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أخبار الصحة النفسية ىف املجتمع

املرأة املصرية والتنمية املستدامة: 

اآلمــال والتحـديـات
الجمعيات  بني  الشراكة  تفعيل  ــار  إط فى 
األهلية الريفية والهيئة العامة لقصور الثقافة 
الخامس  العلمى  املؤتمر  عقد  الثقافة  بوزارة 
لإلدارة العامة لثقافة املرأة لعام ٢٠١٧ بعنوان 
اآلمال  املستدامة:  والتنمية  املصرية  )املــرأة 
بمقر   ٢٠١٧ ٢٢مايو   -  ٢١ يوم  والتحديات(   -
 - بالعياط  املصرى  بالريف  النهوض  جمعية 
املؤتمر  حضور  فى  وشارك  الجيزة  محافظة 
القومى  املركز  من  متخصص  بحثى  فريق 
االجتماعية  للبحوث  القومى  واملركز  للبحوث 
والجنائية، والجامعة األمريكية وكلية البنات - 

جامعة عني شمس، ومركز األهرام للدراسات 
القاهرة  جامعة  اآلداب  وكلية  االستراتيجية، 
التربية  وكلية   الــصــحــراء،  بحوث  ومــركــز 
للفنون  العالى  واملعهد  بورسعيد،  بجامعة 

الشعبية بأكاديمية الفنون.
وأصدرت الهيئة العامة لقصو الثقافة كتاب 
بضرورة  املؤتمر  وأوصــى  املؤتمر،  عن  مميز 
إدماج استراتيجية مواجهة العنف ضد املرأة 
وضــرورة   ،٢٠٣٠ املستدامة  التنمية  بخطة 
معالجة  فى  املجتمع  تفكير  أساليب  تغيير 
الواعظات  دور  وتعزيز  املــرأة  تمكني  قضية 

الريفيات  والرائدات  الدينيات  واملرشدات 
العنف  مواجهة  وكيفية  النساء  توعية  فى 
الرائدات  دور  بأهمية  والتوعية  والتطرف، 

الريفيات فى تحقيق االهداف.
الحقيقى للنساء املستحقات للتكامل وتسهيل 
برنامج  املساعدات  على  الحصول  اجــراءات 
الفقراء  منه  ليستفيد  ــة(  ــرام وك )تكامل 
العاجلة  األهداف  على  والوقوف  واملهمشني، 
املشروعات  وانتشار  تنمية  من  األجل  طويلة 
تحقيق  الى  يهدف  بما  واملتوسطة  الصغيرة 

تمكني اقتصادى للرجل واملرة على السواء.

مؤمتر املرأة املصرية والتنمية املستدامة

الفريق العلمى للمؤتمر العلمى الخامس لإلدارة العامة لثقافة املرأة لعام 2017 - هيئة قصور الثقافة - وزارة 
الثقافة بعنوان: )املرأة املصرية والتنمية املستدامة: اآلمال والتحديات( بالتعاون مع جمعية النهوض بالريف 

املصرى بمحافظة الجيزة وذلك خالل الفترة من 21-22- 2017  بمقر الجمعية بالبليدة.
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زيارة طالب قسم علم النفس بكلية اآلداب - جامعة كفر الشيخ لجمعية النهوض الريف املصري

 - اآلداب  بكلية  النفس  علم  قسم  طــاب  قــام 
جامعة كفر الشيخ بزيارة لجمعية النهوض الريف 
املصري بالعياط بمحافظة الجيزة للتدريب العملي 
ورأس   ٢٠١٧ أبريل   ١5-١4 الفترة  خال  امليداني 

الوفد أ.د. فاتن قنسوة رئيس القسم كما شارك في 
 من د. محمد نجيب ود .محمد أبو العطا 

ٌ
الزيارة كل

يتوجه  اإلطــار  هذا  وفي   . القسم  مجلس  عضوى 
مجلس اإلدارة بالشكر إلي معالي األستاذ الدكتور 

هشام الشريف وزير التنمية املحلية للموافقة على 
بسقارة  املحلية  التنمية  بمركز  الطاب  إقامة 
مركز  رئيس  الحكيم  عبد  محمود  واملستشار 

التنمية املحلية لحسن االستقبال والضيافة .

النفسى  الطب  أستاذ  الــرازق  عبد  ياسر  الدكتور  األستاذ 
استشارى  كحلة  حسام  الدكتور  واألستاذ  شمس  عني  جامعة 
مرض  عاج  في  الجديد  عن  طبية  نــدوة  في  النفسى  الطب 
الوسواس القهرى.. طرق التشخيص والوقاية مع عرض بعض 

الحاالت املرضية وذلك تحت رعاية شركة أبوت الدوائية

مشاكل اإلدمان فى املجتمع العربى

الزيارة العلمية لطلبة كلية االداب 
قسم علم النفس بجامعة سوهاج

ندوة علمية عن مرض الوسواس القهرى

قسم  اآلداب  كلية  قامت 
سوهاج  بجامعة  النفس  علم 
ملستشفى  تدريبية  بــزيــارة 
بالقاهرة  الــعــزائــم  أبـــو  د 
الجديدة بتاريخ ١٦/ 4/ ٢٠١٧  
محمود  د.  ــراف  ــ إش تــحــت 
النفس  علم  مدرس   - قاعود 
التدريس  هيئة  مــن  وفــريــق 
أ.د  تــحــدثــت  وقـــد  بالقسم 
نجاء أبو العزائم عن أهمية 
في  النفسى  اإلخصائى  دور 

املستشفيات النفسية 

محاضرات مركز إدراك للطب النفسي
أقام مركز إدراك للطب النفسي مجموعة من املحاضرات التثقيفية 
السابقة. وقد  الفترة  النفسية وعاج اإلدمان خال  فى مجال الصحة 
النفسى  الطب  مجال  فى  املتميزين  األطباء  من  مجموعة  فيها  حاضر 

وكانت عناوين املحاضرات كاآلتى:  

جدول الندوات

د. ابتسام ربيعالسبت 2٩/٤/2017 التثقيف الجنسى للوالدين ومقدمى 
الخدمات املرحلة الطفولة

د. عماد أبو العزايماألحد ٤/٣0/2017 االكتئاب أعراضه وعالجه

د. محمد رضااالثنني 1/٥/2017 األمراض النفسية لكبار السن

الخالقات الزوجية والعنف األسرىاألربعاء ٥/٣/2017

د. صالح الكتبىالسبت 2٩/٤/2017 الصرع أعراضه وعالجه

د. محمد السيداألحد ٤/٣0/2017 األمراض النفس جسدية

د. عمر مختارالثالثاء 2/٥/2017 اإلدمان وكيف تتخطى مرحلة أعراض االنسحاب

د. ناصر املغربىالسبت ٥/٦/2017 االضطرابات النفسيح الشائعة فى سن املراهقة

من  العاشر  جمعية  أقــامــت 
ثقافية  ــدوة  ن للتنمية  رمضان 
الدكتور  األســتــاذ  فيها  تحدث 
رئيس  ــم  ــزائ ــع ال أبـــو  مــحــمــود 
اإلدمـــان  ــن   ع اإلدارة  مجلس 
واملخدرات واملشاكل التى تواجه 
اللقاء  فــي  ــارك  وشـ الــشــبــاب.. 
شلبى  مجدى  الدكتور  األستاذ 
ــدة  ــاي ــم املــصــرى ود.ع ــال ود.س

عطية ود.عاء نور الدين. 


