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 مجيع التخصصات التخصص الدراسات العامة القسم

 مهين 101 رمز املقرر املهين والتميز التوجيه اسم املقرر

 --- املتطلب السابق
الساعات 

 املعتمدة

 2 س.ا 2

 0 مت 0 عم 2 مح

 صف املقرر:و

لتحديد  التوجيهاملهين و هيف اكتشاف ميولاملهارات الالزمة  اليت تساعد املتدرب يتضمن املقرر التعرف على 

اب كسعناصر العمل وشخصيات العاملني وإ واختيار التخصص املناسب و معرفة مناخ العمل والرضا املهين وحتليل

 .هنواعلتعامل مع الوقت ومعرفة الذكاء وأوا خريناملتدرب مهارات االتصال مع اآل

 هلدف العام من املقرر: ا

ه باملهارات ىل مرحلة التدريب التقين واملهين وتزويدإىل تهيئة املتدرب لالنتقال من مرحلة التعليم العام يهدف املقرر إ

لتحديد واختيار التخصص املناسب و معرفة مناخ العمل والرضا  التوجيهاملهين و هيف اكتشاف ميول الالزمة  اليت تساعده

امل مع الوقت عخرين والتاب املتدرب مهارات االتصال مع اآلكسالعاملني وإاملهين وحتليل عناصر العمل وشخصيات 

 .هنواعء وأومعرفة الذكا

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على:

 .مناخ العمل والرضا املهين التعرف على  -1

 .حتليل عناصر العمل وشخصيات العاملني  -2

 .معرفة امليول املهنية  -3

 .واالختيار والتدريب املهين التوجيهالتعرف على   -4

 .معرفة الروح املعنوية يف ميدان العمل  -5

 .معرفة العوامل املسهمة يف جناح التدريب  -6

 والذكاءات املتعددة. هنواعمعرفة الذكاء وأ  -7

 التخطيط للوقت وإدارة الوقت. كيفية  -8

 .معرفة مهارات االتصال  -9

 

 السالمة:إجراءات واشرتاطات 

 االلتزام بتعليمات سالمة املكان.  -1

 االلتزام باحملافظة على نظافة وسالمة املكان.  -2

 االلتزام باحملافظة على حمتويات املكان من سبورة ذكية وشاشة عرض وغريها.  -3

 قفال الشبابيك ومصابيح الكهرباء وتكييف اهلواء عند مغادرة املكان.االلتزام بإ  -4
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 التفصيلي النظرياملنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :مناخ العمل والرضا املهين 2

  مناخ العمل ومفهوم الرضا الوظيفيمفهوم. 

 يف مناخ العمل العوامل املؤثرة. 

 الشفهية  واملشاركة املناقشة

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 :ليل عناصر العمل وشخصيات العاملنيحت 4

 حتليل العمل. 

 بيانات حتليل العمل. 

 هداف حتليل العملأ. 

 .وصف العمل 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 :امليول املهنية 4

 مفهوم امليول املهنية. 

 اكتشاف امليول املهنية. 

 امليول املهنية. فوائد اكتشاف 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 املهين: التوجيه 4

 التوجيه املهين. 

 االختيار املهين. 

 لتدريب املهين.ا 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 :الروح املعنوية يف ميدان العمل 4

 مظاهر الروح املعنوية العالية. 

 مميزات الروح املعنوية العالية. 

 للعاملني. العوامل النفسية اليت تؤثر على الروح املعنوية 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 :العوامل املسهمة يف جناح التدريب 2

 همية التدريبأ. 

 طرق التدريب. 

 .أسس التدريب 

 تقويم التدريب. 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 :الذكاء 4

 مفهوم الذكاء. 

 نواع الذكاءأ. 

 املتعددة الذكاءات. 

 .الذكاء واملهنة 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية
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 التفصيلي النظرياملنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الوقت وإدارةالتخطيط  4

 مفهوم التخطيط. 

 نواع التخطيطأ. 

 مفهوم الوقت. 

 .مبادئ التعامل مع الوقت 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 :مهارات االتصال 4

 مفهوم االتصال. 

 عناصر االتصال. 

 معوقات االتصال. 

 نواع االتصالأ. 

 املناقشة واملشاركة الشفهية 

 اختبارات حتريرية قصرية

 

 

 

 املراجع

  ،( علم النفس الصناعي، دار الكتب العلمية، بريوت.1996كامل حممد ) عويضة  

  القاهرة.،دار املعارف، 6( علم النفس الصناعي والتنظيمي، ط1988فرج عبدالقادر )ه ط  

  ( الذكاء ومقاييس2012جابر عبداحلميد جابر )دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،القاهرة. ،ه  

 

 


