
١١ - ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

 المؤتمر الدولي الثاني للصحة السلوكية
" القضايا المعاصرة واشكاليات الممارسة الميدانية "

مبنى مجمع البحوث H١٠ – المدرج رقم ٢٣٩ - جامعة قطر
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(١)

 االستاذة الدكتورة : مريم المعاضيد – نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي و الدراسات العليا

السيد راشد النعيمي – مدير مركز دعم الصحة السلوكية

االستاذة الدكتورة كلثم الغانم – استاذ علم االجتماع بجامعة قطر 

د. طـارق بلعـــج  

البروفيسور مايكل ميلر

د. ماهر خليفة - التصورات الثقافية لإلضطرابات و الخدمات النفسية.

الكلمة االفتتاحية
لجامعة قطــر

 كلمة مركز دعم
الراعي للمؤتمر

كلمة رئيس اللجنة
المنظمة للمؤتمر 

رئيس الجلسة

  المتحدث الرئيسي

٨:٣٠  -  ٩:٠٠ تسجيل الحضور

٩:٠٠  -  ٩:٣٠

٩:٣٠  -  ١٠:٠٠

١٠:٢٠  -  ١٠:٤٠

١٠:٠٠  -  ١٠:٢٠

١١:٠٠  -  ١١:٢٠

١١:٢٠  -  ١١:٣٠

الوقتالفعالیة

استراحة قهوة 

مناقشة

د. يسري مرزوقي - تأثير الشبكات االجتماعية على الصحة النفسية.

١٠:٤٠  -  ١١:٠٠ د. خالد عبد الجبار- قضايا التصنيف والتشخيص في مجال الصحة السلوكية واالدمان

١١ ������ ٢٠١٩ : ���� �����

٩:٣٠  -  ١١:٢٠ ������� �
	�� ���� �� ������� ������� ����� ������



١١ - ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

 المؤتمر الدولي الثاني للصحة السلوكية
" القضايا المعاصرة واشكاليات الممارسة الميدانية "

(٢)
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د.ماهر خليفة  

البروفيسور أوليفييه أولير

د. يوسف حسن - العدوان وضبط الغضب: دور إعادة التقييم واالجترار الذهني

رئيس الجلسة

  المتحدث الرئيسي

الوقتالفعالیة

مناقشة

د. سهاد ناشف - التمثالت االجتماعية والوصمة االجتماعية في الصحة السلوكية.

د. أمل الجمال،  د. ايهاب حامد - آليات الحماية واألمان في مجال الصحة السلوكية.

د. خالد بدير  

البروفيسور دانيال كيسنجر

د. مديحة كامل - المشكالت السلوكية بين المراهقين : الغضب وكيفية ادارته.

رئيس الجلسة

١٣:٢٠  -  ١٣:٥٠  المتحدث الرئيسي

١٤:١٠  -  ١٤:٣٠

١٣:٥٠  -  ١٤:١٠

١٤:٥٠  -  ١٥:١٠ مناقشة

١٥:١٠  -  ١٦:٣٠ استراحة غداء

د. مأمون مبيض - آليات التدخل المبكر في حاالت اضطرابات الصحة السلوكية.

١٤:٣٠  -  ١٤:٥٠ د. عيد أبوحمزة - التعلم وإضطرابات الصحة السلوكية:
دراسة تجريبية حول الفصام و إضطراب ثنائى القطب.
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(٣)

 د. صموئيل جالدينج  

البروفيسور مايكل ميلر

د. أوليفر اوليفيه - د. عيد أبوحمزة - د. يسري مرزوقي - د. ماهر خليفة - د. محمد خلف

رئيس الجلسة

النقاط النقاشية

  المتحدث الرئيسي

المشاركون

٨:٣٠  -  ٩:٠٠ تسجيل الحضور

١٢:١٠  -  ١٢:٣٠

الوقتالفعالیة

استراحة قهوة 
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 البروفيسور دانيال كيسنجر

البروفيسور مايكل ميلر

البروفيسور ماجدي عاطف - البروفيسور حمود عليمات - د. مأمون مبيض
 د. كلثم الكواري - د. عبد اهللا الجوهي

١. الى أي حد يمكن ربط العلوم االجتماعية واالكلينيكية عند دراسة الصحة السلـوكية. 
٢. ماهي الفـوائـد المترتبة على تطبيق البحـوث البينية في مجــال الصحـة السلــوكية. 
٣. ماهي التحديات التي يمكن ان تواجهها البحوث البينية في مجال الصحة السلـوكية. 

٤. في ظل التحديات الحالية وتنوع الظواهر وتداخل العوامل هل يمكن ان تكون البحوث البينية هي الحل.

النقاط النقاشية

١. ما أهمية تكامل  األدوار المهنية بين فريق العمل العالجي الثالثي من أطباء اختصاصيين نفسيين
   واجتماعيين لتحقيق الصحة السلوكية. 

٢. مدى التقبل والمرونة لدي المختصين بالفريق العالجي لبعضهم البعض لتحقيق الصحة السلوكية
    لدي المسترشدين. 

٣. الى أي حد يتم تمثل المسؤولية المهنية واألخالقية لدي المختصين باألبعاد الثالثية للصحة السلوكية.
٤. ما دور المؤسسات العلمية والتدريبية في اعداد العالمين في مجال الصحة السلوكية.  

رئيس الجلسة

  المتحدث الرئيسي

المشاركون
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النقاط النقاشية

١. الى أي حد هناك اهتمام بدراسة الصحة السلوكية في العلوم ذات العالقة مثل:
   الطب – علم النفس – علم اجتماع – الخدمة االجتماعية. 

٢. ماذا قدمت هذه العلوم في مجال الصحة السلــوكيـة.  
٣. كيف يمكن خلق جسور ما بين االطروحات النظرية لكل علم في مجال الصحة السلوكية.

٤. هل يمكن بناء نظرية واضحة في مجال الصحة السلوكية. 

بروفيسور عبد اهللا بادحدح

البروفيسور مايكل ميلر

البروفيسور مايكل ميلر - البرفيسور صمئيل جالددنغ - د. خالد بدير - د. طارق بلعج

د. يوسف حسن - د. أشرف العريان

رئيس الجلسة

  المتحدث الرئيسي

المشاركون

١٤:٠٠  -  ١٥:٠٠

الوقتالفعالیة

استراحة غداء
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