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 (21نموذج رقم )
 المنوفية جامعة: 
  االقتصاد المنزلى   كمية: 
 المالبس والنسيج    قسم : 

 مقرر دراسي توصيف
1229-1212العام الجامعي    

 بيانات المقرر -2

 C415 الرمز الكودى :
عمم النفس   اسم المقرر :

 المهني
/ الرابعة  الفرقة / المستوى :

 االول
المالبس   التخصص :
 يج  والنس

 عممى                عدد الوحدات الدراسية :  نظرى 

 
هدف  -2

 المقرر :
 
 

 
 

لمواجهة  المرتبط بعام النفس المهنى يستخدم التفكير العممى المتطور 1
مشكالت التخصص  المرتبطة بالفرد واالسرة والمجتمع عمى المستوى 

9  
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  المحمي واالقميمى
 
 4-2 فق اسس عمم النفس المهنىو  يتصل بفعالية مع االخرين  3
 
 6-2وفق اسس عمم النفس المهنى  يقود ويعمل فى فريق  4
  يتبنى اسموب لمتعمم وتنمية مهاراته وتنمية قدراته ذاتيا مدي الحياة 5

 7-2وفق اسس عمم النفس المهنى 
المسئوليات المهنية واالخالقية وفق اسس عمم النفس المهنى يتفهم  6

 8-2 لثقافية والمجتمعيةواالعتبارات ا
يدير العالقات مع المستفيدين فى مجال صناعة المالبس والنسيج    7

  4-2-2وفق اسس عمم النفس المهنى  بائعين ومستهمكين وموظفين
 :المستهدف من تدريس المقرر -3
 
المعمومات  - أ

 والمفاهيم:
 

 الدراسات السيكولوجية المرتبطة بمجال المالبس والنسيج . اهميذكر  1
الجوانمما السمميكولوجية المرتبطممة بقيمماس وتمميممل العمممل وتطبيمم  ذلمم   يفهممم 2

 في مجال تخصصهم المهني.
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معالجمممة المتمممكالت والقضمممايا  المسمممتخدمة فمممىخمفيمممة سممميكولوجية ال يوضممم  3 
 المتعمقة بمجال المالبس والنسيج .

 
يجابية يمدد مقو  ومسئوليات االخرين  التى تساهم فى دعم العالقات اال 4

 1-1-1-12وف  اسس عمم النفس المهنى بين االفراد
 يوضمم  السممموكيات التممى تسمماهم فممى دعممم العالقممات االيجابيممة بممين االفممراد 5

 2-1-1-2 1وف  اسس عمم النفس المهنى
-12وفم  اسمس عممم المنفس المهنممى االعتبمارات الققافيمة والمجتمعيمة يتمر  6

1-3-2 
 

 تمبيمة امتياجمات االفمراد واالسمرل والمجتمم . يناقش اسس اتخاذ القمرار السمميم ل-4
 1-6-1-2 1وف  اسس عمم النفس المهنى

يممممممدد اسمممممس ادارل المممممموارد المتاممممممة لتمبيمممممة امتياجمممممات االفمممممراد واالسمممممرل  -5
 2-6-1-2 1وف  اسس عمم النفس المهنى والمجتم 

 8-1-12وف  اسس عمم النفس المهنى يناقش التواصل الفعال -6
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المهارات  -7
 : الذهنية

 
 
 
 

 همية التفكير المنطقي لمل المتكالت المهنية والعممية .ا يممل -1
القممممممدرل الذهنيممممممة فممممممى الممممممربط بممممممين النظريممممممات السمممممميكولوجية يخطممممممط  -2

 ومتكالت العمل .
ال النظريمممممممات السمممممميكولوجية بمممممممما يسمممممماهم فمممممممى تطمممممموير مجممممممم يممممممممل -3

 التخصص .
 يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصمال بممميط العممل والمجتمم  -4

 1-1-2-2 وف  اسس عمم النفس المهنى
وفم  اسمس  يدمج العمميات المتعمقة بالقيادل بممميط العممل والمجتمم  -5

 2-1-2-2 عمم النفس المهنى
م العواممممممل المتصممممممة بتميمممممة الجوانممممما ذات الصممممممة بفهمممممم المممممذات يقمممممي -6

 وف  اسس عمم النفس 2والتخصية
 2-2-2-1المهنى 

-2-2 1وف  اسس عمم النفس المهنى .يممل عممية صناعة القرار -7
3-1 

وفممممم  اسمممممس عممممممم المممممنفس  يخطمممممط العالقمممممات المتبادلمممممة بمممممين االفمممممراد -8
 2-3-2-2 1المهنى
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-21سممس عمممم الممنفس المهنممىوفمم  ا يطممور عناصممر التفكيممر النقممد  -9
2-4-1 

وفمم  اسممس عمممم الممنفس  يطممور عناصممر التفكيممر االبتكممارف والعمماطفى -11
 2-4-2-2 1المهنى

. 
المهارات  -جم

المهنية الخاصة 
 : بالمقرر

 
 
 
 

يمممارس نمممو وتطمموير ااسممموا اادائممي والمهنممي لكممل طالمما وطالبممة مممن  .1
خمممممالل االسمممممتفادل ممممممن التخصصمممممات العمميمممممة ااخمممممرف وربطهممممما بمجمممممال 

 التخصص .
ا لممدف الطمبممة والطالبممات قيمممة ممما العمممل اليممدوف والممافظممة عميهمم يطبم  .2

ممممن خمممالل مممما توضممممل النظريمممات السممميكولوجية فمممى عممممم المممنفس المهنمممي 
بأهميمممة العممممل اليمممدوف كأسمممموا عمممممي فمممى تمممدريا المممذهن عممممى التخيمممل 

 والتصور .
يجيمممد تنميمممة القمممدرل الذهنيمممة والعقميمممة لمممدف كمممل طالممما وطالبمممة ممممن خمممالل  .3

 عامل المقير واالستجابة فى مجال العمل المهني.
 1وف  اسس عمم النفس المهنى يمارس المواطنة السميمة 2-3-1-1 .4
وفممممم  اسمممممس عممممممم المممممنفس  يمممممدير ممممممواردل الخاصمممممة المتاممممممة 2-3-1-2 .5
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 1لمهنىا
وفمم  اسممس عمممم  يتممممل المسممئولية فممى العمممل وتجممال االفممراد 2-3-1-3 .6

 1النفس المهنى
 
يمممممممتقن اسمممممممتخدام خبمممممممرات االتصممممممماالت المهنيمممممممة لتنميمممممممة 1-  2-3-17 .7

 1وف  اسس عمم النفس المهنى الكفاءات فى دراسة المالبس
يتقن استخدام خبرات االتصاالت المهنية لتنميمة الكفماءات  2-3-17-2 .8

 1وف  اسس عمم النفس المهنى ة النسيجفى دراس
  

المهارات  - د
 العامة :

 
 
 

-2 1وفمم  اسممس عمممم الممنفس المهنممىيتممار  فممى تمفيممز وقيممادل العمماممين  .1
4-1 

 1وفم  اسمس عمممم المنفس المهنممى يتمار  فمى رفمم  الموعى الممبسمى لالسممرل .2
2-4-6-1 

وفممممم  اسمممممس عممممممم المممممنفس  يتمممممار  فمممممى رفممممم  الممممموعى الممبسمممممى لممجتمممممم  .3
 2-6-4-12المهنى
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ممتو   -4
 المقرر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ما هو عمم النفس المهني والصناعي( ااسبوع ااول
 )أهداف عمم النفس الصناعي والمهني( ااسبوع القاني
 )لممة تاريخية عن عمم النفس المهني عالميًا( ااسبوع القالث
 )لممة تاريخية عن عمم النفس المهني فى مصر( ااسبوع الراب 
 )التواف  النفسي والتواف  المهني( مسااسبوع الخا

 ااسبوع السادس )سيكولوجية التواف  المهني(
 )تقييم تمريرف مرتبط بأعمال السنة( ااسبوع الساب  
 )بعض المظاهر السموكية لسوء التواف  المهني( ااسبوع القامن
 )قياس التواف  المهني( ااسبوع التاس 
 العمل المناسا()الفرد المناسا فى  ااسبوع العاتر

 ااسبوع المادف عتر )تمميل العمل(
 ااسبوع القاني عتر )المتطمبات الالزمة اداء العمل(

 ااسبوع القالث عتر )ظروف العمل الطبيعية(
 ااسبوع الراب  عتر )تقييم تمريرف اعمال السنة(

 
 .محاضرات نظرية .1أساليب  -5
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 التعميم والتعمم
 

 مرتبطة بالمقرر  أبحاث فى عمم النفس المهنى .2
أسئمة شفوية تتعمق بقضايا عمم النفس المهنى فى مجال المالبس  .3

 والنسيج
 بحوث وتقارير سيكموجية .4
 .المناقشة والحوار .5
 التعليم عه بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج .6

 
أساليب  -6

التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة
 

 استراتيجيات التدريس المباتر
تراتيجيات المماكالاس  

 المقائا التعميمية
 التعليم عه بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 
ااساليا  - أ

المستخد
 سنةاعمال  -1
 اختبار اعمال سنة -2
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 مة
 

 امتمان نهاية العام النظرف      -3

 التقييم ااول            اسبوعي  التوقيت - ا
ااسبوع الساب التقييم القاني             

االسبوع االخيرالتقييم القالث        
      

 
توزي   -جم

 الدرجات
 

 درجة 81 نهاية الفصل الدراسي 
 

 درجة 21  سنةأعمال 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 .2119المذكرات العممية المرتبطة بالمنهج والتي يضعها القائم بتدريس المادل  مذكرات - أ

 2119الكتاا الجامعي المؤلف من قبل أستاذ المادل . كتا ممزمة - ا
الكتا التي يقترمها أستاذ المادل والمرتبطة بمنهج عمم النفس المهني مقل )عبد كتا  -جم
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مصطفى سويف ، عمم  –المميم مممود السيد وآخرون ، عمم النفس العام  مقترمة
 2117-النفس(.

دوريات  -د
عممية أو نترات 

 ... الخ
 

ت العممية والنترات التي يتير إليها أستاذ المادل سواء أكانت في كتا الدوريا
مقروءل أو مواق  عمي تبكات اإلنترنت ترتبط بموضوع منهج البمث أو الرسائل 

 2117 العممية في مجال عمم النفس المهني .

 أ.د / نشأت نصر الرفاعى     : منسق المقرر
عممي : ا.د / رشدي عيدرئيس القسم ال  


