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حــــول مـــعـــهـــد
ولــــــيــم غــالســر

William Glasser
International

هــي المنظمــة الرســمية الــي تدعــم وتقــدم نظريــة االختيــار ،والعــاج الواقعــي ،وجــودة الحيــاة،
والقيــادة الرتبويــة ،والفعاليــة الشــخصية ،وهــي المنظمــة الرســمية العلميــة الــي تنشــر وتعــزز مهنيـ ًـا
وأكاديميـ ًـا تطبيقــات نظريــة االختيــار والعــاج الواقعــي يف العالــم مــن خــال شــراكات لمؤسســات

أكاديميــة ونفســية حــول العالــم ،حيــث تعمــل مــن خــال تأهيــل ممارســين محرتفيــن ،ونشــر األبحــاث
والمــوارد المحكمــة ،وأفضــل التطبيقــات والممارســات ،وذلــك عــر فــروع المعهــد المعتمــدة يف العالم.
www.wglasserinternational.org

عن معهد وليم غـالســر – تـركـيـا

المؤتمر

معهــد وليــم غالســر تركيــا هيئــة غــر ربحيــة كعضــو

يــأيت المؤتمــر ضمــن سلســلة المؤتمــرات الدوليــة الــي

رســمي يف معهــد وليــام غالســر الــدويل ،تــم تأسيســه

تقــام مــن قبــل معهــد وليــم غالســر يف أنحــاء العالــم،

عــام  ، 2018ويســتهدف بنــاء الخــرات االحرتافيــة

حيــث تــأيت هــذه النســخة مــن المؤتمر لتقديــم مفهوم

يف مجــال نظريــة االختيــار والعــاج الواقعــي مــن

جــودة الحيــاة يف المجــال التعليمــي والمدرســي

خــال تنظيــم برامــج االحــراف ،والمؤتمــرات والــورش

مــن أجــل تشــارك أفضــل الممارســات يف تطويــر

الميدانيــة ،ونشــر األبحــاث التطبيقيــة ،والتشــارك

التعليــم ،واألداء القيــادي الرتبــوي ،وتطويــر بيئــات

والتشــبيك بيــن المهتميــن يف التطويــر النفــي

تعلــم فعالــة يف المؤسســات التعليميــة والمــدارس

والرتبــوي واالجتماعــي.

وذلــك مــن خــال عــرض أفضــل األطــر لنظريــة االختيــار

يســتهدف المعهــد العامليــن يف مجــال الدعــم

وممارســاتها ،وأطــر القيــادة المرتكــزة عــى االختيــار

االجتماعييــن،

والمســؤولية وممارســاتها يف المؤسســات والهيئــات

ومصممــي المشــاريع والربامــج الرتبويــة واالجتماعيــة،

التعليميــة وتطبيقاتهــا

وخاصــة يف المنطقــة

والقــادة المجتمعييــن الناطقيــن باللغــة العربيــة

العربيــة ،وذلــك مــع أفضــل خــراء المعهــد الدولييــن

والرتكيــة واإلنكلزييــة يف تركيــا.

والخــراء اإلقليمييــن المشــاركين يف فــروع المعهــد

يســاهم يف تقديــم برامــج المعهــد شــبكة محليــة

يف كنــدا وكولمبيــا والمغــرب وشــمال أفريقيــا ،وتزويــد

وعالميــة مــن خــراء المعهــد وفروعــه حــول العالــم.

المشــاركين بالمــوارد واألدوات الداعمــة باللغــة

النفــي

والرتبــوي،

والمرشــدين

العربيــة واإلنكلزييــة ،ونأمــل يف المؤتمــر إطــاق حــوار
جــاد ومنهجــي وعمــي يف توســيع أفــق وخيــارات
تطويــر القيــادة الرتبويــة والتعليميــة يف العالــم
العــريب وتبــادل الخــرات بيــن جميــع المشــاركين فيمــا
يعــد أهــم ركــزة مــن ركائــز نهضــة وتطويــر األمــم وهــو
اإلنســان المتعلــم.
مع التقدير واالحرتام..
عن فريق المؤتمر
غـيــاث هواري
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أهداف المؤتمر
• التأسيس العلمي والعميل لنظرية االختيار وتطبيقاتها يف التطوير الشخصي والرتبوي.
• تمكين المشاركين من مفاهيم وممارسات نظرية االختيار يف الممارسات الرتبوية القيادية.
• تزويد المشاركين بأسس تطبيق جودة الحياة يف المدارس والمؤسسات التعليمة.
• عرض أطر ممارسات القيادة الرتبوية من منظور نظرية االختيار.
• عرض أفضل الممارسات العالمية يف مجال تطبيق نظرية االختيار ومفهوم جودة الحياة يف
المدارس والمؤسسات التعليمية.

من يشارك
قادة ومدراء المنظمات
التعليمية

المدرسون

األخصائيون النفسيون

الرتبويون المتخصصون

األخصائيون االجتماعيون

المتخصصون يف المجال
الصحي

القائمون عىل تنفيذ برامج التطوير الشخصي

على ماذا يحصل المشاركون
• شهادة المشاركة يف أعمال المؤتمر من معهد وليم غالسر يف مفهوم (جودة الحياة) يف
القيادة الرتبوية.
• موارد الربنامج باللغتين العربية واإلنكلزيية.
• الرتجمة الفورية من اللغة االنكلزيية إىل العربية للربنامج مع وجود ميسر لألسئلة والنقاشات.
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جدول المؤتمر

اليوم األول  :الخميس ( )8نوفمري
الجلسة

التوقيت

محاور اللقاء

المتحدث

التسجيل

9 - 8.30

الرتحيب بالمشاركين

مشرفو المؤتمر

األسس الثالث إلطار
جودة الحياة يف
المؤسسات التعليمية
والمدارس والخيارات اليت
نتخذها

10.30 – 9

اسرتاحة

11 - 10.30

القيادة يف اإلعداد
المدرسي

12.30 – 11

اسرتاحة

1 - 12.30

1 .1البيئة المحيطة

•تصميم الهيكل التعليمي
المناسب
•المساحات الصحية
•الثقة بالعالقات غري العدائية
•حل الزناع.
1 .1التعلم المفيد
•التدريس مقابل التعليم
•التعليم المرتكز عىل الكفاءة
•كفاءة التعلم الشامل وتقديم
التغذية الراجعة
•فهم تقييم الطالب
•الكفاءات العالمية الحقيقية

JUAN PABLO
ALJURE
د .جان بابولو آل جود
_ كولمبيا _

•أنواع القيادة
•السلوكيات اليت تدمر أو تعزز

DRE JEAN SEVILLE
SUFFIELD

•سيناريوهات من زوايا مختلفة

د  .جين شيوفيلد
_ كندا _

العالقات
•تحديد األدوار :المسؤول ،المعلم،
الوالد

نظرية االختيار :األسس
والممارسات

2.30 – 1

•من السيطرة الخارجية إىل
نظرية االختيار
•الحاجات النفسية كدوافع
للسلوك االنساين
•مكان المقارنة
•النظام السلوكي
•اختيار السلوك
•وضعية التحكم الفعال
•اإلجراءات العملية
ختام اليوم األول
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د .أسماء الشروقي
_ المغرب _

اليوم الثاين :الجمعة ( )9نوفمري
الجلسة

التوقيت

المسؤولية الداخلية
للنجاح والسعادة

10.30 - 9

اسرتاحة

11 - 10.30

القيادة واألنظمة

12.30 – 11

اسرتاحة

1 - 12.30

محاور اللقاء
•فهم االستخدام المهين
لنظرية االختيار
•التقييم الذايت مقابل التفتيش
•العالقة مع البيئة الموثوقة
•مؤشرات النجاح والسعادة
•األداء والتحسين المستمر

المتحدث

JUAN PABLO
ALJURE
د .جان بابولو آل جود
_ كولمبيا _

•فهم أنظمة المعتقدات (وفق
نموذج روبرت دليتس) وأهميته
يف فهم السلوكيات القيادية
•اإلطار الرئييس :تشكيل نافذة
اليقين The Window of -
)Certainty

DRE JEAN SEVILLE
SUFFIELD
د  .جين شيوفيلد

•الحد من الخوف وانعكاساته
عىل التعلم

_ كندا _

•شروط التغيري الحقيقي
•ارتباطات النجاح

•عرض لمخترب القيادة الرتبوية
عن تحديد مجال القيادة
الرتبوية وممارساتها

مفهوم القيادة الرتبوية

د .رانيا الصوالحي
_ األردن _
أ .غياث هواري
_ سوريا  -الكويت _

2.30 – 1
•تصميم تجارب تعلم شبابية
تعليمية
•األسس الشخصية للعاملين
يف تجارب التعلم االبتكارية

مفهوم التعليم المرتكز
عىل المسؤولية

ختام أعمال المؤتمر

3 - 2.30
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عماد بوشناق
_ فلسطين _

المتحدثون

JUan Pablo Aljure León
• معتمــد دوليً ــا داخــل مجتمــع  Glasserكخبــر يف التفكــر النظمــي ،ويقــدم
العناصــر األساســية المطلوبــة للمؤسســات لالنتقــال مــن التفكــر التسلســي
إىل التفكــر النقــدي وعــرض «النظــام» كمحــرك أساســي للتغيــر .كمــا أنــه عضــو
هيئــة التدريــس يف معهــد وليــم غالســر الــدويل
• يحمل شهادة الماجستري يف التعليم (تخصص اإلدارة التعليمية)
• يحمل ماجستري العلوم تخصص إدارة الموارد البيئية
• بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية
• مديــر أول مدرســة طبقــت مفاهيــم جــودة الحيــاة معتمــدة دوليــا لغالســر يف
(كولومبيــا)
• حاصل عىل جائزة لتصميم المدرسة يف أمريكا الالتينية
• معتمد من مدرسة روتشسرت يف مدرسة ليدز

Dr. Jean Seville Suffield
• تشــارك أهميــة فهــم قــوة االختيــار باالعتمــاد عــى أهميــة النمــاذج العقليــة مــن
كتابهــا 10( ،خطــوات للقيــادة الديناميكيــة :نمــاذج عمليــة لالســتخدام الفــوري!)
والــي ترتكــز عــى ( )Aliceيف ()Through the Looking-Glass by Lewis Carroll
• شاركت يف نظرية االختيار ،والعالج الواقعي ،والقيادة منذ منتصف الثمانينيات
• كبري أعضاء هيئة التدريس ،ونائب الرئيس يف معهد وليم غالسر الدويل
• مؤلفة ومقدمة ومدربة وطبيبة ومدربة يف الصحة والعافية الشخصية
• اكتسبت من خالل عملها يف إدارة أعمال األنظمة المدرسية ويف مجال القيادة
الفهم الواضح لألنظمة

د .أسماء الشروقي
• مدربة وباحثة وعضو هيئة التدريس يف معهد وليم غالسر الدويل
• حاصلة عىل شهادة الطب و دكتوراه يف اإلرشاد النفيس
• ماجستري يف دراسات األسرة تخصص اإلرشاد والمعالجة األسرية
• رئيسة معهد وليم غالسر يف المملكة المغربية وشمال أفريقيا
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غياث خليل هواري
• عمــل يف مجــال تطويــر االســراتيجيات الفرديــة والمؤسســاتية ،مــدرب ومستشــار
يف القيــادة ،والكوتشــينج وتصميــم الحلــول االبتكاريــة للمنظمــات ،يعمــل يف
مجــال تصميــم التعليــم ،وحلــول بنــاء القــدرات للقــادة ورواد األعمــال
• لــه العديــد مــن المبــادرات المتخصصــة يف اإلعداد القيــادي يف المنطقة العربية،
ومعــد برنامــج مهــارات الحيــاة ،والــروة الناعمــة لبنــاء قــدرات الفتيــات ،وتقنيــات
التعلــم ،وبنــاء الشــخصية ،والتفكــر التصميمــي للرتبوييــن
• مشارك يف تأسيس مخترب القيادة الرتبوية

رانيا الصوالحي
ً
حاليا.
• دكتوراه يف القيادة الرتبوية من جامعة وورك –
• مدربــة وباحثــة تربويــة ،تحــرص عــى التجديــد ،ويف خــال رحلــة يف الميــدان
الرتبــوي عملــت فيهــا كمعلمــة ونائبــة مديــرة للشــؤون األكاديميــة ومديــرة مدرســة
دوليــة ،ولهــا عــدد مــن البحــوث المنشــورة يف مجــال قيــادة نــوادي القــراءة والقيادة
الرتبويــة وتدريــب المعلمــات.
• تقــدم رانيــا دورات وحلـ ً
ـوال متخصصــة يف تطويــر المشــاريع الرتبويــة ،والرتبيــة
بالقيــم مجــال الريــادة الرتبويــة – مبــادرات التعليــم الحــرة اإلبداعيــة

عـم ــاد بـوش ـنـاق
• من رواد األعمال الشباب يف المجال االجتماعي والرتبوي واألعمال
• مــدرب ومتحــدث محــرف يف مجــال القيــادة واإلدارة وبنــاء الشــخصية ومشــرف
عــى العديــد مــن المشــاريع الميدانيــة يف العالــم العــريب يف مجــال برامــج بنــاء
الشــخصية والتعلــم المســؤول والرتبيــة القياديــة اإلبداعيــة
• معــد ومقــدم للعديــد مــن المشــاريع والربامــج واألعمــال يف مجــال البنــاء القيــادي
للشــباب ،وريــادة األعمــال ،والشــخصية الفعالــة ،وصناعــة المبــادرات
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بيانات المؤتمر

 650$تتضمن:
>> حضور المؤتمر يف فندق خمس نجوم
رسوم
التسجيل

>> شهادة حضور من معهد وليم غالسر الدويل

>> مواد المؤتمر

>> ضيافة اسرتاحة عدد 2

>> ال تتضمن السفر واإلقامة.

عرب الرابط الخاص بالمؤتمر

شهر نوفمرب 2018 -
الـتــاريــخ
والمكان

8-9

)(Wish More Hotel

http://bit.ly/2pnvLWL
عرب اإليميل مباشرة

التسجيل

wgt@kudra.org

تسديد الرسوم بالدوالر األمريكي عىل الحساب المصريف التايل
SABR DANIŞMANLIK
) IBAN ( TR17 0001 0026 0875 8910 6250 03
Ziraat Bankasi A.Ş. Akyol/Gaziantep Şubesi. TURKEY.
Swift Code: TCZBTR2AXXX
شروط التسجيل
>> يرجى أن يكون التسجيل عن طريق الرابط المعتمد ،أو عرب اإليميل.
>> يتــم تفعيــل التســجيل عنــد تســديد كامــل الرســوم مــن خــال رســالة التأكيــد الــي تصــل عىل الربيــد اإللكرتوين،
ويتحمــل المسـ ّـجل كلفة الحــواالت المصرفية.
>> اإللغاء يكون برسالة رسمية إىل اإليميل الرسمي.
>> يف حــال اإللغــاء قبــل  20يــوم فأكــر مــن بــدء التدريــب ،يتــم إعــادة كامــل رســوم التســجيل ،ويف حــال إلغــاء
التســجيل قبــل تاريــخ البــدء بأقــل مــن  20يــوم يتــم خصــم  100%مــن رســوم التســجيل ،ويف حــال عــدم الحضــور
فــا تعــاد رســوم التســجيل.

الشريك الرسمي

الشريك العلمي

www.kudra.org

www.sabr-sp.com
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