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 عبالعلمي الساالسنوي املؤمتر 

 للسوريني النفسية الصحة خدمات تطوير

فيها العاملني قدرات وبناء
 تركيا  - إسطنبول  - شهري باشاك - الدولية اهلدى مدارسيف  

 م 2019)نيسان(   إبريل  21 – 20
 

 محاور المؤتمر:
 
 )أمثلة مختارة( تطور تأهيل وتدريب مختصي الصحة النفسية .1

 حاضرا   -ختامه، مناهجه مدته،  أشكاله،ين، يين واألطباء النفسيالنفستصين للمخ اإلعداد الجامعي .1.1
 .ومستقبل  

 التكامل بين عمل الكليات الجامعية وبين مؤسسات التدريب )المشافي والجمعيات المهنية .1.2
 والمراكز الصحية والمؤسسات التربوية والمؤسسات الحكومية كالسجون أو المحاكم( في تأهيل

 .صحة النفسيةالمختصين بال
 ين السوريين في الصحة النفسية في الداخل والدول المضيفة.تدريب المختصأمام تأهيل و متطلبات وعوائق  .2
 .تجارب إيجابية في تدريب الكوادر االختصاصية السورية في مجال الصحة النفسية )أمثلة مختارة(    .3
 .نهااالستفادة ملتعامل معها وسبل سياسات الصحة النفسية في الدول المضيفة للسوريين وا    .4
طلبات الرعاية الصحية النفسية وسبل الوصول إلى تحقيق سياسة صحة نفسية متكاملة )العناصر األساسية تم    .5

 .لنظام الرعاية(
 .الحكومية وغير الحكومية المعنية بالصحة النفسيةفي التكامل مع الجهات  دور الجمعيات االختصاصية    .6
 .ستقبل   ومية حاضرا  حة النفسعلمي في مجال الصث الالبح  .7
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  :غات المؤتمرل
 

 العربية ، اإلنجليزية و التركية.
 

 
 :للمشاركة في هذا المؤتمر

 
ورشة تقديم بحث علمي أو  تقديمهذا المؤتمر ببترحب الجمعية السورية للصحة النفسية بالراغبين في المشاركة 

تجدونه ملخص الورقة العلمية ، نموذج تعبئة ، وذلك بعن موضوع المؤتمر ضرة أو محادريبية أو بوستر أو تقرير ت
 موعد آخرأن ب علما  ،  التالي اإللكتروني البريد على الذاتية السيرةمختصر  مع الهرسوإعادة إالتالية ، ات في الصفح

  . 2019/  2/  15 تاريخلمشاركة هو ا الستلم
Email: conference@syriasamh.com 
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 :مشاركةالعنوان 
      

                       
 

 بوستر )  ( ، ()   عملورشة  ، ()   تقرير ، ()   علمي بحث ، )  ( محاضرة :المشاركة نوع
 

 )   ( التركية      اإلنجليزيةاللغة التي ستقدم بها المشاركة:   )   ( العربية      )   ( 
   

 المشاركة:المتوقعة من  فاهداأل
 

  هدفة:المستالفئة 
 

 (كلمة  053 يزيد عن ال) الملخص:
 
 :مقدمةال
 

  [: ]إن كان مناسبا  طريقة البحث
 

 النتائج:
 

 : المناقشة
 

 االستنتاج:
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 بيانات المشارك
     :سماال

  :التخصص
  العنوان:
  رقم:هاتف 

  لكتروني:إبريد 
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