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 إعداد مدربات في الدعم النفس ي )ذكاء عاطفي(

 تعليمي

 ملشاريع مكتب ا -مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية 

 مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية

حمورية  –سقبا  –حزة  –عين ترما  الغوطة الشرقية  ريف دمشق 

 املحمدية -جسرين  –كفر بطنا  –

تقع الغوطة الشرقية في الجنوب السوري، على خاصرة العاصمة دمشق، وتمتد من سفح قاسيون على بساط 

 .كما تضم نحو ستين مدينة و بلدة 2كم 400أخضر يزيد على 

 366150نسمة، أي نحو  2096000نحو  2010بلغ تعداد سكان الغوطة بحسب اإلحصاء السكاني لعام 

% ليبلغ تعدادهم بحسب إحصاء مكتب التوثيق التابع للمكتب 80عائلة، فيما انخفض تعدادهم بنسبة 

 .ألف عائلة 80، أي ما يقارب ألف نسمة  400اإلغاثي املوحد في الغوطة الشرقية 

 شهران

13550  $ 

فت اآلالف من األيتام 
ّ
بعد أن دمرت آلة اإلجرام األسدية مجمل البنى التحتية في دمشق وريفها املحاصر وخل

هذه واألرامل وأسر املعتقلين واملصابين، ومع انتشار البطالة.. برزت الحاجة امللحة إلى برامج الدعم النفس ي في 

 .املنطقة للتخفيف من وطأة اآلثار املأسوية للشرائح االجتماعية اآلنفة الذكر

بعد أن نفذت مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية مجموعة من مشاريع الدعم النفس ي في دمشق وريفها الشرقي 

املحاصر  كدورات الدعم لألرامل ودورة املكفوفين ودورة تأهيل املعلمات ودورات تعليم الصوف للبنات 

يق من املرشدات املؤهالت الصغيرات وغيرها .. فإن هذا املشروع يكتسب أهمية خاصة ألنه يقوم بإعداد فر 

لتنفيذ مشاريع الدعم النفس ي في املدارس ومراكز كفالة األيتام واملساجد في املنطقة .. وهذا له دور كبير في 

 دعم الطفولة واملرأة ألنه ينتقل من تنفيذ املشاريع إلى تأهيل الكوادر املدربة لهذا الغرض . 

 

 بل 
ً
الثقافة  –سيخضع لجملة من املعايير تتمثل في: )محبة الطفل كما أن انتقاء املتدربات ليس عشوائيا

حب املطالعة  –الرغبة في العمل الجماعي  –املوهبة  –قابلية التعلم  –سرعة البديهة وقوة الحدس  –العالية 

 والبحث(.

 :وسيتم التحضير والتنفيذ للمشروع من خالل

 التعاقد مع محاضرين ذوي خبرة

 تجهيز برنامج الدورة

 عالن عن الدورة واستقبال املتدربيناال 

 البدء باملحاضرات 
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 املساجد ( –دور االيتام  –جولة ميدانية على )املدارس 

 اجراء امتحان للمتدربين )نظري ومشروع تدريبي(

 عرض املشاريع ومناقشتها

 

 تعريف املتدربات بأهمية الدعم النفس ي للطفل وأثره في بناء الشخصية..

 ليصبحن خبيرات في مجال الذكاء العاطفي.
ً
 تدريب املتدربات عمليا

 ايجاد شريحة في املجتمع قادرة على معالجة األمراض النفسية.

 توضيح أثر الحروب على األطفال وكيفية التخلص من نتائجه عليهم. -4

 تفعيل دور املرأة في املجتمع -5

اإلرشاد والدعم النفس ي ، قادرات على تقديم الرعاية النفسية للمرأة والطفل، متدربات مؤهالت في مجال 

 ومرجعيات ضمن املجتمع لهذا االختصاص ، خاصة في ظروف الحرب التي نعيشها.

12345678

تجهيز املكان وتحضير 

 البرنامج

        

         تنفيذ املشروع 

         تقرير مرحلي 

         التوثيقات

         االمتحان والتقرير النهائي

 املعلمات 50

 ستعود الفائدة على املجتمع بشكل كامل 
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