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 دعوة
   

 إلى المعالجين, االختصاصيين النفسيين, العاملين االجتماعيين والمستشارين التربويين

 

 
 لإلشتراك في

 
 

 اضطراب ضغط ما بعد الصدمت "الرهاب وعالج " بدورة تدريبيت 

 

Therapy –PTSD Anxiety and  

 

 

 

 

 

TIRW-Traumatic Incident Reduction 
 

Level 1 
 

 
 اٌظبدَرخفيف رأصيش اٌحذس 

 اٌّغزٜٛ األّٚي
 

 

 

 و د. جمال دقدوقي سعيد صبحي محمودد. : ينالمدرب
 

. الط اٌظذِبد إٌفغيخثؼ يٓٚخجيش يٓٔفغي يِٓؼبٌغ: يٓاٌّذسث
حبئضيٓ ػٍٝ شٙبدح رذسيت ٚإششاف ثزمٕيخ رخفيف رأصيش اٌحذس 

 . TIRA  ٚAPAاٌظبدَ ِٓ 
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TIR-Traumatic incident Reduction 
 ٌحذس اٌظبدَرخفيف رأصيش ا

 

اٌغزيٕيبد  في  TIRاٌزمٕيخ اٌؼالعيخ    Dr. Frank A. Gerbodeٚضغ 

ِٓ اٌمشْ اٌّبضي، إالّ إّٔٗ ششع في اعزخذاِٙب ػٍٝ طؼيذ ػبٌّي 

 في اٌضّبٔيٕيبد.

، طجيت ِٚؼبٌظ ٔفغي، لذ ػًّ ٌغٕٛاد طٛيٍخ Gerbode ٚوبْ 

ذيٍخ ، ػىف خالٌٙب ػٍٝ إيغبد أعبٌيت ثPalo Alto Instituteفي 

ٌّغبػذح إٌبط في رحميك إِىبٔيبرُٙ اٌىبِٕخ ٚرحغيٓ عٛدح 

حيبرُٙ. حيش أصّش ٔشبطٗ اٌجحضّي ػٓ رأعيظ ِغبي عذيذ  في 

" يغزّّذ أعغٗ ِٓ Metapsychologyػٍُ إٌفظ رحذ اعُ  "

 . Carl Rogerٔظشيخ

 

TIR  رمٕيخ ٌٍزخفيف ِٓ حذح األحذاس اٌظذِيخ، رزّيض ثىٛٔٙب ِجٕيخ

ٙذف إٌٝ رمٍيً اٌشحٕبد االٔفؼبٌيخ اٌّبضيخ اٌّشرجطخ ِٕٚٙغيخ، ٚ ر

ثأحذاس حيبريخ طبدِخ. ٚ٘ي  إٌٝ رٌه رمٕيخ ثغيطخ ِٚجبششح، 

 يّىٓ رؼٍيّٙب ٌٍّٕٙييٓ اٌؼالعييٓ وزمٕيخ ِغبػذح ٚداػّخ.

في ػالط اٌّحبسثيٓ في فيزٕبَ ٚأِبوٓ طشاع أخشٜ،  TIRاعزخذِذ 

 ضبثزخ.حيش أصجزذ فؼبٌيزٙب اٌؼالعيخ اٌؼّيمخ ٚاٌ

ال رمزظش اٌظذِبد ػٍٝ اٌّحبسثيٓ ٚاٌحشٚة، ثً رطبي األفشاد 

اٌؼبدييٓ ثبػزجبسُ٘ ِؼشضيٓ في حيبرُٙ اٌيِٛيخ ٌزغبسة لبعيخ 

ُّ اعزحضبس٘ب الحمبً ِمزشًٔخ ثبٔفؼبالد ٚعٍٛويبد عٍجيخ  ٚطبدِخ يز

 غيش رىيفيّخ. 
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What is TIR? 
 
TIR is a brief, one-on-one, non-hypnotic, person-
centered, simple and highly structured method for 
permanently eliminating the negative effects of past 
traumas. It involves repeated viewing of a traumatic 
memory under conditions designed to enhance safety and 
minimize distractions. 

 
What is TIR useful for? 

 
It is highly effective in eliminating the negative effects of 
past traumatic incidents. It is especially useful when: 

 a. A person has a specific trauma or set of traumas that 
she feels has adversely affected her, whether or not she 

carries a formal definition of “PTSD”. 
b. A person reacts inappropriately or overreacts in certain 
situations, and its thought some past trauma might have 
something to do with it. 
c. A person experiences unaccountable or inappropriate 
negative emotions, either chronically or in response to 
certain experiential triggers. 

 
 
 

رغزطيغ اٌذخٛي إٌٝ اٌّٛلغ اٌخبص  TIR* ٌّؼٍِٛبد إضبفيخ ػٓ 
    www.tir.orgفي شجىخ اٌّؼٍِٛبد االٌىزشٚٔيخ ػٍٝ:   

 ***  ٌٍحغض ٚاٌزغغيً يّىٓ االرظبي ػٍٝ األسلبَ اٌزبٌيخ: 
                                                د. عّبي دلذٚلي/  -ِحّٛد عؼيذد. *   

       394655/0528   /   0507569952          
 

 
 

http://www.tir.org/


 4 

 

 ٔبِظ اٌذٚسح:ثش

 
 اٌيَٛ األٚي:

رغغيً ٚدفغ سعَٛ االشزشان, طشػ اٌزشريجبد ٚػشع طؼٛثبد ِب ػٕذ 
 اٌّشزشويٓ.

 رؼبسف. دافؼيخ ٚعججيخ االشزشان, رؼجئخ ّٔٛرط ِؼٍِٛبد شخظيخ.
 ػشع ػبَ ٌٍجشٔبِظ ثشٌّٛيزٗ.

 ٔظشيخ, ٔمبػ, رطجيك.-ِٛضٛع االرظبي (1
2) TIR  راد رأصيش وجيش ثبٌزأويذ. ٘زا ِٕٛط في شيئيٓ, األٚي اٌظيشٚسح

ٚاٌضبٔي ِٙبسح اٌّيّغش في اٌغيطشح ػٍٝ االرظبي في اٌغٍغخ, ٘ىزا 
إٌٝ رٌه لٛأيٓ اٌزيغيش. عيخظض وً اٌٛلذ في رّبسيٓ ٚرذسة ثٙذف 

 في ٔغبػ.  TIRاوزغبة ِٙبسح إداسح عٍغخ 
 

 اٌيَٛ اٌضبٔي:
سح "إصاٌخ اٌحٛاعض اٌفىشيخ", اٌزي رغزؼًّ في يخظض ٘زا اٌيَٛ في طيشٚ

 TIRِغبالد حيبريخ ػٕذ ِزجظّش ِشحْٛ ػبطفيب, حيش ال يّىٓ رطجيك 
. في عبػبد ِب ثؼذ TIR -ٚأخز ٔزبئظ إيغبثيخ. يّىٓ اعزؼّبٌٙب وزغٙيض ي

 اٌظٙش , رجبدي عٍغبد في  
 "إصاٌخ اٌحٛاعض اٌفىشيخ".

 
 اٌيَٛ اٌضبٌش:

 األعبعيخ. TIRخ رؼٍُ ٚاٌزذسّة في رمٕي
 

 اٌيَٛ اٌشاثغ:
, عٍغبد ػالعيخ رذسيجيخ ٚرٍخيض اٌّٛضٛػيخ TIRرؼٍُ ٚاٌزذسّة في رمٕيخ 

 ػبَ.
 

 اٌيَٛ اٌخبِظ:
 رذسّة ػٍّي ٌحبالد ػالعيخ. رٍخيض ٚارفبق ػٍٝ اٌّزبثؼخ ٚاالششاف.

 
 
 

 ِٛاضيغ اٌذٚسح:
 

 دٚسح ارظبي. (1
 أْ رجمٝ أِبَ. (2

 ارغبٖ االٔزجبٖ.
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 اٌضمخ داخً اٌغٍغخ. ويف رؼًّ ِٕبخ ِٓ (3
 ِبرا يؼٕي "ِزجظّش" ؟! (4
 ِبرا يؼٕي "ِيّغش" ؟! (5
 ِبرا يغؼً حذس ِؤٌُ أْ يىْٛ طبدِب؟! (6
 ِغبساد: ارغبٖ اٌزغشثخ. (7
 اٌؼٕبطش ٌٍٕمبط إٌٙبئيخ ٌغٍغخ ػالعيخ. (8
 , ِزٝ رطجك ٘زٖ ٚرٍه؟! TIR  ٚUnblockingاٌفشق ثيٓ  (9

 ( ويف رشخض إٌّطمخ اٌّشحٛٔخ؟!10
 ٚ اإلدسان؟!( ػزجخ اٌٛػي أ11
 . TIR( ِٕٙبط عٍغخ 12
 Restimulation( ِب ٘ٛ إػبدح رحفيض؟! 13
 األعبعيخ ٚرٍه اٌّٛضٛػيخ. TIR( اٌفشق ثيٓ 14
 ( شجىخ األحذاس اٌظبدِخ.15
 

يٕظُ  فشيك خجشاء ػالط اٌظذِبد إٌفغيخ, وّب وبْ ٚثبعزّشاس دٚساد 
حغت رمٕيخ  ّٛضٛع اٌظذِبد إٌفغيخ ٚػالعٙب,ثاعزىّبي ِٕٙيخ ِزخظظخ 

 اٌزخفيف ِٓ رأصيش اٌحذس اٌظبدَ.
 

 
ثٙب ؼزشف . يغت اٌزٕٛيٗ ثأْ اٌذٚسح ِ(أوبديّيخبػخ ع 40أيبَ ) 5  ِذح اٌذٚسح:

عّؼيخ األطجبء إٌفغييٓ  ِٚٓ خاألِشيىياٌؼالعيخ  TIRA لجً عّؼيخ ِٓ
 . APA األِشيىييٓ

 
ي ٛحظيّىٓ اٌإضبفخ إٌٝ اٌزؼٍيُ اٌّجبشش ٚاٌزذسة اٌؼٍّي, :  ِٛاد رؼٍيّيخ

. ٌمذ رُ رؼشيت اإلٔغٍيضيخ أٚ اإليطبٌيخ اٌؼشثيخ أٚ ػٍٝ وزبة رذسيجّي )في اٌٍغخ
ٚرشعّخ اٌىزبة إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشثيخ, ِٓ لجً اٌغيىٌٛٛعييٓ ِحّٛد عؼيذ 

ّّٓ اٌغٛأت إٌظشيّخ ٚاٌزطجيميخ ٌزمٕيخ ٚعّبي اٌذلذٚلي  . TIR( يزض
 

 .يزُ االرفبق الحمب  اٌضِبْ:
 

 زُ االرفبق الحمب.ي  اٌّىبْ:
 
 

 شيىً.  1500  سعَٛ االشزشان:
 ، غيش لبثٍخ ٌالعزشداد.يىًش500 سعَٛ اٌحغض ٌٍذٚسح 

 
 اٌٍّفٔٙبيخ + 


