
 تقرير المؤتمر 

بكلٌة الثانً لمسم  تمرٌض الصحة النفسٌة العلمً السنويالمؤتمر  عمد هللا بحمد تم 
 addictive behavior and"  بعنوان لذي ٌنظمه المسم  جامعه الزلازٌك االتمرٌض

psychiatric nursing  ) )"  ًسلون اإلدمان والتمرٌض النفس "
 17/2/2020االثنٌن

تم بدا المؤتمر بالسالم الوطنى لجمهورٌه مصر العربٌة، ٌلٌه لراءه اٌات من المران الكرٌم ، 
 ، ٌلٌه الجلسه االفتتاحٌه2019وعرض فٌدٌو عن انجازات المسم خالل عام 

 هناءحمدي /د.م.نفسٌه ا لمسم تمرٌض الول  العلمً السنوي األ المؤتمرافتتحت فعالٌات .1
عثمان شعالن رئٌس . تحت رعاٌة درئٌس لسم تمرٌض الصحه النفسٌه ورئٌس المؤتمر 

مرفت عسكر رئٌس /د.نادٌه طه  عمٌد كلٌه التمرٌض جامعه الزلازٌك وأ/ د.الجامعه وا
وبمشاركة عدد كبٌر من أساتذة أعضاء هٌئة الجامعه لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

هند صالح الدٌن  استاذ بمسم تمرٌض / د.بالكلٌه  وعلً رأسهم واالتدرٌس ومعاونٌهم 
معالً ابراهٌم كلٌه التمرٌض جامعه المنوفٌه و /د .اواٌضا من خارج الكلٌه النسا والتولٌد

نٌللً رافت استاذ عمٌد كلٌه االداب واالستاذ الدكتور استاذ علم النفس وعماد مخٌمر . د.ا
دمحم صمر مدٌر .لالحصاء  وا stat الطب النفسً جامعه الزلازٌك  و الراعى من اكادٌمٌه 

 .مطعم بٌت المشوٌات 

متعلك بالمتعاطً نفسه  اإلدمان سلون نفسًهناء حمدي فً كلمتها علً  ان .اكدت  د .2

، ولٌس له صلة مباشرة كما ٌعتمد المعظم بأنه مرتبط بإدمان المخدرات 

... ومخاطر عدٌدة.. له وجوه كثٌرة االدمان الحمٌمة التى ال ٌعرفها الكثٌرٌن، أن...فمط

عالج ولٌس فمط العالج الجسدى  مرض نفسى سلوكى ٌحتاج إلىفهو .وطرق مختلفة

فى مستشفىإنما هو مرض نفسى اعتمادى ٌحتاج إلى إعادة تأهٌل نفسى وسلوكى 
للوصول بالمرٌض إلى مرحلة التغٌر النفسى السلوكى الذى ٌحتاجه للتعافً، وأن 

 واهمٌه دور التمرٌض النفسً ٌعود فردًا منتًجا فى مجتمعه دون أن ٌتعاطى المخدرات
 .فً التعامل مع االدمان 

نادٌه طه / د.وفى نهاٌه الجلسه االفتتاحٌه تم تمدٌم دروع الشكر والتمدٌر لكل من ا .3
معالً ابراهٌم واعضاء هٌئه التدرٌس /د.هند صالح الدٌن  وا/د.مرفت عسكروا/ د.وا

 بالمسموذلن لجهودهم المبذوله فى نجاح المؤتمر
نٌللً رأفت وتكلمت عن تأثٌر المٌدٌا والتكنولوجٌا . د.بداٌه الجلسه االولى مع ا .4

علٌالوظائف العملٌه  لالطفال والمراهمٌن وخطرها فً ظهور مشاكل التعلم واضطراب 
مواهب محمود  وتناولت الحدٌث عن /د. نمص االنتباه وفرط الحركه  علٌها ٌلٌها ا

تعرٌفه ونسبه انتشاره وكٌفٌه مواجهته   ثم  لام الطالب بعرض ، ادمان االنترنت
مسرحً عن سلون االدمان بمٌاده دمحم سعٌد طالب بجامعه بدر وبمشاركه طالب 

د خالد دمحم عبد الكرٌم فعالٌات المؤتمر حٌث تطرق .واستكمل  ا. الفرله الرابعه بالكلٌه
الى االدمان وانواع االنشطه الحركٌه لتعزٌز الصحه العامه والرٌاضه العالجٌه 



نجالء فتحً  وتحدثت عن اخطار المخدرات الرلمٌه علً سلون الشباب وكٌفٌه /د.ا
عماد مخٌمر عن المعتمدات المرتبطه باالدمان /د.تملٌل خطرها علً المجتمع وتحدث ا

وفً نهاٌه الجلسه  تطرلت بسمه الغرباوي مدرس مساعد بمسم تمرٌض الصحه 
 .النفسٌه الً ادمان الطعام اعراضه واسبابه وكٌفٌه التعامل معه 

وفى نهاٌه المؤتمر  تم تكرٌم الطالب االوائل فى ماده تمرٌض الصحه النفسٌه  للعام  .5
الماضى وتكرٌم طالب العرض المسرحً عن سلون االدمان والطلبه المنظمٌن 

 .للمؤتمر 
وتم اختتام المؤتمر بالتوصٌات  وكان بعض منها المٌام بالكشف عن سلون االدمان  .6

 . دور التمريض النفسي في التعامل مع مخاطره بانواعه وتعزٌز

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

دمحم السٌد . ا: المشرف  االعالمى     

هانم احمد / د    


