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 دبلوم التأهيل التربوي في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي:

 :خمرجات التعلم املقصودةأواًل: 

التأهيل الرتبوي يف جمال اإلرشاد  نتهائه من متطلبات برنامج )دبلومإيتوقع من الطالب بعد 

 املقصودة التالية:الرتبوي والنفسي( حتقيق طرجات التعلم 
 

 املعرفة والفهم: 

 ويتحقق هذا املستوى من خالل معرفة جمموعة من املفاهيم واستيعابها، منها ما يلي:

 ة والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية.خصائص األفراد النمائي .1

يررات اإلرشرراد، املفاهيم املرتبطة ب .2 لررتعلم والصررحة النفسررية، ونظر يررات ومصررادر ا توظيررف التقن

شرررراد،  يررررة، ويف اإلر سرررررية واالنفعال فررررال النف شررررركالت األت يرررراس،وم عرررررب و جمررررراالت الق الل

 التقييم النفسي.واإلرشاد امله ، واإلرشاد املدرسي، ومراحل النمو، و وخصائصه،

 أسس اإلرشاد الرتبوي والنفسي وجماالته. .3

 أساليب اإلرشاد الفردي واجلمعي. .4

 اسرتاتيجيات التقييم النفسي واالختبارات النفسية. .5

 أسباب الفروا الفردية وكيفية التعامل معها. .6

 اخلطط والربامج اإلرشادية.  .7

 حلاسوب وتوظيفها يف العملية اإلرشادية.التقنيات احلدي ة وا .8
 

 املهارات العقلية والذهنية:

 ومنها ما يلي:

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

 تصميم الربامج اإلرشادية وتنفيذها. .2

 .نظريات اإلرشاد الرتبوي والنفسي  حتليل .3

 إلرشاد.لاالجتاهات احلدي ة التأمل يف  .4

 املرونة يف اختيار نظريات اإلرشاد املالئمة للبيئة الفلسطينية. .5

يف قضررايا اإلرشرراد  التحليل والرتكيب وإصدار األحكام وحل املشكالت واختاذ القرارات .6

 .النفسي والرتبوي
 

 :املهارات العملية أو املهنية

 وأهمها القدرة على:

 .شخيص مشكالت الطلبةكتابة التقارير اخلاصة بت .1
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 تنفيذ الفعلية اإلرشادية وفق النظريات اإلرشادية والرتبوية األحدث. .2

 التعامل مع املشكالت النفسية والرتبوية للطلبة وفق أحدث أساليب اإلرشاد. .3

 .علمية الكتشاف الطالب املوهوبني ورعايتهمالربامج الطط واخل تنفيذ .4

 اإلرشادية العملية الفردية واجلماعية.تنفيذ الربامج واخلطط  .5

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

 :العامة /املنقولةاملهارات 

 وأهمها القدرة على:

 اجلماعي. مهارات العمل استخدام .1

 الضغط.العمل حتت  .2

 مشكالتهم. إرشاد الطلبة وحل توظيف معارفه املكتسبة يف .3

مهارات وترائق البحث العلمي يف معاجلررة املشرركالت اخلاصررة باإلرشرراد الرتبرروي استخدام  .4

 والنفسي.
 

 :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 وأهمها القدرة على:

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

 .التواصل مع فئات ذوي االحتياجات اخلاصة .2

 لوجه وعرب اإلنرتنت. وجها و وكتابيا  التواصل والتفاعل النشط شفويا االتصال و .3

 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .4

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

  :جتاهات والقيم والبعد األخالقياإل

 وأهمها:

 جتاهات إجيابية حنو مهنة اإلرشاد.إتب   .1

 .اإلرشادأخالقيات مهنة بلتزام اإل .2

 على سرية املعلومات اخلاصة بهم. واحملافظةتقبل الطلبة الذين يعانون من مشكالت  .3

 مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم. التسامح .4

 تبع قواعد السلوك امله  وأخالقيات مهنة اإلرشاد.ت .5
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 سوق العملثانيًا: 

جررئني  .1 شررغيل الال غرروث وت لررة  عررة لوكا صررة والتاب يررة واخلا ملرردارس احلكوم برروي يف ا شررد تر مر

 الفلسطينيني. 

لررة يف جمررال اإلرشرراد النفسرري واألسررري  .2 مرشد نفسي وتربوي يف املؤسسات االجتماعية العام

 ورعاية كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.

شررفيات وا .3 سررية واملست صررحة النف كررز ال سرري يف مرا شررد نف لرروزارة مر عررة  صررحية التاب كررز ال ملرا

 الصحة.

 .مرشد نفسي يف مراكز اإلرشاد ودور األيتام ومراكز ومجعيات تأهيل املعاقني .4

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

 مرشد نفسي تربوي يف رياض األتفال احلكومية واخلاصة. .6
 

  ثالثًا: متطلبات الربنامج

لرروم ا كررون دب مررن  )يت برروي   سرري والرت شرراد النف جمررال اإلر برروي يف  يررل الرت مرردة 30لتأه سرراعة معت  )

 كما يأتي:على مقررات ختصصية إجبارية، ومقررات إختيارية،  موزعة

 املقررات التخصصية اإلجبارية:

لررب ) قررع )18يرردرس الطا يررة، بوا قررررات إجبار مرردة كم سرراعة معت نررة يف 6(  سررية مبي قررررات درا ( م

 االتي:اجلدول 

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعا

ت 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 الصحة النفسية 3339

5117 
نظريات اإلرشاد والعالج النفسي 

 وتطبيقاتها
3 3 - - 

5119 
( / دبلوم 1تدريب ميداني )

 اإلرشاد
3 - 3 - 

 5119 3 - 3 دبلوم اإلرشاد (/2تدريب ميداني ) 5217

 5115 - 3 3 اإلرشاد املدرسي 5218

 - - 3 3 القياس والتقويم يف التعلم والتعليم 5320

  6 12 18 اجملموع
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 املقررات االختيارية:

مرردة ،12طتار الطالب ) قررع ) ( ساعة معت نررة 4بوا يررة املبي قررررات االختيار مررن امل سررية  ( مقررررات درا

 يف اجلدول االتي:

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5017 
استخدامات احلاسب اآللي يف 

 اإلرشاد الرتبوي
3 2 1 - 

 - - 3 3 والرتبويمبادئ اإلرشاد النفسي  5115

5116 
قضايا معاصرة يف اإلرشاد 

 املدرسي
3 3 - - 

5118 
ختطيط وادارة برنامج اإلرشاد 

 املدرسي
3 3 - - 

 5218 - 3 3 اإلرشاد امله  5219

 : مقرر "تعلم كيف تتعلم" مقرر استدراكي للذين ل يسبق .م دراسته. مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


