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 المؤتمر العالمي السابع ع�ش 
للطب النفسي برعاية الجمعية العالمية للطب النفسي 

ن | ألمانيا ين الأول 2017 | ميسي برل�ي 8 – 12 أكتوبر/ت�ش

الطب النفسي وعلم النفس عىل أحسن ما يكون

: سيعقد  حيب بعالم الطب النفسي والعالج النفسي ي 2017 لل�ت
ف �ف تستعد برل�ي

المؤتمر العالمي السابع ع�ش للطب النفسي برعاية الجمعية العالمية للطب 

ين الأول 2017 برعاية  ف 8 – 12 أكتوبر/ت�ش ة ب�ي النفسي )WCP 2017( خالل الف�ت

الجمعية العالمية للطب النفسي والجمعية الألمانية للطب النفسي والعالج 

النفسي وعلم النفس الجسدي )DGPPN(. تحت الموضوع الشامل “الطب 

ين: السياق والمناقشات والتعهدات” يح�ف  ي القرن الحادي والع�ش
النفسي �ف

اء مرموقون من جميع أنحاء العالم لمناقشة المسائل الحالية المتعلقة  خ�ب

بالعلوم والرعاية.

شبكة تواصل عالمية

يعد هذا الحدث العلمي العالمي البارز فرصة رائعة لالستفادة من حالة الطب 

ي طرأت عىل 
ة ال�ت النفسي ومشاركة الآراء والتوجهات المستقبلية للتطورات المث�ي

. ف ف والدولي�ي ف المحلي�ي هذا المجال إىل جانب مقابلة الإخصائي�ي

برنامج علمي متنوع

نامج التعليمي أحد المكونات الرئيسية  يعد ال�ب

للمؤتمر العالمي للطب النفسي 2017، ويُركز 

عىل محتويات خاصة بمواضيع محددة 

ومتعددة التخصصات عالوة عىل المهارات 

نامج العلمي  العملية. كما سيتضمن ال�ب

كة عديدة مع المجموعات الثالث  جلسات مش�ت

المستفيدة، وهي الأطباء النفسيون وإخصائيو 

الصحة الآخرون، ومستخدمو الخدمة، ومقدمو الرعاية 

ي هذا الصدد. 
لالأرس، وبذلك يقدم المؤتمر جميع وجهات النظر �ف

نامج التعليمي ال�ب

ي 
نامج التعليمي المعرفة العلمية والمرتبطة بالإجراءات وال�ت سوف يتناول ال�ب

. وسوف  ي مجال الطب والعالج النفسي
ف �ف ي دعم وتطوير مهارات العامل�ي

تسهم �ف

ف العديد من الموضوعات:  تجرى مناقشة الموضوعات التالية من ب�ي

المعالجة النفسية

المعالجة الدوائية

دمانية الضطرابات الإ

عي الطب النفسي ال�ش

تفضل بزيارتنا ع�ب فيسبوك: 

السكرتارية العلمية
المؤتمر العالمي السابع ع�ش للطب النفسي 

برعاية الجمعية العالمية للطب النفسي
الجمعية الألمانية للطب النفسي والعالج 

)DGPPN e.V.( النفسي وعلم النفس الجسدي
 Julie Holzhausen

الهاتف 2404772-18 30)0( 49+
wpa2017@dgppn.de

الجهة المنظمة
الجمعية العالمية للطب النفسي 

)WPA(

مكتب المؤتمرات والمعارض
CPO HANSER SERVICE GmbH

الهاتف 300669-0 30)0( 49+
wpa2017@cpo-hanser.de

قم بالتسجيل 
ن!  الآ

wpaberlin2017.com
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. دابليو. لم ليندا سي
أنماط الحياة والحالة المزاجية 

ي الشيخوخة
دراك �ف والإ

ي هونغ كونغ
الجامعة الصينية �ف

مان ف ه�ي هيل�ي
كاء لتغي�ي  الأطباء النفسيون ك�ش

ي العالم
الصحة العقلية �ف

عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية 
للطب النفسي والمنتخب لرئاستها، 

اليا أس�ت

ج�ي دي جيسوس ماري
ى  ية الك�ب ي المراكز الح�ف

العنف �ف
حول العالم

 جامعة ساو باولو الفيدرالية، 
ازيل  ال�ب

س�ي ميشيل مارموت
 الفجوة الصحية: 

مواجهة العالم غ�ي المتساوي
ي 

ي الصحة �ف
نصاف �ف معهد الإ

 كلية لندن الجامعية، لندن، 
المملكة المتحدة

ي
فابريتسيو بينيدي�ت

 : الأدوية الوهمية والكلمات والعقاق�ي
مشاركة آليات العمل العامة

جامعة تورينو، إيطاليا

دينيش بوجرا
ف الجتماعي والعدالة  التمي�ي
ف الجتماعية للمر�ف العقلي�ي

رئيس الجمعية العالمية للطب 
، لندن، المملكة المتحدة النفسي

ف أندرياس هاي�ف
 علم الأمراض النفسية – 

التقاليد والآفاق
 ، ف جامعة شاريتيه الطبية برل�ي

ألمانيا

برابها تشاندرا
الصحة العقلية للنساء والتدخالت 

ي تراعي النوع
ال�ت

المعهد القومي للصحة العقلية 
وعلوم الأعصاب، الهند

إن المؤتمر العالمي السابع ع�ش 

للطب النفسي برعاية الجمعية 

العالمية للطب النفسي هو 

حدث رفيع المستوى ل يجب 

تفويته. يستقطب المؤتمر 

العالمي للطب النفسي 2017 

ات المرتبطة بمجال  جميع الخ�ب

الصحة العقلية، والذي يشمل 

اضطراب القلق واضطراب 

الوسواس القهري، بدًءا من 

ي 
العلم ح�ت الرعاية، كل ذلك �ف

اء  مكان واحد. وقد وافق خ�ب

مرموقون بالفعل عىل المشاركة 

ي المؤتمر.
�ف

اء من جميع أنحاء العالم التق بأبرز الخ�ب

شيكار ساكسينا 
ي التصنيف 

الضطرابات العقلية �ف
 :11-ICD الدوىلي لالأمراض 

ما الذي تتوقع رؤيته؟
منظمة الصحة العالمية، جنيف، 

سويرسا

مارتن بوهوس
القيم متعددة الثقافات والهوية 

 الجتماعية والمرونة: 
كيفية التعايش مع التحديات 

العقلية للهجرة.
المعهد المركزي للصحة العقلية، 

مانهايم، ألمانيا

ن تدعوكم لزيارتها برل�ي
إنها منطقة جذب سياحي رائعة ومدينة يفوح منها عبق التاريخ وبوتقة تنصهر 

ف وجهة فريدة توفر فرًصا غ�ي محدودة  فيها مختلف الثقافات، ولذلك تعت�ب برل�ي

ي ألمانيا.
قامة المؤتمرات �ف وهي البقعة الأوىل لإ

ي ل تنام
المدينة ال�ت

ي تضم أك�ب ُمجمع 
ف ال�ت ي المؤتمر، ترحب بك برل�ي

بعد قضاء يوم حافل بالعمل �ف

اث  ي ضمتها اليونسكو لالئحة ال�ت
ي أوروبا، وهي جزيرة المتاحف ال�ت

متاحف �ف

ف أك�ش من 50 م�ًحا و3 دور أوبرا والعديد من  ي العالمي. كما تضم برل�ي
الثقا�ف

المعارض. وقد أصبحت بوابة براندنبورغ شعاًرا للعاصمة الألمانية، بعد أن كانت 

ي وهي  ي قلب التحاد الأورو�ب
ف اليوم �ف ي السابق رمًزا لنقسام ألمانيا. تقع برل�ي

�ف

ي ل تنام”.
تجسد بالفعل عبارة “المدينة ال�ت

مكان واحد لجميع الفعاليات

. سوف يُقام المؤتمر العالمي  ف ي برل�ي
ف مركز الجتماعات الدولية �ف تعد ميسي برل�ي

نشاء والقاعات  ي CityCube Berlin حديث الإ
للطب النفسي 2017 بشكل رئيسي �ف

المجاورة له. 

 : ف | المدخل الرئيسي ميسي برل�ي

Messe Süd | Jafféstraße | 14055 Berlin, Germany

مؤتمر واحد وأطراف فاعلة عديدة
 ، ف ي العاصمة الألمانية برل�ي

ي 2017 سوف يُقام هذا الحدث البارز �ف
تتوىل الجمعية العالمية للطب النفسي تنظيم المؤتمر العالمي للطب النفسي كل ثالثة أعوام. و�ف

اك مع الجمعية الألمانية للطب النفسي والعالج النفسي وعلم النفس الجسدي )DGPPN(. وقد وقع الختيار عىل  برعاية الجمعية العالمية للطب النفسي بالش�ت

. دارة المؤتمر العالمي السابع ع�ش للطب النفسي برعاية الجمعية العالمية للطب النفسي CPO HANSER SERVICE لإ

اللغة الرسمية 
لمؤتمر الطب النفسي 
 

العالمي لسنة 2017
ية ن نجل�ي  هي الإ


