
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

 يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا لهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة م�ن الط��الب تحقيقه�ا
 مبرهنا عما اذا كان قد حقق الستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . ولبد م��ن الرب��ط بينه��ا وبي��ن وص��ف

.؛البرنامج 

1. المؤسسة التعليمية  جامعة القادسية / كلية التربية للبنات

2. القسم العلمي / المركز  قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

3. اسم / رمز المقرر  مبادئ التوجيه التربوي والمهني

4. أشكال الحضور المتاحة دوام رسمي

5. الفصل / السنة  فصلي / سنوي

6. (عدد الساعات الدراسية (الكلي 90
7. 0 15/4/20188 تاريخ إعداد هذا الوصف أهداف المقرر

1- . اكتساب الطالبة لمفهوم مبادئ التوجيه التربوي والمهني
2- . توضيح اهميةالتوجيه التربوي والمهني والنظريات المتعلقة به

. ج- إعطاء الطالبة خبرة في التعامل  والتطبيق مع عملية التوجيه بمختلف اشكالها     

10 0 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم



 أ- الهداف المعرفية
.  تمكين الطالبات من فهم مبادئ التوجيه التربوي والمهني- 1أ
مساعدة الطالبات بالتعرف على طبيعة التوجيه والنظريات المتعلقة بالتوجيه التربوي والمهني- 2أ .
بويةاكتساب الطالبات القدرة على تدريب الطالبات على ممارسة التطبيق لمبادئ التوجيه التربوي في المؤسسة التر- 3أ  
.

4أ - 
5أ - 
6أ - 

ب -  الهداف المهاراتيةالخاصة بالمقرر
تدريب الطالبات على تطبيق مبادئ التوجيه التربوي والمهني في المؤسسة التربوية- 1ب   .. 
 .  –اكساب الطالبات بعض مهارات وفنون التوجيه2ب
 .  –تدريب الطالبات على اتقان عملية التوجيه  في تحسين العملية التربوية3ب
4ب  - 

.  إرشاد الطالبات إلى بعض المواقع اللكترونية للفادة منها - . التدريبات والنشطة في قاعة الدرس -. الختبارات اليومية المفاجئة والسبوعية المستمرة - طرائق التعليم والتعلم     
 طرائق التقييم     

.المشاركة في قاعة الدرس
 تقديم النشطة

. اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة
 ج- الهداف الوجدانية والقيمية

. تطويرقدرةالطالباتللعملعلىأداءالواجباتوتسليمهافيالوعدالقرر-1ج
. تطويرقدرةالطالباتعلىالواروالناقشة-2ج

3ج - 
4ج -

 طرائق التعليم والتعلم    
•  إدارةالاضرةعلىنحومرتبط بواقع الياة اليومية لذب الطالبات ال موضوع الدرس دون البتعاد عن صلب الوضوع لتكون

. الادة مرنه قابله للفهم والتحليل
• .تكليفالطالباتببعضالنشطةوالواجباتالماعية

• . تصيصنسبةمنالدرجةللواجبات اليومية والختبارات
 طرائق التقييم   

• .الشاركةالفاعلةفيقاعةالدرسدليللتزامالطالبةوتملهاالسؤولية
• .اللتزامبالوعدالددفيتقديالواجباتوالبحوث

• .تعبالختباراتالفصليةوالنهائيةعناللتزاموالتحصيللعرفيوالهاري



.( د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي
. تنميةقدرةالطالبةعلىالتعاملمعوسائللتقنية-1د
. تنميةقدرةالطالبةعلىالتعاملمعالنتنت-2د
. تنميةقدرةالطالبةعلىالتعاملمعالوسائللتعددة-3د
تطويرقدرةالطالبةعلىالواروالناقشة-  4د .

11 0 بنية المقرر

السبوع الساعات  مخرجات التعلم
المطلوبة

 اسم الوحدة/ أو
الموضوع طريقة التعليم طريقة التقييم

الول 3  تعريفات التوجيه ، مفهوم التوجيه
المقصود بالتوجيه  اسئلة عامة نظري

ومناقشة

الثاني 3  اهداف التوجيه
 اهداف التوجيه

 التربوي ،مجالت
 تحقيق التوافق

نظري  اسئلة عامة
 ومناقشة

الثالث 3  طبيعة التوجيه التربوي
والمهني

 عمليات اعداد الفرد
 للمهنة وتأهيله

 أسئلة عامة نظري
 ومناقشة

الرابع 3  وظائف التوجيه
 وظائف التوجيه

 التربوي ، وظائف
 التوجيه المهني

 اسئلة عامة نظري
 ومناقشة

الخامس 3  المبادئ والسس التي
 يقوم عليها التوجيه التربوي

، السسوالمهني   
الفلسفية

 الديان والفلسفات
 الجتماعية

نظري

 أسئلة عامة
 ومناقشة

السادس 3 السس الجتماعية  اهتمام الفرد كعضو
 في جماعة

 اسئلة عامة و نظري
مناقشة

السابع 3 السس الخلقية

 الجانب الخلقي ،
 المبادئ التي

 يتصف بها المرشد
 التربوي

 نظري
 اسئلة عامة

ومناقشة

الثامن 3  السس التربوية والنفسية
 الفروق الفردية

 ،الفروق بين
 الجنسين

 الواجباتالماعية نظري
 ومناقشة

التاسع 3  النمو والتوجيه التربوي
والمهني ، نظرية آن رو

 العلقة بين
 الشخصية وسلوك
 الختيار المهني ،
 العلقة بين الخبرة

 المبكرة والتجاهات

 الواجبات نظري
 الجماعية
ومناقشة



 والقدرات والميول

العاشر 3  انماط الشخصية نظرية جون هولند
 البيئات المهنية

 واجبات جماعية نظري
  ومناقشة

3 الحادي عشر نظرية جينز بيرك  المراحل التي يمر
 بها الفرد المهني

 اسئلة عامة نظري
  ومناقشة

الثاني عشر 3  المراحل التي يمر نظرية سوبر
 بها الفرد

 الواجبات  نظري
 الجماعية
ومناقشة

الثالث عشر 3  الختيار المهني
 تعريف الختيار

 المهني ، المقصود
 بالختيار المهني

 نظري
اسئلة عامة

الرابع عشر 3  مراحل الختيار
 المهني

 الختيارات الخيالية
 ،الختيارات

 التجريبية،
 الختيارات الواقعية

 نظري
+الواجباتالماعية

مناقشة

الخامس عشر 3  التربية المهنية

 تعريف التربية
 المهنية ، المقصود
 بالتربية المهنية ،

 مفهوم البيئة

 نظري
امتحان  فصلي

السادس عشر 3  التربية المهنية في
 مراحل التعليم المختلفة

 ، مرحلة رياض
 الطفال

 الطفل في مؤسسات
 دور الحضانة ،

 برامج اعداد
 معلمات رياض

 الطفال

نظري  الواجبات
 الجماعية
ومناقشة

السابع عشر 3 ادوار معلمة الروضة

 الجوانب المهمة 
 التي تساعد على

 اشباع حاجة الطفل
 واحساسه بالمان

 من قبل ادارة
 الروضة

 نظري

 اسئلة عامة
 ومناقشة

الثامن عشر 3  مفكرو وفلسفة رياض
الطفال

 جون أموس
 كومينوس،جان

 جاك روسو،جون
 هنري

 بستالوزي،فريديك
فروبل

نظري

 الواجبات
 الجماعية
والمناقشة

التاسع عشر 3 المرحلة البتدائية

 اهمية المرحلة
 البتدائية ،خدمات
 المرشد المدرسي
 للعمل كمرشد في

 المدرسة البتدائية

نظري

 اسئلة عامة
ومناقشة

العشرين 3 المرحلة المتوسطة نظري الخدمات الرشادية  الواجبات



 المقدمة في المرحلة
 المتوسطة ،دور

 المدرسة في اعداد
 البيئة التربوية ،
 دور المرشد في

 المرحلة المتوسطة

 الجماعية
 والمناقشة

 الحادي
والعشرون 3 المرحلة الثانوية

 اهمية المرحلة
 الثانوية، التوجيه

 في المرحلة
،الثانوية

نظري
 اسئلة عامة

 ومناقشة

 الثاني
والعشرون 3  المشكلت التربوية

 والمهنية والتكيف
 الدراسي

 مشكلت تتعلق
 بنوع الدراسة او

 اللتحاق بها
 ،مشكلت التكيف

 للدراسة ،المشكلت
 المتعلقة بإنهاء

 الدراسة والتحول
الى مهنة

نظري

 الواجبات
 الجماعية
والمناقشة

 الثالث
والعشرون 3  اساليب التوجيه

 التربوي والمهني

 التوجيه المباشر،
 التوجيه غير

 المباشر، المقارنة
 بين اساليب التوجيه

 المباشر وغير
المباشر

نظري

 الواجبات
 الجماعية
والمناقشة

 الرابع
والعشرون 3  انتقاء الموجهين

 التربويين والمهنيين
 واعدادهم

 خصائص
 الموجهين

 التربوية ، القيم
 الساسية التي

 يتمسك بها
 المرشد ،انتقاء

 الموجهين التربويين
والمهنيين

نظري

 اسئلة عامة
ومناقشة

 الخامس
والعشرون 3  اعداد الموجهين

التربويين والمهنيين

 برامج اعداد
 الموجهين التربويين

 ،متطلبات اعداد
 الموجه المهني

 ،ضوابط وشروط
 لبناء برامج اعداد

الموجهين التربويين

نظري

 اسئلة عامة
ومناقشة

 السادس
والعشرون

3  الفرد والمجتمع
 والتوجيه التربوي

 والمهني

 الحاجة الى
 التوجيه ،الساليب

 والطرق التي

نظري  الواجبات
 الجماعية

 والمناقشة



 يحصل عليها الفرد
 على معلومات عن

 المهن
 السابع

3 والعشرون  ضرورة التوجيه
التربوي والمهني

 خدمات الرشاد
التربوي

نظري  اسئلة عامة
ومناقشة

 الثامن
3 والعشرون  اهمية التوجيه التربوي

 الحاجة الى التوجيه والمهني
نظري  الواجبات

 الجماعية
والمناقشة

 التاسع
والعشرون 3  السس النفسية للتوجيه

التربوي والمهني

 المقصود بالسس
 النفسية ،الدوافع

 والحاجات ، الفروق
الفردية

نظري

امتحان فصلي

الثلثون 3  اهمية موضوع التعلم  والذات
 التعلم ،مفهوم الذات

نظري  امتحان نهائي

12 0 البنية التحتية

1-  الكتب المقررة المطلوبة

(المراجع الرئيسية (المصادر  -2  د. جودت عزت عبد الهادي ، سعيد حسن العزة ، مبادئ التوجيه والرشاد-1
2004، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1النفسي ، ط .

 د. جون كيشارد ، ميشال هيتو، ترجمة خالد امجيدي ، التوجيه التربوي والمهني-2
، عالم الكتب الحديث ، جدار الكتاب العالمي ، عمان ،1بين النظرية والتطبيق ، ط  

2009.
 د. صالح حسن احمد الداهري ، علم النفس الرشادي –نظرياته واساليبه-3

2011، دار وائل للنشر ، الردن – عمان ، 2الحديثة ، ط .
 د. مصطفى محمود المام ، واخرون ، الرشاد النفسي والتوجيه التربوي ، دار-4

1991الحكمة في البصرة ، بغداد ،  .
5- 1980، 3د.حامد عبد السلم زهران،التوجيه والرشاد النفسي ، ط .

6- ، دار1د. ممد سلمان الزاعلة ، واخرون ، تطور الفكر التبوي ، ط  
2012صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،  .

 د. رافدة الريري ، سي المامي ، الرشاد التبوي والنفسي ف الؤسسات-7
2011، دار السية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 1التعليمية ، ط .

 هادي مشعان ربيع ، الرشاد التبوي والنفسي من النظور الديث ، طأ. -8
2005، مكتبة التمع العرب للنشر ، عمان ، 1 . 

9- ، دار1د. علي عبد التواب عثمان ، طرق التعليم ف الطفولة البكرة ، ط  



2010السية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،  .
د. من ممد على جاد ، التبية البيئية ف الطفولة البكرة وتطبيقاتا ، ط-10

2004، دار السية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 1 . 
1- (...،المجلت العلمية ، التقارير) الكتب والمراجع التي يوصى بها

....ب-المراجع اللكترونية، مواقع النترنيت
 خطة تطوير المقرر الدراسي    .13

. التطبيق العملي في المؤسساتالتربوية ومشاريع بحوث التخرج




