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انز٘ ُٚظًّ    جبيؼّ انضقبصٚقثكهٛخ انزًشٚطانُفغٛخ  انصحخ نقغى  رًشٚط  األٔلانًؤرًش انؼهًٙ انغُٕ٘

 ٔانصحخانشجبة "      youth& mental health:  (challenges and expectations )" ثؼُٕاٌ  انقغى

 25/2/2019االثٍُٛ " انزحذٚبد ٔانزٕقؼبد  " انُفغٛخ

رى ثذا انًؤرًش ثبنغالو انٕغُٗ نجًٕٓسّٚ يصش انؼشثٛخ، ٚهّٛ قشاءِ اٚبد يٍ انقشاٌ انكشٚى ، ٔػشض فٛذٕٚ 

 ػٍ اَجبصاد انقغى خالل االػٕاو انغبثقّ، ٚهّٛ انجهغّ االفززبحّٛ

 ُْبءحًذ٘ سئٛظ قغى /د.و.افززحذ فؼبنٛبد انًؤرًش انؼهًٙ انغُٕ٘ األٔل  نقغى رًشٚط انُفغّٛ ا .1

َبدّٚ غّ  ػًٛذ كهّٛ / د.ا ٔ٘ انجبس خبنذ ػجذ. رًشٚط انصحّ انُفغّٛ ٔسئٛظ انًؤرًش رحذ سػبٚخ د

  ثبنكهٛخانزًشٚط جبيؼّ انضقبصٚق ٔثًشبسكخ ػذد كجٛش يٍ أعبرزح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيؼبَٔٛٓى 

 انذخبخُٙ   أيم/د .ا ٔ انًجزًغ صحخ يزفشؽ ثقغى رًشٚط أعزبر ػجبط  عهٕٖ/ د.ٔػهٙ سأعٓى ا

 صجحٙ أيبَٙد .ا ٔ شكش٘ سئٛظ قغى رًشٚط انًغٍُٛ إًٚبٌ /د.أ األغفبلسئٛظ قغى رًشٚط 

 يٍ خبسج  أٚعب ٔسئٛظ قغى رًشٚط صحخ انًجزًغ ٔٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔ أعزبرعشٔس

ػًبد يخًٛش ػًٛذ كهّٛ االداة ٔاالعزبر انذكزٕساعبيّ ٕٚعف ٔاالعزبر انذكزٕس ايٛشح احًذ .د.  اانكهٛخ

فؤاد ٔاالعزبر انذكزٕس َٛههٙ سافذ ٔاالعزبر انذكزٕس دمحم ػجذانغُٙ اعبرزح انطت انُفغٙ ثكهّٛ انطت 

د ػًش ػجذانشبفٙ خشجخ .جبيؼّ انضقبصٚقٕاالعزبر ششٚف يُصٕس انشاػٗ يٍ يغزشفٗ اثٕ انؼضاٚى ٔا

 .انشاػٗ يٍ يغزشفٗ انذاس

ُْبء حًذ٘ فٙ كهًزٓب ػهٙ  أًْٛخ انشجبة فٙ كَٕٓى سجبل األيخ، ٔػصجٓب، ٔعش ٔجٕدْب، .اكذد  د .2

فٓى انزٍٚ ٚزحًهٌٕ ػتء انشعبنخ، ٔػهٗ أٚذٚٓى َٓط اإلعالو، كًب رشجغ أًْٛخ انشجبة إنٗ انغؤال 

ّ٘ انششٚف [1]ػُٓب يشرٍٛ فٙ ٕٚو انقٛبيخ؛  قبل سعٕل هللا صهَّٗ هللاُ ػهّٛ : إر ٚقٕل انحذٚث انُجٕ

ّ فَٛى فَؼَم، ٔػٍ يبِنّ ):  ٔعهَّى ًِ ِشِ فَٛى أفُبِ، ٔػٍ ِػْه ًُ ال رَضٔل قَذََيب ػجذ َٕٚو انِقٛبيِخ حزٗ ُٚغأَل َػٍ ُػ

ّ فٛى أثالِ ًِ ٍَ اكزَغجَّ ٔفَٛى أَفَقَّ، ٔػٍ ِجغ ٔأظبفذ أٌ إحصبئٛبد يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ  (ِيٍ أٚ

رشٛش أٌ يب ٚقشة يٍ َصف األيشاض انؼقهٛخ رجذأ فٙ عٍ انشاثؼخ ػششح رقشٚجب، ثًُٛب ٚجذأ َحٕ ثالثخ 

فزٕنٙ يُظًخ انصحخ انؼبنًٛخ اْزًبيب كجٛشا ْزا انؼبو، . أسثبع رهك األيشاض فٙ يُزصف انؼششُٚبد

 َبحٛخ انًشاْقٍٛ ٔانشجبة، ثغجت انزغٛشاد انزٙ رطشأ ػهٗ حٛبح اإلَغبٌ فٙ ْزِ انًشحهخ



عهٕ٘ ػجبط / د.َبدّٚ غّ ٔا/ د.ٔفٗ َٓبّٚ انجهغّ االفززبحّٛ رى رقذدٚى دسٔع انشكش ٔانزقذٚش نكم يٍ ا .3

 ٔرنك نجٕٓدْى انًجزٔنّ فٗ َجبح انًؤرًشاًٚبٌ شكش٘ /د. ايم انذخبخُٙ ٔا/د.ٔا

ػًبد يخًٛش ٔركهى ػٍ انزحذٚبد انزٗ ٕٚاجٓٓب انشجبة  ٔكٛفّٛ انزغهت . د.ثذاّٚ انجهغّ االٔنٗ يغ ا .4

د اعبيّ ٕٚعف  رُبٔل انحذٚث .رُبٔل انحذٚث ػٍ االديبٌ ثٍٛ انشجبة  ا دمحم ػجذ انغُٙ  ٔ/د. ا.ػهٛٓب

د َٛههٙ سأفذ   رطشقذ انٗ يشكهّ فشغ انحشكّ َٔقص .ا.. ػٍ اديبٌ انزشايبدٔل ٔكٛفّٛ ػالجّ

ايٛشِ فؤاد ٔرحذثذ ػٍ اظطشاة يب قجم انحٛط نذ٘ انُغبء ٔرأثٛشِ ػهٛٓب ٔػهٙ /د.ا..االَزجبِ 

 صحزٓب انُفغّٛ 

 .ٔفٗ َٓبّٚ انًؤرًش  رى ركشٚى انطالة االٔائم فٗ يبدِ رًشٚط انصحّ انُفغّٛ  نهؼبو انًبظٗ .5

ٔرى اخززبو انًؤرًش ثبنزٕصٛبد  ٔكبٌ ثؼط يُٓب انقٛبو ثبنكشف ػٍ رُبٔل انًخذساد ثٍٛ غهجّ  .6

  انجبيؼّ

 



 

 















































 


