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 العلوم التربوية: الكلية  
 االرشاد والتربية الخاصة: القسم 

 

  اسم المحاضر 8295080/المهني النمو اسم المادة ورقمها
 ال يوجد: المتطلبات السابقة  ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة

 اسبوعا 11 عدد االسابيع
 

 وصف المـــادة
المهنية والتربوية وكيفية استخدامهـا في التربية تتناول هذه المادة مهارات الحصول على المعلومات 

المهنية واإلرشاد المهني والنمو المهني ويؤكد على أهم  نظريات النمو المهنـي باختصار  وعلى 
برامج التربية المهنية وأهمية دور المرشد بها ، ويركز على البرامج  المهنية لطالب المدارس 

  2المؤثرة في االختيار المهني والنضج والتكيف المهنياضافة الى العوامل والكبار والنساء 
 

 االهداف
تطوير مقدرة الطلبة في الحصول على المعلومات المهنية والتربوية الضرورية بالطريقة - 1

 السليمة
 ان يتعرف الطلبة على أهمية االرشاد المهني كوسيله للنمو االنساني والصحة النفسية- 0
مفاهيم االساسية لنظريات النمو المهني األكثر اهمية ، ونظريات ان يتصرف الطلبة على ال- 3

 صنع القرار
 مساعدة الطلبة على فهم عمليات اتخاذ وصنع القرار التي لها عالقة في النمو المهني- 4

 

 المخرجات النهائية
 المهارات االكاديمية االساسية :اوال

 لنمو المهنيبناء قدرات الطالب االستيعابية في مجال نظريات ا- 1 
 التأكيد على ان االرشاد المهني يتطلب منحى نمائيا- 0 
 

 :المهارات التحليلية واالدراكية  :ثانيا
تحليل نظريات االرشاد المهني وكذلك نظريات صنع القرار بما يعطي الطالب - 1

 الرؤية الشمولية لمفاهيم وابعاد وتطبيقات هذه النظريات
ه النظريات بما يتيح له فرصة االختيار واالستخدام القدرة على التمييز بين هذ- 0

 االمثل لها
 

 المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا
 القدرة على التصرف بجمع المعلومات المهنية والتربوية التي يحتاجها الطلبة- 1 

التصرف على عملية صنع واتخاذ القرار المهني المناسب من خالل معرفة - 0
 2لنظريات اتخاذ القرار

 
 المهارات التحويلية :رابعا

 تطوير خطة مهنية مناسبة للمستويات التعليمية المختلفة- 1 



 0 

 استخدام االساليب المثلى لجمع المعلومات المهنية والتربوية- 0 
 اختبار الطرق االساليب الصحيحة الستخدامها في االرشاد المهني- 3 
 

 طرائق التدريس
 المحاضر- 1
 المناقشة- 0
 لتحليلالعرض وا- 3
 تحليل وتوضيح- 4
 مهمات وواجبات- 9
 

 

 مهمات وواجبات
 2استعراض البحوث والدراسات الجديدة في هذا الميدان - 1
 2اختيار المواضيع التي لها عالقة في المجاالت التي يتناولها االرشاد المهني- 0
 2القيام بتطوير خطة مهنية للمستويات التعليمية الثالث- 3
 2وظيفة يختارها الطالب القيام بتحليل- 4
 

 مــــالتقيي
 عالمة(32)تقديم تقرير حول احد المواضيع الواردة بالخطة يتضمن عرضا وافيا       - 1
تقديم تقرير يتضمن المعلومات المهنية الضرورية عن مؤسسة أو مهنة معنية يختارها - 0

 عالمة( 02)             الطالب أو مهنة معينة                                         
 عالمات( 12)      المشاركة- 3
 عالمة( 42)      االمتحان النهائي- 4

 
 

 الخطـــة
 :اإلرشاد والتوجيه والنمو المهني  : الوحدة األولى

 مفهوم اإلرشاد والتوجيه المهني وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع  - 
 مالنمو المهني كمظهر من مظاهر النمو العا  - 
 مفهوم النمو المهني واالختيار المهني  - 
 العوامل المؤثرة في االختيار المهني  - 

 
 :المعلومات الالزمة لإلرشاد المهني:  الوحدة الثانية

 المعلومات المهنية  - 
 المعلومات التربوية  - 
 المعلومات االجتماعية واألسرية  - 
 تقييم المعلومات  - 

 :تصنيف المهني أنظمة ال :الوحدة الثالثة
 تصنيف رو  - 
 تصنيف هوالند  - 
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 قاموس العناوين المهنية  - 
 (Mocs III) تصنيف مينيسوتا الثالث للمهن   - 

 
 رو في النمو واالختيار المهني نظرية ان:  الوحدة الرابعة

 
 نظرية هوالند في االنماط المهنية -:  الوحدة الخامسة
 (TwA) مع العمل  تكيفالنظرية  -                  

 
 االتجاه النمائي التطوري في االختيار والسلوك المهني:  السادسةالوحدة 

 نظرية جينزبيرغ ورفاقه  - 
 نظرية سوبر في مفهوم الذات  - 

 
 نظرية التعلم االجتماعي الفعالية الذاتية:  بعةالوحدة السا

 
 النظريات االجتماعية االقتصادية:  ثامنةالوحدة ال

  
اتجاه الشخصية والحاجات والقيم والصحة النفسية كعوامل هامة بالنمو واالختيار :  التاسعةة الوحد

 المهني
 

 النمو المهني للنساء:  العاشرةالوحدة 
 

 العوامل المؤثرة في العاملين ومستقبلهم المهني  :لحادي عشرالوحدة ا
 

 النضج المهني وأهميته في االختيار المهني:  ةعشر الثانيالوحدة 
 

 التربية المهنية واإلرشاد المهني في المدرسة والجامعة :الوحدة الثالثة عشرة 
 المهني في المدرسة االبتدائية واإلرشادالتربية المهنية    - 

 التربية المهنية واإلرشاد المهني في المدرسة المتوسطة- 
 اد المهني في المدرسة الثانويةالتربية المهنية واإلرش  -
 التربية المهنية واإلرشاد المهني في المرحلة الجامعية  -
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