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071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس  083 رقم ورمز المقرر

 اإلرشاد النفسي في المجال المهني اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  لمكتبيةالساعات ا
 

نشأنه و  والتوجيه المهني،بمفهوم اإلرشاد  الطالب وتعريفهيهــدف هذا المقرر إلى تبصير  :الهدف العام للمقرر( 1)
وكذلك معرفة الطالب بالجوانب النظرية  إليه،والمجتمع  وحاجة الفردوأهدافه والعوامل التي أثرت على تطوره 

خطوات التوجيه المهني ومتطلبات نجاحه في مؤسسات التعليم  ىوالتعرف إل المهني،والتطبيقية لعملية اإلرشاد 
بيان دور النظرية في مجال التوجيه المهني واستعراض  وكذلك إلىتواجهه، والمشكالت والعقبات التي  والتدريب،

والعمل  المهني،اد جمع البيانات التي يتطلبها التوجيه واإلرش والتعريف بأدوات  المهني.بعض النظريات في النمو 
تثمين دور اإلرشاد  المجتمع. وأخيرا  على خلق اتجاه ايجابي لدور التوجيه واإلرشاد المهني في حياة الفرد وتنمية 

 والمجتمع.المهني في تعريف الطالب بقدراته وميوله للوصول به إلى الرضا المهني المستقبلي الذي ينشده الفرد 
 

 اساعات التدريس اسابي عدد األ  ( موضوعات المقرر 2)
 أربع ساعات ول والثانياأل  مفهوم اإلرشاد والتوجيه المهني 

 ساعتان الثالث  نشأة وتطور التوجيه المهني 

لعامة وتعاريفه وخصائصه االحاجة إلى التوجيه المهني 
أثرت على  التيأهم العوامل و  ،والمسلمات التي يقوم عليها

واألهداف العامة لإلرشاد  للفرد وللمجتمع وأهميته، تطوره
   المهني 

 ساعتان الرابع



 ساعتان الخامس خطوات التوجيه المهني ومتطلبات نجاحه

التي تقف في سبيل إقامة توجيه مهني  المشكالت والعقبات
  فعال 

 ساعتان السادس

 ساعتان السابع  مفهوم ودور النظرية في مجال التوجيه واإلرشاد المهني 

 ساعتان الثامن   نمو واالختيار المهنيبعض نظريات ال

 ساعتان التاسع نظريات أخرى في اإلرشاد المهني واالختيار المهني.

 ساعتان العاشر طرق وأساليب التوجيه المهني

الحادي عشر والثاني   أدوات ووسائل جمع البيانات التي يتطلبها التوجيه المهني 
 عشر

 أربع ساعات

 أربع ساعات الثالث عشر والرابع عشر ه المهنيأسس إدارة خدمات التوجي
 

دريس ااستراتيجيات الت    طرق التقييم  ( مخرجات التعلم للمقرر 3)    
 المعرفة:

 االختبارات.  -
 التطبيقات -   

تقييم      
العروض 

الجماعية من 
 روبكخالل 

 خاص.
 الواجبات-    

 مهمات أدائية -
 

 المحاضرات -
 حل المشكالت. -
 لتقارير.ا -
 الواجبات  -
العروض الفردية -

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -
 البرامج التفاعلية-
 

مفهوم اإلرشاد المهني نظريات و  يتعرف المتعلم على -
 وخصائصه ونشأته ونطوره والعوامل التي أثرت على تطوره.

للفرد والمجتمع وأهميته  أن يعرف المتعلم أهمية اإلرشاد المهني
لطالب المدارس واألهداف العامة لإلرشاد المهني واألسس 

 التي يقوم عليها وأخالقيات المرشد المهني.
أن يعرف المتعلم نظريات النمو االختيار المهني وتطبيقياتها 

 واألسلوب اإلرشادي المرتبط بكل نظرية.
 واستخداماتها،أن يتعرف على طرائق وأساليب اإلرشاد المهني 

 وأن يميز بين األساليب المختلفة.
أن يتعرف المتعلم على أهم األدوات وأساليب القياس التي 
يمكن للمرشد استخدامها لجمع المعلومات عن األفراد 

 والمهن.
ربط مفاهيم اإلرشاد المهني والنظريات المفسرة للنمو واالختيار 



   المهني بالخبرات الواقعية والشخصية للمتعلم. 
 المهارات اإلدراكية:

 االختبارات. 
اتالتطبيق -     

تقييم      
العروض 

الجماعية من 
خالل روبرك 

 خاص.
الواجبات-      

 مهمات أدائية
 

 المحاضرات
حل المشكالت. -  
التقارير. -  
الواجبات  -  
العروض الفردية -

 والجماعية.
المناقشة والحوار.-  
العصف الذهني -  
التفكير الناقد  -  
ةالبرامج التفاعلي-  
 
 

يقدر أهمية اإلرشاد المهني وفوائده للمجتمع والفرد-  
يفهم مبادئ وأهداف االرشاد المهني -  
هني تفسيرها للنمو الم المهنية فييقارن بين النظريات -  
ارها من حدوثها ويخفف من آث المهنية قبليتنبأ بالمشكالت -

 خالل برامج الوقاية
 ويحاول المهنيةعلى مواطن القصور والتناقض والمشكالت  يقف -

 تفسيرها وإيجاد الحلول لها،
- ليمية ، يتفكر في ممارساته وممارسات زمالئه والمنظمة التع- 

ى تحسينهاوتأثيراتها على تعلم التالميذ ونموهم ويسعى معهم إل  
الوعي  مهارة تفسير الظواهر والمشكالت المهنية الناشئة عن عدم

دارة الناجحة وإ اإلرشادية المهنيةالعملية  يفهم مهارات  المهني.
المهني.التوجيه   

المهني.ينتقد البحوث والدراسات في المجال    -  
  :وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل م  اآلخرين 

ل مالحظة التفاع
 الصفي

والتواصل مع 
 اآلخرين

مالحظة مدى 
احترام وجهات 
 النظر المخالفة

نقد تقبله لل مدى  
 

 المحاضرات
حل المشكالت. -  
ات الواجبو  رالتقاري -  
العروض الفردية -

 والجماعية.
المناقشة والحوار.-  
العصف الذهني -  
التفكير الناقد  -  
ةالبرامج التفاعلي-  

حث على التقييم واالستقصاء والب الجماعي.يمتلك مهارات العمل 
 أسس منهجية

ناسبة.ميقيم معهم عالقات اجتماعية يتفاهم مع أعضاء الصف و   
اجهه من يجري االستقصاءات والبحوث اإلجرائية لتشخيص ما يو 
ممارساته  مشكالت والتعامل معها في ضوء النتائج بهدف تحسين

 المهنية.
 يدافع عن أفكاره وآراءه ضمن منطق سليم

 يمتلك المهارات المطلوبة في جمع البيانات
ا  لتنمية ذاته مهني المجموعة مهارة قيادةالمتعلم يكتسب   

 



  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:
 
 
 
 

 االختبارات. 
اتالتطبيق -     

تقييم      
العروض 

الجماعية من 
خالل روبرك 

 خاص.
الواجبات-      

 مهمات أدائية

 المحاضرات
حل المشكالت. -  
التقارير. -  
الواجبات  -  

لفردية العروض ا-
 والجماعية.

المناقشة والحوار.-  
العصف الذهني -  
التفكير الناقد  -  
ةالبرامج التفاعلي-  

 

 يمتلك مهارة فن اإللقاء.
 يمتلك مهارة التواصل البصري.

.يصغي لآلخرين أثناء حديثهم معه  

.اللفظييمتلك مهارة التواصل غير     
الحديثة.خالل الوسائل  من-العروض – شرائحهيعرض   

  المهارات النفس حركية 
الختبارات.  -  

اتالتطبيق -     
تقييم      

العروض 
الجماعية من 
خالل روبرك 

 خاص.
الواجبات-      

 مهمات أدائية

 المحاضرات
حل المشكالت. -  
التقارير. -  
الواجبات  -  
العروض الفردية -

 والجماعية.
المناقشة والحوار.-  
العصف الذهني -  
ناقد التفكير ال -  

األداء.األدوار لتحسين  مهارة لعبيكتسب المتعلم -.   
ع األفراد االلتزام بأخالقيات المهنة واألخالقيات الملزمة للتعامل م

 في مجال اإلرشاد المهني. 
. .والتفاعل بإيجابيةيكتسب مهارة العمل في الفريق   

ممارسة ف التعلم واليكتسب القدرة على دمج التقنية في مواق 
 المهنية.

رشاد يكتسب القدرة على العمل مع فئات مختلفة في مجال اإل
 المهني.

الدراسي.ذهنية للمقرر أو الفصل يرسم خريطة   



ةالبرامج التفاعلي-  
 
  
اختبار، مشروع  مقال، التقييم )كتابة( طبيعة مهمة 4)

  .(... نهائي،اختبار  جماعي،
نسبته من التقويم  المحدد لهاألاسبوع 

 ائي النه
 %23 السابع اختبار أول 

 %23 خالل الفصل واجبات وعروض فردية وجماعية
 %23 عشر الحادي-العاشر اختبار ثاني

 %03 الرابع عشر اختبار نهائي
 

 

 

 ( المراج  المعتمدة للمقرر: 5)
 طرابلس:، 1 المهني(. طمن أسس التوجيه المهني )مقدمه في علم النفس  ( .2330)  التومي. الشيباني، عمر

المفتوحة.منشورات الجامعة العربية   
دمشق.: منشورات جامعه المدرسي. دمشقالمهني  ه(. التوجي1990)نعيم. الرفاعي،   

الفكر. عّمان: دارمبادئ اإلرشاد النفسي.  (.1011سهام ) عيطه،أبو   
عدار الثقافة للنشر والتوزي عمان: وفنياته.أساليبه  النفسي: د(. اإلرشا1233)حسني.  دالعزة، سعي  

دار الفكر عمان: ونظرياته.(. التوجيه المهني 1999)العزة. وسعيد  جودت، الهادي،عبد   
منشورات جامعة دمشق دمشق: ألمهني.( اإلرشاد 2332)محمد.  حمود،الشيخ   

: مكتبة الرياض واالجتماعي.النفسي  (. اإلرشاد  2331)المجيد. عبد  ونيازي،أبو عباه صالح عبدا لله؛ 
 العبيكان

 


