
 

 

 

 

 

 

 

 

 رئير الجلزة المتحدث المحاضرة  الوقت

التحديات التي يواجهها الفريق  ػػ:0ض – 0ض: ضع

العلإجي في علإج مرضى الؤدمان 

 العزكريين

 د/ فائق الزغاري
 د/ طلإل محفوظ

 
آلية عمل اللجهة الطبية العزكرية   ضظ:2ض – ػػ:0ض

 العليا ) الحالإت الهفزية (
 اد / فهد اليحي

 مهاقشة  ضغ:2ض – ضظ:2ض

 فتتاحلؤخفل ا  ضظ:ضط – ضغ:2ض

 استراخة   ضع:ضط – ضظ:ضط

التأويل الهفسي مابعد العودة من  ػػ:ضط – ضع:ضط

 ميدان المعركة
 د /مشعل العقيل

 د/عبدالحميد الحبيب

 

 التقاعد من بعد ما الإكتئاب ضظ:طط – ػػ:ضط

 الخدمة العزكرية
 د/يوسف الشهري

الحرب الهفزية على الصحة اثر  ػغ:طط – ضظ:طط

 الهفزية
 د/سلطان الزبيعي

 مهاقشة ضض:ظط – ػغ:طط

 استراخة الغداء  ضض:طض – ضض:ظط

 

 

 

 

 ضض:عض – ضض:طض

 

 (  Aورشة عمل ) 

 د/ خاتم الزورانيالمتحدث :

 (  Bورشة عمل ) 

 د/ ذالد العوفي المتحدث :

 الإسعافات الإولية الهفزية

( Mental Health First Aids ) 

 

 برنامح ماتركر

( Matrix ) 



  

 

  

 رئير الجلزة المتحدث المحاضرة  الوقت

الإضطرابات الهفزية في الحياة  ػػ:0ض – 0ض: ضع

 العزكرية
 الحهاكي سليمان د/

 عبدهللا الصرقي د/

 

اثر العمليات الهفزية على الروح   ضظ:2ض – ػػ:0ض

 المعهوية

 نموذجاً()عملية عاصفة الصحراء 

 أ/ عبدهللا الزعيدي

في  للؤدمان العوامل المؤدية  ػغ:2ض – ضظ:2ض

 البيئة العزكرية
 دمحم الزوراني د/

 مهاقشة  ضض:ضط – ػغ:2ض

 استراخة  ضع:ضط – ضض:ضط

 ػػ:ضط – ضع:ضط
 خزن الشهري د/ نظام الرعاية الهفزية بالمملكة

 د/دمحم الزوراني

 

 ضظ:طط – ػػ:ضط
 أخمد الشهري د/ الخفيةالحرب والآثار 

     الصحة الهفزية للمراوقين ػغ:طط – ضظ:طط

 )دور الؤباء (
 د/ ويثم القرشي

 مهاقشة ضض:ظط – ػغ:طط

 استراخة الغداء  ضض:طض – ضض:ظط

 

 

 

 

 ضض:عض – ضض:طض

 

 (  Aورشة عمل ) 

 د/ أخمد الهاشري المتحدث :

 (  Bورشة عمل ) 

  اخمد د/ رأفت المتحدث :

 فياثر الؤسهام الأسري المتوازن 

مزيرة العملية العلإجية 

 والتأويلية لمريض الؤدمان

 آليات علإج الوسواس القهري



 

 

 

 

 

 

  

 

 رئير الجلزة المتحدث المحاضرة  الوقت

 

 ػػ:0ض – 0ض: ضع

 

 د/ اسامة بدر إدمان مادة الجابابهتين

 د/ أخمد الهاشري
 

  ضظ:2ض – ػػ:0ض
الذوان الهاتح عن تعاطي المواد 

 المخدرة
 أخمد الإجهوري د/

 

  ػغ:2ض – ضظ:2ض
( على  covid-19تأثير جائحة ) 

 الصحة الهفزية
 أخمد البحيري د/

 

  ضض:ضط – ػغ:2ض

 مهاقشة

 

 

  ضع:ضط – ضض:ضط

 استراخة

 

 

 

 

 ضض:ظط – ضع:ضط

 

 

 

 (  Aورشة عمل ) 

/ اذصائي أول نفسي المتحدث :

 عبدالعزيز الجميعة

 (  Bورشة عمل ) 

 د/ أخمد الصالد المتحدث 

هزوتا متعدد الإوجه يمقياس م

 للشخصية ) الهزخة الثالثة (

(MMPI) ӀӀӀ 

 

العلإج المعرفي الزلوكي للرواب 

 الؤجتماعي

 

 

 

 


