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األطفالضدالعنفعليللقضاءالدینعلماءمعالشراكة/الدورةاسم

م٢٠١٨سنةأغسطس١٥-١٢/الدورةتاریخ

االوقافوزارةمندینعالم٢٨/المشاركینعدد

إسكندریة /المحافظة

جامعة األزھروالعربیةاإلسالمیةبكلیة الدراسات المناقشاتقاعة/الدورةانعقادمكان

تدریبیةبرامجتنفیذعليقادرةالدینعلماءمنمؤھلةتدریبیةكوادرخلق/الدورةھدف
المعلوماتنشرعليوقادرةالمستھدفةالمجتمعاتداخلاألطفالضدالعنفعليللقضاء

.احتیاجااألكثرالمجتمعاتفيالصحیحة .

اإلسالميالدوليالمركزجمال أبو السرور /الدكتوراألستاذةاالفتتاحكلمةألقيوقد
اإلسالميالدوليالمركزدورعنتحدثحیثاالزھربجامعةالسكانیةوالبحوثللدراسات

عبدالرحمن / الدكتورفضیلةألقيثماألطفالضدبالعنفالخاصةبالقضایااالھتمامفي
األزھربینوالتعاونالعالقةعمقعنفیھابینكلمةبإسكندریة األوقافوزارةكیلونصار

وذلكالمجتمعأفرادلديالخاطئةالمعلوماتتصحیحفياألوقافوزارةوبینومؤسساتھ
المحرصاويحسینمحمد/الدكتوراألستاذفضیلةتحدثثماألطفالضدالعنفعليللقضاء
الدینورجالاألئمةمنالدورةھذهفيبالمشاركینرحبالذياألزھرجامعةرئیس

سیادتھأوصيكماشیخ األزھرفضیلةوتقدیرتحیاتلھمونقلاإلسكندریةبمحافظة
المختلفةبالمساجدعملھمخاللمنوتطبیقھاالدورةھذهموضوعاتمناالستفادةبضرورة
االسكندریة حیث أكد سیادتھ بان االمام والخطیب بوزارة األوقاف أُعد أعدادا جیدا بمحافظة

تغییر المفاھیم في ما تعلمھرعیة بجامعة األزھر لذلك ینبغي علیھ استخدام كلبالكلیات الش
.الخاطئة الخاصة بالقضایا المختلفة المرتبطة بالعنف ضد األطفال  

أیامأربعةخاللتنفیذھاتمعملأجندةعليمضمونھافيالدورةھذهركزتوقد

التالي :النحوعلي

االولالیوم

القبلي.واالختبارتسجیل. ١
االفتتاحیةالجلسة. ٢



اإلسالميالدوليبالمركزالعملوفریقبالدورةالمشاركینبینالتعارف-٣
.الدورةألھدافالتوضیحمعالسكانیةوالبحوثللدراسات

والمنظورالطبيالمنظورمنالقسريوالزواجاألطفالزواجعنمحاضرة-٤
واألستاذاإلسالميالدوليالمركزجمال أبو السرور مدیر/الدكتورلألستاذالشرعي
.االسبقوالقانونالشریعةكلیةعمیدطالبأبوحامد/الدكتور

شكري /الدكتورلألستاذمن المنظور الطبي والشرعيالجنسیةاإلساءةعنمحاضرة-٥
كلیةعمیدطالبأبوحامدعبد العظیم نائب مدیر المركز الدولي اإلسالمي واألستاذ الدكتور/ 

.األسبقوالقانونالشریعة

بإعدادخاصةاألولي،مجموعاتأربعإليالمشاركینتقسیمتمالیومنھایةوفي
خاصةوالثانیةمن المنظور الطبي والشرعيالقسريوالزواجاألطفالزواجعنمحاضرة

،من المنظور الطبي والشرعيالقسريوالزواجاألطفالزواجعنجمعةخطبةبإعداد
،من المنظور الطبي والشرعيالجنسیةاإلساءةعنمحاضرةبإعدادخاصةوالثالثة

.من المنظور الطبي والشرعيالجنسیةاإلساءةعنجمعةخطبةبإعدادخاصةوالرابعة .

الثانيالیوم

ختان مواضیععنفیدیوھاتوعرضراجعةوتغذیةالعملمجموعاتعرض-١
.األطفالوعملاإلناث

رجاءأحمد/الدكتورلألستاذوالشرعيالطبيالمنظورمناإلناثختانعنمحاضرة-٢
كلیةعمیدالنجارعبدهللا/الدكتورواألستاذاإلسالميالدوليبالمركزاإلنجابیةالصحةأستاذ

.األسبقالعلیاالدراسات

لألستاذ الدكتور/ إبراھیم الھدھد رئیس لألطفال اإلیجابیةالتربیةعنمحاضرة-٣
األسبق.جامعة األزھر

لألستاذ الدكتور/ حامد أبو طالب عمید كلیة الشریعة األطفالعملعنمحاضرة-٤
والقانون األسبق.

خطبةبإعدادخاصةاألوليمجموعاتأربعإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
بإعدادخاصةالثانیةوالمجموعةختان اإلناث من المنظور الطبي والشرعيعنجمعة

عنمحاضرةبإعدادخاصةالثالثةوالمجموعة،لألطفالاإلیجابیةالتربیةعنمحاضرة
.األطفالعملعنجمعةخطبةبإعدادخاصةوالرابعةاألطفالعمل



الثالثالیوم

العنفموضوععنفیدیوھاتوعرضراجعةوتغذیةالعملمجموعاتعرض-١
.التربویةوالمؤسساتالمدارسفياألطفالضد

لألستاذ الدكتور/ إبراھیم الھدھد شرعيمنظور مناألطفالبینالتمییزعنمحاضرة-٢
.األسبقرئیس جامعة األزھر

مرفت/الدكتورةلألستاذةالتربویةوالمؤسساتالمدارسفيالعنفعنمحاضرة-٢
علوممدرسالعربيعبدالرحمنرضا/والدكتوربالمركزالبیوطبیةالبحوثأستاذمحمود
االوقافوزارةعبدالرحمن نصار وكیل/الدكتورالشیخوفضیلةبالمركزوالتنمیةالسكان

اسكندریة.بمحافظة

واإلتجاروغیرھاالمسلحةالنزاعاتفياألطفالاستغاللعنمحاضرة-٣
.األسبقلألستاذ الدكتور/ إبراھیم الھدھد رئیس جامعة األزھرباألطفال

بإعدادخاصةاألوليمجموعاتأربعإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
خطبةبإعدادخاصةالثانیةوالمجموعةمنظور شرعيمناألطفالبینالتمییزعنمحاضرة

محاضرةبإعدادخاصةالثالثةوالمجموعة،منظور شرعيمناألطفالبینالتمییزجمعة
جمعةخطبةبإعدادخاصةالرابعةوالمجموعةالتربویةوالمؤسساتالمدارسفيالعنفعن
.باألطفالواإلتجاروغیرھاالمسلحةالنزاعاتفياألطفالاستغاللعن

الرابعالیوم

العنف ضد عموضوعنفیدیووعرضراجعةوتغذیةالعملمجموعاتعرض-١
األطفال من خالل التلیفزیون واألنترنت.

لألستاذة العنف ضد األطفال من خالل التلیفزیون واألنترنتمحاضرة عن-٢
.الدكتورة مرفت محمود أستاذة البحوث البیوطبیة بالمركز

صالح صدیق نائب رئیس جامعة /الدكتورلألستاذالفعالالتواصلعنمحاضرة-٣
األزھر األسبق.

ضداألسرةفيوالعنفالشوارعوأطفالاألسریةالمظلةغیابعنمحاضرة-٤
.حسین ھارون مدرس الفقة بالمركز/لدكتورلاألطفال

بالمركزالبیوطبیةالبحوثأستاذةمحمودمرفتالدكتورةاألستاذةألقتالدورةختاموفي
علياألئمةمنالمشاركینفیھاشكرتكلمةالسكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالميالدولي



عليبالقضاءالخاصةالمعلوماتكافةجمعفيوأستعدادھمالدورةھذهفيانتظامھمحسن
ذلكأعقبثمالمختلفةبالمساجدعملھمفيبھالألستفادةصورهبكافةاألطفالضدالعنف
.الدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینعليالتقدیرشھاداتتسلیم

التنظیمفيتتمثلللدورةایجابیاتعدةعليالدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینأكدوقد
لكافةمعاملتھموحسنالدورةانجاحعليالمنظمینحرصعنفضالبالوقتوااللتزامالجید

صة بالعنف ضد لبعض المواضیع المختلفة والخاالفلمیةالمادةجودةعنفضالالحاضرین
الدورةھذهتصحیحإليباألضافةوالمحاضراألئمةبینذھنيعصفمنوماعقبھااألطفال

ادة من باألضافة إلي كثرة االستف،األناثختانموضوععنوخاصةالخاطئةللمعلومات
ستاذ الدكتور جمال أبو السرور واالستاذ الدكتور إبراھیم الھدھد وكذلك كثرة محاضرات األ

سلبیاتومنمما تتیح تبادل الخبرات االئمة األستفادة من تقسیم األئمة إلي مجموعات عمل
منبالمواعیدااللتزامعدممعالدورةأیامعددقلةالمشاركونعلیھاأكدالتيةالدور

عدم الفصل بین إلي باإلضافةللمناقشةكافيوقتوجودعدمعنفضالالمشاركین
المحاضرات إلعادة النشاط الذھني للمشاركین فضال عن السرعة في االداء لبعض 

عدةعليللدورةالمشاركینالدینعلماءأكدكماالمحاضرین مما ال یتیح فرصة للتركیز
:منھاتوصیات

.ذلكمنأكثرأیامھاتكونوانالدوراتھذهمثلتكراركثرة -

.للمناقشاتكافيوقتتخصیص -

.بعرض برامج ھذه الدورات علي األعالم بھدف التوعیةاالھتمام -

.التربیة العامة لألطفالتفعیل ھذه الدورات للمدرسین والقائمین علي -

إقامة دورات تثقیفیة من الحین لألخر للتواصل مع الفئات المختلفة من الجمھور-

كلیناقشأنعليقادربالدورةمشاركدینعالمكلأصبحالتدریبیةالدورةنھایةوفي
:التالیةالجوانبمناألطفالضدبالعنفمایتعلق

.والشرعيالطبيالمنظورمنالقسريوالزواجاألطفالزواج-

والشرعيالطبيالمنظورمناإلناثختان-

.لألطفالالجنسیةاإلساءة -

. باألطفالواالتجاروغیرھاالمسلحةالنزاعاتفياألطفالاستغالل -



. واالنترنالتلیفزیونخاللمناألطفالضدالعنف -

.األطفالضداألسرةفيوالعنفالشوارعوأطفالاألسریةالمظلةغیاب-

األطفال.عمل-

.شرعيمنظورمناألطفالبینالتمییز -

.االیجابیةالتربیة -

. التربویةوالمؤسساتالمدارسفيالعنف -






