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اللقاء العلمى جملموعة مستشفيات د. جمال أبو العزائم 
ومؤسسة التأهيل النفسى واالجتماعى املصرية

أخبار الصحة النفسية فى المجتمع

العزائم  أبو  مستشفى  في  عقد 
اللقاء  فعاليات  الجديدة  بالقاهرة 
العلمي ملجموعة مستشفيات د.جمال 
التأهيل  ومؤسسة  العزائم  أبو 
املصرية  واالجتماعي  النفسي 
)الفرع املصري لـWAPR( بحضور 
أكاديمية  رئيسة   - كاري  فيروني  د. 
االجتماعى  النفسى  التأهيل 

األمريكية.
العلمية  الجلسة  أدارت  وقد   
جمال  نجالء  الدكتورة  األستاذة 
الطب  بكلية  األستاذ  العزائم  أبو 
مجلس  ورئيس  األزهر  جامعة 

مدرســـة  به  تقـــوم  ســــنوي  احتفــال  في 
 ، والسمعية  الذهنية  لإلعاقة  العزائم   أبو  د.جمال 
قامت املدرسة باستضافة عدد 21 مدرسة حكومية 
أجريت  حيث  املجال  في  العاملني  من  وخاصة 
برعاية  وقام  ترفيهية  وفقرات  رياضية  مسابقات 
االحتفال العديد من رجال األعمال أصحاب املصانع 
العامة  والشخصيات  رمضان  من  العاشر  بمدينة 

وأعضاء مجلس الشعب املمثلني ملحافظة الشرقية .

الشرقية  محافظات  من  مراكز  اللقاء  وحضر 
والقاهرة والجيزة وبورسعيد والغربية واإلسماعيلية 
، كما استضاف املركز مدارس العاشر من رمضان 

تنفيذًا لسياسة الدمج التي تتبناها الدولة حاليًا .
وجميع  االحتفال  لرعاة  بالشكر  املركز  ويتقدم 
فتينة   / الفاضلة  السيدة  رأسهم  وعلي  املشاركني 
بالعاشر  الخيرية  خميس  مؤسسة  رئيس   – خميس 
الدوكار  أشرف   / املهندس  السيد   ، رمضان  من 

من  بالعاشر  العمالية  النقابات  اتحاد  رئيس   –
نائب  فهمى  رشاد  الدكتور  واألستاذ  رمضان، 
رضا  أيمن  وأ.د.  رمضان  من  العاشر  جهاز  رئيس 
واألستاذ  بالعاشر  املستثمرين  جمعية  عام  أمني 
الجمهورية  جريدة  تحرير  مدير  عبدالعزيز  أيمن 
 ، الهندسية  الفحام  شركات  والسادة  بالعاشر 
للصناعات  طيبة  شركة   ، للعصائر  بيلال  وشركة 

الغذائية .

النفسي  التأهيل  مؤسسة  إدارة 
وتحدث  املصرية  واالجتماعي 
العديد  الجلسة  فعاليات  خالل 

واألخصائيني  األطباء  من 
النفسيني واالجتماعيني املهتمني 
املجتمع  في  النفسي  بالتأهيل 

منهم  كال  قدم  حيث  العربي 
املؤسسات  في  التأهيل  تجارب 

املختلفة

االحتفال السنوى باليوم العاملى لإلعاقة الذهنية



29 النفس املطمئنة

ندوة علمية مع طالب علم 
النفس جامعة الفيوم

ندوة علمية مع طالب علم النفس جامعة حلون )مخاطر اإلدمان على الشباب(

طالب  بالجيزة  العزايم  أبو  جمال  مستشفى  استضافت 
قسم علم النفس بكلية اآلداب بجامعة الفيوم خالل البرنامج 
العملى للطالب للتعرف على األمراض النفسية املختلفة وطرق 
طارق   الدكتور  األستاذ  إشراف  تحت  وذلك  الحديثة  العالج 
محمد عبد الوهاب عميد الكلية  واألستاذ الدكتور سيد الوكيل 
رئيس قسم  علم النفس بالكلية واألستاذ الدكتور محمد فتحى.

للصحة  اإلسالمية  العاملية  الجمعية  أقامت 
ندوة تعليمية مع اإلدارة التعليمية بمركز العياط 
الطفل  مع  التعامل  كيفية  عن  الجيزة  محافظة 

العالج  وطرق  االندفاع  أسباب  هى  وما  املندفع 
والوقاية 

األخصائيني  من  اللفيف  اللقاء  حضر  وقد 

النفسيني فى املنطقة التعليمية ودار بعدها حوار 
هادف وحضر اللقاء األستاذة هدى عبدالفضيل 

موجه أول التربية النفسية بالعياط.

حلوان   جامعة  اآلداب  بكلية  النفس   علم  قسم  أقام 
الشباب( علي  اإلدمان  )مخاطر  بعنوان  تثقيفية  ندوة 
وذلك يوم الخميس 2018/11/22تحدث فيها د. محمود 
أبو العزايم استشاري الطب النفسى واألستاذة الدكتورة 

اإلداري  املدير  الغنى  عبد  مختار  واألستاذ  نبيل  داليا 
بمستشفى أبو العزايم ولفيف من األساتذة بالكلية  وقد 
تم خالل الندوة مناقشة أسباب اإلدمان وطرق الوقاية 

والعالج

كيف تتعامل مع الطفل املندفع


