
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

1- المؤسسة التعليمية جامعة القادسية / كلية التربية بنات
2- القسم العلمي / المركز الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

3- اسم / رمز المقرر نظريات التوجيه المهني
4- اشكال الحضور المتاحة دوام رسمي

5- سنوي الفصل / السنة
6- (عدد الساعات الدراسية (الكلي ساعة 90

7- تاريخ اعداد هذا الوصف 22 /4/2018
8- اهداف المقرر

1- اكساب الطالب مفاهيم نظرية في انتقاء المهنة
2- توضيح استخدام مفاهيم النظريات في التوجيه المهني

3- اعطاء الطالب خبرة في كيفية التطور المهني في المستقبل
4- توعية الطالب في استخدام السس النفسية الصحيحة في اختيار المهنة

5- بث روح التفاعل السليم في الجانب الجتماعي في مزاولة المهنة

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

أ -الهداف المعرفية



- ان يتذكر الطالب المفاهيم الساسية التي تتصف بها النظرية1أ
-ان يعطي الطالب عدد من التعريفات الساسية لجوانب النظرية2أ  
-ان ذكر الطالب المفاهيم التي جاءت بها النظرية3أ
-ان يعدد الطالب عدد من النظريات التي جاء بها التوجيه المهني4أ
-ان يعطي الطالب عدد من التلخيصات التي جاء بها عدد من النظريات5أ
-ان يميز الطالب بين نظريات التوجيه المهني6أ  

.ب- الهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
-ان يخرج الطالب باستنتاجات صحيحه من البيانات المعطاة1ب
-ان يميز بين الحقائق العلمية والداء2ب
-ان يتعرف على المسلمات المتضمنة في الستنتاجات3ب
-ان يتعرف على حدود البيانات المعطاة4ب

طرائق التعليم والتعلم
المناقشة داخل قاعة الدرس-1
استخدام العلمات لكل طالب-2

الطريقة التقليدية في القاء المحاضرة-3
استخدام طريقة المشاركة-4

طرائق التقييم
اختبارات فصلية-1
اختبارات نهائية-2
الدرجات اليومية-3

ج- الهداف الوجدانية والقيمية
-ان يختار الطالب النظرية الكثر اهمية من حيث التطبيق العملي1ج
-ان يصبح الطالب اكثر ميلB لتطبيق نظرية ما2ج
-ان يقبل مفاهيم النظرية التي يقبلوا فيها3ج
-ميل الطالب اليجابي للتطبيق التوجيه المهني للعمل التربوي4ج

طرائق التعليم والتعلم
الختبارات اليومية المفاجأة-1

السبوعية المستمرة-2
القاء المحاضرة الشفوية داخل القاعة-3

طرائق التقييم
المشاركة الفعالة في قاعة الدرس-1
اللتزام بالموعد المحدد للواجبات-2

اللتزام بالتحصيل المعرفي والمهاري-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي



على تحديد السس الجتماعية للمهنة تنمية قدرة الطالب-1د  
تنمية قدرة الطالب على استخدام مفاهيم النظرية  في العمل التربوي-2د
تنمية قدرة الطالب على التصنيف الصحيح للنظريات-3د
تنمية قدرة الطالب على استخدام الوسائل المتعددة-4د

بنية القرار .11
السبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة  اسم الوحدة/ او

الموضوع
طريقة التعليم طريقة التقييم

الول 3  ان يعرف الطالب مراحل
تطور المهنة

 المراحل التاريخية
للتطور المهني

نظري  اسئلة عامة
ومناقشة

الثاني 3  ان يعرف الطالب النظرية /
وانواع النظريات

 تصنيف العرب
للمهنة

نظري  اسئلة عامة
ومناقشة

الثالث 3  ان يختار السس الصحيحة
في اختيار المهنة

 السس الجتماعية
 والنفسية في اختيار

المهنة

نظري امتحان شهري

الرابع 3  ان يختار السس الجتماعية
في اختيار المهنة

 التصنيف العلمي
للنظريات

نظري اسئلة عامة

الخامس 3  ان يركز على الجوانب
 الجتماعية والقتصادية في

اختيار المهنة

 تصنيف النظريات
النسانية

نظري مناقشة

السادس 3  بناء اختبارات على ضوء
نظرية جنس بيرغ

 النظرية القتصادية
والجتماعية

نظري اسئلة عام

السابع 3  بناء مقاييس على ضوء
نظرية جون هولدن

نظرية جنس  بيرغ نظري امتحان



الكتب المقرر / المواد الساسية البنية التحتية / -12
الكتب المقرر المطلوبة-1 التوجيه المهني ونظرياته/جودت عبد الهادي

2012
(المراجع الرئيسية ( المصادر -2  علم النفس المهني بين النظرية

علم النفس2001والتطبيق بديع محمود   
1996الرشادي / احمد عبد الطيف 

1- الكتب والمراجع التي يوصي بها
(...المجلت العلمية , التقارير)

2- المراجع اللكترونية مواقع النترنيت

خطة تطوير المقرر الدراسي-13
دراسة العوامل الفيزيقية  واثرها على العمل-1

 ترسيخ تطبيق الختبارات المهنية في جانب العمل-2
عقد عمل من الورش المهنية للطلب-3


