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تقرير عن قافلة-:
"كتامه  -مركز بسيون "

يوم الخميس الموافق 2020/2/6م.
تـحــــــت رعــايــة
أ.د /مجدى سبع رئيس الجامعة وأ.د /عماد عتمان نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة نظم قطاع شئون خدمة
المجتمع وتنمية الببيئة بالجامعة قافلة طبية بيئية الى قرية كتامه -
مركز بسيون.
حيث شاركت الكلية بوفد برئاسة السيد أ.د/حسان رشيد عبد العزيز
وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ،والسيدة الدكتور/
نجوى عباس البنداري المدرس بقسم اإلعالم التربوي ،والسيدة
الدكتور /اسالم محمود المغربي عن قسم تكنولوجيا التعليم.
ألقت خاللها السيدة الدكتور /نجوى عباس البنداري ندوة توعوية
تحت عنوان:

" مــعـــا ً ضـــد الـتـنــمــر"
تهدف الندوة الى :
 .1تعريف التنمر.
 .2أنواع التنمر .
 .3عالمات التنمر.
استهلت الندوة بتعريف الحضور بالتنمر ،اذ اليعدو كونه ظاهرة
عدوانية غير مرغوب بها تنطوى على ممارسة العنف والسلوك
العدواني من قبل أفراد أو مجموعة نحو غيرهم ،كما اكدت
سيادتها على انتشار هذه الظاهرة بين طالب المدارس السيما
في المراحل اإلبتدائية.
واستطردت حديثها بعد ذلك عن أنواع التنمر والتى تتمثل في التالي:
 .1استخدام الكالم المسيئ ،االسائة الى اآلخرين باللفظ أو
بالكتابة.
 .2اساءة استخدام القوة والعنف،حيث تصبح استخدام القوة
والعنف السمة الغالبة لدى الطالب أو الفرد تجاه اآلخرين.
 .3التحرش الجنسي ،وهو سلوك مجرم من قبل المشرع وهو
انعكاس لقلة الوازع الديني لدى الفرد او الطالب.
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ثم أردفت حديثها بعد ذلك عن عالمات التنمر بالنسبة
للطالب-:
 .1عدم التزام الطالب بالقواعد المدرسية .
 .2يصبح سلوك الطالب عدوانيا ،فضال عن تعرضه
ألزمات نفسية.
 .3تراجع الطالب في ادائه المدرسي سواء بين زمالئه
أو اساتذته و كذلك الدرجات التى يحصل عليها.
ثم اختتمت حديثها بالتوصيات التي يجب العمل بها بان على
األسرة دور كبير في الحد من ظاهرة التنمر فالطالب الذي
يظهر عليه عالمات التنمر في الغالب يكون نتيجة اهمال
األسرة  ،فضال عن تعرضه لمشاكل داخل اسرته ،كما أن
على المدرسة دور يقوم به األخصائي اإلجتماعي بالمدرسة.
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