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 عامةنبذة 
 

ِّحاديَّة والمملكة االردنية الهاشمممممية حور م مممممو  ال  م  النفسمممم  تم توقيع اتفاقية بين حكومة ُجمهوريَّة ألمانيا اإلت 

 لى  (GIZ)حيث يعمل التَّعاُو  ال َُول  ايلمان   2016والعمل مع الصممم مال النفسمممية د  ايرد  د   االجتما  

  ضممممن االتفاقية هذه ن رجت .(BMZ)حادية للتعاو  االقتصمممادا والتنمية تنفيذ الم ممممو  بالنيابة  ن الوةارال االت

ِّحاديَّة ألمانيا ُجمهوريَّة حكومة بين االتفاقيةإطار  ميَّة ايردنيَّة الَمملكة وحكومة اإلت  د   الفن  التعاو  حور الهاشمممم 

  .2017و 2016والُمحادثال بين الحكومتين حور التعاو  الفن  د   1977
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( إلى تحسين حجم 2019-2017والعمل مع الص مال النفسية د  ايرد  ) النفس  االجتما  يه ف م مو  ال  م 

والمجتمعال الُمسمممممتلممممميفة ل جمين الت  تم انتيارها  بنا ا ,وجودال الخ مال الت  تق مها ال ولة والمجتمع الم ن  

 ت ريب الى الم ممممو  يه فد الق رال  بنا  صمممعي   لى أما لت مممارم  مع منتمال المجتمع الم ن . لى النهج ا

  االجتما   النو  نحو الحسممما مممية ذال واالجتما ية النفسمممية الخ مال مهارال  لى المسمممته دة الب ممممية الموارد

  النفسممممية الخ مال مجار د  متق مة ت ريبية دورال  ق  مع المسممممتفي ال للفمال المنا ممممبة وايةمال والصمممم مال

واإلنصمما  النفسمميين وايطبا  وايمها  االجتما يين والعاملين وناصممة ايردنية الجامعال لخميج  واالجتما ية

من طواقم وموادر النتام الصممممممح . تم توقيع اتفاقية مع جامعة اليمموي لتاويم مادال ت ريبية حور ن مال ال  م 

 المبنية  لى المجتمع د   ياق الهجمال. النفس  االجتما  
 

موك  جامعة الير
 

 أضممخم من واح ال لتصممب  تأ مميسممها منذ ملحوظ ب ممكل وتاورل ملكية بإرادال 1976  ام اليمموي جامعة تأ ممسمم 

  بمامج مختلف وتقمم م مليممة 13 الجممامعممة لمم  . المم ولممة تمم  مهمما الت  الممموقممة المكممانممة ذال ايردنيممة الجممامعممال

مممز لل را ممممال وايبحاع ود م  ١١وال متوراه د  مختلف االنتصمممماصممممال. ل يها  والماجسممممتيم البكالوريوس

  المنهجية الن ممممممماطال وتنفيذ المجتمع لخ مة الفمص اليمموي جامعة تودم التوجهال المهنية ل   الالبة. مما

لُمنتج الذا يتمتع بالمناق المواطن الصمممال  ا تنتج م  والتعلم التعليم د  والتميز االبتكار  لى وت مممجع اإلضمممادية

تماشمميا  النفسمم  االجتما  والتسممام  والحب باله ف. وبهذا تم ل الجامعة انتيار ممتاةا للت ريب د  مجار ال  م 

 .1مع أه اف ومخمجال الم مو  المذمور أ  ه
 

 مركز دراسات الالجئير  والنازحير  والهجرة القشية
 

ايميم حسن بن ط ر  تم تأ يب مممز درا ال ال جمين والناةحين تماشيا مع توجيهال صاحب السمو الملك  

. ر ممممممالة المممز 1997 ام  1396والهجمال القسمممممممية د  جامعة اليمموي تبعا لقمار المجلب اي لى للتعليم رقم 

الميادا والبح   المتميز ن مة قلمممممممايا ال جمين د  المناقة العمبية ود  العالم ون ممممممم الو   حور قلمممممممايا 

والناةحين وقلمماياهم وت ريب المسمماقال  بال جمين المعنية والبحوع ال را ممال إجما  المممز جمين. يُ ممجعال 

 مممز المتعلقة بالهجمال القسمممممممية وردع  مممممموية الو   وبنا  الق رال المحلية واإلقليمية د  هذا المجار. ل  

   بم والتعايش التسممام  وقيم ثقادة ون ممم بت ري د  نبيلة ر ممالة القسمممية والهجمال والناةحين ال جمين درا ممال

 .2المجتمعال واحتمام التنو  واآلرا  والتمميز  لى الو اية ومكادحة التِّامف

                                                 
https://www.yu.edu.jo/en/index.php/welcome-message 1 
http://rdfmsc.yu.edu.jo/en/about-center 2 
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 تفاصيل ورشة العمل
 

د   لى النهج المجتمع   المبنيةوالعمل مع الصم مال النفسمية د  ايرد   النفسم  االجتما  ورشمة ال  م  ق ل 

ومممز ( GIZحصممممميلة ال ممممممامة بين التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )د  جامعة اليمموي وه   2017مانو  ايور  14

 :به فال جمين والناةحين والهجمال القسمية د  جامعة اليمموي   درا ال
 

ن مال تق يم يعملو  د  مجار   تلق  الُم ان ل وايدكار من ال مممممما  المئيسمممميين من منتمال مختلفة •

   بما يخص ال ورال الت ريبية المتق مة.المحياة بها د  ارب  والمناطق النفس  االجتما  ال  م 

 حور إمكانيال ا تلادة المنتمال للمت ربين المساهمين د  ال ورال الت ريبيةتلق  التغذية الماجعة  •

 

 من مختلفة المنتمال المعنية. وم ارمة م اري 38حلم ورشة العمل 
 

النفسمممممم  ( وجامعة اليمموي شممممممهادال الت ريب المتق م د  مجار ال  م GIZيق م التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )

 د  نهاية الت ريب. - ل جمينالمبن   لى المجتمع د   ياق الهجمال القسمية  االجتما  

 

سميةيعمل  التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  ب  م من  جامعة اليمموي د  مممز درا ال ال جمين والناةحين والهجمال الق

(GIZ مكو  من )مسممممماقال  4( لتاويم منهاج  لى مسمممممتو  ال ار مممممال العليا )لخميج  البكالوريوس وما دوق

المجتمعية د   مياق الهجمال القسممية. يعتبم هذا الت ريب ايور من نو و و ميتم  النفسم  االجتما  حور ال  م 

ال الت ريبية طلبة ال ار مممممال العليا الذين يمتلكو  معمدة ومفايال د  مجار ن مال . تؤهل ال ور2018إط قو  ام 

من التخصمممصمممال المعنية م ل: الاب والتممي  و لم النفب و لم االجتما  والتمبية  النفسممم  االجتما  ال  م 

س  االجتما  اإلرشاد المتخصص لتمكينهم من تحسين ن مال ال  م  وأالخاصة  ة والصمود وتعزيز المنع النف

 2018ل   المهاجمين وال جمين والمواطنين ايردنيين. يب أ الت ريب ال ا م للممار ممين د  منتصممف شممهم أيلور 

 أ ابيع. 10ولم ال 

 

ية من نبما  د  مجار الهجمال ودرا مممممممال ال جمين  فاهيم ُم ن ل الم ية وال ما بين النتم ت مج  ت ريب  ية ال آل

لتابيق العمل  من ن ر التعلم المختلط )وجو ولوجو و ن بع  من ن ر وا النفسمممممم  االجتما  ون مال ال  م 

يتبعو متابة ما  أ ممممبو يناإلنتمن (. يابق الا ب ما امتسممممبوه من معمدة  مليا من ن ر الت ريب المي ان  لم ال 

 انجز وتق يم نتائج الت ريب.

 

 لص مال النفسيةوالعمل مع ا النفس  االجتما  التفسيم المناق  للت ريب  لى ال  م 
  

موجال من الهجمال القسمممية وحاالل اللجو  والنزوع  الميا مما ايم من نسمميج  إلىالمت حقة  ايةمال أدل

 إلىسكن للمواطنين وال جمين الذين يعي و  جنبا م أضح الحياال االجتما ية وطبيعة المجتمعال المحلية الت  

م ل هذه الحاالل الخوف واللممغوطال  لى  لقوحاالتهم. تخوتاريخهم ونبماتهم جنب  لى انت ف نلفياتهم 

الملمممممميفة. من ن ر الهجمال  المجتمعالالموطنين وال جمين وق  تؤثم  لى حالة اال ممممممتقمار وايمن د  

السيامال واال تق لية و  م  دحسب  بل الخسارال ال خصية ودق ا القسمية ال يختبم ال جئ الخسارال المادية 

دانل مخيمال ال جمين  ايمورالموارد. تتأةم الخبمال الممتباة بالصممم مال  ن ما تتأةم  ىإلق رال الوصمممور 

المليفة  م ار: تف   الفقم والتفمقة العنصمية والعنف واليأس. الكآبة المستممال ق  تزي   المجتمعالضمن  أو

 النفس  االجتما  ه  لل  م التوجي اإلطارالنفسية ال  ي ال مع الوق  )الممجع:  ايمماضب اإلصابةمن مخاطم 

 (.2017والعمل مع الص مال النفسية ل   التَّعاُو  ال َُول  ايلمان   
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وهيامل ال  م تساهم د  رداه الفمد و  م حاجتو للخ مال والت ن ل الابية.  النفس  االجتما  ن مال ال  م 

ومجتمعاتهم.  ن   وأ مهم ايدمادبين باإلجما  الميسم للمنعة  النفس  االجتما  وصف ن مال ال  م  يمكننا

النفس  تستايع ن مال ال  م  -والمجتمعال  ايدماداحتمام اال تق لية والكمامة وتابيق منهجيال التكيف بين 

االن ماج والتما ك المجتمع  والبنية التحتية )المص ر المممز الممجع  لل  م النفس   إ ادالتعزيز  االجتما  

أ(. تنفذ هذه الت ن ل  - 2009ايحمم ل تحاد ال ول  لجمعيال الصممممممليب ايحمم واله ر االجتما   التابع  -

  لى مستو  الفمد والمجتمع وتغا  صحة الفمد وامن و  مة البيمة.

 

 ايرد الت ريب المقتمع يتماشمى مع ريية وقيم ومباد  السميا مة الوطنية والخاة التنفيذية للصمحة النفسمية د  

  النموذج المتع د المواضمممممميع المعن  بالصممممممحة البيولوجية والنفسممممممية واالجتما ية  لى جميع الت  تعزة تبن

موادر م ربة ومؤهلة وملمة بالمعمدة ال ةمة لتوديم ن مال ال  م  إلىالم اية بالتمميز  لى الحاجة  اصممممع ه

 .النفس  االجتما  

 

ما بين النتميال والمفاهيم المق مة من مبار المختصممممممين المهنيين د  مجاالل  ت ريب يجمع  بال النهج المابق 

الهجمال القسمممممممية واللجو  والنزوع من جهة والجانب التابيق   ن طميق الن ممممممماطال العملية والتعلم المختلط 

بة ن ر )وجها لوجو و ن بع  الكتمونيا(  حيث يابق الالبة معمدتهم الج ي ال  من العمل  أ ممممممبو ينالمكتسمممممم

 .أ مالهمالمي ان  قبل تق يم  موضهم ونتائج 

 

 مجريات ومحتوى ورشة العمل 
 

 كلمة ترحيبية

 

رحب ال متور دواة المومن  م يم مممز درا ممممممال ال جمين والناةحين والهجمال القسمممممممية  اودة نائب رئيب 

ستين موليم  م يمال م مو  الجامعة ل ؤو  الجودال والممامز اي تاذ ال متور يو  ف أبو   وس وال متورال ممي

( GIZوالعمل مع الصممم مال النفسمممية د  ايرد  ودميقها من التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  ) النفسممم  االجتما  ال  م 

هيمال الت ريب وط ب ال را ال العليا والباح ين وجميع  وأ لا ة الم ارموجميع المنتمال ال ولية والمحلية 

 الحاضمين.
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 ياق د   النفس  االجتما  ن مال ال  م  يه ف الم مو  تاويم دورال ت ريبية لالبة ال را ال العليا د  مجار

. يتم انتيار المت ربين من طلبة ال را ال العليا من ضمن تخصصال 2018 ام  إط قوالهجمال القسمية  المزمع 

النفس  ضمن شموط ومعاييم انتيار صارمة. يجمع هذا  واإلرشادالاب والتممي  و لم النفب و لم االجتما  

مهارال  ابهموإمسوتمكين الالبة  ايماديميةمن جهة وتعزيز المؤ سال  اإلنسان الم مو  الت ريب  ما بين البع  

لتق يم العو  وال  م من ن ر  ملهم مع  أنم والكفايال المالوبة من جهة  النفسمممممم  االجتما  ن مال ال  م 

والمجتمعال الُملمممممميفة. يتبنى الت ريب النهج  اإل اقالوذوا  ة ممممممالهال جمين والناةحين والمهم ممممممين والفمال 

( ويجمع ما بين النتمية والتابيق اينتمن بع   بم الت مممممممارم  والمختلط )الت ريب وجها لوجو والت ريب  ن 

العمل   ن طميق الت ريب المي ان  من اجل تابيق جميع المهارال والكفايال والمعمدة المكتسبة. ويغا  قلايا 

 لى مسممتو  النو  االجتما    واإلنصممافوالمسمماواال  النفسمم  االجتما  تمتبط بالهجمال القسمممية ون مال ال  م 

 قلايا هامة. وايم ذلك من
 
 

 تعارف المشاركون 
 

 :مجاالل العمل التالية   د ليب حصمياو -ومنتماتهم. اا  ن اطاتهم  أنفسهمد  ب اية الورشة ق م الم ارمو  

العمل د  مخيمال ال جمين السوريين والعمل مباشمال مع ال جمين والناةحين والمهم ين والفمال اله ة بالتمميز 

والُمجتمعال الُملمممممميفة.  مل بع   اإل اقالوذوا  وايطفار لى اي ممممممم والنسمممممما  وال ممممممباب والمماهقين 

المزمنة  وايمماضم النفب السممممميما الم ممممارمو  د  مجار تو ية المجار. اا  ن ماتهم الم اية الابية و ل

والخ مال النفسية والخ مال االجتما ية والمساحال اآلمنة  واإلرشادوالتمبية الخاصة  ايوليةوالم اية الصحية 

 وإ ادالوالاوار   ايةمال أثنا والعمل د  مجار اال تجابال السميعة  ايطفارور اية وحماية  وايطفارللنسا  

. تغا  بع  المنتمال أنم د  المجتمع والت ريب وتمكين النسمممما  من ضمممممن ن مال  دماجاإل وإ ادال التأهيل

 .أيلا ايرد جميع محادتال المملكة  وبع  المنتمال تعمل نارج بعلها يغا  المناطق الحلمية و
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 مممز درا ال ال جمين والناةحين والهجمال القسميةد. دواة المومن    – مض تق يم  

 

الملك   ايميمإثم توجيهال  مو  1997تموة  28تأ ب مممز درا ال ال جمين والناةحين والهجمال القسمية د  

الحسمممن بن ط ر د  جامعة اليمموي. يعتبم المممز مكم  ل را مممال ال جمين والناةحين الت  تم  بالتعاو  مع 

. يم ى أنم مع ال جمين السمموريين وجنسمميال المنجزال  اي مار إلى إضممادةال جمين الفلسمماينيين والعماقيين  

 ".ايو طالملك  حسن بن ط ر المؤتمم القادم بعنوا  "ال جمو  السوريو  د  مناقة ال مق  ايميم مو 

 

يا  ايرد يسممممممتلمممممميف  عالم  بحاصمممممممل حوال  13حال % من ال جمين 20مليو  منهم  3% من جميع الجمين ال

 السوريين.

 

سوريين أجانب  مقابل 3المممز بأ   م ف المس  الذا قام بو % من المواطنين ايردنيين يعتبمو  ال جمين ال

 % منهم يعتبمو  ال جمين السوريين أص قا  وأقمبا   وناصة د  المناطق ال مالية من المملكة.97

 

 

قام مممز درا ممممال ال جمين والناةحين والهجمال القسمممممية بإبمام ال مممممامال المائ ال مع   ال جهال مانحة ل  م 

 :ايرد ال جمين د  

 

" لتعليم ال جمين زبالتعاو  من م مممممممو  "هوب ايوروب م مممممممو  م اد الممور من صممممممن وق االتحاد  •

لعليا  ويتلمن البمنامج بع ال درا ية للا ب بال را ال ا ل لتحاقالسوريين وتمكين الالبة السوريين 

 السوريين وال باب من الفمال اله ة والمهم ة د  المجتمعال المليفة. 

سكيو" الممور من االتحاد  • مس   إلجما ل  م تعليم ال جمين وم مو  "ماشف"  ايوروب م مو  "ري

 .ايرد حور المواهب السورية د  مخيمال 

لة الكورية ل • فة م مممممممو  الوما كا" للتعليم الخاص وال جمين بكل ل ول  "موي عاو  ا  مليو  دوالر  5.5لت

تُعنى  أنم ومسمممممموحال  وأبحاعو  ال درا ممممممال إلن مممممما  مممز ت ريب  لذوا االحتياجال الخاصممممممو 

 بال جمين السوريين والناةحين.

. مما اإلنسمما ي مماري المممز بمؤتممال ومنت يال دولية حور قلممايا ال جمين والتنمية المسممت امة وأمن  •

( موجز حور السمممممميا ممممممال التعليمية المتعلقة GIZق م المممز بالت مممممماري مع التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )

التَّعاُو   ال الث وب  م منمنت   ال( وبصمممم د تجهيز G20بال جمين أثنا  انعقاد قمة مجمو ة الع مممممين )

 .2018أذار  14( بعنوا  "ال جمو  د  مناقة ال مق ايو ط" يُعق  د  GIZال َُول  ايلمان  )

  

د  مجار تلوع المياه الفن  بتمويل من صممممممن وق  ايبحاعم ل م مممممممو   أنم يعمل المممز د    ال مجاالل 

ا مماة ال ممبكال اال ممت ممعارية  وايم ذلك من م مماريع البحث العلم  الوطن  ويتلمممن مماقبة مصممادر المياه بو

 .أنم وطنية 

 

 المجتمع  النفس  االجتما   مض تق يم  لل ورال الت ريبية د  مجار ال  م 

 

( ق م  مض حور اهم نصمممممائص GIZالسمممممي  جعفم الع وا   المسمممممت مممممار الفن  ل   التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )

 الت ريب مما يل :

 

ال جمين  بم العقود من   ال جنسمممميال دلسمممماينية و ماقية و ممممورية ويمنية وليبية وصممممومالية  ايرد ا ممممتقبل 

من أولى الخمم مممال المالوبممة لمم  م ال جمين. هنمماي بع   النفسمممممم  االجتممما  وايمهمما. تعتبم نمم مممال المم  م 
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 سمممممم  االجتما  النفالت  تعان  من اياب الو   والمهنية د  مجار تق يم ن مال ال  م  ايردنيةالمؤ ممممممسممممممال 

 ل جمين  دجا ل دكمال هذا البمنامج م  تنم  هذه المهارال وتوائمها مع  ياق الص مال ما بع  الحموب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسمممممماقال و مل وت ريب مي ان  وتجمع ما بين  4ق م العمض المعلومال حور ال ورال الت ريبية الت  تتكو  من 

التعليم الذا يجمع  أا -النتمية والتابيق العمل  للمعمدة والمهارال المكتسبة وذلك با تخ ام نهج التعلم المختلط 

 ن الم ممممو  د  منتصمممف  اإل   .  ممميتم نتمن ايما بين ال روس الصمممفية وجها لوجو والتعليم  ن بع   بم 

. 2018 أيلور. يب أ الت ريب د  منتصممممف شممممهم 2018مت رب بحلور نهاية حزيما   25وانتيار  2018شممممهم أيار 

يسممملم بع  ذلك ط ب ال را مممال العليا )المت ربين( تقاريمهم بامق ن قة   أ مممبو ينيسمممتمم العمل المي ان  م ال 

جامعة مممز درا ممممممال ال جمين د  ( وGIZال ممممممهادال من التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )ومبتكمال قبل ا ممممممت مهم 

 اليمموي. مما  يتم تقييم جميع مماحل الم مو .
 

  (2018 أولكانون  – 2017االطار الزمني )أيلول  الخطوات

 2017أيلور  مسودال المادال الت ريبية 1الخطوة 
 2017 أورمانو   ادة المت ربين تاويم المنهاج وا تل 2الخطوة 
 2018آذار  االنتها  من تاويم المنهاج 3الخطوة 
 2018أيار  15 الت ريب  إ    4الخطوة 
 2018حزيما   30 مت رب 25انتيار  5الخطوة 
 2018أيلور  15 ابت ا  الت ريب 6الخطوة 
 2018ثان  ت مين أور / ت مين   مل مي ان  / ت ريب  مل  )أ بو ين( 7الخطوة 
 2018ت مين ثان   تق يم العموض )الا ب( 8الخطوة 
 2018مانو  أور  حفل التخميج 9الخطوة 
 2018 أورمانو   تقييم الت ريب 10الخطوة 
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 مما يل : أ ابيع 10يستمم الت ريب )مما تق م( 
 اإلنتمن  )يوم(ت ريب وجو لوجو )يومين(  ت ريب  ن بع   بم  1المساق  اي بو  ايور

 ت ريب وجو لوجو )يومين(  ت ريب  ن بع   بم اإلنتمن  )يوم( 2المساق  اي بو  ال ان 

 ت ريب وجو لوجو )يومين(  ت ريب  ن بع   بم اإلنتمن  )يوم( 2المساق  اي بو  ال الث

 )يوم(ت ريب وجو لوجو )يومين(  ت ريب  ن بع   بم اينتمن   3المساق  اي بو  المابع

 ت ريب وجو لوجو )يومين(  ت ريب  ن بع   بم اإلنتمن  )يوم( 4المساق  اي بو  الخامب

 أيام( 5ن اطال مي انية وت ريب  مل  ) عمل ميداني اي بو  السادس

 أيام( 5ن اطال مي انية وت ريب  مل  ) عمل ميداني اي بو  السابع

 العليا  لى إ  اد التقاريميعمل طلبة ال را ال  عروض اي بو  ال امن

 اي بو  التا ع
 / تقديم تقارير

 يعمل طلبة ال را ال العليا  لى إ  اد التقاريم

 يق م طلبة ال را ال أ مالهم اي بو  العاشم

 تقييم الم مو  وتخميج تقييم 

 

 ممدق ملف  مض ال مائ  

 
 أسئلة وأجوبة

 

ومعاييم انتيار الم ارمين د  ال ورال الت ريبية. وما  هناي  ؤاال حور من  أ با تفسم معتم الم ارمو   ن 

هم "نبما  المي ا " ومن هم "المنتمال الُمسمممتلممميفة للمت ربين". مما ق م الم مممارمو  الم حتال والم ان ل 

ية وشمممممممارموا نبماتهم حور واآلرا  القي ِّ  تال وتوقي  ت ن ل ن مال ال  م  أم هاالتي طال  األزمةطبيعة مة ال

 :النفس  االجتما  

 

ةوار ايةمة  ولذلك ال نستايع وضع الخاط ال قيقة  أم  وج ا من الجمين  أونتنبأ بنهاية  أ "ال نستايع  -

 ."  تود  ج ا ب و  تحقيق حلمو بالعودال1948

سية  ا تق  بأ  التح ع  ن تق يم ن مال ال  م  أنا" - س  االجتما  ورا الجن  نوال من  7اآل  وبع    النف

حيث  ايةمةد  السمممنوال االولى من  النفسممم  االجتما  يجب تق يم ن مال ال  م ما  متأنما. جا  ايةمة 

 اآل ؟" النفس  االجتما  تتعاظم الحاجة لها. ما دائ ال تق يم ن مال ال  م 

 

 :األردناالجتماعي في -حول الدعم النفسي

 

د  ايرد : ق م الم ممممممارمو  نبذال  ن معاناال ايرد  أدمادا  االجتما  النفسمممممم  حور موضممممممو  ن مال ال  م 

ومؤ سال من "الوهن" بسبب ايةمة الت  طار أم ها وموجال اللجو  المت حقة من   د من ال ور والجنسيال 

اينم  مما يؤثم  لى الفمد والمؤ ممممممسممممممة والمجتمع  مع ذمم بع  الفجوال د  ايرد   "نق م ن مال ال  م 

د  ايرد  بالتأمي  لكنِّا نعان  من الفجوال بين النتمية والتابيق". تنبع أهمية ن مال ال  م  فسمممممم  االجتما  الن

بالصمممممحة وتعتبمها من  النفسممممم  االجتما  من التعميفال العالمية الت  تمبط ن مال ال  م  النفسممممم  االجتما  

ية  وانا أقور ال توج  صممحة نفسممية ب و  االحتياجال اي مما ممية والحقوق "ال توج  هناي صممحة ب و  صممحة نفسمم

النفسمممم  اجتما ية. هذا تعميف متكامل للصممممحة". مما تأت  ايهمية من أننا "نابق ن مال ال  م -صممممحة نفسممممية

لذلك هذه )مهارال( هامة لنا. نحتاج الوصممممور إلى الصممممحة  -د  مل وق  من الزما  ود  مل مكا   االجتما  

 النفسية".
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 معايير االختيار بالنسبة للتخصصات وشخصيات المرشحين: المشاركون: حول وأضاف

 

يجب تغاية جميع التخصممممممصمممممممال يننا جميعا مق م  الم اية ونحتاج لم ل هذه المهارال د  تعاملنا مع  -

 ال جمين ب كل مباشم.

(  ط ب ملية النفسمممممم  االجتما  )حور ن مال ال  م  بخلفية جيدةيتمتع طلبة ال را ممممممال العليا  أ يجب  -

قبور طلبة الاب يجب قبور طلبة  أردناالاب ال يتمتعو  باللمممممممورال بخلفية جي ال د  مجار  لم النفب. لو 

 .اإلنجليزا ايدب أوم ل التاريخ  أنم من نلفيال وتخصصال 

الفميق "ا تق  بأ  تنويع التخصصال ضمن الفميق ضمورية  لكن يجب  أ لا  تخصصات لى مستو   -

ي قائ ا واح ا للفميق مسؤور  ن دار ة وتحليل وا تنتاجال الحالة"  و"نحتاج إلى تخصصال يكو  هنا أ 

نبما  د  تكنولوجيا المعلومال وال  م النفسمم  والصممحة النفسممية.  إلىمختلفة ضمممن الفميق الواح . نحتاج 

الفميق للتعامل مع حالة واح ال. ال يوج  هناي شممخصمما واح ا لو   ال  أ لمما الخبمال بين  متمام إلىنحتاج 

  ". ش  ال يوج  مع يعمف مل ... تخصصال 

 نوال نبمال د  مجار ال  م النفس   ال خص د   8"ل ا في المكان المناسب، اختيار الشخص المناسب  -

االنتيار  لى  معاييمتُبنى  أ المكا  الخاأ ي مم نفسمممممممو وي مم ايمه ... هذا ت ميم د  االتجاهين". يجب 

ية ونعمف ما نسممممممتايع  أ ومعمدة ح ود المهنة. "يجب  األخالق نا المهن بو وح ود  أ نعمف ح ود نقوم 

 أ ممممممتايعيقور: ال  أ نعمف ح ودنا  م ار: يسممممممتايع العامل االجتما    أ ق راتنا ومعمدتنا"  و"يجب 

 مختص نفس ". إلىتحتاج  أن مسا  تك 

مهتم باالنلممممام لهذا  أن عاييم االنتيار  لى االهتمامال  يج ر طمع السمممؤار التال  "لماذا تُبنى م أ يجب  -

 ؟النفس  االجتما  الفميق الذا يودم ن مال ال  م 

تاغ   لى التخصصال "ال بأس من انلمام طالب تخصصو تاريخ طالما  الصفات والميزات الشخصيةإ   -

معاييم ابسط تلم معاييم جاذبية ال خصية  إلىيتمتع بال خصية المنا بة والجاذبية للقيام بالعمل" و"نحتاج 

 التمميز  لى التخصصال الابية". أ السلومية  وضا  واينماط
ما يتعلق باميقة تعاملهم مع ال جمين وتق يم الخ مال يجب انتيار المت ربين حسممممب  مممملومهم "وناصممممة دي -

 ية د  المجتمعال".رشاداال

النتم د  ميفية تابيق المهارال المكتسبة" و لينا التحقق من  إلى أيلا: "نحتاج تطبيق إلىتحويل النظرية  -

املين د  المنتمال شممماه نا الك يم من الع  -الفميق  إلىال نمي  من يتتاهم لينلمممم  ينناالسممملومية " اينماط

 .النفس  االجتما  ايم الحكومية الذا يمار و   لوميال  لبية  والبع  منهم يق م ن مال ال  م 

 التفميق بين المهنية واالحتمادية واالهتمام". إلى"نحتاج  -

: يتمتع طلبة ال را ممممممال العليا بمهارال تلممممممم الق رال  لى حماية الذال  ن طميق دصممممممل الرعاية الذاتية -

دأب   لى مسممما  ال  إيجاب   التقي  ب مممابة تتمتع بسممملوي 2013العواطف  ن  التعامل مع الحاالل. "د   ام 
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بسممممبب ما  الع ج السممممميما وتلقِّيهابالكآبة  إصممممابتهابالمسمممما  ال. ومان  النتيجة  اهتمامهابسممممبب  اينمين

 ". لذلك  لينا الجمع ما بين الممار ة ور اية الذال.أصابها

ر الة ال متوراه؟ هل  وا ر الة الماجستيم ويق مواأنهمن هم المسته دين؟ هل هم طلبة ال را ال العليا ممن  -

 الخميجين؟ ا تق  بوجوب تح ي  الفمة المسته دة بفمة نميج  وطلبة الماجستيم. أمنسته ف الالبة 

هم  -نفسممممميين  أنصممممما : "امت مممممفنا بع  العاملين االجتما يين الذا يتتاهمو  بأنهم ستتتتتتلالل الو يفياال -

 يستغلو  مهنة  لم النفب".

المجمو ة المؤهلة من حامل  شممهادال بكالوريوس العلوم واآلداب  ق  ن مميم لهم بخميج  ال رجة  إلىن مميم  -

والعمبية( ممن انهوا امتحا  التودل لتمكنهم  اإلنجليزيةايولى أو ما دوق الماجستيم )بسبب انت ف التسمية 

 اإلنجليزيةمن اللغة 

 

 حول المحتوى التدريبي 

 

تصمممممميم   بعين اال تبار  ن أنذهال الم مممممارمو  بع  القلمممممايا الهامة الت  يجب   تأمالمحتوى التدريبيحور 

 17د  هذا المجار "ل ا  الخبرات العمليةضتتعف   بسممبب التمميز  لى الت ريب المي ان أهميةالمادال الت ريبية م ل 
 إلىاذا ادتقموا  النفسممممم  االجتما   مممممنة نبمال  حتى طلبة ال را مممممال العليا ال يسمممممتايعو  تق يم ن مال ال  م 

الت ريب المتق م للالبة  إلىماد  وت ريب مي ان  وتابيق  مل "  و"نحتاج  إشمافالخبمال الصحيحة  ال يوج  

 دهم ليسوا مبت ئين". -تكو  ل يهم ق رال  أ يننا نتوقع  -من تخصصال معنية 

 

 أن " ايرد د   االجتما   النفسمممممم توج  حاجة لتصممممممميم بممجيال الهاتف الذم  به ف تق يم ن مال ال  م 

ماذا لو  ية التم ريب   ناذممل العموض الخ قة د  نهما مكلف  ايمم(؛ appsتصممممممميم بممجيمة المحمور ) أرد

 ويحتاج د م مال  وتسويق ود م تقن ".

 

ية ال جمين والناةحين والهجمال القسم ومممز درا ال( GIZ  شكم الم ارمو  التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )وأنيما

 هذه الفمصة لهم. إلتاحة وجامعة اليمموي

ال جمين والناةحين والهجمال القسمممممممية  ومممز درا مممممممال( GIZمنتموا الورشمممممممة: التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )

 ومقتمحال المنتمال الم ارمة مما يل : أ ملة لى  وأجابواا تجابوا 

 

 والصفات والسمات الشخصية: نجازاتاإلالفئة المستهدفة بشروط ومعايير االختيار، التخصصات، 

 

 ليا من مليال الاب  التممي    لم االجتما    لم النفب  دار ممممممالهو )م ار( طالب  الطلب المؤهلمق م  -

ِّ  اإلرشادوالتمبية الخاصة /  ال متوراه د  مجاالل  أومو  ر االل الماجستيم النفس  المتخصص ممن يحل 

 .النفس  االجتما  تتعلق بخ مال ال  م 
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 الالبال. آالفلو ا تبمنا جميع التخصصال مؤهلة  تصلنا  -

ال جمين والناةحين والهجمال القسمممممممية(  لى التمميز  لى  ومممز درا ممممممالاتفقنا )التَّعاُو  ال َُول  ايلمان   -

نتح ع  ن ت ريب "متق م"  أنناوبما  النفسمم  االجتما  الت  تسمماهم د  ن مال ال  م  التخصتتصتتات المناستتبة

لكن  نقوم بمماجعة التخصصال  .اي ا ية ايموريكونوا ق  ااوا  أ نتوقع من الملتحقين بال ورال الت ريبية 

 .أيلا باإلنجاةالو ننتم  ايماديميةوالمواضيع 

انتياره.  ممممممنعق   أ ممممممباب"ر ممممممالة التعبيم  ن االهتمام" لقياس م   اهتمام الاالب والنتم د   إلىنحتاج  -

حسممن االنتيار.  ممنأنذ وقمار  أدلمملمع جميع مق م  الالبال مما يسمما  نا د  اتخاذ  المقابالت الشتتخصتتية

المجمار والنسممممممما  الملتحقو  بمالتم ريمب. نهتم بمانتيمار  أ م ادبعين اال تبمار النو  االجتمما   والتواة  د  

 .أيلا  اإلمكا مت ربين من نلفيال مختلفة ق ر 

. لن نأنذ قمار ب و  قنا ال تامة. هذا  ممبب تنتيم المقاب ل ال ممخصممية وط اختيار ومعايير صتتارمةشتترل ينا  -

القلممممايا.  ممممنخلق بع   معمع مل مق م طلب. ونبحث بالعمق م  نتأم  من االهتمام الحقيق  وم   تعاطفهم 

 إلى إضممممادةا  الم مممممو ( انته بع نعق  تقييم بع ا ) وأنيماال الفعل. السمممميناريوهال لن رس ردِّ  أوالمواقف 

 المتابعة  لى مستو  المساق لقياس درجال تق م المت ربين وتوصية تق مهم للمساق التال .

بكل  النفسممم  االجتما  ن مال ال  م  أبعاديتعامل مع الممضمممى ويع   ايورهناي دمق بين الاب والتاريخ   -

 ايمورتبسيط  إلىالتعامل مع الممضى. نحتاج  إرشادالالمنهاج الاب  الذا يحتوا  لى  إلى إضادةوضوع 

 ور الة االهتمام. اإلنجاةال إلى أيلا ن طميق تح ي  التخصصال  لكنا  ننتم 

 

 التدخل: أوقات وأفضل األزمةحول طول فترة 

 

مليا  إدماجهم إ ادال نة م  يتم  30 ايممدولتهم. ق  يحتاج  إلىيعود جميع ال جمين دورا  لن ايةمة ن  انتها   -

 .ايصليةد  مجتمعاتهم 

 أثنا . حتى النفس  االجتما  ايم متأنم بالتأمي  لتق يم ن مال ال  م  ايمموق  الت نل دا   إلىلكن بالنسبة  -

. ق  يكو  الت نل متأنما لكنو ايةمةم م  ودالئل  لى انتها   أاال نم   أنناتسممممممتمم الخ مال مع  - ايةمة

 أ .  لينا النفسمممممم  االجتما  بنا  الق رال د  مجار ن مال ال  م  إلىاي حاجة ال يزار مالوب. ال تزار هن

 نمنع ت هور الحالة د  مماحل متق مة.

نفتمض  بأ  الممي   أاليجب  أو -ال يزار هناي الك يمو  تح  تأثيم الصمممممم مال. ممور السممممممنين ال يعن   -

تق يم  ايدلمممملتجنب تأثيم الصمممم مال ال حق )مت ةمة ما بع  الصمممم مة(. نعم  من  أوشممممف  من الصمممم مال 

  تممز المسا  ال  لى االحتياجال ايةمال وأثنا لكن دوليا  ايممد  ب اية  النفس  االجتما  ن مال ال  م 

 .النفس  االجتما  وتهمل ن مال ال  م  اي ا ية

 

 حول التدريب:

 

 .اإلنجليزيةلمصالحال باللغة اللغة العمبية مع تق يم ا ريبية بتعق  ال ورال الت -

مفوضية  إلىقانونية نتجو ال ت ارال ايلم نح د نبما  العمل المي ان   لكننا  نح دهم حسب الحاجة  م ار:  -

  وةارال الصحةاو  (WHOمذلك الى منتمة الصحة العالمية )(  وUNHCRايمم المتح ال ل ؤو  ال جمين )

 .النواح  الابية و الصحةل  ت ارال د  

بالتعاو  ربط النتمية بالتابيق العمل  والممار ممة  هذا  ممبب تنتيم ت ريب متق م وت ريب  مل   أهميةن ري  -

 بع  المنتمال. مع

. ت ريبنا اليوم اينتمن ت ريب مق م  الخ مة  بم  إلى(  هناي حاجة اينتمن علم  ن بع  ) بم بالنسبة للتِّ  أما -

نب أ  أ لخ مة ط بنا. لكن  لينا  إلكتمونيةيصممممب  ق يما ا اذ  لذلك  لينا العمل من ن ر مختبمال حا مممموبية 

 أوالذ. -مممز درا ال ال جمين والناةحين والهجمال القسمية  -من مممزنا 
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وبين المنتمال الم مممارمة   منتمو الورشمممة للم مممارمين  لى دت  قنوال االتصمممار والتواصمممل بينهم أم   وأنيما

والمقتمحال. ق م منتمو الورشممة نبذه  ن  اي ممملةالجلسممة  ن طميق طمع  أثنا وشممكموا لهم تعاونهم وتفا لهم 

 الجلسة التالية بعنوا  "مقهى العصف الذهن " حيث توة  بااقال لكتابة التعليقال حور المنهاج الت ريب .

 

ي تفاعلي 
: جلسة عصف ذهن   المقىه الدولي

 

 ق م منتمو الورشة جلسة "مقهى العصف الذهن " مما يل :

 

نقاط المساقال المئيسية. تم ل  لوع ق ب  ليو ت ور نمسة دمق بين نمب محاال بحيث تحتوا مل محاة  لى

يقة دق 12 – 10والت ريب المي ان . يُالب من الفمق الوقوف  لى مل محاة  4 - 1المحاال الخمب المساقال من 

 لى بااقال  تعليقاتهم ضممادةإلالميسممم الذا يق م المسمماق تارما لهم المجار  إلى  الصممادمال. يسممتمعوا ولحين  ممما

المسممماق التال . ود  نهاية الن ممماط  يق م   لىالق بة. ثم يتجهو  نحو المحاة التالية للتعليق  ايلواعتُلصمممق  لى 

 يل : ممامل ميسم ما ورد من تعليقال ب كل موجز لجميع الفمق. تم تلخيص الم حتال والتسايالل واآلرا  

 

 في سياق اللجوء االجتماعيمقدمة في الدعم النفسي  -المساق األول 

 مق مة  ن الهجمال وال جمين -

 والت مي  القسما  لى الفمد والمجتمعالتبعال واالنعكا ال للهجمال  -

   ايطم ال ولية  والسياق الوطن .2030حقوق اإلنسا   أه اف التنمية المست امة / ج ور أ مار  -

المصممالحال اإلنجليزية المتعلقة بمفاهيم الهجمال القسمممية  والحماية  والصمم مال النفسممية  واالضممامابال  -

 النفسية وأا مواضيع ذال صلة.

 

 :ايورمن اجل ا تبارها وإضادتها إلى المساق اقتماحال 

 ام م حاجةاي هم وايطفارالنسا   -النو  االجتما    <

 اللجو  أثنا العنف المبن   لى النو  االجتما    العنف ض  النسا  والفتيال  <

 اي مالقلايا العنف ما بع  الص مة  لى مستو   <

 من اجل الح  من هذه التاهمال -بع  اللجو  )دو  السن القانون (  للفتيال القاصمالالزواج المبكم  <

 أل مل النفس  االجتما  تق يم ن مال ال  م  <

 ل طفار النفس  االجتما  وميفية تق يم ن مال ال  م  الافلحقوق  <

 االتجار بالب م واالنتهامال العمالية والهجمال ايم ال م ية <

 غ والسلوياللغوطال العميقة وميف تؤثم  لى ال ما <

 التعميف ب ور مق م  الخ مال <

 يجب أ  تكو  المصالحال والنتائج ذال صلة بالعمم <

 مجتمعال ال جمين والمجتمعال الُمليفة لى مستو  االجتما ية  ايثم والنتائج <

 والنتائج واللغوطال و وامل اله اشة المعنية بأوقال الحمب والنزوعايثم  <

 اللجو  بين المجتمعال المتأثمال أثنا االجتما ية  ايدوارتغييم  <

 حورن قة ومبتكمال  إب ا يةالتفكيم "نارج الصن وق" باميقة  أهميةن م الو   بين الم ارمين حور  <

 النفس  االجتما  ن مال ال  م 

 والعلم بهمم الت ن ل ما بين المنتماللمق م  الخ مال  ايدوارالخ مة وتح ي   مق م ح ود ب التعميف <

 والنزوع اإلنسان ُمستويال اللجو   هناي اللجو  السيا   واللجو   عميفت <
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 متاهم التفمقة العنصمية الت  تتهم نتيجة التفا ل االجتما   بين ال جمين والمواطنين <

 اينم المنتمال  أ مارالع قال مع اآلنمين  ميف تعمف متى وميف تت نل د   إدارال <

 تابيق الت ريب العلم  <

 تقديمية وتمهيديةجلسات تعريفية  <
 م ونة السلوي <

 االجتما ية -الزواج المبكم للفتيال القاصمال )دو  السن القانون ( والنتائج النفسية  <

 د  المجار القانون  ايميةمكادحة  <

 االحتياجال النفسية للمجار <

 المتخصص  االجتما   ومعمدة الفمق بينها وبين ال  م النفس -ن مال ال  م النفس   <

 (مواد  نفسية  المصادر المستخ مة )شبكال  اجتما ية إيلاع <

 الممكن التنبؤ بها بالنسبة للمجتمعال المليفة ايمورالتنبؤ حور بع   <

 ةايولي ال النفسيةاإل عاد <

د  البل  الُمليف وتعميفهم  اإل اقةيغا  هذا حقوق ذوا  أ   نأمل اإلنسا بلو  المحتو  المقتمع بحقوق  <

لهم دانل  المتودمالالناةحين( حور الهيمال ال ا مة  إ  منأمل ةيادال الو   بينهم )أا بحقوقهم ووجباتهم. 

ون مال  النفس  االجتما  و  ال ن مال م ل ن مال ال  م  أ ا يةالبل  الُمليف الت  تق م مسا  ال 

 الت  يحق للناةع التسجيل بها. أنم اجتما ية واقتصادية 

 القانو  اإلنسان  ال ول  <

 وأدوارهاال ولية  اإلنسانيةالمنتمال  <
 

 
 

 والمجتمعوالعائلة لألفراد  االجتماعيخدمات الدعم النفسي  -المساق الثاني 

(   ايدوال  الخ مال  نتام ايحالة  لى المستو  IASC, IRC) االجتما  ت ن ل ال  م النفس   -

 المجتمع 

 النفسية ودهم االحتياجالتقييم  -

  أشكار امتساب التمكين  االجتما  دور النو   والمجتمع:الت ن ل  لى المستو  الفمدا  العائلة   -

 التحكم بالذال والتعامل مع التبعال  لى  بيل الم ار الص مة  التوتم  الخوف  القلق ...الخ.

 (.وذوا اإل اقةالخاصة )الموهوبين  االحتياجالذوا  لألشخاصالخ مال التعليمية  -

 الخاصة و ائ تهم. االحتياجالذوا  ايشخاص دإرشا -

 .والتعليم الخاصة. ال مج المجتمع   االحتياجالذوا  لألشخاصتحسين دمص التعليم العال   -

 المتابعة والتقييم لخ مال ال  م النفس  )قياس المداه( -
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 اقتماحال من اجل ا تبارها وإضادتها إلى المساق ال ان :

بقلايا تمتبط مع ذوا  ل يهم تخصصال أو/  اإل اقاليجب انتيار نسبة معينة من الا ب من ذوا  <

  اقالاي

 لهم المتاحةطميقة قياس رداه ال جمين  لى مستو  المصادر  <

 ةيارال مي انية لتقييم االحتياجال إجما  <

 حور مخاطم الزواج المبكم للفتيال القاصمالمجتمعية حم ل تو ية  إجما  <

 تقييم المصادر المتاحة واأ  يستايع د   لم النفب العاملين لى يجب  <

 التفميق بين مصالح : الت نل وال  م <

   المجتمع(اي مالتق يم العو  وال  م  لى جميع المستويال )الفمد   <

 حور المماحل العممية المختلفةالوال ية مهارال ال <

 الغلب  لى مستو  اآلبا  إدارال <

 لزواجلالقبلية والبع ية  الرشاداال <

: اي مال. م امل وايةواج اي مال أدماد: االتصار والتواصل بين اي مالتق يم الم ورال  لى مستو   <

 .اي مالدانل  ايدوار. اي مالدانل والع قال الغيم صحية التحالفال والع قال الصحية 

 حور الحاالل الخامال والاارئة اإللزام  اإلدصاع <

 الو   القانون  <

 والخصوصيةالقوانين بين النزا ال  <

 ةايولي ال النفسية اإل عاد – <

 المجتمعية ادلاإلرشادد م  <

 الم ر ية الرشاداال  <

 الجما ية )للمجمو ال(ال رشاداال <

 اإلحالةنتم  <

 
 
 
 
 
 
 

 المساق الثالث: التواصل الفعال وتحويل النزاعات

 واال تما  الن ط  والتعليقال البنا ال(مباد  التواصل الفعار )م ل التواصل ايم العنيف   -

 التعامل مع التوتمال والصما ال والعنف والقوالب النماية: الو اطة واال ت ار -

 الجوانب ال قادية )تعبيمال من الناحية ال قادية والمجتمعية( حور المداه -

 الم اية الذاتية والكفا ال الذاتية -
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 :ال الث المساق إلى وإضادتها ا تبارها اجل من اقتماحال
 :الوح ال هذه أهمية أ باب

 يحتاج ال جئ معمدة حقوقو <

 تخفيف وطأال التوتم أثنا  العمل مع ال جمين وهذا د  ااية ايهمية <
تصنيف المفاهيم الخاطمة المنت مال بين بع  دمال ال جمين  م ار: يخادو   ستايع مق مو ال  م النفس  ايجتما  ي <

 من المجتمعال المليفة
 لعب أدوار الو اا  بين ال جمين والمجتمع الُمليف النفس  االجتما  ستايع أو ق  يحتاج مق مو ن مال ال  م ي <

 

 الخصائص و المؤه ل المالوبة:

 اداتو   معمدة البيمة ايصلية الت  آتى منها ال جئو دهم ثقادة ال جمين وأ مارهم وأنماطهم الفكمية وشخصياتهم <

 تلف حسب العمم()يمكن ا  تخ تقالي ه
يلعب دور هاما د  أدا   النفس  االجتما  يجب انتار الا ب من دمال  ممية منا بة "إ   مم مق م ن مال ال  م  <

 الخ مة إضادة إلى تمتعهم بالجاذبية  يحب يتمتعوا بابيعة هادئة ومتعاطفة مع التفميق بين مفهوم العاف والتعاطف.

االنتيار  -ل "يجب أ  تكو  هذه المهارال من ال موط اي ا ية والمتالبال المهارال اي ا ية ل تصار والتواص <

 ب المعمدة والخبمال من بعلهم البع ".اتستكالا ب يستايع  –
 

 ما الذا ينبغ  ت ريبو  لى الوح ال؟
 

 أثنا  النزا ال النفس  االجتما  دهم أدوار العاملين  لى تق يم ن مال ال  م  <
 و السما .اإلصغا   مفهومو تابيق  دهم <

 التواصل ايم اللفت  وميفية التحكم د  لغة الجس  <
 قبور الذال وقبور اآلنمين )التسام  واحتمام التنو ( <
 د م ايقما  <
 

 :اي اليب والتقنيال المقتمحة
 لعب ايدوار <

 ن اطال تعاونية وتمديهية <
 ال راما النفسية <
 تقنيال مقاومة نااب الكماهية <
 ميفية جمع ال جمين والمجتمعال المليفة معا وممار تها د  ال ورال ودمجها د  الن اط المي ان تصميم أن اة حور  <
 

 ببالنف العناية
 لحصور  لى مسا  ال ومتىميفية االموظفين بحاجة إلى معمدة  -مهم للغاية من ال

>  

 دصل الحياال الخاصة والعمل <
>  

 ين مجوا  اطفيا مع الحااللال   أ يجب  لى المت ربين <

 اق  مال اإلره <

 دمج الم اية الذاتية د  العمل اليوم   <
 د م ايقما 

يمكن لمق م  ن مال ال  م اإلجتما   م ارمة تقنيال الم اية الذاتية الخاصة بهم مع ال جمين لمسا  تهم  لى  <

 اإلجهادالتوتم و التعامل مع
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 النفسي االجتماعيالمساق الرابع: التقنيات الذكية المستخدمة في تطبيق خدمات الدعم 

 اينتمن  لى  االجتما يةالخ مال النفسية  -

 االجتما يةا تخ ام التقنيال الذمية د  الخ مال النفسية  -

 اإللكتمون  بم المواقع  اإلرشادتق يم  -

 للا ب اإللكتمون  اإلرشادن مال  -

 

 اقتماحال من اجل ا تبارها وإضادتها إلى المساق المابع:

 

 ؟ م ار:اإللكتمونية النفس  االجتما  لتق يم ن مال ال  م  إليهاما ه  مستويال التعليم الت  نحتاج  <

 قصص نجاع ودرا ال الحالة إلىنحتاج  -

  اإللكتمون  رشادا تخ ام ن مال اال لى  ميفية القيام بت ريب الم ربين  -

 الصول؟ أمهل نتواصل الكتمونيا  ن طميق الابا ة  -

 ؟ م ار:اإللكتمونية النفس  االجتما  ما ه  التح يال الت  ق  تواجو تابيق ن مال ال  م  <

 بيم الوجوانم  تع إ ال نستايع  -

 ميف نحادظ  لى الخصوصية -

 وقلايا متعلقة بالمخاطم ب كل  ام اإللكتمونيةرال ا  تاي أ لوب ن  ا تخ ام  أن قيةقلايا  -

 اإللكتمونية الم ورالتق يم  إلى إضادة للم اية الوال ية إلكتمونيةتابيقال  <

 (Cloud Management System  CMSنتام ادارال "الغيمة" ) <

 يةرشاداالجلسال هيكل ال <
 الخ مة المق مة تنا ب طبيعة الحالة إ التأم  من  <

 
 

ي 
 
 النشاط الميدان

 

 

 اقتراحات من اجل اعتبارها وإضافتها إلى النشاط الميداني:
 "استقبال الحالةكان هناك استفسار حول عدد ساعات التدريب الالزمة لهذا التدريب، وسؤال حول "كيفية  <

   د الم ارمين مت ن  ج ا <

 مقاب ل شخصية النتيار الم ارمين د  البمنامج الت ريب  إجما  <
اين اة جهود تأ يسية والتابيق والممار ة قبل تابيق  إلىللعمل المي ان  ايم مادية  نحتاج  أ بو ينم ال  <

  المي انية

 بك يم من الجز  المعن  بالتابيق العمل  أمبمالجز  المعن  بالنتميال  <
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المساقال  ا  طبيعةم  يتمكن الفمد من امتساب مهارال مادية وناصة  أطورلو مان  دتمال الت ريب  أتمنى" <

ال تكو  هذه التابيقال مادية من منالق النو ية  أحيانا أوعملية الل تابيقاال ويتقصها ةنتمي ايالب  لى

 واحيانا تُذمم من باب الموتين من اجل التخمج" -والكمية 

 يكو  هناي ت ريب  مل  بع  مل مساق ت ريب  أ يجب  <

 ال ج ا ولن تحقق الفوائ  الممجوالمالفتمال قصي <

النفس  الت  تخلو  واإلرشادهناي بع  التخصصال م ل  لم النفب  ايردنيةلأل ف  د  بع  الجامعال  <

يكو  هناي   د معين من السا ال  أ من اجل الممار ة المهنية. يجب  ةت ريب  مل . وهذه هام أامن 

 ة.خ مال  وناصة يننا نتح ع  ن مق م  ( للت ريب المي ان المعتم ال)
 النفس  االجتما  ال  م  تعلم وتابيق المنهجيال الج ي ال د  مجار ن مال <

 لألطفار وال ابمن ن ر ان اة تمديهية االجتما    -ال  م النفس  تق يم  <

 بع  المفاهيم الخاطمة إليلاعبع  الن اطال الت  وردل ضمن المساقين ال ان  وال الث  إجما  <

 النفس  االجتما  الم ارمة د  تحليم وتخايط ن اطال ن مال ال  م  <

وتق يم د  الم ارس ال جمين  الا ب   من ن ر االتصار والتواصل مع المي ا التمميز  لى العمل د   <

 التقاريم الت  تعكب احتياجاتهم وتح ياتهم الحقيقية

 والجلسال الجما ية ال  م مجمو الان ا   <

جار ن مال ال  م يكو  ل   المنتمال مختص د   لم النفب يودم الم اية للكوادر العاملة د  م أ يجب  <

 النفس  االجتما  

 مش ين والم المختصيين النفسيين حلور الجلسال الفمدية والجما ية مع  <

 حلور جلسال التو ية <

الت ريب يممز  لى توديم الخ مة المنا بة المالوبة من الت نل  م ار: تماش  مستو  الخ مة  أ التأم  من  <

 مع ممحلة الحالة

 الم ارمين بع  انتها  ال ورال الت ريبيةاال تممار بمتابعة  <

 يجب متابعة الم ارمين من المنتمال الت  يعملو  بها )ت ريب( <

 
 

 المنظماتالتدريب لدى 

 

من الع ي  من المنتمال الت  تاو   با تلادة المت ربين لتلق   اإليجابيةمان  هناي الك يم من ردود الفعل 

اال تلادة من اجل  إمكانيةالخ مة والتوجيو. بع  المنتمال آثمل العودال إلداراتها للت اور حور  أثنا ت ريب 

 العمل والت ريب.

الم ارمة با تلادة المت ربين لما د  ذلك من دائ ال جمة للجميع و لى جميع ون جعكم  لى  ايبوابنفت  

 المستويال.
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 تلخيص نتائج جلسة العصف الذهن 

 الق بة لجميع الم ارمين. ايلواعاط  قام مل ميسم بإيجاة الم حتال الموجودال  لى د  نهاية الن 

 

 لختاما

والعمل مع الص مال النفسية د  ايرد  ل   التَّعاُو   النفس  االجتما  د. مميستين موليم م يمال م مو  ال  م 

مين والناةحين والهجمال القسمية شكما ( وال متور دواة مومن  م يم مممز درا ال ال جGIZال َُول  ايلمان  )

 الم ارمين  لى تعاونهم ود مهم  مما  يتم توةيع وقائع االجتما  / تقميم ورشة العمل  لى جميع الم ارمين.

 تصميم المادال الت ريبية. أثنا جميع الم حتال وُم ان ل الم ارمين تؤنذ بعين اال تبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومال  نمجو االتصار مع:لمزي  من 

 refuge@yu.edu.joجامعة اليمموي  د. دواة المومن : 

 @giz.deChristine.mueller  د. مميستين موليم: النفس  االجتما    م مو  ال  م ايلمان التعاو  ال ول  

 

 

 
 الئحة المنظمات – 1مرفق 

 

mailto:refuge@yu.edu.jo
mailto:Christine.mueller@giz.de
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 اسم المشارك اسم المنظمة

 وداد التميم  CARE ميم ال ولية

احم  يو ف  الم بن   MSF أطبا  ب  ح ود

 مفارج

 م  ةهيم ملكاوا جمعية حماية اي مال والافولة

مميم قا م محم   حماية اي مال والافولةجمعية 

 جمادال

 آال  المصما  الابية ال ولية الهيمة

 مصافى  مدانو  الابية ال ولية الهيمة

    مح  ال ين  IRC ال ولية  اإلااثةلجنة 

 ب تاوا

 رام  الهام  IRJ المم ا –اإلااثة اإل  مية ايردنية 

 ليلى طوقا  ايردن  ايحممالوطنية لله ر  الجمعية 

 رةا   بي  ايردن  ايحممالوطنية لله ر  الجمعية

 موهاتاها تيم اتحاد الممأال ايردنية

KFH اريج  اممين 

 نيكوالس مموميم MSF-F دمنسا –أطبا  ب  ح ود 

 تيفان  مموتيل MSF-F دمنسا –أطبا  ب  ح ود 

 منى انابو   MSF-F دمنسا –أطبا  ب  ح ود 

  ليما  MSF-Sإ بانيا  –أطبا  ب  ح ود 

 داطمة  لما  MSF-Sإ بانيا  –أطبا  ب  ح ود 

 رون  ةريق  ميم   مور

 أال  شحادال ميم   مور

 الجمعية الابية السورية ايمميكية

SAMS 

 داطمة احم   بي ا

  ل  العودال جامعة اليمموي

 دماس قميتع الجبور جامعة اليمموي

 رنيم أبو مو ى جامعة اليمموي

 د. احم  ال ميفين جامعة اليمموي

 ه   جميل المقبل جامعة اليمموي

 دماس الجبور جامعة اليمموي

 نااطبةو وياعمد.  جامعة اليمموي

 بلقيب  ودال جامعة اليمموي

 نواة أبو ا ع  جامعة اليمموي

 ه  ةياد  بوين  جامعة اليمموي/ طالبة

 جامعة اليمموي /

 درا ال ال جمينمممز 

 والناةحين والهجمال القسمية

 

 

د.دواة أيوب المومن   

 م يم المممز

د. احم  العمود مسا   

 م يم المممز

 بتور ةياد القوا مة

 حنين  اطف الماةية

 شموق ماض    ما 

 ه  أبو ين 

 حسين دمي  ابماهيم

 رياض قا م الاعان  

  و ن الاعان 

 التعاو  ال ول  ايلمان   

 النفس  االجتما  م مو  ال  م 

 جعفم   وا 

 جنولجوليا 

 مارينا الح اد

 جامعة اليمموي /

 مممز درا ال ال جمينرئيب 

 والناةحين والهجمال القسمية

 د. دواة المومن 

 جامعة اليمموي /

 مممز درا ال ال جمينرئيب مسا   

 والناةحين والهجمال القسمية

 احم  العموض د.
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جدول اعمال ورشة العمل – 2مرفق   

 

 2017مانو  ايور   14والعمل مع الص مال النفسية د  ايرد    النفس  االجتما  ورشة  مل ال  م 

 ارب  -

ذ  10.00  التسجيل صباحا

ذ  10:15  تمحيب وتعارف صباحا

ذ  10:45  درا ال ال جمين والناةحين والهجمال القسمية مض تق يم  من مممز  صباحا

 م يم مممز درا ال ال جمين والناةحين والهجمال القسمية  د. دواة المومن  - 

 يوسف أبو عدوس نائب رئيب الجامعة ل ؤو  الجودال والممامز اي تاذ  د. -
والعمل مع الص مال النفسية د   النفس  االجتما  م يمال م مو  ال  م  -

 (  د. مميستين موليمGIZايرد   التَّعاُو  ال َُول  ايلمان  )

ذ  11:00  ا تماحة قهوال صباحا

ذ  ١١:١٥  والعمل مع الص مال النفسية  النفس  االجتما   مض تق يم  حور ال  م  صباحا

 أ ملة وأجوبة ع  التهمب:٥1١٢

 و صف ذهن جلسة تفا لية  بع  التهم ١٢:٤٥

 تلخيص الجلسة التفا لية والعصف الذهن  بع  التهم ١:٤٥

 نتام بع  التهم ٢:١٥

 اذا  بع  التهم ٢:٣٠
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عرض الشرائح – 3مرفق   
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