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 التربوي والنفسي:  اإلرشادال  دبلوم التأهيل التربوي في مج

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ةأ اًل:مل

التأهيل الرتبوي يف جمال اإلرشاد  من متطلبات برنامج )دبلوم نتهائهإمن الطالب بعد يتوقع 

 قصودة التالية املالرتبوي والنفسي( حتقيق كرجات التعلم 

 املعرفة والفهم  

 ملفاهيم واستيعابهاب منها ما يلي ن اويتحقق هذا املستوى من خالل معرفة جمموعة م

 سية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية.خصائص األفراد النمائية والنف .1

طززة ب .2 شززادب املفزاهيم املرتب صززحة النفسزيةب ونظريزات اإلر صززادر وال يززف التقنيزات وم لززتعلم توظ ا

شزززززادب  يزززززةب ويف اإلر سزززززية واالنفعال فزززززال النف شزززززكالت األيف يزززززاسبوم عزززززب اللو جمزززززاالت الق

 التقييم النفسي.واإلرشاد املهوب واإلرشاد املدرسيب ومراحل النموب و وخصائصهب

 أسس اإلرشاد الرتبوي والنفسي وجماالته. .3

 أساليب اإلرشاد الفردي واجلمعي. .4

 بارات النفسية.اسرتاتيجيات التقييم النفسي واالخت .5

 أسباب الفروأ الفردية وكيفية التعامل معها. .6

 شادية. إلراخلطط والربامج ا .7

 ية.التقنيات احلديثة واحلاسوب وتوظيفها يف العملية اإلرشاد .8

 املهارات العقلية والذهنية 

 ومنها ما يلي 

 حتليل املشكالت الرتبوية والنفسية للتالميذ وإجياد احللول .ا. .1

 اإلرشادية وتنفيذها. تصميم الربامج .2

 .نظريات اإلرشاد الرتبوي والنفسي  حتليل .3

 إلرشاد.لهات احلديثة رااالالتأمل يف  .4

 ة للبيئة الفلسطينية.املرونة يف اختيار نظريات اإلرشاد املالئم .5

قززرارات .6 حززل املشزكالت واختزاذ ال صززدار األحكزام و شززاد  التحليزل والرتكيزب وإ يف قضزايا اإلر

 .النفسي والرتبوي

  هارات العملية أو املهنيةامل

 واهمها القدرة على 

 كالت الطلبة مش كتابة التقارير اخلاصة بتشخيص .1

 الرتبوية األحدث.تنفيذ الفعلية اإلرشادية وفق النظريات اإلرشادية و .2
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 التعامل مع املشكالت النفسية والرتبوية للطلبة وفق أحدث أساليب اإلرشاد. .3

 .تشاف الطالب املوهوبني ورعايتهمعلمية الكالربامج الطط واخل تنفيذ .4

 ية واجلماعية.فردتنفيذ الربامج واخلطط اإلرشادية العملية ال .5

 حو.ا.تقييم كرجات العملية اإلرشادية وتقديم التقارير  .6

  العامة /املنقولةاملهارات 

 وأهمها القدرة على 

 اجلماعي. مهارات العمل استخدام .1

 . العمل حتت الضغط .2

 مشكالتهم. إرشاد الطلبة وحل سبة يفتوظيف معارفه املكت .3

مززي يف م .4 حززث العل ئززق الب هززارات ويفرا بززوي عاجلزاسزتخدام م شززاد الرت صززة باإلر شززكالت اخلا ة امل

 والنفسي.

  تقنية املعلوماتمهارات االتصال و

 وأهمها القدرة على 

 توظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفعالية يف العملية اإلرشادية. .1

 ذوي االحتياجات اخلاصة . التواصل مع فئات .2

 لوجه وعرب االنرتنت. ها وجو وكتابيا  التواصل والتفاعل النشط شفويا االتصال و .3

 ا.التعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ونشره .4

 التواصل مع أسر الطلبة وإشراكهم يف حل مشكالت أبنائهم. .5

  :االراهات والقيم والبعد األخالقي

 وأهمها 

 ءو مهنة اإلرشاد. اراهات إجيابية تبو .1

 .اإلرشادأخالقيات مهنة ب لتزاماإل .2

 على سرية املعلومات اخلاصة بهم. واحملافظةمن مشكالت  نونتقبل الطلبة الذين يعا .3

 ع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم.م التسامح .4

 تبع قواعد السلوك املهو وأخالقيات مهنة اإلرشاد.ت .5

مل سمقملالعمثانيا:مل

جززز .1 شزززغيل الال غزززوث وت لزززة  عزززة لوكا صزززة والتاب يزززة واخلا ملزززدارس احلكوم بزززوي يف ا شزززد تر  ئنيمر

 الفلسطينيني. 
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لزز .2 يززة العام بززوي يف املؤسسزات االجتماع سززي وتر سززري مرشزد نف سززي واأل شززاد النف ة يف جمزال اإلر

 ورعاية كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.

شززفيات  .3 سززية واملست صزززحة النف كززز ال سززي يف مرا شززد نف لزززو ارة مر عززة  صززحية التاب كزززز ال واملرا

 الصحة.

 .م ومراكز و عيات تأهيل املعاقنييتامرشد نفسي يف مراكز اإلرشاد ودور األ .4

 ة اخلاصة ومراكز العالج النفسي.مرشد نفسي يف العيادات النفسي .5

 مرشد نفسي تربوي يف رياض األيففال احلكومية واخلاصة. .6

 ملثالثا:ملمتطلباتملالربنامج

لزززوم ا كززون دب جمزززال يت بززوي يف  يزززل الرت بزززويلتأه سززي والرت شزززاد النف سزززاعة 30مزززن  )  اإلر  )

 كما يأتي لى مقررات ختصصية اجباريةب ومقررات اختياريةب ع ةمو عمعتمدة 

ملتملالتخصصيةملاالجبا  ة:املق  ا

لزززب ) قزززع )18يزززدرس الطا يزززةب بوا قزززررات اجبار مزززدة كم سزززاعة معت نزززة يف 6(  سزززية مبي قزززررات درا ( م

 اجلدول االتي 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي رينظ

 - - 3 3 الصحة النفسية 3339

5117 
عالج نظريات اإلرشاد وال

 النفسي وتطبيقاتها
3 3 - - 

5119 
( / دبلوم 1تدريب ميداني )

 اإلرشاد
3 - 3 - 

5217 
(/ دبلوم 2تدريب ميداني )

 اإلرشاد
3 - 3 5119 

 5115 - 3 3 اإلرشاد املدرسي 5218

5320 
القياس والتقويم يف التعلم 

 تعليموال
3 3 - - 

  6 12 18 اجملموع
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ملاملق  اتملاالختيا  ة:

تززار لززب ) ا قززع )12الطا مززدة ب بوا سزززاعة معت نزززة 4(  يززة املبي قزززررات االختيار مززن امل سززية  قزززررات درا ( م

 يف اجلدول االتي 

رقم 

 املقرر

 قررعنوان امل

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

5017 
ستخدامات احلاسب اآللي يف ا

 اإلرشاد الرتبوي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اإلرشاد النفسي والرتبويمبادئ  5115

5116 
قضايا معاصرة يف اإلرشاد 

 املدرسي
3 3 - - 

5118 
ختطيط وادارة برنامج اإلرشاد 

 املدرسي
3 3 - - 

 5218 - 3 3 اإلرشاد املهو 5219

 استدراكي للذين   يسبق .م دراسته.  قرر  مقرر "تعلم كيف تتعلم" ممالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


