
 

 
 

  خريفيالربنامج التدريبي ال

 ”اعداد مرشد وظيفي“

 ساعة تدريبية( 15)
 

 محاور الربنامج التدريبي

 اليوم األول:

 

 مقدمة

  املعنى االجتامعي لالرشاد الوظيفي و دور املرشد الوظيفي **

  ما هو االرشاد الوظيفي (1)

 الحاجة املتزايدة لإلرشاد الوظيفي  (2)

 مسؤولية  اإلرشاد الوظيفيدور و  (3)

 ** مهارات واخالقيات املرشد الوظيفي

 سلوكيات املرشد الوظيفي .1

 كفاءة املرشد الوظيفي .2

 أخالقيات املرشد الوظيفي .3

 اليوم الثاين:

 

 بناء الثقة والتواصل الفعال مع املسرتشد **

 أهمية بناء الثقة والتواصل الفعال .1

 التعريفيةخطوات قياسية للمقابلة 5  .2

 مهارة التواصل الفعال .3

 ست خطوات قياسية لالرشاد الوظيفي **

 .الخطوة األوىل :  فهم الذات

 دعم فهم الذات (1)

 إختبار منوذج هوالند (2)

 منوذج قوس الحياة الوظيفية (3)

 اليوم الثالث:

 

 فهم الوظيفة الثانية:  لخطوة ا

 دعم فهم الوظيفة .1

 ()معلومات املهنةمعلومات الوظيفة  .2



 

 املسار املهني .3

 :  تجربة التنوير الثالثة:  الخطوة

 دعم تجربة التنوير .1

 لنشاط التطوعيا .2

 فرتة تدريب .3

 الخطوة الرابعة :  اتخاذ قرار لتحديد هدف و خطة الحياة الوظيفية

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

 القدرات

 الدعم يف البدء بالتنفيذ (1)

 بحث وإختيار وظيفة (2)

 تنمية القدرات (3)

 الدعم الذهني (4)

 الخطوة السادسة : التكييف مع الوظيفة الجديدة
 ** معلومات سوق العمل

 
 ** نظام قانون العمل والضامن االجتامعي

 
 ** إدارة اإلرشاد الوظيفي

 
 

 مالحظات هامة:

   يعقد الربنامج التدريبي عرب منصةZoom  

  الحضور و املشاركة الفاعلة للمشارك مع املدرب. 

  ضمممن اسممرتاتيجيات التعلمميم عممن بعممد، سمميتم تقيمميم املشمماركس يومي مما بواسممطة سمملم

التقييم املكون من أربعة نقاط تقيس مدى مشاركة وتنفيذ األنشطة املقررة من ِقبمل 

 قييم بشكل خاص لكل مشارك يف نهاية اليوم  التدريبي. املشارك وسرتسل نتيجة الت

  .  لن يتم تسجيل أي جزء من الدورة أو تزويد املشاركس بالتسجيل إال عند الرضورة 

 .يعقد الربنامج التدريبي عند اكتامل عدد املشاركس 

  ألعضاء املركز.30، خصم ($200سوم املشاركة يف الربنامج )ر % 

 

 



 

 الدويري عبدالرؤوف األستاذ املدرب

 

 الوظيفي اإلرشاد مكتب بتأسيس قام حيث 2013 منذ الوظيفي اإلرشاد يف يعمل 

 تعنى التي املشاريع من العديد يف وعمل األردنية، األملانية الجامعة يف الخريجني ومتابعة

 الثاين عبدهللا امللك صندوق مع الوظيفي اإلرشاد خدمات بتطوير

 مجال يف ميداين تدريب عىل حاصل دن،األر  يف وغريها USAID، DAAD،  JICA للتنمية،

 مدرب وشهادة التدريب عىل وحصل أملانيا، -أشافينبورغ جامعة يف الوظيفي اإلرشاد

 اإلرشاد وبرامج البرشية املوارد لتطوير باديكو رشكة من معتمد وظيفيني مرشدين

 لالتشغي مكاتب طاقم من وظيفي مرشد 130 بتدريب قام طوكيو. -اليابان يف الوظيفي

 صندوق مكاتب يف الوظيفيني واملرشدين املحافظات، جميع يف العمل لوزارة التابعة

 مع بالتعاون التدريبية املادة تطوير تم األردنية. الجامعات يف للتنمية الثاين عبدهللا امللك

 .طوكيو-البرشية املوارد لتطوير باديكو ورشكة العمل وزارة


