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الزميالت والزمالء الكرام
انه من دواعي سروري وفخري أن ادعوكم للمؤتمر 

االردني االول للصحة النفسية الذي تنظمه الجامعة 
االردنية، وقد جاءت المبادره من قسم علم النفس في 

كلية االداب ،لكن كل الكليات واألقسام المعنية في 
الجامعة تشارك في فعاليات المؤتمر وتنظيمه: كلية 

الطب، كلية التمريض، كلية الصيدلة، برنامج العمل 
االجتماعي، كلية التربية وكلية التأهيل .

سيكون المؤتمر برعاية االستاذ الدكتور رئيس الجامعه 
االردنية ،ويحمل شعار)نحو صحة نفسية أفضل 

للجميع(.

سيجمع المؤتمر كل المهنيين والباحثين والدارسين 
في مجال الصحة النفسية من األردن والمنطقة 

العربية لتقديم األوراق العلمية، الجلسات النقاشية ، 
ورش العمل، وكل التفاعالت العلمية..

سيعقد المؤتمر في عمان-المملكة األردنية الهاشمية 
في الفترة ما بين 24-26 أيار مايو 2023

رئيس المؤتمر
الدكتور وليد سرحان

Dear Colleagues
It’s my pleasure and honor to invite you all to the first 
Jordanian Conference of Mental Health organized by 
Jordan University, psychology department in the college 
of arts took the initiative, but all other colleges and 
departments concerned are participating; medical, nursing, 
pharmacy, social work, education, and rehabilitation.

The conference will be under the Patronage of the 
president of Jordan university, with the title (towards better 
mental health for all(.

The conference will bring together all the professionals 
in the field of mental health from Jordan and the region to 
present papers, panel discussions, workshops, and all kinds 
of scientific interactions.
 
The conference will take place in Amman- the Hashemite 
Kingdom of Jordan in the period between 24-26 May 2023

The President
Dr. Walid Sarhan
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المؤتمر يشمل االختصاصات التالية:
• الطب النفسي

• علم النفس 
• التمريض النفسي 

• علم االجتماع والبحث االجتماعي
• االرشاد النفسي 

• الصيدلة
• التربية الخاصة

• الداعمين للصحة النفسية
• التأهيل النفسي

• االمن العام 
• القضاء 

• المهتمين

The Conference Includes the Following:
• Psychiatry
• Psychology
• Psychiatric Nursing 
• Sociology and Social Work
• Psychological Guidance
• Pharmacy
• Special Education
• Mental Health Advocates
• Psychiatric Rehabilitation
• Police
• Judicial System
• Interested People

محاور المؤتمر: 
• االضطرابات النفسية في مراحل العمر 

• العالج النفسي والعالج الدوائي 
• عمل الفريق النفسي متعدد االختصاصات

• االدمان واالنتحار
• محاربة الوصمة في الصحة النفسية 

• العالج النفسي عن بعد
• دور المؤسسات المختلفة في الصحة النفسية 

• تطوير المهن النفسية 
• الصحة النفسية في بيئة العمل

• الصحة النفسية في الحروب والصراعات 
• العوامل الثقافية والجندرية في الصحة النفسية

• العالقة التكاملية بين النفس والجسد والمجتمع 
• الرعاية النفسية األولية 

• االسعاف النفسي 
• القياس والتقييم النفسي

Conference Topics:
• Psychiatric Disorders Through the Lifespan
• Psychotherapy and Psychopharmacotherapy 
• Work of Multidisciplinary Mental Health Team 
• Addiction and Suicide 
• Fighting the Stigma of Mental Illness
• Tele Psychotherapy
• The Role of the Different Institutions in Mental Health 
• Developing Mental Health Professions 
• Mental Health in the Work Environment
• Mental Health in Wars and Conflicts 
• The Cultural and Gender Factors in Mental Health
• The Complementary Relationship of Body, Psyche, and Society 
• The Primary Mental Health Care 
• Psychological Aid 
• Psychometry and Assessment 
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اللجنة التنفيذية:
الرئيس: د. احمد الشيخ علي - رئيس قسم علم النفس - الجامعة األردنية

المقرر 1: أ. د. مروان الزعبي- قسم علم النفس - الجامعة األردنية
المقرر 2: أ.د. يوسف ابو حميدان - قسم علم النفس - الجامعة األردنية

األعضاء:
• أ.د. مهند مبيضين

• د. احمد بواعنة
• أ.د. ميادة محمد بشير الوظائفي

• د. امجد أحمد ابو جدي 
• د. علي علقم

• األستاذة تمارا عوالي
األعضاء داخل االردن:

• االستاذ الدكتور مروان الزعبي 
• الدكتور يوسف ابو حميدان 

• الدكتور رضوان بني مصطفى 
• الدكتور تيسير شواش 

• الدكتور سائد الشناق
• الدكتور خالد الحديدي  

• الدكتور يوسف مصطفى مسلم 
• االستاذ الدكتور جمال م. الخطيب

• الدكتور محمد شقيرات 
• االستاذ الدكتور أيمن منصور

• الدكتور محمود بشتاوي 
• الدكتورة ليالي عباسي

• الدكتورة منال عنبتاوي 
• الدكتور أحمد بواعنة 

• الدكتورة بسمه كيالني
• الدكتور هاشم الفاخوري
• الدكتورة خولة السعايدة 

• األستاذة الدكتورة سناء أبو الذهب

اللجنة العلمية: 
الرئيس: الدكتور وليد سرحان

المقرر 1: الدكتور أحمد الشيخ علي
المقرر 2: الدكتور علي علقم

األعضاء خارج االردن:
•  االستاذة الدكتورة منى الرخاوي - مصر

• االستاذ الدكتور نزار م. امين - العراق
• االستاذ الدكتور مروان دويري - فلسطين 

• االستاذ الدكتور وائل الدليمي - امريكا
• الدكتور امجد أحمد ابو جدي - كندا

• الدكتورة ناديا محمد بن يونس - ليبيا
• الدكتور ناصر لوزا - مصر

• الدكتور مأمون مبيض - قطر
• الدكتور سداد التميمي - بريطانيا

• الدكتور سامر رضوان - سلطنة عمان
• الدكتور مدحت الصباحي - االمارات العربية المتحدة 

• الدكتوره كارولين محسن - سوريا
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Executive Committee:
President: Dr. Ahmad Alsheikh Ali - Psychology Dept. Head, UJ
Coordinator 1: Prof.Marwan Al-Zoubi - Psychology Dept. Head, UJ
Coordinator 2: Prof.Yousef Abu Hmaidan - Psychology Dept. Head, UJ
Members:
• Prof. Muhnnad Al Mubaidin
• Dr. Ahmad Bawaneh
• Prof. Mayyada Wazaify
• Dr Amjed Ahmad Abojedi
• Dr. Ali Alqam
• Ms. Tamara Awali
Scientific Committee:
Chairman:  Dr. Walid Sarhan
Coordinator 1: Dr. Ahmad Alsheikh Ali
Coordinator 2: Dr. Ali Alqam
Members Abroad:
• Prof. Mona Alrakhawi - Egypt
• Prof. Nazar M.M.Amin - Iraq
• Prof. Marwan Dwairy - Palestine 
• Prof. Wael Aldelaimy - USA
• Dr. Amjed Abojedi - Canada
• Dr. Nadia Mohamed ben Younis - Libya 
• Dr Nasser Loza - Egypt
• Dr Mamoun Mobayed - Qatar
• Dr. Sudad Tamimi - UK
• Dr. Samer Radwan - Oman
• Dr. Medhat Alsabahi - UAE
• Dr. Caroline Mohsen - Syria 

Members from Jordan:
• Prof. Marwan Al-Zoubi
• Prof.Yousef Abu Hmaidan
• Dr. Radwan Banimustafa
• Dr. Tayseer Shawash
• Dr. Saed Shonaq
• Dr. Khalid Hadidi
• Dr Yousef Mustafa Musalam
• Prof. Marwan Al-Zoubi
• Prof. Jamal M. Alkhateeb
• Dr. Mohammed Shoqeirat
• Prof. Ayman Mansour
• Dr. Mahmoud Bashtwai
• Dr. Layali Abbasi
• Dr. Manal Anabtawi
• Dr. Ahmad Bawaneh
• Dr. Basma Kilani
• Dr. Hashem Alfakhouri
• Dr. Khawla Alsaidaa
• Prof . Sana Abu Dahab
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Abstract Submission
شروط ارسال الملخص
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Conference Sessions:
Oral Communication:15 - 45 minutes
Workshops 3 - 8 hours
Panel Discussions 

Conference Language:
Arabi or English no translation is available.

Attendance and Credit Hours
Live only, Will be available from certain authorities

Subscription Fees:
From Jordan
Before 31st March 2023:
Specialist: 150 JD  -  Students: 100 JD 

After 1st April 2023:
Specialist: 250 JD  -  Students: 150 JD 

Abroad
Before 31st March 2023:
Specialist: 250 USD -  Students: 150 USD

After 1st April 2023:
Specialist: 400 USD  -  Students: 250 USD

جلسات المؤتمر:
محاضرات - تتراوح بين 15 - 45 دقيقة

ورش عمل - تتراوح بين 3 - 8 ساعات
جلسات نقاشية   

لغة المؤتمر:
العربية أ و االنجليزية دون ترجمة

حضور المؤتمر والساعات المعتمدة:
وجاهي فقط، والساعات معتمدة من قبل الجهات المعنية

رسوم المشاركة:
من داخل االردن

 قبل 31 اذار/مارس 2023:
المختصون: 150 دينار اردني   -  الطلبة 100 دينار اردني

من 1 نيسان/ابريل 2023:
المختصون: 250 دينار  اردني   -  الطلبة: 150 دينار اردني 

من خارج االردن
قبل 31 اذار/مارس 2023:

المختصون: 250 دوالد امرييك  -  الطلبة 150 دوالر امرييك

من 1 نيسان/ابريل 2023:
المختصون: 400 دوالر امرييك  -  الطلبة: 250 دوالر امرييك 
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كيف ترسل الملخص الخاص بك
قبل أن تبدأ

يجب على المؤلف المقابل جمع وإدخال المعلومات 
التالية لتقديم الملخص:

- بيانات االتصال – االسم مكتوب بطريقة امالئية 
صحيحة )لالسم األول واألخير( والرتبة واالنتماء وبلد 

االنتساب.
- عنوان الورقة - العنوان الورقي الكامل للعرض 

التقديمي.

- ملخص ورقي - ملخص 250 كلمة
• أرسل الملخص )بحد أقصى 250 كلمة( ، اختر من 

تنسيقات العرض التقديمي المدرجة أدناه )شفهي ، 
ملصق ، ورشة عمل ، أو بث مباشر(.

• قم بالتقديم قبل الموعد النهائي للتقديم بوقت 
طويل لالستفادة من معدالت التسجيل المبكر أو 

المتقدم.
• سيخضع ملخصك لمراجعة مزدوجة التعمية من األقر              

ان وسُتعاد النتائج إليك بشكل عام في غضون أربعة 
أسابيع.

• إذا تم قبول الملخص الخاص بك ، فستتم دعوتك 
للتسجيل في المؤتمر.

How to Submit Your Abstract
Before you Begin
The corresponding author must collect and enter the 
following information for the abstract submission:
- Contact data - Correct spelling of first and last name, 
rank, affiliation, affiliation country.
- Paper Title - Full paper title for the presentation.

- Paper Abstract - 250-word abstract
• Submit your abstract )maximum 250 words(, choosing 
from the presentation formats listed below )Oral, 
Poster, Workshop, or live streaming(.
• Submit well before the submission deadline in order 
to benefit from Early Bird or Advanced Registration 
rates.
• Your abstract will undergo double-blind peer review 
and the results will be returned to you generally within 
four weeks.
•If your abstract is accepted you will be invited to 
register for the conference.
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تنسيقات العرض

عرض شفوي
هذا هو تنسيق العرض القياسي. في عرض تقديمي 

شفهي ، يسلم مقدم العرض أبحاثه إلى جمهوره 
شفهًيا ، وغالًبا ما يكون مصحوًبا بعرض شرائح 

PowerPoint. يتم تنظيم العروض التقديمية الشفوية 
بشكل عام عن طريق التدفق في جلسات متوازية 

تتألف من ثالثة أو أربعة عروض تقديمية.

  عرض الملصق
يوفر عرض الملصق جًوا عرضًيا مريًحا حيث يستخدم 

 (A2( مقدم العرض ملصًقا مثبًتا على لوحة ملصقات
لتوضيح بحثهم. غالًبا ما يتفاعل مقدمو العروض مع 
المشاركين المهتمين على أساس فردي ، مما يوفر 

فرًصا ممتازة للتواصل والمناقشة وبناء العالقات. 
يتوفر خيار عرض الملصق االفتراضي أيًضا كوسيلة 

بديلة ألولئك المندوبين الذين قد ال يتمكنون من 
السفر لحضور المؤتمر بسبب قيود مالية أو سياسية.

Presentation Formats

Oral Presentation
This is the standard presentation format. In an oral 
presentation the presenter delivers his research 
to their audience verbally, often accompanied by 
a PowerPoint slideshow. Oral presentations are 
generally organised by stream into parallel sessions 
comprising three or four presentations.

Poster Presentation
A poster presentation provides a relaxed presentation 
atmosphere in which the presenter uses a poster 
pinned to a poster board )1800mm high by 900mm 
wide( to illustrate their research. Presenters will often 
engage with interested participants on a one-to-one 
basis, providing excellent opportunities for networking, 
discussion and relationship building. A Virtual Poster 
Presentation option is also available as an alternative 
means for those delegates who may be unable to 
travel to the conference due to financial or political 
restrictions.
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عرض البث المباشر
يقوم العديد من األشخاص حول العالم بنقل 

االجتماعات والفصول الدراسية واألحداث عبر اإلنترنت، 
وتقدم شركة جلوبال للمعارض والمؤتمرات اآلن خيار 

التقديم عبر اإلنترنت، عبر Zoom. هذه فرصة جديدة 
ومثيرة للباحثين حول العالم للتفاعل مع جمهور دولي 

دون الحاجة إلى السفر. تتيح عروض البث المباشر 
للمتحدثين فرصة تجنب النفقات والوقت الالزم 

للسفر وتقليل انبعاثات الكربون ومشاركة األفكار 
عبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك ، فإن العديد من المزايا 

نفسها التي يتمتع بها مقدمو العروض في المؤتمرات 
الشخصية التقليدية متاحة أيًضا لمقدمي العروض عبر 

اإلنترنت ، بما في ذلك تقديم عمل الفرد إلى جمهور 
دولي والمشاركة في األسئلة واألجوبة والنشر في 

وقائع المؤتمر والمشاركة في المناقشات مع العلماء 
اآلخرين حول العالم.

عرض تقديمي لورشة العمل
ورشة العمل هي دورة قصيرة ومكثفة، يقودها 

باحث أو ممارس متمرس ، وعادة ما يكون مؤهاًل على 
مستوى الدكتوراه. يسهل التفاعل الجماعي وتبادل 

المعلومات بين عدد أقل من المشاركين من المعتاد 
في الجلسة العامة.

Live-Stream Presentation
Many professionals  around the world are moving 
meetings, classrooms and events to Virtual format. 
Global Events and Conferences has included 
this option to its structure. This is an exciting new 
opportunity for scholars around 
the world to engage with an international audience 
without the need to travel. Live-stream presentations 
give speakers the opportunity to avoid expenses and 
time required to travel, reduce their carbon footprint, 
and share ideas online. Additionally, many of the same 
benefits enjoyed by presenters at traditional in-person 
conferences are also available to online presenters, 
including presenting one’s work to an international 
audience and engaging in Q&A, publishing in the 
Conference Proceedings, and participating in 
discussions with other scholars around the world.

Workshop Presentation
A workshop is a brief, intensive course, which is led by 
an experienced researcher or practitioner, usually with 
a PhD-level qualification. It facilitates group interaction 
and the exchange of information between a smaller 
number of participants than is usual at a plenary 
session.
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Hotel accommodation
Venue Congress: InterContinental Amman
Single Room: 115Jd )160$(
Double Room: 127Jd )180$(

All the above rates are in Jordanian Dinar and subject to 10% service 
charge & 16% sales tax, and inclusive of buffet Breakfast.
Free parking available at hotel
) Congress Badge requested (

Optional Tours
1. Amman City tour
)Roman theatre , citvadel, shopping(
2. Jerash, Ajloun.
3. Madaba, Mount Nebo, Dead Sea, Baptism Site.
4. Desert Castles.
5. Petra” the 2nd of the seventh world wonders”
6. Wadi Rum, Aqaba.

For details of other hotel alternatives please contact the 
organizers.

General Information

Badges
• The participants name badges serve as an admission 
pass to all scientific sessions, the exhibition and the 
congress area.

• Participants are kindly requested to keep their name 
badges displayed at all times during the congress.

Mobile phones
Delegates are kindly requested to switch off their mobile 
phones during the sessions.

Weather
To check the weather please visit:
www.arabiaweather.com

Currency
One Jordanian Dinar is equivalent to 1.4 USD.

          Wifi available free on site
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تقديم األوراق:
ترسل ملخصات االوراق قبل 15 اذار/ مارس 2023 الى ايميل

wsarhan34@gmail.com

التسجيل والدعم بخصوص المؤتمر: 

Mobile: +962 791646660
gecjordan15@gmail.com

www.gecjo.com

E V E N T S  &  C O N F E R E N C E S

Tamara Awali
General Manager

Amman - Jordan
Mecca Street
Jaber Complex
3rd Floor 

tamara@gec-jo.com

+962 79 919 3733

www.gec-jo.com

E V E N T S  &  C O N F E R E N C E S

Abstract Submission:
To be submitted before 15 March 2023 to the email
wsarhan34@gmail.com

Conference Registration & Support:

Click Here for Registrationللتسجيل اضغط هنا


