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 .األستاذة الدكتورة ويندي هيرش - هيبنر. األستاذ الدكتور بانكي ب عــــــوة رئيــــــس المؤتمـــــــرد 

 الحصول على   ؤتمر على شبكة اإلنرتنت    الم ويمكـنكم من خالل موقع       
معلومـات تفصـيلية عن المتحدثين الرئيسيين واللجان المنظمة للمؤتمر،          

البحثية ومقترحات المشاركة، والتسجيل للمشاركة      وكيفية التقدم باألوراق  
ومن . فـي المؤتمـر، وبـرنامج المؤتمر وخريطة مكان انعقاد المؤتمر          

 مايو  2 أبريل وحتى    30لتدريبية بدءاً من    المقـرر أن يتم انعقاد الدورات ا      
 أي لمدة ثالث أيام قبيل انعقاد المؤتمر، ولمزيد من المعلومات عن            2005

بـرنامج المؤتمر والدورات التدريبية يمكنكم الدخول على الرابط الخاص          
 .بهما في موقع المؤتمر على اإلنترنت

 

 إرشـــادات
ون لالشتراك في المؤتمر أوالً     ولقـد تم االتفاق على منح الذين يسجل           

وقـبل غـيرهم أسـعاراً خاصة عالوة على وجود برامج خاصة تشمل             
االشـتراك فـي يومي المؤتمر، ولمزيد من المعلومات حول هذه البرامج            

 .والتخفيضات يرجى الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل
ام لمـزيد من المعلومات أو االستفسارات يرجى االتصال على األرق             
 :  التالية

 00971- 6 505- 4145:  السيدة جوليان جونستون
 00971 -3 713 -1663:  اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 

فندق  2005 مايو   4-3 الفترة من    في للـتقدم بمقـترحات المشـاركة         
 مايو  2 – 1 أبريل  و     30 دورات مـا قبل المؤتمر     إنتركونتنـتال العيـن   

2005 
 

 جلســـات المؤتمـــر
يطيـب لنا دعوتكم للمشاركة بتقديم مقترحاتكم للمشاركة في جلسات              

 والمقام تحت إطار فكرة     2005مؤتمـر اإلرشـاد في الدول العربية للعام         
والتنوع هنا يشمل الثقافة والنوع وذوي      " الوحـدة مـن خـالل التـنوع       "

 .الحاجات الخاصة والعمر والعرق والمعتقدات الدينية
 

ك العديد من الجلسات باللغتين العربية واإلنجليزية       هـذا وسيكون هنال       
. دقيقة إلى ساعتين 90وتمتد فترة الجلسة من  .  خـالل يومـي المؤتمـر     

ويسـتطيع مقـدم الجلسة، إن رغب، تقديم موضوعه مرتين، مرة  باللغة             
علماً بأنه يجب أن يغلب على الجلسات       . العربية وأخرى باللغة اإلنجليزية   

 بين المقدم والحضور، كما يمكن للجلسة أن تأخذ العديد          الطـابع التفاعلي  
مـن األشـكال مـثل ورش العمل، والندوات، وحلقات النقاش المفتوح،            

 .ودراسة الحاالت، وحوارات الطاولة المستديرة
 

يشارك في الجلسات التي على هيئة الندوة ثالثة متحدثين، يعرض كل               
بعد ذلك يقوم   .   عشر دقيقة  مـنهم موضـوعاً في فترة ال تتعدى الخمسة        

كما تتضمن  . رئيس الندوة بإدارة حلقة نقاش مفتوح بين جميع المشاركين        
جلسات المؤتمر حلقات نقاش على هيئة حوارات الطاولة المستديرة، مدة          

 دقيقة، حيث ينتقل بعدها المشاركين لطاوالت أخرى لنفس         30كـل منها    
كبر في المشاركة في العديد     وتتيح هذه الصيغة للحضور فرصة أ     .  الفترة

وبهذا وخالل مدة ساعتين سيتمكن     . مـن المواضـيع وفـي فترة وجيزة       
والهدف من هذه الحوارات    . المشارك من حضور أربعة حوارات مختلفة     

 .تزويد الشخص بكم من المعلومات وليس المهارات
 وستعقد جلسات تدريبية في إمارات مختلفة خالل الثالثة أيام التي     

 
ن            زمالء المحترمي م لحضور     حضرة ال مؤتمر اإلرشاد في    يسرنا دعوتك

يان مبارك َال      الذي ينظم تحت رعاية2005الـدول العربية   سمو الشيخ نه
يان يم نه ية والتعل ر الترب ية  وزي ارات العرب ة اإلم ى لجامع يس األعل الرئ

تحدة   من العاملين في مجال اإلرشاد في المؤسسات  من قبل مجموعة ،الم
التعليمـية وغـيرها مـن الجهات ذات العالقة في دولة اإلمارات العربية             
المـتحدة ، ويعتبر الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو تكوين رابطة قوية من              
مجموعـة وطنـية مـن الممارسـين والمتخصصين في مجاالت اإلرشاد            

 على مستوى دولة اإلمارات العربية      الشخصـي والمهنـي واألكاديمي ليس     
المتحدة فحسب ولكن على مستوى العالم العربي ككل ، ويعتبر هذا المؤتمر            
هو الثالث من نوعه الذي ُيعقد في دولة اإلمارات، حيث أن المؤتمر األول             

 واستضافته كلية دبي للطالبات     2003تـم انعقـاده فـي أبـريل مـن عام            
شاد بالنسبة للشباب في دولة اإلمارات      اإلرشـاد ومهنة اإلر   :  وموضـوعه 

 2004العربـية المتحدة، في حين تم انعقاد المؤتمر الثاني في مايو من عام              
تفعيل عملية تنمية   :  واستضـافته كليات التقنية العليا بالشارقة وموضوعه      

وتطوير أداء المتخصصين في مجال اإلرشاد، أما هذا العام فإنه سوف يتم            
ن قبل مركز اإلرشاد الجامعي بجامعة اإلمارات العربية        استضافة المؤتمر م  

 العين، أما   -المـتحدة وسوف تُجري  فعاليات المؤتمر بفندق إنتركونتيننتال        
الوحدة من خالل التنوع، والتنوع هنا      :  بالنسـبة لموضـوع المؤتمر فهو     

يشمل التنوع الثقافي واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، والتنوع في          
ر والجنسيات والعرق والمعتقدات الدينية، ونظراً للنجاح الذي أسفر         األعمـا 

عنه انعقاد المؤتمرين السابقين فإن المؤتمر هذا العام سوف ُيعقد على مدار            
 .2005 مايو 4-3يومين خالل الفترة من  

 

 محــــاور المؤتمـــــر
 : سوف تتم مناقشة الموضوعات التالية من خالل هذا المؤتمر   

 ئل وأساليب التقييم المستخدمة في منطقة الخليج وسا
 االبتكارات في الممارسات والبرامج والتدريب 

 االهتمام والعناية الذاتية بممتهني اإلرشاد 
 النماذج واألنظمة العالمية من مجال ممارسة مهنة  اإلرشاد 

 التطبيقات النظرية المالئمة للعالم العربي 
 والتنمية المهنية / إلرشاد الشخصياإلرشاد المهني للمؤسسات وا

الـثقافة والـنوع واإلعاقة والمعتقدات الدينية وموضوعات  الخاصة          
 بالعمر ذات العالقة بمجال اإلرشاد

 

 أهـــداف المؤتمـــــر
ويهـدف المؤتمـر إلى تجميع مجموعة من المتخصصين والممارسين              

د من المؤسسات المهنية    لمهنة اإلرشاد والذين يلعبون أدواراً رئيسية في عد       
على مستوى القطاعين العام والخاص، وتتضمن هذه المجموعة فيما تشتمل          

 :  على ما يلي
 المرشدون في مجال اإلرشاد النفسي والمهني 

 المتخصصون في مجال التنمية المهنية 
مثل (المتخصصـون الذين يعملون في وظائف لدى بعض المؤسسات          

 ) لبشرية والتنمية المهنيةالعاملون في مجال الموارد ا
 المتخصصون العاملون في مجال التعليم 

 :  ومن المقرر أن يكون المتحدثان الرئيسيان في المؤتمر كالً من   
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نة من أشخاص متمرسين في مجاالت اإلرشاد المهني        ستقوم لجنة مكو      
والنفسـي، المذكـورة سابقاَ، النظر في المقترحات المقدمة للمشاركة في           

هذا وسوف تؤخذ جميع المقترحات بعين االعتبار وسيتم        . جلسات المؤتمر 
انتقاء المقترحات للمشاركة على أساس الموضوع المقترح تقديمه وصلته         

مهـور الحضـور، واللغة المستخدمة في تقديم        بـأهداف المؤتمـر، وج    
 .الخ ... الموضوع،

 
ندوة، ورشة عمل، (وتحـتفظ اللجـنة بالحق في تحديد صيغة الجلسة          

وذلـك حسـب الصورة الكاملة للمقترحات       )  أو غـيرها   ،حاقـة نقـاش   
 مكافآتكذلـك نـرجو األخذ بالعلم انه لن تكون هناك أي            . المطـروحة 

 مكافآتتقديم جلسات المؤتمر، ولكن سيتم تقديم       لألشخاص المشاركين في    
وعلى . ماديـة للمشاركين في تقديم الدورات التدريبية التي تسبق المؤتمر         

المقـدم تـزويد الحضـور المشاركين في الجلسة بملخص أو نسخة من             
وسوف تقوم اللجنة بتحديد غرف الجلسات      . الورقـة المقدمـة في الجلسة     

من قبلكم فيما يخص العدد المتوقع وعدد       بـناء علـى المعطيات المقدمة       
 .المسجلين في هذه الجلسة

 
 فبراير23خـر موعـد الستالم مقترحاتكم هو يوم األربعاء الموافق         آ

وسيعلن عن مقترحات الجلسات التي تم      .  في الساعة الخامسة مساءً    2005
 .اختيارها للمشاركة في المؤتمر خالل األسبوع الثالث من شهر مارس

 
يـرجى من المشاركين إرسال المعلومات المطلوبة أعاله إلى العنوان              

 : التالي
 )كلية الطالبات(كليات التقنية العليا بالشارقة 

 2005مؤتمر اإلرشاد في الدول العربية 
 لجنة اختيار موضوعات جلسات المؤتمر والدورات التدريبية

  Fadwa.lkorchy@hct.ac.ae السيدة فدوى القرشي:  لعناية
 5353-558) 6(971+:  فاكس

 
 رــــــات المؤتمــــموضوع

العناويـن المدرجـة تحـت الموضوعات أدناه هي على سبيل المثال                
وليست للحصر حيث أنه هناك العديد من الموضوعات التي تندرج تحت           

 عنوان التنوع
 

 مـــرق وأدوات تقييـــط
 أدوات تقييم إرشاد مهني تناسب مع ثقافات الدول العربية -
 طرق إرشاد مقبولة ثقافياَ واجتماعياَ لدى مواطني دول العربية -
 أدوات لتقييم اإلعاقة  -
 بحوث -
 دراسة حاالت -
 مصادر أخرى تم تطويرها لتتناسب مع مواطني الدول العربية -

 
 دريبالبرامج والت..  االبتكار في ممارسة مهنة اإلرشاد

بـرامج وخدمـات حديـثة صممت لفئات محددة ومجموعات           -
 مختلفة

سياسـات وإجـراءات جديدة تتعلق بتقديم الخدمات اإلرشادية          -
 لفئات متنوعة من األفراد

 تطوير برامج تدريب لتلبية حاجات سوق العمل -
 

 معايير ممارسة مهنة اإلرشاد
 أخالقيات المهنة -
 ة والترخيصالمعايير المهنية، معايير ممارسة المهن -
 تدريب وتأهيل المرشد -

الجلسات  ويتوقع أن تعقد هذه   ).  مايو 2 – أبريل   30(تسـبق يومي المؤتمر      
. يأبو ظب الشارقة، وإمارة   /فـي كـل من إمارة رأس الخيمة، منطقة دبي         

تهـدف هـذه الجلسات التدريبية، والتي سوف تكون طوال اليوم إلى تذويد             
م من أننا ما زلنا نستقبل مقترحات       وبالرغ. المشـاركين بمهـارات معيـنة     

المتحدثيـن حـول هذه الدورات، إال أن المتحدثين الرئيسيين سوف يقوموا            
الرجاء العلم بأنه ال يتحتم على مقدمي ورش العمل إعادة          . بتقديم عدد منها  

تقديـم دوراتهم في كل اإلمارات المذكورة سابقاً، لذلك نرجو من المتحدثين            
هذا وستكون  . رة التي يفضلوا أن يعقدوا فيها دورتهم      المشـاركين ذكر اإلما   

 .فترة المحاضرة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراًَ
 

عـند تقديـم العرض، الرجاء األخذ في االعتبار بان جمهور الحضور                
سـوف يـتكون مـن أفـراد يعملون في مجال اإلرشاد النفسي، واإلرشاد              

في مجال تطوير القوى العاملة، وقطاع التعليم، باإلضافة        المهني، والعاملين   
وسوف يتم اختيار   . إلـى طلبة التعليم العالي في مجال اإلرشاد وعلم النفس         

الجلسات على أساس الموضوعات التي نتوقع أن تحظى بإهتمام أكبر عدد           
 .من الفئات المذكورة أعاله

 

 رــــي المؤتمـة فـلمشارآل    
ج المعلومـات اآلتـية وعلـى النسق المذكور عند تقديم           الـرجاء إدرا      

 : مقترحاتكم للمشاركة في المؤتمر
 ...........................................اسم المقدم أو المقدمين -1
 ..........................................العنوان البريدي الكامل -2
 .....................................................رقم التلفون -3
 .....................................................رقم الفاكس -4
 ........................................العنوان اإللكتروني كامالَ -5
 ...........................).إن وجد(عنوان الصفحة اإللكترونية  -6
 .........................معلومات تعريفية عن المقدم أو المقدمين -7
سنوات الخبرة والمشاركة في    :  نـبذة عـن خـبرة المقدم العملية        -8

قل من سنة، فالرجاء ذكر     أفي حال كانت سنوات الخبرة      (المؤتمـرات   
 أوكما يجب إعطاء مرجع عن مؤسسة       ). عـدد مـرات التقديم السابقة     

 مجموعـة معـروفة قـد قمت بتقديم موضوع أو دورة تدريبية لها في          
 ...........................................).إن وجد(الماضي القريب 

 ................................................موضوع الجلسة -9
 كلمة الرجاء إعطاء نبذة     100في ما ال يزيد عن      :  موجز الجلسة  -10

عـن محـتويات الموضوع المقترح تقديمه مع تحديد الصيغة المناسبة           
مع ذكر  ) حوار طاولة مستديرة أو ورشة عمل أو ندوة       :  ثلم(للعرض  

 ..................................................إمكانية صيغ أخرى
ذكـر لغة تقديم الجلسة مع تحديد إذا كان باإلمكان تقديم العرض             -11

 ..........................................باللغتين العربية واإلنجليزية
) من المجموعات آنفة الذكر   ( الفـئة أو مجموعة الحضور     تحديـد  -12

  ......التي سوف يكون لها اهتمام أكبر بالموضوع المطروح من قبلكم
التي ستركز  ) من موضوعات المؤتمر  (األفكـار أو الموضوعات      -13

 .........................................................عليها الجلسة
يزات قد تحتاجها لتقديم الجلسة، علماَ بان       ذكـر أي معدات أو تجه      -14

  .......جميع الغرف المخصصة للجلسات ستكون مجهزة تجهيزاَ كامالَ

تحديـد العدد المتوقع لحضور الجلسة، علماَ بان الغرف تسع من            -15
 ................................................. شخص250 إلى 30
ركة في الجلسات التدريبية التي     الرجاء تحديد إذا كنت تنوي المشا      -16

تسـبق المؤتمر مع تحديد عدد األيام أو عدد الجلسات التي ترغب في             
يرجى كذلك ذكر   . المشاركة فيها، وال تنسى تحديد اإلمارة المناسبة لك       

عدد الحضور والفئات المناسبة لموضوع الجلسة التدريبية، والمهارات        
كذلك الرجاء ذكر   . من الجلسة التي من المتوقع أن يكتسبها المشاركون       

 إذا كـان بإمكانك تقديم الجلسة التدريبية باللغتين اإلنجليزية والعربية و          
 .................................... تقديمها في يومين مختلفينإمكانية
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Congress  mûßàŠpa 
 

 إدارة المستقبل المهني للمرأة في القوى العاملة -
 توظيف عاملين من ثقافات وخبرات وخلفيات متنوعة -
 

ناتجة عن اختالف الثقافات،                نة اإلرشاد وال تحديات التي تواجه مه ال
 النوع، اإلعاقات، المعتقدات الدينية والهوية

 كان العملمعوقات التعلم في القاعات الدراسية أو في م -
 األمور المتعلقة باختالف الثقافات في أماكن العمل -
 اإلرشاد عبر الثقافات -
 المعتقدات الدينية وعملية اإلرشاد -
 قضايا تتعلق بالرجال أو النساء، ذات الصلة بمهنة اإلرشاد -
األمور التي تؤثر على النمو لدى األفرادموضوعات تتعلق بفئة          -

 الشباب
لسائدة في الدول العربية ذات الصلة      مفاهيم تتعلق باالتجاهات ا    -

 بمهنة اإلرشاد
 

 : اـــر ورؤساؤهـــة للمؤتمـــان المنظمـــاللج
 ةــــة المنظمــــاللجن
  جامعة اإلمارات العربية المتحدة–مركز اإلرشاد الجامعي     

 : اللجنة العليا إلدارة المؤتمر
 fatima.aldarmaki@uaeu.ac.ae فاطمة الدرمكي. د

  Gillian.Johnston@hct.ac.ae السيدة جيليان جونستون
 :  لجنة التحضيرية للمؤتمر

 fatima.aldarmaki@uaeu.ac.ae فاطمة الدرمكي. د
 :  لجنة الشؤون المالية والجهات الراعية

  avi127@emirates.net.ae السيدة ريما منون
 : لجنة الدعاية واإلعالن
 avi127@emirates.net.ae السيدة ريما منون

 : نة المتحدثين الرئيسيين وموضوعات المؤتمرلج
 Gillian.Johnston@hct.ac.ae السيدة جيليان جونستون
 :  لجنة المشارآات الخارجية

  Gillian.Johnston@hct.ac.ae السيدة جيليان جونستون
 m.alghorani@uaeu.ac.ae محمد عدنان الغوراني. د

 

 المواضيع ذات الصلة بالمسئولية القانونية - 
 الجمعيات المهنية -
 

 ادــــة اإلرشــــي مهنــــة لمحترفـــة الشخصيـــالعناي
 وضع حدود مهنية وشخصية -
 والعناية بالجسم إذكاء العقل  -
 التعامل مع ضغوطات العمل  -
 اإلشراف المهني -
 القدرة على التعرف على اإلحتراق النفسي وكيفية مواجهته -

  

 النماذج الدولية وأنظمة ممارسة مهنة اإلرشاد
توجهات السياسة العامة في التطوير المهني المتعلقة بموضوعات  -

 التنوع
جال تقديم خدمات إرشادية    المعايـير العالمية لتأهيل المرشد في م       -

 للفئات المختلفة
أفضل الممارسات العالمية في تطبيق أنظمة برامج اإلرشاد لفئات  -

 مختلفة في المجتمع
 البناء النظري الذي يناسب مهنة اإلرشاد في العالم العربي -
 تطوير نظريات اإلرشاد بما يتناسب مع العالم العربي -
 نظريات في طور اإلعداد والدراسة -

 

 اتــــللمؤسس يـــاد المهنـــواإلرش يـــاد النفســــر اإلرشـــيتطو
 الممارسات في إدارة التطوير المهني للمؤسسات -
 تلبية إحتياجات ذوي الحاجات الخاصة من الموظفين -
 اإلشراف والمتابعة في أماكن العمل -
 التوجيه والتدريب -
 طرق وأدوات مبتكرة في تقييم األداء -
  وصلتها باإلرشادمراكز الرعاية الصحية -
الـتوازن بيـن الحياة الشخصية والحياة المهنية من وجهة نظر            -

 مؤسسية
 الديناميكيات في المؤسسات ذات الثقافات المتعددة -
 تطوير وتطبيق الكفاءة المؤسسية في منطقة الخليج -
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