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 الشرطة ضباط/  النفسيين األطباء/  األطباء/  الممرضات

  القانونيين المهنيين/  االستشاريين

ت �
	��� د��ة��
 ا��	

 مقترحاتهم الباحثين إلى تقديم 2011 لعربيا اإلرشاد يدعو مؤتمر
 الشارقة كلية في المؤتمر وسيعقد .المؤتمر في لعرضها البحثية

 العربية اإلمارات بدولة في إمارة الشارقة بالمدينة الجامعية للطالبات
 العام لهذا المؤتمر وموضوع. 2011 إبريل 19-20 في الفترة المتحدة

  .الطرق مفترق علي الشباب :هو

  !أفكاركم ومقترحاتكم نحن بانتظارو

ول�
  :ا�
��� ا���ا��� ا������ �

 تشكيل الهوية •
 األسر المفككة •
 الخصوصية واإلرشاد النفسي •
 اإلرشاد المهني •
 "البنوتات"و " البويات"ظاهرة  •
 ضحايا العنف األسري •
 المبكر الطالق •
 تعاطي المخدرات •
 العالقات غير المشروعة •
 المهني أفضل الممارسات في اإلرشاد •
 مهنة اإلرشاد" تعريب" •
 واالنتحار األكل إيذاء الذات واضطرابات •
 واالضطراب االكتئاب: الشائعة النفسية االضطرابات •
 القطب وغيرها الثنائي
 للشباب النفسية/العقلية الصحة •
 األكاديمي اإلرشاد •
 النفسي لإلرشاد المهنية المعايير •
 النفسية والصحة الدينية المعتقدات •

 

 القضايا لمناقشة والممارسين األكاديميين جمع إلي مؤتمرال يهدف
 التوفيق محاولتهم أثناء العربي الشباب تواجه التي بالتحديات تتعلق التي
 والعولمة والحداثة نحو التصنيع التحول ظل في والجديد القديم بين

 وغموضا تعقيدا أكثر فيه يعيشون الذي لقد أصبح العالم. والديمقراطية
وعملية  وسائل اإلعالم وتشكل .غريباً عالماً بل وبشكل ما وتفردا،
 والتعليم العولمة أتاحتها التي الواسعة والحرية اآلخر على االنفتاح

تواجههم في سبيل الحفاظ على  التي التحديات واإلنترنت للشباب أكبر
 واالستمرارية واألمان االستقرار وفرت التي والثوابت والتقاليد القيم

 واالقتصادية االجتماعيةالتحوالت  وتضعهم هذه .وأجدادهم آلبائهم
 وبالفعل .والعاطفية لتعزيز الصحة النفسية طرق مفترق أمام والثقافية

يتسبب في  قد التحديات هذه مع التعامل في أن الفشل على دالئل هناك
 والعنف الشخصية اضطرابات مثل النفسية المشاكل من مجموعة
 .المخدرات وتعاطي الطالق معدل وارتفاع المنزلي

 وواضعي والممارسين والباحثين للعلماء منتدى المؤتمر يوفر هذا
 المشاكل حول جاد حوار في للدخول الشعبي العمل ونشطاء السياسات

 .العربي الشباب تواجه والتحديات التي

��	
�� :ا����ت ا�

 التربويين المرشدين

 االجتماعيين األخصائيين

 النفس علماء

 لمينالمع

  المؤتمر بمواضيع المتعلقة التخصصات مختلف من الطالب

 المجتمع قادة

 الحكومية غير المنظمات

 الحكومة ممثلي

  األسرية العالقات أخصائيو

 النسائية الجماعات

 اإلنسان بحقوق المهتمين
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  :يلي ما كل يشمل ملخص المقترح .2

 بإيجاز يتناول) كلمة 50ال يزيد عن ( مختصر وصــف  . أ
كملخص  هذا الوصف طباعة وسيتم. البحث ومحتوى موضوع
 .المؤتمر كتيب في عمل لورشة
 ساعة لكل تعليمية أهداف يجب وضع ثالثة: تعليمية أهداف  . ب

 .العرض التقديمي من
 محتويات البحث جميع يوضح ملخص قم بتقديم: ملخص  . ج

 .المؤتمر لجنة قبل من عتهليتم مراج
 ورقة العمل أو البحث ملخص أرسل: بوربوينت عرض  . د
  .ملف بوربوينت على

 :يلي ما تشمل كل أساسية معلومات .3

عن كل  )كلمة 100ال تزيد عن (مختصرة تعريفية  نبذة  . أ
 .محاضر
 طبقا المحاضرين تقييم سيتم :محاضر لكل الذاتية السيرة  . ب

المعتمدة  خبراتهم وحسب المقترحة، المواضيع في لخبراتهم
 .تقديم العروض ومهاراتهم في

 2011 فبراير 20 هو األبحاث مقترحات إلرسال النهائي الموعد

إرسال مقترحاتكم البحثية قبل  المشاركة في الراغبين على  . ت
  على البريد االلكتروني 2011 فبراير 20تاريخ 

Margaret.wood@hct.ac.ae أو   fLkorchy@hct.ac.ae 

أو  0097165054109على  بنا لمزيد من االستفسارات، اتصلوا
0097165054266 

ت���  ا"وراق �	��� ��

 لن يتم النظر في أنه علما. التالية المعلومات كافة إرسال يرجى
إعداد ورقة  كما يرجى. كاملة غير المعلومات كانت إذا المقترحات

 ).متقدم إلى مستوى متوسط من( جمهور العمل أو البحث للتقديم أمام

�& ا��	
�ح �$
�ي�:  

 :العناصر التالية كافة تشمل عامة معلومات .1

 )كلمة 12بحد أقصى (العنوان المقترح لورشة العمل   . أ
 من يقرب ما المؤتمر يضم): ونصف ساعة( العمل مدة ورشة  . ب

 .ونصف ساعة منها كل مدة قة نقاشيةحل 15
هو نقطة  الرئيسي المحاضر :الرئيسي بيانات المحاضر  . ج

 المحاضرين جميع على المعلومات وعليه توزيع األولي، االتصال
 والعنوان االعتماد البيانات االسم وأوراق يجب أن تشمل. اآلخرين
. اإللكتروني البريد وعنوان الفاكس ورقم والمنزل العمل هواتف وأرقام

  ).األولي االتصال كأداة اإللكتروني البريد سيتم استخدام(
 البيانات جميع تتضمن عن المحاضرين إضافية معلومات  . د

 .محاضر لكل أعاله المذكورة
 التجريبية العروض): متقدمة أو متوسطة( الممارسة درجة  . ه
 .مطلوبة غير

على  النموذجية العمل يتم إعداد ورشة: خاصة اعتبارات  . و
مثل (باإلعداد  متعلقة احتياجات أي تحديد يرجى. المسرح ازطر

 مثل ارتفاع( خاصة أي اعتبارات أو) الخ...المستديرة والموائد المكاتب
  .)الخ...الضوضاء مستوى

                  
 برنامــــج المؤتمـــربرنامــــج المؤتمـــربرنامــــج المؤتمـــربرنامــــج المؤتمـــر

19أ+��*  –ا���م ا"ول   
8:30 
�/0 

  ا����	� �� ���	� ا����ر  
�
�

��ت �� ��ت

 
 

10:00 
�/0 

 
 
 
 

   Option 3 � ا����� ا������
 ���& ا��	% �	�ن �$ �#�رك !ل �	�ن
'�
 وز-, ا���
	+ ا���& وا�#() ا��

���ل: ا����� ا�	���� ا
 '& ا�%$#ة وا�� 	�� 
 :ا�1(0ث

 3
إ> ا��9ارق ا���:�� ' ا���9ة �7 ا6�	�ل'-�4 ���
 $� �9
?	) ا1���0ات وا��	+ �7 ا6�	�ل ا1<�


B ا���رات، . وا��
�آ	�تC ص�E �F�� G#�وه� �� -
�� ا���را4KL 'Lا ه�:JE Jل �Iة ��4ة�M0 اNO (	? .

 +N:��! ت����L P�? ح��
�#�ب ا�� $FS T	آ
 U�Vا W +N	��L +�- X�9Y Zا��� W ��	� �-0	
ا���

��F�1 وا����وا� +	

4[\L Z] T ا����^ �	��
 +N�)_ ,[\�L ط ا�6,ان؟ وه��Kbو �	C����cط ا�Kdوا�
 $FS T	ا���9ة؟ وآ Ue0 هf W ا�
ا��9	� إذا ��

��<��7 ا0C��1ة W هeا ا��0د؟
� 

11:30  am 

� ا)#��   �)* 

�#�ب ا���راL'؟ آ	��L Tه+ � �-�iا �	F�L 0داتj 'ه ��

� وا�ZYIY ا���ى ا�1���� ��l و�f:� ا�JCم وا���1

�ك ا��#�ب؟f �	F�L W B
C6ا �l1ذج ا��0وة وا�oو 

11:30  am 
 ا�'	 ا+%���   

 �	9p��ا��(� ا� B
C ا���رات W ة,f6ا �	� ,[qL T	آ

�#�ب؟ و�� ه� L\]4 ار�9Lع ��c0ت ا��Jق وL�0د ا�rو��ت �


�FL B-$ ا��<�	�؟C 4ة#Fا� ,f6وا &r وا��T ا1

11:30  am 

  ا�4%�3 ا0#12� وا/ر-�د   
 0C 7	�9�� ه' وا�#�ت و��qو�	�ت ا0O,1-$ ا�
 $FS tت ا����
ا������ �� ا��#�ب؟ و�� ه� آ+ ا1�
أن -����Ny ا0O,1-$ �� ا��xء و�0-,ي ا01ارس 

��C	� وا��,�p؟��cت ا�{	iوا   
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11:30 am 

 ا/ر-�د ا+56   
8� وا��1�7د�� ����*��4ول ه=> ا;��� ا:�9ر ا�

و�G ه# ا�#EF ا��A@� C�D� ا�(@�ب . �@��A� ا�(@�ب
 H�Iت ا����	K �
 L
�A* رات؟ وه� ه�4ك�G/ا O
 O 56+ا/ر-�د ا PGاQ� R�S T��ت ا�&و��؟ وآ�وا��

�IG O ه=> ا+(���؟ا+&ارس ا+��8&ة �; 

2:00 pm 
   '��	I* '3�%446� ا/ر-�د ا�G 

 'F� �	�J�ا� ��r|ا ,-��L '�9�,0O ا�
� $FS T	آ
�,-{؟
� �	���lا� �	9
 JLءم ا~

2:00 pm 
 ا�T4I ا�'	ي   

�� ه' أ�FOل ا��T اf6,ي؟ و�$ ه+ ا��ة ا6_
	7؟  
 وآ	0C��� $FS Tة ا�d(�-�؟

2:00 pm 
   3Y�I* رات&Z+ا 

 B
C ,ف�ا�� $FS T	ر ا1<0رات؟  وآ���Y0ى ا� ��
�0	�N؟ وآ	FS T$ ا������ ��N+؟� 

2:00 pm    �8و	[�7ت \] ا+(Iا� 
  �� ه' أf#���؟ و�$ ا��1ر� 7p	�N؟ وآ	FS T$ ا���0ي �i؟

2:00 pm    3Sآ�د� :ا/ر-�د ا

20أ+��*   -  12ا���م ا�3  

9:00 am  

   ��
Fا�  �	�	ا�,: : ,�C W �	�F�L	� ا�i-� ا�
 ا����1

 : ا�1(0]�ن
-��,ض ا��#�ب ا��,�' إ& �rو �$ ا�F�6ر ا��ا�0ة 
�Y,ا ��\]4 ا����1 وا���
	+ وو�f:� ا�JCم، ?	) 
 P�Fا� W XY�9ز و-�,ءو

�O�O B ا��C XYو,- �� T
��
+N
���L لJE XY�
 و-�� إ�	�C +N ا�ZYIY، و�� -���

�� أ�Yس �$ ]����ت أE,ى W ��{ ا6?	�ن C$ ا��	+ 
+������ W �-0	
و�q- 0دي ا~Jف . وا���دات ا���

ا��C �L$ هeا ا��,اع �7 ا��	+ ا6_	
� وا��ا�0ة 
إ> ا���Yر ا��
�آ	�ت ا��
#	� W �� ?��� ا����ه� 

���ت ا��,�	��Mا �� +��L tا� Z��ول هUe . وا���Lو
�� اJF�1ت ا�FS t$ أن [0ث إذا � -�+ ا�
�� ا���

 ���Lف، وJ~ا اeه �? W 0ة ا��#�بC��1 ���M0اد اCإ
 �-�iا �	F��� ��
ا�
�� ���E �Fص اJF�1ت ا�1�

7� .ا��	� وا����Jت �7 ا�

11:00 am  
 "ا�@4#*�ت"و " ا�@#��ت"^�ه	ة    

ه�؟ و�$ �� �0ى ا���Yر هUe ا���ه,ة؟ و�� ه' ���ه,
 $FS T	ا���ه,ة؟ وآ Ueه �Y�� ا�9}�؟ و��ذا �
L +ه

  ا���0ي �i؟

11:00 am 
 ا�A[ق ا+@�	   

�� �0ى ا���Yر ��ه,ة ا��Jق اF#1,؟ و�� ه' أX��#f؟ 

B ?	�ة ا��#�ب؟C Uو�� ه' !]�ر 

11:00 am 

��A� ا�(@�ب    

9' �
�#�ب؟ و�� p��ا� PYا�� B
C ����#ه� أ], ا� ��

� ا�#���� ؟ه� دF�� $� 0|ا W �N1د ا�Oور ا�ر 

11:00 am 
   �� Iا� �a1ب/ا��)�� � ا��%4

 T	ا���ب؟ وآ �i ض,��- tا� �	C����cط ا�Kdه' ا� ��
 Ueدي هqL ؟ و��Xآ�
f �	F�L W ط�Kdا� Ueه ,[qL

 ا��Kdط إ> ا��
�ك ا��
�؟

11:00 am     cا�&اd�G e��@7وة -6&ت إ&f إ�8دة 

1:30 pm 
   �I��)ا� � ا�AF	ا
�ت ا��%4

 �N� 'Y��- tا� ��ا���: �	�9�� ه' ا�bc,ا��ت ا�
اcآ�}�ب وا�b,ا��ت ا6آ�  --ا��#�ب ا��,�'؟ 

�F9وا�� 

1:30 pm 
 ا+��I] ا+46� �gر-�د ا�3�%4   

 ����lا� W �N�	#�L $FS -4؟ وه���ا1 Ueه' ه ��
��د هUe ا��,�	�؟ وه� ه�ك ?��� إ>�Cوا ,-��L 

��رW 7f ا��pر ا��,�'؟�
  ا1��4- �

1:30 pm    56+ا/ر-�د ا:Emotional Intelligence   

1:30 pm    cا�&اd�G e��@7وة -6&ت إ&f إ�8دة 

1:30 pm    cا�&اd�G e��@7وة -6&ت إ&f إ�8دة 
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