
 
  )الطب النفسيممارسة في  التباین( المؤتمر السابع للطب النفسي

 

    .م٢١/٦/٢٠١١ الموافق الثالثاء جدول ورش عمل الیوم األول

  

  

  

  

  
  

 عنوان ورشة العمل الوقت
  ص ٨:٣٠: من
  ]في قاعة المحاضرات الرئیسیة [          االفتتــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  ص٩:٠٠: إلى

  
  

  ص٩:٠٠: من
  

 ص١١:٠٠: إلى

)١(  
  .بطاریة اختبارات الذكاء غیر اللفظیة

  شریف أمین عزام/ د
  مصطفى محمد إبراھیم/ د -اشرف محمود السرسي/ د

Non-verbal intelligence scale. 
Dr.Sharif Amen Azzam - Dr.Ashrf 

 Al- Sersey - Dr.Mostafa Mohammed Ibrahim 
  

 (A)السلطان قاعة : المكان
AL-Sultan Hall (A) 

)٢(  
  .مھارات تعامل األخصائي النفسي مع حاالت العنف األسري

  محمد بن سالم محمد القرني /د
  

psychologist Skills in management of aggression 
inside the family. 

Dr. Mohammed Salem Alqrni 
  

 (B)السلطان قاعة : المكان
AL-Sultan Hall (B)  

  
 

  ص١١:٠٠:إلى
  

 م ١:٠٠ :إلى 

)٣(  
برنامج الثماني مراحل للعالج الزواجي والمؤسس على مفھومي اإلشباع 

  .الفعلي والمتوقع
  محمود أبو رحاب/ د

The eight-stage model of couple therapy based on the 
concepts of the Actual and expected satisfaction.  

Dr. Mahmmud Abourehab  
  

 (A)السلطان قاعة : المكان
AL-Sultan Hall (A)  

)٤(  
  .النطقأمراض الجدید في عالج 

  سلیمان رجب/ د -محمد محمود النحاس / د.ا
New trends in Speech therapy.  

Prof. Mohammad El Nahas 
Dr. Solaiman Rajb 

  
  

 (B)السلطان قاعة : المكان
AL-Sultan Hall (B)  

  صالة الظھر م ١:٣٠ -م١:٠٠
  
  

   م١:٣٠: من
  

  م٣:٣٠: إلى

)٥(  
  . تقنیات التحفیز في بیئة العمل

  محمد شاووش/ د -احمد حافظ / د
Motivation Techniques in work environment.  

Dr .Ahmed Hafez - Dr. Mohammed Shawsh  
  
  
  

  )A(قاعة السلطان 
AL-Sultan Hall (A)  

)٦(  
  .العالج المعرفي السلوكي الضطراب القلق

  داخل الصاعدي/ د
  احمد الصالح/د

CBT  for  GAD. 
Dr. Dakhil Alsaidi  
Dr. Ahmad Alsaleh 

 
 (B)السلطان قاعة : المكان

AL-Sultan Hall (B) 
  عصرالصالة  +غدا  ٤:٣٠ -م ٣:٣٠

  
  م  ٤:٣٠: من

  
  م ٦:٣٠: إلى

)٧(  
واألطفال ذوي  األصحاءبرنامج لعالج المشكالت السلوكیة لدى األطفال 
  .االحتیاجات الخاصة

  شریف عزام/ د
Special training program for the treatment of 

psychological disorder in normal and special need 
children.  

Dr.Sharif Amen Azzam 
  )A(قاعة السلطان 

AL-Sultan Hall (A)   

)٨(  
  .الشخصیة الحدیة في اضطرابالعالج السلوكي  الجدل حول استخدام

  خالد عبد العظیم/ د  -محمد الصعیدي / د
Dialectical Behavioral Therapy Borderline Personality 

Disorder.  
Dr. Mohammed Al-Saidi  
Dr. Khalid Abdulazeem 

 
 (B)السلطان قاعة : المكان

AL-Sultan Hall (B)  
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  )الطب النفسيممارسة في  التباین( المؤتمر السابع للطب النفسي

 

  .م٢٢/٦/٢٠١١الموافق  األربعاءعمل الیوم الثاني جدول ورش  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 عنوان ورشة العمل الوقت

  
  

  
  :من

  ص ٨:٣٠  
  

  ص١٠:٣٠: إلى

)٩(  
  العالج عن طریق اللعب لألطفال

  لكيموزة الما.د
Playing Therapy  
Dr. moza almalki 

  
  

  قاعة الدیوانیة: المكان
AL-Dewanya Hall 

)١٠(  
  ..!لماذا اآلن... البالغیناضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة لدى 

  محمد عبد الفتاح/ د
Adult Attention deficit Hyperactivity (why now??). 

Dr. Mohammed Abdulfattah 
  

  
  األمباسدور قاعة : المكان

Ambassador Hall 
  
  

  
   ص١٠:٣٠: من

  
  م١٢:٣٠: إلى

 

)١١(  
 التنویم المغناطیسي

  .)التطبیق والخالفات(
  ماین فاروخ حسن/ د

Clinical hypnosis – (Applications 
and controversies).  

Dr. Main farrukh Hassan 
.  

  
  

  ة الدیوانیةقاع: المكان
AL-Dewanya Hall  

)١٢(  
لجدید في عالج الوسواس القھري لدى ا

  .األطفال والمراھقین
   مھا السید/ د.ا
  وي اھبة الشھ/ د.ا

Updates in OSD Spectrum in 
childhood and Adolescence. 

Asse. Prof. Maha Alsaid  
Ass. Prof. Heba Al-Shehawy   

  
  األمباسدور قاعة : مكانال

Ambassador Hall 

)١٣(  
  كیف تتغلب على الحزن؟

  عمر المدیفر/ د
  

Grief Management. 
Dr. Omar Al-modaifer 

  
  
  
  
  

  قاعة الحمراء: المكان
AL-Hamra Hall 

  صالة الظھر+  غداء م١:٣٠ –م ١٢:٣٠
  
  
  
  

  م١:٣٠: من
  

 م ٣:٣٠: إلى

)١٤(  
  .العالج النفسي الجماعي مبادئ

  میادة باناجا/ د
Principles of group 

psychotherapy.  
Dr. Mayada Banaga 

  
  قاعة الدیوانیة: المكان

AL-Dewanya Hall  

)١٥(  
  .اكتشاف مدعین المرض

  محمد الزھراني/ د
  محمود رشاد/ د

The detection of malingering. 
Dr. Mohammad Al Zahrani 

Dr. Mahmoud Rashad 
  مباسدورألا قاعة: المكان

Ambassador Hall 

)١٦(  
  العنف األسري 

  دعاء حامد /د.ا
Domestic Violence. 

 Ass. Prof. Doaa Hamed.  
  
  

  قاعة الحمراء: المكان
AL-Hamra Hall 

   ة العصرصال+  استراحة ٤:٠٠ – م٣:٣٠
  

    م٤:٠٠: من
  

  م ٦:٠٠:إلى

)١٧(  
للرھاب  السلوكي العالج المعرفي

  .االجتماعي
  طارق ملوخیة. د.أ -وائل أبو ھندي . د.أ

CBT for social phobia. 
Prof. Wail Abohendy 

Prof. Tareq Moulokhya 
 

  قاعة الدیوانیة: المكان
AL-Dewanya Hall 

)١٨(  
  .العالج الزواجي

  مروى عبد المجید/ د -محمد فكري/د.ا
Marital therapy-facing (The 

Dragon).  
Ass .Prof : Mohammad Fekry  

Dr. Marwa Abdulmageid  
  

  األمباسدور قاعة : المكان
Ambassador Hall  

)١٩(  
  .اضطراب السلوك في األطفال قبل سن المدرسة

  عفاف محمد/ د.ا
  وي اھبة الشھ/ د.ا

Disruptive behavior in preschool 
children. 

Prof. Afaf Mohammad 
Ass. Prof. Heba Al-Shehawy  

  قاعة الحمراء: المكان
AL-Hamra Hall  
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  )الطب النفسيممارسة في  التباین( المؤتمر السابع للطب النفسي

 

  .م٢٣/٦/٢٠١١الموافق  الخمیس جدول ورش عمل الیوم الثالث

  

 

 عنوان ورشة العمل الوقت
  
  
  

  ص ٨:٠٠: من
  

 ص١٠:٠٠: إلى

)٢٠(  
مناقشة تطبیق االختبارات النفسیة 

  الوسواس القھري  مرض واإلكلینیكیة في
  .)القیاس –التطبیق (  

  وائل أبو ھندي / د.ا
Obsessive Compulsive Spectrum 
Disorder : Debates in Clinical and 

Psychological Assessment. 
Prof. Wail Abohendy 

قاعة الدیوانیة: المكان  
AL-Dewanya Hall 

)٢١(  
  .مھارات التقییم النفسي لألطفال و أسرھم 

  موسى الزعلھ. د
Psychiatric Assessment   for children 

and their Families.  
Dr. Mousa Zaalaah 

  
  
  

  األمباسدور قاعة : المكان
Ambassador Hall  

)٢٢(  
  .الحدیثةالمقابالت  تقنیاتطرق 
   قالرازیاسر عبد / د

Advanced Interviewing 
Techniques.  

Prof.Yaseer Abdel Razq 
  
  
 

  قاعة الحمراء: كانالم
AL-Hamra Hall 

  

  

  ص ١٠:٠٠:من

   م ١٢:٠٠: إلى 

)٢٣(  
  -الجزء الثاني –. أزمة منتصف العمر

  د طارق الحبیب.ا
Mid Age Crises. 

Prof. Tareq Al-Habeb 
  

قاعة الدیوانیة: المكان  
AL-Dewanya Hall 

)٢٤(  
  الدور األبوي 

  .من منظور نفسي اجتماعي
  غادة الخولي / د.ا

Effective parenting: psychosocial perspectives.  
Dr. Ghada Al-Ikholy  

  قاعة الحمراء: المكان
AL-Hamra Hall 

  الظھرصالة +  استراحةم ١:٠٠ –ص ١٢:٠٠
  
  
  

  م ١:٠٠: من
  

  م٣:٠٠: إلى

)٢٥(  
في العالج المعرفي السلوكي استخدام 

  .الذھانب المرضى المصابین
  إیمان عبد الحلیم/ د

  كحلة الفت/ د
CBT of psychotic patients. 

Dr.Eman Abdelhalem 
Dr.Olft Kahla  

  
  قاعة الدیوانیة: لمكانا

AL-Dewanya Hall 

)٢٦(  
 .الفرديو األسريالعالج 

  موسى زعلة/ د -عمر المدیفر/ د
 مشاعل الشعالن/د -میسون الخضیر/د

National Guard Experience of Family 
and Individual Therapy. 

Supervised by Dr. Omar Al-Modaifer 
Dr.Mousa  Zaalaah - Dr.Maison  

AL-khodair – Dr. Mashaeel AL-Shalan 
  األمباسدور قاعة : المكان

Ambassador Hall 

)٢٧(  
  العالج التحفیزي لمرضى اإلدمان

  لیلى قاسم/ د -سمیر أبو المجد / د
Motivational Intervention for 

drug addicts. 
Dr. Sameer abo almagd 

Dr. Laila qasm 
 
 

  قاعة الحمراء: المكان
AL-Hamra Hall 

  صالة العصر+  غداءم  ٤:٠٠ –م ٣:٠٠
  
  

  م ٤:٠٠: من
  

  م٦:٠٠: إلى

)٢٨(  
  .عصبیة لألطفال -االختبارات النفس 

  السید صوان - طارق اسعد   /د.ا
Neuropsychological Assessment  

at children. 
Prof. Tarek Asaad 
Al-Sayed Sewan 

 
 
 
 
  

  قاعة الدیوانیة: لمكانا
AL-Dewanya Hall 

)٢٩ (  
  التأھیل النفسي والعقلي لمرضى الفصام

  طارق ملوخیة/ د.ا
Emotional and Cognitive processing 
and rehabilitation in Schizophrenia 

Prof. Tareq Moulokhya 
  
  
  
  
  

  األمباسدور قاعة : المكان
Ambassador Hall 

)٣٠ (  
  .من تعاطي المخدرات التعافيطریق 

  محمد شعبان/ محمد الزھراني د/ د
محمود رشاد یوسف / محسن خلیل د/ د

  یاسر عبد الرازق/ دالیوسف 
The way of recovery from 
substance use disorder. 

Dr. Mohammad Al-Zahrani - 
Dr.Mohammad Shaban  

Dr. Mohsen Kalil - Dr.Yousef 
Alyousef- Dr. Mahmoud Rashad-  

Dr.Yasser Abdelrazek 
  قاعة الحمراء: المكان

AL-Hamra Hall 
  
  

  ص ٩:٠٠:من
  

  م٦:٠٠: إلى

)٣١(  
  لألطفالنفسي الطب الالجدید في 
  .)دورة تدریبیة(
  مراد بخیتمحمد / د

Clinical update Course in child psychiatry.  
Dr.Mohammad Murad Bakhet  

  النور قاعة : انالمك
AL-Noor Hall 
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