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 اسم المادة ورقمها
 431335التوجٌه التربوي والمهنً/

 اسم المحاضر
 

 :   تلفون 3 عدد الساعات المعتمدة

  52 عدد االسابٌع

 
 

 وصف المادة :
 0الم ، ارشاد ، وضع ، متابعة ( نشأته وتطوره التوجٌه والخدمات الطالبٌة ، اقسامه ) تقٌٌم ، اع

ب دٌفس ،  فلسفته ، الفروق الفردٌة والمهنٌة ،  0رواده : ابن سٌنا ، الشاطبً ، بارسونز ، ج 
النموالتربوي والمهنً ، التربٌة المهنٌة ، التأهٌل المهنً ، التوجٌه المهنً ، التصنٌف المهنً 

م واالرشاد ، تحلٌل الفرد : الذكاء  ، االستعداد ، المٌل االختٌار، التوجٌه وطرقهما ، االعال
 التحصٌل الشخصٌة ، وحاجة المجتمع ، حاالت تطبٌقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :األهـداف

 التوجٌه التربوي والمهنً بالمفاهٌم االساسٌة فً تعرٌف الطلبة  05
 ات فً التوجٌه  التربوي والمهنً تعرٌف الطلبة بأهمٌة االختبار 00
 اعداد ادوات توجٌه كالنشرات  03
 تطوٌر المهارات االرشادٌة والمهنٌة لدى الطلبة 00
 Case Studiesدراسة الحاالت من خالل على التوجٌه الطلبة تدرٌب  01
 تنمٌة االتجاهات االٌجابٌة لدى الطلبة والمرتبطة بالتوجٌه التربوي والمهنً 02

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توى :حالم

 ) االسبوع االول والثانً (    : الوحدة األولـى
 وموقعه فً الخدمات الطالبٌة مفهومه ، اهدافه ، اسس التوجٌه ، التوجٌه  
 اقسام التوجٌه : تقٌٌم ، اعالم ، ارشاد ، متابعة ، وضع 
 اسالٌب التوجٌه التربوي والمهنً 

  ) االسبوع الثالث (     دة الثانٌة :الوح
 نشأة وتطور التوجٌه  التربوي والمهنً 
 العوامل التً ادت الى نشأة وتطور التوجٌه التربوي  والمهنً  0أ 
 التوجٌه التربوي والمهنً رواد حركة  0ب 

 
 
 
 



  ) االسبوع الرابع(     الوحدة الثالثة
 فلسفة التوجٌه التربوي والمهنً 
 لمات االساسٌة العامة لفلسفة التوجٌه المس 0أ 
 المبادئ العامة لعملٌة التوجٌه التربوي والمهنً 0ب 
 آداب المهنة او الدستور االخالقً  للموجهٌن 0ج 

 
 

 ) االسبوع الخامس (     :الوحدة الرابعة
 العوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة والفلسفٌة المؤثرة فً عملٌة التوجٌه  
ة فً الدراسة والعمل : الذكاء واالستعدادات والقدرات  العقلٌة ، المٌول ، الفروق الفردٌ 

 0الشخصٌة القٌم ،
 السابع (االسبوع السادس و)     : الوحدة الخامسة

 نظرٌات التوجٌه المهنً 
 نظرٌة سوبر 
 نظرٌة جٌنزبٌرغ 
 نظرٌة آن رو 
 نظرٌة هوالند 
 نظرٌة التعلم 
 الختٌار المهنًالنموذج المعرفً النمائً فً ا 

 (والتاسع )االسبوع الثامن    لوحدة السادسة :ا
 دور االختبارات فً التوجٌه التربوي والمهنً : 
االرشاد  دور اختبارات الذكاء وتصنٌف الطلبة لتسهٌل التعلم  والتعلٌم وتفعٌل 0أ

 والتوجٌه
  مٌقٌاس االستعداد  المدرسً : تصنٌف االطفال لتسهٌل التعلم والتعل 0ب 
 التحصٌل : االختبارات التشخٌص ،  التعلٌم العالجً  والتشخٌص  0ج 
  ومدى االستفادة منها فً االرشادقٌاس المٌول  0د 
 قٌاس القدرات  لالرشاد  والتخطٌط الختٌار الدراسة المناسبة  0هـ 

 ) االسبوع العاشر والحادي عشر(   : الوحدة السابعة
 االرشاد بٌن التوجٌه واالختبار : 
 ر ٌاالخ ( وعالقته بالتوجٌه واالخت 00تنوٌع التعلٌم ) اكادٌمً ، مهنً او تقنً  0أ

: توزٌع الطلبة على مختلف   Selctionاالختٌار او االصطفاء ) االنتقاء (   0ب
 0والتخصصات فً المدارس والجامعات  الدراسات

 التخطٌط الدراسً والمهنً  0ج 
 العوامل التً ٌجب ان تؤخذ بالحسبان عند توجٌه الطالب  0د 
 القدرة العقلٌة ، االستعداد ، المٌل ، التحصٌل ، الشخصٌة ، فرص التدرٌب   
 عحاجة المجتم   

 
 ) االسبوع الثانً عشر (    الوحدة الثامنه:

 االعالم التربوي  والمهنً :  التعرٌف بالمهن والفرص المتاحة 
 نشرات دور ال 0أ 



 دور السجل التراكمً  0ب 
 الٌوم المهنً  0ج 
 دور الدراسات  التً ٌقوم الطلبة بها  0د 
 المقابلة 0هـ 

   ) االسبوع الثالث عشر والرابع عشر(    الوحدة  التاسعة:
 فً المٌادٌن النفسٌة والتربوٌة  المهنٌة : تطبٌقات عملٌة 

 
 طرق التدرٌس

 المناقشة الصفٌة -5
 ومهمات  واجبات -0
 المشاركة الصفٌة      -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  التقٌٌم 
  %01امتحان اول  -5
   %01امتحان ثان  -0

 %10امتحان نهائً   -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراجع العربٌة :
 0)مترجم (  النفسٌة والتربوٌة  والمهنٌة االرشاد العملً فً المٌادٌنآدمز ، ح ، ف ،  05
سٌكولوجٌة التوجٌه المهنً ، مفاهٌم وتصنٌفات ،  0(0003الهذال، عوٌد سلطان، ) 00

 0ونظرٌات ونماذج تطبٌقٌة ، جامعة الكوٌت 
( ، االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي والمهنً ، مكتبة 5532مرسً، سٌد عبد الحمٌد ) 03

 مصر –الخانجً 
التوجٌه التربوي والمهنً ، مكتب التربٌة العربً لدول  0( 5542عٌسوي، عبد الرحمن )ال 00

 0الخلٌج 
 ) مترجم (  بٌروت ، منشورات عوٌدات  كتاب  التوجٌه التربوي والمهنًجان درٌفٌون ،  01
 0) مترجم ( حلب ، مكتبة الشرق  التوجٌه المهنًجً سنٌوار ،  02
 0، القاهرة ، دار المعارف بمصر  ً والتربوي والمهنًالتوجٌه النفسسعد جالل ،  03
 ، القاهرة ، مكتبة  النهضة  التوجٌه التربوي والمهنًعطٌة محمود هنا ،  04
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