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 2015/2016من العام الجامعي األولالفصــــــل 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0170434 :رمز المادة توجيه تربوي ومهني الـمــــادة:

 ال يوجد :قة أو/ والمرافقةالمتطلبات الساب سبكالوريو :مستوى المادة

 ساعات 3 الساعات المعتمدة: 11:00-10:10 :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 استاذ مساعد  د. سناء ناصر الخوالدة
 قسم اإلرشاد النفسي

 الطابق الرابع

9:00-10:00 

12:00-1:00 
 

 

 :وصف المادة

 

تتناول هذه المادة  اإلرشاد المهني وتطووره ومجاالتوهو ونيريوات النموو المهنويو ومهوارات اإلرشوادو والعالقوة بوين المعرفوة 

والقدرات واالهتمامات واالتجاهات والقويم واالختيوار المهنويو والقودرات العاموة والقودرات الخاصوة والتخصصوات الدراسوية 

 تلفةو وبرامج اإلرشاد المهني المدرسي.المخ

 

 :أهداف المادة

تتنواول هووذه الموادة  اإلرشوواد المهنووي وتطووره ومجاالتووهو ونيريوات النمووو المهنوويو ومهوارات اإلرشووادو والعالقوة بووين المعرفووة 

خصصووات الدراسووية والقوودرات واالهتمامووات واالتجاهووات والقوويم واالختيووار المهنوويو والقوودرات العامووة والقوودرات الخاصووة والت

 المختلفةو وبرامج اإلرشاد المهني المدرسي.

 

 مكونات المادة: 

    مقدمة في التوجيه التربوي والمهنيالفصل األول :

نشأة التوجيه التربوي والمهني ، مهام المربي التربوي والمهني، األسس والمبادئ التي يقوم عليها التوجيه التربوي 

 ها التوجيه التربوي والمهني.والمهني، الخدمات التي يتضمن

      التوجيه التربويالفصل الثاني :

تعريف التوجيه والتوجيه التربوي، أهداف التوجيه التربوي، مبررات التوجيه التربوي، مبادئ التوجيه التربوي والمهني.

   

     الفصل الثالث التوجيه المهني

 وجيه المهني، مراحل التوجيه المهني، معوقات التوجيه المهنيمحاوره ، مبرراته، أهداف التوجيه المهني، فوائد الت

 



 

 : الموائمة بين الفرد والمهنةالفصل الرابع

 العالقة بين التوجيه التربوي والمهني

 معرفة الذات: الميول ،االتجاهات ،القيم، االستعدادات، الحاجات والسمات الشخصية

  ر المهني، النضج.معرفة المهنة: العوامل المؤثرة في اتخاذ القرا

   

 

     : نيريات االختيار المهنيالفصل الخامس

 نيرية سوبر 

 نيرية جينزبيرغ 

 نيرية آن رو 

 نيرية هوالند 

 نيرية االتجاه االجتماعي 

 الفصل السادس :استراتيجيات البحث عن المهنة

 المقابلة

 السيرة الذاتية 

      أسس البحث عن العمل

 ها عالقة بالتوجيه التربوي والمهنيالفصل السابع: مواضيع ل

 التوجيه التربوي والمهني لنساء

 التوجيه التربوي والمهني لكبار السن

 التوجيه التربوي والمهني للمعاقين

 التوجيه التربوي والمهني للمعاقين

     

 الفصل السابع: تطبيقات عملية في الميادين النفسية والتربوية  المهنية :

 مهن المطلوبة والمهن المشبعة.مقاييس، نشرات، ال

 

 

 

   المرجع االساسي للمادة:

 ( مكتبة الشروق2012ابو اسعد، أحمد، التوجيه التربوي والمهني، )

 مراجع إضافية:

 آدمز ، ح ، ف ، االرشاد العملي في الميادين النفسية والتربوية  والمهنية )مترجم (  .1

المهني ، مفاهيم وتصنيفات ، ونيريات ونماذج تطبيقية ،  سيكولوجية التوجيه 0(2003الهذال، عويد سلطان، ) .2

 0جامعة الكويت 

 مصر –( ، االرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني ، مكتبة الخانجي 1976مرسي، سيد عبد الحميد ) .3

 التوجيه التربوي والمهني ، مكتب التربية العربي لدول الخليج . 0( 1986العيسوي، عبد الرحمن ) .4

 فيون ، التوجيه التربوي والمهني ) مترجم (  بيروت ، منشورات عويدات  كتاب جان دري .5

 جي سنيوار ، التوجيه المهني ) مترجم ( حلب ، مكتبة الشرق . .6

 سعد جالل ، التوجيه النفسي والتربوي والمهني ، القاهرة ، دار المعارف بمصر . .7



 مكتبة  النهضة عطية محمود هنا ، التوجيه التربوي والمهني ، القاهرة ،  .8

 

 المراجع االجنبية :

 

1. Beck, C.E. Philosophical Foundations of Guidence, New jersey printice Hall. 

2. 2. Gold hammer & Taylor R.E. Career Education, Ohio: Col., Merrill 

3. Hollis, J.W. & L.N. Hollis, Grganizing for Effective Guidance, Chicage : SRA 

4. Jackson, H.R., (ed.) Careers Encyolopedia, London Cassell 

5. peters H.J. & Hansen J.C. Vocational Guidance & Career . Development  New  

a. York :  Collier - Macmillan. 

6. Shertzer B., Stone, Fundamentels of Guidance, Boston: Houghton Mifflin  

7. Strang, R. E. Educational Guidance New York : Mscmillan  

8. Willa, N. et.al,  The Information Service in Guidance (2nd ed.) Chicago : Rand McNally 

 

 

 .عملالمناظرات، أوراق المناقشات، المحاضرات، ال أساليب تدريس المادة:

 

 نتائج التعلم 

 ه المادة الطالب، أثناء دراستها وبعد دراستها، مما يلي: من المتوقع أن تمكِّن هذ

 .مهارات االستماع الضرورية أن يمتلك-1

 .الجيد و مواجهة الجمهور اإللقاء أن يقدر على-2

 مع األفراد والجماعات. فعالةأن يطور مهارات اتصال -3

 .بين أنواعها يميزالخطب و أن يخطط ويبني– 4

   .فراد و الجماعاتتقبل آراء األي أن-5      

 .قعلى العمل مع الفري أن يتدرب – 6      

 

 أدوات التقييــــم:

 القصيرة.بحا  األرير و/أو تقاال 

 قصيرةالمتحانات اال. 

 مكتبيةال واجباتال. 

 والتقارير وراق العملالشفوي ألتقديم ال. 

 نهائيةالفصلية والمتحانات اال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يمتوزيع العالمات على أدوات التقي

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

 % 40 االمتحان النهائي 

التقارير و/أو األبحا  / الواجبات / المشاريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20% 

 %100 المجموع

 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الموضوع التاريخ األسبــــــــوع

 

 ألولااألسبوع 

  الثانيواألسبوع 

18/11-25/11 

26/11-1/11 

مقدمة في التوجيه التربوي 

 : والمهني

نشأة التوجيه التربوي 

والمهني ، مهام المربي 

التربوي والمهني، األسس 

والمبادئ التي يقوم عليها 

التوجيه التربوي والمهني، 

الخدمات التي يتضمنها 

 التوجيه التربوي والمهني.

  ثالثالاألسبوع 

 واألسبوع الرابع

2/11-8/11 

9/11-15/11 

 :التوجيه المهني

تعريف التوجيه والتوجيه 

التربوي، أهداف التوجيه التربوي، 

مبررات التوجيه التربوي، مبادئ 

 التوجيه التربوي والمهني

 

 22/11-16/11 الخامس

 :الموائمة بين الفرد والمهنة 

محاوره ، مبرراته، أهداف 

وائد التوجيه التوجيه المهني، ف

المهني، مراحل التوجيه المهني، 

 معوقات التوجيه المهني

 السادس

 االمتحان األول
23/11-29/11 

 

األسبوع السابع واألسبوع 

 الثامن

30/11-6/12 

7/12-13/12 

 :نيريات االختيار المهني

 نيرية سوبر

 نيرية جينزبيرغ 

 نيرية آن رو 

 نيرية هوالند 

نيرية االتجاه  

 ياالجتماع



 

األسبوع التاسع واألسبوع 

 العاشر

14/12- 20/12 

21/12-27/12 

 :استراتيجيات البحث عن المهنة 

 المقابلة

 السيرة الذاتية 

 أسس البحث عن العمل

 األسبوع الحادي عشر

 االمتحان الثاني
28/12-3/1 

 

األسبوع الثاني عشر 

  واألسبوع الثالث عشر

4/1-10/1 

11/1-17/1 

 

قة بالتوجيه مواضيع لها عال

 :التربوي والمهني

 التوجيه التربوي والمهني لنساء

التوجيه التربوي والمهني لكبار 

 السن

التوجيه التربوي والمهني 

 للمعاقين

التوجيه التربوي والمهني 

 للمعاقين

األسبوع الرابع عشر 

 واألسبوع الخامس عشر 

 

 

18/1-24/1 

25/1-31/1 

 

 

تطبيقات عملية في الميادين 

 ية والتربوية  المهنية:النفس

مقاييس، نشرات، المهن المطلوبة 

 والمهن المشبعة.

 7/2-1/2 السادس عشر
 فترة اجراء االمتحانات النهائية

 

 

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

 ، قبلوه عميود الكليوة% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري ي15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في  إذ يعد

 المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 

 

 

 

 

 


