
 

حِ ِللا ِِمِ سِ ب ِ حِ ِنِ مِ الرَّ يمِ الرَّ  

ِكليةِنبتة

ِ.ةِللبحوثِواإلبداعتمركزِنب

ورةِالتَّدريبيَّةِالنَّوعيَّةِالكتسابِمهاراتِعالجِحاالتِاإلدمانِالدَِِّل حضورِ ِوةِعامةعد/ِالموضوعِ

رات ِ.واإلعتمادِعلىِالمخدِّ

ة ِنبتةِِ ِب كليَّ ناِفيِمركزِنبتةِل لبحوثِواإلبداع  ِِ،ِيسرُّ ة ِب عالج  ة ِوالخاصَّ ة ِالنوعيَّ ورةِالتَّدريبيَّ ِالدَّ أنُِنعلُنِعنِإنعقاد 

ِعلىِالُمخ ِواإلعت ماد  ِعلىِالكحول  ِاإلدمان  ِالمتطائرةِ،ِإذِيشملِحاالت  يوت  ِوالزِّ رات  فِعلىدِّ ِأخطرِ ِذلكِالتَّعرُّ

ةِوالقاتلةِ،ِفضِالموادِ  ارَّ ِالمخدراتِالضَّ ًةِل إلدمانِوأحدث  قنياتِ قابليَّ ة ِوالتَّ ِالعلميَّ رق  ِوالطُّ ِب الوسائ ل  ِالًِعنِاإللمام 

ميُّزِالُمعال جاتِِوبرامج ةِوالتَّ ة ِواإلحت رافيِّ ة ِالمعاصرة ِوصوالًِل لمهنيَّ ة ِالتَّأصيليَّ ِالعالجيَّ ج  ماذ  ة ِ،ِب اإلضافة ِل لنَّ النَّفسيَّ

لِالمتدرِِّ ّماِيؤهِّ ِالمهمِ،ِم  ةِبِل لعملِ فيِهذاِالمجال  ٍةِتامَّ فايٍةِوفعاليَّ ِوالخارجِب كفاءٍةِوك  اخل  وذلكِمساهمًةِمنِ.ب الدَّ

ميع قتِأجفانِالجَّ قضاياِاإلدمانِوالُمخّدراتِالتيِأرَّ ةِنبتةِفيِحلِِّ ِ.كليَّ

 ِورة  :محاورِالدَّ
راتِ - ةِالمخدِّ  .ماهيَّ

 .أنواعِالمخّدرات -

اباتِالتيِمنِخالل هاِتدُخلُِ - راتِفيحدُِِلناِالبوَّ  .ُثِاإلدمانالمخدِّ

ةِوماِهيِأضراره؟ - ِمرَّ ل  وَّ ِاستخدامهِِِل   ماهيةِاآليسِكريستالِومتىِوفيماِتمَّ

 .مراحلِاإلدمان -

رات -  .وسائلِمقاومةِآفةِالُمخدِّ

ةِوالنَّفسيَّة - ةِوالعقليَّ  .أضرارِومشكالتِالمخدراتِالجسديَّ

ِيحدُثِاإلدمان؟ -  كيف 

لوكيِالمعرفّيِالخاصِبعالجِ -  COGNITIVE BEHAVIORAL.حاالتِاإلدمانبرنامجِالعالجِالسُّ

THERAPY 

 CONTMPLATION)المنهجِالعالجيِلبروفيسورِمالكِبدريِرحمهِللاِفيِالعالجِالنَّفسّيِ -

THEORY)ِوبرنامجِمنِالمشاهدةِل لشهود. 

 .طريقةِأبيِزيدِالُبلخّيِفيِالعالجِالنَّفسيِّ -

بِبروفيسورِرانياِعوضِرئيسِقسمِالِ–فيِالعالجِالنَّفسيSTSNDFORDِِإسهاماتِجامعةِ - طِّ

 .النَّفسّيِب الجامعةِذات ها

ةِل إلدمانِ - يدلةِالنَّفسيَّ  PSYCHOPHARMACHOLOGY OF ADDICTIONالصَّ

معّيِالخاصِبعالجِحاالتِاإلدمانِ - ةِِ GROUP PSYCHOTHERAPYالعالجِالجَّ وأنواُعُهِوكيفيَّ

 تطبيقُه؟

 INDIVIDUAL PSCHOLOGICAL COUNSELINGبرنامجِاإلرشادِالنَّفسّيِالفرديِ -

 .برنامجِاإلرشادِاِلُسرّيِلعالجِمرضىِاإلدمان -

 AFTER CARE PROGRAMبرنامجِالعنايةِاللَّحقةِ -

ةِ - ةِوالمهنيَّ  WORK & OCCUPATIONAL ALTERNATIVESبرنامجِالبدائلِالعمليَّ

ةِ -  PROGRAM OF HOME WORKS ACTIVITIESبرنامجِأنشطةِالواجباتِالمنزليَّ

 COMMUNITY MEETINGبرنامجِالِ -

ةِ - يارةِالمنزليَّ  HOME PASS PROGRAMبرنامجِالزِّ



 

 RELAPSE PREVENTION PROGRAMبرنامجِالوقايةِمنِاإلنتكاسةِ -

 STAGES OF RELAPSEمراحلِاإلنتكاسةِ -

 CAUSES OF RELAPESأسباُبِاإلنتكاسةِ -

 FORMS OF RELAPSEأشكالُِاإلنتكاسةِ -

 WAYS OF RELAPSE PREVENTIONاسةُِطُرقِالوقايةِمنِاإلنت ك -

ورة - ِ.توصياتِوُمخرجاتِالدَّ

ورةِب إشرافِ بتِِوُمتابعةِستكونِهذهِالدَّ ةِ،ِوذلكِفيِالفترة ِمنِالس  /81ِِالبروفيسورِالزبيرِبشيرِطهِعميدِالكليَّ

امِ)م22ِِ/2ِِ/2222ِِوحتَّىِالثالثاءِِم2ِِ/2222ِِ ةِعشرِأيَّ اعةِ،ِمنِالساعةِالثالثةِعصر(ِل مدَّ اًِوحتىِالسَّ

سةِمساءاًِ اد  ةِب كافوريالسَّ ِ،ِِشمالِغربِالقنطرةِوكهرباءِحلَّةِكوكوِبمبانيِالكليَّ ورةِبقاعات  معِإمكانيَّةِعقدِالدَّ

ِجهةِ ورةِ،ِفيِحالةأيِّ ِالمتدرينِِأنَِِّراغبةِفيِاست ضافة ِالدَّ ِ.التوقيتِالِيتناسُبِمعِبعض 

ورةِعبارةِعنِ لةًِ(ِثالثينِألفِجنيهاًِالِغيرخمسةِو)جنيها52ًِِ....ِرسومِالدَّ مِ ِشام  دة ِعقبِالشَّهادة ِالُمعت 

ورة ِ.إنتهاءِالدَّ

ِفيِهذاِالمجالِهمِِ د  فرُّ ِوالتَّ ميُّز  اغبينِفيِالتَّ ِالج هاتِالُمستهدفةِواِلشخاصِالمستهدفينِالرَّ هُِأنَّ ِ:ننوِّ

صاتِ - اءِالنَّفسيونِمنسوبوِمجلسِالتَّخصُّ  .الطبيَّةاِلطبِّ

ةِنبتةِمنِاِلطبَّاءِوالصيادلةِوالممرضين -  .خريجوِكليَّ

يُّونِاإلجت ماعيُّونِالعاملونِبمستشفياتِومراكزِاإلدمانِواإلعت مادِ - اص  يُّونِالنَّفسيُّونِواإلخت ص  اإلختصاص 

ة  .وسوءِاإلست خدامِب القطاعينِالخاصِوالعامِوالعياداتِالخاصَّ

حيَّةجميعِاإلختصاصيينِالنَّفسيينِ - ة ِوالصِّ ِالطبيَّ هن   .منسوبيِمجلسِالم 

ح يَّة - ِالطبيَّةِوالصِّ هن   .جميعِاإلختصاصيينِاإلجتماعيينِمنسوبيِمجلسِالم 

بَّاء - اءِالطوارئِواِلُسرةاإلمت يازِوِأط   .وطبِالباطنيَّةِوطبِالمخِواِلعصابِالعمومِوأطبَّ

ونِب هذاِالمجال -  .أساتذةِالجامعاتِالُمهتمُّ

ة ِمنسوبوِوزارت - ة ِوالوالئيَّ حة ِاإلتِّحاديَّ  .يِالصِّ

ابعةِلها - ةِالتَّ سةِالعسكريَّةِوالخدماتِالطبيَّ ابعةِلهاِومنسوبوِالمؤسَّ حاتِالتَّ  .منسوبوِالشرطةِوالمصَّ

 .خريجوِوطالَّبِالدبلومِالعاليِوماجستيرِعلمِالنَّفسِاإلكلينيكيِّ -

الَّبِب الجامعاتِوالكليَّاتاإلختصاصيُّونِالنَّفسيونِواإلختصاصيُّونِاإلجتماعيُِّ -  .ونِمنسوبوِعماداتِالطُّ

ةِمنسوبوِوزارةِالتربيةِاإلتحاديَّةِوالوالئيَّة -  .المرشدونِالنَّفسيُّونِواختصاصيوِالتربيةِالخاصَّ

ضون -  .الُممرِّ

 ِتنبيه: 

ورةِِِِِِِِِِِِِ باسم2328642ِِعبرِبنككِ(خمسةِوثالثينِألفِجنيهاًِالِغيرِ–ِجنيها35.000ًِِ)ِسيت مَِّسدادِرسومِالدَّ

ةِِمعِ.باسمِعزالدينِعطالمنانِعزالعرب51197425ِفاطمةِعجبناِعزالعربِأوِفوريِ إرسالِاإلشعارِفيِالرقمِإمكانيَّ

0968056555 

2581258555ِ(ِ/ِواتسِومكالمات)ِوالتَّسجيلِموبايلِالتنسيقِواإلست فسارِوالتَّواصلِِِِِِِِِِِِ

لُِاإلشعار ُدِأوالًِوُيرس  لِوُيسدِّ ِ.المقاعدِمحدودةِواِلولويةِلمنِيسجِّ

ِ.عزالدينِعزالعرب/ِدِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ة حةِالنَّفسيَّةِب الكليَّ  .مستشارِالعالجِالنَّفسيِاإلكلينيكّيِوالمشرفِعلىِقسمِالصَّ

بِمدربينِ فِوُمدِ TOTُمدرِّ بُِمحتر  PTMِرِّ


