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الدآتور الشيخ أمحد بدر الدين حسون
 املفيت العام للجمهورية العربية السورية

  
، المال والبنون زينة الحيـاة الـدنيا  حمد هللا المتفضل بالنعم الذي جعل ال

 والصالة والسالم على النبي األكرم أعظم والد وأفضل جد سيدنا ونبينا محمد 
  :، وبعد)1("إليكم أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم فإن أوالدكم هدية: "القائل

جة وسروراً، وتزيدها أنساً فاألطفال نعمة كبرى على الناس؛ تمأل حياتهم به
  .وحبوراً، وتمنحهم راحة واستقراراً، ويعيشون سعادة وأماناً

وهم مصابيح البيوت، وقرة العيون، وفلذات األكباد، وبهجة األعياد، ونبض 
المجتمعات، وهم أحباب الرحمن، وهم زهرة اليوم وثمرة الغد وأمل المسـتقبل،  

المـال  : ألمم ونجاحها، قال اهللا تعالىويقاس بنضجهم وتقدمهم ونجاحهم تقدم ا
 والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أمـالً 

  ].46: الكهف[
والعالم بأسره اليوم يعيش مرحلة تاريخية حافلة باالهتمام العالمي على صعيد 

، وصـدرت  الدول والشعوب بالطفل والطفولة؛ حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية
  .إعالنات وصدقت عهود ووقِّعت اتفاقيات تتعلق باألطفال وحقوقهم والعناية بهم

ويدور الحديث في األوساط الثقافية عالمياً عن حق الطفل في الحياة والمسكن 
والعلم والعالج والوقاية والترويح والغذاء والكساء، وتنشر صور أطفال فقـراء  

لجوع والمرض والجهل، فهناك أفـواه جائعـة،   في العالم أجمع لضحايا الفقر وا
  .وأجساد عارية مريضة، وعقول خاوية، وأرض مجدبة في كثير من أنحاء العالم

وال يخفى أن هذا االهتمام العالمي باألطفال لم يكن ليحصل لوال ما أصـاب  
شعوب العالم من ويالت حروب القرن العشرين، وما يعقب الحروب من ضحايا، 

ر؛ حيث وجدت نسبة كبيرة من األطفال الـذين فقـدوا آبـاءهم    وتشريد، وتهجي
وأمهاتهم وذويهم، وأصبحوا في ضياع وجوع وعري وحرمان، واحتاجوا إلـى  
أيد رحيمة تنقذهم مما هم فيه من تعاسة؛ فالطفولة في العالم واقعة فـي مـأزق؛   

  .فهي تعاني من التشرد، والتعسف، والقهر، والتهجير، واالستبداد

.اه ابن ماجهرو) 1(
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طفال إلخراجهم للحيـاة عناصـر   األمسؤولية رعاية رساالت السماء نا تحمل

، وعلـى اآلبـاء واألمهـات    متيناً الحياة وتبنيها بناء ثابتاً مسليمة صالحة، تخد
في طريقة التعامل معهم منذ بدايـة  ـ بجدية  والمربين والمربيات أن يفكروا ـ  

  .األمثلباألسلوب وهم بالرعاية الكافية ونتعهدة، حيث يتحركهم في هذه الحيا

ي بد من اعتماد مـنهج تربـو   مستقبلياً، الة األطفال مسؤولية صياغة شخصيو
  .مركز

بد من العمل على خلق حالة الشعور  روحية العالقة نفسية وء أجل بنان فم
  .بالنفس لدى الولد، بإشعاره بالكرامة والعزة واالحترام بالثقة

 واليخطـئ،  خوته، حين إاآلخرين حتى  مأماوبخاصة  تأنيبال فال تعنيف و
التشدد ن بد من إشعاره بأخطائه بهدوء، وحين ال يستجيب لمثل هذا التصحيح يمك

معاملته حسب ما تفرضه الضرورة، شرط إشعاره بـدوافع العنـف الـذي    في 
  .واإليحاء له بالضرر الذي يترتب على سلوكه الذي عوقب عليه مورس معه،

معهم أسـلوب الغـش   يستخدم ، فال ءبنااألالتعامل بصدق مع ومن الواجب 
البعد ، مع بما ال ننفذه من وسائل العقاب مكما ال يصح تهديده، والخداع والكذب

  .هعن ممارسة دور الهزء والسخرية ب

إال بعد استنفاد كـل   ؛العنفالتربية بز اللجوء إلى ياعد التربوية ال تجوإن الق
الوسائل األخرى واكتشاف عدم فعاليتها في معالجة الظاهرة االنحرافية، وعندما 

 أسلوب استخدامه، فال يجـوز دراسة إلنقاذ الطفل البد من  اًالعنف ضرورييكون 
  .م وسيلة أشد، إال بعد استنفاد الوسيلة األخفاستخدا

  :على دعامتين في وقت واحد تربية النشء من منظور اإلسالمتقوم و

وصـحبه  لـه  آعليه و وذلك لقول رسول اهللا صلى اهللا ؛اإلكرام مع التأديب
والقصد بالتأديب هو التوجيـه والتنبيـه   ، "دبهمأأكرموا أوالدكم وأحسنوا : "وسلم

ومنحـه الحـب والحنـان     ،والتعليم مع احترام شخصية الطفـل ، خطاءعلى األ
ـ  وبهذا األسلوب السليم في التربية، ال ينشأ الطفل محرومـاً ، والعطف اً أو مهان

  .فيفسد منعماً فيحقد، وال يصبح مدلالً

  :أول مبادىء اإلكرامو
 أو يـا  ،غبـي  أو يـا  ،شقي يا :لهل فال يقا ؛ي سببعدم سب الطفل أل أ ـ    
  .غير محبوبة في التربية اإلسالميةهذه أمور ، فلكسو

عـن   قاطعـاً  نهيـاً  ى اإلسالم، وينهضرورةويكره ضرب الطفل إال ل ب ـ    
  .ألن الوجه هو خلقة اهللا التي كرمها ؛الوجهى ضرب علال

سواء كان هذا  ؛األبوين من الكذب على طفلهما ألي سببم يحذر اإلسال ج ـ    
 .ي سبب آخرأل مأ ،اتهطلبلكثرة  مأ ،بكائهن للتخلص م
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تعال : امرأة تنادي طفلها وتقول له له وسلمآعليه و رأى رسول اهللا صلى اهللا

 فقال لها رسـول  ،أعطيه تمرة :قالت ،"طيه؟تعن ماذا أردت أ": قال لهاف ،أعطك
  ".كتبت عليك كذبةي نك لو لم تفعلإأما ": له وسلمآعليه و صلى اهللاهللا 

روح المـودة  رفع ل؛ التلطف واللعب مع األطفالوالطفل، ر مشاع احترام د ـ  
كان له ن م" :له وسلمآعليه و صلى اهللارسول اهللا والترابط في األسرة، يقول 

  ".له يتصابلصبي ف

والعطف ة للمود وسلم مثاالًوصحبه له آعليه و وقد كان رسول اهللا صلى اهللا
الصحابة إذا زاروه فـي  ن فكاعموماً، طفال األوالحنان مع أوالده وذريته، ومع 
 صلى اهللاهللا وكان رسول ، كتفهى عل )الحسن(بيته خرج إليهم وهو يحمل حفيده 

 ويقبلهمـا كثيـراً   ،ويالعبهمـا  سينوسلم يداعب الحسن والحوصحبه له آعليه و
  .يركبان فوق ظهرهفي الصالة إذا سجد ن وكا ا،ويحنو عليهم

ـ ـ       وسلم اإلنسان كيف يعامل وصحبه له آعليه و صلى اهللاهللا رسول  وعلَّمه
ويزرع الحب  ،مع أطفاله ليزرع الثقة في نفوسهم يكون ودوداًف كيوطفله؟ 
م لى األبناء تقبـل توجيهـات آبـائه   ليسهل عو هم؛والعطف في قلوبن والحنا

قال رسول د وق، وتعليماتهم لما يلقون من بذور المحبة ومن المعاملة الحسنة
  ".ارحم اهللا والدين أعانا ابنهما على برهم: "له وسلمآعليه و اهللا صلى اهللا

 :ويقوم املنهج اإلسالمي يف الرتبية األسرية على دعامتني

  .ألسرة دون استثناءإنسانية كل واحد من أفراد ا -1

   .التعامل بين هؤالء األفراد أخالقية -2

 :موقف الشريعة اإلسالمية من العنف ضد األطفال

نهجت الشريعة اإلسالمية في حماية الطفل نهجاً مميزاً من حيث األسـلوب  
الرحمة، و في ذلك تميـز  ) اللطف(والكيفية، فنجد الحديث جاء في نقيض العنف 

 .المعالجةفي العرض وحكمة في 

 ،وردت نصوص خاصة بحماية حق الطفل في الحياة وفي عدم التمييزحيث 
  :من ذلك على سبيل المثال

وال َتْقُتُلوْا َأوالدُآم َخْشيَة إمـالق نَّحـُن َنـرُزُقهم     :قوله تعالى

  .))2وإياُآم إنَّ َقْتَلهم َآاَن ِخْطًءا َآبريا

  .))3ْقُتُلوْا َأوالدُآم مْن إمالق نَّحُن َنرُزُقُكم وإياهموال َت: وقوله تعالى

 .))4بَأي َذنب ُقِتَلت* وإَذا اْلموؤودُة سِئَلت : وقوله تعالى

.31: سورة اإلسراء)  2(
.151: سورة األنعام)  3(

 .9ـ  8: سورة التكوير)  4(
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وإَذا بشِّر َأحدهم باألنَثى َظلَّ وجهه مسودا وهو : وقوله تعالى

ِسُكه عَلـى  يَتوارى ِمَن اْلَقوم ِمن سوِء ما بشِّر بِه َأيم*  َآِظيم

  .))5هون َأم يدسه ِفي التُّراب َأال ساء ما يحُكموَن

والَِّذيَن يُقوُلوَن ربَنا هب َلَنـا ِمـْن َأْزواجَنـا    : وقوله تعالى

  .))6وُذرياِتَنا ُقرَة َأعين واجعْلَنا ِلْلمتَِّقَني إماما

ْلجـدار َفَكـاَن ِلُغَلـامين يِتيمـين ِفـي      وَأما ا: وقوله تعالى
اْلمِديَنِة وَآاَن َتحَته َآنٌز لَّهما وَآاَن َأبوهما صاِلحا َفـَأراد  

  .) )7ربَك َأْن يبُلَغا َأُشدهما ويسَتْخرجا َآنَزهما رحمًة من ربَك

ـ   ضـروب اإلهمـال والقسـوة     لوضمان الطفل ووقايته وحمايته مـن ك
للقاعـدة األصـولية والحـديث     واالستغالل مقررة في الشريعة اإلسالمية تطبيقاً

ن الرفق ال يكون إ: "، وفي الهدي النبوي"ال ضرر وال ضرار: "النبوي الشريف
  .)8("شانه الإال زانه، وال ينتزع من شيء إفي شيء 

  .)9("هلهأشر الناس املضيق على " :وسلموآله وصحبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فليكن أول إصالحك لولدي إصالحك : لمعلم ولده فقال ةوكتب عمرو بن عتب
  .تن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح ما تركإلنفسك، ف

ولحماية الطفل من سوء المعاملة في سورية كان اهتمام القيـادة السياسـية،   
مختصين لدراسة المسألة، وإيجاد الحلول المناسـبة لهـا،   التي دعت الخبراء وال

ضمن استراتيجية هادفة إلى بناء جيل المستقبل سوياً يحمل أمانة الـوطن بكـل   
  .اقتدار ومسؤولية

وتعددت طرق وأساليب متابعة األمر، من كل الغيورين والحريصين علـى  
ون األسـرة،  أبناء الوطن، فكانت هناك جهود رسمية من الهيئة السـورية لشـؤ  
  .وجهود أهلية عبر مؤسسات خاصة مثل قوس قزح لرعاية الطفولة

، وهذا الكتاب المقرر، والذي )دبلوم(ومن الجهود المبذولة دراسة تخصصية 
هو من إعداد الدكتور محمد أديب العسالي، رئيس الشبكة العربية لحماية األطفال 

بعض صور لسـوء معاملـة   من سوء المعاملة واإلهمال، ويعد الكتاب مراجعةً ل
وإهمال بعض األطفال في سورية، ومدخالًَ إلى تطوير نظام تنفيذي إلجـراءات  

  .التدخل والوقاية
  

.59ـ  58: سورة النحل  )5(
.74: سورة الفرقان  )6(

.82: سورة الكهف  )7(
.رواه مسلم  )8(

.رواه الطرباني يف األوسط  )9(
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والمواطنـون بشـكل   (ويقدم معلومات أساسية يحتاجها المهنيون المختصون 

ويطوروا تعاملهم مع حاالت سوء معاملة وإهمال  ؛لكي يتحملوا مسؤولياتهم) عام
  .األطفال

عمل متعدد االختصاصـات، لـذا تضـمن الكتـاب وصـفاً       وحماية الطفل
لمسؤوليات كافة المجموعات المعنية، وهو دليل لكيفية عمل للمجموعات بشـكل  

  .مجد لحماية سالمة ورفاه األطفال

من خالل بيان أسس تعامل المجتمع مع حـاالت سـوء معاملـة وإهمـال     
ي حاالت سـوء معاملـة   األطفال، والقوانين والسياسات الناظمة لتدخل الدولة ف

  .ادئ عمل وحدة حماية األطفال متعددة االختصاصاتوإهمال األطفال، والمب

مشكورة كل الجهود المخلصة في سبيل رفاه المجتمع وسالمة أبنائه، ولتبقى 
  .سورية نموذج الخير والحب والسالم

  
م2008/ /هـ املوافق لـ  1429/  /دمشق يف   

 
 

 املفيت العام
 فتاء األعلىرئيس جملس اإل

 يف اجلمهورية العربية السورية
 الدآتور أمحد بدر الدين حسون
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شخص في  4400العنف تهديداً جدياً للصحة العامة، حيث يموت يومياً حوالي  ديع

بسبب أفعال عنف جماعية أو فردية موجهة ضد النفس أو  ؛أنحاء مختلفة من العالم
نتيجة تعرضهم أو  ضد الغير، ويصاب آالف البشر بعواقب صحية ألذيات غير قاتلة

ومع ذلك، فمازالت الوقاية من العنف في كثير من البلدان . مشاهدتهم ألفعال عنيفة
وتمتاز المقاربات الحالية للتعامل مع العنف بأن معظمها . مجاالً جديداً أو ناشئاً

ارتكاسي، ويمكن تحسينها باستخدام مقاربة تركز على تغيير العوامل السلوكية 
لبيئية المسببة للعنف، أي مقاربة مبنية على مبادئ طب المجتمع الذي واالجتماعية وا

وعلى مساعدة المجتمعات على حل مشاكلها الصحية عن طريق  ،يركز على الوقاية
فمن الممكن توسيع  ،التأكد من توفر الخدمات الصحية الضرورية لتلك المجتمعات
عاقات الجسدية والنفسية مبادئ طب المجتمع لتشمل تخفيف شدة ومدة األذيات واإل

الناجمة عن الحوادث العنيفة، مع التركيز على الوقاية وعلى تنسيق جهود جهات 
  .متعددة التخصص لكل منها دوره في تأكيد توفير الخدمات لضحايا العنف

االستخدام "العنف على أنه  1"التقرير العالمي عن العنف والصحة"يعرف 
ام القوة، ضد النفس أو ضد الغير بشكل فردي أو القصدي للقوة، أو التهديد باستخد

جماعي، مما يسبب، أو يعرض لخطر تسبيب، أذية أو وفاة أو أذى نفسي أو 
يشتمل هذا التعريف على كافة الوفيات واألذيات  ،"حرمان أو خلل في تطور

الجسدية والنفسية وغيرها من العواقب الناجمة عن أفعال عنيفة أو عن الحرمان 
أساسية، سواء أكان ذلك مسبباً ذاتياً، أو من قبل شخص آخر، أو بشكل من أمور 
تلخيصاً لهذا التعريف مع تصنيف مختلف أشكال العنف  )1(ويبين الشكل  ،جماعي

  ).همالإجسدي، جنسي، نفسي، حرمان أو (حسب مكان وقوعه، ونمطه 

ل من يشتمل على سوء معاملة وإهمال األطفا اًواسع اًوبذلك فإن للعنف طيف
قبل من يرعاهم، وعلى العنف الزوجي، وسوء معاملة المسنين، والعنف الموجه 

يفترض باألطباء وضباط الشرطة والقضاة . ضد الذات، والعنف الجماعي
وغيرهم ممن يتعاملون مع ضحايا  ،والباحثين االجتماعيين والمرشدين النفسيين

ة على التعامل معها، ولكن أشكال وأنماط العنف واكتساب المقدر جميعالعنف تفهم 
سيتم التركيز في هذا الكتيب فقط على سوء معاملة وإهمال األطفال ألنه مخصص 

 .حماية األطفال من سوء المعاملة واإلهمال في مجاللدورة تدريبية 
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 فئات وأشكال وأماآن وأمناط العنف: 1الشكل 

 :محاية أطفال سورية من سوء املعاملة واإلمهال -

يهدد سوء المعاملة واإلهمال سالمة ورفاه بعض األطفال في مختلف أنحاء 
واليمكن حصر مسؤولية التدخل الفعال في حياة هؤالء األطفال وأسرهم .  سورية

ي مهنة أو مؤسسة، بل هي مسؤولية المجتمع بكامله، فكل مجتمع ملزم أخالقياً بأ
وقانونياً بالترويج لسالمة ورفاه األطفال بشكل يتضمن التعامل الفعال مع حاالت 

يرتب هذا االلتزام على الجهات المعنية، وعلى . سوء معاملة وإهمال األطفال
ليات متنوعة تتضمن الوقاية من المجموعات المهنية في سورية أدواراً ومسؤو

سوء معاملة وإهمال األطفال، وتمييز حاالت سوء معاملة وإهمال األطفال والتبليغ 
  .عنها؛ وصوالً إلى التدخل وتقييم الحاالت المبلغ عنها وتقديم المعالجة الالزمة

يفترض أن يتم التبليغ عن حاالت سوء معاملة األطفال في سورية إلى 
لقانون، وإلى مراكز الخدمات االجتماعية، كما يفترض أن يكون مؤسسات تطبيق ا

ولكن . لهذه المؤسسات والمراكز دور مركزي في تلقي التبليغات والتحقيق فيها
مازال مفهوم حماية األطفال غامضاً في مؤسسات تطبيق القانون وغريباً عن 

د صياغة الخطة وقد لوحظ هذا الواقع غير المثالي عن. مراكز الخدمات االجتماعية
الوطنية لحماية األطفال في سورية، مما أدى إلى تضمين الخطة فعاليةً خاصة 
بتطوير قانون موحد لحماية األطفال، وفعالية أخرى خاصة بتأسيس وحدات 

  .لحماية األطفال

ستشكل وحدات حماية األطفال في سورية من قضاة وضباط شرطة وباحثين 
اء، وستعتمد هذه الوحدات في جهودها المبذولة اجتماعيين ومرشدين نفسيين وأطب

 لوقاية األطفال من األذى على أعضاء المجتمع المحلي في تمييز حاالت سوء
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فال والتبليغ عنها، كما ستتعاون في التعامل مع الحاالت وتقديم معاملة وإهمال األط

بمن فيهم مقدمو الرعاية (الخدمات الالزمة مع الكثير من المهنيين في المجتمع 
الصحية، والمختصون بالصحة النفسية، والمعلمون، والشرطة، والعاملون في 

رية ورجال الدين ، ومع المنظمات الشعبية والجمعيات الخي)مجال تطبيق القانون
  .وأعضاء األسرة الممتدة، وكل مواطن مهتم

يقدم هذا الكتاب مراجعةً لسوء معاملة وإهمال األطفال في سورية، ويعد 
وقد تمت االستفادة في . مدخالًَ إلى تطوير نظام تنفيذي إلجراءات التدخل والوقاية

الالزمة؛  تحضير هذا الكتاب من تجارب العديد من الدول لتحديد الفعاليات
ولوصف أدوار ومسؤوليات مختلف أعضاء المجتمع في تنفيذ هذه الفعاليات، وفي 

وقد كانت الغاية من تحضير هذا الكتاب تقديم . تنسيق العمل الجماعي التعاوني
لكي ) والمواطنون بشكل عام(معلومات أساسية يحتاجها المهنيون المختصون 

. حاالت سوء معاملة وإهمال األطفال يتحملوا مسؤولياتهم ويطوروا تعاملهم مع
يلفت هذا الكتاب النظر إلى المواضيع الكبرى المتعلقة بمشكلة حماية األطفال، 
ولكنه بالتأكيد غير قادر على عكس كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشكلة المعقدة، 
لذلك فهو مجرد بداية نأمل أنها ستعين المهنيين المختصين على تطوير أنظمة 

يصممها كل منهم حسب اختصاصه، وعلى تطوير آلية واضحة للتعاون عمل 
  .وللعمل متعدد االختصاصات
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يتضمن هذا الكتاب تعريفاً بظاهرة سوء معاملة، وإهمال األطفال، وبمدى 
انتشارها وأسبابها وعواقبها، كما يقدم تلخيصاً للجهود الوقائية الممكنة وآلليات 

اداً عبر االستقصاء حماية األطفال بدءاً من تمييز الحاالت والتبليغ عنها؛ وامتد
وألن حماية الطفل هي عمل متعدد .  والتحقيق والتقييم إلى تقديم الخدمات الالزمة

االختصاصات، فإن هذا الكتاب يتضمن أيضاً وصفاً لمسؤوليات وأدوار كافة 
المجموعات المهنية المعنية، ويقدم دليالً لكيفية عمل هذه المجموعات معاً بشكل 

  .رفاه األطفالمجد لحماية سالمة و

  :وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى عشرة فصول هي
 .أسس تعامل المجتمع مع حاالت سوء معاملة وإهمال األطفال 
 .تعريف سوء معاملة وإهمال األطفال 
 .حجم مشكلة سوء معاملة وإهمال األطفال 
 .أسباب سوء معاملة وإهمال األطفال 
 .عواقب سوء معاملة وإهمال األطفال 
 .سوء معاملة وإهمال األطفال الوقاية من 
ــوء    ــاالت س ــي ح ــة ف ــدخل الدول ــة لت ــات الناظم ــوانين والسياس الق

 .معاملة وإهمال األطفال
 .حدثية حماية الطفل 
 .الجهات المعنية بحماية الطفل 
 .مبادئ عمل وحدة حماية األطفال متعددة االختصاصات 

  
  
  
  
  
  
  

 

 13العـــــدد :   م النفسيــــة العربيــــةالكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــو 14

 א
 

��	�وא������ل����������	�א�ط����ل��ن�
��و��א������
�
!�−



 13العـــــدد :   الكتـــــاب اإللكرتو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c 
  2008مجيع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــف  

 א
 

��	�وא������ل����������	�א�ط����ل��ن�
��و��א������
�
!�−



 

א.  .
  الطب النفسي :اصـاالختص
  )1979(طبيب بشري، جامعة دمشق  :ادةـالشه

دآتوراه فلسفه يف :ةـلمية العـاملرتب 
  )1990(العلوم العصبية، جامعة لندن 

الفصام، علم الوبائيات،:االهتمامات العلمية
التجارب السريرية، الطب املسند، محاية األطفال

، التعليم الطيب املستمرمن سوء املعاملة واإلمهال  
 الوظائف واملسؤوليات 
وير املهينجلنة التط رئيس، مرآز الطب النفسي مدير - 

شبكة املهنيني العرب رئيس، )التعليم الطيب املستمر(املستمر 
اجمللس التنفيذي وــعض، حلماية األطفال من سوء املعاملة

قسم الطب النفسي سكرتري، إلحتاد األطباء النفسيني العرب
اهليئة ـوعض، البيولوجي يف االحتاد العاملي للطب النفسي

ملية حلماية األطفال من سوءالتعليمية يف اجلمعية العا
عضو مؤسس(حتالف آوآران العاملي ف مؤل، املعاملة واإلمهال
حترير املرآز العربي للطب املسند رئيس، )جلماعة الفصام

اجمللة ،الصحة واحلياة :هيئة حترير اجملالت التالية ـوعض
 ACTA Neuropsychiatrica، العربية للطب النفسي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
املنشـورة يف جمـالت )عربية، إنكليزيـة ( عديد من األحباثال

حمكمة يف جماالت الكيمياء العصبية ملرض الفصام، ووبائيـات
اضطرابات نفسية مثل الفصـام واالآتئـاب بعـد الـوالدة
وإدمان الكحول واملخدرات، والتجـارب السـريرية ألدويـة
الفصام، وآليـات تـأثري األدويـة النفسـية، ومراجعـات

 ان املنهجية، ومحاية األطفال من سوء املعاملة واإلمهالآوآر
ــز العلميــاجلوائ   ةـ
  )1989(جائزة رابطة بريطانيا العظمى للفصام  - 
  )1990(جائزة مؤمتر أحباث الفصام اخلامس،النمسا - 
)1991(جائزة مرآز آسرتا لألحباث العلمية العصبية  - 
  )1995(منحة هيوبرت مهفري،الواليات املتحدة األمريكية - 
 )1997( جائزة البحث العلمي، وزارة الصحة، دمشق - 

ــاملؤمترات والندوات العلمي   ةـ
ـة - ـة والعربي شارك بتنظيم عشرات املؤمترات العلمية احمللي

 ،والعاملية
ــم عاملــتكري   درج يفــم :يــ

  - Who’s Who in The World،15th Ed, Dictionary of International Biography،27th 
Ed, Outstanding People of the 20th Century،1st Ed. IBC،Cambridge ،UK 
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  2008مجيع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــف 
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