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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
المستوى الرابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
3

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
0
0
0
45
15
15
15
0
0
45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بالتعرف علي ما يلي -:
 التعرف على مفهوم االرشاد المهني  Career Counselingونشأته وتطوره التاريخي والعوامل التي اثرت في تطوره. التعرف على خصائص االرشاد المهني وأهدافه العامة ،والتعرف على أهمية وحاجة الفرد والمجتمع لإلرشاد المهني. التعرف على اهم النظريات المفسرة للنميو المهنيي واختييار المهنية Theories of Career Development &Choiceونقاط ضعفها وقوتها وتطبيقات كل نظرية في االرشاد المهني.
 التعرف على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو المهني ومهام النمو والنضي المهنيي الواجيب انجا هيا فيي كيل مرحليةواالحتياجات االرشادية لكل مرحلة.
 التمييز والمقارنة بين تل النظريات مين حيي  :االفكيار الرئيسية ،األهيداف العامية لإلرشياد المهنيي ،التطبيقيات ،واألسيلواإلرشادي المرتبط بكل نظرية.
 التعرف على طرق وأساليب االرشاد المهني والتمييز بينها. -أن يتعرف الدارس على خطوات عملية اإلرشاد المهني ومتطلبات نجاح برام اإلرشاد المهني. التعرف على طرق وأدوات تحليل الفرد وقياس خصائصه وقدراتيه والتميييز بيين تلي االدوات مين حيي مزاياهيا وعيوبهياوصدقها التنبؤي .
 التعرف على اهم مقاييس الميول المهنية (ورقية اومحوسبة) واستخداماتها المعاصرة في االرشاد المهني. التعرف على مصادر المعلومات المهنية واهميتها من وجهة نظر كل نظريية مين نظرييات اختييار المهنية واإللميام بمختليفادوات مصادر المعلومات المهنية وطرق تحليل العمل.
 -ربط مفاهيم اإلرشاد المهني ونظريات اختيار المهنة بخبرات واقعية وبالخبرات الشخصية للمتعلم وكيف اختار تخصصيهومهنته.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر بشكل عام الى تعريف الدارس بالجوانب النظرية والتطبيقية لعملية االرشاد المهني وكيفية مساعدة الفرد عليى
اختيار مهنة مناسبة له .
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.3
3
3.1

المعارف
ان يتعرف الطالب علي مفهوم ارراواا المه وي مئصا صو م اوتت متطومر التواريئي مالعمامو التوي ع7

أثرت على تطمر .
ان يصف الطالب أهم طرائق وأساليب اإلرشاد المهني واستخداماتها,
ان يحدد الطالب طرق اإلرشاد المهني والنظريات المفسرة للنمو واالختيار المهني .

ع7
ع7

المهارات
أن يميز الطالب بين النظريات المهنية في تفسيرها للنمو المهني
ان يصمم الطالب مواقف مرتكزة علي التناقض والمشكالت المهنية ويحاول تفسيرها الحلول لها

م2
م1

الكفاءات
ان يقدر الطالب أهمية اإلرشاد المهني وفوائده للمجتمع والفرد

ج .موضوعات المقرر
م

1
2

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

االرشاد المهني :مفهوم االرشاد المهني وتعاريفه ،نشأته وتطوره التاريخي والعوامل التي اثيرت عليى
تطوره .اهداف االرشاد المهني وأهميته وحاجة الفرد والمجتمع له.
ظريات ال مم المه ي مائتيار المه ة ) )Theories of Career Development & Choiceمتطبيقاتها:
تصنيف النظريات  :نظرة عامة على مختلف المناحي النظرية التي حاولتت تسيتير اليتلول الم نتيواختيار الم نة وتصنيسات ا .استعراض اهم النظرياات وتطبيقاتهاا النظريتات الموفسيتة الاتفتصتا ية
واتجتماعيتتة والتحليليتتة -منحااا الساامات والعواماال -المنحااا النمااائي ومفهااوم الاايات نظريااة

6
18

4

جينزبرج وزمالئه ومنحا دورة الحياة لدونالد ساوبر- ،النظرياات المساتندة الاا الشخصاية منحاا
الحاجاات نن رو ،منحاا االنمااط لجاون هوالناد مقيتا ووتنت للميتول الم نيتةSelf- SDS :
 ،Directed Searchمنحاا اتخااي القارار -مقارناة باين نظرياات اختياار المهناة ومراجعاة شااملة
لتطبيقاتها وتضميناتها لإلرااا المه ي.
طرق واساليب االرشاد المهني وخطواته تضمي ات ظريات ال موم المه وي مائتيوار المه وة لإلراواا
المه ي مأساليب
المعلمموات المه يوة  Career Informationمأهميتهوا يووي ارراواا المه وي .مصيادر المعلومييات
المهنية وتصنيفات المهن ،تحلي العم ماستئاام يي اإلرااا المه ي :طرق تحلي العم ..
المعلممات عن الفرا مأهميتها للمراا المه ي .قيوا متحليو الفورا :طورق تحليو الفورا (اسوتعراض
رأامات جمع المعلممات عن الفرا مع التركيز على ارئتبارات ال فسية) اهم مقياييس المييول المهنيية
(ورقية ومحوسبة).
اختبارات فصلية وتقييم وتغيية راجعة عن االختبارات
المجموع

3
4
5
6

3
3
6

6
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2

المعارف
ان يتعرف الطالب علي مفهوم االرشاد المهني
وخصائصه ونشأته وتطوره التاريخي والعوامل
التي أثرت على تطوره.
ان يصف الطالب أهم طرائق وأساليب اإلرشاد
,المهني واستخداماتها

1.3

ان يحدد الطالب طرق اإلرشاد المهني والنظريات
المفسرة للنمو واالختيار المهني .

2.0

المهارات
أن يميز الطالب بين النظريات المهنية في تفسيرها
للنمو المهني

2.1

 المحاضرات -حل المشكالت

 االختبارات. -التطبيقات

--العروض الفردية والجماعية .

تقييم العروض الجماعية من
خالل روبرك خاص.
الواجباتتقييم شفهي

-المناقشة والحوار.

التعلم التعاوني والمناقشات
الجماعية
.
المناقشات الجماعية

2.3

ان يصمم الطالب مواقف مرتكزة علي التناقض
والمشكالت المهنية ويحاول تفسيرها الحلول لها
الكفاءات

3.1

ان يقدر الطالب أهمية اإلرشاد المهني وفوائاده للمجتماع
والفرد
األنشطة االستقصائية وحل

3.0

طرق التقييم

المشكالت .

 تقويم األقرانتقويم األقران
 تقويم المشاركة والتفاعلفي النقاش واألعمال
الجماعية.
 -تقويم الذات واألقران.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني
المشاركة والنقاش والواجبات أو أوراق العمل
االختبار النهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع
الثال عشر
مستمر
الخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
25%
25%
10%
40%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرام  ،ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآلتي:
 يتواصل الطال الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنام "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكياديمي
ومجاالت العمل المتاحة للتخصيص ،كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب إلبيداء مبيررات الحيذف
واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
 وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برام توعية وإرشاد خالل سير البرنام  ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
 يتضمن هيكل الكلية وحيدة لإلرشياد األكياديمي ،ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل مين عميادة شيؤون الطيال بشيأن االرشياد
األكاديمي والمهني.
 يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤون الطيال
وهي متاحة لجميع طال الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطال  ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
 ويوجد بالجامعة كذل وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطال  ،وتعميل الكليية كيذل عليى اليدعم االجتمياعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برام الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
 تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،
وتقليييص الفجييوة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق ،وسيييتبنى البرنييام مفهييوم الخبييرات الميدانييية الت يي سييترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطال ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب ..

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

– الكتا (الكتب) الرئيسة المطلوبة:
 الشيباني ،عمر محميد التيومي ( .)2003،1991مين أسيس التوجييه المهنيي (مقدمية فيي عليم الينفسالمهني) .طرابلس :منشورات الجامعة المفتوحة
-الشيخ حمود ،محمد ( )2011اإلرشاد المهني  .االمارات  :دار الكتا الجامعي

 الرفاعي ،نعيم .)1994(.التوجيه المهني المدرسي .دمشق :منشورات جامعه دمشق . عبييد الهييادي د جييودت د وسييعيد العييزة  .)1999(.التوجيييه المهنييي ونظرياتييه  .عمييان  :دارالفكر
ش يوقي ،طريييف ورخييرون (.)1996علييم اليينفس ومشييكالت الصييناعة .القيياهرة :دار ريييبللطباعة والنشر والتو يع.
.Isaacson, L. (1985 ). Basics of career counseling. Allyn & Bacon Isaacson, L. & Brown, D. (2000). Career information, Career.counseling, & Career development. Boston: Allyn and Bacon
 Osipow, Samuel, & Louise. Fitzgerald (1996). Theories of Career.Development. New Jersey: Prentice-Hall
 Zunker, V. G. (2012) Career counseling: A holistic approach..Brooks/Cole: Belmont, CA
 Zunker, V.G. (2001) Career Counseling: Applied Concepts of Life.Planning. California: Brooks/Cole Publishing Company
 نظام ادارة التعلم (بالك بورد) منصة االلقاء الذكية مواقع انترنت توضع روابطها للطال على البالك بورد تتعلق بنظريات اختييار المهنيةوبمقاييس القدرات والمييول المهنيية المحوسيبة ومنهيا مقيياس المييول والقيدرات المهنيية
المتوفر على موقع (قياس-صندوق الموارد البشرية-هدف) الخ
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أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جها عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

قاعة متوسطة الحجم تتسع لـ  40-30طالبا.
القاعيية مييزودة بمنصيية إلقيياء لكييية تحتييوي علييى جهييا حاسييب رلييي وجهييا
عرض بيانات وسبورة لكية
ال يوجد

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون
.1
.2
.3

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطال
.4

فاعلية التدريس
المراجع النظير

.5
.6
.7
.1
.2
.3
.4
.5

استبيانات متعلقة بالمادة
كتابة التعليقات الخاصة بالمادة
وأرسالها على البريد االلكتروني
لمدرس المقرر
نمايج التقييم اإللكتروني لعضو
هيئة التدريس
نمايج التقييم داخل القاعة
الدراسية.
نمايج تقييم المقرر .
تقييم الطلبة عبر البريد االلكتروني
التفاعل الصفي .
التقييم الذاتي
تقييم أعضاء هيئة التدريس
تقييم أعضاء هيئة التدريس في
نفس التخصص كتغيية راجعة
المراجع النظير
تقييمات األقران

فاعلية طرق تقييم الطال
أعضاء هيئة التدريس

تحليل نتائ الطال في المقرر.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطال  ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنام  ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر و ير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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