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َُبُكْى } : قال تعاىل  َُّبُط إََِّب َخهَْم ب ان َٓ َٚب أَُّٚ

َُبُكْى ُشُؼٕثًب  ََٔخَؼْه ََْثٗ  َُٔأ ٍْ َرَكٍش  ِي
 ِّ َذ انهَّ ُْ ٌَّ أَْكَشَيُكْى ِػ ََٔلجَبئَِم نَِتَؼبَسُفٕا إِ

َّ َػهٌِٛى َخجٌِٛش  ٌَّ انهَّ {أَْتَمبُكْى إِ
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  دريبيةــالتدورات ــال

مدتهااسم الدورةالسنةالرقم

أسبىع(انتخطيط)انُظى انًتكبيهت   12012

أسبىعاإلداسة وانشفبفيت22011

أسبىعسيدًب 6انقيبدة اإلداسيت ببستخذاو 32011

سبػت 48استخذاو انؼالج انُفسي نهحذ يٍ انؼُف42011

انًكتب انتشبيت نًدهس دول انخهيح )اإلػاليي انتثقيف 52011

ببنشيبض( انتؼبوَي

أيبو  3

أسبىع(بؼًبٌ ) نهىقبيت يٍ انًخذساث ( يُتىس)بشَبيح 62010

سبػت 16انىانذيت انفؼبنت نهًشاهقي72010ٍ

أسبىعفٍ إداسة االختًبػبث82010

دوسة انؼالج انقصيش في خذيت انفشد في انًدبل 92004

(بيشوث)انًذسسي 

أسبىػيٍ

أسبىعيهبساث انتؼبيم يغ انزاث102003

أسبىعانهؼب ػالج وًَبء 112002

أسبىعانبشيدت انؼقهيت انؼصبيت122001



اسم الدورات وورش العمل اليت مت تنفيذها من قبل املزاقبة 

انفئت انًستفيذةيذة انذوسةاسى انذوسةو

ببحثبث اختًبػيبثأيبو5تًُيت يهبساث اتخبر انقشاساث1

ببحثبث اختًبػيبثيىييٍػًهيبث خذيت انفشد2

األخصبئيبث االختًبػيبثايبو3تًُيت دافغ االَدبص3

ببحثبث اختًبػيبث  أيبو3تًُيت انزاث  4

يؼهًبث وببحثبثأيبو 5تًُيت يهبساث االتصبل5

َفسيبث وببحثبث اختًبػيبث أيبو 5دوسة انؼُف7

ببحثبث اختًبػيبث وَفسيبثيىييٍػالج انحبالث انسهىكيت8

طبنببث ويىظفبثيىييٍدوسة انتخطيط انفؼبل9

طبنببث ويىظفبثيىييٍدوسة االختًبػبث انفؼبنت10

ببحثبثيىييٍيهبساث األسبسيت نهببحث االختًبػي11



تؼهًٛبد ػبيخ 

عدم فتح ملف االوراقيرجى . 3
يرجى ترك الهواتف النقالة على وضع الصامت . 4

الفترة الزمنية ربع ساعة . 2



               

األهداف

التعريف على مفهوم اضطراب الهوية •

.الجنسية

القدرة على تحديد عوامل اضطراب •

  .الهوية

التعرف على طرق وأساليب عالج •

 .حاالت  اضطراب  الهوية الجنسية









ضغ ػُٕاٌ أخش نهدهغخ 
انتذسٚجٛخ 



أْى 
انًفبْٛى 

انًخُثٍٛ

انشزٔر 
اندُغٙ

اإلعتشخبل 

انشزٔر

اندُظ 
انثبنث

انجٕٚبد

اضطشاة 
انٕٓٚخ 

اندُغٛخ 

اندُغٛخ 
انًثهٛخ



:  اضطراب اهلوية اجلنسية   •

Gender:ثبإلَدهٛضٚخ) اندُغٛخ انٕٓٚخ اضطشاة identity

disorder) ثـ ٚؼشف اختظبسا(GID). ْٕٔ أطجبء ٚطهمّ تشخٛض

 انال يٍ حبنخ يٍ ٚؼبٌَٕ انزٍٚ األشخبص ػهٗ انُفظ ٔػهًبء
 .ثّ ٔنذٔا انز٘ اندُظ َٕع حٕل (Dysphoria) انمهك أٔ استٛبذ

 انتغٛش ة انًتؼهمخ انًشبكم ٚظف َفغٛب، تظُٛفب ٚؼتجش ْٕٔ
 ْٕٔ .اٜخش ثبندُظ ٔانتشجّاندُغٙ انتحٕل ْٕٔٚخ اندُغٙ

."خُغٛب انًتغٛشٍٚ" ػهٗ ػبو ثشكم ُٚطجك تشخٛظٙ تظُٛف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1


:  املخنثني   •

 انتكٍٕٚ فٙ خهمٛخ ػٕٛة يٍ ٚؼبٌَٕ انزٍٚ ْى ْٔؤالء
 أٔ انزكٕسح ْشيٌٕ إفشاص ،ٔصٚبدح انتُبعهٙ نهدٓبص انتششٚحٙ

 انخبسخٛخ انتُبعهٛخ ثبألػضبء خهمٛخ تشْٕبد ػُّ ُٚتح األَٕثخ
.اندٍٛ خُظ ػهٗ انتؼشف فٙ اشتجبِ ػُّ ُٚتح



:  الشروذ اجلنسي •

 ٔٚزكش انطجٛؼٙ ْذفّ ػٍ اندُغٗ نهذافغ اَحشاف كم ْٕ
 ػُذ انُفغٙ انًُٕ تٕلف إنٗ ٚؼٕد االَحشاف ْزا عجت أٌ فشٔٚذ

 ػذح أشكبال اندُغٗ انشزٔر ٔٚأخز ، ٚتخطبْب ال يؼُٛخ يشحهخ
: يُٓب

 ػُذ ٔانغحبق انشخبل ػُذ انهٕاط  ) انًثهٛخ اندُغٛخ *
 ( انُغبء



:البويات•

.ثبنشخبل ٚتشجٍٓ انالتٙ انُغبء ْى



:   اإلسرتجال  •

 انًظٓش أ٘ ٔانٓٛئخ انضٖ حٛث يٍ ثبنشخبل تتشجّ انتٙ انًشأح
 انتظشف حشٚخ فٙ كبنشخبل أطجحٍ أٍَٓ ٔٚحغجٍ انخبسخٙ
 انحٛبح أيٕس ٔيٕاخٓخ





عوامل اضطراب اهلوية اجلنسية



( 1) تًشٍٚ فشد٘ سلى 

ٕٚخذ ثبنظشف أشكبل ُْذعٛخ 
اكتجٙ ػهٗ كم شكم ػبيم يٍ 
ػٕايم اضطشاة انٕٓٚخ اندُغٛخ 
ثى ستجٙ األشكبل  ثحٛث تكٌٕ 

شكال ٔاحذا ؟



ػٕايم اضطشاة 
انٕٓٚخ اندُغٛخ 

انتُشئخ  
االختًبػٛخ 

انؼٕايم 
انجٕٛنٕخٛخ  

االػتذاء 
اندُغٙ 

فٙ انطفٕنخ 

انُظى 
االختًبػٛخ 

انغبئذح 

َمض اإلًٚبٌ 
ٔلهخ انخٕف 

يٍ هللا 

ٔعبئم 
اإلػالو 

انتمهٛذ 
األػًٗ 

سفٛمبد 
انغٕء 

انشؼٕس 
ثتذَٙ انزاد



عرض حالة  



 تطٕس اضطشاة
انٕٓٚخ اندُغٛخ 

:نذاَٛم

 ٍعُٕاد8فٙ ع.

 ٍعُخ  14فٙ ع.

 ٍعُخ  15فٙ ع.

 ٍعُخ  19فٙ ع.





اضطشاة انٕٓٚخ اندُغٛخ ٚشخغ إنٗ 
أعجبة 

أ٘ يٍ ْزِ انحبالد ٚؼًم يؼٓب 
انجبحث االختًبػٙ؟

نفسية

سلوكية

بيولوجيه

صحية



oمترين مجاعي

 اعتخذيٙ يٓبساتك فٙ ثٛبٌ األعبنٛت ٔانُظشٚبد
.نؼالج حبالد اضطشاة انٕٓٚخ اندُغٛخ  انحذٚثخ

األعبنٛت انؼالخٛخ 
•........................ 
•....................
   
 انُظشٚبد انتٙ ٚغتخذيٓب انجبحث نؼالج حبالد

اضطشاة انٕٓٚخ اندُغٛخ 
•  ..........................................................
•  ..........................................................



  90%



انخبتًّ

يٍ 
ٚغبػذَب

http://www.str-ly.com/up/uploads/images/str-ly.comcca5357c28.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://sh22y.com/vb/imgcache/175846sh22y.jpg&imgrefurl=http://sh22y.com/vb/t348948.html&h=269&w=354&sz=40&tbnid=kfMuQNxDDh5s7M:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/search?q=%D8%B1%D8%AC%D9%84+%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%8A+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D8%B1%D8%AC%D9%84+%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%8A+%D8%B5%D9%88%D8%B1&usg=__n7I-9xd6CVn3J4bz6tcjcv3b2uE=&hl=ar&sa=X&ei=w-IRUb66OfTZ0QWL8ICgBg&ved=0CB0Q9QEwBA

