
 الحضور للمتخصصين فقط 
 

 الحضور للمتخصصين والطلبة فقط
 

 الحضور لجميع المشاركين في المؤتمر 
 

 ريبية( دلورش التباالورش التدريبية )يجب التسجيل 
 

 .APA مريكية لجمعية علم النفس األقسام المختارة في هذا المؤتمر والموافقة عليها من قبل مكتب التعليم المستمر التابع تمت مراجعة األ

 

 2023 مارس  9الخميس 
 جميع الجلسات ستكون بتوقيت الكويت 

 

 الوقت  عنوان الجلسة 

 9:00 –  8:00 للمؤتمر  تسجيلال

 MEPAمنظمة  من رئيسةكلمة ترحيبية 
 هاندز  جوان  د.

9:00  – 9:15 

 9:30 –  9:15 البالتينيراعي كلمة ترحيبية من ال 

 9:45 –  9:30 استراحة 

 المتحدث الرئيسي 
 راماني دورفاسول  د.

9:45  – 10:45 

 11:00 – 10:45 ات العلمية ملصقالعرض  \استراحة  

 
العمال المهاجرون في الشرق   "الصحة العقلية والرفاهية

 التحديات والعجز والتحسينات"  األوسط:
 

 د. ساهانا ميترا 
 د. لويز المبرت ،

 سرمد أحمد  أ.
 شهير رضوان  أ.

  ذكريات الصدمة في الوقت"
 " الحاضر 
 

 ماري عبد األحد  أ.

 مقدمة شاملة للعالج الجدلي السلوكي "
 " عالج اضطراب الشخصية الحديةل

 
 أرلين كوكي  د.

 

11:00 – 12:00 

 12:15  – 12:00 ملصقات العلمية العرض  \استراحة  

 
على زيادة الوزن والسمنة   "آثار أسلوب حياة األسرة 
 األطفال " لدى 

 
 السهل راشد  د.

 أشواق الكندري  أ.
 بوكبر أنوار   أ.

 م نفس عصر النهضة: لع"
توسيع فهمنا لمن نحن في سياق  

 ”أزمة المناخ
 

 أماندا كلينتون د.

 التعاطف مع الذات في الممارسة السريرية""
 

 د. علياء سلطان
 

12:15 –  1:15 

 3:00 –  1:15 غداء استراحة ال

 التوحد ،اضطراب طيف "
 "االختالفات بين الفتيات والفتيان

 
 هازل ويلدون  أ.

 
توصية الممارسة السريرية  "

 "للخدمات النفسية لمرضى السمنة
 

 د. ريهام عمار
 د. فيروز كازونجيل 

 د. ياسر جودان
 د. بارت فان واجنزفيلد 

 المدى المفاجئ للمواقف تجاه الوقت" "
 

 فرانك سي ووريل د. 
3:00  – 4:00 

 4:15 –  4:00 ملصقات العلمية العرض  \استراحة  

 
 "فاعلية برنامج إرشادي مبني على 

 إعادة الصياغة المعرفية في تعديل المواقف من خالل 
 اإلدمان وإعادة بناء الثقة وتقليل 

المخدرات   يالقلق المستقبلي بين عائالت متعاط
 في مراكز إعادة تأهيل المدمنين"المتسربين 

 
 علي د. وسام ابو 

 اضطراب الشخصية الحدية، "
 تحديات المعالجين! "  مواجهة

 
 نشوى طنطاوي  أ.

 "العالج بالدراما تدخل عالجي 
 للنساء المحرومات اجتماعيا واقتصاديا 
 متأثرون بالصدمة: تحليل سيكومتري" 

 
 الشيخة انتصار الصباح 

 لينا حداد كريدي   د.
 سارة ساخي  أ.

4:15  – 5:15 

 5:30 –  5:15 ملصقات العلمية العرض  \استراحة  

 
 حلقة نقاشية

 "الصحة النفسية على المستوى الحكومي" 
 

5:30  – 7:00 

  



 الحضور للمتخصصين فقط 
 

 الحضور للمتخصصين والطلبة فقط
 

 الحضور لجميع المشاركين في المؤتمر 
 

 ريبية( دلورش التباالورش التدريبية )يجب التسجيل 
 

 .APA مريكية لجمعية علم النفس األقسام المختارة في هذا المؤتمر والموافقة عليها من قبل مكتب التعليم المستمر التابع تمت مراجعة األ

 

 2023مارس  10الجمعة 
 ميع الجلسات ستكون بتوقيت الكويت ج

 

 

 عنوان الجلسة  الوقت 

 للمؤتمر تسجيلال 9:00 –  8:00

9:00  – 10:00 
 المتحدث الرئيسي 

 د.ثيما بريانت 
 APA   2023رئيس  

 ملصقات العلمية ال عرض \استراحة   10:15  – 10:00

10:15 – 11:15 

 
 " المقابالت التحفيزية للقيادة"

 
 د.كريستيجان سيلفيجاك 

 ميغان روس  د.

 الصحة العقلية في الشيخوخة: "
 " التقدم في السن والنمو الصحي

 
 د. باربرا زينب ديليا 

المدارس اآلمنة: تعزيز وحماية سالمة ورفاهية  "
 " األوساط التعليميةطفال في األ

 
 االسدير روي  أ.

 ملصقات العلمية العرض  \استراحة   11:30 – 11:15

11:30 – 12:30 

الممارسة القائمة على القيم في العمل مع  "
 " يتعرضن للعنف المنزلي  الالتيالنساء 

 
 سوزان بارتريدج أ.

 
ساليب الغامرة في الصحة  يف األيتك"

  االفتراضيساس الواقع أ على  النفسية
(VR) و( الذكاء االصطناعيAI،) 

 " البحث العلمي ب مدعوًما
 

 بير كارلبرينج  د.
 بالل عوان  أ.

ورفاه    النفسيةاعتبارات واستراتيجيات للصحة "
 " أطفال/بالغين من الثقافة الثالثة

 
 د.باتريشيا بيريز 

 براندون كير أ.

 ملصقات العلمية العرض  \استراحة   12:45  – 12:30

12:45 –  1:45 

 
سالمية  دمج السلوك المعرفي والمبادئ اإل "

في علم النفس والعالج النفسي: مراجعة  
 " سردية
 

 انجي كوتشي  د.

منع التنمر في المدارس من خالل  “
 ”االجتماعية الكفاءة تعزيز 

 
 د.نهيله الرواحي 

 ساره حسن  أ.

 " النفسية والمرونة الصحة "
 

 د. فيدرانا مادينا 

 استراحة غداء  3:00 –  1:45

3:00  – 4:00 

 
تغيير  إلحداثالذكاء الثقافي  توظيف"

 ومتنوع، مفاهيمي
يجابية في الشرق إمجتمعات متناغمة و

 " والعالم وسط األ
 

 روبلين ليوتر  د.

دراسات علم النفس المتنقل تعزز  "
 " الشمولية في العلوم

 
 جاكلين بير  د.

العالج النفسي  العمل مع أولياء األمور: كيف يدعم "
 " بالفن التحالفات وينشطها 

 
 ناتاليا غوميز كارليه  أ.

 سارة باول  أ.
 مريم الحلواني  أ.

 ملصقات العلمية العرض  \استراحة   4:15 –  4:00

4:15  – 5:45 

 
 حلقة نقاشية

 "التنوع العصبيوالصمود عبر السكان والسياقات تأثير الثقافة والتطور المبكر  "
 

 صدقية الغالب   د. ،سيلفيا كينج أ. ،روبرتا باجليارولوأ.   ، آنا كامينسكي  أ.  ، ماريا فايسنبوك د.
 

5:45  – 6:45 
 

 حفل ختام المؤتمر 



 الحضور للمتخصصين فقط 
 

 الحضور للمتخصصين والطلبة فقط
 

 الحضور لجميع المشاركين في المؤتمر 
 

 ريبية( دلورش التباالورش التدريبية )يجب التسجيل 
 

 .APA مريكية لجمعية علم النفس األقسام المختارة في هذا المؤتمر والموافقة عليها من قبل مكتب التعليم المستمر التابع تمت مراجعة األ

 
 2023مارس  11السبت 

 جميع الجلسات ستكون بتوقيت الكويت 

 

 عنوان الجلسة  الوقت 

 للورش التدريبية تسجيلال 10:00 –  9:00

10:00 –  3:00 

 فقط(   ورشة تدريبية واحدة  ورش العمل )اختر

 
#1 

 الفأس ينسى ولكن الشجرة تتذكر:  "
في   والتأقلم   التفاهمتوجيه العمالء من خالل 

 " العالقات النرجسية 
 

 راماني دورفاسوال د. 
 فقط(   للمتخصصين)

 

#2 
التفكير االبداعي الى عالمك   أضف "

 " النفسي 
 

 جون مكارثي   د.

#3 
 الجمعي" جوانب العالج "

 
 باسمه السيد أ. 
 نوره اشكزامي أ. 

 ساره سليمانأ. 

 

 

 

 

 . ة للتسجيل في الورش التدريبيةعداد محدود األ 

 . للغة العربيةفر بها ترجمة فورية يتوجميع المحاضرات  

 . ن على شهادة حضور المؤتمرويحصل المشارك 

 . ن على شهادة حضور الورش التدريبيةويحصل المتدرب 

 ..mepa2023.comwwwلموقع إلى ا قم بالدخول  والورش التدريبية للتسجيل للمؤتمر  

 

 

http://www.mepa2023.com/

