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عقد قسم االرشاد النفسي في جامعة فيالدلفيا لقاء حواريا مع طلبة القسم في اطار اھتمامات القسم
بقضايا طلبته وخالل اللقاء اكدت الدكتورة لينا عاشور رئيسة القسم على اھمية ھذا اللقاء الذي يأتي
من اجل الوقوف على مسيرة القسم وسبل تطوره واالرتقاء به وبحث كافة االمور التي يحتاجھا
الطلبة من اجل العمل على تذليلھا وقالت ان المختبر الذي تم تجھيزه ليخدم طلبة القسم يشكل محطة
مضيئة في مسيرة القسم وتطويره .واشارت الى ان القسم يسعى الى إعداد نخبة متميزة من حملة
درجات البكالوريوس في اإلرشاد النفسي  ،تمتلك مھارات البحث العلمي ،والتفكير التحليلي الناقد
وآليات التعلم المستمر التي تمكنھا من استيعاب المستحدثات في مجال اإلرشاد النفسي ،بحيث يمكن
لھذه النخبة القيام بدورھا في مجال تقديم الخدمات النفسية والتربوية لفئات المجتمع  .ويتطلع القسم
ألن يكون متميزاً في إعداد جيل من المرشدين والباحثين القادرين على تقديم خدمة االرشاد لجميع
شرائح المجتمع  ،واكسابھم مھارات البحث التربوي لتطوير واكتشاف كل جديد في التخصص.
وجرى خالل اللقاء بحث العديد من االمور التي تطرق اليھا الطلبة خاصة فيما يتعلق بالزيارات
الميدانية الى المراكز والمؤسسات التي تتواجد في االردن للتعرف على الخدمات التي تقدم في مجال
االرشاد النفسي كما تم البحث في عمل دورات تدريبية لطلبة القسم .يذكر ان قسم االرشاد النفسي
في فيالدلفيا يھدف الى تزويد الطلبة باتجاھات نظرية معرفية متطورة في اإلرشاد النفسي
والتربوي ،مما يمكنھم من التفكير بصورة إبداعية في مجال التخصص ومعالجة الحاالت التي
تعرض لھم ميدانيا ً .والمزاوجة بين التدريس النظري والعملي واالھتمام بالتدريب الميداني في
مؤسسات الصحة النفسية والمدارس والجامعات والمؤسسات ذات العالقة .وذلك بالتركيز على
تطبيقات مرافقة للدراسة النظرية والقيام بالتدريب الميداني لطلبة قسم اإلرشاد النفسي في المؤسسات
ذات العالقة في األردن ،وذلك بھدف ربط التعليم النظري بالممارسة العملية الميدانية ،وإكساب
الطالب مھارات عملية ميدانية حسب تخصصه ،وإعطاء الطالب فرصة لممارسة العمل اإلرشادي
في األردن قبل تخرجه ،وتوفير فرص مختلفة للتدريب والتوظيف المستقبلي للطلبة في المؤسسات
الصحية واالجتماعية والتربوية التي يتم التدريب فيھا ،وتوطيد العالقة بين القسم والمؤسسات
الصحية واالجتماعية والتربوية في األردن ،األمر الذي يحقق أھدافھما في التواصل مع المجتمع،
والتدريب الميداني لطلبة قسم اإلرشاد النفسي في مؤسسات صحة نفسية على المستوى الوطني
واإلقليمي.

