بـــــــﻼغ
تماشيا مع التدابير اﻻحترازية واﻻجراءات الوقائية المتخذة على المستوى الوطني،

الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ) ،( COVID 19وبتعاون

مع كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية المحمدية مسلك علم النفس

 ،تنهي وزارة

التضامن والتنمية اﻻجتماعية والمساواة واﻷسرة إلى علم  ،أنه تم إرساء منصة

للتواصل واﻻستماع والمرافقة النفسية لفائدة اﻷسر المعنية باﻹعاقة  ،يشرف

على هذه العملية أخصائيون نفسانيون في العﻼج النفسي لﻸشخاص ذوي اﻹعاقة،

وذلك لتقديم الخدمات التالية :

 اﻹنصات والدعم النفسي؛
 التوجيه والمرافقة النفسية لﻸسر؛

كما نخبركم أنه تعميما للفائدة ،يتولى أخصائيون نفسانيون التواصل كذلك
باﻷمازيغية مع اﻷسر المعنية .

ﻻئحة بأسماء وأرقام هواتف اﻷخصائيين النفسانيين
اﻷخصائي )ة( النفسي )ة(

رقم الهاتف

الجهة

السعدية الجغﻼلي

0663614873

أسعد ياسين الصطي

0665393403

عزيز الحنيش

0656572414

جهة سوس ـ ماسة

هند ورين

0601943360

جهة بني مﻼل ـ خنيفرة

ﷴ إزماون

الجهة الشرقية

هند شمﻼل

جهة الدار البيضاء ـ
السطات
جهة الرباطـ ـ سﻼ ـ
القنيطرة
جهة مراكش ـ آسفي
جهة فاس ـ مكناس

جهة طنجة ـ تطوان ـ
الحسيمة

هدى ريزقي
هدى بوعبيد
ريم لهيا

حكيم النجار

0605130791
0658686120

0700099389

سناء جريفي

0672482188

خولة آسلمان

0658705626

للتواصل باللغة اﻷمازيغية يرجى اﻻتصال ب:
ـ اﻷخصائية النفسانية السعدية الجغﻼلي0663614873 :
ـ اﻷخصائي النفساني ﷴ إزماون:

0601763371

0687270864

0687270864

0681467274

تأطير ومواكبة أخصائيين نفسانيين خريجي ماستر علم النفس االجتماعي لإلعاقة بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية -المحمدية

تقدم خدمات يف :
▪ اإلنصات والدعم النفسي
▪ المواكبة والتتبع عن بعد
▪ التوجيه والمرافقة النفسية لألسر

السباع
تنسيق الدكتورة خلود
ي
Unitepsy.psh@gmail.com
Unité psy PSH/FLSHM

Encadrée par des psychologues lauréats du master psychosociologie du handicap
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Mohammedia

PRÉSENTE DES SERVICES EN :
▪ ECOUTE ET SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
▪ ACCOMPAGNEMENT ET
SUIVI A DISTANCE

▪ GUIDANCE PARENTALE

Coordonnée par Dr. Kholoud Sbai
Unitepsy.psh@gmail.com
Unité psy PSH/FLSHM

ﻻئحة بأسماء وأرقام هواتف اﻷخصائيين
النفسانيين
الجهة

جهة الدار
البيضاء ـ
السطات
جهة الرباطـ
ـ سﻼ ـ
القنيطرة

جهة مراكش
ـ آسفي

جهة سوس ـ ماسة
جهة فاس ـ
مكناس
جهة بني مﻼل ـ
خنيفرة
جهة طنجة ـ
تطوان ـ
الحسيمة
الجهة الشرقية

اﻷخصائي )ة(
النفسي )ة(
هدى ريزقي
السعدية
الجغﻼلي
هدى بوعبيد
أسعد ياسين
الصطي
ريم لهيا

رقم الهاتف
0601763371
0663614873
0605130791
0665393403
0658686120

عزيز الحنيش

0656572414

هند ورين

0601943360

حكيم النجار

0700099389

سناء جريفي

0672482188

خولة آسلمان

0658705626

هند شمﻼل

0681467274

ﷴ إزماون

0687270864

للتواصل باللغة اﻷمازيغية يرجى اﻻتصال ب:
ـ اﻷخصائية النفسانية السعدية الجغﻼلي:
0663614873

ـ اﻷخصائي النفساني ﷴ إزماون:

0687270864

