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 )الطالبات  ليةآ(التقنية العليا بالشارقة  لياتآ
 

  اإلمارات ،الشارقة – 2006 ي مـــا3 -2

 
  لفئات متنوعةدياسات جديدة تتعلق بتقديم خدمة اإلرشاس -
 تطوير برامج تدريب لمواجهة حاجات سوق العمل الناهض -

 جـــة الخليـــع منطقــب مــم تتناســــوأدوات تقيي رقـــط 
 المهني تناسب منطقة دأدوات تقييم حديثة في مجال اإلرشا -

 الخليج
مواطني دول الخليج  ىواجتماعياَ لدثقافيا طرق إرشاد مقبولة  -
 ةأدوات لتقييم اإلعاق -
 بحوث دراسية -
  دراسيةتحاال -
مصادر أخرى تم تطويرها لتتناسب مع مواطني منطقة الخليج -

 داـــة اإلرشـــة مهنـــممارس رــــييمعا 
  المهنةتأخالقيا -
 تالمعايير المهنية، مؤشرات استرشادية والمؤهال -
 التدريب والتطوير المهني للمرشد -
 يع ذات الصلة بالمسئولية القانونيةالمواض -
 الجمعيات المهنية -

 داـــة اإلرشـــي مهنـــة لمحترفـــالذاتي ةـــيالعنا 
 وضع حدود مهنية وشخصية -
 اء العقل والعناية بالجسمكإذ -
 التعامل مع ضغوطات العمل و الحياة -
 المهني والنصحف اإلشرا -
عمل  تحديد والتعامل مع استنفاذ الذات في الىالقدرة عل -

 .والحيلولة دون ذلك

 داـــة اإلرشــة مهنــة ممارســـة وأنظمــالدولي اذجـــالنم 
 دتوجهات السياسة العامة في التطوير المهني واإلرشا -

 الشخصي
 المقاييس العالمية لتدريب المرشد -
 دأفضل الممارسات العالمية في تطبيق أنظمة برامج اإلرشا -
 مر التعلم المستىتطوير ثقافة قائمة عل -

يــم العربـي العالـ فداــة اإلرشـب مهنـناسيذي ـري الـالنظ اءـــالبن 
 لضمان تناسبها مع العالم دالتطوير في نظريات اإلرشا -

 العربي
  والبحثدنظريات في طور اإلعدا -

  الشخصي والمهني للمؤسساتداإلرشا ريتطو 
 الممارسات في إدارة التطوير المهني في المؤسسات -

 ةــــارآوة للمشـــــدع ▪ 
عروضكم في ورش عمل مؤتمر  ة بتقديمكلنا دعوتكم للمشار يطيب
قدما نمضي" تحت إطار فكرة  والمقام 2006 في الدول العربية للعام داإلرشا

ل واالنتقا  والتحديات والتغييرراالبتكاويشمل هذا العنوان . "لنصنع المستقبل
 .ىمن مرحلة ألخر

 .ة باللغتين العربية واإلنجليزي المؤتمري يومل المحاضرات خالتقدم
يستطيع المحاضر أن يقدم  . دقيقة إلى ساعتين90من  المحاضرة وتمتد فترة

. إذا رغب بذلكةاإلنجليزي باللغة عرضه مرتين، مرة باللغة العربية وأخرى

يغلب على المحاضرات الطابع التفاعلي بين المقدم والحضور، ويمكن 
مثل ورش العمل، الندوات، حلقات ل ألشكاا للمحاضرة أن تأخذ العديد من
 . أو حوارات المائدة المستديرةتالنقاش المفتوح، دراسة حاال

ل منهم موضوعاً عاماً في ك متحدثين، يعرض ثندوة ثاليشارك في كل 
رئيس الندوة بإدارة حلقة  بعد ذلك يقوم . الخمسة عشر دقيقةى تتعدفترة ال

 تتيح صيغة الموائد المستديرة للحضورو .ينكنقاش مفتوح بين جميع المشار
تتكون  .ة في العديد من المواضيع في فترة وجيزةكبر للمشاركأ فرصة

دقيقة ينتقل بعدها  30 منها لكحلقات النقاش هذه من حوارات مدة 
 وسيعمل رئيس الجلسة على أن ال .ن لموائد أخرى لنفس الفترةوكالمشار
 مدة ساعتين سيتمكن لا، وبهذا وخالحوار الوقت المتاح له مائدة لكتتعدى 

من هذه الحوارات  والهدف .المشارك من حضور أربعة حوارات مختلفة
 تعتبر هذه الصيغة ال .لمعلومات وليس المهاراتاتزويد الشخص بكٍم من 

 مقدم ىولذلك لن تزود بالوسائل التكنولوجية المساعدة وعل عادية محاضرة
عن البرنامج أو  مطبوعات لومات أوبأي مع ين كالموضوع تزويد المشار

 .عرضهاتم  التي ةالخدمة أو األدا

 الرسمي بتاريخ حتعقد جلسات تدريبية في اليوم السابق لالفتتا
ون ك يزود خالله المشار04/05/2006بتاريخ  المؤتمر  وبعد 01/05/2006

 .بمهارات معينة

فيه مع مالحظ ة ك المشارنر اليوم الذي يفضلوكمن المحاضرين ذ أملن
 اليومين الكة في كالمشار التدريبية  ورش العملي يتحتم على مقدمأنه ال

  حتىصباحاً وستكون فترة التدريب من الساعة التاسعة  .هورين أعالكلمذا
 .الثالثة ظهرا الساعة

 رــــــالمؤتم اتــــموضوع ▪
المدرجة تحت الموضوعات أدناه هي على سبيل المثال وليست  العناوين

التي تندرج تحت عنوان  الموضوعات للحصر حيث أن هنالك العديد من
 :التغيير والتجديد

 بـــيج والتدرــالبرام: ادــة اإلرشـــة مهنــي ممارســار فــاالبتك 
برامج وخدمات حديثة صممت للتعامل مع التغيرات التي  -

 .يواجهها الفرد أو المجتمع
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 دالمعتقدات الدينية وتأثيرها على عملية اإلرشا -
حيث  من( النساء والرجال فوضوعات المتعلقة باختالالم -

 دفي مهنة اإلرشا )النوع
  والعرقلالموضوعات المتعلقة باألص -
 الموضوعات المتعلقة بالنمو والمراحل العمرية المختلفة -
 مواضيع ذات صلة بالشباب -
 السائدة في الخليج المتعلقة تالتعرف على المفاهيم واالتجاها -

 دبمهنة اإلرشا

 ادــــشلالستر ▪

 )الطالبات ليةك(التقنية العليا بالشارقة  لياتك
 2006 في الدول العربية داإلرشا مؤتمر
 اختيار ورش العمل لجنة
 نوال عبد المجيد/ السيدة :ةيلعنا

 6-5585353:فاكس
  nawal.majeed@hct.ac.ae: بريد إلكتروني

  الحاجات الخاصة في مجال العملاحتواء ذوي - 
 الديناميكيات في المؤسسات ذات الثقافات المتعددة -
 توظيف المواطنين -
  العاملةىإدارة التوجهات المهنية للمرأة في القو -
 ن العملكي أما فاإلشراف -
 التوجيه والتدريب -
 ءطرق وأدوات مبتكرة في تقييم األدا -
 دز الرعاية الصحية وصلتها باإلرشاكمرا -
 زن الشخصي والعملي من وجهة نظر مؤسسيةالتوا -
 تطوير وتطبيق الكفاءة المؤسسية في منطقة الخليج -

فالــن اختــة عــ والناتجداــة اإلرشـــه مهنـــالتي تواج اتــــيالتحد 
 ةـــيوالهو ةــنييدات الدـــ، المعتقتاــــوع، اإلعاقــات، النــالثقاف

 وفي مكان العمل /معوقات التعلم في الصف الدراسي أو  -
 ن العملك الثقافات في أمافالمسائل المتعلقة باختال -
  من ثقافة إلى أخرىدعملية اإلرشا -

      

אא מ א  א

2005   العدد السابع– 2المجلد 
 

 
 

Download All N° 7 eJournal 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=7 

אא מ א  א

 2005   العدد السادس– 2المجلد 
 

 
 

Download All N° 6 eJournal 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=6 

      
َََArabpsynet Congress Guide 

 

English Edition  
 
 

 

 
www.arabpsynet.com  

 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

א א א  אא

אא  א
 

 
 

www.arabpsynet.com 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 
2      

 

http://t.extreme-dm.com/?login=turkyy
http://www.xiti.com/xiti.asp?s=166059
http://www.vorrtex.org
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=6
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=7
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm
www.arabpsynet.com
www.arabpsynet.com
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm

