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 -املقدمت:

فً العمل كثٌرا على  االستمرار المهنًٌؤثر 

االستمرار النفسً، حٌث ٌسهم ذلن االستمرار 

فً إشباع الكثٌر من الحاجات النفسٌة 

والمادٌة ، ولذا فاالختٌار الصحٌح للمهنة 

ٌؤدي بالفرد للتوافك النفسً لٌس فً مجال 

العمل فحسب وإنما فً مجال حٌاته بصفة 

 . ن المراحل الدراسٌةعامة ،هذا وٌبدأ اختٌار المهنة فً فترة مبكرة م

عن التخصص .. وخاصة فً المرحلة الجامعٌة ٌتساءل الكثٌر من الطالب 

ما الذي ٌتناسب وٌتفك مع مٌوله ولدراته ؟ وهل اختٌاره للتخصص 

 سٌكون صحٌحاً ؟ وهل سٌحمك أحالمه وطموحاته التً خطط لها ؟

د التخرج وكم من طالب ممبل على التخرج ال ٌعلم كٌف أو من أٌن ٌبدأ بع

اسب مع ما ٌملن من خبرات ؟ وكٌف ٌحصل على الوظٌفة التً تتن

 .واستعدادات ومهارات

لذلن ٌمدم التوجٌه المهنً بعض الخدمات التً تحمك للطالب ذلن االستمرار 

المنشود من خالل الخدمات الممدمة له وفً السطور المادمة سوف 

سٌرته الذاتٌة نستعرض ماهٌته اإلرشاد المهنً وكٌف ٌكتب الشخص 

 .وٌستعد إلجراء ممابله عند تمدمة للوظٌفة

  -:مفهىم التىجيه املهني

هو عملٌة تساعد الطالب على اتخاذ 

المرار المهنً السلٌم فً اختٌار 

التخصص ، وبالتالً المهنة المناسبة 

الستعداداته ولدراته ومٌوله، واإلعداد لها 

وااللتحاق بها ، وذلن بهدف زٌادة 



 

احتماالت النجاح والتمدم والتطور ، وتحمٌك حالة من التوافك المهنً، 

بمعنى أن دور اإلرشاد المهنً ٌتمثل فً مساعدة الفرد فً اختٌار المهنة 

األكثر مالئمة له، واألكثر لدرة على إشباع حاجاته المختلفة حتى ٌشعر 

 .عنهبالرضا عنها، وٌسهم فً العمل كماً وكٌفاً بحٌث ٌرضى اآلخرون 

عملٌة مساعدة الفرد على تكوٌن صورة لذاته وتمبلها  -: ثأَه ويُعشف أيضب  

 وهوومساعدته على اختٌار هذه الصورة والوصول بها إلسعاد ذاته. 

 وٌتم من خاللهاعملٌة مبرمجة تهدف على اختٌار مهنة والتكٌف معها. 

عملٌة مساعدة الفرد على فهم ذاته بكل جوانبها وكذلن فهم عالم العمل بكل 

 .ما التخاذ المرار المهنً الصائب متطلباته والمواءمة بٌنه

 -:االساسيت يف التىجيه املهنيلعناصز ا

)استعداداته، لدراته، مٌوله، مصادر لوته،  -: أن ٌعرف الفرد نفسه .1

 حدوده (.

روط النجاح لكل مهنة أو مجموعة من . المعرفة بمتطلبات وش2

 المهن، ومٌزاتها وعٌوبها والفرص والمزاٌا التً تتٌحها.

. اتخاذ لرار واعً ٌعتمد على الموائمة أو المطابمة بٌن الحمائك 3

والمعلومات التً تم جمعها فً الخطوتٌن السابمتٌن. بمعنى آخر، 

لمعلومات هذه الخطوة تتضمن تفكٌر حمٌمً أو إرشاد للربط بٌن ا

 .الشخصٌة والمعلومات المهنٌة

 : أهداف اإلرشاد املهني

تبصٌر الطالب بالتخصصات العلمٌة المتاحة وخصائصها ومتطلبات - 1-

 .االلتحاق بها

 مولدراته مواستعداداته معلى التعرف على مٌولهالطالب مساعدة  - -2



 

 .المتعلمة بالعمل المناسب مومهاراته موسمات شخصٌته

مساعدة الطالب على اختٌار التخصص العلمً الذي ٌتناسب مع  - -3

 .مٌوله واستعداداته ولدراته

 . إرشاد الطالب الراغبٌن فً تغٌٌر تخصصاتهم - -4

تبصٌر الطالب بنوعٌة الوظائف المتعلمة بكل تخصص من  -5 -

 .التخصصات المتاحة

المهنة  مساعدة الطالب فً الوصول إلى المرار السلٌم فً اختٌار - -6

 .التً تتناسب ولدراتهم

 .إجراء الممابلة .كتابة السٌرة الذاتٌة *) -:تنمٌة مهارات الطالب فً - -7

 (البحث عن عمل

المهنً المتاحة على شبكة اإلنترنت  التوجٌهتبصٌر الطالب بموالع  -8- 

 والتً ٌمكن أن تمدم معلومات فً كل من السٌرة الذاتٌة والممابلة
 -عامت:تىجيهاث مهنيت 

 سواء ٌدرسها سوف التً بالمواد علم على ٌكون أن الطالب على -1

 0 التخصص االكادٌمً مجال فً والعملٌة النظرٌة

 وأن الدراسة نوع اختٌار بمتطلبات علم على ٌكون أن الطالب على -2

ً  له سٌتٌح بها والتفوق النجاح  التعلٌم بمؤسسات لاللتحاق أفضل فرصا

 .المرحلة تلن إتمام بعد المهنٌة لدراته وٌدعم العمل وسوق األخرى

 تلن ومتطلباتاختٌار التخصص  بإجراءات وٌلم ٌطلع أن الطالب على -3

 .النهائً لراره ٌمرر أن لبل للطالب وشرحها الدراسة

 :اجملال هذا يف املىجه املهني مهام



 

 فً سٌدرسونها التً التخصصات أو الدراسة بطبٌعة الطالب تبصٌر -1

 .ومتطلباتها المادمة المرحلة

 مع تتناسب التً التخصصات أو الدراسة باختٌار الطالب تبصٌر –2

 االلتحاق شروط ٌوضح وكذا إجبار دون واستعداداتهم ولدراتهم مٌولهم

 .االختٌار عند المختلفة التعلٌم بمؤسسات

 اختٌار فً أبنائهم مع الواعٌة المشاركة حول األمور أولٌاء تبصٌر -3

 .التخصص أو الدراسة

 أن لبل التخصص أو الدراسة تغٌٌر فً الطالب رغبة ومنالشة دراسة -4

 .الولت بضٌاع االختٌار دائرة تضٌك

 التً التخصص أو الدراسة مع العلمً التوافك على الطالب مساعدة -5

 الفشل معالجة فً األمور وأولٌاء التعلٌمٌة الهٌئة مع والتنسٌك اختاروها

 .الطالب ٌواجه لد الذي

 الهٌئة مع بالتنسٌك الطالب لدى الدراسً التأخر حاالت تشخٌص -6

 لهم العالجٌة الخطة وضع فً والمشاركة األمور وأولٌاء التعلٌمٌة

 .ومتابعتها

 واالتجاهات والمهارات المعارف ومجموعات كأفراد الطالب إكساب -7

 :التالٌة

 (.والرغبات واالستعدادات المدرات)  بالذات الشعور تنمٌة -أ

 (. والمهنٌة التعلٌمٌة)  المتاحة بالفرص الوعً -ب

 .آلخر صف من االنتمال كٌفٌة تعلم -ج

 .المرار اتخاذ مهارات -د



 

 .مهنٌا   الطالب لتوجٌه جماعٌة أو فردٌة وممابالت جلسات عمد -8

 وتفهم استبصار على الطالب لمساعدة العالجٌة األسالٌب استخدام -9

 .والمهنٌة الدراسٌة اتجاهاتهم وتصحٌح أنفسهم

 إتاحة حول وتوعٌتها معها العمل وتنسٌك الطالب بأسرة االتصال -11

 التخصص أو الدراسة اختٌار حول المناسب المرار التخاذ له الفرصة

 .له المناسب

 .المهن وعالم العمل بسوق المتعلمة المعلومات بأحدث الطالب تزوٌد  -11

الفرلة  لطالب األهلٌة و الحكومٌة للمؤسسات زٌارات خطة إعداد -12

 .المهن هذه لممارسة المٌدانً الوالع على لرب عن للتعرفاالولى 

 

 

 -: وتباشز وحدة التىجيه املهني املهام من خالل

 أ( قضى انتُضيق وانًتبثعخ ، ويختص ثبآلتي:

 
المٌام بعملٌات المتابعة والتموٌم ألداء جمٌع الجهات المعنٌة للتحمك  -1

 المهنً . وحدة التوجٌهمن أجلها  أنشأتمن إدران األهداف التً 

المراجعة المستمرة لمدى مواءمة مفاهٌم وأسالٌب التوجٌه المهنً  -2

 بطالب الكلٌة .وكافة العملٌات المرتبطة به لالحتٌاجات الخاصة 

مل على أن تكون كافة خدمات التوجٌه المهنً التً ٌتم توفٌرها الع -3

هادفة بالدرجة األولى لمساعدتهم فً الحصول على  طالب الكلٌةلجمٌع 

سوق العمل. مهن ووظائف تتالءم مع لدراتهم ورغباتهم ومع متطلبات 



 

إعداد دراسات لتحدٌد مدى فاعلٌة خدمات التوجٌه المهنً التً تمدم  -4

 ت المستهدفة من الطالب والباحثٌن عن عمل.إلى الفئا

تموٌم جودة وفاعلٌة برامج التدرٌب الخاصة بالتوجٌه المهنً وتمدٌم  -5

 التمارٌر والدراسات والتوصٌات بشأن تطوٌرها.

، والتأكد من أن مصادر بالكلٌة متابعة وتموٌم أنشطة التوجٌه المهنً  -6

لنتائج المرجوة منها ا التوجٌه المهنً توظف بصورة صحٌحة وتحمك

 للطالب.

  ة( قضى انتخطيظ، ويختص ثبآلتي: 
 

 ، والعمل على تحدٌثها سنوٌا.للوحدةإعداد خطة رئٌسة  -1

ألسام الكلٌة         بالتعاون مع  للوحدةإعداد خطة تشغٌلٌة سنوٌة  -2

مساعدة الدوائر األخرى فً إعداد خطط العمل وفما لممتضً الحاجة  -3

 إلى ذلن.

 

 ختص ثبآلتي:يانتىجيه واالصتشبسح انًهُيخ، و قضىج(  
 اعداد استراتٌجٌات وخطط وبرامج التوجٌه المهنً. -1

 .لتحفٌز الطالب بالكلٌة توفٌر التدرٌب الالزم ومنح الشهادات -2

 تموٌم السمات الشخصٌة والمٌول للفئات المستهدفة. -3

تاحة وفما لتخصصات بالمهن المختلفة المتنفٌذ أنشطة وبرامج خاصه  -4

 الكلٌة ومتطلبات سوق العمل

 

 -انًهف انًهُي نهطبنت: 

 يب انًقصىد ثًهف انطبنت انًهُي ؟



 

من  الطالبمجموعة منظمة من الوثائك ، التً تمدم دلٌال على كفاءة -

الناحٌة المعرفٌة والوجدانٌة و المهارٌة المتعلمة بالمهن ، وهو ٌمثل 

من مهارات ولدرات، خالل المرحلة الجامعٌة لصة جهود الطالب 

 .واالنجازات الدراسٌة و الحٌاتٌة

  -:ملف االنجاز المهنً 

ٌعتبر الملف المهنً من أكثر أدوات التعلٌم فاعلٌة فً تحفٌز الطالب على 

عرض لدراته وإمكانٌاته من خالل جمع البٌانات و المعلومات الشخصٌة 

لمٌم اإلٌجابٌة وإنجازاته المستمبلٌة انه و التً تعكس مهاراته الفكرٌة وا

ٌحتوي على توثٌك وتجمٌع هادفٌن، لنماذج تمثل أعمال أو مهارات أو 

 . أفكار المتعلم، المتعلمة بمساق أو موضوع معٌن خالل العام الدراسً

ٌجب أن ٌحتوى على توثٌك ألفضل أعمال الطالب، أو بعض المهارات 

  . االتً ما زال فً طور التدرب علٌه

 الملف المهنً ؟؟؟ استفادة الطالب منكٌف ٌمكن •

الملف المهنً إحدى األسالٌب الحدٌثة الذي ٌعزز هذا الجانب من التمٌٌم 

،إذ انه من خالل الملف ٌتعرف الطالب على مواطن الموة لدٌه ) تمٌٌم 

 (الذات

 من المستفٌد أٌضا من ملف الطالب المهنً ؟•

 

 :أخصائً التوجٌه المهنً  -1

ٌزوده باإلطار الالزم لتمدٌم المعلومات الكافٌة للطالب لٌساعده على -

 تعلٌمٌة للطالب استراتٌجٌةوضع 



 

  التعرف على خطط مهنٌة خاصة لكل طالب-

  مستمبال الطالبالتعرف على مهارات التوظٌف المرغوبة فً -

لطالب التعرف على الخبرات و المهارات المتطورة المتوفرة لدى ا-

  الجدد

 مكونات ملف الطالب المهنً ؟ -3

  (معلومات شخصٌة -لائمة المحتوٌات-الباب )البند( األول : )ممدمة -

السمات -المٌول المهنٌة -المهارات–الباب )البند( الثانً: المٌم  -

  األنشطة -الشخصٌة

  الهواٌات -الصفٌة والتطوعٌة 

الفرص  -لممابلة ا-رسالة تغطٌة-الباب )البند( الثالث: السٌرة الذاتٌة -

  .(المتاح

شهادات -) نتائج االختبارات( العلمٌةالباب )البند( الرابع : التمارٌر  -

  )الشهادات

  .رسائل شكر -شهادات المشاركة وتدرٌب(-التمدٌرٌة 

 

 

 

 



 

  -انعًم داخم وحذح انتىجيه انًهُي: قيى

إن التكٌف المهنً ٌزداد عندما تنسجم خصائص الفرد ومٌوله مع -1

 المهنة

 

الشخص الذي ٌنتظر حدوث أمر جدٌد دون أن ٌبذل جهدا لحدوثه  -2-

 سٌنتظر طوٌال دون جدوى

 

استمر لحظات تكون فٌها محاطا بخٌارات وظٌفٌة متنوعة ، فعلٌن أن  -3-

 تختار ما تطمح أن تصل إلٌه وظٌفٌا

 

  لٌس هنان مستحٌل إذا وجد األمل -  4- 

 

ترتفع إال بالعمل إن األمم الرالٌة لم  -5-

 وباحترام ما ٌعمله أفرادها

 

هو كل عمل أوحرفة  عملنمشروع  - -6

أومهنة ٌمكن من خاللها استثمار طالات الفرد لتحسٌن مستوى معٌشته 

 وزٌادة دخله

 

 المدرات غٌر المستثمرة ثروة مهدرة-7-

 

والشعب كالجسد الواحد ، إذا لم ٌمم عضو منه بواجبه  لدولةإن ا-8-

 ت بمٌة األجزاء فً ذلن الجسداختلّ 



 

 

إذا تعرفت على مٌولن وسماتن الشخصٌة ستتعرف على التخصص  -9-

 الذي ٌناسبن وفً أي مجال ستصنع أثرا فً الحٌاة

 

أفضل وسٌلة لإلبداع هً أن تعمل فً مجال تحبه وٌتوافك مع -- 10

 لدراتن وإمكانٌاتن ، فابحث عن سماتن ومٌولن

 

أن ٌجدّوا فً اكتساب الخبرات التً  طالب الكلٌة إننا نهٌب بأبنائنا--11

تؤهلهم للعمل فً هذه المجاالت ، وأن ٌُمبلوا علٌها دون ترفّع أوتهاون ، 

وإنما بالرغبة الصادلة إلثبات الجدارة والتفوق فً أداء ما ٌسند إلٌهم 

 من أعمال مهما كان نوعها بدون استثناء

 

لممابلة ٌعنً استثمار رائع إن لضاء ولت طوٌل فً االستعداد ل- -12

 للمستمبل

 

 سٌكون نجاحنا أكبر إذا كنا نطمح أكثر من اآلخرٌن -13-

 

 النجاح ٌجر النجاح -14-

 

إحدى المتع الرائعة فً الحٌاة هً أن تحمك ما ٌمول الناس أنن ال --15

 تستطٌع تحمٌمه

 

كلما كانت رؤٌتن لذاتن واضحة كانت رؤٌتن لألهداف العظٌمة - -16

 جرٌئة ولوٌة

 



 

رفاق الخٌر هم الذٌن ٌشجعونن وٌمدونن برسائل إٌجابٌة من حٌن --17

 آلخر فابحث عنهم فهم ٌزودونن بالموة والطالة

  

 ثمتن بنفسن بوابتن للنجاح- --18

 

 العرض الناجح ٌزٌد ثمتن بمدراتن ومواهبن وٌولد لن السعادة -19-

 

 بالفشل إذا فشلت فً إعداد نفسن فمد أعددت نفسن -20-

 

 لٌّم نفسن فكافئها أو حاسبها -21-

 

 العروض فرصة لن إلبراز لدراتن ومهاراتن فاستثمرها -22-

 

 الملف المهنً ٌمثلن أنت ، حٌث أنه ٌحكً لصة حٌاتن -23-

 

 الملف المهنً --------------رتّب  -اختر  -فّكر ولّرر  -اجمع - -24

 

 المستمبل لمهنةالتخطٌط  جزء منداخل الكلٌة التخطٌط للدراسة  -25-

 

 الهدف هو غاٌة ٌسعى الفرد إلى تحمٌمها- -26

 

 البد من أن تضع خطة بدٌلة لهدفن المهنً حٌث أنها لد تتغٌر -27-

 

فً كتاب مسارن المهنً سوف تكتسب العدٌد من المهارات التً - -28



 

 تحتاجها فً حٌاتن الٌومٌة والعملٌة

 

البدائل والحلول وكن إٌجابٌا لتحمك تعامل مع المتغٌرات بإٌجاد  -29-

 هدفن

 

التدع المشكالت والتغٌرات التً تطرأ على حٌاتن تعٌك نجاحن  -30 -

 وتمدمن

 

انظر لألمور من زواٌا مختلفة وأطلك عنان التفكٌر ، فهذا ٌساعدن - -31

 على حّل المشكالت ووضع الحلول والبدائل

 

ِِ ُكن حكٌما فً لضاء ولتن بأنشطة تمربن - -32  من أهدافِن

  



 

انتابعة  تشكيم جمهس إدارة وحدة انتىجيه املهني وريادة األعًال
 ملعيار انطالب واخلرجيني 

 ( 0202/0202نهعاو اجلايعي) 

  اندرجة /انصفة  االسى
 سئيش عًيذ انكهيخ وسئيش يجهش االداسح أ.د/ششيف صجشي

 عضى وكيم انكهيخ نشؤوٌ انتعهيى وانطالة أ.د/ سشذي أحًذ عيذ

 عضى وكيم انكهيخ نهذساصبد انعهيب وانجحىث أ.د/ عصبو عجذ انحبفع

وكيم انكهيخ نشؤوٌ خذيخ انًجتًع  أ.د/ صهبو عزيز خضش

 وتًُيخ انجيئخ

 عضى

يذيش انىحذح ويُضق يعيبس انطالة  أ.د/ جيهبٌ عهً انضيذ صىيذ

 وانخشيجيٍ

 يذيش

اصتبر يضبعذ ثقضى يالثش وعضى  أ.و.د/ دمحم حجبج

 ثبنىحذح

 عضى

اصتبر يضبعذ ثقضى انتشثىي وعضى  أ.و.د/ يهب شعيت

 ثبنىحذح

 عضى

اصتبر يضبعذ ثقضى اداسح انًُزل  أ.و.د/ َهً عجذ انضتبس

 وانًؤصضبد وعضى ثبنىحذح

 عضى

 عضى

يذسس ثقضى انتغزيخ وعهىو االطعًخ  د/نًيبء عجذ انحًيذ

 وعضى ثبنىحذح

 عضى

 عضى انخشيجيٍيىظف ثإداسح  َجالء انُشبس

 عضى طبنجخ ثقضى انتغزيخ وعهىو االطعًخ اثتهبل دمحم جبثش انذيجخ

 عضى طبنجخ ثقضى تشثىي يبسا يصطفً انجزاس 

 عضى طبنت ثقضى انًالثش وانُضيج أحًذ دمحم انجيزاوي
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