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الرابعة  الدورة  فعاليات  بالقاهرة  انطلقت 
النفسى  للطب  السنوى  اإلقليمى  للمؤتمر 
مستشفيات  مجموعة  تنظمه  الذى   التكاملى 
النفسى  للطب  العزائم  أبو  ماضى  جمال  د 
بالتنسيق مع مركز الطب النفسى بكلية طب عني 
واالجتماعى  النفسى  التأهيل  ومؤسسة  شمس 
للجمعية  الشرفية  الرعاية  وتحت  املصرية 
 ،)WAPR( العاملية للتأهيل النفسى واإلجتماعى
وذلك بعنوان )األسس النيوروبيولوجية للتأهيل 

النفسى (.
وقد رأس هذه الدورة أ.د. أحمد سعد – أستاذ 

ورئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب جامعة 
الذين أعطوا  أول األساتذة  عني شمس وهو من 
فى  وأهميته  النفسى  التأهيل  ملوضوع  االهتمام 
خالل  من  املؤتمر  ناقش  املرضى،  عالج  خطة 
الطب  أساتذة  حضرها  التى  العلمية  جلساته 
الطب  وخبراء  واالجتماع  النفس  وعلم  النفسى 
النفسى وحضور مميز ملشاركني من بعض الدول 
فى   العمل  منظومة  تطوير  مستقبل   - العربية 
وتطرقت  واالجتماعى  النفسى  التأهيل  مجال  
الشامل  التأهيل  لنظام  العمل  وورش  أبحاث 
مشكالت  على  والتعرف  اإلعاقات  مجال  فى 

والجديد  النمائية  واإلعاقات  التعلم  صعوبات 
وذوى  العقلية  اإلعاقة  لذوى  التدخل  برامج  فى  
تنمية  برامج  وكذلك  الخاصة  االحتياجات 
وتطبيقات  السلوكى  املعرفى  والعالج  املهارات 
النفسى  والتأهيل  والقلق  االكتئاب  لعالج  عملية 
بالعالج  باالستفادة  اإلدمان  عالج  مجال  فى 
األسرى والجمعى والسيكودراما، وقد تم عرض 
نماذج لتجارب التأهيل النفسى  واالجتماعى فى 
أبحاث  مناقشة  وكذلك  العربى،  والوطن  مصر 
التى   واالجتماعى   النفسى   التأهيل  ودراسات 
يمكن أن تكون نواة للدراسات العليا فى  املجال.  

املؤتمر اإلقليمى  السنوى  الرابع للطب النفسى  التكاملى

الطب  بقسم  متفرغ  أستاذ  حامد  عفاف  الدكتورة  األستاذة 
النفسى – جامعة عني شمس والرئيس السابق ملركز الطب النفسى 
إعداد  فى  شاركت  القسم,  مؤسسى   وأحد  الدمرداش.  بمستشفى  
يديها  على  وتتلمذ  تعلم  العليا,  للدراسات  النفسى  الطب  مناهج 
العديد من أساتذة الجامعات ووزارة الصحة. وقدمت ومازالت تقدم 

نموذجا مثاليا ألستاذ الجامعة علميًا وإنسانيا وثقافيًا .

علم  بقسم  متفرغ  أستاذ  الشيخ  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ 
النفس كلية اآلداب - جامعة طنطا والرئيس السابق للقسم ورائد 
فى   كبيرة  طفرات  أحدث   , الجمهورية  فى   النفس  علم  رواد  من 
األخصائى   وإعداد  الجامعات  فى  النفس  علم  بتدريس  االرتقاء 
النفسى إعدادا إكلينيكيا ليكون أحد األعضاء الفّعالة فى  الفريق 
الطبى  النفسى. وله العديد من األبحاث القيمة فى  املجال التى  

نشرت فى  دوريات علمية , عاملية ومحلية .

وقد تم خالل فاعليات املؤتمر تكريم كٍل من:
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والرئيس  النفسى  الطب  أستاذ  فهمى  ماجدة  الدكتورة  األستاذة 
القسم  شهد  السويس.  قناة  جامعة   – النفسى   الطب  لقسم  السابق 
جديدة  ورسالة  رؤية  باستحداث  رئاستها  خالل  ملحوظًا  تطورًا 
ومعايشتها  بواقعيتها  تميزت  التى  األبحاث  من  العديد  ولها  للقسم. 
وعالقة  اإلدمان  ملشكلة  الوبائية  الدراسات  مثل  املجتمعية  للمشاكل 
العلمية  اللجنة  - ومقرر  العضوية  األمراض  العقلية بسائر  األمراض 

لترقية األساتذة واألساتذة املساعدين لتخصص الطب النفسى.

الدكتور محمد توكل أحد أعضاء الفريق العالجى بقسم اإلدمان 
من  الدكتوراه  على   حصل   , العزائم  أبو  جمال  د/  بمستشفيات 
معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عني شمس بعنوان: )فاعلية 
برنامج معرفى سلوكى لخفض حدة القلق لدى عينة من املراهقني 
املعتمدين( تعافى على يديه العديد من مرضى اإلدمان من خالل 

املشاركة فى  الفريق العالجى  .

وقد عقد املؤتمر يوم السبت املوافق 1/4/2017  بفندق سـونستا  مدينة نصر – القاهرة  تحت عنوان: 

)األسس النيورو- بيولوجية للتأهيل النفـسى(
Psychiatric Rehabilitationالجـلـسـة الـعـلـمـيـة األولـي

 Pharmacological Regulation of Neurogenesis الجلسة الـعـلـمـيـة الثانية

Psychiatric Rehabilitationالجـلـسـة الـعـلـمـيـة الثالثة  

الجـلـسـة الخـتــامـيـة والـتـوصـيـــات

املتحدث

املتحدث

املتحدث

املوضوع

املوضوع

املوضوع

أ.د. ريـكاردو جـوينيـا- رئيس الجمعية العاملية للتأهيل  النفسى  
)WAPR(  واإلجتماعى

أ.د. رضــا إسماعيل - رئيـس قسـم الطب النفـسى
كليـة الطب ) بنات( – جامعـة األزهـــر

أ.د. يـاســر عـبـد الـرازق - أسـتاذ الطـب النفسى   كليـة 
الطـب – جـامعـة عـني شـمـس 

املشاركني : د. مـحـمــود أبــو الـعــزائـم - اســتـشـارى  الـطـــب الـنـفـسـي
  ) WAPR (أ.د. ريـكاردو جــوينيــا - رئيس الجمعية العاملية للتأهيل النفسى  واإلجتماعي

أ.د. مـحـمــد الـحـمــــادى  - أســتـاذ الـطـب الـنـفـسـى  كلـيـة الـطـــب – جـامـعــة بـنــهـــــا
أ.د.م. مـدحــت الـصـبـاحـى  - نائب رئيس جـمـعـيـة ) WAPR ( ملـنـطـقـة شــرق الـمـتـوســـط
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State of Art

Neurogenesis 
and Mood Regulation
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OCD News & Update
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أ.د. مـحــمــد الـمهــدى  - رئيـس قـســم الطــب الـنـفـسـي 
جامـعــة األزهــــر ) دميــاط (

أ.د.م. مـدحــت الصبـاحى  - نائب رئيس جمعـيـة
) WAPR ( ملنـطـقـة شــرق املتوســط

أ.د. سـهير الغـنيـمى  - أسـتاذ الطـب النفسى
كليـة الطـب – جـامعـة عـيـن شـمــس

أ.د. أحــمـــد ســـعــد -  رئيس قسم الطب النفسى
كلية الطب – جامـعـة عني شـمــس 

أ.د. طـارق أســـعــد - أسـتاذ الطب النفـسى
كليـة الطب -  جـامـعــة عــيـن شــمــــس 

أ.د.نـجـالءأبـوالـعــزائـم– األســتـاذ بكليـةالـطـب ) بـنـني ( 
جـامـعـة األزهــــر
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وكانت توصيات املؤتمر كاآلتى:

باإلعداد  العام  هذا  االهتمام   >
إعداد  متضمنا  العالجى  للفريق  العلمى 
)املهنى- النفسى  التأهيل  إخصائى 
الفنى( واملرشد الدينى املزود باملعلومات 
وخطط  النفسية  األمراض  عن  الكافية 

ووسائل العالج.
املؤسسة  عمل  بمجاالت  االهتمام   >
لدفع  التطوعى  املجال  فى   والتوسع 
العمل وخاصة فيما تم بدء العمل فيه فى 

مجاالت صعوبات التعلم وتأهيل مرضى 
اإلدمان فى العيادات الخارجية والتأهيل 

النفسى للمرضى النفسيني املزمنني.
الواعى  العقل  مقياس  عمل   >
النفس  علم  أقسام  مع  باالشتراك 
بالجامعة البريطانية وكفر الشيخ وتحت 

إشراف األستاذ الدكتور محمد املهدى.
الخاصة  األبحاث  فى  املشاركة   >
االجتماعى  النفسى  التأهيل  بتأثير 

جرعات  وخفض  التعافى  سرعة  على 
مضادات االذهان واالكتئاب.

مستمرة  مالية  موارد  تدبير  تشجيع   >
فى   التأهيلية  البرامج  الستمرار 
الصحية  والوحدات  النفسية  املصحات 

الخارجية.
< تفعيل دور املجتمع االهلى فى  إيجاد 
للمريض  أو مستديمة  فرص عمل مؤقتة 

النفسى بعد إتمام البرامج العالجية.


