية في الطب النفسي •

 اضطرابات المزاج •

 األخالقيات في الطب النفسي •

 لوراثة في الطب النفسيعلم ا •

العالج بالصدمات (التدخالت الجسدية في الطب النفسي  •

 ...)الكهربائية، الخ

 اضطرابات السلوك الغذائي •

 أين نحن: تشريعات الصحة النفسية في العالم العربي •

  االساتذة الكرام

المواضيع التي تتعلق بمحور المؤتمر و للمساهمات   االولوية

  المدرجة اعاله

  .هالمميزة التي تساهم في اثراء االعمالبجميع المنظمة لجنة الترحب 

  اداتــــإرش: الت ـــالمداخم ـــتقدي

 4د، مع تقديم  90 ةالواحدمدة الندوات تتم في جلسات  •

، أو ثالث ) دقائق للنقاش 10دقائق المداخلة و 10(مداخالت 

. دقائق نهاية كل تقديم 5دق ومناقشة  25مداخالت مدة الواحدة 

 ورقات العلميةمواعيد تقديم البااللتزام بدقة  ندعوا إلى •

  تامين المداخالت الالحقة في مواعيدها للسماح للهيئة المنظمة 

، يفضل " الباوربونت"بواسطة  بالنسبة لألعمال المقدمة •

شريحة كل دقيقة بمعدل  عدد الشرائحللتقديم الجيد ان يكون 

 تقديم

والمؤسسات إدراج أسماء أصحاب األبحاث  يتم •

 رفقةوالمنظمات ذات الصلة عند تقديم الملخصات وتكون م

 .ب برنامج المؤتمريدراجها في كتإلعلمية موجزة  بسير

تسجيل اشتراكهم في ات في الندو ين المشاركعلى   •

رية المؤتمر تحمل تكاليف تسجيل يسكرتليس بإمكان المؤتمر، 

 .وسفر واقامة للمشاركين في الندوات

  صات عن طريق البريد اإللكترونينتلقى الملخ •
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لطلب كتيب الكفالة، يرجى االتصال بكل من السيد روس 

 والسيدة جين ويكس

سواء "المتقدمين ألولاولوية التمتع بالخدمة " يتم  اعتماد  مبدأ 

 على مستوى  دورات الرعاية أو حجز اماكن العرض

ألفراد والمنظمات الراغبون في التبرع لا ألمانة ممتنة جد

 .أنشطة المؤتمر

منح التمويل  تقديم  خالله المؤتمرات اال منهذ

المؤتمر في  ألنشطة باإلضافة تستخدم التبرعات الواردة 

 .طالب الطب في السفر والمشاركة في المؤتمرات

ساعدة األطباء من البلدان النامية في تمويل السفر 

 والمشاركة في المؤتمرات

 

SECRETARIAT@PAPC2014 

+44 (0) 20 8878 8289 
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لطلب كتيب الكفالة، يرجى االتصال بكل من السيد روس 

والسيدة جين ويكس بندلتون

يتم  اعتماد  مبدأ 

على مستوى  دورات الرعاية أو حجز اماكن العرض

  التبرعــــات 

  

ألمانة ممتنة جدا

أنشطة المؤتمرللمساعدة في 

هذ ال يمكن انجاح 

 .والتبرعات

تستخدم التبرعات الواردة 

  :مساعدة 

طالب الطب في السفر والمشاركة في المؤتمرات - 

ساعدة األطباء من البلدان النامية في تمويل السفر م - 

والمشاركة في المؤتمرات

  

للتواصل و االسترشاد

 سكرتيرية المؤتمر
.COMSECRETARIAT@PAPC2014

 هاتف المكتب

+44 (0) 20 8878 8289

  

 27ربي الثالث عشر للطب النفسي ايام 

، في فندق مونرو، شارع كينيدي، 

 

 

info@monroebeirut.com : 

يقع فندق مونرو في قلب المنطقة الوسطى، ويطل على مارينا 

نادي اليخوت بيروت، عبر الشارع من المحالت التجارية والمطاعم 

 .والحانات، وعلى مسافة قريبة من اسواق بيروت

وت الدولي، وأيضا على كم من مطار بير

 .مقربة من المواقع األثرية ومراكز المعارض

يتقدم اتحاد االطباء النفسيين العرب بشكره لمخابر األدوية 

مر، مع العمل لتيسير والجمعيات لمساعدتها في انجاز هذا المؤت

 التواصل مع مندوبيهم من خالل الجلسات العلمية وقاعات العرض

 :مؤتمرالشركة المنظمة لل

 دة جين ويكسالسي

 المملكة المتحدة

(janewicks@hotmail.co.uk 

+44 7747 635 065  
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 إرشــادات عامـــة

ربي الثالث عشر للطب النفسي ايام سيتم عقد المؤتمر الع

، في فندق مونرو، شارع كينيدي، 2014نوفمبر  29- 

 .سوليدير، بيروت، لبنان

  22 11 37 1) 961( 00: هاتف

  12 11 37 1) 961( 00: فاكس

info@monroebeirut.com البريد اإللكتروني

  : monroebeirut.comالويب

يقع فندق مونرو في قلب المنطقة الوسطى، ويطل على مارينا 

نادي اليخوت بيروت، عبر الشارع من المحالت التجارية والمطاعم 

والحانات، وعلى مسافة قريبة من اسواق بيروت

كم من مطار بير 7على مسافة  وهو

مقربة من المواقع األثرية ومراكز المعارض
  

 المؤتمــــر رعايــــة

يتقدم اتحاد االطباء النفسيين العرب بشكره لمخابر األدوية 

والجمعيات لمساعدتها في انجاز هذا المؤت

التواصل مع مندوبيهم من خالل الجلسات العلمية وقاعات العرض
  

الشركة المنظمة لل مديريالتواصل مع 

 السيد روس بندلتون

 المملكة المتحدة

russ.pendleton@hotmail.com 

+44 7878 201 416   
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