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عدد من المدربين ال يقل عن اثنان ممن لديهم شهادة         -

يه معترف بها في تخصص طب نفس األطفال أو يكون أحدهم لد

تخصص معترف به من جانب المجلس الطب النفسي العام مع 

  وجود خبرة عمل مع فئة األطفال ال تقل عن خمس سنوات

االخصائي : يوجد عدد كاف من االختصاصيين مثل        -

النفسي السريري، أخصائي في البحث االجتماعي، أخصائي عمل 

  وظيفي توفر أخصائي عالج نطق، وجهاز تمريض

ات عالج خارجية تعمل بصورة يومية ووحدات عالج توجد عياد 

  ساعات يوميا 8داخلية أو برنامج عالج يومي ال يقل عن 

عيادات أو مستشفيات  -الوحدة تكون متصلة بأجنحة        -

خاصة بأمراض األطفال وكذلك قسم للحوادث وسوف تجرى 

زيارة تعريفية بالوحدات المتقدمة بطلب االعتراف بالتدريب قبل 

  بول طلبات التدريب من جانب اللجنة االستشاريةق

للمتدربين  2017الموعد المقترح لالمتحان هو يونيو      .5

  المشاركين في البرنامج

  

  لالسترشــــاد
  أحمد ما اهللا األنصاري. االتصال برئيس اللجنة االستشارية د 

annari@helth-gov.bh 
Tel : 00973945904 

Mobile : 00973-17283342 

معني  " ( الطب النفسي لألطفال والناشئة  "تم حديثا ادرج  تخصص  

في المجلس العربي للتخصصات ) سنة  18بالفئة العمرية أقل من 

  .الصحية

  ج ـــاط البرنامـــنقم ـــأه 
ي الطب على المتقدم لهذا البرنامج أن يكون قد أنهى تدريبية ف     .1

النفسي العام من أحد المراكز المعترف بها من قبل المجلس العربي 

  للتخصصات الصحية

مدة التدريب هي سنتان بعد انتهاء التدريب في الطب النفسي      .2

العام ويجب أن تشمل التدريب في وحدات خارجية ووحدات داخلية 

) in patient/ day care   (اكز وتقديم المشورة إلى أقسام ومر

وغيرها من الخدمات   (consultation liaison) األطفال المختلفة

  والعالجات باإلمكان تزويدكم بمستلزمات التدريب الحقا

على األشخاص اللذين أتموا تدريبهم في مجال طب نفس      .3

األطفال في مراكز أو بلدان ال تتبع المجلس العربي لالختصاصات 

لى اللجنة االستشارية للتدريب في الصحية تقديم طلب بهذا الخصوص إ

مدعوما باألوراق الثبوتية المطلوبة  -طب نفس األطفال والناشئة

وسوف يناقش كل طلب على حده ويتخذ قرارا بشأنه ويبلغ صاحبه 

  .طلب بقرار اللجنة 

جانب المجلس العربي  المراكز التدريبية والمعترف بها من     .4

لالختصاصات الصحية يمكنها منذ اآلن التقدم بطلب الحصول على 

األطفال   االعتراف من المجلس بالتدريب الخاص بزمالة طب نفس 

 :والناشئة والتي يجب أن يتوفر لديها ما يلي
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 على الشبكةاالطباء النفسيين العرب  صفحة اتحاد 
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

ـٍر اجتمــــاع المجلـس التنفيـذي   بمصر محضـ
  )2013  مـارس/ األقصــر ( 

www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MeetinMinutesLUXOR.pdf 
  

ـٍ   ـرقطـب وؤساء الشعب المجلـس التنفيـذي  اعاتر اجتمـمحض
  ) 2013ديسمبر  -الدوحة (   

www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MeetinMinutesDOUHA2013.pdf 

 

 ــي ــث العلمـللبحــ" ــال ي كمعلــ" زة جائـ

 2014ـان العـــربـن الشبــاء النفسييـلألطبـ

  ـحـوة للترســدعــــ
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-YoungPrize.pdf 
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