
 

 
 
 
 

 0202/0200العام اجلاهعي للفصل األول هن  النفسي اإلرشادأنشطة قسن 
 

 
 

 غــزة-اجلامعـــة اإلسالميـــة

 قسم اإلرشاد النفسي -كلية الرتبية

 
 2222 -2021الفصل األول 

 

 تقرير عن النشاط الجهة المسئولة وقت النشاط التاريخ المكان عنوان النشاط م.

1.  
 لدكتوراةافتتاح برنامج ا

M 316 
 قسم اإلرشاد النفسي 4:22 – 3:22 21.9.2221

تم افتتاح برنامج الدكتوراة بحضور المجمس 
 األكاديمي

2.  
 زيارة د. حكمت النحال

مكتب رئيس 
 القسم

4..0.101. 
 قسم االرشاد النفسي 12:32 – 12:22

 زيارة بهدف التعاون المشترك 

3.  

 –ورشة عمل حول الضغوط النفسية 
 ية الطبمؤتمر كم

 قاعة
 -المؤتمرات 

 قسم االرشاد النفسي 11:22 – 9:32 16.12.2221  قدسال مبنى

قام قسم عمم االرشاد النفسي ومركز االرشاد 
بعقد ورشة عمل لطمبة كمية الطب حول كيفية 

التعامل مع الضغوط كنشاط جانبي لمؤتمر 
 كمية الطب

 
4.  

 اإلرشاد النفسي قسم M 317 9.11.2221 11:22 – 12:32 عقد سيمنار 
تم عقد سيمينار لمناقشة أبحاث الماجستير 

 لمطمبة
5.  

 رئيس قسم اإلرشاد 1:32 – 1:22 13.11.2221 مقر االذاعة لقاء مع إذاعة الجامعة 
الحديث عن كمية التربية وقسم عمم النفس 
والخدمات المقدمة عمى جانب تخريج دفعة 

 من قسم االرشاد النفسي
6.  

 M 319 16.11.2221 3:22 – 3:45 لقاء مع طمبة الدكتوراة
المجمس االكاديمي 
لبرنامج الدكتوراه 

مناقشة سير الدراسة واالستفسار عن وجود 
أي استفسارات أو تساؤالت من قبل الطمبة 



 

        

 

 واالجابة عميها المشترك
7.  

 قسم اإلرشاد النفسي M 317 16.11.2221 11:22 – 12:32 عقد سيمنار 
 الماجستير أبحاث لمناقشة سيمينار عقد تم

 لمطمبة
8.  

 فرع الجنوب لقاء مع طمبة قسم اإلرشاد النفسي
 كمية التربية 12:22 – 11:22 22.11.2221

لقاء مع الطمبة لالستفسار عن سير الدراسة 
 والرد عمى األسئمة واالستفسارات

9.  
 مؤتمر حالة

قسم االرشاد 
 الرشاد النفسيقسم ا 12:32 – 11:22 .101....23 النفسي

تم عرض مؤتمر حالة باستضافة أخصائية 
من برنامج غزة لمصحة النفسية لطالبات قسم 

 االرشاد
12.  

 فرع الجنوب –زيارة لقسم اإلرشاد 
 قسم اإلرشاد 

 قسم اإلرشاد النفسي 1:32 -1:22 29.11.2221 النفسي

لقاء مع الطمبة لالستفسار عن سير الدراسة 
 فساراتوالرد عمى األسئمة واالست

11.  
 قسم اإلرشاد النفسي M 317 7.12.2221 11:22 – 12:22 لقاء مع طالبات التدريب الميداني

لقاء مع الطمبة لالستفسار عن سير الدراسة 
 والرد عمى األسئمة واالستفسارات


