
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
رحلة التوعية والتقدير
برنامج المحاضرات وورشات العمل
اليوم األول، الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠ م

تقنيات استراتيجيات سلوكية لإلدارة 
الصفية للطالب من ذوي اضطراب 

فرط الحركة وتشتت االنتباه 

ورشة عملورشة عمل للمعلمين والمعلماتورشة عمل لألهالي
للعاملين في القطاع الصحي

ورشة عمل
لألخصائيين النفسيين

كيف يساعد األهالي أطفالهم من ذوي
فرط الحركة وتشتت االنتباه في المنزل

المقدمالمحاضرةالوقت

صالة المغرب ٤:٤٥ م  

صالة العشاء ٦:٣٠ م  

الترحيب ٣:٠٠ م   

اإلفتتاح وكلمة ترحيب بالحضور ٣:١٥ م   

النظرة الشمولية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ٣:٣٠ م   

رحلتي مع ابني المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت  ٤:٠٠ م   
االنتباه   

المصاعب عند األشخاص البالغين والمصابين باضطراب  ٥:١٥ م   
فرط الحركة وتشتت االنتباه   

د. هيا الجودي
استشارية علم النفس العصبي

مستشفى الملك فيصل التخصصي

قصتي ٥:٤٥ م   

أسئلة وأجوبة ٦:١٥ م   

المهندس فايز الغامدي

د. أمل العوامي
استشارية طب تطور وسلوك األطفال

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

د. أمل العوامي
استشارية طب تطور وسلوك األطفال

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

د. منى الفرائضي
استشارية تخدير

مستشفى الملك فهد التخصصي

د. مايكل والش
الرئيس التنفيذي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

المحاضرون المشاركون في المحاضرات السابقة

القواعد اإلرشادية لتشخيص اضطراب 
فرط الحركة وتشتت االنتباه، إدارة 

العالج وما بعد العالج الشامل

إجراءات التقييم النفسي اإلكلينيكي 
الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

تقنيات لزيادة االنتباه ومهارات اليدين

أ. آيات القصاب
مشرفة إكلينيكية، مراكز الخليج الطبية

٦:٤٥ - ٧:٢٥ م

٧:٢٥ - ٨:٠٥ م

٨:٠٥ - ٨:٤٥ م

أ. نورة الغصون
اختصاصية نطق ولغة أولى

مجمع عيادات دار العرب الطبي

أ. زينب الخلف
أخصائية عالج وظيفي أولى ومعالجة

بالتكامل الحسي
مركز السالمة للطب النفسي

د. بتول آل حسن
مرخصة ومعتمدة من البورد األمريكي

في تحليل السلوك التطبيقي برتبة دكتوراه
مديرة قسم خدمات العالجات السلوكية

أجيال أكسيل انترناشيونال

د. تركي بن حمود البطي
استشاري الطب النفسي لألطفال 

والمراهقين
المدير التنفيذي لمركز عبداللطيف الفوزان 

د. ميساء بريكللتوحد بالخبر
استشارية علم نفس إكلينيكي

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

د. أمال اليماني
استشارية علم نفس إكلينيكي

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

٦:٤٥ - ٧:٤٥ م

٧:٤٥ - ٨:٤٥ م

٦:٤٥ - ٧:٤٥ م
٦:٤٥ - ٧:٤٥ م

٧:٤٥ - ٨:٤٥ م
٧:٤٥ - ٨:٤٥ م

د. أيمن الحازمي
استشاري تطور وسلوك األطفال

مدينة الملك سعود الطبية

د. رحاب الزاير
رئيسة قسم التوحد واالضطرابات النمائية

الخليج للمراكز الطبية



المقدمالمحاضرةالوقت

أ.د. محمد القحطاني
أستاذ بروفيسور واستشاري نفسي 

جامعة الملك خالد

الترحيب ٣:٠٠ م   

هل هو اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه أو ال؟ ٣:١٠ م   

عالج اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه المبني على ٣:٤٥ م   
البراهين والعالجات البديلة   

رحلة مع طفل من ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه ٤:١٥ م   
من االكتشاف إلى الخدمات   

د. بيبي العميري
استشارية طب نفسي بالغين وأطفال ومراهقين

المنارة للصحة النفسية لألطفال والمراهقين، دولة الكويت

د. أمل العوامي
استشارية طب تطور وسلوك األطفال

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

د. أمل العوامي
استشارية طب تطور وسلوك األطفال

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أ. ناريمان علي آل دبيس
مشرفة تربية خاصة

مكتب التعليم بالقطيف

د. علي السعد
استشاري طب نفسي للبالغين واألطفال والمراهقين

جامعة الملك فيصل

اضطراب التنظيم العاطفي واضطراب فرط الحركة  ٥:١٥ م   
وتشتت االنتباه   

تأثير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه على ٥:٤٥ م   
الحياة اإلجتماعية من الطفولة إلى الرشد   

أسئلة وأجوبة ٦:١٥ م   

د. سميرة الغامدي
استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين وبالغين
المدير العام لإلدارة العامة للمراكز  المتخصصة

بوزارة الصحة

المحاضرون المشاركون في المحاضرات السابقة

ورشة عملورشة عمل للمعلمين والمعلماتورشة عمل لألهالي
للعاملين في القطاع الصحي

ورشة عمل لألهالي

صالة المغرب ٤:٤٥ م  

االستراتيجيات التربوية الفعالة 
لألطفال من ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه
(لألطفال < ١٠ سنوات) 

الوظائف التنفيذية للدماغ وتأثيرها 
على التعلم 

العالج التكاملي: لذوي اضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه

معالم بارزة للرعاية الوالدية الموجبة
للمراهقين من ذوي اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه
٦:٤٥ - ٩:٠٠ م

أ. نجوى الهواري
مشرفة تربية خاصة

مكتب التعليم بالقطيف

٦:٤٥ - ٧:٤٥ م

صالة العشاء ٦:٣٠ م  

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
رحلة التوعية والتقدير
برنامج المحاضرات وورشات العمل
اليوم الثاني، السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ م

أ. زينب الخلف
أخصائية عالج وظيفي أولى ومعالجة بالتكامل 

الحسي، مركز السالمة للطب النفسي

أ. نورة الغصون
اختصاصية نطق ولغة أولى

مجمع عيادات دار العرب الطبي

د. آمال اليماني
استشارية علم نفس إكلينيكي

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

٦:٤٥ - ٧:٢٥ م 
دور العالج النفسي

٧:٢٥ - ٨:٠٥ م
دور العالج التخاطبي

٨:٠٥ - ٨:٤٥
د. أحمد محمد الخلف دور العالج الوظيفي

استشاري علم النفس اإلكلينيكي
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التدخالت النفسية في اضطراب فرط 
الحركة وتشتت االنتباه لدى البالغين 

٧:٤٥ - ٨:٤٥ م

٦:٤٥ - ٧:٤٥ م
أ. ليلى الكاظم

أخصائية نفسية إكلينيكية
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٧:٤٥ - ٨:٤٥ م
د. ميساء بريك

استشارية علم نفس إكلينيكي 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي


