مؤتمر التنمر بين طالب المدارس  /األسباب والعالج
 08 - 09مايو  2013بفندق تاج باالس دبي

إلى من يهمهم األمر
التنمر هو سلوك عدواني متكرر يهدف لإلضرار بشخص آخر عمداً ،جسديا أو نفسيا .يتميز التنمر بتصرف فردي بطرق معينة من أجل اكتساب
السلطة على حساب شخص آخر .يمكن أن تتضمن التصرفات التي تعد تنمرا التنابز باأللقاب ،أو اإلساءات اللفظية أو المكتوبة ،أو االستبعاد
من النشاطات ،أو من المناسبات االجتماعية ،أو اإلساءة الجسدية ،أو اإلكراه  ..ويمكن أن يتصرف المتنمرين بهذه الطريقة كي يُنظر إليهم على
أنهم محبوبون أو أقوياء أو قد يتم هذا من أجل لفت االنتباه .ويمكن أن يقوموا بالتنمر بدافع الغيرة أو ألنهم تعرضوا لمثل هذه األفعال من قبل.
كما يحدث التنمر في كافة أنحاء المدرسة .فيمكن أن يحدث في أي جزء تقريبا ً داخل أو حول محيط مبنى المدرسة ،وعلى الرغم من
ذلك فأنه يحدث في أكثر األحيان في قاعات التربية البدنية ،أو االستراحة ،أو المداخل ،أو الحمامات ،أو في حافلة المدرسة وأماكن انتظار
الحافالت ،والفئات التي تتطلب فريق عمل أو جماعات األنشطة المدرسية .أحيانا ً ما يكون التنمر في المدارس من مجموعة من الطالب لديهم
القدرة على عزل أحد الطلبة بوجه خاص ويكتسبوا والء بعض المتفرجين الذين يريدون تجنب أن يصبحوا هم الضحية التالية .ويقوم هؤالء
المتنمرون بتخويف واستنزاف قوة هدفهم قبل االعتداء عليهم جسديا ً .غالبا ً ما فاألشخاص الذين يمكن اعتبارهم أهداف معرضة للتنمر
في المدرسة هم التالميذ الذين يعتبرون في الغالب غريبي األطوار أو مختلفين عن باقي زمالئهم ،مما يجعل تعاملهم مع الموقف أصعب.
لذا كان الهدف من المؤتمر التعرف علي المتنمرين في المدارس ومدي انتشار تلك الظاهرة في المجتمع المدرسي  ،وماهي األسباب التي تقف وراء
هذه الظاهرة  ،ومظاهرها وكذلك استراتيجيات العالج من جانب الوالدين والمدرسة والمعلمين والمجتمع وفق أطر نظرية وتطبيقية

رسالة المؤتمر  :التعرف علي ظاهرة التنمر بين ابنائنا الطالب في المدراس  ،ووضع أسس علمية وتطبيقية

..
..

اهداف المؤتمر

التعرف علي مدي انتشار ظاهرة التنمر بين ابنائنا الطالب في المدارس .
الكشف عن أساليب التعرف علي مظاهر وأسباب تلك الظاهرة .
توعية كافة الجهات المسئولة عن تربية األبناء ( األسرة – المدرسة – المجتمع ) عن مدي خطورة ظاهرة التنمر بين أبناء المجتمع .
تقديم استراتيجيات تطبيقية مفيدة في عالج ظاهرة التنمر بين الطالب في المدارس .

الراعي الرئيسي

Email: info@isharaonline.com

تنظيم مؤسسة

التنمر العالج واالستراتيجيات المساعدة
دور األباء والمعلمين في عالج التنمر
تطبيقات عملية في عالج التنمر اساليب
تعديل سلوك المتنمرين.

Fax: +971 4 2948486 www.isharaonline.com

Tel: +971 4 2955581
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حاليا هو السكرتير الخاص لسمو
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي وزير المالية  ،وعضو مجلس
أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية ،وهو حاصل
ميرزا حسين الصايغ

على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة
األردنية سنة  1971م  ،وماجستير
في العالقات الدولية .من جامعة جنوب
كاليفورنيا بالمملكة المتحدة سنة
 1982م عمل في المجال الدبلوماسي
للدولة عدة سنوات ،كما أنه اآلن يتولى
عضوية ورئاسة مجلس العديد من
الهيئات الشركات والمؤسسات.

د  /ناصر القرنفلي

باكالريوس علوم اسالميه,
ماجستير علوم اسالميه ولغه,
دكتوراه تنمية موارد بشريه,
مدير عام شركة فرع الكويت
Ecolog Internetional ,
Sanitary and Ecology
,Cervices
رئيس مركز الكويت الوطني
لالستشارات,
محكم تجاري دولي معتمد من جمعية
المحامين الكويتيه,
محكم معتمد من الغرفه العربيه
للتحكيم,
ممارس للبرمجه النفسيه معتمد
من اكادمية االتزان البشري ,الواليات
المتحده االمريكيه,
عضو االتحاد التطويري لتعديل مسار
الطاقه,
عضو مركز الملك عبدالعزيز للحوار
الوطني
دبلوم البرمجه اللغويه العصبيه

د  /يوسف الحميدي

د  /محمود عبدالعزيز قاعود

 ناصر ابوسريع القرنفلي استاذ مساعد علم النفس االكلينيكى دكتوراه علم النفس العصبي المعرفي – كلية اآلداب جامعة سوهاج – جمهورية ماجستيرعلم النفس العصبيمصر العربية  ,وإستشارى العالج النفسى
 دبلومة عامة في التربية– مستشفى الطب النفسى – دولة الكويت .
 ليسانس آداب علم نفس دكتوراه فى علم النفس االكلينيكى  - 2000عمل بالتدريس فى عضو الجمعية االمريكية لعلم النفس APAعدد من الجامعات بمصر والكويت – ويعمل حاليا إستشارى للعالج
 عضو رابطة االخصائيين النفسيين المصرية EPAالنفسى بمستشفى الكويت للطب النفسى .
 عضو الجمعية االسالمية العالمية للصحة النفسية  - WIAMHعمل باالرشاد والعالج النفسى وعالج األدمان منذ ما يزيد عنعشرون عاما .
الخبرات العملية:
 أشرف على العديد من الدورات المهنية المتخصصة فى مجال علمالنفس والتربية الخاصة والتنمية البشرية واالرشاد األسرى والزواجى
 فرز وتشخيص صعوبات التعلم .كمدرب ومنسق .
 فرز وتشخيص وعالج العسر القرائي ( الديسلكسيا ) نشر عدد من البحوث فى علم النفس تربو على احدى عشرا بحثا برامج لتحسين الذاكرة العاملة لذوي صعوبات التعلم .فى دوريات عربية وأجنبيه تتعلق بالشخصية وأضطراباتها وعلم النفس
 عالج اضطرابات النطق .المعرفى والذاكرة وإضطراباتها ومشكالت الطفولة والمراهقة .
 عالج االضطرابات السلوكية لألطفال والمراهقين له عدد من المؤلفات فى علم النفس منها ( فسيولوجيا العمليات تطبيق وتصحيح وتفسير المقاييس العقلية ( بينيه الصورةالنفسية ،علم النفس التجريبى االرشاد النفسى بين النظرية
الرابعة – الخامسة – وكسلر – رسم الرجل ..الخ) .
والتطبيق  ،علم األمراض النفسية والعقلية ) .
 تطبيق وتصحيح وتفسير المقاييس الشخصية MMPI-( 0 قنن عدد من المقاييس النفسية منها ( ميللون  //للشخصية –)TAT – HTP
مقياس الشخصية التجنبية – مقياس قلق الصحة ) .
 محاضر دورة صعوبات التعلم رؤية جديدة لألخصائيين النفسيين  -عضو عدد من الجمعيات المتخصصة ( الجمعية المصريةبدولة الكويت .
للدراسات النفسية – رابطة علم النفس المصرية )
 محاضر دورة فرز وتشخيص وعالج ( الديسلكسيا ) لألخصائيين  -شارك فى العديد من المؤتمرات فى عدد من الدول العربية تتعلقالنفسيين بدولة الكويت .
بعلم النفس والتربية الخاصة .
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برنامج المؤتمر

اليوم األول  :األربعاء  8مايو 2013

 8.15صباحا ً :التسجيل
 9.00صباحا ً :الجلسة االفتتاحية

 8.00صباحا ً :التسجيل
 9.00صباحا ً :الجلسة االفتتاحية
القرآن الكريم
كلمة إشارة
األستاذ ميرزا الصايغ وكلمة هيئة آل مكتوم الخيرية

المحاضرة األولى 10:30 – 9.30 :
التنمر العالج واالستراتيجيات المساعدة :.د  /ناصر القرنفلي.

المحاضرة األولى 10:30- 9.30 :
المحاضرة األولي  :التنمر التعريف – والمظاهر  : .د  /يوسف الحميدي
األفكار الرئيسية في المحاضرة :
• التعرف علي مفهوم التنمر لغويا واصطالحيا .
• التتبع التاريخي لمفهوم التنمر .
• نسبة انتشار ظاهرة التنمر في مجتمعنا العربي .
• التعرف علي أشكال التنمر المختلفة .
• الوقوف علي أهم مظاهر التنمر في المدارس .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• فيديو عن أشكال ومظاهر التنمر لدي طالب المدارس .
• بروشور عن المحاضرة يحتوي علي النقاط االساسية التي تم مناقشتها .
 10:30إلى  11:00صباحا ً :استراحة
المحاضرة الثانية12:00 – 11:00 :
المحاضرة الثانية  :أسباب التنمر والنظريات المفسرة  : .د  /محمود عبدالعزيز
قاعود
األفكار الرئيسية في المحاضرة :
• التعرف علي أسباب التنمر لدي الطالب .
• تفنيد األسباب الي ( ذاتية – اسرية – تعليمية – مجتمعية ) .
• التعرف علي النظريات المفسرة للتنمر لدي الطالب .
• التركيز علي النظرية السلوكية ونظرية التحليل النفسي .
• تبني وجهة النظر التكاملية لحدوث التنمر .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• الحوار مع الحضور للتعرف علي األسباب من وجهة نظرهم .
• بروشور عن المحاضرة يحتوي علي النقاط االساسية التي تم مناقشتها .
 12:00إلى  12:15صباحا ً :استراحة
ورشة عمل1.30- 12.15 :
طرق التعرف علي المتنمرين بالمدارس  : .د  /يوسف الحميدي .
األهداف الرئيسية في الورشة :
• أن يحدد الحاضرون سمات المتنمرين من خالل مجموعات عمل .
• أن يناقش المحاضر مع الحضور طرق التعرف علي المتنمرين بالمدارس .
• التعرف علي دور المعلم والمدرسة للكشف عن المتنمرين .
• التعرف علي دور األسرة للكشف عن المتنمرين .
• أن يعطي الحاضرون قائمة بأهم مظاهر المتنمرين للتعرف عليهم .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• مجموعات العمل ( تقسيم الحضور الي مجموعات ) .
• بروشور عن الورشة يحتوي علي النقاط األساسية التي تم مناقشتها .
الغداء 2:15-1:30
ورشة عمل4.15 :2.15 :
تحليل رسوم المتنمرين : .د  /ناصر القرنفلي
األهداف الرئيسية في الورشة :
• أن يعرض المحاضر عينة من رسوم المتنمرين علي الحاضرين
• أن يناقش المحاضر مع الحضور تفسيرهم لهذه الرسوم .
• أن يناقش المحاضرمع الحضور و بطريقة علمية دالالت هذه الرسوم وفق
نظرية التحليل النفسي .
• أن يدرك الحاضرون أهمية الرسم في الكشف عن الشخصية .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• مجموعات العمل ( تقسيم الحضور الي مجموعات ) .
• بروشور عن الورشة يحتوي علي النقاط األساسية التي تم مناقشتها .
• توزيع بعض الرسومات علي الحاضرين لتحليلها .
.
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األفكار الرئيسية في المحاضرة :
• التعرف علي أساليب عالج التنمر لدي الطالب .
• التعرف علي النظريات المستخدمة في عالج التنمر .
• شرح مبسط لنظرية العالج العقالني – النظرية السلوكية .
• التعرف علي فنيات واستراتيجيات تعديل السلوك وخاصة  :التعزيز – التعاقد
السلوكي  .االرشاد بالواقع – المالحظة – تكلفة االستجابة  ..الخ .
• العالج الديني لظاهرة التنمر ( آيات العفو والتسامح – احاديث – اقوال مأثورة
– قصص ) .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• بروشور عن المحاضرة يحتوي علي النقاط االساسية التي تم مناقشتها .
 10:30إلى  11:00صباحا ً :استراحة
المحاضرة الثانية12:00 – 11:00 :
دور األباء والمعلمين في عالج التنمر  :د  /محمود عبدالعزيز قاعود
األفكار الرئيسية في المحاضرة :
• التعرف علي دور األسرة في عالج التنمر لدي ابنائها .
• تحديد استراتيجيات عملية لألسرة في عالج تنمر ابنائها .
• التعرف علي دور المعلمين داخل المدرسة في عالج التنمر .
• مد المعلمين بأساليب علمية وتربوية لعالج التنمر والوقاية منه .
• شغل وقت الفراغ للطالب – ممارسة أنشطة بديلة للتنمر ( ممارسة الرياضة –
الشعر – القصص – المسابقات العلمية – الرحالت ..-الخ ) .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• بروشور عن المحاضرة يحتوي علي النقاط االساسية التي تم مناقشتها .
 12:00إلى  12:15صباحا ً :استراحة
ورشة عمل1.30- 12.15 :
تطبيقات عملية في عالج التنمر :د  /محمود عبدالعزيز قاعود ،د  /ناصر القرنفلي
األهداف الرئيسية في الورشة :
• أن يتم عرض برنامج عملي لعالج التنمر يشمل دور ( الفرد المتنمر – األسرة -
المدرسة – المجتمع ) .
• أن أن يتم مناقشة أراء الحضور في عملية العالج .
• أن يتم عرض بعض الحاالت من الحضور وكيفية تعامله مع الطالب المتنمر .
• يقسم الحضور لمجموعات تقترح كل مجموعة عدة اجراءات عملية للتغلب علي
التنمر لدي أبنائها .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• مجموعات العمل ( تقسيم الحضور الي مجموعات ) .
• بروشور عن الورشة يحتوي علي النقاط األساسية التي تم مناقشتها .
لغداء 2:15-1:30-
ورشة عمل4.15 :2.15 :
اساليب تعديل سلوك المتنمرين
 :د  /يوسف الحميدي د  /محمود عبدالعزيز قاعود  ،د  /ناصر القرنفلي .
األهداف الرئيسية في الورشة :
• أن يتم عرض أساليب تعديل السلوك بشكل مفصل ومحدد.
• تفعيل الورشة من خالل عرض االراء والمناقشة المفتوحة مع الحضور .
• الرد علي تساؤالت الحضور من خالل منظم الحوار ( أحد المحاضرين ) .
• سرد البدائل المناسبة لحاالت التنمر .
الوسائل المستخدمة :
• جهاز عرض البوربوينت .
• مجموعات العمل ( تقسيم الحضور الي مجموعات ) .
• بروشور عن الورشة يحتوي علي النقاط األساسية التي تم مناقشته.
• توزيع كتيب عن التنمر به برنامج عملي يناسب كل المتعاملين مع الطالب المتنمر
• استطالع رأي الحضور في مواد المؤتمر التي تم عرضها ومقترحاتهم حول البرامج
القادمة  .واهلل الموفق ،،،
 4:30- 4:15بعد الظهر:
الختام والتوصيات
تكريم وتوزيع الشهادات

Fax: +971 4 2948486 www.isharaonline.com

Tel: +971 4 2955581

مؤتمر التنمر بين طالب المدارس  /األسباب والعالج
المتحدةتاج باالس دبي
اراتالعربية بفندق
 08 - 09مايو 2013

Participation Fee for two days AED. 1500/رسوم المشاركة ليومين  1500درهم إماراتي
مالحظة  :تشمل الرسوم مواد الدراسة والمرطبات والغداء
وسيحصل المشارك على شهادة المشاركة

خصومات للمجموعات 10% : :لمجموعة  3++أشخاص
الشروط :يتم تطبيق الخصومات الجماعية في حالة حجز المقاعد معا وعلى فاتورة واحدة فقط.

في حالة مشاركة أكثر من  4أشخاص يرجى تصوير هذه االستمارة .

ISHARA CONSULTANTS
BANK : Emirates NBD
ACCOUNT #: 101-13139241-01
DEIRA BRANCH , DUBAI - UAE
SWIFT CODE: EBILAEAD
IBAN: AE58 0260 0010 1131 392 4101

الجهة

رقم الجوال Mobile No:

يرجى ملء هذه االستمارة وإرسالها عبر الفاكس إلى رقم

وللتعرف أكثر على البرنامج المؤتمر يمكن زبارة
عفوا يرجى العلم أنه في حال ما إذا لم يتمكن المرشح من الحضور لسبب من األسباب يمكنه أن يرشح شخصا آخر بدال عنه  ،وفي حالة
اإللغاء النهائي فللمنظمين خصم  20%من المبلغ المدفوع وتحويل المبلغ المذكور لحضور ندوة أودورة أخرى أو مؤتمر آخر أو غير
ذلك من الفعاليات المشابهة التي تنظمها إشارة لإلستشارات  ،وذلك مقابل كتاب من المؤسسة يفيد بهذا  .وعلى كل حال يرجى
إخبارنا عن أي تغيير قبل عشرة أيام على األقل .
ونشكر تعاونكم معنا لمصلحة الجميع
Tel: +971 4 2955581 Fax: +971 4 2948486 www.isharaonline.com Email: info@isharaonline.com

