
 

  مبسم ا الرمحن الرحي   

    

– 
  

 
االنتباه عند األطفالمشكالت الرتكيز و 

   
  

  

 
مشكالت الرتكيز واالنتباه عند األطفال 

 -  اللحيدانبين قاعة املؤمترات  مب  
 

  تسجيـل  ٠٩:١٥  -  ٠٩:٠٠
  قــرآن  ٠٩:٢٠  -  ٠٩:١٥

ان ـضـسميـر رم. د.أ          ي  ـرئيس مركز اإلرشاد النفسكلمة   ٠٩:٣٠  -  ٠٩:٢٠
  هـوتـق

. د         س   ـفـم النـــلــم عــســس قـــيــرئة ـكلم  ٠٩:٤٠  -  ٠٩:٣٠
  خـتــام إسـمـاعـيـل السحــار

  أحمد محمد الحواجري.   د          الخاصة والتربية اإلرشاد مدير عام  ٠٩:٥٠  -  ٠٩:٤٠

ـة ــــــليــد كــــــيــمـة عــلمـك  ١٠:٠٠  -  ٠٩:٥٠
  بد اهللا الحـولـيـعليـان ع. د.أ           ة ــــــيـربــالت

  محمد موسى شبات. د. أئب الرئيس للشؤون األكاديمية    كلمــة نا  ١٠:١٠  -  ١٠:٠٠
 

 
   
ــد .د .١ ــد أحمـ  محمـ

  الحواجري
  .االنتباه وتشتت التركيز مشكلة حول مقدمة

ــضان  . د.أ .٢ ــمير رم س
  قـوتـه

  ".ADHD" طرق العالج –فرط الحركة واضطراب عجز االنتباه 

٣. 
د ـبـــد عـريـــ تغ.د
  اديـاله

  .التعلم صعوبات ذوي لدى التركيز وضعف االنتباه تشتت

 يـــســـــرى  . أ .٤
عــــســــ

  ـاف

دور المعلمين في الكشف عن مشكالت التركيز واالنتباه لدى أطفال المرحلة األساسية 
  .الدنيا

ـــل ـيـبـن. د .٥ ــــ
ـــامــك ل ــــــ
  ــانــدخ

  .العوامل المسببة لتشتت االنتباه من وجهة نظر الطلبة

  
  

 ١٢:٠٠  -   ١١:٣٠الة  ـة وصـراحـاست
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م ــــيـــراهـإب. أ   .١

  ـــــادــــــمـــح
  .ه والنشاط الزائد لدى األطفالالتقييم النفسي إلضطراب نقص االنتبا

  .  عند األطفالاستراتيجيات جذب االنتباه  محمد وفائي الحلو. د.أ   .٢
ـــر . د   .٣ عــبــيـــــــ

  الـــشــرفـــــــــا
  .دور األسرة في عالج مشكلة ضعف التركيز وتشتت االنتباه

ـــع. د   .٤ ـــاف أبـطــ و ـــ
  يـالــغ

  .العالج السلوكي للتغلب على نقص االنتباه

ـــإي. أ   .٥ ــان فـمـ ل ــضــ
  ارـــزهـال

  . عند األطفالهاستخدام العالج المعرفي السلوكي في عالج مشكالت التركيز واإلنتبا
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