
  

  

  

  المؤتمر السابع للطب النفسي
مستشفى السعودي األلماني ومستشفى األمل بجدة باالشتراك مع الجمعیة السعودیة للطب النفسي ال

  .ومركز مطمئنة الطبي وبالتعاون مع الجمعیة المصریة والجمعیة العالمیة للطب النفسي 

فسي بدعوة سیادتكم لحضور قسم الطب الن -تتشرف مجموعة مستشفیات السعودي األلماني بجدة
 و المنعقدة في فندق" التباین في ممارسة الطب النفسى" فعالیات المؤتمر السابع للطب النفسي بعنوان 

  ھـ 1432رجب  21 -19: م الموافق 2011/  6/ 23 - 21:جدة في الفترة من –انتركونتننتال 

في االرتقاء بالخدمات التطبیقیة  یھدف المؤتمر إلى تقدیم الجدید في المجاالت المختلفة أمًال * 
والبحثیة للطب النفسي و یشارك في المؤتمر العدید من استشاري الطب النفسي وعلم النفس في 

محاضره  40مل المؤتمر على العدید من المحاضرات مما یزید عن تمختلف المجاالت ویش
یبیة نذكر بعضًا منھا كما یضم المؤتمر عددًا من ورش العمل التدر متنوعة فى المجال النفسى

  .والباقى مرفق فى جدول منفصل

  عنوان الورشة  عنوان الورشة
مناقشة تطبیق اإلختبارات النفسیة و اإلكلینیكیة فى الوسواس 

القیاس -القھرى التطبیق   
 العالج الزواجي

الجزء الثانى - أزمة منتصف العمر اإلختبارات النفس عصبیة لألطفال  

لدى األطفال و المراھقین المھارات اإلجرائیة   

التدخالت -القیاس    

 بطاریة إختبارات الذكاء غیر اللفغیة

 إكتشاف مدعین المرض  العالج المعرفى للرھاب اإلجتماعى

التطبیق و الخالفات -التنوبم المغناطیسى   العالج المعرفى السلوكى لمرضى الذھان  

على  برنامج الثمانى مراحل للعالج الزواجى و المؤسس
 مفھومى اإلشباع الفعلى و المتوقع

  العالج المعرفى السلوكى إلضطراب القلق النفسى

دورة تدریبیة –الجدید فى طب نفس األطفال  الجدید فى عالج الوسواس القھرى لدى األطفال  
 والمراھقین

لوكى فى إضطراب الجدل حول إستخدام العالج الس مھارات تعامل األخصائى النفسى مع حاالت العنف األسرى
 الشخصیة الحدیة

برنامج لعالج المشكالت السلوكیة لدى األطفال األصحاء و 
 األطفال ذوى اإلحتیاجات الخاصة

 مھارات العالج النفسى الجماعى

أھیل النفسي والعقلي لمرضى الفصامالت  عالج األطفال عن طریق اللعب 
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  بي مستمر تعلیم ط ساعة 30یمنح المؤتمر شھادة معتمدة من الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة بعدد 

  )ساعة ورش العمل 12 –ساعة محاضرات  18(

 للحجز واالستفسار 

  الرجاء االتصال على الرقم  0541637743

  االتصال من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظھرًا ومن الخامسة مساًء حتى العاشرة مساًء

moh.khaled.hamed@gmail.com  البرید اإللكترونى  

  

  رئیس اللجنة المنظمة للمؤتمر  -نائب رئیس الجمعیة السعودیة للطب النفسي محمد شاووش . د

  عام للمؤتمر السكرتیر ال –المستشفى السعودي األلماني  -استشاري ورئیس قسم الطب النفسي محمد خالد . د
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  الجزء الثانى - أزمة منتصـــف العمـــــر -  1
 

طارق الحبيب/ و يقوم بالتدريب عليها األستاذ الدكتور    
الرياض/ بروفيسور وإستشاري الطب النفسي مركز مطمئنة الطبي   

  - والمستشار الصحي إلمارة أبو ظبي 
  

 
  
  
  

  
  
  

 
  عصبية لألطفال  - اإلختبارات النفس   -  2

 
طارق أسعد/ يقوم بالتدريب عليها األستاذ الدكتور  و    

كلية طب جامعة عين شمس -أستاذ األمراض النفسية والعصبية   
 

سيد صوان/ واألستاذ    
 أخصائي علم النفس العيادي

 
  أهم أهداف الورشة

 *التعرف على التشخيصات المختلفة لدى األطفال
عصبية -التدريب على اإلختبارات النفس  * 

قشة طرق اإلختبارات المختلفة وتفسير النتائجمنا  * 
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  الجديد في عالج الوسواس القهري لدى األطفال والمراهقين -  3

 
      ويتم التدريب بإشراف

 
هبة الشهاوى/ د.مها السيد                            ا/ د.ا                         

أستاذ الطب النفسى     أستاذ الطب النفسى                        
 جامعة عين شمس                          جامعة عين شمس 

 
   أهم أهداف الورشة

 * التعرف على الجديد من العالجات النفسية المختلفة للوسواس القهرى عند األطفال 
   والمراهقين  

  * مناقشة نسبة حدوث الوسواس القهرى لدى األطفال والمراهقين وأعراض المرض 
 
 
 

 
 
 

  
  بطارية إختبارات الذكاء غير اللفظية  -  4

  
  شريف عزام / و يقوم بالتدريب عليها الدكتور 

  إستشاري نفسي بمركز المهارات لتنمية القدرات الذهنية والعالج النفسي 
  
  مصطفى محمد إبراهيم/ د                                  أشرف محمود السرسي   /  د  

  إستشاري نفسي                                            إستشاري نفسي بوزارة          
  بالمستشفى السعودي األلماني                                  التربية والتعليم بدولة قطر   
  
  

  : أهم أهداف الورشة 
  /   إختبار بينيه/ إختبار وكسلر/ إلقاء الضوء والتعرف على أنواع اإلختبارات الغير لفظية *

  .وغيرها من اإلختبارات    
  . التعرف على من تطبق عليه اإلختبارات الغير لفظية *
  التعرف على كيفية تطبيق اإلختبارات الغير لفظية مع تفسير النتائج *
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  ت السلوكية لدى األطفال العاديينبرنامج عالج المشكال -  5

  وذوي اإلحتياجات الخاصة
  

  شريف عزام / و يقوم بالتدريب عليها الدكتور 
  إستشاري نفسي بمركز المهارات لتنمية القدرات الذهنية والعالج النفسي 

  
  : أهم أهداف الورشة 

ياجات إلقاء الضوء والتعرف على المشكالت التي يواجهها األطفال من ذوي اإلحت *
  .الخاصة 

  .مناقشة األنواع المتعددة من العالج النفسي لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة  *
  .مناقشة النتائج المتحصل عليها من عالج األطفال *
  
  
  
  

  التطبيق والخالفات - التنويم المغناطيسي -  6
 

ماين فاروخ حسن/ و يقوم بالتدريب عليها الدكتور    
كلية كانز  -لألطفال والراشدين جامعة كنت  إستشاري الطب النفسي    

 
  أهم أهداف الورشة

  * إلقاء الضوء والتعرف على طرق تطبيق التنويم المغناطيسي ونتائجه 
  * مناقشة الخالف حول نتائج التنويم المغناطيسي 

  
 
 

  يبرنامج الثمان مراحل للعالج الزواجي والمؤسس على مفهوم -  7
 اإلشباع الفعلي والمتوقع 

 
محمود أبو رحاب و يقوم بالتدريب عليها/ الدكتور   

الهدا -إستشاري الطب النفسي بمستشفى القوات المسلحة    
 

  أهم أهداف الورشة
  مناقشة المشكالت التي تتطلب العالج الزواجي 

 مناقشة مفهوم البرنامج ونتائجه
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  الجديد في الطب النفسي لألطفال -  8 
 

محمد مراد بخيت/ يها األستاذ الدكتور و يقوم بالتدريب عل  
كندا -دكتوراة الطب النفسي لألطفال والمراهقين مستشفى برانتون سفك    

 
  أهم أهداف الورشة

 * مناقشة كل جديد يتعلق بالطب النفسي لدى األطفال 
 
 

  
  عالج األطفال عن طريق اللعب -  9

  

  لكى  موزة عبداهللا الما/ و يقوم بالتدريب عليها الدكتورة 
  

  :أهم أهداف الورشة 
  

أهمية الرسم فى تشخيص إضطرابات  08  التعريف باللعب و أهميته لألطفال  01
  األطفال ومعرفة أسباب معاناتهم 

  التحضير للعالج بالعب 09  تطور اللعب فى مراحل النمو المتعاقبة 02

  طرق العالج بالعب  10  اللعب فى نظريات علم النفس 03

العالقة بين المعالج والطفل فى الموقف  11  فسى باللعب كإجراء وقائىالعالج الن 04
  العالجى

دور أدوات اللعب فى تحقيق العملية  12  عملية التشخيص عن طريق اللعب  05
  العالجية

إستخدام العالج النفسى باللعب فى عالج  06
  اإلضطرابات النفسية لألطفال

عالج القواعد و األسس المتبعة فى عملية ال 13
  باللعب 

    أساليب العالج باللعب 07
  
  

 تطبیق على حاالت واقعیة تعرض من
 األخصائیین واألخصائیات والعاملین والعامالت من الحضور 

  
  

  
  

  
   

  مي الشريف/ الرجاء اإلتصال باألخصائية النفسية ا
  الدور الثالث بالمستشفى السعودي األلماني -بالبرج الطبي

  

 0541637743 :جوال 
  moh.khaled.hamed@gmail.com: إيميل
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