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THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM                                                               النفسقسم علم  -ة ستشارياال ةالخدمات النفسي 
 فـــــي الـــــقــــدس -الـــــجـــامـــــعـــــــة الــــــعـــــــبــــــريـــــــة         

    

 فوكس( سيمور)كلية التربية على اسم شلومو          

 قسم االستكماالت والتطور المهني          

                                                                                                                                                                                                

 1029/10 دورات استكمال لعلم النّـفس التّـربوي
 على ماجستير في علم النفس من فروع غير تطبيقيةالحاصل / لمن يتعلم

 علم النفسفي أنهى الماجستير  منلوظائف في مجال علم النّفس التّربوي فقط بطلب للحصول على التّقدم  حقي 1.1.02.5ابتداًء من 

التّعليم العالي وقابلة للتسجيل في سجل  مجلسكون الّشهادة معترف بها من قبل تطبيقيّة في البالد ومن خارج البالد، شريطة أن تال هفروعب
 .ةحسب طلبات وزارة الداخليب ذلكو، خصائيين النفسييناأل

لحاصلين على ا/ نللذين يتعلمودورات استكمال  ةتح في كل سنتفت   (اضافي فرعفي  وممكن) القدسفي  في الجامعة العبرية ،كلية التربيةفي 

 .(النفس أخصائيالتسجيل في سجل  ةيمكن لمن يتعلم الدور) لعمل في مجال علم النفس التربويومعنيين باة ماجستير من فروع غير تطبيقي

ير التطبيقية في البالد، في الفروع غللقب الثاني إنهاء ا التزامات اللقب الثاني أو من أنهى الحاصلون على :ن لتقديم طلب للبرنامجالمستحقو
 .سجل األخصائيين النفسيين ين حصلوا على موافقة لالنتساب فيخارج البالد، والذ من فروع غير تطبيقية ن على لقب ثاني منوالحاصلو

 . ن في العمل في مجال علم النفس التربويالمعنيي امج فقط المستحقون لالنتساب لسجل األخصائيين النفسيينن لتقديم طلب للبرنالمخّولو

هذه الدورة التقدم لمراكز الخدمات  بإمكان خريجي :ي للتقدم بطلب للعمل في مجال علم النفس التّربويّولهي شرط أساسي وأ رةهذه الّدو

سنة العمل األولى في مركز الخدمات النفسية ت عتبر سنة ما قبل التخصص  . النفسية للسلطات المحلية، بعد انهاء دورة االستكمال بنجاح

التسجيل اية الدورة يمكن مع نه( الفروع التطبيقية باستثناء علم النفس التربوي وعلم النفس االكلينيكي للطفل على كل خريجي واجبة)

 . للتخصص في علم النفس التربوي

سيكون  ةتعليم الدور .تطبيقات عمليةوأيضاً علم النفس التربوي  أنظمةفي مقدمة  ،نفسيالتشخيص ال ،أسس في البسيخوترابيا: تشمل ةالّدور
  .ةالمطلوب ةتعلم المادبمستوى يسمح ب ةالعبري ةمعرفة اللغمطلوب  لهذا ،ةفي اللغة العبري

ة تربوينفسية خدمات مراكز  فييوم تعليم تطبيقي بمرافقة ارشاد و يوم تعليم نظري-سيّةن في األسبوع لمدة سنة درامايو :مدة الدورة
  .مختارة

  .، ومستندات أخرىةتوصيرسائل إحضار  متقدمطلب من الوأيضا ي   شخصية يتم اجراء مقابلة: شروط القبول

 1029( نوفمبر)تشرين الثاني  :بداية التعليم

  27.1.29 :التاريخ النهائي لتقديم الطلبات          21.1.29 :موعد بداية تقديم الطلبات

 ( في مكان اخر ةاضافي مجموعةاحتمال افتتاح ) القدس – ةالعبري ةالجامع-ة التربي كلية :التّعليممكان 

 .شاقل 011 :رسوم التسجيل، شاقل 100111 :ةالدورتكاليف 

 .عدد االماكن محدود

 . موقع الجامعة العبرية في القدس-االستكمال لعلم النفس التربويتعليم معلومات عن  :استفسارات ونماذج التسجيل

 . في موضوع التسجيل والدفع بإمكانكم التوجه لقسم االستكماالت والتطور المهني في كلية التربية

  . 1550215-01/  5882036-02:هاتف

 shirachaz@savion.huji.ac.il: االلكتروني طريق البريد و عنأ

 ayaguy48@gmail.com: بإمكانكم التوجه إلى البريد االلكتروني الستفسارات مهنية فقط،
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