
دعوة لتقديم الطلبات
اإلجتماعي والحوار-الماجستير المھني التنفيذي في الدعم النفسي

يين والفنون التطبيقية، والمھن والتربية، الماجستير بھدف مساعدة االختصاصيين والناشطين في علم النفس، والعمل االجتماعي،صّمم 
ليزيدوا معارفھم بمجموعة واسعة من المسائل النفسية االجتماعية المرتبطة بالمجتمعات التي تضربھا في الطب والطب العيادي 

.  النزاعات والنزوح، وبالحوار االجتماعي في البيئات التي تضربھا النزاعات، واستخدام األدوات الثقافية واإلبداعية في المجالَين
.ويتمّثل الغرض النھائي في حمل الطاّلب على تطبيق ھذا الفھم األساسي في عملھم مع الشعوب المتضّررة

 ما ھو البرنامج:

الدفعة الثانية
2014‐2015 

مع (أّما تعليم الحلقات الدراسية فسيتّم في عطلة نھاية األسبوع . 2015إلى أيار  2014تمتّد دورة الماجستير من تشرين الثاني 
 ً .، مّرًة كّل أسبوَعين، وذلك من أجل تسھيل مشاركة االختصاصيين العاملين)أّيام الجمعة ضمنا

سيقوم الطالب بموازاة ذلك بعمل ميداني يسمح لھم بتلقي التدريب أثناء عملھم من خالل تطبيق األساليب والمفاھيم واألدوات 
وستتولّى مجموعة من الخبراء الدوليين، إلى جانب خبراء لبنانيين وإقليميين، . المكتسبة خالل الدورات

.  تعليَم الحلقات الدراسية، لتقديم لمحٍة عامة متنّوعة عن أبرز المواضيع ذات الصلة

:مجاالت أساسية 3ينقسم البرنامج إلى 
المجال النفسي االجتماعي -أ
الحوار والوساطة في النزاعات -ب
الفنون واإلبداعج-

ستتضّمن المنھجية تدريس مقّررات، ومحاكاة، وعروض عن الممارسات الفضلى، وورش عمل تجريبية، وعمل ميداني   •
.موّجه

كيف سيطّبق:

ً  15اختصاصياً لبنانياً و 15سوف يتّم تقديم ھذا البرنامج لـ على المتقّدمين حيازة إجازة في أحد االختصاصات . اختصاصياً سوريا
ب النفسي، الفنون التطبيقية، األنتروبولوجيا باإلضافة إلى خبرٍة ال تقّل والط الطبالتربية، علم النفس، العمل االجتماعي، : التالية

.  عن ثالث سنوات في العمل مباشرة مع الشعوب المتضّررة من األزمات أو في أطر ما بعد النزاعات
  

يجب أن يكون الطالب من العاملين حالياً في تقديم الدعم النفسي االجتماعي، أو التنشيط، أو أنشطة الحوار االجتماعي ضمن ھيئة 
.أو منّظمة

يجب على المنّظمة الممّثلة أن تتعّھد بإبقاء المرّشحين الذين تّم اختيارھم لمدة سنتين من بعد انتھاء البرنامج، إضافة إلى تغّيبھم 
.يوَمي عمل كّل شھر للمشاركة في الماجستير وإجراء العمل الميداني في إطار ھيكلية المنّظمة وأنشطتھا

والجدير بالذكر أّن أّي إصدارات متعلّقة بموضوع الماجستير، أو سنوات أكاديمية إضافية ودراسات اختصاصية في القطاعات 
.المتنّوعة ذات الصلة، وسنوات الخبرة اإلضافية، والتوازن اإلقليمي، ستشّكل معايير إضافية في عملية اإلختيار

َمن يستطيع التقّدم للبرنامج :
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نسخة عن السيرة الذاتية  •
رسالة  يوضحون فيھا سبب الرغبة في اإللتحاق بالبرنامج   •
الشھادات ذات الصلة/صورة عن الشھادة  •
ة الممّثلةيرسالة تعّھد من المنّظمة أو المؤّسسة أو المنّظمة غير الحكوم  •

:ترسل المستندات المطلوبة على العنوان اإللكتروني التالي 

 المستندات المطلوبة:

  2014نوفمبر /تشرين الثاني 30، 29، 28: التواريخ: 1المقّرر   •
/تقديم المفاھيم الرئيسية لمقاربة المنّظمة الدولية للھجرة حول الصّحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والحوار/بناء الفرق

فريق العمل األكاديمي وخيارات العمل الميداني-عرض الخّطة التربوية
 2014ديسمبر /كانون األّول 14، 13، 12: التواريخ: 2المقّرر •

نحو مقاربة متكاملة لتحويل النزاع: حول تقاطع الثقافة العميقة والھيكلية العميقة
  2015يناير /كانون الثاني 11، 10، 9: التواريخ: 3المقّرر  •

المعايير الدولية وإرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت /مقاربة مجموعية للدعم النفسي االجتماعي
حول دعم الصّحة العقلية والرفاه النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ، التكامل 

 2015يناير /كانون الثاني 25، 24، 23: التواريخ: 4المقّرر •
نموذج الحلقة المرّكبة. استخدام المقاربات اإلبداعية للدعم النفسي االجتماعي والحوار

  2015فبراير /شباط 8، 7، 6: التواريخ: 5المقّرر •
.تقييم االحتياجات والموارد النفسية االجتماعية 

  2015فبراير /شباط 22، 21، 20: التواريخ: 6المقّرر •
الوساطة في النزاعات على النطاق الصغير 

المقّررات :

الدفعة الثانية
2014‐1015  

سوريالبنان

 IOMBeyPSSMaster@iom.int  
  9611841705+: ھاتف 
9611841701 +: فاكس  
بناية مبارك، شارع عدنان حكيم، : عنوان مكتب المنّظمة الدولية للھجرة 

بئر حسن، جناح، بيروت، لبنان
  2014تشرين األول  20: خالل مھلة أقصاھا  وذلك 
: للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ 
"النفسي االجتماعي والحوار"منّسقة الماجستير :  نسرين ياسين 
nyassine@iom.int: البريد االلكتروني 
25 55 24‐71‐00961/  70 88 92‐3‐00961: ھاتف 

IomDamascusPssGroup@iom.int
963116121406+: فاكس 963116121370 +:  ھاتف

،مّزة، فيالت شرقية: عنوان مكتب المنّظمة الدولية للھجرة
-الدينشارع مدينة الشباب، بناية شھاب  
 No 27P.O.Box 7937دمشق، سوريا

:للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ
ميساء حسن

النفسي اإلجتماعي في سوريابرنامج المنّسقة 
 MHASSAN@iom.int: البريد االلكتروني

999891425‐00963: ھاتف
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2015مارس /آذار 8، 7، 6: التواريخ: 7المقّرر •
لمحة عامة عن طرائق اإلرشاد النفسي

2015مارس /آذار 22، 21، 20: التواريخ: 8المقّرر •
العالج بالفنّ /العالج بالدراما

2015أبريل /نيسان 19، 18، 17: التواريخ: 9المقّرر •
الحوار

2015مايو /أّيار 3، 2، 1: التواريخ: 10المقّرر •
.عرض ومراجعة الممارسات الفضلى الستخدام الطقوس والثقافة في الحوار والترميم/أرشيفات الذاكرة والتاريخ الشفھي

2015مايو /أّيار 17، 16، 15: التواريخ: 11المقّرر •
مسرح المقموعين 

2015مايو /أّيار 31، 30، 29: التواريخ: 12المقّرر •
البحث /المناقشة النھائية حول العمل الميداني/الموجز الختامي

المدّربون :

، وأحد أبرز ”Cardboard Citizens“مدير ورئيس تنفيذي لشركة مسرحية فريدة -، مؤّسسAdrian Jacksonأدريان جاكسون،   •
.الوجوه في مسرح المقموعين في العالم أجمع

  
سنوات في العمل مع برامج الصّحة  7لديھا خبرة أكثر من . اخصائية في علم النفس العيادي وأخصائية نفسية إجتماعية آمال عطايا، •

وھي حالياً مديرة . ليبيا، وسوريا/النفسية والبرامج النفسية االجتماعية في أطر الطوارئ في لبنان، والكونغو، وھاييتي، وشمال إفريقيا
.    البرنامج النفسي االجتماعي التابع للمنّظمة الدولية للھجرة في لبنان وسوريا

  
 La: "من بين مؤلّفاته. دكتوراه في علم االجتماع، العميد السابق لمعھد العلوم االجتماعية التابع للجامعة اللبنانيةفريدريك معتوق،  •

preséntation de la mort de Imam Hussein á Nabattiye"و ،"Les contradictions de la sociologie arabe" ،
).فرنسي -انكليزي –عربي " (معجم العلوم االجتماعية"، و)بالعربية" (مسرح العّمال المھاجرين في فرنسا"و
  
رئيس قسم الصّحة النفسية الشاملة واالستجابة النفسية االجتماعية والتواصل بين ، Guglielmo Schininàغولييلمو سكينينا   •

الثقافات في المنّظمة الدولية للھجرة، وھو خبير في نشاطات الدعم النفسي االجتماعي مع المجموعات السّكانية المھاجرة، والمتضّررة 
وقد صّمم وأدار وأشرف على برامج للدعم . وھو يعتَبر شخصية بارزة في مجال المسرح االجتماعي. من حاالت الطوارئ والحروب
المدرسة الصيفية للتدخل وھو يدير . بلداً في أوروبا، والشرق األوسط، وأفريقيا، وجزر الكاراييب 30النفسي االجتماعي في أكثر من 

أّما . ة ذات صلة‘وقد دّرس في برامج ماجستير متنوّ . في جامعة سانت  آنا في بيزاالنفسي اإلجتماعي في حاالت الطوارىء والنزوح 
 Intervention, The Drama Review, Research in Drama Education, IOM psychosocialمقاالته فنشرت في 

Notebooks, Trainsfaires  وفي منشورات متعّددة ومتفّرقة  .
  

المقّررات :

الدفعة الثانية
2014‐1015  
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Ilariaإالريا توتشي   • Tucci مجازة من األكاديمية الوطنية اإليطالية لفّن المسرح في روما، وحائزة شھادة الماجستير في علوم ،
وھي تحّضر حالياً أطروحة الدكتوراه عن استخدام الفّن والثقافة في برامج التعويض في معھد السالم في . السالم في جامعة بيزا

.أوسلو

من أكاديمية الفنون، والموسيقى " إخراج مسرح الدمى"، بتخّصص في "اإلخراج المسرحي"، ماجستير في كريم دكروب  •
مة الدولية للھجرة يج المنظَّ التنشيط النفسي "  الجامعة اللبنانية، حائز ماجستير في-والسينما، في سانت بطرسبرغ في روسيا؛ خرِّ

قتھا الحرب اإلجتماعي ".  في المجتمعات التي مزَّ
  
عملت في أطر . معالجة نفسية، ومعالجة أسرية، ومستشارة في الصّحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أديل سالم،-ماري  •

مة الدولية للھجرة). نزاعات مسلّحة، كوارث طبيعية(حاالت طوارئ مختلفة  يجة المنظَّ "  الجامعة اللبنانية، حائزة ماجستير في -خرِّ
قتھا الحرب التنشيط النفسي اإلجتماعي ".  في المجتمعات التي مزَّ

  
في الجامعة اللبنانية، كلّية " وسائل اإلعالم الجماھيرية واألزمات"أستاذ في الجامعة اللبنانية، يدّرس مادة  نزار أبو جودة،  •

.  اإلعالم والتوثيق
  
وھو محاضر . المدير العام السابق للمركز اللبناني للدراسات السياسية، وأحد مؤّسسي شبكة حّل النزاعات في لبنانأسامة صفا،  •

.  الدراسات العليا في جامعة سانت آنا في بيزا، إيطاليافي جامعة القديس يوسف في بيروت، وفي كلية 
  
في كلية اآلداب في الجامعة  2منّسقة الماجستير . ، دكتوراه في علم النفس، أستاذة علم نفس في الجامعة اللبنانيةبوال كاّلس •

.  اللبنانية
  
Renosرينوس بابادوبولس  • Papadopoulos ، عالم نفس عيادي، ومعالج نفسي، ومحلّل نفسي، ُيعتبر واحداً من أبرز

مركز الصدمات، واللجوء، "وھو أستاذ ومدير في . الشخصيات في مجال العمل مع الالجئين وفي الحاالت التي مّزقتھا الحروب
، وعضو فخري في عيادة )المملكة المّتحدة(في جامعة إسكس  Centre for Trauma, Asylum and Refugees" والالجئين
Tavistockتافيستوك  Clinic في لندن  .

وھي من الشخصيات البارزة في مجال . أستاذة في التاريخ النسائي في جامعة تيرامو، Silvia Salvaticiسيلفيا سالفاتيتشي •
.وقد نّسقت، مع آخرين، أرشيفات المنّظمة الدولية للھجرة لمشروع الذاكرة، بعد حرب كوسوفو. التاريخ الشفھي

  
Peacebuildingأستاذ مشارك لبناء السالم وتحويل النزاع ، Tatsushi Araiتاتسوشي آراي  • and Conflict 

Transformation  في معھد الدراسات العليا التابع لكلية التدريب الدولي(SIT)  ،في فرمونت، الواليات المّتحدة األميركية
 Center for Peacemaking Practice, the Schoolوعضو في مركز ممارسة بناء السالم، كلية تحليل النزاعات وحلّھا 

for Conflict Analysis and Resolutionفي جامعة جورج ماسون في فيرجينيا، الواليات المّتحدة األميركية ،  .

، ”Catharsis“، ومديرة )الواليات المّتحدة األميركية(عضو في الرابطة الوطنية للعالج بالدراما معالجة بالدراما، ، زينة دّكاش  •
.  المركز اللبناني للعالج بالدراما

المدّربون :

الدفعة الثانية
2014‐1015  
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فريديريك معتوق : مدير الماجستير•
غولييلمو سكينينا: المسؤول عن مجال الفنون واإلبداع /المصّمم والمشرف العلمي•
أسامة صفا : المسؤول عن مجال الوساطة والحوار•
نزار أبو جودة: مرشد المجال النفسي االجتماعي•
آمال عطايا : مديرة برنامج النفسي االجتماعي•

فريق الماجستير:

العمل الميداني واالمتحانات :

وفي نھاية . وسيشرف على ھذا العمل مجموعة من المشرفين. سيقوم الطالب بعمل ميداني طوال فترة الماجيستير  •
د لھم مناقشة على ھذا األساس .  المقّررات، يقّدم الطالب امتحانھم الكتابي األخير، ثّم تحدَّ

القراءات : وھذه االمتحانات تكون مستندة إلى المواد التي تتضّمن. مقّررات 4يخضع الطالب لالمتحانات بعد كّل   •
.  اإللزامية، والفھم العام للمفاھيم، والقراءات المكّملة

.  المشاركة مجانية في برنامج الماجستير •
النقليات والمنامة والطعام ستقدم  لعدد من الطالب المختارين بناء على مكان سكنھم والبعد الجغرافي عن بيروت•
حرم الحدث الجامعي–كلّية الفنون الجميلة –سيتم تدريس مقررات الماجستير في الجامعة اللبنانية•

 معلومات عامة

.  ، وھي المؤّسسة الرسمية الوحيدة للتعليم العالي في لبنان1951تأّسست الجامعة في العام : الجامعة اللبنانية•
وھي تخدم مجموعات ثقافية واجتماعية متنّوعة من الطاّلب . كلّيةً  17، أصبحت تضّم 2006ابتداًء من العام 

.  واألساتذة في جميع أنحاء لبنان
  
  
الدعم النفسي "تمّول البرنامج، من خالل برنامج ): التعاون اإليطالي للتنمية(التعاون اإليطالية مكتب •

".االجتماعي لألطفال، والشباب، وأسرھم، المتضّررين من األزمة في سوريا

الشركاء:
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الدفعة الثانية
2014‐1015  

، وھي المنّظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الھجرة، وتعمل بشكٍل وثيق مع الشركاء 1951تأّسست المنّظمة الدولية للھجرة في العام 
.  الحكوميين، والحكوميين الدوليين، وغير الحكوميين

بلد، ُتعنى المنّظمة بتعزيز الھجرة  100دول أخرى تحمل صفة المراقب، ومكاتب منتشرة في أكثر من  10دولة عضو، و 156مع 
.  وھي تقوم بذلك من خالل توفير الخدمات والمشورة للحكومات والمھاجرين. اإلنسانية والمنّظمة لمصلحة الجميع

باعتبارھا المنظمة الدولية الرائدة في . تلتزم المنظمة الدولية للھجرة بمبدأ مفاده أن الھجرة اإلنسانية والمنظمة تفيد المھاجرين والمجتمع
:مجال الھجرة، تعمل المنظمة الدولية للھجرة مع شركائھا في المجتمع الدولي على

المساعدة في مواجھة التحديات العملية المتنامية المتعلقة بإدارة الھجرة
الفھم المسبق للمسائل المتعلقة الھجرة 

تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الھجرة
الحفاظ على كرامة المھاجرين وحسن حالھم

منظورات المنّظمة الدولية للھجرة 
إّن النزوح بسبب النزاع، والحرب، والكوارث الطبيعية، وبشكٍل عام العيش في وضع نزاع، أو ما بعد النزاع، أو ما بعد الكوارث، يقتضي 

باإلجمال إجراء تعديالت بارزة، إذ يتوّجب على الناس إعادة تحديد الحدود الشخصية، والعالئقية، واالجتماعية االقتصادية، والثقافية، 
وھذا ينطوي على إعادة تحديد الھويات، واألدوار، وأنظمة القيم الفردية، واألسرية، والمجموعية، والجماعية، وقد يشّكل . والجغرافية

فالنزاع والحرب يخلقان نقاط ضعف نفسية اجتماعية . اضطراباً ومصدراً للتوّتر بالنسبة إلى المعنيين من أفراد، وأَُسر، ومجتمعات محلّية
محّددة يمكن أن تؤّثر على الصّحة النفسية لألفراد المعنيين، إذا ترافقت مع عوامل خطر أخرى، بما في ذلك الظروف القائمة مسبقاً، 

.والمآزق االجتماعية واألمنية الحاضرة
ة، ينيوإّن توفير المساعدة النفسية االجتماعية للسّكان المتضّررين من النزاعات والكوارث في األطر التربوية، والثقافية، والمجتمعية، والد

واألطر الصّحية األّولية، يحّد من نقاط الضعف، ويحول دون ركودھا الذي قد يؤّدي بدوره إلى مشاكل نفسية وآفات اجتماعية على المدى 
.  البعيد

حقائق وأرقام 
تعمل المنّظمة الدولية للھجرة مع الشركاء والجھات المعنية األساسية لتقوية قدرة الخدمات النفسية االجتماعية المقّدمة للمھاجرين 

كذلك، فإّن المنّظمة الدولية للھجرة ھي أيضاً عضو في الفريق المرجعي للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية . المستضعفين
بالصّحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في أطر حاالت الطوارئ، وقد قامت بتوفير الدعم النفسي االجتماعي وإنشاء مبادرات لبناء 

.  1998القدرات للسّكان المتضّررين من األزمات في أوضاع حاالت الطوارئ وما بعد الطوارئ منذ العام 
  

)الدفعة األولى(في ما يلي الرابط االلكتروني لفيلم الماجيستير 
s5n9n85http://www.youtube.com/watch?v=Roat

المنّظمة الدولية للھجرة


