
  



 

 

إدراك نظمت مؤتمرا بعنوان إضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه عبر 
 االعمار 

  متفرقات 17:11الساعة  7112نيسان  11الثالثاء 
(، بالتعاون مع قسم الطب النفسي وعلمه في IDRAACأقام مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي "إدراك" ) -وطنية 

الجامعي وكلية الطب في جامعة البلمند، مؤتمرا في فندق "كراون بالزا" )الحمرا( بعنوان مستشفى القديس جاورجيوس 
 5"اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه عبر األعمار"، كشفت خالله باحثة كندية معروفة، أن هذا االضطراب الذي يعانيه 

 يصبحوا راشدين. في المئة من أطفال العالم تستمر أعراضه لدى ثلثي المصابين به بعد أن
 

من األخصائيين في مجال الصحة النفسية واألطباء ومديري المدارس والمعلمين ومسؤولي  751حضر المؤتمر أكثر من 
 الموارد البشرية في عدد من المؤسسات، إضافة إلى مهتمين من األهل.

 
مؤتمر جون فياض، اللذين رحبا بأستاذة وافتتح المؤتمر بكلمتين لرئيس "إدراك" إيلي كرم، ونائب رئيس الجمعية رئيس ال

الطب النفسي وطب األطفال مديرة األبحاث في جامعة ماكغيل في مونتلاير )كندا( ليلي هكتمن، وهي من أهم الباحثين حول 
عند األطفال، وخصوصا أولئك الذين تتم متابعتهم حتى مرحلة  ADHDالنتائج الطويلة المدى لفرط الحركة وتشتت االنتباه 

 مراهقة وسن الرشد.ال
 

ومن المعلوم، أن هذا االضطراب يؤثر على تركيز التالميذ مما يجعلهم أكثر حركة واندفاعا ويحد من قدرتهم الدراسية. أما 
 عند كبار السن، فيؤدي اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه إلى تفاقم مشاكل الذاكرة.

 
ؤكدة أن "نحو ثلث األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وعرضت هكتمن في محاضرتها ألحدث نتائج أبحاثها، م

ونقص االنتباه ال يعانون عندما يكبرون من أي صعوبات، ولكن ثلثيهم يظلون يعانون من أعراض هذا االضطراب كراشدين، 
 مما يؤثر في قدرتهم على الدراسة في الجامعات والتزاماتهم العملية".

 

http://nna-leb.gov.lb/ar


 ADHDباء نفسانيين وعلماء نفس وباحثين من لبنان، قدموا أحدث النتائج المتعلقة بال وتضمن المؤتمر أيضا محاضرات ألط
من حيث انتشاره وعالجه ونتائجه ومحدداته وعالقته باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وتأثيره على قيادة السيارات 

، وعلى مختلف أشكال ADHDالعلمية المتعلقة بال والعمل والتعليم. كما أتاح المؤتمر للمشاركين اإلطالع على أهم البيانات 
 العالجات الفاعلة. 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/279139/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/279139/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/279139/


 

 

 

أعراض "فرط الحركة وتشتت االنتباه"تستمر لدى ثلثي 
 أن يصبحوا راشدين المصابين بعد

(، بالتعاون مع قسم الطب النفسي في IDRAACمركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي "إدراك") أقام
مستشفى القديس حاورجيوس الجامعي وكلية الطب في جامعة البلمند، مؤتمراً في فندق "كراون بالزا" )الحمرا( 

ر"، كشفت خالله باحثة كندية معروفة أن عبر األعما بعنوان"اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
في المئة من أطفال العالم، تستمر أعراضه لدى ثلثي المصابين به بعد أن  5االضطراب الذي يعانيه  هذا

 يصبحوا راشدين.

واألطباء ومديري المدارس والمعلّمين  من األخصائيين في مجال الصحة النفسية 751حضر المؤتمر أكثر من 
 البشرية في عدد من المؤسسات، إضافة إلى مهتمين من األهل. ومسؤولي الموارد

الدكتور جون  رئيس المؤتمر افتتح المؤتمر بكلمتين لرئيس "إدراك" الدكتور إيلي كرم، ونائب رئيس الجمعية
جامعة ماكغيل في مونتلاير )كندا(  فياض،اللذين رّحبا بأستاذة الطب النفسي وطب األطفال مديرة األبحاث في

كتورة ليلي هكتمن، وهي من أهم الباحثين حول النتائج الطويلة المدى لفرط الحركة وتشتت الد
ومن  تتم متابعتهم حتى مرحلة المراهقة وسن الرشد. عند األطفال، وخصوصاً أولئك الذين  ADHD االنتباه

يحّد من قدرتهم الدراسية. واندفاعاً و حركة المعلوم أن هذا االضطراب يؤثرعلى تركيز التالميذ مما يجعلهم أكثر
 أما عند كبار السن، فيؤدي اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه إلى تفاقم مشاكل الذاكرة.

http://www.alhasnaa.com/


وعرضت هكتمن في محاضرتها ألحدث نتائج أبحاثها، مؤكدة أن نحو ثلث األطفال المصابين باضطراب فرط 
ولكن ثلثيهم يظلون يعانون من أعراض هذا الحركة ونقص االنتباه ال يعانون عندما يكبرون من أي صعوبات، 

 االضطراب كراشدين، مما يؤثر في قدرتهم على الدراسة في الجامعات والتزاماتهم العملية.

وتضّمن المؤتمر أيضا محاضرات ألطباء نفسانيين وعلماء نفس وباحثين من لبنان قدموا أحدث النتائج المتعلقة 
ئجه ومحدداته وعالقته باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، من حيث انتشاره وعالجه ونتا ADHD بالـ

 وتأثيره على قيادة السيارات والعمل والتعليم.

، وعلى مختلف أشكال ADHD البيانات العلمية المتعلقة بالـ وأتاح المؤتمر للمشاركين اإلطالع على أهم
 العالجات الفاعلة.

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D
8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%
85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-
%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/2017/04/11/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86


 

 

 مؤتمر عن اضطراب الحركة وتشتت االنتباه

قسم الطب النفسي وعلمه في ، بالتعاون مع (IDRAAC)أقام مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي إدراك  
مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي وكلية الطب في جامعة البلمند، مؤتمرا في فندق كراون بالزا الحمرا 

بعنوان اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه عبر األعمار، كشفت خالله باحثة كندية معروفة، أن هذا 
م تستمر أعراضه لدى ثلثي المصابين به بعد أن يصبحوا في المئة من أطفال العال 5االضطراب الذي يعانيه 

  .راشدين

من األخصائيين في مجال الصحة النفسية واألطباء ومديري المدارس والمعلمين  751حضر المؤتمر أكثر من 
  .ومسؤولي الموارد البشرية في عدد من المؤسسات، إضافة إلى مهتمين من األهل

راك إيلي كرم، ونائب رئيس الجمعية رئيس المؤتمر جون فياض، اللذين رحبا وافتتح المؤتمر بكلمتين لرئيس إد
بأستاذة الطب النفسي وطب األطفال مديرة األبحاث في جامعة ماكغيل في مونتلاير كندا ليلي هكتمن، وهي من 

أولئك  عند األطفال، وخصوصا ADHDأهم الباحثين حول النتائج الطويلة المدى لفرط الحركة وتشتت االنتباه 
  .الذين تتم متابعتهم حتى مرحلة المراهقة وسن الرشد

ومن المعلوم، أن هذا االضطراب يؤثر على تركيز التالميذ مما يجعلهم أكثر حركة واندفاعا ويحد من قدرتهم 
  .الدراسية. أما عند كبار السن، فيؤدي اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه إلى تفاقم مشاكل الذاكرة

تمن في محاضرتها ألحدث نتائج أبحاثها، مؤكدة أن نحو ثلث األطفال المصابين باضطراب فرط وعرضت هك
الحركة ونقص االنتباه ال يعانون عندما يكبرون من أي صعوبات، ولكن ثلثيهم يظلون يعانون من أعراض هذا 

 .ليةاالضطراب كراشدين، مما يؤثر في قدرتهم على الدراسة في الجامعات والتزاماتهم العم

 

 

 

 

 

 

 



 

 (١٢:١) ١١٢٢أبريل/ نيسان  ٢١دوليالنسخة: األربعاء،  -النسخة: الورقية 

بالتعاون مع قسم الطب النفسي في  (IDRAAC) «إدراك»أقام مركز البحوث وتطوير العالج التطبيقي  

مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي وكلية الطب في جامعة البلمند، مؤتمراً في بيروت بعنوان 

شخصاً من اختصاصيي الصحة  052، في حضور «اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه عبر األعمار»

شرية في مؤسسات عدة، إضافة إلى مهتمين النفسية وأطباء ومديري مدارس ومعلّمين ومسؤولي الموارد الب

الدكتور إيلي كرم، ونائب رئيس الجمعية رئيس « إدراك»من األهل. وافتتح المؤتمر بكلمتين لرئيس 

المؤتمر الدكتور جون فياض. وكانت المتحدثة الرئيسة اختصاصية الطب النفسي وطب األطفال مديرة 

 .الدكتورة ليلي هكتمنالبحوث في جامعة ماكغيل في مونتلاير )كندا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Home


 

 

مؤتمراً «... فرط الحركة وتشتّت االنتباه»

 «: إدراك»لـ

أعراضه تستمرّ لدى ثلَثي المصابين به بعدما 

 يصبحون راشدين 

  - الخط تصغير | + الخط تكبير ومناطق تحقيقات 1122 ,21 أبريل

 

، بالتعاون مع قسم الطّب النفسي وعلمه في «IDRAACإدراك »أقام مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي 

ـ الحمرا « كراون بالزا»مستشفى القّديس جاورجيوس الجامعي، وكلّية الطّب في جامعة البلمند، مؤتمراً في فندق 

، كشفت خالله باحثة كندية معروفة أن هذا االضطراب الذي «اضطراب فرط الحركة وتشتّت االنتباه عبر األعمار»بعنوان 

 يعاني منه خمسة في المئة من أطفال العالم، تستمرّ أعراضه لدى ثلَثي المصابين به بعدما يصبحون راشدين.

 

صحة النفسية، واألطباء ومديري المدارس والمعلّمين من االختصاصيّين في مجال ال 151حضر المؤتمر أكثر من 

 ومسؤولي الموارد البشرية في عدد من المؤّسسات، إضافة إلى مهتّمين من األهل.
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الدكتور إيلي كرم، ونائب رئيس الجمعية رئيس المؤتمر الدكتور جون فياض، « إدراك»افُتتح المؤتمر بكلمتين لرئيس 

في مونتريال ـ كندا، الدكتورة « ماكغيل»نفسي وطّب األطفال مديرة األبحاث في جامعة اللذين رّحبا بأستاذة الطّب ال

عند األطفال، « ADHD»ليلي هكتمن، وهي من أهّم الباحثات حول النتائج طويلة المدى لفرط الحركة وتشتّت االنتباه 

م أّن هذا االضطراب يؤثّر على تركيز خصوصاً أولئك الذين ُيتابَعون حتى مرحلَتي المراهقة وسّن الرشد. ومن المعلو

التالميذ، ما يجعلهم أكثر حركة واندفاعاً ويحّد من قدرتهم الدراسية. أما عند كبار السّن، فيؤدّي اضطراب فرط الحركة 

 ونقص االنتباه إلى تفاقم مشاكل الذاكرة.

 

المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص  وعرضت هكتمن في محاضرتها ألحدث نتائج أبحاثها، مؤكّدة أن نحو ثلث األطفال

االنتباه ال يعانون عندما يكبرون من أّي صعوبات، ولكن ثلَثيهم يظلّون يعانون من أعراض هذا االضطراب كراشدين، ما 

 يؤثّر في قدرتهم على الدراسة في الجامعات والتزاماتهم العملية.

 

نفس وباحثين من لبنان قّدموا أحدث النتائج المتعلقة وتضّمن المؤتمر أيضاً محاضرات ألطباء نفسانيين وعلماء 

من حيث انتشاره وعالجه ونتائجه ومحّدداته وعالقته باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وتأثيره على « ADHD»بـ

 قيادة السيارات والعمل والتعليم.

 

، وعلى مختلف أشكال العالجات «ADHD»وأتاح المؤتمر للمشاركين االطاّلع على أهّم البيانات العلمية المتعلقة بـ

 الفاعلة.

 


