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 ثامن العلمي ال السنوي  املؤمتر  

 السورية   األزمة   عن   الناتجة   واالجتامعية   النفسية   اآلثار 

(السورية لألسرة النفسية الصحة)
  تركيا - إسطنبول - شهري باشاك - الدولية الهدى يف مدارس

 م   2020(  ذار آ مارس )  29  – 28

 
  انطوو    منوو   السووور   بالشأن  واهتمام  رعاية  من (  سمح)  النفسية  للصحة  السورية  الجمعية  به  بدأت لما استكمالا 

  األزمووة  عوون   الناتجووة  والجتماعيووة  النفسووية  اآلثووار  علوو   الضووو   ولتسوولي   السوواب،ة   مؤتمراتهووا  خوو    موون   سوووريا  أحوودا 
  تحوو    2020  آذار/    مووار   29  إلوو   28  الفتوور   فوو   إسووطنلو   فوو   الثووامن   العلموو   المووؤتمر  سوومح  سووتع،د  السووورية 
 ".  السورية لألسر  سيةنفال الصحة"   عنوان
 

  والمختصوووين   واألخصوووانيين   الجتماعيوووة  والخدموووة  الووونف   وعلووو   النفسووو   الطووو   مجوووالت  فووو   الخلووورا   ونووودعو
  فيمووا  والمعرفوو   العملوو   الجان   لتطوير  الفرصة  له   يتيح  مما...    المؤتمر به ا بالمشاركة الصلة ذات األخرى بالمهن 
  بنووا   فوو   يسوواه   آخوور  جان   ومن   جان    من   النفسية  والخدمات  النفس   جوالع   النفس   الط  تطورات بآخر يتعلق 

  التعليموو   للمجووالين   علميووة  ثوورو   يعطوو   بوودور   الوو    المجووا    هوو ا  فوو   العوواملين   بووين  التعارف شلكات وتوسيع ع قات
 ... والجتماع 

 

 : المحاور الرنيسية
ف    - اتركي  -  ةلعربيا  دو ال)لجو   لاالسورية ف  مجتمعات     ر ساأل  اندماجالنفسية عل  طريق    العوانق  .1

 .ب (و الور اإلتحاد  
 -  اللن   –  ماأل  –  باأل) بمكوناتهاسر   الناتجة عن الهجر  ال،سرية عل  األ  والسللية  ر اليجابيةثااآل .2

 :الولد(
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    .ف  الداخل والخارج  الدمانوظاهر   سر  السورية  األ •
      .... والتراجع  قطل  التفو بين    ...  و  د اللجب  السورية ف   سر واألالتعلي    •
 .وتحديات المست،لل  سر ف  األ  الحتياجات الخاصة  أصحاب •
 .التنمر عند الطفا  واليافعين •

 شخصيته .معانا  الطفا  السوريين النفسية وانعكاساتها المحتملة عل  بنا    .3
الجمعية السورية    ودور  عاملينعل  خلرات ال   ا االسورية بن  لألسر م،ترحات واستراتيجيات الدع  النفس    .4

 .المرحلة ال،ادمة سمح( ف للصحة النفسية )
 

 التركية.اإلنجليزية و و   العربية : غات المؤتمرل
 

 : للمشاركة ف  ه ا المؤتمر
ت،وودي   بحووع علموو  أو    ت،وودي هوو ا المووؤتمر ببترحوو  الجمعيووة السووورية للصووحة النفسووية بووالراالين فوو  المشوواركة  

  العلميوووة ملخووول الورقوووة  نمووووذج  تعلئوووة  وذلووو  ب  الموووؤتمر عووون موضوووو   ضووور   أو محاأو ت،ريووور    دريليوووة أو بوسوووترت  شوووةر و 
  اللريووود  علووو   ال اتيوووة  السوووير مختصووور    موووع  الهرسووو وإعووواد  إ     الموقوووع اإللكترونووو  للموووؤتمر بوووث   لغووواتفووو   تجدونوووه  
   .  2020/   01/    01  تاريخلمشاركة هو ا لست م موعد آخرأن  ب علماا      التال  اإللكترون 

Email: conference@syriasamh.com 

http://syriasamh.com/
http://samh-conferences.com/
mailto:secretary@syriasamh.com
mailto:info@syriasamh.com

