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عمليات االبادة الجماعية واليات العمل الدولى واالجتماعى  .7
 لمكافحتها

قضايا التعليم والتربية فى اوقـات االزمـات والكـوارث     .8
 والحروب

 التربية من اجل السالم .9

فى بلـدان الربيـع   قلق المستقبل كحالة جماعية لدى الشباب  .10
 .العربى

يراتها على االعمال االرهابية المصاحبة للثورة المضادة وتاث .11
 .الفرد والمجتمع

االعالم فى التوعية والتنمية لشعوب الربيـع  دور الصحافة و .12
 .اتليبيا الحرة فيما بعد الثور العربى بصفة عامة وشعب

السيكودراما ودور المسرح العالجى فى اعادة تاهيل ضحايا  .13
 .السياسيالثورات والحروب والعنف 

ات العسكرية تجاه يمكن تمارسه المؤسس الذي االيجابيالدور 
  السياسيالعنف  وأعمالفترات  الثورات  أثناءالمدنيين 

 �ــــــــــــــــا��������ا��������� ــــــــــــــــــــــــــ ��ــــــــــــــــــــــــــا�����ا�����  

 اعضاء هيئة التدريس بالجامعات األكاديميون و .1

 فى العلوم االنسانية واالجتماعيـة المتخصصون الباحثين  .2
 والعسكرية والسياسية 

3. االخصائيين النفسيين  

 االخصائيين االجتماعيين .4

رعاية وتأهيل المعـاقين   ثين واالخصائيين فى مجالالباح  .5
  والفئات المهمشة

6.  االعالميين والصحفيين  

7.  ومنظمات العمل االجتماعى والتطوعى العاملون في مجال
ومنتسبى هيئات ومفوضـيات   الدولية اإلغاثةوهيئات  اإلنسانحقوق 

 االمم المتحدة

  مجال المسرح والسنما فيالعاملين  .8

كهيئات الرقابة الدولية  العالقة المؤسسات والجمعيات ذات .9
 وغيرها ----،والصليب االحمر ،والهالل االحمر

  ��ــــــــــــــــــــــــ�ة �����رآ�ة �����رآــــــــــــــــــد�د� 

ـ  يسر اللجنة المنظمة دعوتكم للمشاركة وحضور فعاليات ؤتمر الم
 تحت شـعار  االول للمنظمة الليبية للعمل االجتماعى والثقافى والتنمية

لحـروب والعنـف   الرعاية النفسية واالجتماعية لضحايا الثورات وا"
"  السياسى  ودور الصحافة واالعالم والمسرح فـى اعـادة التاهيـل   

خالل الفترة مصر  -بالتعاون مع األكاديمية األمريكية للتعليم المفتوح 
، وسيتضـمن  ليبيـا  – بنغازيفي مدينة  م 2012 ديسمبر 17-15  من 

 فى مجال  تقديم خـدمات  الملتقى استعراض ومناقشة للخبرات البارزة
الرعاية النفسية واالجتماعية لضحايا الثورات والحـروب والتعـذيب   
والعنف السياسى الذى مورس قبل واثناء الثورات العربية بصفة عامة 

ليبيا الحرة بصفة خاصة ،وايضا مناقشة سبل التعامل  سوريا و وثورة
يعرف بالهستيريا الجماعية التاليـة   ومامع االنفالت االمنى واالخالقى 

ات ،ودور االعالم والصحافة والسيكودراما المسرحية فـى هـذا   للثور
والبحوث والدراسات من خالل العديد من المحاضرات وذلك  ، الصدد

العديد من المختصـين   وورش العمل المتخصصة، والتي سوف يقدمها
فرصة لفـتح   لمؤتمرنأمل أن يكون ا،  من مختلف دول الوطن العربى

 والتواصـل العلمـي بـين البـاحثين    ى الثقـاف  آفآق وقنوات التبـادل 
واالخصائيين النفسيين واالجتماعيين واالعالميين مـن مختلـف دول   

 .المنطقة 

��� �� �ــــــــــــــــــا����ا�����ور�ورــــــــــــــــ����ا�ا�������  ��ــــــــــــــــ��

فى ضوء رسالة المؤتمر وهدفه فان المؤتمر الحالى يهتم بمناقشة، 
  :وبحث ،ودراسة عدد من المحاور  االساسية هى 

السلبية ) نفسية واالجتماعية ال(االنعكاسات السيكوسسيولوجية  .1
 .على ضحايا الثورات والحروب وبخاصة النساء واالطفال 

 االضطرابات النفسية التالية للتعذيب والعنف السياسى .2

االنفالت االمنى واالخالقى فيما بعد الثورات ،وكيفية التعامل  .3
 .معه وتقنينه

الرعاية النفسية واالجتماعية لضحايا الثورات والحروب فى  .4
 .لمنطقة العربية بصفة عامة وفى ليبيا بصفة خاصة ا

العاملة فى مجاالت العمـل   واإلقليميةدور المنظمات الدولية  .5
أثنـاء   التأهيل إعادةفى  اإلنسانية واإلغاثة اإلنسانوحقوق  االجتماعي

 هادما بعفترات الصراعات والثورات 

المعاقين والفئات المهمشة من ضحايا الحروب والصـرعات   .6
  وراتوالث
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����ــــــــــــــــــ  ������وط و���ــــــــــــــــــ�ت ا����رآ�ت ا����رآــــــــــــــ�وط و����# ����  � � ــــــــــــــــــــــ� #���

يرجى االلتزام بمواعيد المؤتمر المحددة اعاله تجنبا لرفض  .1
  المقترحات او المشاركات من اللجنة المنظمة

المشاركين الذين يحتـاجون لتاشـيرات    اإلخوةنرجو من  .2
ال صورة حديثة عن جواز السـفر فـى موعـد    دخول الى ليبيا ارس

  .لتسهيل مشاركتهم بالمؤتمر م 2012نوفمبر  30اقصاه 

المقدمـة  واالقتراحـات   تتبع البحوث واوراق العمل  أن .3
  :للشروط االتية

  أن يكون البحث باللغة العربية أو االنجليزية �

مكتوبة بخط  ،A4صفحة حجم 25أن ال يزيد البحث عن - �
Simplified Arabic    14،بنط  

  PDFيرسل البحث عن طريق البريد اإللكتروني بصيغة - �
البريـد االلكترونـى الخـاص    بالبريد اإللكتروني إلى   WORDأو 

  .بالمؤتمر 

أن يحدد الباحث المحور الذي يكتب فيه ويرفق مع البحث - �
  .اسمه ، وظيفته ، مكان عمله ، عنوانه  -:معلومات شخصية تتضمن

  .قد نشر أو قدم لمؤتمر أو ندوه سابقة أن ال يكون البحث - �

تخضع جميع األعمال للتحكيم العلمي األولي ويتم إعالم - �
  .الباحثين الذين تقبل أبحاثهم بذلك

بدون مشاركة بورقـة  -التسجيل لحضور المؤتمر رسوم  .4
 امريكـى   دوالر350 ليبيـا من خارج لالفراد والمؤسسات  -عمل 
ضور الدورات التدريبية والحصول متابعة البرنامج العلمى وح شاملة 

ووجبات ،صالت الداخلية واإلقامة للمواعلى شهادات  معتمدة منها ،و
الغذاء ومشروبات االستراحة ، ومحفظة جلدية تشمل كتيب ارشادات 

  . خالل فترة المؤتمرالمؤتمر 

  ::)م )م ــــــــــــــــــــ�ر وا&%���ر وا&%��ــــــــــــــ� � ا&%���� � ا&%���ــــــــــــــ��$���$�

 :يرجى االتصال بارقام الهواتف االتية

مصر -دكتور وليد رضوان –ؤتمر مقرر الم  �
:00201201196386 

رئيس المنظمة الليبيـة   المغربيسعد :المخرج واالعالمى �
-أو-00218925337221:ليبيا--للعمل االجتماعي والثقافي والتنمية 

00218913529859 

االستاذ الدكتور حمدى على :الرئيش الشرفى للمؤتمر  �
ة المنوفية ورئيس الفرماوى استاذ ورئيس قسم علم النفس جامع

 0101492783رية للدعم النفسى جوال الجمعية المص

��ــــــــــــــــــــــــــــ��ا����ا�� ���� ا���  ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ا��

ملخصات البحوث وأوراق العمل وورش  مموعد الستالآخر  �
 ،والمقترحات  العمل 

 م2012  نوفمبر  25 

آخر موعد الستالم كامل البحوث، وأوراق العمل،ومحتويات  �
 م 2012 نوفمبر30تلزمات ورش العمل ومس

� م 2012 ديسمبر 17-15الفترة من  تاريخ انعقاد المؤتمر 

عمل  لن تقبل أي ملخصات أو أوراق عمل ودراسات وورش �
 تقدم بعد التواريخ المحددة للملتقى

  ��ــــــــــــــــــــــــ�رات ا����رآ�رات ا����رآــــــــــــــ, وا%��, وا%��ــــــــــــــــــ� ا���+�� ا���+�ــــــــــــــــ*���*���

ث يمكن للمهتمين ان يقدموا مقتراحاتهم من محاضرات وبحو     
واوراق عمل وورش عمل او دورات تدريبية او ملصقات فى نطـاق  

سيرة محاور المؤتمر  ،وذلك من خالل استمارة المشاركة وارسالها مع 
  للمتقدم عن طريق البريد االلكترونى  ذاتية

E.mail : 

1.  American_academy92@yahoo.com  

2. waleed200274@yahoo.com  

�  $$ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ت وا�+�ا-�ت وا�+�ا-ــــــــــــــــــــــــــــــــا���+��ا���+�

االشخاص المشاركين باقتراحات مقبولة مـن  يعفى المؤتمر  �
 .رسوم التسجيل

والضيافة والتنقالت الداخلية  اإلقامةستتحمل المنظمة نفقات  �
ا  ،ويتحمل المشاركون نفقات تذاكر الطيـران والسـفريات   داخل ليبي
 .الخارجية

الدرجة  بالطيران علىمنح المشاركات المتميزة تذاكر سفر ت �
 .السياحية

افضل المقترحات والبحـوث واوراق العمـل   ينشر المؤتمر  �
 .ضمن كتاب للمؤتمر يتم طباعته 

 لرعـاة يمنح المؤتمر دروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير  �
 .فالمؤتمر وضيوف الشر

يمنح المؤتمر جوائز تقدير عن افضل المداخالت فـى كـل    �
  .محور

يضمن المؤتمر االستقبال بمطار بنغازى وكذلك االصطحاب  �
 يوم المغادرة

يقدم المؤتمر فرصة لرحلة سياحية الصـحاب المشـاركات    �
 .المتميزة
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