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 ꞉اليةاالشك                   
لسرطان الثدي تأثير كبير عمى حياة المرأة النفسية و 
الجسمية، فهو يتسبب في اختالل توازنها النفسي و 
فقدانها الثقة بذاتها، فإصابة المرأة بهذا المرض 
الخبيث يجعمها تعيش حالة من الحزن و اليأس 

رفضها له أو الشديدين مما يؤثر في تقبمها المرض   
تها لذاتها و معاناتها الداخمية، وهذا ينعكس عمى نظر 

فغالبا ما تقرنه المصابات بفكرة الموت، فمجرد معرفة 
الزوجة بأنها مصابة بسرطان الثدي يشكل صدمة 

و عمى هذا األساس يمكن  .قوية لها و حتى لزوجها
 ꞉تحديد اإلشكالية على النحو اآلتي

كيف تتجاوز المرأة المصابة بسرطان الثدي -
 ؟ الصدمة النفسية

هل يمكن أن تفقد المرأة المصابة بسرطان التدي -
 مكانتها في االسرة بفقدانها لدورها نتيجة المرض؟

هل تتمقى المرأة المصابة بسرطان الثدي المساندة و -
 الدعم من طرف األسرة؟

          
 

 

 

 

 

 

 
                     

 أهداف الملتقى الوطني:
ة لمواجهة                التعرف عمى الدور الذي تمعبه األسر -

المرض و التكيف المريضة مع الوضعية   
 .الجديدة

إبراز أهمية المساندة األسرية في التخفيف من -
 حدة الصدمة النفسية.

التعرف عمى األساليب التي تعتمد عميها المرأة -
المصابة بسرطان الثدي لمواجهة صدمة 

 المرض.
المرأة إبراز دور المرشد األسري في التكفل ب-

 المصابة بسرطان الثدي.
 الملتقى الوطني:محاور 

اإلطار المفاهيمي الخاص بالصدمة  ꞉المحور االول
 النفسية، المساندة األسرية.

انعكاسات الصدمة النفسية عمى  ꞉الثانيالمحور 
 المرأة المصابة بسرطان الثدي و عمى أسرتها .

دور المساندة األسرية في التخفيف  ꞉الثالثالمحور 
 .من حدة الصدمة

استراتيجيات مواجهة الصدمة         ꞉المحور الرابع
 النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي.

 



       

 
 

 ꞉شروط قبول المشاركة
الممتقى من محاور و اهداف ان تكون المداخمة ض-

 ﮳الوطني
 ﮳ تعطى االولوية لممداخالت الميدانية-

تقبل المداخالت التي تعرض عمى شكل ممصقات -
 ﮳ جدارية

 ꞉ تكتب المداخالت كاممة وفق التعميمات االتية-
 ﮳ simplifred arabic14الكتابة بخط -

صفحة  20جاوز عدد صفحات المداخمة ال يت-
 ﮳في تدوين المراجع  APA  طريقة  باالعتماد عمى

 تواريخ مهمة:
  51آخر أجل الستالم الممخصات يوم: -

 .8152سبتمبر
أكتوبر  51آخر أجل الستالم المداخمة كاممة يوم: -

8152. 
نوفمبر  15الرد عمى المداخالت المقبولة يوم: -

8152. 
 .8152نوفمبر  51وم: إرسال الدعوات ي-

انطالق فعاليات الممتقى  8152نوفمبر88يوم -
 الوطني.
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 ﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳﮳المهنة/الدرجة العلمٌة 
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