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المسيرون لدينا
فاطمة الزهراء العريبي، ابتسام

النيري، وأمينة الحجامي هم

مدربات ورشات التمكين الذاتي

.مند سنة 2016

 

الهدف من ورشة التمكين هو تمكين

المشاركين من خلق الحياة بالطريقة التي

يريدونها. يعتبر هذا التدريب واحدا من

أفضل التداريب المتاحة التي تخص النمو

الشخصي. يسعي التدريب لخلق وكالء

للتغيير االجتماعي. باإلضافة إىل ذلك،

تهدف مؤسسة االطلس الكبير إىل تعزيز

المرأة كحامل للحقوق من خالل توفير

األدوات الالزمة للدفاع عن احتياجاتها

.وأهدافها والعمل عليها

 

برنامج "تخيل" هي مبادرة من معهد

التمكين في نيويورك. تعمل مع القادة في

جميع أنحاء العالم من خالل تدريبهم عىل

تنفيذ برامج يدعى "ايماجين" ورشة

التمكين. تم تطبيق هذا البرنامج التدريبي

بنجاح عىل مدار الثالثين عاًما الماضية في

العديد من البلدان عب العالم يتم ذلك

من خالل التركيز عىل مجاالت الحياة

السبعة األساسية: العواطف، العالقات،

الجسد، المال، العمل، العالقات الجنسية

.و الروحانيات

 
معلومات عن برنامج

التمكين

مهامنا



The purpose of the

Empowerment Workshop is to

enable participants to create the

life they most want . It is

considered one of the best

personal growth trainings

available . HAF aims to train

university students and rural

women to be social change

agents . In addition , HAF aims to

strengthen women as rights

holders by providing tools to

advocate and act on their needs

and goals .

 

IMAGINE is an initiative of the

Empowerment Institute in New

York . It works with leaders

throughout the world by

training them to conduct

programs called the

"Empowerment Workshop ."

This training program has

successfully been applied over

the past 30 years in numerous

countries worldwide . This is

done by focusing on the four

core areas of life : emotions ,

relationships , sexuality , body ,

money , work , and spirituality .

 

 

OUR FACILITATORS

ABOUT US

OUR MISSION
Ibtissam Niri , Fatima

Zahra Laaribi , and

Amina El Hajjami are

our Empowerment

Workshop facilitators .

They have been

conducting workshops

in Darija , English , and

Tachelhit in both urban

and rural settings

since 2016 .

 

Amina El Hajjami

أمينة الحجمي

Ibtissam Niri

ابتسام نيري 

Fatima Zahra Laaribi

فاطمة الزهراء العريبي


