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توعوية وتثقيفية ( تقديم برامج طبية ونفسية واجتماعية  -5
 ألهلنا في داخل سورية وخارجها) وعالجية

التواصل مع الجهات المعنية بمساعدة الشعب السوري فيما يخص 
  الخدمات الصحية النفسية

  �ـــــــــــ�ت ا���
	��ـــــــا���

  ية لصحة النفسيةأعضاء الجمعية السور -1

المختصين في مجاالت الصحة النفسية واالجتماعية  -2
 المهتمين باألزمة السورية

العاملين في تقديم الخدمات الصحية والنفسية للشعب  -3
 السوري

الجهات الداعمة للخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية  -4
 للشعب السوري

  االنجليزية -العربية :��� ا������

  تركية -غازي عنتاب: ����ن ا����د ا�����

  2014فبراير  16-15: زمن انعقاد المؤتمر

 �
�و���(� � �) ����' ا��&�%$ ��#�"ن ! � و��� ا������ و
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  )سمح(الجمعية السورية للصحة النفسية  :ا�.	� ا��(-�� �)�����

  : ا�.	�ت ا��
��و�� وا��ا0��

  يتم تحديده الحقا :�����' ا������ 

  �ــــــــــ�ر ا�����ـــــ�1 

  نحو رعاية صحية نفسية متكاملة في األزمات 

  �ـــــــ6 ا��&�% ــــــــــ� و��ا�.ـــــــ�اف ا�����ــــــأه

  ا������ �������� ا���ر�� ��
	� ا������  

عقد االجتماع األول للجمعية العمومية للجمعية السورية  -1
  للصحة النفسية 

الصحية النفسية الخاصة باألزمة  تنظيم وتطوير الخدمات -2
 السورية

 تقديم خدمات صحية نفسية ألهلنا في سورية -3

التنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة الشعب السوري فيما  -4
 يخص الخدمات الصحية النفسية

  �,ــــــــــــــ�ور ا�����ـــــــــــــــــ�

قشة انتخاب مجلس اإلدارة للجمعية السورية للصحة النفسية ومنا -1
  النظام الداخلي للجمعية واعتماده

عرض أبرز الجهود الحالية المبذولة في المجالين النفسي  -2
 واالجتماعي في األزمة السورية

تقديم مجموعة من األوراق العلمية لتطوير خدمات الصحة  -3
 النفسية في الزمة السورية

تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للعملين في مجاالت  -4
فسية وبرامج تدريبية في الدعم النفسي واالجتماعي لغير الصحة الن

 المتخصصين
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Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

Congress FORM 

http://www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm 
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Syrian Association for Mental  health  

( SAMH) �
www.arabpsynet.com/Associations/SAMH.ass.pdf 
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