
 
 

 

ي ال نامج التدريبر 2021شتوي البر  
ي المعتمد“

 ”المرشد الوظيف 
 ساعة تدريبية( 20)

14-18/3/2021 
 

نامج  ي محاور البر  التدريبر

 اليوم األول: 
 

 مقدمة
  ي و دور المرشد

ي المعب  االجتماعي لالرشاد الوظيف 
 الوظيف 

  
1.   

  ما هو االرشاد الوظيف 
2.   

ايدة لإلرشاد الوظيف   الحاجة المت  
3.   

 دور و مسؤولية  اإلرشاد الوظيف 
 

 

  ي
 مهارات واخالقيات المرشد الوظيف 

 

1.   
 سلوكيات المرشد الوظيف 

2.   
 كفاءة المرشد الوظيف 

3.   
 أخالقيات المرشد الوظيف 

 

 : ي
 
 اليوم الثان

 

 

  شدبناء الثقة والتواصل  الفعال مع المسبر
 

 أهمية بناء الثقة والتواصل الفعال .1
 خطوات قياسية للمقابلة التعريفية5  .2
 مهارة التواصل الفعال .3

 

  ي
 ست خطوات قياسية لالرشاد الوظيف 

 

 الخطوة األوىل :  فهم الذات 

 دعم فهم الذات 

 نماذج مساندة لدعم فهم الذات 
 

 اليوم الثالث: 
 

 

  األوىل: فهم الذاتاستكمال الخطوة 
 

 إختبار نموذج هوالند 

 نموذج قوس الحياة الوظيفية 
 

 
 



 

  فهم الوظيفة الثانية:  الخطوة 
 

 دعم فهم الوظيفة 

 (معلومات الوظيفة )معلومات المهنة 

   
 المسار المهن 

 تجربة التنوير الثالثة:  الخطوة  : 
 

 دعم تجربة التنوير 

 لنشاط التطوع  ا 

 ة تدريب  فت 
 

 
 

 الرابع: اليوم 
 

 

 الخطوة الرابعة :  اتخاذ قرار لتحديد هدف و خطة الحياة الوظيفية 
 

  الخطوة الخامسة : تنفيذ قرارات إلختيار الوظيفة، والبحث عن
 وظيفة، وتنمية القدرات

 

 البدء بالتنفيذ  
 
 الدعم ف

 بحث وإختيار وظيفة 

 تنمية القدرات 

   
 الدعم الذهن 

  : التكييف مع الوظيفة الجديدةالخطوة السادسة 
 

  معلومات سوق العمل 

   نظام قانون العمل والضمان االجتماع 

   
 إدارة اإلرشاد الوظيف 

 

 اليوم الخامس: 
 

 )تطبيق عمل  )لعب أدوار 
 تعبئة الدليل المساند 

 

 هامة:  مالحظات

   نامج التدرينر   Zoomعتر منصة  اونالين يعقد التر
 

  الحضور و المشاركة الفاعلة للمشارك مع المدرب. 
 

  ا بواسمممممطة سممممملم التقييم الم ون من اتيجيات التعليم عن بعدي سمممممرتم تقييم المشممممماركم   يوميم ضممممممن اسمممممت 
سمممممممل ن يجة التقييم  بل المشمممممممارك وسمممممممت  أربعة نقاط تقيس مدى مشممممممماركة وتنفيذ المشمممممممطة المقررة من قت

  نهاية اليوم 
 
.  بشكل خاص لكل مشارك ف  التدرينر 

 

   .  ورة  لن يتم تسجيل أي جزء من الدورة أو تزويد المشاركم   بال سجيل إال عند الض 
 

 

  . نامج التدرينر  عند اكتمال عدد المشاركم    يعقد التر
 

  نامج )ر   التر
 
   175(  $(250سوم المشاركة ف

 يم ن اإلستفادة من نظام الخصومات. و ي  )دينار أردن 



 
 

 

 

 الدويري الرؤوف عبد  األستاذ  المدرب
 

ي  يعمل 
 
ي  اإلرشاد  ف

ي  اإلرشاد  مكتب بتأسيس قام حيث 2013 منذ  الوظيف 
 الوظيف 

ي  الخريجي    ومتابعة
 
ي  وعمل األردنية، األلمانية الجامعة ف

 
 المشاري    ع من العديد  ف

ي 
ي  اإلرشاد  خدمات بتطوير  تعب   البر

ي  عبدهللا الملك صندوق مع الوظيف 
 ةللتنمي الثان 

KAFD، USAID، DAAD،  JICA  ها ي  وغب 
 
ي  تدريب عىل حاصل األردن، ف

ي  ميدان 
 
 ف

ي  اإلرشاد  مجال
ي  الوظيف 

 
 وشهادة التدريب عىل وحصل ألمانيا، -أشافينبورغ جامعة ف

كة من معتمد  وظيفيي    مرشدين مدرب ية الموارد  لتطوير  باديكو  شر ي  اإلرشاد  وبرامج البشر
ي  الوظيف 

 
 -اليابان ف

ي  مرشد  130 بتدريب قام طوكيو. 
ي  العمل لوزارة التابعة لتشغيلا مكاتب طاقم من وظيف 

 
 المحافظات، جميع ف

ي  الوظيفيي    والمرشدين
 
ي  عبدهللا الملك صندوق مكاتب ف

ي  للتنمية الثان 
 
 المادة تطوير  تم األردنية.  الجامعات ف

كة العمل وزارة مع بالتعاون التدريبية ية الموارد  لتطوير  باديكو  وشر  . طوكيو -البشر

 

 


