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 السادسسمح مؤتمر معلومات مهمة حول 

ونقكك فلمامككالا ككولا   ململككاولا  مكككنلوالككبل ككءل ما  ككال  كك لملككك  ل!لالسكككا  لنشكككم على ككتلامكمككاملكعلكا شككامت نل لمل  منككا
لاسكمامتةلالكسجا لاخلاصنلكا   ملالسا  .

 لحضور المؤتمر السنوي السادس : فوائد التسجيل تمهيد : 
لإسطن ملللو افانلالملصملللإلاه. ل،لملعلتفاصا لملكانلإن قا لا   مللالسا  ل   محضملمتلاكطا نلاحلصملللى تل .1
لل.كطا نلال ىملةلملنلأج لاحلصملللى تلالفازالأولإذنلالسفماحلصملللى تل .2
لحا الاكملنلجامزاًلل كملزاع.)لالربناملجلال  مول(للم  ماجل وللالزملينلل احلصملللى تل .3
،لوتسجا للاألطفاللمتىاان لكمناملجللكسجا ل لالربناملجلاإلجكماىولا صاحءلل م  مل،لتسجا لاألطفاللا .4

لا مامقنيللكعل لالربناملجلالرتما و.
 .CMEلألط ا لالماغ نيلكاحلصملللى تلش ا ةلاللمل  ململاول .5
ل. لمن قلا   ملا شامت نل لال شا لاخلرييلوالذيلسا ق ل لملسا لالاملفلاألوللملنلا   م .6
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 :لحضور المؤتمر عملية التسجيل اإللكتروني : أولا 
القسككعلالينككاهلملن ككالكككمليلحيى ككتلاإللاكك لا  طككتلملككنكعل،لوللنلواحكك ةساصكك ململنككالمتسككاللكسككجا اسكككمامتةلاللك كك لملكك   .1

،للكعل لا ك  متسكجا ى كتلمتاككلللكف اك لالقسكعلاألوللككمليلحيالكسكجا ل،لولمنملذجل لا  خ نللكعى تل امل لكاانات
والضكك للى ككتلمتاكككللالكف اكك للإللكككرتوهل،لككذلملنمجككمللملككنكعلالك  كك لملككنلال اانككاولا  خ ككنل  كك لإمتسككاللالنمككملذجلا

جتكاوزلملك ةلالاكململنيلسكا  تلالكسكجا لت قا،اكاًل،لل لحكال،للنمسكالسكاىنل دك لأ صكتلملكنلو كللوصكملللالل48خاللل
 وى اكعلالكسجا لملمةلأخمى،لوأت اعلالك  اماولملنلج ا .

لكعحلسككاكللJunk Mail Folderلمنالككملإحكمككالللملصككملللالمسككا، لا مسكك نلملككنلطممنككالى ككتل  كك لالرباكك لا  مكك  .2
ل.Inboxاإللكرتوهل،للذلملنمجمللتفق لمذالاجمل  ل لحاللمللاظ ملىن  علشو ل لملصنفلالربا لالملامت ل

ى كتلاإللاك لا  طكتلملكنكعل،ل كرب علكك نلتسكجا كعلملف كك للناكنثاك ك لتف اك لالكسكجا لككا   ملساصك ململنكالمتسكالنل .3
لملنلو للوتامتاخلوصملللمتسالنلالكف ا . د لأ صتلخالللأس ملعلواح لللا سكدق  غلوى اكعلا  ا متةلككس ا لا 

الرباكك لاإللكككرتوهلا  طككتلملككنكعل،لإط   ككاللساصكك ململنككالكطا ككنل خككملللا كك  ملى ككتك كك لالك  كك لملككنلىم اككنلالكك معل .4
 .السا  وأحكفظلهبالل خملللوحضملمتلا   مل

لىكما لمذالالكسجا لإاللك  لالك   لملنل امل لال ااناولو معلا   غلا سكدق.االلاكعل .5

 : رسوم التسجيل لهذا المؤتمر:  ثانياا 
غككريلملسكرت ةلككك يلحككاللملكنلاألحككملاللك كك لالك معلوتشككم لمقككللحضككملمتلل35مككولكاحلضكملمتللل ككماغ نيمتسكملفلالكسككجا ل .1

ل.واحلصملللى تلش ا ةلحضملمتلا   ملالبلتص متمالمسحلم الااولا   م
 والمتلأملماككككولوتشكككم لمقكككللل200مكككوللCMEوالكقككك فللشككك ا ةلملكككنلاألط كككا لمتسكككملفلالكسكككجا لل كككماغ نيلكاحلضكككملمتل .2

ل1/4/2018 لحككاللإلإل ككا لالكسككجا لملككنلطككممكعلل ااككنلل.CMEواحلصككملللى ككتلشكك ا ةللحضككملمتلم الاككاولا كك  م
و لحكاللإلإل كا لالربنكاملجلملكنللالمسملفلغريلملسرت ةلأك اً.ل2/4/2018ا  مملعل،لوك  للملنلا   غل%75جاعلسرتلاكعلإ

ل%.100طمفلال جننلال  مانلل م  ملالسا  لسككملنلالمسملفلملسرت ةل
غككريلملسككرت ةلككك يلحككاللملككنلاألحككملاللك كك لالكك معلوتشككم لمقككللل والمتلأملماكككول30متسككملفلالكسككجا لل طككال لمككول .3

 .واحلصملللى تلش ا ةلحضملمتلا   ملالبلتص متمالمسحلحضملمتلم الااولا   م
 متسملفلل كسجا لملنلالقا ملنيلملنلال اخ لالسملمتي.اللاملج ل .4
لساظ ملكشكك لأوتململكاتاكوال معللطماقنلاخكاامتلىن ولال م نلا  كم ةل لمنملذجلالكسجا لمولال والمتلاألملماكول،ل .5

لاحلاللملعلال ريةلالرت انل...لكالاملمتولإىكما اًلى تلالس ملال ا ولل كدملا لكنيلال م كنيل،لو ذلملا  الغلا رتت ن
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 التسجيل في المؤتمر: ن: طريقة دفع الرسوم المترتبة ع ثاا ثال
 مككالأولكككالاملمتولللى ككتلحسككا لمسككحلكالكك والمتلاألملماكككولا سكككدقل قكا ملنيلملككنلخككامتجلتم اككال،لاكككعلغملاكك لا   ككغل .1

 ا و:
 حساب الجمعية بالدولر األمريكي

Our U.S. Dollar Account / DOLAR HESAP 

 : ZİRAAT BANKASI BANK NAME إسعلال نم

 :PSİKOLOJİ SAĞLIĞI DERNEĞİ Account holder Name إسعلصاحءلاحلسا ل)لكالرت ول(

 : Local Account Number 02 50 - 70 520 835 (مت علاحلسا لاحمل ول)ملنل اخ لتم اا

 : TR61 0001 0015 5283 5520 7050 02 IBAN CODE مت علاحلسا لال ويل

 : TCZBTR2AXXX Swift / BIC code مت علالسملافلل/لال م

 : Branch code 1552 مت علالفمع

 ىنملانلال نم
ZİRAAT BANKASI 

Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy 

Bulv. No:13  27030 Şehitkamil/ 

Gaziantep Turkey 

Telephon +90 342 324 40 90 

Fax: +90 342 325 30 92 

BANK ADDRESS : 

 باليورو الجمعية حساب
Our Euro Account / EURO HESAP 

 : ZİRAAT BANKASI BANK NAME إسعلال نم

 :PSİKOLOJİ SAĞLIĞI DERNEĞİ Account holder Name إسعلصاحءلاحلسا ل)لكالرت ول(

 : Local Account Number 03 50 - 70 520 835 (مت علاحلسا لاحمل ول)ملنل اخ لتم اا

 : TR34 0001 0015 5283 5520 7050 03 IBAN CODE مت علاحلسا لال ويل

 : TCZBTR2AXXX Swift / BIC code مت علالسملافلل/لال م

 : Branch code 1552 مت علالفمع

 ىنملانلال نم
ZİRAAT BANKASI 

Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy 

Bulv. No:13  27030 Şehitkamil/ 

Gaziantep Turkey 

Telephon +90 342 324 40 90 

Fax: +90 342 325 30 92 

BANK ADDRESS : 

 
مسككحلأىككال لأولى ككتلحسككا لمسككحلكككال ريةللاوى ككتلحسككاكلا سكككدقاكككعلغملاكك لا   ككغللتم اككا، م كمككنيلملككنل اخكك لل .2

 الرت انل مالا و:
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 لليرة التركيةبا الجمعية سابح
Our Turkish Lira Account / TRY- TURK LIRA HESAP 

 إسعلال نم
 

ZİRAAT BANKASI 

  

BANK NAME : 

BANKA ADI : 

 إسعلصاحءلاحلسا ل)لكالرت ول(
 

PSİKOLOJİ SAĞLIĞI DERNEĞİ 

  

Account holder Name: 

HESAP SAHİBİ / HESAP ADI: 

 ملنل اخ لتم اال(مت علاحلسا لاحمل ول)
 

835 520 70 - 50 01 

  

Local Account Number: 

Yerel HESAP NO : 

 مت علاحلسا لال ويل
 

TR88 0001 0015 5283 5520 7050 01 

  

IBAN CODE : 

IBAN Kodu : 

 مت علالسملافلل/لال م
 

TCZBTR2AXXX 

  

Swift / BIC code : 

Swift / BIC Kodu : 

 مت علالفمع
 

1552 

  

Branch code : 

Şube Kodu : 

 ىنملانلال نم

 

ZİRAAT BANKASI 

Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy 

Bulv. No:13  27030 Şehitkamil/ 

Gaziantep Turkey 

Telephon +90 342 324 40 90 

Fax: +90 342 325 30 92 

  

BANK ADDRESS : 

Banka Adresi : 

طماقكككنللاخكاكككامتلككككنل كككعللا،كمككان،ألكطا كككاوللالككذانلاللل ككككملنلحسكككاكاولكنكاكككنلتم اكككا،ل م كمككنيلملكككنل اخككك ل .3
لالمسكككملفل معلككلا كك  ملمنكك قل ل5/5/2018لاكككملفلملككنلصكك احاًللاليناملنككنلالسكككاىنل لكملاجكك الالكك معلالماك ككنلومككول

لىكنلسكن كذمتلل ضكاملفلا ط كمل لال ك  لا كمكاللىن لأولاحمل  لالمل للىنلت خم علحالل لكنلل،الرت انلكال رية
 .السا  لال  مولا   ملحلضملمتلإ خالكع

 ىن لالكدملا لحلسا لمسحلالمجا ل كاكنلس ءلاحلملالنلكال  نلاإلجن ازانل مالا و: .4
SAMH 6th Conference + Your Full Name 

 السفر :: بطاقة الدعوة من أجل الحصول على الفيزا أو إذن  رابعاا 
لاألشخاصلالذانلامل ونلاحلصملللى تلمازالملنلالسفامتاولالرت انل لكال معل،لى ا علط ءل ىملةلحلضملمتلا   م. .1
األشخاصلالذانلل كملنلالكما ملالرت ولوا كملاج ونل اخ لتم االأولى تلاحل و لالسملمتانلالرت انل،لى كا علط كءل .2

ل ىملةلحلضملمتلا   مل،لوذلملإلسكخماجلإذنلالسفم.
 لاحلقكملللا خصصكنلى كتلمنكملذجلالكسكجا ل مكالومت ل لومت كعلوثاقكنلالسكفملالمجا لإ خكاللاإلسكعلالكاملك لوال نكملانل .3

ل. نلاإلجن ازانكال أول لوثاقنلاإل املنلأولوثاقنلال جمل لوثاقنلالسفملأولالكما مل
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جكا لإمتسكاللصكملمتةلىككنلالملو مكعلالمسككملفل،لملذجلالكسككجا لوإجكما لالكف اك لمنكك ك لأنلاصك ململنكالت  اكك لى كتلإسككالفل .4
ملكعلصكملمتةلىكنلاإل املكنلإنل كملاأولصكملمتةلىكنلالكمأولوثاقنلال جكمل لأوللصفدكنيلملنلوثاقنلالسفملأولجملازلالسفمل

ل.info@syriasamh.comى تلالربا لاإللكرتوهلالكايل:لوج ول
ل،لوى اهلن كذمتلىنلأيلط ءلل  ىملةلك  لمذالالكامتاخ.ل4/4/2018 تسكطاعلط ءلال ىملةلحلضملمتلا   ملحىت .5
،لوإمنكككالمقكككللىكككنلطماكككقلأول...لأولالك افكككملنلن ككككذمتلىكككنلإسككككق اللط  كككاولالككك ىملةلىكككنلطماكككقلا اككك لأولالكككملات ل  ل .6

لمنملذجلالكسجا لا   لل م  ملالسا  .

 خامساا : التسجيل في البرنامج اإلجتماعي المصاحب للمؤتمر :
 األولللمىاانلاألطفاللواليناهلتمما ولل ممامقني.جكماىول ذالال افلملنلشقنيل،لاككملنلالربناملجلاإل .1
وى اكهلن ككذمتلىكنلأولىنك ملالاككمك لال ك  لا ط كمل ل،ل،لل25/4/2018 لكنلالكسجا ل لالربناملجلاإلجكماىولحكىت .2

لك  لمذالالكامتاخ.لالكسجا 
،لوإمنككالمقككللىككنللأول...لالكملات ل  لأولالك افككملنن ككذمتلىككنلالكسككجا ل لالربنككاملجلاإلجكمكاىولىككنلطماككقلا اكك لأول .3

 طماقلمنملذجلالكسجا لا   لل م  ملالسا  .
اللاكعلإىكما لالكسجا لكالربناملجلاإلجكمكاىولا صكاحءلإاللك ك لالك  ك لملكنل املك لال اانكاولو مكعلا   كغلا سككدقل .4

 ملس قاً.
،لوى اككهلمككلنلالمسككملفلا  مملىككنلل4/4/2018لحككىتلككنكعلاإلىكككذامتلىككنلا شككامت نل لالربنككاملجلاإلجكمككاىول لأيلو ككلل .5

 غريلملسرت ةلك  لمذالالكامتاخ.

 برنامج رعاية األطفال :سادساا : شروط التسجيل في 
 السا  .لمىاانلأطفاللالزملال لوالزملاالولا شامت نيل لا   مللكمناملجلخمصصمملل .1
 سنن.ل13 – 2أنلاكملنلىمملالطف لملنل .2
مقلللإلخملة.لغكريلشكامل نلوج كنلال ك ا ل والمتلل1.5ل،لومنالملخصع والمتاولل7لل املفلالملاح لتك فنلالطف لالملاح  .3

 . والمتل5.5 للوالبلتق مت
 تكعلملعلا مكانلمل اشمًةل لأوللأاافلا   م.ل ماللكنلاإلسكفسامتلى تلتفاصا لأخمى .4

 سابعاا : شروط التسجيل في البرنامج الترفيهي :
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الرتما ككولا صككاحءلل مكك  مل،لتسككجا لا ككمامقنيل لمنككملذجلالكسككجا لى ككتلالككماغ نيلككسككجا لملككمامقا عل لالربنككاملجل .1
اإللكرتوهلا   لل م  ملالسكا  لغكللمقكمةلالربنكاملجلاإلجكمكاىولغكللكنك لالربنكاملجلالرتما كول)لحاكقلأنلا كمامقنيل

 الذانلاللاشامت ملنل لالربناملجلال  مولوالك متايبلغريلمل زملنيلك معلمتسملفلحضملمتلا   مل(.
 سكق اللأيلطف ل لالربناملجلإاللملعلا مامقلال الغلسملا ل انلملنلاألم لأولاألص  ا .اللاكعلإ .2
ل والمتلأملماكولوتشم لأجمةلالربناملجل ونلمتسملفلال خمللللألملا نلالسااحانلأولال  ا .ل40الكك فنلل املفلالملاح ل .3
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 التي ستعقد قبل وخالل وبعد المؤتمر : : شروط التسجيل بالورشات التدريبية ثامناا 
ل.ملك  النصكفلاكملفلأولأ ك كك لومتشكنللل والمتل15للمل  كغل معملنكعلالكسجا ل لومتشنلأولأ ينمللكنلاكط ءللعلكن .1

أاككافلاككملفلملككنلل/ والمتلل25والملمتشككاولالككبل ككك لأل ينككململككنلاككملفلاكككعل مككعلل والمتللككك لومتشككنلملكك  الاككملفل املكك .ل25ول
لالملمتشنلأولال ومتة.

سكاكملنلالكسكجا لككالملمتالوالك ومتاولالك متا اكنلولل،2018ل– ذامتل/لملكامت لل15ملكنللاىك امتاًلا  ألالكسجا لكالملمتشاول .2
 ملنفصاًللىنلالكسجا لحلضملمتلا   ملالسا  .

وى اككهلمككلنللالملمتشككن،أاككافل  كك لككك  لالكك ومتةلأولل10 هبككالحككىتلعالككبلسككج كلالكك ومتاولككنكعلاإلىكككذامتلىككنلا شككامت نل ل .3
ل.ا  ةالمسملفلا  مملىنلغريلملسرت ةلك  لمذال

 لحككاللمللاكككملمململق كك لل مسككج ل لأحكك لالملمتشككاولأول لىفكك ةلومتالاكككعلمقككللإسككرتجاعلمل  ككغلالكسككجا ل لمككذ ل .4
لال ومتةلأولال ومتاو.

ل ك فل لحالكنلإل كا لالملمتشكنلملكنل  ك لإ امتةلا ك  ملطال لت ككربلالغاكنل،لو مكالل10الملمتالالبلاسج لى ا الأ  لملنل .5
 ذ لال ومتةلأولال ومتاو. لا  مملع  غلا لظموفلطامت،نلأوللك اءلاحملاضملاكعلمقللإسرتجاعلإ كماللالنصا لأول

اككعلا سككج نيلوإمنككالشكك ا ةلحضككملمتلا كك  ملالككبلسكصكك متمالمسككحلجلمل ومتة،اللاملجكك لشكك ا ةلخاصككنللككك لومتشككنلأول .6
 حلضملمتلا   ملالسا  .

 حلضملمتلال ومتاولالك متا ان:لاإللكرتوهلالكسجا لىم ان .7
a.   القسكعلالينكاهلككمليلحيوللملكنكع،ى تلاإللا لا  طكتللنلواح ةساص ململنالمتساللكسجا اسكمامتةلاللك  لمل

ى كككككتلمتاككككككلللكف اككككك لالقسكككككعلاألوللككككككمليلحيوللالكسكككككجا ،منكككككملذجل لا  خ كككككنللكعى كككككتل املككككك لكاانكككككاتملن كككككال
لكككككذلملنمجكككككمللملكككككنكعلالك  ككككك لملكككككنلال اانكككككاولا  خ كككككنل  ككككك لإمتسكككككاللالنمكككككملذجلل،الملمتشكككككاوكعل لتسكككككجا 

 لل،مسكككالنالسككاىنل دككك لأ صكككتلملككنلو كككللوصكككملللل48والضككك للى كككتلمتاكككللالكف اككك لخكككاللللإللكككرتوه،ا
وى ككاكعلالكسككجا لملككمةلأخككمى،لوأت ككاعلالك  امككاولملككنللت قا،اككاً،جتككاوزلملكك ةلالاككململنيلسككا  تلالكسككجا للحككال

 ج ا .
b. للملصكككملللالمسككا، لا مسككك نلملكككنلطممنكككالى ككتل  ككك لالرباككك لا  مككك لاحكمكككالمنالككملJunk Mail Folderل

لككذلملنمجككمللتفقكك لمككذالاجمل كك ل لحككاللمللاظ ككملىنكك  علشككو ل لملصككنفلالرباكك للاإللكككرتوه،لحلسككاككع
ل.Inboxالملامت ل

c. ككككرب علككككك نللملكككنكع،ى كككتلاإللاكككك لا  طككككتللناككككنثاساصكككك ململنكككالمتسككككالنلللملمتشككككاوك ككك لتف اكككك لالكسكككجا لكا 
ملككنلو ككلل دكك لأ صككتلخككالللأسكك ملعلواحكك لللا سكككدق  ككغلتسككجا كعلملف كك لوى ككاكعلا  ككا متةلككسكك ا لا 

لوتامتاخلوصملللمتسالنلالكف ا .
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d. لملككنكع،الرباكك لاإللكككرتوهلا  طككتللى ككتلالملمتشككنساصكك ململنككالكطا ككنل خككملللك كك لالك  كك لملككنلىم اككنلالكك معل
 .الملمتشنلالك متا انوأحكفظلهبالل خملللوحضملمتللاط   ا

e. مذالالكسجا لإاللك  لالك   لملنل امل لال ااناولو معلا   غلا سكدق.لاىكما اللاكعل 

 : CME: معلومات حول شهادة  تاسعاا 
ا سكككمملوالككذىلاسككاى لال ككامل نيل لاجملككاللالطككيبلملككنلاحملامظككنلى ككتل كك متا علالطككيبلمككمللشككك لخككاصلملككنلأشكككاللالك  ككاعل

تكطكملمتلوتكقك فلكسكمىنل كاللومل امتا علالط انلو ذلملاساى معلى تلت  عل  لملالممللج ا ل لاجملاالولوالنملاحولالط اكنلالكب
لاملجءلى تلالكملا متلالط انلململا  نلمذالالكق ف.

لالنشاطاولالبلاشم  المذالالنملعلملنلالك  اعلتضع:
لال قا اولال  مان •
لومتالال م  •
لنشملاألومتاقلال  مان •
لوا م،ااولالط انالصملتااول •
 ال ومتاولالط انلىربلاألنرتنل •

ل املللال جننلال  مانلل م  ملالسا  لككق ميلط ءلإىلل   لاالىكما لاألومتويبلل ك  اعلالطيبلا سكممل-1
The European Accreditation Council for Continuing Medical Education – EACCME® 

ا ل لاسككككفا لملن كككالاألط كككىا اكككاًلإلصككك امتلشككك ا اولمل كمككك ةللت  اماكككن،(لسكككاىنل12كملا كككعل)لك جاككككا ل– لكمو سككك للقكككم ومل
 .الم لوننكظملحاا علا  نانل...

 

 

 

ل
لا سكمملالطيبلل ك  اعلاالىكما ل   لكشموطلإن اانالجامل نل لالطءل  انللإىللأاضاًللCMEلاىكما لط ءل  ملنال مالل-2
– ®ACCMEالم لوننكظمل،لت  امانلساىنل14لكملا عل،لالف الانل ذ ل،لأملماكال ل،ل. 
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 الحجز الفندقي :ر و ممكان المؤتاا : اشر ع
لى تلال نملانلالكايل:لملطامتلاسطن مللل-ساكملنلمل  ملمذالال افل لمن قلكمل ان

ل
PULLMAN ISTANBUL AIRPORT HOTEL AND CONVENTION CENTER  
 

Address: 
YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1. ASENA SK. NO:15 BAHÇELİEVLER 34295  
İSTANBUL-TÜRKİYE 
 

Contact Info: 
Reservation Telephone : +90 212 702 70 70 
Phone: +90 212 411 10 00 
FAX: +90 212 592 58 68 
Email: info@pullmanistanbul.com  
Website: www.pullmanistanbul.com 

 

ل

لنفسهلال ممنلا ناس نل لالفن قلمل اشمًةلى اهلأنلحيجزللالفن ق،  لشخصلانمليلحضملمتلا   ملوممللحباجنللإل املنل ل
لولنلاكملنللسمحلأيلىال نلكاحلجملزاولالفن  انل ذالال اف.لذ ملمتلأىال ل...ا لا ناسءللهل،لواللاشرتطل لمن قلا   م

 عشر : المقيمين في سوريا : حاديال
إسكككخ افلمنكملذجلالكسككجا لا  ك لل مكك  ملالسكا  ل،لوإ خككالل امكنلكاانككا علالشخصكانلوا  ناككنل،لى كتلا قامكنيل اخكك لسكملمتاال

والك  ك لملن كال،لوإمتسكاللكطا كنلالك ىملةلوكطا كنل خكملللا ك  مل ونلاحلاجكنللك معللوساقملفلا  نانيل لاجلم انلك متاسكنلط  كا ع
لمتسملفلحضملمتلم الااولا   ملالبلجتءلى تلا قامنيلخامتجلسملمتاا.

ىك فلالكك خمل لالكسكجا لحلضكملمتلا ك  مل،لملكعلسكمىنلإ كافلإجكما اولالكسكجا لحكىتلاكسكالل جم اكنلإ كا لل مالنمجملالملكن ع
ل.لسملمتانيلاحل و لالرت انلوحضملمتلا   مح لل  ملمتلاإلخملةلا

 عشر : العشاء الخيري : نيالثا
ل5ول مكمةلاليناناككنلى كتلالكككملايللسككا ق لال شكا لاخلككرييلا مامكقلل مكك  ملال  مككولالسكا  ل،ل لملسككا لالاكملفلاألوللل مكك  ملا ملامككقل

ملطكككامتلإسكككطن مللل،لوسادضكككملل– لمنككك قلا ككك  مل،لكمل كككانلول ااكككنلالسكككاىنلال اشكككمةل لالسكككاىنلاليناملنكككنلملسكككاً لل2018ملكككااملل
ال شككا لك ككسلا سكك لنيلاألتككمامللوك ككسلا نظمككاولال ولاككنلواحمل اككنلال امل ككنل لاجملككاللاإلنسككاهلواجملكمككعلا كك هل،لوشخصككااول

 أخمىلت م ل ل امنلالقطاىاول...ل
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 لالفنككك قل  ككك للاحلصكككملللى كككتلال طا كككن ككككنلل والمتلغكككريلملسكككرت ةلك ككك لالككك معل...ل35ومثكككنلكطا كككنل خكككملللال شكككا لاخلكككرييل
الضكككافلا شكككامتملل لال شكككا لاخلكككرييللكككا لكالضكككمومتةلأنلاككككملنللال شكككا لأولىكككنلطماكككقلمنكككملذجلالكسكككجا لل مككك  ملالسكككا  .

لملسج لحلضملمتلا   ملالسا  .

 عشر : الطالب الجامعيين : الثالث
لأنلك ك ،لوللال مك لحالكنلأولنكملع ل،لسج لكنمملذجلالكسكجا لوأخكرتلأنكالطالكءلغكللكنك لل دصملللى تلإملكاازاولالطالل-

لالكبلالطالكءلمملاكنلىكنلصكملمتةللمتسكالكلى امل،لالمسملفلو معلالكف ا لوإجما لالكسجا لمنملذجلإسكالفلى تلت  ا لملنالاص م
ل.info@syriasamh.com:لالكايللاإللكرتوهلالربا لى تلا    لأولالك انلأولاجلامل نلملنلى ا الحص ل

  : عشر : لمزيد من المعلومات الرابع
ل:ل(رت ولكاللأو ميبلكال)ل  ول"لاألسكاذلىمامتلال "لاإلتصاللى تلمت عللواإلسكفسامتاو،ا   ململاوللملنل زا 

+90 531 232 57 15 

ل:لكال  نلالرت انلواإلجن ازانل(ل"ل)لماطمنلأس  لاألس  لألسكاذةا"للتلمت عل أولى
+90 555 016 21 77 

لومتولململ علا   ملاإللكرتوهلى ت: زا لملنلا   ململاولزل
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