املؤمتر السنوي العلمي الثامن
اآلثار النفسية واالجتامعية الناتجة عن األزمة السورية

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

 29 – 28مارس (آذار)  2020م
استكمالا لما بدأت به الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح) من رعاية واهتمام بالشأن السووور منو انطو
أحوودا سوووريا موون خ و

مؤتمراتهووا السوواب،ة ولتسوولي الضووو عل و اآلثووار النفسووية والجتماعيووة الناتجووة عوون األزمووة

السووورية سووتع،د سوومح المووؤتمر العلم و الثووامن ف و إسووطنلو ف و الفتوور  28إل و  29مووار  /آذار  2020تح و
عنوان " الصحة النفسية لألسر السورية ".
والخدم ووة الجتماعي ووة واألخص ووانيين والمختص ووين

ون وودعو الخل وورا فو و مج ووالت الطو و النفسو و وعلو و ال وونف

بالمهن األخرى ذات الصلة بالمشاركة به ا المؤتمر  ...مما يتيح له الفرصة لتطوير الجان العملو والمعرفو فيمووا
يتعلق بآخر تطورات الط النفس والع ج النفس والخدمات النفسية من جان
الو

ع قات وتوسيع شلكات التعارف بووين العوواملين فو هو ا المجووا

ومن جان آخوور يسوواه فو بنووا

بوودور يعطو ثوورو علميووة للمجووالين التعليمو

والجتماع ...

المحاور الرنيسية:
 .1العوانق النفسية عل طريق اندماج األسر السورية ف مجتمعات اللجو (الدو العربية  -تركيا  -ف
اإلتحاد الوروب ).
 .2اآلثار اليجابية والسللية الناتجة عن الهجر ال،سرية عل األسر بمكوناتها (األب – األم – اللن -
الولد):
@
@

• األسر السورية وظاهر الدمان ف الداخل والخارج.
• التعلي واألسر السورية ف ب د اللجو  ...بين قطل التفو  ...والتراجع.
• أصحاب الحتياجات الخاصة ف األسر وتحديات المست،لل.
• التنمر عند الطفا واليافعين.
 .3معانا الطفا السوريين النفسية وانعكاساتها المحتملة عل بنا شخصيته .
 .4م،ترحات واستراتيجيات الدع النفس لألسر السورية بنا ا عل خلرات العاملين ودور الجمعية السورية
للصحة النفسية (سمح) ف المرحلة ال،ادمة.
لغات المؤتمر :العربية واإلنجليزية والتركية.

للمشاركة ف ه ا المؤتمر:
ترح و الجمعيووة السووورية للصووحة النفسووية بووالراالين ف و المشوواركة به و ا المووؤتمر بت،وودي بحووع علم و أو ت،وودي
ورش ووة تدريلي ووة أو بوس ووتر أو ت،ري وور أو محاض وور ع وون موض ووو الم ووؤتمر وذل و بتعلئ ووة نم وووذج ملخ وول الورق ووة العلمي ووة
تجدون ووه فو و الموق ووع اإللكترونو و للم ووؤتمر ب ووث
اإللكترون التال

لغ ووات وإع وواد إرسو و اله م ووع مختص وور الس ووير ال اتي ووة علو و اللري وود

علم ا بأن آخر موعد لست م المشاركة هو تاريخ . 2020 / 01 / 01
Email: conference@syriasamh.com
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