


املشــاعر .. هي رفيق دائــم لك يف كل 

لحظة مــن حياتك. قد تعّكــر صفو مزاجك، 

وقــد تجعلــك تحلّق مــن الســعادة. وبني 

هذا وذاك، هي رشيكك األســايس يف 

اتخاذ جميــع قراراتك. أليس من البديهي 

أن تتعــرّف عىل هــذا الرفيــق، والرشيك 

الدائــم، وتكتســب اســراتيجيات لضبطــه 

وإدارته؟ اجعل مشــاعرك تعمل لصالحك. 

انضــم لنــا لنتعلم ســويًا أســس فهم، 

وإدارة املشــاعر مع ياســمني يوســف، 

ســة ومطــورة املحتوى ملرشوع  املؤسٍّ

»سالم«: برنامج الصحة النفسية املعتمد 

عىل اإلميان، والعلوم اإلنسانية.



اليوم األول | التأطري النظري .. 

    فهم اأبعاد دور امل�ساعر يف حياة اإلإن�سان

    فهم اآلية ا�ستثارة امل�ساعر لدى اإلإن�سان والعوامل املتحكمة فيها

    فهم دور البيئة املحيطة يف حتفيز واإدارة امل�ساعر

    »ال�سعادة« من منظور علم النف�س اإلإيجابي، والذكاء العاطفي

    فهم اأ�سباب امل�ساعر املُبالغ فيها والتي إل تتنا�سب مع حجم املوقف

    اأ�سباب عدم القدرة على �سبط امل�ساعر

اليوم الثاين | التطبيق العميل .. 

    ا�سرتاتيجيات لت�سخي�س اإلأ�سباب احلقيقية للم�ساعر املُبالغ فيها

    ا�سرتاتيجيات التعامل مع كل �سعور من امل�ساعر اإلأ�سا�سية

    تطبيق��ات اإمياني��ة ل��دور اإلإميان باهلل هلالج لج، وباأ�س��مائه احل�س��نى يف اإدارة 

امل�ساعر

    العمل يف جمموعات لدرا�سات حالة وتطبيقات من وحي اأ�سئلة املُ�ساركني

    اأوراق ُم�ساعدة لتطبيقات �سبط امل�ساعر

    تطبيقات يف تربية اإلأبناء مل�ساعدتهم على �سبط م�ساعرهم.

املحاور التدريبية



باحثة، وكاتبة، ومطورة برامج تدريبية، ومدربة مرصية 

يف  وخربتهــا  دراســتها،  تراكــم  اســتخدمت  كنديــة، 

مجــال إدارة املوارد البرشيــة، والربامج العاملية يف 

التنميــة الذاتيــة، باإلضافة إىل خربتهــا يف التصميم 

التعليمي يف اعداد وتطوير محتوى مرشوع »سالم« 

ودوراتــه املتعددة بعد عمل بحث مكثف يف مواضيع 

»الســعادة«، و»الصحة النفســية«، و»مهارات الذكاء 

العاطفــي«. طّورت ياسمني يوسف منهجية »سالم« 

الفريــدة التــي متــزج بــني اإلميــان، والعلــم وتتطلع 

ملشــاركتك رحلة الوصول للتوازن والسالم النفيس 

من خالل هذه الدورة بإذن الله.

أ. ياسمني يوسف



مرشوع »ســالم« هــو برنامــج متكامــل للصحة النفســية 

يعتمــد عىل التأصيــل اإلمياين لفهم النفس، ويســتفيد 

مــن علم النفس اإليجايب والــذكاء العاطفي، وغريها من 

العلــوم، ومجاالت البحث اإلنســانية. يركز محتوى مرشوع 

»سالم« عىل بناء العامل الداخيل للفرد واملشتمل عىل 

مشــاعره، وقناعاته، وقيمه، ومهاراتــه، وأهدافه، وبناء 

تصور اإلنسان عن العامل الخارجي، وانعكاس كل ذلك عىل 

العالقــات الثالث املهمة يف حياة الفرد: عالقته بالله هلالج لج، 

وبنفســه وباآلخرين. يهدف »ســالم« إىل مساعدة الفرد 

عىل بناء أفضل نســخة ممكنة من نفســه، والوصول إىل 

مســتويات عالية من الســالم النفــي والحيــاة الطيبة. 

ميكنكم االطالع عىل املزيد من مرشوع »سالم« من خالل 

املوقع االلكروين :

www.salam4all.com

نبذة عن مرشوع سالم



تفا�سيل امل�ساركة:

   تاريخ انعقاد الربنامج : 8 - 9 اأكتوبر 2022 

   وقت انعقاد الربنامج :من ال�ساعة 9:00 �س - 3:00 م )بتوقيت املغرب(

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : املغرب )طنجة(

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج  )360 $ ( )�ساملة املادة و�سهادة ح�سور الربنامج، والتمارين (

�سعر الت�سجيل املبكر )240 $(  حتى 28 �سبتمرب 2022

للتوا�سل يف املغرب

املركز اإلأمريكي الكندي للتنمية الب�سرية

0662072826/0522240004
acchdtraining@gmail.com

للتوا�سل خارج املغرب

�سركة اإلإبداع اخلليجي للتدريب واإل�ست�سارات

Whatsapp: (965) 98853311


