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 :دبلوم التأهيل التربوي في مجال االرشاد التربوي والنفسي

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

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

 :املقصودة التاليةحتقيق طرجات التعلم ( الرتبوي والنفسي

 : املعرفة والفهم

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

 .والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية خصائص األفراد النمائية والنفسية .1

توظيةف التقنيةات ومصةادر الةتعلم     والصةحة النفسةية،   ونظريات اإلرشةاد،  املفاهيم املرتبطة ب .2

اللعةةةةب و جمةةةةاالت القيةةةةاس،ومشةةةةكالت األتفةةةةال النفسةةةةية واالنفعاليةةةةة، ويف اإلرشةةةةاد، 

 .تقييم النفسيالواإلرشاد املهمت، واإلرشاد املدرسي، ومراحل النمو، و وخصائصه،

 .أسس اإلرشاد الرتبوي والنفسي وجماالته .3

 .أساليب اإلرشاد الفردي واجلمعي .4

 .اسرتاتيجيات التقييم النفسي واالختبارات النفسية .9

 .أسباب الفروا الفردية وكيفية التعامل معها .6

 . اخلطط والربامج اإلرشادية .7

 .التقنيات احلديثة واحلاسوب وتوظيفها يف العملية اإلرشادية .2

 :املهارات العقلية والذهنية

 :ومنها ما يلي

 .حتليل املشكالت الرتبوية والنفسية للتالميذ وإجياد احللول اا .1

 .تصميم الربامج اإلرشادية وتنفيذها .2

 .نظريات اإلرشاد الرتبوي والنفسي  حتليل .3

 .إلرشادلاالجتاهات احلديثة التأمل يف  .4

 .لبيئة الفلسطينيةاملرونة يف اختيار نظريات اإلرشاد املالئمة ل .9

يف قضةايا اإلرشةاد    التحليل والرتكيب وإصدار األحكام وحل املشكالت واختاذ القرارات .6

 .النفسي والرتبوي

 :املهارات العملية أو املهنية

 :واهمها القدرة على

 كتابة التقارير اخلاصة بتشخيص مشكالت الطلبة  .1

 .بوية األحدثتنفيذ الفعلية اإلرشادية وفق النظريات اإلرشادية والرت .2
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 .التعامل مع املشكالت النفسية والرتبوية للطلبة وفق أحدث أساليب اإلرشاد .3

 .علمية الكتشاف الطالب املوهوبني ورعايتهمالربامج الطط واخل تنفيذ .4

 .تنفيذ الربامج واخلطط اإلرشادية العملية الفردية واجلماعية .9

 .اتقييم طرجات العملية اإلرشادية وتقديم التقارير حوا .6

 :العامة/ املنقولةاملهارات 

 :وأهمها القدرة على

 .اجلماعي مهارات العمل استخدام .1

 . العمل حتت الضغط .2

 .مشكالتهم إرشاد الطلبة وحل توظيف معارفه املكتسبة يف .3

استخدام مهارات وترائق البح  العلمي يف معاجلة املشةكالت اخلاصةة باإلرشةاد الرتبةوي      .4

 .والنفسي

 :ية املعلوماتمهارات االتصال وتقن

 :وأهمها القدرة على

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

 .التواصل مع فئات ذوي االحتياجات اخلاصة  .2

 .التواصل والتفاعل النشط شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنتاالتصال و .3

 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .4

 .اصل مع أسر الطلبة وإشراكهم يف حل مشكالت أبنائهمالتو .9

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 :وأهمها

 .تبنى اجتاهات إجيابية حنو مهنة اإلرشاد .1

 .اإلرشادأخالقيات مهنة االلتزام ب .2

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

 .الف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهممع االخت التسامح .4

 .تبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات مهنة اإلرشادت .9

 سوق الد ل: ث ني 

مرشةةد تربةةوي يف املةةدارس احلكوميةةة واخلاصةةة والتابعةةة لوكالةةة غةةوث وتشةةغيل الالجةةئني    .1

 . الفلسطينيني
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ال اإلرشةاد النفسةي واألسةري    مرشد نفسي وتربوي يف املؤسسات االجتماعية العاملة يف جمة  .2

 .ورعاية كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة

مرشةد نفسةةي يف مراكةز الصةةحة النفسةية واملستشةةفيات واملراكةز الصةةحية التابعةة لةةوةارة       .3

 .الصحة

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

 .ة ومراكز العالج النفسيمرشد نفسي يف العيادات النفسية اخلاص .9

 .مرشد نفسي تربوي يف ريا  األتفال احلكومية واخلاصة .6

  متطلب ت الربن مج: ث لث 

سةاعة  ( 31)مةن     اإلرشةاد النفسةي والرتبةوي   يتكون دبلوم التأهيةل الرتبةوي يف جمةال    

 :كما يأتيعلى مقررات ختصصية اجبارية، ومقررات اختيارية،  موةعةمعتمدة 

 :صي  االجب ري املقررات التخص

مقةةررات دراسةية مبينةةة يف  ( 6)سةةاعة معتمةدة كمقةةررات اجباريةة، بواقةع    ( 12)يةدرس الطالةب   

 :اجلدول االتي

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 الصحة النفسية 3339

9117 
نظريات االرشاد والعالج 

 نفسي وتطبيقاتهاال
3 3 - - 

9119 
دبلوم ( / 1)تدريب ميداني 

 االرشاد
3 - 3 - 

9217 
دبلوم (/ 2)تدريب ميداني 

 االرشاد
3 - 3 9119 

 9119 - 3 3 االرشاد املدرسي 9212

9321 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3  -- 

  6 12 12 اجملموع
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 :املقررات االختي ري 

مقةررات دراسةية مةن املقةررات االختياريةة املبينةة       ( 4)ساعة معتمدة ، بواقةع  ( 12) خيتار الطالب

 :يف اجلدول االتي

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

9117 
استخدامات احلاسب اآللي يف 

 االرشاد الرتبوي
3 2 1 - 

 - - 3 3 النفسي والرتبوي مبادئ االرشاد 9119

9116 
قضايا معاصرة يف االرشاد 

 املدرسي
3 3 - - 

9112 
ختطيط وادارة برنامج االرشاد 

 املدرسي
3 3 - - 

 9212 - 3 3 االرشاد املهمت 9219

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




