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  ــــــــــــــ��ت ه��ـــــــــ���

يمكن للمعلمين والتربويين المتمرسين التسجيل في المؤتمر  
كمتخصصين ومهنيين وهو ما يتيح لهم حضور كافة ورشات العمل 

أو التسجيل كمعلمين وحضور ورش العمل . وندوات المؤتمر
 .ندوات المخصصة للمعلمين وأولياء األموروال

سيتاح لضباط االتصال بين المدارس ومنسقي المؤتمر  
الذين سيتحملون مسؤولية تسجيل المدرسين واالختصاصيين العاملين 

حضور فعاليات المؤتمر ) اشخاص على األقل 10(معهم في المدرسة 
  .كافة من دون أي رسوم

ولي أمر  10ى تسجيل ن يعملون علالذيسيتاح للتربويين  
رسوم وذلك حضور جميع جلسات المؤتمر دون أي  على األقل

 .لضمان حضور اكبر عدد ممكن من أولياء األمور

التي  رسوم االشتراك في المؤتمر ال تشمل وجبات الطعام 
  .ستكون متوفرة في مكان انعقاد المؤتمر لمن يرغب

  �رـــــــــــ�دات ا���ــــــــــ��

  .المشاركين في المؤتمر الحصول عى شهادات حضور سيتاح لكافة

�  �ضـــــــــــــــــــــا��

نفسية والمؤسسات التعليمية الفرصة لتقديم المراكز الستعطى 
عن خدماتها وذلك من خالل استئجار طاوالت عرض  معلومات

دينار  50لعرض انشطتها وذلك على مدى يومي المؤتمر وذلك مقابل 
لحجز طاولتكم يمكنكم االتصال بمكاتب كالد . احدةكويتي للطاولة الو

وسيتم تزويدكم بالمزيد من المعلومات حول  94427262على الرقم 
  .هذا الموضوع

�   "ـــــــــــــــــــــــا�! �

لحجز مكان لكم في المؤتمر، الرجاء ملئ استمارة التسجيل  
ريد وارسالها الى الجمعية الكويتية الختالفات التعلم على الب

 kaldkt@gmail.com: االلكتروني

طباعة استمارة التسجيل وتسليمها مع رسوم التسجيل الى  
مكاتب شركة فوزك في مبنى معهد فوزية السلطان التعليمي في 

 .حولي، خلف مستشفى الشفاء

�   ةـــــوة للمشاركــــدع

  زمالئي األعزاء،

، وجمعية الشرق )كالد(الكويتية الختالفات التعلم الجمعية  يسر
 )FAWSEC(وشركة فوزية سلطان التعليمية  ،)MEPA(األوسط النفسية 

لحضور المؤتمر الدولي  بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعوتكم
 ذيالتقييم وعالج : فرط النشاط/ لذوي صعوبات التعلم وتشتت االنتباه

وذلك بعد النجاح الذي حققه  ���2013ا�� 2و  1الكويت في  فيعقد يس
فرط النشاط / المؤتمر الدولي األول حول صعوبات التعلم وتشتت االنتباه

الجمعية الكويتية ريجنسي ونظمته الالذي عقد العام الماضي في فندق 
 2500حضره أكثر من وومركز تقويم وتعليم الطفل  الختالفات التعلم

اء المؤسسات التعليمية في الكويت من جميع أنح مدرس ومتخصص
  .الدول العربية األخرىوفي 

يهدف المؤتمر إلى اإلضاءة على أهمية عملية التشخيص وعمليات 
التربوي في تحديد التدخالت العالجية النفسية والتربوية - التقييم النفسي
التكيف حقق الطلبة المتعثرين دراسيا نجاحا أكاديميا يؤهلهم يالضرورية ل

، ويتناول أهمية المعايير الثقافية باء متطلبات االجتماعيةمع أع
واألخالقية التي تحكم عمليات التقييم، واالختبارات المتوافرة وكيف 

كما  األمثليمكن تطبيقها بمهنية عالية وبالتالي تحقيق التدخل العالجي 
  . لفهم احتياجات ابنائهم والتعايش معها توعية أولياء األموريهدف الى 

 حاول المؤتمر اإلضاءة على العديد من المواضيع التي تلبيسي
االستشاريين التعليم الخاص والعام،  في قطاعياحتياجات المعلمين 

المناهج،  منسقي والنفسيين، االجتماعيين  االختصاصيين، التربويين
الباحثين، المسؤولين عن التطوير الوظيفي، أصحاب القرار في وضع 

دوليين  اءوأولياء األمور وذلك  خالل استضافة خبر ،التعليمية اتالسياس
في مجال التقييم والعالج واالستفادة من خبرات االختصاصيين النفسيين 

المهتمين في هذا ألكبر عدد ممكن من العاملين في الكويت والسماح 
  .من خالل وضع رسوم منخفضةحضور المؤتمر ب الشأن 

يوم واحد    / ويتي دينار ك 20: المعلمين/  ولياء األمورا
    مبكرالللتسجيل / دينار كويتي 35يومين / دينار كويتي 40

           يوم واحد / دينار كويتي  25: المتخصصين والمهنيين
  المبكر للتسجيل /دينا ر كويتي  45    كل يومين/ دينار كويتي  50

    MEPA/LDPAدينار كويتي  ألعضاء   45

ين مجموعة من وليالدالخبراء مر اضافة الى المؤت سيشمل برنامج
من قبل اوراق العمل اختيار الخبراء العاملين في الكويت حيث سيتم 

  . بما يتناسب والمواضيع المدرجةلجنة علمية 
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سيتاح للمحاضرين الذين سيتم قبول أوراقهم من قبل : مالحظة
حضور كافة فعاليات المؤتمر، كما سيحصل أصحاب  اللجنة العلمية

الملخصات التي لم يتم اختيارها على خصم في رسوم التسجيل وذلك 
  .تقديراً منا لجهودهم

كما يمكنكم . لمزيد من التفاصيل ، نرفق لكم موجز عن المؤتمر
أو  94427263االتصال بالجمعية الكويتية الختالفات التعلم على الرقم 

هدى / بريد االلكتروني للدكتورة عن طريق ال
  hudash@yahoo.com:شعبان

 رـــــالمؤتم اورــــــــــمح

  

  �رــــــــــــ�ء ا$�ــــــــــــ�ر أو��ــــــ��

متى يحين الوقت لطلب المساعدة؟ أين نتوجه؟ كيف يمكننا  •
أو تشتت - ل اصابة طفلنا بصعوبات التعلم وكعائلة مواجهة احتما

  فرط النشاط؟ وتأثير ذلك على األسرة؟/ االنتباه

ما هي التدخالت العالجية النفسية التي يمكن أن يستفيد منها  •
فرط النشاط داخل /او تشتت االنتباه -طالب صعوبات التعلم و

  المراكز النفسية؟

أن يستفيد ما هي التدخالت التربوية العالجية التي يمكن  •
فرط النشاط داخل /او تشتت االنتباه -منها طالب صعوبات التعلم و

  الفصول الدراسية؟

ما هي خصائص المدرسة أو البرامج التي تتالءم  •
وصعوبات طفلي؟ كيف أختار المدرسة؟ ما هي األسئلة التي علي 
كولي أمر طرحها عند مقابلة معلم الفصل؟ ما هي التوقعات المنطقية 

  االنطالق منها؟ التي علي

ماذا يعني البرنامج التربوي الفردي لطالب صعوبات  •
  التعلم؟ وكيف يمكنني أن اتابع تقدم ابني من خالل هذا البرنامج؟

كيف ومتى أتحدث الى طفلي عن معاناته من صعوبات  •
  فرط النشاط وما الذي يجب ان اقوله له؟/او تشتت االنتباه -التعلم و

ابية قائمة على التعاون بين ولي كيف يمكن بناء عالقة إيج •
  األمر والمعلمين والمدرسة؟

ما هو العجز المكتسب عن التعلم؟ وما الفرق بينه وبين  •
  صعوبات التعلم؟

كيف يمكن ادارة سلوك هذا الطفل وخلق مناخ داعم للنجاح  •
  داخل المنزل؟

  هل تختلف هذه الصعوبات بين اإلناث والذكور؟ •

لنشاط عند المراهقين وعملية اضطراب تشتت االنتباه فرط ا •
  .االنتقال الى المرحلة الجامعية

ما تأثير الفيتامينات واألدوية والريجيم على حياة الفرد من  •
  .فرط النشاط/أو تشتت االنتباه-ذوي صعوبات التعلم و

كيف يمكن التعامل مع أوالدنا في سن المراهقة؟ أهمية  •
 .النمو االجتماعي واالنفعالي لهؤالء الطلبة

� ديسمبر  31نوفمبر ويستمر حتى  1سيفتح باب التسجيل في  
  .نوفمبر 15على أن ينتهي التسجيل المبكر في 

الرجاء أخذ العلم بأن األماكن محدودة، عليه سيتم تفعيل  
تسجيلكم في المؤتمر واستصدار بطاقة الحضور بعد دفع رسوم 

  .الشاغرةعلى ان يقفل باب التسجيل عند حجز كافة المقاعد . التسجيل

  لتقديـــم الملخصــــاتوة ــــدع

  زمالئنا األعزاء،،

، وجمعية الشرق )كالد(تدعوكم الجمعية الكويتية إلختالفات التعلم 
 )Fawzec(، وشركة فوزية السلطان التعليمية )MEPA(األوسط النفسية 

، لالنضمام الى  )UNDP(بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
براء الدوليين والمحليين الذي سيشاركون في المؤتمر الدولي الئحة الخ

فرط النشاط وذلك من / الثاني لذوي صعوبات التعلم وتشتت االنتباه
خالل تقديم ملخص لورقة عمل، أو محاضرة أو ورشة ليتم طرحها في 

المؤتمر الدولي الثاني لصعوبات التعلم وتشتت "المؤتمر القادم بعنوان 
ستتناول مواضيع المؤتمر آليات ." التقييم والعالج: النشاط فرط/ االنتباه 

فرط النشاط، / تقييم طلبة صعوبات التعلم وتشتت االنتباه 
واالضطرابات المرافقة والتدخل العالجي التربوي داخل الفصول 

 2و  1والنفسي في المراكز النفسية المتخصصة وسيعقد في الكويت في 
  .2013فبراير 

للعديد من االختصاصيين والعاملين في الحقل سيتيح المؤتمر 
التربوي مشاركة خبراتهم مع زمالئهم في هذا الحقل وذلك من خالل 
تقديمهم ألوراق العمل، االشتراك في ندوات المؤتمر أو تقديم 
محاضرات عامة مدة كل منها ساعة ونصف، على ان يتراوح عدد 

صات المقدمة على الملخ. شخص لكل ورشة 50الى  40الحضور بين 
  :أن تكون ذات صلة بموضوع المؤتمر، وأن توجه إما الى

  .فرط النشاط/او تشتت االنتباه - أولياء أمور طلبة صعوبات التعلم و )1  

المعلمين والعاملين في الحقل التربوي لمساعدتهم على مواجهة  )2 
الطلبة المتعثرين دراسيا في فصول التعليم العام أو فصول 

  .عيالنو التعليم

االختصاصيين والمهنيين العاملين في حقل التقييم والتشخيص  )3
  .والتدخل العالجي الطبي والنفسي

��&�  �تـــــــــ+ ا�*&(ــــــــــــ�ت �)�'ــــــــــــ�

  :يرجى ارسال استمارة الملخصات المرفقة على أن تحتوي

 300 - 250ملخص عن العرض المقترح باستخدام حوالي       )1
، وصفا )أي ورشة عمل؛ محاضرة؛ ندوة(كلمة، وصفا لطبيعة العرض 

أولياء أمور، معلمين، (موجزا للموضوع، والجمهور المستهدف 
  .، إضافة الى اللغة المستخدمة للعرض)اختصاصيين

التأكد من ذكر اسم المحاضر، وسيرة ذاتية موجزة تتضمن       )2
  .الخبرات المهنية ومعلومات االتصال

هدى شعبان المنسق العام / الدكتورة : إرسال الطلب إلى      )3
  hudash@yahoo.comللمؤتمر على البريد االلكتروني

الطلبات التي . 2012أكتوبر  4الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 
إذا كان هناك امكانية  تقدم بعد الموعد المحدد ستؤخذ بعين اإلعتبار

سوف يتم انتقاء الطلبات المقدمة من قبل لجنة المؤتمر العلمية، .. لذلك
  .2012اكتوبر، 15وسوف يتم إخطار الجميع عن النتيجة في 
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  عصبية - كاضطرابات نفسية  ADHDوصعوبات التعلم  •

أو برامج عالجية ذات  أي بحوث متميزة وجديدة          •
 .فرط النشاط/صلة باضطرابي صعوبات التعلم وتشتت االنتباه

  رـــــان المؤتمـــــلج

  

    �ــــــــــ� ا�!,.�-'ـــــــــ� ا�!����'ـــــا�&�,     

/ الجمعية الكويتية الختالفات التعلم: الدكتورة هدى شعبان ─
 )رئيس( جمعية الشرق األوسط النفسية

جمعية / مركز السور  :شولنبرغ. جسوزانا  الدكتور ─
 )نائب ررئيس( الشرق األوسط النفسية

مؤسسة فوزية السلطان إلعادة التأهيل  :لاالدكتور نيك سك ─
 جمعية الشرق األوسط النفسية/ 

جمعية الشرق / مركز كيزن  :الدكتور جوليت دينكا ─
              األوسط النفسية

جمعية الشرق / ت المركز الكويتي لالستشارا :جوان هاندز ─
 األوسط النفسية

 شركة فوزية السلطان التعليمية :ليندا عبد الرحيم ─

�ـــــــــا�&�,�&� �ــــــــ� ا�

جمعية /  GUSTالدكتورة صديقة نجم الدين    جامعة  ─
  )رئيس(الشرق األوسط النفسية 

الدكتورة فاطمة العوضي       مركز فاطمة لالستشارات  ─
 )نائب رئيس(ويتية الختالفات التعلم الجمعية الك/ النفسية 

  الدكتور موفق المنابري         مركز تقويم وتعليم الطفل ─

مؤسسة فوزية السلطان             لاالدكتور نيك سك ─
  جمعية الشرق األوسط النفسية/ إلعادة التأهيل 

الجمعية الكويتية         الدكتورة هدى شعبان   ─
  الختالفات التعلم

  سترشـــــاداإل لمزيــــــد

  السيدة آمال الساير:   ر0�/ ا������

 � ـــــــــــــ�م �&����ـــــــــــ1 ا��ــــــــــا��, 

   هدى شعبان الدكتورة  ─

 الجمعية الكويتية الختالفات التعلم

 14، شارع 4بلوك  -  السرة

 مركز تقويم وتعليم الطفل

 10و  9مكتب رقم  - الطابق الثاني

 301: تحويلة -  +965 2535 3/2/3681

 hudash@yahoo.com      Kaldkt@gmail.com :البريد اإللكتروني

 

� �ــــــــــ���&��ــــ�ر ا��&���  �يــــــــــ" ا�!�6ــــ3 45 ا��)ــــ3 وا�

دراسيا والتمييز بين  آليات مالحظة الطلبة المتعثرين  •
  .صعوبات التعلم والتأخر الدراسي في فصول التعليم العام

آليات مالحظة السلوكيات السلبية وتحليلها لوضع برامج   •
  .تعديل السلوك

  .فرط النشاط/ ادارة الصف وسلوكيات طلبة تشتت االنتباه  •

التدخالت التربوية الفعالة والتي اثبتت فعاليتها عالميا داخل  •
  .ول الدراسية في التعليم العام والتعليم النوعيالفص

آليات التعاون بين معلم الفصل واالختصاصيين النفسين  •
  واالجتماعيين العاملين في المدرسة كما اختصاصيي غرف المصادر؟

  .أهمية غرف المصادر وآليات عملها في مدارس الدمج •

ج التخطيط الناجح للبرنامج التربوي الفردي انطالقا من نتائ •
آليات متابعة تنفيذ أهداف البرنامج التربوي / التقييم النفس التربوي

  .IEPومراجعتها خالل السنة الدراسية

العاطفي على أداء وسلوك / أثر عدم النضج االجتماعي   •
  .فرط النشاط/أو تشتت االنتباه -طلبة صعوبات التعلم و

تأثير عامل الثقافة واختالف اللغة في التدخالت العالجية  •
  .التربوية ونجاحها

  .أهمية الوعي الفونولوجي في تدريس طلبة الديسلكسيا  •

  .أهمية العالج الوظيفي لطلبة صعوبات التعلم  •

آليات التواصل بين المنزل والمدرسة وأثرها في نجاح   •
  .التدخالت التربوية العالجية

السلوكي المعرفي في الفصول النظامية  استخدام العالج   •
  .ةوالفصول المتخصص

أي استراتيجيات أخرى استخدمت وأثبتت فعاليتها مع طلبة   •
  .فرط النشاط/ أو تشتت االنتباه- صعوبات التعلم و
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تأثير عامل الثقافة واختالف اللغة في عملية التقييم  •
  .والتشخيص

ن تفسير التربوي الشامل وكيف يمك-ما هو التقييم النفسي  •
  نتائج هذا التقييم للمعلمين وأولياء األمور؟

آليات التشخيص وفقا للدليل االحصائي لتشخيص األمراض  •
  .DSM النفسية

دور الفريق متعدد التخصصات في عملية التقييم وكيفية  •
  .صياغة خطة تعاونية إدارية 

  .دور الطبيب النفسي في عملية التقييم •

  .تقرير التقييم مراعاة االعتبارات الثقافية في •

التمييز بين االناث والذكور في عملية تقييم وتشخيص اضطراب  •
  هل حقا يختلف االناث عن الذكور؟: فرط النشاط/ تشتت االنتباه
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Arab Federation of Psychiatrists 
 

12th PAN ARAB PSYCHIATRIC  CONFERENCE 
 

MENTAL HEALTH CHANGES IN THE ARAB WORLD 

( Violence , trauma and Recvery) 
28 Nov - 1 Dec 2012 

Dubai (United Arab Emirates) 
Dubai (United Arab Emirates) 

Conference Chairman 
Dr. Adil KARRANI  

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ34papc2012.pdf 
www.papc2012.com 

For registration, call for papers   & general enquiries contact: 
bahaa@meetingmindsdubai.com 

pco@papc2012.com 

Newsletter – Setember 2012 

www.arabpsynet.com/Congress/CongPAPC09.2012-NL.pdf  

Newsletter – June 2012 

www.arabpsynet.com/Congress/CongPAPC06.2012-NL.pdf 

Newsletter - May 2012 

www.arabpsynet.com/Congress/CongPAPC2012-NL.pdf 
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Arabpsynet Congress 

Ø{{{{éÖ�<l]†{{{{³ö¹]<í{{{{éŠËßÖ]<í{{{{ée†ÃÖ]<æ<í{{{{é¹^ÃÖ] 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 
Congress FORM 

http://www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm 
   �       
         

í{{{{{{{{Óf�Ö]<l]…]‚{{{{{{‘]<Ø{{{{éÖ� 

  l]‚rjŠ¹]<ØéÖ�  
www.arabpsynet.com/Documents/DocIndexAr.htm 

  íéŠËßÖ]<Ýç×Ã×Ö<íée†ÃÖ]<í×�]<ØéÖ�  
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  êÞæ�ÓÖý]<h^jÓÖ]<í×Š×‰<ØéÖ�  
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<»<l^‰]…‚Ö]æ<p^#ù]<ØéÖ� 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/IndexPAar.htm 
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