
 

 وزارة المعارف - دولة اسرائيل

 قسم علم النفس  -ةستشارياإل ةالخدمات النفسي

 /810290 دورات استكمال لعلم النّـفس التّـربوي

 الحاصلين على ماجستير في علم النفس من فروع غير تطبيقية /للذين يتعلمون

 

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

كون الّشهادة معترف بها من قبل تطبيقيّة في البالد ومن خارج البالد، شريطة أن تال هفروعب علم النفس يتعلمأو ما زال 
انظر  ،ةداخليحسب طلبات وزارة الب ذلكو، خصائيين النفسيينالتّعليم العالي وقابلة للتسجيل في سجل األ مجلس

http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/LocalGovernmentAdministration/takfid-:الرابط
new/Pages/education.aspx 

  نللذين يتعلمودورات استكمال  ةفتح في كل سنت   (اضافي فرعفي  وممكن) القدس في الجامعة العبرية ،كلية التربيةفي 
 ةيمكن لمن يتعلم الدور ) لعمل في مجال علم النفس التربويومعنيين باة لحاصلين على ماجستير من فروع غير تطبيقيا/

 .(النفس أخصائيالتسجيل في سجل 

بإمكان خريجو هذه الدورة   :ي للتقدم بطلب للعمل في مجال علم النفس التّربويّولهي شرط أساسي وأ رةهذه الّدو

سنة العمل األولى في مركز  . التقدم لمراكز الخدمات النفسية للسلطات المحلية، بعد انهاء دورة االستكمال بنجاح

على كل خريجو الفروع التطبيقية باستثناء علم النفس التربوي  واجبة)الخدمات النفسية ت عتبر سنة ما قبل التخصص 

 . التسجيل للتخصص في علم النفس التربويمع نهاية الدورة يمكن ( وعلم النفس االكلينيكي للطفل

 .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 العبريسيكون  ةتعليم الدور

خدمات مراكز  فييوم تعليم تطبيقي بمرافقة ارشاد و يوم تعليم نظري  -مان في األسبوع لمدة سنة دراسيّةيو :مدة الدورة
  .مختارةة تربوينفسية 

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

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

 8102 (أكتوبر) أولتشرين  :موعد بداية التعليم

 8125202 :التسجيلانتهاء  - 028202: بداية التسجيل

 .شاقل 011 :رسوم التسجيل، شاقل 100111 :ةتكاليف  الدور

ducational_Psychologyhttp://education.huji.ac.il/Supplemental_Studies_Program_in_E 

 ةالتربي كليةفي قسم التطور المهني في  التسجيل يمكن التوجه لمكتب السكرتارية نماذجوللحصول على المعلومات 
  adizee@savion.huji.ac.il االلكتروني و عن طريق البريدأ ، 18-8221082 \02-5882036:تلفون  -القدس

   hishtalmuyot@savion.huji.ac.il       

  Hashlama.psy@gmail.com  :التوجه للبريد االلكتروني يمكنالمهني لالستفسار 
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