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ّ
مؤسسة صناع األمل،

ربحيةّ ،
هي مؤسسة فلسطينية تنموية -غير ّ
تأسست في العام  2014في الضفة

ّ
الغربية تحت الرقم ( )562535005تهدف إلى احداث تغيير جوهري في حياة األفراد بشكل عام واملجتمعات املهمشة بشكل خاص
لتعزيز الرفاه النفس ي واالجتماعي لديهم وذلك من خالل العمل على تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية وتهيئة البيئة
املناسبة واملالئمة لتمكين الناس من اعتماد أنماط حياة صحية والحفاظ عليها ألجل بناء مستقبل أكثر صحة وسعادة .بدأت
ّ
ّ
مقرها الرئيس ّي في مدينة بيت لحم ،في مجال اإلرشاد العال ّ
ّ
الفعلي عام  ،2015في ّ
النفسية لخدمة
جي والصحة
صناع األمل عملها
ّ
ّ
الفلسطيني من خالل مشروع دبلوم عالي /ماجستير في العالج النفس ي بالشراكة مع جامعة القدس.
ومؤسسات الشعب
أفراد
يهدف املشروع الى تأسيس بنية تحتية قوية لتدعيم قطاع الصحة النفسية وتعزيز نوعية الخدمات النفسية والعالجية املقدمة
ّ
وذلك من خالل تأهيل كادر متخصص يتم تزويده ببرنامج تدريبي ّ
مطور ومكثف على مدى عامين بما يضمن االستدامة
واالستمرارية وزيادة عدد االخصائيين املتمرسين والقادرين على قيادة قطاع الصحة النفسية الفلسطيني باإلضافة الى العمل
على تغيير النظرة املجتمعية للقضايا النفسية االجتماعية.

الرؤية

وقت قد اختفى فيه األمل.
تسعى املؤسسة إلى إحياء األمل في ٍ

الرسالة

تقتض ي مهمة صناع األمل على تعزيز نوعية الحياة من خالل تحسين رفاهية األفراد النفسية واالجتماعية
ّ
باعتماد نهج شمولي يسخر استراتيجيات مناسبة ومساندة تساعدهم على التأقلم بشكل مالئم أمام أية تحديات حالية
ومستقبلية مع األخذ بعين االعتبار حقوق االنسان والظروف االجتماعية واملعيشية.

فلسفة مؤسسة صناع األمل:
تقوم فلسفة املؤسسة على تنمية مهارات العاملين في مجال الصحة النفسية ،وتنمية وتطوير املجتمع ،وتعمل على تعويض
النقص في أعداد املتخصصين في مجال الصحة والعالج النفس ي في فلسطين وتطوير األخصائيين املهتمين بقطاع الصحة
النفسية باإلضافة إلى أولئك املعنيين بمجال الخدمات االجتماعية والعالج النفس ي .وذلك ملساعدة املحتاجين لتلك الخدمات
على تغيير نظرتهم ألنفسهم لألحسن ،وزيادة توافقهم وتوازنهم النفس ي العام.
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برنامج دبلوم عالي /ماجستيرفي العالج النفس ي:
املشروع ّ
ممول من مؤسسة كاريتاس سويسرا ( )Caritas Switzerlandومؤسسة ميزيريور األملانية ( )MISEREORتنفذه
مؤسسة ّ
ّ
النفسية في جنوب ،وسط وشمال الضفة الغربية
صناع األمل بالشراكة مع جامعة القدس ،وعدد من مراكز الصحة
ً ً
والقدس .في املرحلة األولى التحق بالبرنامج  13طالب،حتى اآلن قطع هؤالء الطلبة شوطا كبيرا في البرنامج قاموا باكتساب العديد
من املهارات واألسس العملية من خالل الجانب النظري والعلمي والجانب التطبيقي ومن املتوقع انهاء الدراسة والتخرج في شهر
كانون أول /ديسمبر .2017
في املرحلة الثانية من البرنامج ،تستهدف مؤسسة صناع األمل  15اخصائي يعملون في مجال الصحة النفسية ضمن املجموعة
ً
الثانية من (أيلول  – 2017حزيران  ،)2019واملجموعة الثالثة وتستهدف أيضا  15اخصائي من (أيلول  – 2018حزيران .)2020
ويهدف البرنامج إلى تخريج معالجين نفسيين متخصصين في العالج النفس ي بشهادة علمية مصدقة ومعترف بها من وزارة التربية
والتعليم العالي الفلسطينية ،من خالل الدبلوم العالي املتمحور حول التدريب العملي التطبيقي املكثف والدراسة األكاديمية
ّ
ّ
ّ
قدر ممكن من
مدته عامين ،مع مراعاة حساسية الوضع والثقافة الفلسطينية في املنهاج املتبع .يستهدف البرنامج أكبر ٍ
ّ
األخصائيين النفسيين الفلسطينيين املستفيدين من هذا البرنامج إلنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتلبية احتياجات
ً
املجتمع املتنامية وقيادة العمل النفس ي الفلسطيني مستقبال
يتكون البرنامج من  11مساق متطلب ومساقين اختياريين وتدريبين عمليين (بواقع  27ساعة معتمدة) وتستغرق الدراسة
الجامعية عام ونصف ( 3فصول دراسية) .أما بما يخص الجانب التدريبي العملي الذي توفره مؤسسة صناع األمل ،فيلتزم
املشاركين/ات باإلشراف الشهري الجماعي بواقع لقاء واحد ملدة  5ساعات أو لقاءين ملدة ساعتين ونصف للقاء الواحد،
واإلشراف الفردي ملرة واحدة بالشهر ملدة ساعة واحدة فقط .باإلضافة إلى  4سمنارات يعرض من خاللها مواضيع متخصصة
بالصحة النفسية تعطى داخل املؤسسة ،والتدريبات العملية وورش العمل التوعوية التي سيعقدها املشاركين/ات للمجتمع
بمختلف فئاته وورش العمل التدريبية التي سيعقدها املشاركين/ات لزمالئهم العاملين في املؤسسة وتدريب ميداني في مؤسسات
ّ
ّ
واملؤسسات التي يعملون بها بواقع  400ساعة تدريبية تمتد على مدار عام ونصف من البرنامج .وأي مشارك/ة
النفسية
الصحة
يرغب باستكمال دراسته ملرحلة املاجستير يغطي تكاليف  10ساعات أخرى.

رسوم املنحة:
تغطي منحة الدبلوم العالي في العالج النفس ي ما نسبته  %70من رسوم املشارك/ة الفصلية في الجامعة (تغطي مؤسسة صناع
األمل ما نسبته  ،%45وجامعة القدس  ،)%25وما تبقى من املنحة بما يعادل  %30تغطى من قبل املشارك/ة.
كما وتتكفل مؤسسة صناع األمل بتغطية رسوم اإلشراف الفردي والجماعي الذي يتلقاهما املشارك/ة بشكل شهري باالضافة الى
السمينارات العالجية .
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ال تغطي املنحة استكمال املساقات الخاصة برسالة املاجستير ما يعادل ( 10ساعات) معتمدة .حيث أن املشارك/ة الذي يود
استكمال الدراسة والحصول على درجة املاجستير عليه تغطية هذه الساعات ،وذلك يعتمد على نجاحه في امتحان املستوى
اللغة اإلنجليزية ومعدله التراكمي في نهاية الدبلوم  %80فما فوق.

دوام الطالب :
 الدوام لبرنامج الدبلوم كامال على مدار عام ونصف ( 3فصول دراسية) ومدة كل فصل  4شهور ،يلتزم خاللها كل متدرب
بتنزيل  11 - 9ساعة معتمدة من املواد املطلوبة للدبلوم العالي ويكون الدوام مدته يومين باألسبوع ،وبحسب الخطة
الفصلية التي تضعها دائرة الصحة العامة بدون حذف أو إضافة أي مادة .كما ويلتزم البرنامج بنظام الدوام املتبع في
الدراسات العليا في جامعة القدس.
 يكون دوام اإلشراف الجماعي للمشاركين/ات أيام الجمعة مرة واحدة في الشهر مدته  5ساعات وتعقد في مؤسسة صناع
ً
األمل ،يتم تحديد التواريخ املعينة الحقا.
 أما بالنسبة لإلشراف الفردي فيعقد مرة واحدة في الشهر ملدة ساعة واحدة ويعقد في تاريخ ومكان يحددهما املشرف
واملشارك/ة.

الخدمات و التسهيالت املتوفرة:
 .1املحاضرين في الجامعة :يقوم محاضرون أكفاء متخصصون في مجال الصحة والعالج النفس ي بتدريس املساقات
املخصصة للدبلوم العالي ووفق ما تختاره جامعة القدس.
 .2الضيوف املتحدثين :توفر مؤسسة ّ
صناع األمل والجامعة ضيوف متحدثين محليين ودوليين بتخصصات مختلفة.
 .3املشرفين :توفر مؤسسة صناع األمل املشرفين املتخصصين في املجال النفس ي لإلشراف الفردي والجماعي .
 .4حلقات التدريب (السمنارات) :تعقد مؤسسة صناع األمل عدد من السمنارات ،حيث يتم عرض عدد من املواضيع
التكميلية للمساقات الجامعية أو مواضيع ال يتم تغطيتها في الجامعة ،ويقوم بتغطية هذه الحلقات التدريبية عدد من
األخصائيين النفسسين املحليين والدوليين.
 .5املتكتبة :تحتوي مكتبة مؤسسة صناع األمل على العديد من الكتب العلمية املتخصصة بالصحة النفسية وعلم النفس
واإلرشاد.
 .6األفالم :توفر مكتبة األفالم في مؤسسة صناع األمل على عدد من األفالم الفلسطينية ،العربية واألجنبية التي تتداول
وتعالج بعض املشاكل النفسية من خالل أفالم وثائقية أو أفالم سنمائية.
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معايير اختياراملنتسبين
متطلب ــات القب ـ ــول:
 -1متطلبات أساسية:
 الحصول على درجة البكالوريوس في احدى التخصصات (علم النفس ،الخدمة االجتماعية ،اإلرشاد النفس ي ،الطب النفس ي,
الصحة النفسية ،العالج النفس ي ،التمريض النفس ي) من جامعة معترف بها بمعدل تراكمي ال يقل عن .%75
 معرفة جيدة للغة اإلنجليزية :كتابة وقراءة ومحادثة( .من األفضل استكمال امتحان )TOFEL
 اجتياز املقابلة الشخصية وجميع اإلجراءات.
 اجتياز امتحان القبول بنجاح.
 -2متطلبات فرعية:
 خبرة عملية ملدة سنتين على األقل في مجال الصحة النفسية.
ً
 يعمل /تعمل حاليا في مؤسسة تعنى بالصحة النفسية.
ً
 يعمل /تعمل حاليا مع حاالت فردية وجماعية داخل مؤسسته.

شروط عامة:
 أن يكون لدى املنتسب املسؤولية والدافعية الذاتية لاللتحاق بالبرنامج وأن يتمتع بشخصية سوية.
 يتم قبول  15مشارك ومشاركة بحد أقص ى لكل مجموعة.
 يعتمد القبول على مراجعة وتقييم طلبات املتقدمين مع مستنداتهم ،واجتياز مراحل املقابلة.
 يجب أن تتوفر لدى املشاركين/ات املعرفة الالزمة في أخالقيات العمل ،ومبادئ واستراتيجيات العالج النفس ي.
 روح املشاركة الفعالة والتعلم الذاتي من قبل املشارك/ة.
 في حال رسوب أي مشارك/ة في أي مساق تكون تكلفة إعادة املادة على نفقته الخاصة.
 ال يستطيع املشارك/ة االعتذار عن حضور أي لقاء من إشراف فردي وجماعي أو سمنارات ،أو عدم تقديم التقارير الشهرية
ً
ً
املطلوبة وأي تقارير أخرى إال في حالة املرض الشديد وعدم قدرته الحضور بتاتا ،مع ضرورة االعتذار مسبقا وإعالم املؤسسة
وتقديم تقرير طبي باللغة العربية.

ُ

يتم توقيع اتفاقية تفاهم وشراكة مع املؤسسة املرشحة توضح آليات التعاون والتزامات الطرفين ( ّ
صناع األمل واملؤسسة
الشريكة) بما يضمن تسهيل مهمة املشارك/ة بااللتزام اتجاه مؤسسة ّ
صناع األمل والتدريب.
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قوانين عامة:
مادة ( :)1األوراق الثبوتية الالزمة للقبول ببرنامج الدراسات العليا
.1

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

.2

صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات.

.3

صورة عن شهادة امليالد.

.4

صورة عن الهوية الشخصية.

.5

صورة شخصية.

.6

اثبات عمل وشهادة توصية من مكان العمل الحالي.

.7

كتاب ترشيح رسمي موجه من املشرف املباشر في مكان العمل.

.8

شهادة خبرة.

.9

السيرة الذاتية.

.10

أي شهادات أخرى من تدريبات أو دورات.

 شهادة امتحان اللغة اإلنجليزية (إن توفرت) مثل .TOFELمادة ( :)2مدة الدراسة
.1

الحد األدنى للمدة التي يقضيها املشارك/ة في الدراسة االكاديمية هي سنة ونصف منذ بدء انتظامه في الدراسة (وال يجوز
تمديد هذه املدة او االنقطاع عنها).

.2

الحد األدنى للمدة املطلوبة إلنهاء متطلبات درجة الدبلوم ثالث فصول دراسية متصلة منذ بدء انتظامه في الدبلوم.

.3

التزام املشارك/ة بأيام اإلشراف الجماعي والفردي ،ومتطلبات التدريب املنهي املرتبط في البرنامج والتي تمتد على مدار عام
ونصف.

.4

التزام املشارك/ة في تقديم التقارير الشهرية وأي تقارير أخرى في املواعيد التي ستحدد لكل تقرير.

.5

ال يجوز بأي حال من األحوال تأجيل الدراسة للمشارك/ة أو تغيير املساقات املطروحة.

مادة ( :)3الدرجات والتقييم
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.1

الحد األدنى للنجاح في كل مساق .%70

.2

الحد األدنى للنجاح في املعدل التراكمي للمساقات التي يدرسها طالب الدبلوم هو.%75

.3

أي مشارك/ة يرغب /ترغب باستكمال رسالة املاجستير ،يجب أن يكون املعدل التراكمي .%80

مادة ( :)4شروط النجاح والتخرج
.1

إتمام دراسة  15مساق نظري ( 27ساعة معتمدة) في ثالثة فصول دراسية من متطلبات درجة الددبلوم العدالي وفدق الخطدة
الدراسية.

.2

استكمال جميع ساعات التدريب املنهي واإلشراف.

.3

حد أدنى للمعدل التراكمي النهائي .%75

مادة( :)5شروط االستمرارفي املنحة:
.1

يشترط التزام جميع املشاركين/ات في كل املحاضرات واملناقشات والحصص العلمية والحلقات الدراسية (السمنارات)
واإلشراف الفردي والجامعي ،ويعتمد في إثبات الحضور والغياب.

.2

املحافظة على معدل تراكمي ال يقل عن .%75

.3

غياب املشارك/ة أكثر من ( )%15من مجموع الساعات املقررة لكل مساق بدون عذر يقبله مدرس املساق فيحرم
املشارك/ة من التقدم لالمتحان النهائي لذلك املساق.

.4

يلتزم كل مشارك/ة بحضور لقاءات اإلشراف الجماعي والفردي بشكل شهري وتقديم تقرير لالشراف الجماعي في نهاية كل
شهر.

.5

يلتزم املشارك/ة بحضور اللقاءات التدريبية والسمنارات التي تعقدها مؤسسة صناع االمل وتقديم تقرير في نهاية كل
تدريب.

.6

.7

ً
يلتزم كل مشارك/ة بعقد ورشتي عمل مجتمعية (يحدد مضمونها الحقا) ،وورشتي عمل لطاقم العمل معه في املؤسسة
ً
(يحدد موضوعها الحقا) تقسم على مدار العامين .وعلى كل مشارك/ة االلتزام بتقديم تقرير مفصل عن كل نشاط
وتزويدنا بالصوروأوراق الحضور لهذا النشاط.
على املشارك/ة التطوع في مؤسسة ّ
صناع األمل بواقع  10ساعات فصلية من خالل تنفيذ عدد من األنشطة
املجتمعية يتم االتفاق عليها عند البدء الفعلي البرنامج مع مؤسسة ّ
صناع األمل.

.8

اجتياز التقييم الفصلي للمشرفين الجماعيين.

.9

اجتياز التقييم الفصلي الجامعي.

مادة( :)6التنبيه واإلنذار ،والفصل
ً
توجه مؤسسة صناع األمل للمتدرب إنذارا أو تنبيه في الحاالت التالية:
.1

إن لم يحصل املشارك/ة على الحد األدنى في املعدل التراكمي للمساقات في أي فصل.

.2

إن تغيب املشارك/ة عن أكثر من لقاء واحد من اإلشراف الجماعي أو الفردي.

.3

إن لم يقدم املشارك/ة أو تأخر في تسليم التقرير الشهري في املوعد املحدد ملرتين.

.4
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ً
إن لم يحضر املشارك/ة احدى لقاءات السمنارات أو تغيب عن يوم من أيام تنفيذها أو لم يحضر أبدا.

يفصل الطالب في الحاالت التالية:
 إن رسب املشارك/ة في مساق مرتين متتاليتين.

ُ
 إن تجاوز املدة الزمنية القصوى املسموح بها للدراسة في الدبلوم وفق ما جاء سابقا.
 إن لم يلتزم املشارك/ة في الحضور واملشاركة في لقاءات اإلشراف الفردي والجماعي ألكثر من  3لقاءات.
 في حال عدم التزام املشارك/ة في أي من القوانين واملعايير املعمول بها في مؤسسة صناع األمل والجامعة وعدم التزامه بأي
ً
من األمور التي ذكرت سابقا في جميع البنود.
 إن تم القيام بجنحة أخالقية جنائية تتعلق بعمله كأخصائي نفس ي.
تعهد والتزام من املشارك/ة :
 في حال غاب املشارك/ة عن أنشطة البرنامج ألكثر من لقاء واحد دون عذر مقبول من املؤسسة يقوم هو بتغطية نفقات
اللقاء الذي غاب عنه أي  $70على الساعة أو أن يتم خصمها من مبلغ منحة املشارك/ة.
 في حالة انسحاب املشارك/ة من البرنامج يقوم بتغطية جميع الساعات التي سجلها في الفصول الدراسية من املنحة التي
حصل عليها (حصة صناع األمل والجامعة).
 يقوم كل مشارك/ة عند التحاقه بالبرنامج بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة صناع األمل وتعهد اللتزامه في البرنامج طوال فترة
مشاركته به.

اعتماد الشهادة:
بعد استكمال املشارك/ة متطلبات الدبلوم من التدريب العملي والدراسة االكاديمية يحصل على شهادة الدبلوم العالي في العالج
النفس ي من جامعة القدس مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،وفي حال أكمل املشارك/ة رسالة املاجستير
تمنح له درجة املاجستير .كما وتمنح مؤسسة صناع األمل كل مشارك/ة شهادة بالساعات التدريبية املستحقة خالل فترة العام
والنصف وساعات السمنارات التي التزم بحضورها.

وشتكرا
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