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 مقدمة:
ًأنتجتهًوماًسنوات،ًبعسًمنًأكثرًمنذًوأعمارهًفئاتهًجبميعًالسوريًالشعبًهباًميرًاليتًالكارثيةًللظروفًنظراً 

ًأمهيةًمنًبهًتوقنًمبا(ًًمسح)ًًالنفسيةًللصحةًالسوريةًاجلمعيةًفإنًسلبيةًواجتماعيةًنفسيةًآثارًمنًالدائرةًاحلرب
يفًًسوريةًيفًأهلناًعنًاملعاناةًختفيفًيفًفاعلًدورًهلاًواليتًالنفسيةًاجلوانبًيفًاملتخصصةًالنفسيةًاخلدماتًتقدمي

:ًوالسوريونًسورية"ًشعارًحتتًكانًًوالذيًتركياً-إسطنبولًًيفًالسادسًالسنويًؤمتراملَعقدًًوخارجها،داخلهاً
6ً-5ًمنًالفرتةًخاللًؤمتراملًناوك"ًاملستدامةًاخلدماتًاىلًاألزمةًحالةًمنًاالنتقال"ًواالجتماعيًالنفسيًالوضع

ً.2018ًمايو/أيار
املؤمترًلقناعةًأعضاءًمسحًبأمهيةًالرعايةًالنفسيةًاالجتماعيةًللسوريني،ًاآلنًواملستقبلًالقريبًوالبعيدًًُعِقدًًَو

ًمنًجديدًنسينهضالسورية.ًوبالرغمًمنًحجمًاملؤامرةًعلىًسوريةًفإهناًوشعبهاًالعريقًالضاربًيفًجذورًالتاريخً
ًحقوقًاإلنسان.الصحةًالنفسيةًًومةًًولبناءًاجملتمعًاحلضاريًالذيًينعمًباحلريةًوالكراًبإذنًاهلل

 جملسًبشللللللرو ً-يفًأمريكاًً–إندياناًًجامعةًيفًالطبًكليةًًمن CME اعتمادًحصلللللللناًعلىًيفًهذاًالعام
ًكماً سللاعة19ًًبواقعًفيها،ًاالعتماد ًللتعليمًاألورويبًاالعتمادًجملسًإىل CME اعتمادًطلبأيضللاًًقدمناتعليمية،

 .تعليميةًساعة12ًًبواقعً،ًالفعاليةًهلذهً،ًبروكسلًيفً، ®EACCME املستمرًالطيب

ً

 شكر وتقدير:
ًالداعمةًًتتقدم ًواهليئات ًاملؤسسات ًجلميع ًوالتقدير ًالشكر ًبوافر ً)مسح( ًالنفسية ًللصحة ًالسورية اجلمعية

ًوالربامجًاملصاحبةًقبلهًوبعده.ًسادسواملتعاونةًمعها،ًولألفرادًالذينًسامهواًيفًإقامةًوإجناحًاملؤمترًال
ًالصحةًجماالتًيفًوالعاملينيًاحمللينيًواملختصنيًاخلرباءًمنًالعديدًاملصاحبةًالتدريبيةًوالربامجًاملؤمترًحضرًوقد
ًوموجّهنيًومرّبنيًومرشدينًمعلمنيًمنًالنفسيةًالصحةًجماالتًيفًواملهتمنيًالعاملنيًمنًالعديدًوكذلكًالنفسية،
ً.وقانونيني

ًإجراءاتًتعقدًورمباً،150أكثرًمنًًإىلًوصلًاحلضورًمنًمتكنواًالذيًولكن300ًًللمؤمترًاملسجلنيًعددًوبلغ
ً.ًالسوريًالداخلًمنًوخاصةًاحلضور،ًمنًالبعضًمتكنًعدمًأسبابًأهمًمنًكانًًلرتكياًالفيزا

الدكتورًيوسفًأبوًاللنبًولظروفًقاهرةًنابًعنهًًمحزة،الربوفيسورًحممدًخالدًًحضرًاملؤمترًأيضاً كانًممنًسيًو
اهلاللًاألمحرًالرتكيًونابًعنهًاألستاذًمجعيةًإبراهيمًألتانًرئيسًالدكتورًاألستاذًًمعايلًو،ًسامزممثال ًعنًمجعيةً

واألستاذًحممدًقباقوزًممثلًمؤسسةًًاإلنسانية،الدكتورًمنريًزهرةًمندوبًمؤسسةًشامًكماًحضرًوًًكنجال.سليمًً
ًكهرمانًمرعشًورئيسةًالدعمًالنفسيًشةًطاشقطورانًدياناتًالرتكية،ًوالسيدةًعائ وفريقًمنًًفيها،ممثلةًعنًبلدية
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صحةًحممدًفراسًاجلنديًوزيرًالد.ًحضرًأيضاًًومستشفىًموديستًللصحةًالنفسيةًيرأسهًالربوفيسورًتامرًأكر،ً
وشخصياتًأخرىًممثلةًعنًمنظماتًتركيةًًالسوري،ًاملنتدىًرئيسًهيتوًغسانًوالسيديفًاحلكومةًالسوريةًاملؤقتة،ً

ًً.وعربيةوسوريةً

منًدعمًوعونًللسورينيًًهنوإنناًيفًمسحًنتقدمًبالشكرًأيضاًللحكومةًوالشعبًالرتكيًعلىًماًقدموهًويقدمًو
ًالذيًشعرواًبأهنمًإخوانًللشعبًالرتكيًاملضياف.

 
  :الجهة المنظمة للمؤتمر

ًكلًًاملؤمترمتًتنظيمً وألولًمرةًبالشراكةًمعًاجلمعيةًالطبيةًالسوريةًاألمريكيةً)سامز(ًوقامتًمسحًبرتتيب
.ًوحننًنشكرًاهلاللًاألخضرًالرتكيالعشاءًاخلرييًبالتعاونًمعًمتً،ًبينماًتفاصيلًاملؤمترًوالربامجًالتدريبيةًاملصاحبة

ًاإلخوةًيفًسامزًعلىًهذهًالشراكة.
 

 : للمؤتمر الجهات الراعية
ًكلًمنًاجلهاتًالتاليةهذاًوقدًكانًرعاةً ً:،ًواليتًحننًممتنونًهلااملؤمتر

 اهلاللًاألمحرًالرتكي .1
 اهلاللًاألخضرًالرتكي .2
 املنتدىًالسوري .3
 مستشفىًموديست .4
 شامًاإلنسانيةًمؤسسة .5
 (AIDلألطباءًيفًتركياً)التحالفًالدويلً .6

 

 الجهات المتعاونة:
 ًغازيًعنتابً–ًمركزًبلسمًللدعمًالنفسي .1
 مؤسسةًألنكًإنسان .2

وعقدتًعلىًهامشًاملؤمترًعدةًاجتماعاتًتنسيقيةًبنيًأعضاءًمنًإدارةًوجلانًاجلمعيةًالسوريةًللصحةً
ًالنفسيةًوكلًمنًاجلهاتًالتالية:

 اجتماعًمعًممثلنيًللهاللًاألخضرًالرتكيًللتعاونًيفًجماالتًاإلدمان. -
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منًجنيفًللعملًعلىًتشكيلً(Prof. Thomas Wenzel, Austriaًً)ًوينزلًثوماسًًربوفيسوراجتماعًمعًال -
 جلنةًخاصةًبالتوثيقًالطيبًالنفسيًالقانوين.

نبولًمنًأجلًعددًمنًمشاريعًطاجتماعًمعًد.ًحسانًالشليبًنائبًمديرًأكادمييةًباشاكًشهريًيفًاس -
ًالتعاونًاألكادميي.ًو

 

 : والبرامج المصاحبة لغة المؤتمر
ًالرتكيةًً–جنليزيةًاإلً–العربيةً

 

 
 المؤتمر: حضور رسوم 
وللراغبنيًًدوالر،30ًوللطالبًاجلامعينيًًدوالر،35ًرمزية،ًحيثًكانتًًرسومالسادسًتطلبًحضورًاملؤمترًت

ً.بأنفسهمًنًتكاليفًسفرهمًوإقامتهمًونًواملشاركًواضًراحملوحتملًًدوالر،CMEً200ًباحلصولًعلىًشهادةً

 
 ة للمؤتمر:المحاور الرئيس

اليتًمّتتًتغطيتهاًومناقشتهاًيفًاملؤمتراتًاهلامةًًو،ًولتجّنبًتكرارًاحملاورًسادسالهوًهذاًاملؤمترًًكونبناءًعلىًً
ًكانتًاحملاورًالرئيساًمسةاخل ًةًهلذاًاملؤمترًبالشكلًالتايل:لسابقة،ًفقد

 واخلارجًالداخلًيفًاملختلفةًوشرائحهاًالسوريةًلألسرةًالنفسيةًالصحة .1
 ومعايريهاًجودهتاًتطويرها،:ًواخلارجًالداخلًيفًللسورينيًاملستدامةًالنفسيةًالصحيةًاخلدمات .2
 الصحيةًواملؤسساتًالنفسيةًالصحيةًالقطاعاتًيفًالعاملنيًوتطويرًرعاية .3
 .معهاًالتعاملًيفًالنفسيةًالصحةًجماالتًيفًالعاملنيًودورًواخلارجًالداخلًيفًالسوريةًاألجيالًحتديات .4
 ومعايريهاًالسوريةًللحالةًالنفسيةًالصحةًيفًوالقانونيةًاألخالقيةًاجلوانب .5
 السوريةًاحلالةًيفًالسلوكيًواإلدمانًواملخدراتًالتبغًعلىًاإلدمان .6

ً

 أهداف المؤتمر والبرامج المصاحبة:
 تنظيمًوتطويرًاخلدماتًالصحّيةًالنفسيةًاخلاصةًباألزمةًالسورية. .1
العاملنيًيفًجماالتًالصحةًالنفسيةًلألخصائينيًالسورينيًتدريبًبناءًالقدراتًالعلميةًوالعمليةًمنًخاللً .2

 الذينًهمًيفًامليدان.
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 تقدميًخدماتًصحيةًنفسيةًألهلناًيفًسورية. .3
 التنسيقًمعًاجلهاتًاملعنّيةًمبساعدةًالشعبًالسوريًفيماًخيصًاخلدماتًالصحيةًالنفسية. .4
 وًاجلنسياتًاألخرى.االستفادةًمنًاخلرباءًيفًجماالتًالصحةًالنفسية،ًسواءًالسورينيًأ .5
 .النفسيةًللصحةًالسوريةًباجلمعيةًالتعريف .6
ًللجمعيةًالسوريةًللصحةًالنفسية.ًعقدًاجتماعًاجلمعيةًالعمومية .7

 
 الفئات المستهدفة:

ً)منًاألطباءًالنفسيني،ًواألخصائينيًالنفسينيًواالجتماعيني(ًأعضاءًمسح .1
ًالسوريةاملختصنيًيفًجماالتًالصحةًالنفسيةًاملهتمنيًباألزمةً .2
ًالعاملنيًيفًتقدميًاخلدماتًالصحيةًوالنفسيةًللسورينيًيفًداخلًسوريةًوخارجها .3
ًاجلهاتًالداعمةًخلدماتًالصحيةًالنفسيةًللسوريني .4
ً.اجلهاتًالعلميةًاحملليةًوالعاملية .5

 
ًلجان المؤتمر:

ًد.ًمأمونًمبيضًرئيس المؤتمر:
ًرايايتاملد.ًأمحدًًنائب رئيس المؤتمر:

 :اإلدارية اللجنة
ًد.ًيوسفًأبواللنبًرئيس اللجنة:

ًكلًمن: ًوعضوية
ًد.ًمأمونًمبيض
ًد.ًأمحدًاملرايايت

ًوسامًحماسنةد.ً
ًفاطمةًاألسعد.ًأ

ًأ.ًعمارًالعبدو
ًأ.ًفاديًصابوين

ًًلجنة تنسيق المؤتمر:

 :للمؤتمر العلمية اللجنة
 اجلنديًتوفيقًحممد.ًد: اللجنة رئيس

 :منًكلًًوعضوية
ًالربوفيسورًحممدًأبوصاحل

ًالربوفيسورًحممدًخالدًمحزة
 املبيضًمأمون.ًد
ًمرايايتًأمحد.ًد
ًاخليا ًرضوان.ًد
ًًاملشمشًندمي.ًد
 ًبركاتًمطاع.ًد

 ًد.ًوليدًعبدًاحلميد
ًًاحلراكيًملهم.ًد
 املنصورًجاسم.ًد
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ًاألسعدًفاطمة.ًأ
ًالعبدوًعمار.ًأ
ًصابوينًفادي.ًأ

ًأ.ًعمارًالعبدوًالعالقات العامة:

 ًمروةًخلدون.ًد
 ًالعشاًغالية.ًد
ًأمينًحممد.ًد

ًحماسنةًوسامد.ً
 

 
 

 على الرابط التالي: :للمؤتمر السادس البرنامج العلمي
 
http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/6th-Conference-Program2018.pdf  

 
 

 على الرابط التالي: :التدريبية الورش برنامج
 
http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/Workshops-Program2018.pdf  

 
 

 على الرابط التالي: :سادسال المؤتمر في المحاضرين من
 
http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/SAMH-6th-Conf-Speakers-2018.pdf  

 

 

http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/6th-Conference-Program2018.pdf
http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/Workshops-Program2018.pdf
http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/SAMH-6th-Conf-Speakers-2018.pdf
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 شاء الخيري:الع  
 

كانتًهناكًجتربةًالعشاءًاخلرييًاملرافقًللمؤمتر،ًوالذيًعقدًيفًمساءًاليومًاألولًالثانيةًعلىًالتوايلًًمرةًلول
ًالشخصياتًمنًالعديدًاخلرييًالعشاءًوحضر،ًاملؤمترًفندقًيفًمساءً ًثامنةالًالساعةًيفًأيارً/ًمايو5ًًاملوافقللمؤمترً

ًوالسيدً،ًالسوريًاملنتدىًرئيسًهيتوًغسانًوالسيدًالرتكيًاألمحرًاهلاللًمجعيةًرئيسًألتانًإبراهيمًالسيدًمنهم
ًعنًنيممثلًطاشقطورانًعائشةًوالسيدةًشانلًعليًواألستاذًالرتكية،ًاألخضرًاهلاللًمجعيةًرئيسًنائبًدنيشًحممد
ًالدوليةًاملنظماتًبعضًوكذلكًالتشكيليةًللفنونًالسوريةًاجلمعيةًرئيسًالنمرًعمرًوالدكتورًمرعشًكهرمانًًبلدية

ً.القطاعاتًكافةًيًفًتعملًأخرىًوشخصياتً،ًاملدينًواجملتمعًاإلنساينًاجملالًيفًالعاملةًواحمللية

تقدميًالدروعًللهيئاتًاليتًسامهتًيفًً،فقراتًفنيةًوشعريةًهبا،تعريفًلواًمسح،ًعنًمقدمةًالعشاءًتضمنًو
ًكلماتًمنًمسؤولنيًأتراكًوعربجناحًاملؤمترا وكماًجرىًأيضاًاملزادًالعلينًلبيعًبعضًاللوحاتًومجعًالتربعات،ًً،،

ًالفنيةًواليتًرمسهاًبعضًاألطفالًالسورينيًالذينًيعيشونًيفًتركيا،ًواليتًذهبًريعهاًلألطفالًولسمح.ً

وقدًقامًد.ًمأمونًمبيضًرئيسًمجعيةًمسحًيفًالعشاءًاخلرييًبتوقيعًمذكرةًالتفاهمًبنيًمسحًوبنيًممثلًاهلاللً
وكانًقدًوّقعًقبيلًاملؤمترًبقليلًمذكراتًالتفاهمًمعًكلًمنًاهلاللًاألمحرًالرتكيًوالتحالفًالدويلًاألخضرًالرتكي.ً
ً(.AIDلألطباءًيفًتركياً)

ً

 شاء الخيري:الع  صور من 
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  :األطفال وحضانة جتماعيالا البرنامج

 

ًاملتكاملًوالذيًاالجتماعيًالربنامجًاملؤمتر،ًمتًوضعًحضرتًاليتًاألسرًراحةًعلىًاملؤمترًإدارةًمنًوحرصاً 
ًالربنامجًويشملًهلم،ًخاصةًرعايةًمعًاملؤمترًترافقًفقدأيضاً ًاألطفالًوالستفادةًالرشيد،ًمروةًالدكتورةًعليهًأشرفت

ً:علىًالرابطًالتايل
 

http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/6th-Conference-TheSocialProgram-AR.pdfً 

 

http://www.syriasamh.com/doc/6th-Conference/6th-Conference-TheSocialProgram-AR.pdf
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 :سادسال صور من المؤتمر
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ً ًاملؤمترًالسادس،ًحيثًسادًاملؤمترًاجلّوًوقدًعرّب احلضورًعنًشكرهمًجلمعيةًمسحًعلىًحسنًإقامةًهذا
والتدريبيةًاألخويًالصادق للفوائدًالعمليًة العملًيفًجماالتًالصحةًباإلضافًة وافرتقًاحلضورًمتعاهدينًعلىًمتابعًة ،ً

 نبول.يفًاسط2019ًًبريلنيسان/ًأ21ً-20يفًالسابعًلسمحًًالعلميًالنفسية،ًوعلىًأملًاللقاءًجمدداًيفًاملؤمتر






