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كلية القاسمي
مركز بدايات 

ص.ب 124
الرمز البريدي 3010000

باقة الغربية
 

المركز القطري

للوالدية واألسرة في

المجتمع العربي

توجيه مجموعات بالغين (הנחיית קבוצות מבוגרים)

تمكين الوالدين في واكسابهم مهارات واليات للقيام بأدوارهم

الوالدية ابتداءا من تربية االبناء حتى بناء عالقات شراكة ناجعة مع

المؤسسات المجتمعية.

تطوير، صقل وتشكيل الهوية الوظيفية لدى البالغين.

يهدف البرنامج اىل تأهيل كوادر مهنية متخصصة للعمل في توجيه

مجموعات بالغين (הנחיית קבוצות מבוגרים). حول قضايا تتعلق بدور

الوالدين واالسرة.

الخريجون من البرنامج يستطيعون العمل في المجاالت التالية:

2020/2021

برنامج تأهيل موجهي مجموعات

تخصص في قضايا الوالدية واالسرة

يحصل الخريجين على شهادة تأهيل من وزارة المعارف

مبنى البرنامج: 

عىل مدار سنتين: 620 ساعة - 500 ساعة نظرية، و 120 ساعة عملية

تشمل ارشاد ومرافقة مهنية.

جمهور الهدف:

كل شخص مهني حامل للّقب األول في مجال التربية والتعليم، الخدمة

االجتماعية أو المجاالت العالجية، والذي يتوفر لديه النضوج النفسي

ويتبين انه مناسب لتوجيه مجموعات بالغين بناء عىل مقابلة شخصية.

فصول في علم النفس التطوري (من تطور الجنين حتى الشيخوخة)

ويتطرق لقضايا حاالت المرض النفسي. علم األسرة: ديناميكية

األسرة، العالقات بين الزوجين، الوالدية في دوائر الحياة، تعدد

األجيال في األسرة، العالقات بين األسرة والمجتمع، وميزات

األسرة العربية بشكل خاص. علم المجموعات: نظريات، ديناميكية

المجموعة، التمرن كعضو في مجموعة وكوجه لمجموعة زمالء.

أساليب خاصه في توجيه البالغين وإمكانيات تطبيقها في العمل

مع مجموعات بالغين. معرفة والوعي للذات. قضايا في أخالقيات

المهنة.



يهدف المركز اىل تدعيم وتمكين الوالدية واألسرة في

المجتمع العربي، حيث يسعى اىل تطوير وتوفير

خدمات مهنية تربوية وقائية، التي من شأنها تقديم

العون للوالدين واألسرة ليقوموا بواجبهم عىل أفضل

وجه, خاصة في عهد التغييرات االجتماعية والثقافية

وتحديات الزمن. وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المركز

بزيادة الوعي بالنسبة ألهمية تعلم موضوع الوالدية

ورفع قضايا الوالدين واألسرة في سلم األولويات

الجماهيري في المجتمع العربي وبالتالي ايضا تأهيل

أشخاص مهنيين للعمل في مجاالت الوالدية واألسرة،

تجميع وإنتاج الموارد المعرفية والعلمية حول مواضيع

األسرة والوالدية في المجتمع العربي.

مالءمة عرقية ألنماط الحياة في المجتمع العربي: يالئم

المركز مضامين فعالياته ألنماط الحياة وللميزات الخاصة

للعائلة والمجتمع العربي.

المهنية: يعمل المركز بناء عىل أسس مهنية، بواسطة

أشخاص مهنيين في مجاالت الوالدية واألسرة، التربية

والتيسير.

المسؤولية والتكافل المتبادل: تقع عىل المؤسسات

والتنظيمات المختلفة مسؤولية مشتركة لتوفير الخدمات

المناسبة الحتياجات الوالدين واألسرة في المجتمع

ً لكونهما سلسلة خدمات العربي، ويكفل بعضها بعضا

متواصلة.

التعاون بين المؤسسات: يعمل المركز حسب مبدأ

التعاون والمشاركة مع المؤسسات األخرى – الرسمية

والتطوعية – التي تعمل في مجاالت الوالدية، العائلة

والمجتمع.

التمكين: يعمل المركز حسب النموذج التربوي-

االستشاري، وهدفه تمكين الفرد، الوالدين والعائلة،

وأيضا تشجيع التمكين والدعم المتبادل بين الخدمات

والمؤسسات االجتماعية – التربوية

جهي أهالي ومهنيين  تأهيل موّ

في مجال األسرة والوالدية

 

ارشاد، مرافقة واستكماالت للطواقم التربوية،

للمهنيين وألصحاب المناصب 

ة،  في مجاالت التمكين، الهوية المهنية والقياديّ

 التواصل والتعاون بين الطواقم وبين االهالي،

التربية في العصر الحديث ومجاالت أخرى

 

إقامة وإنتاج موارد معرفية وعلمية حول 

قضايا األسرة والوالدية في المجتمع العربي.

 

المبادرة والمرافقة األكاديمية والمهنية

واالستراتيجية إلقامة أطر لتعلم الوالدية

وتفعيل مشاريع في الحقل منها إنشاء مراكز

للوالدية واألسرة في كافة البلدات العربية.

 

برامج إرشاد وتمكين لألهالي في كافة 

قضايا األسرة والوالدية المعاصرة

عن المركز

المبادئ االساسية

أقيم المركز القطري للوالدية واألسرة في

المجتمع العربي عام 2005 بمبادرة قسم

الوالدية، العائلة والمجتمع في قسم تعليم

الكبار في وزارة المعارف والثقافة بمشاركة

أكاديمية القاسمي في باقة الغربية.


