شهادة تخصص للعالج الزوجي واألسري
مواضيع مركزية
-1
-2
-3
-4
-5

نظريات (منظومية ،دينامية وغيرها) في موضوع األسرة والزواج.
أساليب التدخل في العالج األسري /الزوجي
مهارات وتقنيات التدخل العالجي
أخالقيات عالج األسرة
قضايا خاصة في عمل المعالج في المجتمع العربي
تدريب عملي في عيادة تخصصية في حرم األكاديمية.

جمهور الهدف
معالجين ،أصحاب وظائف عالجية من طالب أو حملة اللقب الثاني.
شروط القبول

لقب ثاني في موضوع عالجي (الذي يحوي تطبيقا عالجيا عمليا تحت إرشاد) والذي يتم تدريسه في مؤسسة أكاديمية معترف بها من قبل مجلس
التعليم العالي أو دائرة المصادقة على الشهادات األكاديمية من خارج البالد في أحد التخصصات التالية:
 -1علم نفس פסיכולוגיה :سريري (اإلكلينيكي -קלינית) /تربوي חינוכית  /تأهيلي  -طبي שיקומית-רפואית  /تنظيمي  -تشغيل ארגונית-
תעסוקתית /تطوري התפתחותית.
 -2العمل اإلجتماعي (עבודה סוציאלית)
 -3إستشارة تربوية (יעוץ חינוכי)
 -4علم اإلجرام (קרימינולוגיה)
 -5عالج بواسطة التعبير واإلبداع أو عالج بواسطة الفنون (טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות)
 -6لقب في الطب (( )MDيعفي هذا من شرط الحصول على لقب أول وثاني عالجي) (תואר ברפואה ،אשר מבטל את הדרישה לתואר
ראשון ושני טיפולי)
 -7لقب في عالج األسرة من مؤسسة أكاديمية معتمدة خارج البالد (טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל).
الشهادة التي يحصل عليها الخريج
يحصل الخريجون على شهادة من قبل قسم شهادات التأهيل في أكاديمية القاسمي بعنوان "تخصص في العالج الزوجي واألسري" .وبعد تجميع ساعات العالج
المطلوبة ،الخريجون الذين يستوفون شروط االستحقاق وفق معايير “האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי” يمكنهم التقدم لنيل المصادقة على شهادة
"معالج مؤهل" من قبلها وفق المعايير في الرابط المرفق:
http://www.mishpaha.org.il/index.php/sertification/criteria-therapist
أيام التعليم :الخميس الساعة  19:00-9:00تعليم نظري وايام اإلثنين الساعة ( 20:00-15:00الفصل األول :تعليم نظري .الفصل الثاني والثالث والرابع :تطبيق
عملي مع إرشاد حي في عيادة تخصصية في حرم الكلية) .إضافة أليام تركيز ،ورشات مكثفة واستكماالت خاصة يعلن عنها في حينه.
تاريخ افتتاح التعليم18.10.2020 :
مدة التعليم :سنتين.
طاقم التدريس :طاقم أكاديمي ،حملة شهادات دكتوراة وماجستير ،معالجين مؤهلين ومرشدين مؤهلين من قبل المنظمة اإلسرائيلية للعالج الزوجي واألسري .رئيسة
البرنامج :بروفيسور خولة أبوبكر.
لغة التدريس :التدريس في اللغة العربية.
للتواصل مع قسم التأهيل واالستكماالت
رقم هاتف  04-6286706 :رقم واتساب 050-7835481:ايميلcert@qsm.ac.il :

