
 

سيقيم عضو اللجنة االستشارية للجمعية االوربية لمهارات التواصل ممثل العراق الدكتور عبدالسالم  

ي التواصل   يةندوة شهر صالح سلطان 
اء ف  ، المقابلة الطبيةمراحل باللغة العربية عن  محليي   مع خبر

 وسيحصل المشارك عىل شهادة مشاركة من الجمعية.  

          

 مهارات التواصل األوىلاألوىل ندوة ال

ي افتتاح المقابلة الطبية
  كيف ترسم االنطباع األول الجيد ف 

 األستاذ الدكتور فاضل الجاف

   أستاذ لغة الجسد وعميد كلية الفنون الجميلة

  الدكتور عبدالسالم صالح سلطان

  اللجنة االستشارية للجمعية االوربية لمهارات التواصل ممثل العراق. عضو 

 2022حزيران  7الثالثاء 

  10:30 –  9:30الوقت : 
ا
 ليل

 

 "
ا
ي ما لم تكسب ثقة المريض أوال  تحت شعار "ال تدخل إىل الحوار الطبر

ان  والطبيب بي   المريض الذي يجري  ةوغب  اللفظي ةاللفظي االجتماعي وتقنياته  الحوار سيتناول المحاض 

ي اللحظات األوىل من المقابلة الطبية
ي الحوار  وكيف ،ف 

يجب عىل الطبيب أن يستثمرها قبل الدخول ف 

ة ال تزيد عن دقيقة واحدة يحتاجها الطبيب لكسب ثقة المريض إذا ما وع ألهم التقنيات   ، إنها فبر ي الطبر

ي يجب أن يستعملها لنيل ثقة المريض، وا
ي من خاللها يطمي   المريض أنه بأيدي أمينة.    البر

 لبر

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Abdulsalam Saleh Sultan , Member of Advisory Committee of the International 

Association for Communication in Healthcare “EACH”, representative of Iraq "with 

local experts" , will hold monthly symposium on Medical Encounter in Arabic 

language, and the participant will receive a certificate of participation from EACH . 

 

First Webinar  

How to create primacy effect in the opening of medical encounter 

Tuesday June 7 2022  

Time: 21:30 - 22:30 pm 

 

                                         

A. Prof. Dr. Fadel Al-Jaf                       Dr. Abdul Salam Saleh Sultan 

Body Language Expert                Communication Skills Expert 

Former Dean /                            EACH National Representative 

                    College of Fine Arts 

 

Earn patient's trust first 

The lecturers will address verbal and nonverbal techniques in social dialogue that 

takes place between patient and doctor in the first moments of medical 

interview. It is not more than one minute for the doctor to show his interest in 

the patient and building rapport before entering medical dialogue. The doctor 



should use these moments to gain patient's trust. On other hand, patient feels 

reassured and can express his predicament well. 

 


