وصف مهنة اختصاصي نفسي مدرسي
املهنـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعية
اختصاص ي نفس ي
مدرس ي

ُ
كل من يعمل في املهنة التي تساعد الطلبة في التحصيل العلمي واملعلمين على تحسين أسلوب
التعليم ،و يطبق األختصاص ي النفس ي املدرس ي مفاهيم الصحة النفسية لتحسين أداء الطالب
ً
ً
ً
ً
أكاديميا  ،واجتماعيا ،و سلوكيا وعاطفيا  ،و يعمل األختصاص ي النفس ي على تطوير الشراكة مع
ً
ً ً
ً
أسر الطلبة واملعلمين وإدارة املدرسة ومختصين آخرين لجعل املدرسة مكانا آمنا وصحيا ومحفزا
للتطوير األكاديمي وتقوية الصلة بين املدرسة واألسرة واملجتمع.

م .املهام الرئيسية للوظيفة
1

جمع املعلومات والتقارير وتحليلها (دراسة حالة).

2

التقييم النفس ي.

3

متابعة تطور أداء للطلبة.

4

املساهمة في دعم بيئة املدرسة لتحفيز التعلم.

5

متابعة وتحديد وتحييد املخاطر النفسية في محيط املدرسة.

6

اإلستشارة .

7

التدخل في حاالت الصحة النفسية.

8

العالج السلوكي.

9

املساهمة في دعم استراتيجيات التعلم للمعلمين.

 10وضع برامج الوقاية من املشكالت النفسية.
 11االستعداد والتهيئة والتدخل في حاالت الطوارئ.

 12البحوث وتقييم البرامج األكاديمية .
 13االلتزام بأخالقيات املهنة واملحافظة على سياسات التعليم .

Social Profession

School psychologists

Qualified members of school teams that support students' ability to learn and
teachers' ability to teach. They apply expertise in mental health, learning, and
behavior, to help children and youth succeed academically, socially, behaviorally,
and emotionally. School psychologists partner with families, teachers, school
administrators, and other professionals to create safe, healthy, and supportive
learning environments that strengthen connections between home, school, and the
community.

Roles and tasks
1. Data collection and analysis.
2. Assessment.
3. Progress monitoring.
4. School-wide practices to promote learning.
5. Resilience and risk factors.
6. Consultation and collaboration
7. Mental health interventions
8. Behavioral interventions
9. Instructional support.
10. Prevention and intervention services.
11. Crisis preparedness, response, and recovery.
12. Research and program evaluation.
13. Professional ethics, school law, and systems.

