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  بالشـــراكة مـع
مركـــز الخدمـات اإلنمـــائية فـي حاصبيـا

»حاصبيــا الغــد« هــو الفريــق المحلــي الــذي انبثــق بمواكبــة مــن مكتــب الخدمــات اإلنمائيــة فــي حاصبيــا 
ــن برنامــج األمــم  ــات اإلســتقرار اإلجتماعــي« المشــروع المشــترك بي ــا، ضمــن إطــار » آلي ــة حاصبي وبلدي
المتحــدة اإلنمائــي ووزارة الشــؤون اإلجتماعيــة والــذي يتــم تنفيــذه فــي كافــة أنحــاء لبنــان، ومــن ضمنهــا 
بلــدة حاصبيــا خــال عامــي 2017 – 2019 بتمويــل مــن المملكــة المتحــدة UK/DFID  وبدعــم تقنــي مــن 
ــة مــن  ــة ومشــتركة لمجموعــات محلي ــن مســاحات آمن ــى تأمي ــات ال ــة »نحــن«. تهــدف هــذه اآللي جمعي
الناشــطين فــي العمــل المشــترك علــى قضايــا أساســية فــي مجتمعاتهــم المحليــة وذلــك بالشــراكة 
مــع البلديــات. وقــد ارتــأى فريــق »حاصبيــا الغــد« بالتعــاون مــع البلديــة ومركــز الخدمــات اإلنمائيــة 
فــي حاصبيــا أن يتوجــه الــى  فئــة »الشــباب« فــي حاصبيــا مــن أجــل تطويــر معرفتهــم بالخيــارات الُمتاحــة 

أمامهــم  بمــا يمّكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات صائبــة بشــأن اإلختصــاص والمهنــة الحقــًا. 

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر العناوين التالية: 
مركز الخدمات اإلنمائية في حاصبيا: 191 551 - 07

بلدية حاصبيا: 162 550 - 07
contact@hasbany.org :بريد الكتروني
www.hasbany.org :الموقع االلكتروني
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يســرنا أن نقــدم »دليــل اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي« الــذي تــم تطويــره اســتجابة لالحتياجــات المحليــة 
فــي منطقــة حاصبيــا، حيــث ســيتم اســتخدامه بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة التحديــات الخاصــة بهــا. يرتكــز 
الدليــل إلــى المكونــات الثــالث الرئيســية التــي علــى ضوئهــا تــم تطويــر محتويــات الوحــدات ومخططــات 
الــى  الــذات، استكشــاف خيــارات الدراســة والمهنــة، إضافــة  الــواردة فيــه، وهــي: وعــي  الــدروس 

التخطيــط المهنــي. 

يأتــي تطويــر هــذا الدليــل ضمــن اطــار » آليــات اإلســتقرار اإلجتماعــي« المشــروع المشــترك بيــن برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي ووزارة الشــؤون اإلجتماعيــة، الــذي يتــم تنفيــذه  بتمويــل مــن المملكــة 
المتحــدة UK/DFID وبدعــم تقنــي مــن جمعيــة »نحــن«. تهــدف هــذه اآلليــات الــى تأميــن مســاحات آمنــة 
ومشــتركة لمجموعــات محليــة مــن الناشــطين والمهتميــن للتفكيــر والعمــل المشــترك علــى قضايــا ملحــة 

فــي المجتمــع المحلــي، وذلــك مــن خــالل البلديــات التــي ُتعتبــر شــريكًا أساســيًا فــي هــذا المســار. 

انبثــق خــالل هــذا المســار، وبدعــم ومواكبــة مــن مركــز الخدمــات اإلنمائيــة فــي حاصبيــا وبلديــة حاصبيــا، 
فريــق محلــي مكــّون مــن ناشــطين اجتماعييــن اتخــذ لنفســه الحقــًا  اســم »حاصبيــا الغــد«. عمــل هــذا 
الفريــق  خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 2017 – 2019 علــى دراســة وتحليــل واقــع الشــباب فــي حاصبيــا 
والتحديــات المتمثلــة بالبطالــة ومحدوديــة فــرص العمــل المتوافــرة، حيــث اختــار مشــروعًا لتنفيــذه فــي 
ــاذ القــرارات المناســبة  ــه وإرشــاد للشــباب وتأهيلهــم إلتخ ــر توجي ــا  يتضمــن توفي ــع مــدارس حاصبي جمي

فيمــا يتعلــق بحياتهــم التعلميــة والمهنيــة. 

تــم تطويــر الدليــل باعتمــاد نهــج تشــاركي مــن قبــل »أخصائيــة ومستشــارة تربويــة« عملــت فــي المرحلــة 
األولــى علــى استكشــاف واقــع الشــباب والطــالب مــن خــالل لقــاءات مــع الفريــق وزيــارات الــى 
المــدارس، ومــن ثــم جــرى وضــع المخطــط األولــي لمحتويــات الدليــل ومقترحــات لمواضيعــه ُنوقشــت 
مــع فريــق العمــل ومــدراء المــدارس التــي يتوجــه لهــا الدليــل. وذلــك بهــدف إشــراك جميــع المعنييــن 
فــي تحديــد اإلطــار العــام للدليــل وتجّنــب إســقاط مواضيعــه دون مطابقتهــا مــع الواقــع واالحتياجــات 
ــر الدليــل تضمنــت إقامــة دورات تدريبيــة وورش عمــل اســتهدفت  الفعليــة. المرحلــة الثانيــة مــن تطوي
فريــق المعلميــن والمعلمــات الــذي تــم اختيــاره مــن قبــل المــدارس إلســتخدام دليــل اإلرشــاد والتوجيــه 
المهنــي. تضمــن التدريــب إطــالع مكّثــف للمعلميــن والمعلمــات علــى محتويــات الدليــل، تحديــد أجزاء منه 
إلســتخدامها فــي اختبــار ميدانــي فــي المــدارس المشــاركة بالمشــروع، تشــارك المالحظــات والمــردود 

بعــد اإلســتخدام، ومــن ثــم إجــراء التعديــالت فــي الدليــل بحســب نتائــج اإلختبــار الميدانــي. 

الشــؤون  لــوزارة  التابــع  الخدمــات اإلنمائيــة فــي حاصبيــا  بلديــة حاصبيــا ومكتــب  أخيــرًا، بدعــم مــن 
االجتماعيــة، ومــن خــالل اســتخدام »دليــل اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي«، يســتهدف فريــق »حاصبيــا الغــد« 
طــالب صفــوف الثامــن حتــى الثانــي عشــر فــي جميــع مــدارس حاصبيــا. ومــن المتوقــع أن يــؤدي اســتخدام 
الدليــل وعلــى المــدى الطويــل الــى أن يتمتــع الشــباب بالمعرفــة والمــوارد والمهــارات الالزمــة إلتخــاذ 

القــرارات المســتنيرة حــول مســتقبلهم.    
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يقــدم الدليــل برنامــج إرشــاد وتوجيــه مهنــي تــم وضعــه اســتجابة لالحتياجــات المحليــة لمنطقــة حاصبيــا. 
يهــدف هــذا الدليــل إلــى دعــم عمليــة إطــالق وتأســيس برنامــج إرشــاد وتوجيــه مهنــي فــي مدارســها 

الخاصــة والرســمية بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة التحديــات الخاصــة بهــا.
  

يــزود الطــالب بالمعلومــات مــن أجــل التخطيط لمســاراتهم التربوية والمهنية واعدادهــم لتطوير فهمهم 
لشــخصياتهم، بمــا فــي ذلــك اهتماماتهــم الشــخصية وميزاتهــم وخصائصهم وحاجاتهــم وميولهم المهنية، 
ــة المســتقبلية  ــق بالدراســة والمهن ــا يتعل ــة فيم ــارات أولي ــد خي ــة، وتحدي ــى األعمــال المتاح التعــرف عل
توافــق وتربــط بيــن شــخصيات الطــالب والمعلومــات المتعلقــة بالمجــاالت المهنيــة واألعمــال المختلفة.

يرتكــز برنامــج االرشــاد والتوجيــه المهنــي إلــى جوانــب ثــالث رئيســية التــي علــى ضوئهــا تــم تطويــر 
وهــي: الــدروس،  ومخططــات  الوحــدات 

فهــم الشــخصية ووعي الذات 

يمّكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب ويزيــد وعيهــم لذاتهــم وإدراكهــم ألنفســهم ويزيــد فهمهــم 
للعوامــل التــي تؤثــر عليهــم وعلــى قراراتهــم الدراســية والمهنيــة. يكــون ذلــك عبــر التدريــب علــى مهــارات 
ــاة الــذي يعــزز فهمهــم لميولهــم، قدراتهــم، ونقــاط قوتهــم وضعفهــم، والمميــزات الخاصــة بهــم  الحي
للوصــول الــى ســلوكيات إيجابيــة تخولهــم اتخــاذ القــرارات وتحمــل المســؤوليات التعلميــة والمهنيــة 

المترتبــة عليهــم.

استكشــاف خيارات الدراســة والمهنة

ينمــي اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي فهــم الطــالب للخيــارات او الفــرص الدراســية ومراحلهــا واالختصاصــات 
المهنيــة المتاحــة. فــي هــذا المجــال، يحصــل الطــالب والشــباب علــى الدعــم الــالزم للتفكيــر بالمســتقبل 
ووضــع األهــداف المهنيــة والدراســية عبــر توظيــف المعلومــات المتوافــرة حــول المهــن المختلفــة 

والمتطلبــات الدراســية الخاصــة بــكل منهــا. 

التخطيــط المهني

بعــد مرحلــة استكشــاف الــذات والخيــارات الدراســية والمهنيــة المتاحــة، تتكــون لــدى الطــالب المعرفــة 
والمهــارات الالزمــة للتخطيــط الســليم لدراســاتهم وحياتهــم المهنيــة واتخــاذ قــرارات واقعيــة تربــط 

ــارات الدراســة.  ــول المهنــي وخي ــة مــع المي ــزات والخصائــص الذاتي المي
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المـقدمة

فــي ظــل التحديــات المتمثلــة بالبطالــة، والتغييــرات المتســارعة فــي طبيعة العمل ومجاالتــه، ومحدودية 
فــرص العمــل المتوافــرة، يصبــح االرشــاد والتوجيــه المهنــي الســليم ضــروري لدعــم الطــالب مــن أجــل 
ــه فــي ظــل  ــزداد أهميت ــة المســتقبل. ت ــق بمســار الدراســة ومهن ــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعل اتخ
الوعــي المتنامــي للفوائــد الفرديــة وعالقتهــا بالتطــور االقتصــادي واالجتماعــي عنــد تزويــد الطــالب 
يتمكنــوا مــن فهــم قدراتهــم بشــكل أفضــل،  المطلوبــة كــي  بالمعــارف والمهــارات والســلوكيات 

ــة المســتقبل.  ــار مهن ــط المســؤول والمــدروس لمســارهم الدراســي واختي والتخطي

اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي عمليــة تواكــب الطالــب بــدًءا مــن المراحــل الدراســية المبكــرة، وترتكــز إلــى 
ــى المــدارس  ــب عل ــك، يترت ــة. لذل ــة عمري ــه فــي كل مرحل ــه وتحديات ــرد واحتياجات التطــور الشــخصي للف
ــا فــي نظامهــا وربطهمــا  والمؤسســات التربويــة تضميــن اإلرشــاد والتوجيــه الدراســي والمهنــي تدريجي
بعمليــة التطويــر الشــاملة للطــالب، ممــا يســاهم فــي تحقيــق هدفهــم المتمثــل بدعــم الشــباب 

وإعدادهــم ليكونــوا مواطنيــن فعاليــن ومنتجيــن فــي المجتمــع.

فــي لبنــان، يغيــب اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي عــن معظــم المــدارس الخاصــة والرســمية والمؤسســات 
التربويــة األخــرى. وتبيــن أن عــدد كبيــر من الطالب والشــباب ال يمتلكون المعلومــات الكافية والمهارات 
والمواقــف الضروريــة التــي تحضرهــم التخــاذ قــرارات مســؤولة تتعلــق بدراســتهم، اختيــار االختصــاص 
ــة الوصــول اليهــا. وفــي الواقــع، تفتقــد المــدارس الســتراتيجية  ــط لكيفي ــة المســتقبل، والتخطي ومهن
شــاملة مطبقــة وبرامــج تربــط بيــن عالــم العمــل وعالــم المدرســة. وفــي حــال تلقــي الطــالب ألي دعــم 
أو نصيحــة ذات صلــة بخياراتهــم الدراســية وحياتهــم المهنيــة المســتقبلية، فذلــك يتــم بمبــادرة مــن 
األهــل أو المعلميــن او إدارة المدرســة دون االرتــكاز إلــى دليــاًل واضًحــا فيــه مجموعــة مــن النشــاطات 
التربويــة المنظمــة مــن المراحــل المبكــرة لتســهيل انتقالهــم الــى الجامعــة وســوق العمــل. وقــد تعمــد 
بعــض المــدارس إلــى اســتضافة ممثليــن مــن قبــل الجامعــات لتزويــد فقــط الطــالب الذيــن هــم علــى 
أبــواب التخــرج بمعلومــات حــول التقديــم الــى الجامعــة واالختصاصــات المتوفــرة. وعليــه، فــإن توفيــر مثل 
هــذه الدعــم يحكمــه قــرارات آنيــة يتــم اتخاذهــا فــي نهايــة المرحلــة التربويــة األكاديميــة أو المهنيــة. هــذه 
الفــرص غيــر كافيــة لتوفيــر الدعــم الــالزم للطــالب  لتحديــد مســاراتهم واختياراتهــم بمــا يتوافــق وميولهــم 

وقدراتهــم والــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار النمــو الشــامل للطــالب. 

أهـمية اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
يهــدف اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الــى توعيــة الطــالب الكتشــاف طموحاتهــم، ميولهــم، مؤهالتهــم، 
وقدراتهــم وتوفيــر معلومــات عــن ســوق العمــل والفــرص الدراســية المتاحــة مــن أجــل ربــط بيــن هــذه 
المعلومــات بمــا يعرفــوه عــن أنفســهم، واختيــار مهنــة المســتقبل واتخــاذ قــرارات مالءمــة ذات الصلــة 

بمســارات العمــل والتعلــم. 

ــف المراحــل الدراســية المســتهدفة فــي  ــة لمختل ــل المعلومــات والنشــاطات التربوي  ينظــم هــذا الدلي
هــذا الدليــل ويوفرهــا بطريقــة ســهلة ومفهومــة للطــالب وميســري االرشــاد والتوجيــه المهنــي. 
وبالتالــي يســهل انتقالهــم إلــى الجامعــة وســوق العمــل بعــد ان يكتســب الطــالب معــارف ومهــارات 
الختيــار مهنــة المســتقبل، والتخطيــط لمســاراتهم الدراســية المالءمــة، فيجعلهــم أكثــر انخراًطــا واندفاًعــا 
لالســتفادة مــن الفــرص التعلميــة واالســتعداد لمهنــة المســتقبل مــع الحفــاظ علــى المرونــة والقابليــة 

للتأقلــم مــع المتغيــرات التــي قــد تطــرأ فــي المســتقبل.

وعــالوة علــى ذلــك، يعــزز االرشــاد والتوجيــه المهنــي مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن خــالل توفيــر واتاحــة 
ــي  ــات الت ــات والتحدي ــاوز العقب ــى تج ــم العمــل وفــرص الدراســة ويســاعدهم عل ــول عال المعلومــات ح
يواجهونهــا كالبطالــة، غيــاب االســتقرار وضعــف مهــارات التوظيــف المطلوبــة فــي ســوق العمــل.

المـصطلحات تـعريف 
يعــرف هــذا القســم المصطلحــات والمفاهيــم الرئيســية المســتخدمة فــي هــذا الدليــل بهــدف تســهيل 
الحــوار المهنــي وتبــادل الخبــرات والمعلومــات بيــن مســتخدميه. إن هــذه المصطلحــات والمفاهيــم غالًبــا 
مــا ُيســاء فهمهــا أو ُيلتبــس تفســيرها، خاصــة فــي ســياقات ودول مختلفــة. إن التعريفــات الــواردة أدنــاه 

تأخــذ بعيــن االعتبــار المفاهيــم والممارســات المحليــة والدوليــة، وهــي:

الحيــــاة المــــهنية 
هــي تسلســل وتنــوع المراكــز الوظيفيــة، واألدوار، والنشــاطات والخبــرات التــي يتخذهــا ويكتســبها المــرء 

خــالل حياتــه. 

اإلرشــاد والتوجيــه المهني 
هــو مجمــوع التجــارب التعلميــة والنشــاطات والتفاعــالت التــي تســاعد الطــالب تدريجيــا فــي تطويــر 
فهــم محــدد للخيــارات المهنيــة والدراســية المتاحــة وفــق هيكليــة التعليــم فــي لبنــان، وتطويــر مهــارات 
تســاعدهم فــي إدارة حياتهــم، تعزيــز الثقــة بأنفســهم، وضــع أهــداف مهنية ودراســية والقيــام بالخطوات 

الالزمــة لتحقيقهــا.
 

 يســاعد الطــالب علــى فهــم أنفســهم وقدراتهــم واحتياجاتهــم بشــكل أفضــل، مواجهــة التحديــات التــي 
تواجههــم، اتخــاذ قــرارات أكثــر دقــة حــول مســتقبلهم التربــوي والمهنــي، واالســتفادة مــن الفــرص 
ــي  ــه الدراســي والمهن ــم والعمــل. يوفــر خدمــات اإلرشــاد والتوجي ــذات والتقــدم فــي التعل ــق ال لتحقي
ميســرين خضعــوا لتدريبــات متخصصــة تدخــل كمــادة تعليميــة مســتقلة فــي الصــف تشــمل دروس 
ومواضيــع مترابطــة فــي المرحــل التعليميــة المختلفــة وكنشــاطات تربويــة إضافيــة تتضمــن زيــارات 
للجامعــات ونــدوات لألهــل، نقاشــات، واســتضافة ضيــوف وخبــراء مــن المجتمــع المحلــي، وورش العمــل 

ــالت مــع أصحــاب العمــل وغيرهــا. ــي ومقاب ــب المهن وفــرص التدري
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ميســـرو اإلرشـــاد المهنـي 
هــم طاقــم التعليــم المســؤول عــن توفيــر خدمــات االرشــاد والتوجيــه المهنــي ودعــم الطــالب فــي 
المــدارس المحليــة. عــادة، يحصــل هــؤالء علــى التدريــب المتخصــص الــذي يزودهــم بالمهــارات والمعــارف 

الضروريــة.

مهـــارات الحيـاة 
وهــي كنايــة عــن »مجموعــة كبيــرة مــن المهــارات النفســية والشــخصية واالجتماعيــة التــي تســاعد 
األشــخاص فــي اتخــاذ القــرارات المدروســة، والتواصــل الفاعــل، وتطويــر مهــارات التأقلــم وإدارة الــذات 

ــاة صحيــة ومنتجــة.« )اليونيســف( ــع بحي التــي قــد تســاعد فــي التمت

مـاذا يقـدم الدليـل
يقــدم هــذا الدليــل برنامجــًا شــاماًل لتوفيــر خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي لطــالب المــدارس ومراكــز 
التعليــم المهنــي والتقنــي وفــق أســلوب منهجــي منســق، ويوفــر اإلرشــادات والنصائــح والدعــم لتمكيــن 
وتوســيع قــدرات المــدارس ومعلمــي المــدارس لتحقيــق أهــداف هــذا الدليــل. ُيدخــل البرنامــج الطــالب 
فــي تجربــة تعلميــة تراكميــة وتدريجيــة تســاعدهم فــي فهــم ميولهــم وقدراتهــم، تحديــد مســاراتهم 
المهنيــة والدراســية وتطويــر األدوات الالزمــة لمتابعتهــا وتحقيقهــا. وبالتالــي يغطــي البرنامــج األهــداف 

التعلميــة للمعــارف، والمهــارات والســلوكيات المطلوبــة. 

ــات  ــي احتياج ــل تلب ــة مــن المراحــل المســتهدفة فــي الدلي ــكل مرحل ــل برنامــج متخصــص ل يتضمــن الدلي
الطــالب فــي كل منهــا. فــي كل فصــل، مخططــات دروس تتألــف مــن نشــاطات مقترحــة، إرشــادات 

ــق. ومالحظــات تســاعد الميســرين فــي التطبي

ــع  ــاول المواضي ــل إلــى وحــدات تتن ــه المهنــي فــي هــذا الدلي ــم تقســيم برنامــج اإلرشــاد والتوجي لقــد ت
ــة: التالي

مهارات الحياة- 
استكشاف مهنة المستقبل والتخطيط لها- 
خيارات الدراسة- 
مهارات التوظيف - 

يرافــق هــذا الدليــل منصــة او موقــع الكترونــي تــم تطويــره مــن أجــل توفيــر المعلومــات المتعلقــة 
بخيــارات الدراســة واالختصاصــات المتاحــة للطــالب فــي معظــم الجامعــات اللبنانيــة. الموقــع االلكترونــي 

.www.hasbany.org :ــل هــو المرافــق للدلي

الدليـل استـخدام 
يؤمــن هــذا الدليــل المــوارد الضروريــة لميســري اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي للقيــام بالــدور المــوكل إليهــم، 
تعزيــز فهمهــم للمــادة، تحضيــر الــدروس والتخطيــط لتطبيقهــا، التفاعــل مــع الطــالب وتقييــم جهودهــم. 
يتألــف الدليــل مــن ســتة فصــول ويشــتمل كل فصــل علــى مجموعــة مــن المخططــات تعالــج مواضيــع 
ومهــارات مختلفــة وفــق للوحــدات الموجــودة فــي الدليــل. فــي كل مخطــط أو درس مجموعــة مــن 
ــة التــي تشــمل المعــارف، المهــارات والســلوكيات التــي ُيتوقــع أن يكتســبها الطــالب،  ــج التعلمي النوات
ــى  ــوزع عل ــدة للميســرين، ونشــاطات تت ــرة، مالحظــات أو أفــكار مفي ــة قصي نشــاطات، قــراءات إضافي

الطــالب، وأدوات مختلفــة للتقييــم. تهــدف القــراءات اإلضافيــة القصيــرة الموجــودة فــي آخــر كل 
مخطــط الــى اغنــاء معلومــات ميســري االرشــاد والتوجيــه المهنــي وتذكيرهــم بالنقــاط األساســية 

ــع المطروحــة. المتعلقــة بالمواضي
 

نظــًرا للتحديــات التــي يفرضهــا الوقــت والمنهــج الدراســي والضغوطــات األخــرى التــي تواجههــا المدارس، 
يصعــب وضــع معاييــر صارمــة بالنســبة للوقــت المحــدد لحصــص اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي. بالتالــي 
يقتــرح هــذا الدليــل تخصيــص 6 حصــص علــى األقــل للــدروس و4 حصــص للنشــاطات وفعاليــات اإلرشــاد 
والتوجيــه المهنــي. علــى أن يتــم توفيــر الحصــص األربعــة كــورش عمــل، حــوارات ومناقشــات مــع خريجيــن 

ناجحيــن، زيــارات الــى جامعــات او شــركات ومؤسســات، معــارض جامعــات، نــدوات لألهــل، وغيرهــا.  
ــب  ــر وصفــة يج ــا ال تعتب ــة له ــل والنشــاطات التابع ــودة فــي هــذا الدلي ــدروس الموج ان مخططــات ال
تطبيقهــا واتباعهــا مــن قبــل الميســرين حرفيــا فــي الصــف. انطالقــا مــن ايمــان المشــروع بمهنيــة 
الميســرين ومعرفتهــم بطالبهــم وحاجاتهــم وتحدياتهــم نشــجع الميســرين علــى تكييــف الــدروس 
والنشــاطات او اختيــار نشــاطات أخــرى تحقــق أهــداف الــدروس غيــر موجــودة فــي الدليــل وتتناســب مــع 

رؤيتهــم وخبرتهــم المهنيــة.

ــرات فــي النشــاطات،  ــان مــع تغيي ــع نفســها للمراحــل المختلفــة فــي بعــض األحي ــل مواضي يطــرح الدلي
وذلــك لمســاعدة الطــالب لترســيخ فهمــم ألنفســهم ولخياراتهــم الدراســية والمهنيــة ومواكبــة التطــور 

الطبيعــي ألفكارهــم.

 رؤيـة ومبـادئ الدليـل
يعتبــر الدليــل الطــالب شــركاء فــي الصــف وفــي عمليــة االرشــاد والتوجيــه، وهــم قــادرون علــى إدارة 
حياتهــم بمســؤولية ووعــي وقيــادة مســار تطورهــم الشــخصي والتعليمــي والمهنــي، وبالتالــي بإمكانهــم 
اتخاذ قرارات مســؤولة متعلقة بمهنة المســتقبل والمســار الدراســي تتالئم مع شــخصياتهم، تطلعاتهم 
وأوضاعهــم وســوق العمــل، خاصــة عندمــا تتوفــر لهــم المعلومــات والدعــم المناســبين. تشــترط هــذه 

الرؤيــة علــى ميســري اإلرشــاد التعامــل مــع الطــالب علــى أســاس المبــادئ التاليــة:

الشمولية
يجــب أن يراعــي اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الخلفيــات الثقافيــة المتنوعــة، االحتياجــات الخاصــة وغيرهــا 
مــن الفروقــات ذات الصلــة باهتمامــات وقــدرات الطــالب والشــباب، وتجــدر اإلشــارة إلى ضرورة تشــجيع 
الفتيــات لتحقيــق رغباتهــن وميولهــن وكســر األنمــاط التقليديــة المعتمــدة عنــد اختيــار مهنــة المســتقبل.

الحيادية
يجــب أن يتحلــى ميســري اإلرشــاد والتوجيــه الدراســي والمهنــي بالمهنيــة والموضوعيــة فــي تقديــم هــذه 

الخدمــة للطــالب وعــدم فــرض آراءهــم علــى الطــالب.

التمحــور حول الطالب
يجــب أن يتــم التخطيــط لإلرشــاد والتوجيــه الدراســي والمهنــي وتوفيــره باالرتــكاز إلــى واالنطــالق مــن 

احتياجــات وميــول الطــالب.

المســاواة في الفــرص المتاحة
الطــالب  كافــة  يحظــى  أن  يجــب  واالحتياجــات،  والخلفيــات  والميــول،  القــدرات،  عــن  النظــر  بغــض 

نفســها. المهنيــة  وخياراتهــم  بدراســتهم  المتعلقــة  بالمعلومــات 
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لتمكين ا
يتمحــور اإلرشــاد المهنــي الفاعــل حــول تمكيــن الطــالب ومنــح طموحاتهــم الزخــم الكافــي للتطلــع إلــى 
حيــث ال حــدود، وتركيــزه األساســي تحــدي المعطيــات التقليديــة الختيــار المهــن، توعيــة الطــالب أن 
الخلفيــات والقــدرات االجتماعيــة ال تحــدد خياراتهــم أو الفــرص المتاحــة لهــم فــي الحيــاة، ومســاعدتهم 

فــي التخطيــط واتخــاذ خيــارات وقــرارات أفضــل لحياتهــم المهنيــة والدراســية.

اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
يشــتمل نمــوذج اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي مجموعــة مــن المفاهيــم، والمهــارات والمواقــف المطلوبــة 
بمــا يتيــح للطــالب إدارة مســاراتهم الدراســية والمهنيــة بشــكل ناجــح، وهــو يتألــف مــن المكونــات التــي 

ترتكــز إلــى الكفــاءات التاليــة:

فـهم الشـخصية 
ووعـي الـذات

استكشاف 
خيارات الدراسة 

والمهنة

التخطيط 
المهني

الـذات وعـي 
المعرفــة، المهــارات والمواقــف التــي تعــزز ثقــة الطــالب بأنفســهم وتســمح لهــم بتطويــر فهــم أعمــق 
ــة  ــة واإلقتصادي ــرات االجتماعي ــا المؤث ــزات وأيًض ــول والممي ــم، والمي لشــخصياتهم، بمــا فــي ذلــك القي
المحيطــة بهــم. مثــل هــذا الفهــم يســاعدهم فــي تحديــد بيئــة العمــل التــي يرغبــون فــي اإلنضمــام إليهــا 

وطبيعــة العمــل الــذي يناســبهم.

استكشــاف خيارات الدراســة والمهن
المعرفــة، المهــارات والمواقــف التــي تمّكــن الشــباب مــن استكشــاف الخيــارات والفــرص ذات الصلــة 
بدراســاتهم وعالــم العمــل وتبيــان عالقــة هــذه العناصــر بميولهــم وشــخصياتهم وتجاربهــم. ســوف يتمكــن 
الطــالب مــن تحديــد المهــن أو المجــاالت المهنيــة التــي تثيــر اهتمامهــم، فهــم الطــالب القيمــة النفعيــة 

لدراســاتهم ومــدى ارتباطهــا بالوظيفــة المســتقبلية.

التخطيــط المهني
ــط وإدارة مســارهم  ــاذ القــرار، والتخطي ــن الطــالب مــن اتخ ــي تمّك ــارات والمواقــف الت المعرفــة، المه
الدراســي واختيــار الفــرص المالئمــة. وبالتالــي يتمكــن الطــالب مــن تطويــر أهــداف قريبــة وبعيــدة المــدى 

ذات صلــة بدراســاتهم وحياتهــم المهنيــة.

األهـداف
فيما يلي أهداف هذا الدليل:

توفير اإلرشاد والتوجيه المهني المتوافق مع متطلبات واحتياجات تطور للطالب في  - 
المراحل والمستويات المختلفة؛  

تعزيز مهارات الحياة األساسية التي تلعب دوًرا جوهرًيا في مجال فهم الذات، التخطيط  - 
التربــوي والمهنــي، تحديــد األهــداف المرتبطة بها واتخاذ القرارات المناســبة؛  

 إتاحــة الفرصــة للطــالب لتحقيــق وفهــم إمكانيــة التقــدم وااللتحــاق بالدراســات العليــا والتعــرف - 
الى الخيارات واالختصاصات المهنية؛  

 دعــم الطــالب فــي االختيــار المســؤول بيــن الفــرص الدراســية والمهنيــة المتوفــرة بمــا يتوافــق - 
وقدراتهم، وميولهم، وقيمهم ومتطلبات السوق؛   

التأكيد على االنتقال السلس بين المراحل التعليمية؛ - 
 تعزيز مهارات التوظيف للطالب والجهوزية لاللتحاق بسوق العمل.- 

للـطالب التـعلمية   المـخرجات 
يســتهدف دليــل اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب كافــة بصــرف النظــر عــن قدراتهــم، توجهاتهــم 

ومســتوياتهم الدراســية. ويتوقــع منهــم تحقيــق المخرجــات التعلميــة التاليــة:

فهم طموحاتهم الدراسية والمهنية؛- 
تطوير سلوك إيجابي فيما يتعلق بالعمل والدراسة الجامعية؛- 
استخدام المعرفة والمهارات والمواقف المكتسبة في اتخاذ قرارات مدروسة حول  - 

خياراتهم الدراسية والمهنية؛  
تطوير المهارات الالزمة لتحديد وتقييم وتفسير المعلومات المهنية؛- 
تحديد الخطوات الالزمة لتحقيق أهداف قريبة وبعيدة المدى؛- 
فهم العالقة التي تربط بين التحصيل التربوي والخيارات المهنية أو خيارات التعليم الجامعي؛- 
تطوير خطة مهنية تربوية تتضمن األهداف القريبة والبعيدة المدى، الدراسة الثانوية  - 

واألهــداف مــا قبــل المرحلــة الثانويــة او المرحلــة المهنيــة والتقنيــة؛   
تحديد مهنة أو مجموعة مهن ومسارات ذات صلة تتوافق مع األهداف المهنية والدراسية؛ - 
اكتساب مهارات التوظيف.- 

ميسـرو اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
يشــكل ميســرو اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي العنصــر األســاس فــي تحقيــق أهــداف هــذا الدليــل. إن قــدرة 
الطــالب الكتســاب المعــارف والمهــارات والمواقــف والخــروج مــن البرنامــج مخوليــن بشــكل أفضــل 
التخــاذ القــرارات المســؤولة المتعلقــة بمهنــة المســتقبل يعتمــد علــى نوعيــة التوجيهــات والدعــم الــذي 
ــرارات واالنتقــال  ــاذ الق ــم، إتخ ــه والتشــجيع الستكشــاف الفــرص، تحمــل المســؤولية فــي التعل يتلقون
بشــكل ســلس فــي المراحــل التعلميــة. لكــن الــدور المترتــب علــى ميســري اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي 
ليــس دور الخبيــر الــذي ينصــح بمــا يجــب فعلــه، بــل دور الميســر القــادر علــى تســهيل أمــور الطــالب 

ــة وتحقيــق التطــور الذاتــي. ــارات الفردي ومســاعدتهم فــي اتخــاذ الخي
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ليتمكــن الميســرين مــن القيــام بهــذا الــدور بفاعليــة وكفــاءة يجــب أن يتــم دعــم عمليــات التخطيــط 
والتقديــم والتقييــم مــن قبــل إدارة المدرســة والحصــول علــى التدريــب الــالزم. إن تدريــب ميســري برنامــج 
اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي يوفــر لهــم فهــم محتــوى البرنامــج والطرائــق المعتمــدة بشــكل أفضــل، 
وبالتالــي تعزيــز ثقتهــم فــي قدرتهــم علــى اســتخدام وتنفيــذ البرنامــج والتفاعــل مــع الطــالب واعتمــاد 

ــة التــي تخاطبهــم واحتياجاتهــم بشــكل أفضــل. األســاليب التعلمي

الكفـاءات األسـاسية لإلرشـاد والتـوجيه المـهني الفـاعل
مــن أجــل التمكــن مــن ممارســة اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الفاعــل، يجــب أن تتوفــر لــدى الميســرين 

الكفــاءات األساســية اآلتيــة:

فهم اإلرشاد المهني نظرًيا وعملًيا؛- 
امتالك المعرفة عن مهارات الحياة والتوظيف؛- 
الخبرة في العمل مع الطالب باستخدام الطرق التعليمية التشاركية والتفاعلية؛- 
الحماس وااللتزام في العمل مع الطالب ومساعدتهم في تحقيق التقدم الدراسي  والمهني؛- 
 القــدرة علــى تبــادل ومشــاركة التجــارب الشــخصية وقصــص النجــاح فــي مجــال تحقيــق األهــداف - 

التربوية وتحديد المسارات المهنية؛  
إدراك وتقدير الفروقات بين الطالب لجهة القدرات، والميول والرغبات؛- 
الثقة، المرونة، الصبر، والتعاطف؛ - 
مهارات تواصل فاعلة لالنخراط والتفاعل مع الطالب والشباب بشكل بناء.- 

دور ميـسر اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
يلعــب اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي دورا هاًمــا فــي تطويــر إدراك الطــالب والشــباب لمختلــف احتياجاتهــم 

التعلميــة وميولهــم وقدراتهــم. مــن مســؤوليات ميســر اإلرشــاد المهنــي:

تنفيذ وتطوير برنامج اإلرشاد والتوجيه المهني.- 
توفير اإلرشاد والتوجيه المهني للطالب في الصف. - 
 تشــجيع األهــل وتقديــم الدعــم الــالزم لهــم لإلنخراط فــي تعلم أوالدهم والتخطيط لمســتقبلهم - 

المهني، وبشكل خاص خالل المراحل اإلنتقالية.  
 التأكيــد مــن التحديــث المســتمر للمعلومــات ذات الصلــة بالمهنــة والدراســة وأنهــا مناســبة - 

ويمكن للطالب الولوج إليها.  
تنظيم أو تنسيق نشاطات تربوية خاصة باإلرشاد والتوجيه المهني. - 
ــي ونشــاطاته لضمــان التحســين -  ــه المهن ــة برنامــج اإلرشــاد والتوجي ــم لمــدى فاعلي ــراء تقيي  إج

المستمر له.  
ــى -  ــرى وسالســة االنتقــال مــن المدرســة إل ــى أخ ــة إل  التأكــد مــن سالســة االنتقــال مــن مرحل

العمل والجامعة.  

ــز عليهــا قــد تختلــف بيــن ســياق وآخــر؛  األدوار الواجــب علــى ميســري اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي التركي
لكــن، ومــن جهــة أخــرى، تتداخــل هــذه المســؤوليات وغالًبــا مــا يتــم إنجازهــا مًعــا فــي حــال تــم منــح الميســر 

المســاحة والوقــت الالزميــن لتنفيــذ البرنامــج بشــكل شــامل وكامــل.

بيئـة التـعلم اآلمـنة
ــي ونشــاطاته، فمــن  ــه المهن ــة عنصــًرا أساســًيا فــي نجــاح برنامــج اإلرشــاد والتوجي ــة اآلمن تشــكل البيئ
المشــاركة والتعبيــر عــن أفكارهــم،  يتمكنــوا مــن  باألمــان والراحــة كــي  الطــالب  المهــم أن يشــعر 
واستكشــاف أنفســهم وميولهــم وقدراتهــم. خلــق بيئــة تشــجع علــى التعلــم البنــاء وتنشــر المــودة 
والثقــة تؤســس لعالقــة داعمــة تربــط الميســرين بالطــالب يظهــرون مــن خاللهــا التقديــر والــود واالحتــرام 
والتفهــم والعطــف ممــا يمنــح الطــالب فرصــة االنخــراط االجتماعــي، المشــاركة الفعالــة وحــس االنتمــاء.

ــة تنظــم  ــد ثابت ــة وقواع ــي بتوقعــات واضح ــه المهن ــي يجــب أن تتســم حصــص اإلرشــاد والتوجي وبالتال
ــة التفاعــل والنشــاطات داخــل الصــف، وذلــك للتمكــن مــن تحقيــق األهــداف المرجــوة،  وتحــدد هيكلي
وتعزيــز ودعــم االســتقاللية الذاتيــة للطــالب. ويكــون ذلــك عبــر منحهــم المســؤولية والتركيــز علــى 

ــكام.  ــن وعــدم إطــالق األح ــي مــن خــالل التحــدي والدعــم الُمجدَيي ــر اإليجاب التحســن والتغي

باإلضافــة الــى خلــق شــراكة مــع األهــل بهــدف تأميــن المزيــد مــن الدعــم للطــالب عنــد اختيارهــم لمهنــة 
المســتقبل واختيــار فــرص الدراســة المناســبة لهــم. الشــراكة مــع األهــل هــي مجمــوع النشــاطات 
واألســاليب والطــرق التــي تقــوم بهــا المدرســة وميســري االرشــاد والتوجيــه المهنــي إلنجاحهــا وتحقيــق 
األهــداف المرجــوة منهــا. بعــض النشــاطات إلشــراك األهــل: نــدوات وحمــالت توعيــة، اجتماعــات دوريــة 
لمناقشــة خيــارات الطــالب، فــرص للتطــوع فــي فعاليــات او النشــاطات اإلضافيــة لإلرشــاد والتوجيــه 

المهنــي، المنشــورات، حلقــات نقــاش وغيرهــا.

التشـاركية المقـاربة 
كــي يســتحوذ اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي اهتمــام الطــالب ويكــون مفيــًدا لهــم يجــب أن يعمــد ميســرو 
ــب،  ــول الطال ــور ح ــة، تتمح ــة تفاعلي ــة وأدوات تعليمي ــى اســتخدام مقارب ــي إل ــه المهن اإلرشــاد والتوجي
وهــي المقاربــة التشــاركية. لهــذه المقاربــة أهميــة بــارزة فــي إنجــاح برنامــج اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي 

واألثــر الــذي يتركــه لــدى الطــالب.

 وهــي تتطلــب االنخــراط الفاعــل للمشــاركين فــي التمــرن علــى مهاراتهــم الجديــدة داخــل وخــارج الصــف 
بهــدف تغييــر ســلوكياتهم وتصرفاتهــم. مــن األفضــل أن يحّضــر ميســرو اإلرشــاد المهنــي للحصــص مســبًقا 

وإعطــاء كل درس الوقــت المناســب ضمــن برنامــج يعتمــد الوتيــرة المناســبة.

والتـقييم المـراقبة 
تســتهدف برامــج اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي نــواح ونواتــج تعلميــة عــدة للطــالب تعكــس تطورهــم 
الشــخصي واألكاديمــي والمهنــي. يجــب تقييــم نوعيــة برنامــج اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي للتأكــد مــن أن 

الطــالب يتلقــون الدعــم الجيــد، وأن برنامــج اإلرشــاد المهنــي يحقــق األهــداف المرجــوة.

ــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج  ــات او أدل ــى بيان ــى أحــكام ترتكــز إل ــى المــدارس التوصــل إل عل
ــة والتقييــم خــالل التطبيــق وبعــده، باعتمــاد  ــره علــى تعلــم الطــالب مــن خــالل المراقب ونشــاطاته وأث
واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدلــة. تعدديــة هــذه األدوات تكــون صــورة شــاملة 
عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: االســتبيان، المالحظة 
الصفيــة، النشــاطات، النقاشــات والتفاعــل، المجموعــات المركــزة، والنصوص التفكرية للطالب.تشــتمل 
كل وحــدة علــى عــدد مــن الــدروس تعالــج مواضيــع ونواتــج تعلميــة مختلفــة إلــى جانــب أدوات مقترحــة 
لتقييــم مــدى تحقــق هــذه النواتــج يجــب اســتخدامها مــن قبــل الميســرين. ونظــًرا الختــالف االحتياجــات، 
والتحديــات والخلفيــات لــدى الطــالب والمــدارس حيــث يتــم تنفيــذ البرنامــج، علــى المــدارس وميســري 

اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي وضــع توقعــات واقعيــة تتناســب وحيثيــات المدرســة المحليــة والمجتمــع. 
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برنامج اإلرشــاد والتوجيه 
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إن تطويــر مهــارات الحيــاة او المهــارات الحياتيــة يّخــول الطــالب اتخــاذ القــرارات المدروســة فيمــا يتعلــق 
بحياتهــم ومســاراتهم الدراســية والمهنيــة، ويعــزز ثقتهــم بنفســهم وحوافــز اإلنجــاز والتوقعــات اإليجابيــة 
لمســتقبلهم. فهــذه المهــارات تحّضرهــم للتمتــع بحيــاة منتجــة وتعــّزز قدراتهــم فــي اعتمــاد ســبل العيــش 
المســؤول والصحــي والســلوك اإليجابــي بهــدف االعتمــاد علــى النفــس، التكيــف مــع اآلخريــن ومواجهــة 
التحديــات. غالًبــا مــا يتــم إغفالهــا فــي النظــام التربــوي التقليــدي وأســاليبه التــي تركــز علــى الجانــب 
األكاديمــي وتهمــل المهــارات الشــخصية والنفســية االجتماعيــة، األمــر الــذي يضــع الطــالب  أمــام 

تحديــات جديــة حيــن يعمــدوا إلــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن الدراســة ومهنــة المســتقبل. 

 تتمثــل المقاربــة األساســية فــي تجــاوز هــذه التحديــات فــي توفيــر تدريبــات »مهــارات الحيــاة« كأســاس 
ونقطــة انطــالق لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي ودعــم الطــالب فــي مراحلهــم االنتقاليــة داخــل وخــارج 
المدرســة. فقــد أثبتــت تدريبــات مهــارات الحيــاة قدرتهــا فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي تصرفــات الطــالب 
وســلوكياتهم وطــرق تفكيرهــم، وبالتالــي تحســين تحصيلهــم العلمــي وقدرتهــم علــى إدارة ذاتهــم 

وحياتهــم بشــكل واع ومســؤول مــن أجــل تحقيــق النجــاح والتقــدم.

ــز وعيهــم  ــة لديهــم مــن خــالل تعزي ــة إيجابي ــر هوي ــى دعــم الطــالب فــي تطوي ــدة إل تهــدف هــذه الوح
بســماتهم وخصائصهــم الشــخصية وقيمهــم وقدراتهــم وميولهــم، تطويــر مهــارات التواصــل لتمكينهــم 

ــة والمهنيــة. ــز تحمــل مســؤولية حياتهــم التربوي ــر عــن أنفســهم بثقــة وحــزم، وتعزي مــن التعبي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة مهــارات يحتاجهــا الشــباب فــي حياتهــم الشــخصية والمهنيــة. فهــي تشــمل أربعــة دروس: 
ــط؛ إدارة الوقــت؛ والتواصــل. يجــب إعطــاء هــذه  ــذات والثقــة بالنفــس؛ المســؤولية والتخطي وعــي ال

المهــارات كمتطلــب أساســي للمهــارات الالحقــة فــي البرنامــج.

المـقدمة
مقـدمة

يركــز هــذا القســم علــى بنــاء مهارتــي وعــي الــذات والثقــة بالنفــس باعتبارهمــا مهارتيــن أساســيتين 
تمّكــن الطــالب والشــباب مــن تعزيــز وعيهــم ألنفســهم أي فهمهــم لشــخصياتهم وعناصرهــا وادراكهــم 

ــة.  لقدراتهــم وميولهــم والدراســية والمهني

 وعــي الــذات او فهــم الشــخصية هــو أن تتوفــر لديــك معرفــة واضحــة بشــخصيتك وتجربتــك، بمــا فــي 
ذلــك القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، الميــول، الخبــرات، االهتمامــات، اإلنجــازات، 
الدوافــع والقيــم. يتطلــب وعــي الــذات او فهــم الشــخصية تخصيــص بعــض الوقــت للتعــّرف على نفســك 
جيــدا، وهــذا يعنــي القيــام بتقييــم دقيــق يســمح بإبــراز هــذه النواحــي: تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، 
المميــزات او الخصائــص، اكتشــاف الميــول الشــخصية، معرفــة الفــرص المتاحــة، وتحديــد مــا تحتــاج إلــى 

تحســينه واكتســابه مــن مهــارات ومعــارف للتوفيــق بيــن أهدافــك المهنيــة والدراســية.

مــن هــذا المنظــور، يســّهل وعــي الــذات او فهــم الشــخصية عمليــة أخــذ القــرارات المتعلقــة بالمســارات 
ــذات وتكييــف الســلوك والتوجــه نحــو  ــة تتــالءم مــع هــذه المعرفــة الشــاملة عــن ال ــة والمهني التعلمي
تحســين نمــط الحيــاة لتحقيــق األهــداف. يمنــح وعــي الــذات األشــخاص حــس التمّكــن والفعاليــة الذاتيــة 
التــي تنشــأ مــن اإلحســاس بالمســؤولية الشــخصية واالســتقاللية والقــدرة علــى التأثيــر بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة. وبالتالــي فهــو يعــّزز ثقتــك بنفســك مــن خــالل زيــادة تقديــرك لنقــاط قوتــك وتســهيل عمليــة 
تطويــرك لقدراتــك والتركيــز علــى النمــو الشــخصي والمهنــي مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التعلميــة 

والمهنيــة.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تنمية معرفتهم بشخصياتهم وتقديرهم لذاتهم ولقدراتهم. - 
تطوير مفهوم إيجابي للذات. - 
 إدراك أهميــة الميــول والقــدرات الشــخصية فــي اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمســار الدراســي - 

والخيارات المهنية.  

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي
النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. اطلــب مــن الطــالب تخصيــص ملــف لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي 

واالحتفــاظ بــأوراق النشــاطات فيــه.

 وعـــي الـــذات والثـــقة بالنـــفس

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم وعي الذات او فهم الشخصية مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية: - 

هل كل األشخاص يتشابهون من حيث الشخصية، طريقة التفكير واالهتمامات؟ لماذا؟• 
ماذا يعني ان تعي ذاتك او تفهم شخصيتك؟• 
ما هي المكونات األساسية للذات او الشخصية؟• 
ما هي أهمية وعي الذات او فهم الشخصية في اختيار المسار التعلمي والوظيفي؟• 

ــاءة: اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك  إضــــ
الطــالب اآلراء واألفــكار. اكتــب االجابــات علــى اللــوح واربــط بينهــا مــن أجــل تســهيل النقــاش. احتــرم اإلجابــات وتجنــب األحــكام. 
يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة مختلفــة 

)مثــال: اســتخدام نشــاط يعــرف الطــالب علــى مفهــوم الشــخصية وأثرهــا علــى اختيــار الفــرد لمهنــة او اختصــاص معيــن(.

 بعــد انتهــاء النقــاش وأخــذ اإلجابــات مــن الطــالب، اســتخدم المعلومــات الموجــودة فــي - 
هــذا الدليــل عــن الموضــوع كــي تبنــي علــى النقــاش واإلجابــات لتوضيــح المعنــى وتصويبــه. فــي    
بعــض األحيــان يتــم توضيــح المعنــى ضمــن النقــاش، ويعتمــد هــذا علــى مســتوى معرفــة    

الطالب وأعمارهم.  

إضــــــاءة:  يجــب لفــت النظــر ان لــكل طالــب شــخصية فريــدة مــن حيــث القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، 
ــده. تســاعد هــذه  ــكل منهــم مســار خــاص يمكــن اكتشــافه وتحدي ــي ل ــم. وبالتال ــرات، اإلنجــازات، الدوافــع والقي ــول، الخب المي
المعرفــة فــي تحديــد خيــارات مهنيــة ودراســية تتناســب مــع شــخصية الفــرد )مثــال: الشــخص الــذي يحــب  العطــاء قــد يكــون 
لديــه ميــول للتعليــم، الطــب، العمــل االجتماعــي وغيرهــا(.  راجــع القــراءات اإلضافيــة فــي آخــر القســم لمزيــد مــن المعلومــات 

حــول هــذا الموضــوع. 

النشــــاط األول
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 

إضــــــاءة:  قــد يحتــاج بعــض الطــالب المســاعدة فــي إنجــاز هــذا النشــاط. يمكنــك إعطــاء بعــض األمثلــة الشــخصية لســؤالين 
ومشــاركتها معهــم مــن أجــل بنــاء الثقــة وتشــجيعهم علــى االنفتــاح. 

 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 
يطرحها الطالب.  

بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب إليهم مشاركة أبرز األشياء التي تعلموها عن أنفسهم:- 
ما هي الصفات األساسية التي تميز كل منكم؟• 
ما هي األمور التي تستمتع القيام بها؟ التي تفتخر بها؟• 
كيف تساعدنا هذه المعرفة في حياتنا الشخصية، األكاديمية وفي حياتنا المهنية في المستقبل؟• 

الدرس األول

إضــــــاءة:  يمكــن لفــت النظــر ان هــذه المعرفــة والوعــي الذاتــي توفــر المعلومــات التــي تســمح لنــا باتخــاذ قــرارات واعيــة تتعلــق 
بالفــرص التعلميــة واالختصاصــات التــي يمكــن ان نختارها.

النشـــاط الثـاني
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اختــر أربعــة طــالب متطوعيــن ليقــوم كلٌّ منهــم بتقديــم نفســه أمــام اآلخريــن واقناعهــم بــأن - 

يختــاروه كصديــق. اعــط كل منهــم ثــالث دقائــق للتقديــم. أطلــب مــن التالميــذ التركيــز علــى    
صفاتهم اإليجابية، نقاط قوتهم، نشاطاتهم المفضلة، واألمور التي يستمتعون القيام بها.  

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعتيــن واطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة أســماء أعضــاء الفريــق - 

اآلخــر علــى ورقــة. اختــر مــن علبــة فيهــا قصاصــات مــن الــورق عليهــا أحــرف األبجديــة حضرتهــا    
قبــل الحصــة ثــم اطلــب مــن كل فريــق كتابــة صفــات إيجابيــة لــكل فــرد مــن أفــراد الفريــق تبــدأ    
بالحــرف الموجــود علــى القصاصــة. بعــد ذلــك، اطلــب مــن كل فريق مشــاركة الصفــات اإليجابية    

لألفراد.  
 أوال، اطلــب مــن الطــالب تحضيــر قصــة موضوعهــا يتعلــق بحــدث، شــغف، تجربــة  او قصــة مــن - 

حياتهــم تعكــس خصائــص يحبونهــا فــي أنفســهم او شــخصياتهم الخبــار اآلخريــن عنهــا. ثانيــا، اعــط    
الطــالب وقــت لتحضيــر القصــة، ثــم اطلــب منهــم الجلــوس فــي دائــرة وأخــذ األدوار لســرد    

القصة. ناقش القصص ودالالتها مع الطالب.  
 اطلــب مــن الطــالب تحضيــر رســم يعبــر عــن أكثــر صفــة يحبونهــا فــي أنفســهم او عمــا يعطيهــم - 

شعور بالفخر، وثم عرضه والتحدث عنه أمام الصف.   
 اعــط الطــالب وقــت للتفكيــر بشــخص يعتبرونــه قــدوة )قــد يكــون أســتاذ، باحــث، طبيــب - 

معــروف، فردمــن العائلــة او أيــة شــخصية أخــرى( وكتابــة الخصائــص التــي تميــز هــذا الشــخص    
وثــم مشــاركتها مــع اآلخريــن والرجــوع الــى كيــف هــذه الخصائــص ترتبــط بمــا يحبونــه فــي    

أنفسهم وما يريدون تطويره في المستقبل.  

الدرس األول
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النشـاط األول

التاريخاالسم

أكثــر ما أســتمتع به هو أحب نفســي ألن 

الصفات التي أحبها في نفسي هي ثالثــة أشــياء تجعلنــي فريد)ة( هي

أشعر أنني بحالة جيدة عندماشــعرت بالفخــر عندما 

يتضمــن هــذا النشــاط مجموعــة مــن العبــارات الناقصــة، أكمــل هــذه العبــارات بشــيء إيجابــي عــن 
نفســك، بمــا فيهــا الســمات والخصائــص التــي تحبهــا.

الدرس األول

النشـاط الثاني: كـونوا أصـدقائي

التاريخاالسم

اكتــب نــص قصيــر تعــرف اآلخريــن علــى صفاتــك ومميزاتــك ومــا تســتمع القيــام بــه هدفــه إقنــاع اآلخريــن 
كــي يصبحــوا أصدقــاءك. حــاول التركيــز علــى الصفــات التــي تميــزك وإخبــار اآلخريــن عنهــا مــع إعطــاء مثــل 

عــن حــدث او موقــف مارســت فيــه ســلوك يعكــس صفــة إيجابيــة معينــة.

الدرس األول
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قراءات إضافية 

وعــي الــذات، الثقة بالنفس واإلرشــاد والتوجيــه المهني
وعــي الــذات وفهــم الشــخصية هــي المعرفــة التي يكتســبها الطــالب حول نواح مختلفة في شــخصيتهم، 
بمــا فــي ذلــك نقــاط القــوة والضعــف، المعتقــدات، الميــول، القيــم والعواطــف. إنهــا عمليــة مســتمرة 

تســاعدهم فــي معرفــة أنفســهم بشــكل أفضــل لتحديــد خياراتهــم الدراســية ومهنة المســتقبل.

تحقيــق وعــي الــذات هــو الخطــوة األولــى التــي يحتاجهــا المــرء ليبــدأ رحلته االســتطالعية للميــول المهنية 
المحتملــة. يتطلــب وعــي الــذات أخــذ الوقــت الكافــي الستكشــاف مــا يحبــه ومــا ال يحبــه الطــالب، 
ــه  ــه تحســينها. إنهــا توضــح ل ــي ينبغــي علي ــي يحســنها واألمــور الت ــه وضعفــه، واألمــور الت ونقــاط قوت
المســار لمعرفــة مقدراتــه الكامنــة مــن خــالل تمكينــه مــن معرفــة رغباتــه وميولــه الفطريــة وتوجهــه نحــو 
تحقيــق نمــوه الشــخصي والمهنــي. يتمثــل الجــزء الهــام فــي تحقيــق وعــي الــذات او معرفــة الشــخصية 

فــي التعــرف إلــى القيــم الشــخصية للمــرء، والــذي يســاعد فيمــا بعــد فــي اختيــار مهنــة المســتقبل.

ليــس مــن الضــرورة أن تتحقــق مســألة وعــي الــذات او فهــم الشــخصية بشــكل تلقائــي، فهــي عمليــة 
مســتمرة وتدريجيــة. لكــن مــن الواجــب تعليــم الطــالب تقديــر وتقبــل أنفســهم، وهــذا يســاعدهم فــي 
تحديــد المميــزات التــي يقّدرونهــا ويرغبــون بهــا وبنــاء صــورة إيجابيــة عــن الــذات. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل تشــجيع وعــي الــذات، التركيــز علــى واســتغالل نقــاط القــوة التــي يمتلكونهــا وغــرس ملكــة األمــل 

وإرادة اإلنجــاز.

القدرة: القدرة على القيام بشيء ما فكري أو مادي.- 
مثــل -  مجــاالت  فــي  التعلــم  علــى  القــدرة  أو  للشــخص  الطبيعيــة  القــدرة   الكفــاءة: 

التكنولوجيا واالتصاالت والعلوم وما إلى ذلك؛ إمكانات، أو موهبة لتعلم مهارات معينة.  
الميول: الممارسات او المواضيع التي يحبها الفرد والتي تؤثر على الخيارات التي يقوم بها.- 
المهارة: القدرة على القيام بشيء ما نتيجة للتدريب أو الممارسة أو المعرفة.- 
 القيــم: األفــكار والمبــادئ والمســائل األخــرى التــي يعتقــد الفــرد أنهــا مهمــة وبالتالــي - 

تحــدد القــرارات التــي يقــوم بهــا وتؤثــر علــى ســلوكه. يعــد تحديــد القيــم الشــخصية جــزًءا    
مهًمــا مــن فهــم الميــول المهنيــة والتعلميــة. فــي هــذا الســياق، تشــير كلمــة »قيمــة«    
للمجتمــع.  يقدمهــا  التــي  والمســاهمة  نفســه  العمــل  تجــاه  المــرء  بــه  يشــعر  مــا  إلــى    
فــي  والنجــاح  بالرضــا  يشــعرون  قيمهــم  يطابــق  تخصًصــا  يختــارون  الذيــن  النــاس  معظــم    

حياتهم المهنية.  

مقـدمة
المســؤولية الشــخصية هــي االلتــزام للــذات والقــدرة علــى المبــادرة واالســتجابة الناشــطة واتخــاذ 
القــرارات واالختيــار، والمشــاركة بطريقــة تفاعليــة وعمليــة لتحمــل مســؤولية كافــة مجــاالت الحيــاة 
دون إلقــاء اللــوم علــى اآلخريــن، التبريــر أو تقديــم األعــذار لعــدم القيــام بمــا يجــب فعلــه لتحقيــق 
األهــداف الشــخصية، الدراســية والمهنيــة. النمــو والتطــور الطبيعــي للطــالب عبــارة عــن عمليــة تراكميــة 
ــد مــن  ــاذ المزي ــارات واتخ ــك التصرفــات والخي لالســتقاللية وتحمــل المســؤولية الشــخصية بمــا فــي ذل

القــرارات الشــخصية والتعامــل مــع النتائــج او العواقــب الســلبية وااليجابيــة. 

بعــد فهــم الطــالب لذاتهــم، يمّكــن تحمــل المســؤولية الشــخصية الطــالب والشــباب مــن الســيطرة 
علــى خياراتهــم، الفــرص المؤاتيــة لهــم وأعمالهــم ورســم مســار يتناســب مــع تطلعاتهــم دون االتبــاع او 
االتــكال علــى أحــد. كمــا تســاهم فــي تطورهــم االجتماعــي، الشــخصي والمهنــي. ومــن المرجــح أن يتعــزز 
لــدى الطــالب الذيــن يتعلمــون تحمــل المســؤولية شــعوًرا أكبــر بقيمــة الــذات والثقــة بالنفــس، والمثابــرة 

للوصــول الــى األهــداف.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم العواقب القصيرة والطويلة األجل لعدم تحمل المسؤولية.- 
إدراك فوائد تحمل المسؤولية الشخصية.- 
وضع رؤية شخصية.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

 المســـؤولية الشـــخصية

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم المسؤولية مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية:- 

ماذا تعني كلمة المسؤولية؟• 
ما هي مسؤولياتك؟• 
هل تتغير المسؤوليات مع تقدم العمر؟ التجارب؟ كيف؟ اعط أمثلة.• 

إضــــاءة: يمكنك طرح أسئلة أخرى تجدها أنسب لمستوى الطالب وأقرب اليهم.

النشــــاط األول
 قســم الطــالب إلــى مجموعــات ووزع عليهــم أوراق النشــاط. واشــرح التعليمــات، ثــم تأكــد أنهــا - 

واضحة للجميع.   

ــاءة:   قــد تختلــف اآلراء بيــن أفــراد المجموعــة نفســها. حثهــم علــى التفكيــر بســبب هــذه االختالفــات وســاعدهم علــى  إضــــ
التوصــل إلــى إجمــاع محــدد. فالنظــر إلــى المســؤولية مــن نــواٍح مختلفــة والعمــل علــى االختالفــات، فــي حــال ُوجــدت، يشــكل 

تمريًنــا جيــًدا بالنســبة لهــم.

 اطلــب إلــى كل مجموعــة مشــاركة إجاباتهــا مــع الصــف. بعــد انتهــاء النقــاش وأخــذ اإلجابــات مــن - 
الطــالب، اســتخدم المعلومــات الموجــودة فــي هــذا الدليــل كــي تبنــي علــى النقــاش واإلجابــات    
لتوضيــح المعنــى وتصويبــه. فــي بعــض األحيــان يتــم توضيــح المعنــى ضمــن النقــاش، ويعتمــد    

هذا على مستوى معرفة الطالب وأعمارهم.   

إضــــــاءة:   يجــب تســليط الضــوء علــى ماهيــة المســؤولية وأهميــة أن يتحمــل الشــباب مســؤولية أنفســهم فــي كافــة مجــاالت 
الحيــاة. تأكــد مــن فهــم الطــالب للعالقــة التــي تربــط المســؤولية بمــدى معرفتهــم ألنفســهم وقدرتهــم علــى اتخــاذ القــرارات 
الســليمة، خاصــة مســألتي اختيــار المســار واتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بحياتهــم المهنيــة ودراســتهم ووضــع األهــداف وتحقيقهــا.

النشـــاط الثـاني
اشرح للطالب ماهية الرؤية الشخصية وأهميتها.- 
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد انها واضحة للجميع.- 
 بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد، اختــر طــالب ليشــاركوا الصــف الرؤيــة الشــخصية التــي وضعوهــا او - 

الرسمة او الشعار الذي يمثلها. اعط كل طالب ثالث دقائق للمشاركة. اطلب منهم:  
عرض رؤيتهم.• 
وصف كيف توصلوا اليها. • 
تحديد كيف يمكن ان يستخدموها في تحديد مسارهم التعليمي والوظيفي.• 

الدرس الثاني

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم تحضيــر مســرحية تــدور أحداثهــا فــي المدرســة، - 

المنــزل او فــي ايــة مــكان آخــر تعكــس فيــه وقائــع قصــة او أحــداث مســؤولة وغيــر مســؤولة    
)مجموعتيــن تمثــل وقائــع قصــة او أحــداث مســؤولة ومجموعتيــن تمثــل وقائــع قصــة او أحــداث    

غير مسؤولة(.  
المســؤولية والتصرفــات -  التفكيــر بمفهــوم  الطــالب ال مجموعــات واطلــب منهــم   قســم 

المتعلقــة بهــا وحســناتها وغيرهــا مــن األفــكار المرتبطــة وترتيبهــا فــي خريطــة للمفاهيــم    
ــدة  ــوا قصي ــة طريقــة أخــرى وعرضهــا للصــف. يمكــن للطــالب ان يكتب )concept map( او اي   

أيضا او قصة عن تحمل المسؤولية ومشاركتها مع الصف.  
ــت او المجــالت او -  ــى الصــف صــور وملصقــات مــن االنترن ــب مــن الطــالب ان يحضــروا ال  اطل

الكتــب التــي تعكــس أحالمهــم المهنيــة فــي المســتقبل. فــي الصــف، اعــط لــكل طالــب ورقــة    
عرضهــا  منهــم  اطلــب  ثــم  وتعليقــات،  لوحــة صوريــة  وتحضيــر  الصــور  إللصــاق  كرتونــة  او    

في الصف.   
 اســأل الطــالب ان يتخيلــوا أنفســهم فــي الســبعين مــن العمــر، عليهــم ان يكتبــوا ملخــص قصيــر - 

عن انجازاتهم وأبرز ما حققوه في حياتهم.   

الدرس الثاني
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النشـاط األول: المسـؤولية

التاريخأســماء أفراد المجموعة

»المســؤولية األولــى التــي تترتب علي هي نفســي«

»أنــا أتحمل مســؤولية تعلمــي ومهنتي«

»مــن المهــم أن أتحمــل دائًمــا مســؤولية تصرفاتــي وقراراتــي مهما كانــت نتائجها«

هل توافق أو ال توافق على هذه اآلراء؟ ضع الئحة بثالثة أسباب تدعم فيها إجابتك.

الدرس الثاني

النشـاط الثاني: تطـوير رؤيـتك الشـخصية

التاريخاالسم

ــان  ــر بي ــدأ بتطوي ــل أن تب ــه قب ــذي ترغــب ب ــة عــن المســتقبل ال ــك اإليجابي ــة الشــخصية هــي صورت الرؤي
رؤيتــك الشــخصية، باشــر باســترجاع إنجازاتــك، ميولــك، ونقــاط قوتــك مــن أجــل الوصــول الــى تصــور أولــي 

لمــا تريــد تحقيقــه فــي المســتقبل. اســتخدم األســئلة المرشــدة أدنــاه لتطويــر رؤيتــك الشــخصية: 

ما هو حلمي للمستقبل؟ • 
ما هي المهنة التي أريد أن أقوم بها؟• 
ما هي األهداف التي أريد أن أحققها؟ • 

ارسم او صف رؤيتي الشخصية أدناه:- 

الدرس الثاني
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مقـدمة
 يعتبــر الوقــت مــورد قّيــم ومحــدود يجــب ادارتــه واســتثماره بأفضــل مــا يمكــن. إدارة الوقــت هــو عمليــة 
التنظيــم والتعامــل مــع الوقــت المتــاح بصــورٍة ُمثلــى تجعــل مــن تحقيــق كل مــن المتطلبــات وااللتزامــات 
والواجبــات التــي تتعلــق بالدراســة والحيــاة االجتماعيــة واألســرة والهوايــات والميــول الشــخصية أمــر 
ســهل وممكــن. إن عمليــة ادارة الوقــت تســمح بالتقليــل مــن الهــدر وزيــادة اإلنتاجيــة، وصــوال الــى 

تحقيــق األهــداف والنجــاح فــي مختلــف جوانــب الحيــاة.

حســن إدارة وتنظيــم الوقــت يســمح بتحديــد األهــداف والمهــام المرتبطــة بهــا، التخطيــط إلنجازهــا، 
تحديــد األولويــات والضروريــات، العمــل بشــكل منظــم ومــدروس، الحــد مــن المضيعــات والتشــتت 
والفوضــى، وتحقيــق التــوازن بيــن المتطلبــات وااللتزامــات المختلفــة. فــإذن، يترتــب علــى حســن ادارة 
الوقــت مجموعــة مــن النتائــج اإليجابيــة كتحقيــق األهــداف والنجاحــات علــى المســتوى األكاديمــي 
والمهنــي والشــخصي، زيــادة الحافزيــة لإلنجــاز، تعزيــز الثقــة بالنفــس وحــس المســؤولية، والتقييــم الجــدي 
لــألداء مــن أجــل تطويــره. كمــا وأن إدارة الوقــت، خاصــة احتــرام الوقــت بفعاليــة يعكــس صــورة إيجابيــة 

عــن األفــراد ويتــرك انطبــاع جيــد بيــن اآلخريــن، اذ انــه يظهــر جديــة وانضبــاط.

ــد الطــالب. ويكــون  ــة مهــارة يمكــن تعلمهــا وتنميتهــا عن ــه بفعالي ــة التعامــل مــع الوقــت وادارت كيفي
ذلــك عبــر التعــرف علــى بعــض التقنيــات واألدوات واكتســاب المهــارات الخاصــة بهــا لتطويــر أســاليب 

ــة.   ــة إلدارة الوقــت واكتســاب عــادات إيجابي فعال

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

إدراك أهمية الوقت كمورد محدود.- 
فهم أهمية إدارة الوقت لتحقيق األهداف الشخصية والدراسية.- 
إكتساب مهارات إدارة الوقت األساسية.- 
وضع أهداف والتخطيط لتحقيقها ضمن إطار زمني محدد.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

إدارة الوقــــت

الـدرس الثـالث

الدرس الثالثالدرس الثالث

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم إدارة الوقت مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية:- 

هل تقوم بإدارة وقتك؟ كيف؟• 
ما هي إدارة الوقت؟• 
هل تعتقد ان بإمكان الفرد التخطيط لليوم، األسبوع، الشهر والسنة؟ لماذا؟• 
ما هي أهمية إدارة الوقت في حياتنا؟• 

إضــــــاءة:  اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك 
ــات المســتخدمة  ــارات واألدوات والتقني ــة مــن المه الطــالب اآلراء واألفــكار. اشــرح للطــالب أن إدارة الوقــت هــي مجموع
إلدارة الوقــت عنــد إنجــاز المهــام. ناقــش أهميــة ادارة الوقــت مــع الطــالب، ســوف تختلــف االجابــات. يمكنــك طــرح أســئلة 
أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة مختلفــة )مثــال: اســتخدام نشــاط 

يعــرف الطــالب علــى أهميــة فــي حياتنــا اليوميــة(.

النشــــاط األول
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.  
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع التالميذ: - 

ما هي األعمال او النشاطات التي قمت بها األمس؟• 
ما هي النشاطات التي استحوذت على أكبر وقت؟• 
ما هي مضيعات الوقت التي تواجهها؟• 
كيف يمكن الحد من تضييع الوقت؟ هل تستخدم أية طريقة إلدارة وقتك؟ ما هي؟• 

النشـــاط الثـاني
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.  
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب: - 

ما هي أبرز األهداف الدراسية والشخصية التي تريد تحقيقها في المدى القريب؟• 
ما هي الخطوات المفصلة التي يجب أن تقوم بها لتحقيق األهداف؟• 
كيف تنظم وقتك لتحقيقها؟• 
هل ساهم توزيع الخطوات على األيام بتنظيمها وتسهيل تطبيقها؟ • 
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خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قســم اطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم تدويــن جميــع مضيعــات الوقــت فــي حياتهــم، - 

ــكل منهــا وعرضهــا فــي الصــف. بعــد انتهــاء العــروض، ناقــش مــع الطــالب  ــم وضــع حــل ل وث   
الطريقة األمثل للتخلص من مضيعات الوقت.  

 اطلــب مــن الطــالب تصميــم رزنامــة خاصــة بهــم للشــهر المقبــل وتزيينهــا. ثــم كتابــة كل - 
النشــاطات التــي يجــب ان يقومــوا بهــا واســتحقاقاتهم الدراســية )امتحانــات، مشــاريع، مباريــات    

وغيرها(.  
  قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم ان يحضــروا برنامــج اســبوعي لطالــب فــي - 

عمرهم مع تحديد كل النشاطات التي يقوم بها، وثم عرضها في الصف.  
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم ان يحضــروا خطــة للتحضيــر لالمتحانــات الفصليــة - 

يحــددون فيهــا ســاعات الــدرس المطلوبــة لــكل مــادة، ومواضيعهــا وتقســيمها علــى األيــام. )إذا    
بإمكانك تأمين مواعيد االمتحانات الحقيقية للطالب، يكون النشاط أكثر واقعية(.  

الدرس الثالث

النشـاط األول: نشـاطـاتي

وقت االنتهاءوقت البدءاألعمــال او النشــاطات التــي قمت بها

ضــع قائمــة بــكل مــا قمــت بــه األمــس. ســجل كل األحــداث بالتفصيــل الممــل منــذ أن اســتيقظت وحتــى 
الذهــاب الــى النــوم. حــاول أن تذكــر كل النشــاطات والمهــام مهمــا اســتغرقت مــن وقــت، وتقديــر 
الوقــت الــذي أعطيتــه لهــا. بعــض األمثلــة لهــذه النشــاطات قــد تقــع تحــت الخانــات التاليــة: الترفيــه، 

الدراســة، المكالمــات التليفونيــة والرســائل وغيرهــا.

الدرس الثالث

التاريخاالسم
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الدرس الثالث

النشـاط الثـاني: أهـدافي

فكــر باألهــداف الدراســية والشــخصية التــي تريــد تحقيقهــا فــي المــدى القريــب. اختــر هدفيــن تريــد 
تحقيقهمــا ودونهمــا أدنــاه. ثــم حــدد الخطــوات المناســبة التــي يجــب القيــام بهــا لتحقيــق الهــدف 

بالتفصيــل.

التاريخاالسم

هــدف تربــوي )ذات الصلــة بدراســتك الحالية أو المســتقبلية( 

هدف شــخصي )ذات الصلة بنمط حياتك، العالقات مع العائلة واألصدقاء، تطوير شــخصيتك(

الخطــوات المطلوبــة لتحقيــق هذا الهدف:

١

2

3

4

5

الخطــوات المطلوبــة لتحقيــق هذا الهدف:

١

2

3

4

5

الدرس الثالث

 بعــد االنتهــاء مــن تحديــد الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا مــن أجــل تحقيــق أهدافــك، صنــف - 
خطوات كل هدف وفقا ألهميتها أو أولويتها.   

 وزع هــذه الخطــوات علــى أيــام األســبوع فــي الجــدول أدنــاه. تأكــد مــن تناســقها مــع الواجبــات - 
األخرى التي يجب أن تقوم بها.  

هام

غير عاجلعاجل

غير هام

هدف أول

هام

غير عاجلعاجل

غير هام

هدف ثاني

األحدالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
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مقـدمة
تعتبــر مهــارات التواصــل الفعــال عامــاًل أساســًيا للنجــاح فــي العديــد مــن جوانــب الحيــاة. تتطلــب الحيــاة 
المهنيــة مهــارات تواصــل فعالــة، وعــادًة مــا يحصــل األشــخاص الذيــن يتمتعــون بمهــارات تواصــل جيــدة 

بفــرص وعالقــات شــخصية أفضــل فــي المدرســة والعمــل.

التواصــل الفعــال هــو أكثــر مــن مجــرد تبــادل اآلراء والمعلومــات بيــن األشــخاص. فهــو يقــوم علــى 
القــدرة علــى االســتماع النشــط الــذي يجعــل الشــخص اآلخــر يشــعر بأنــه مســموع ومفهــوم مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى، يقــوم علــى القــدرة علــى التعبيــر عــن األفــكار والمشــاعر اإليجابيــة والســلبية واآلراء 
والمواقــف بشــكل مباشــر، وبثقــة وصــدق وانفتــاح وحــزم. كمــا وأنــه يشــمل علــى تواصــل غيــر لفظــي 

ــل بلغــة الجســد )اإليحــاءات( التــي ترافــق ويجــب ان تطابــق التواصــل اللفظــي. يتمث

وفــي ســياق االرشــاد والتوجيــه المهنــي، يشــجع التواصــل الحــازم الشــباب والطــالب علــى معرفــة وفهــم 
حاجاتهــم، تقييــم خياراتهــم والتعبيــر عنهــا بوضــوح وثقــة وحــزم. وفــي حــال نشــوء النزاعــات، يــزود التواصل 
الحــازم الشــباب والطــالب بمهــارات المواجهــة البنــاءة، الدفــاع عــن آرائهــم، الحــوار والبحــث عــن بدائــل 
مــن أجــل إيجــاد حلــول مرضيــة لألطــراف المعنيــة. ويســمح اكتســاب مهــارات التواصــل الحــازم لهــم بتلقــي 
ــد ثقتهــم بأنفســهم  ــم، فيزي ــة واعتبارهــا كفرصــة للتعل ــاح وايجابي ردود الفعــل الســلبية او النقــد بانفت

وانفتاحهــم علــى اآلخريــن.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم أهمية مهارات التواصل في مختلف مجاالت الحياة.- 
فهم الفرق بين التواصل اللفظي وغير اللفظي.- 
إدراك دور التواصل غير اللفظي في التواصل مع الغير. - 
تعزيز القدرة على التحكم بالتعبير غير اللفظي لعكس صورة إيجابية عن أنفسهم.- 
التعبير عن أنفسهم بثقة وفعالية.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

ــل التـواصـ

الـدرس الرابـع

الدرس الرابعالدرس الرابع

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم إدارة الوقت مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية:- 

ما هو التواصل؟• 
متى نتواصل؟• 
أين نتواصل؟• 
ما هي التحديات التي تواجهك أثناء التواصل؟• 
كيف تتغلب على هذه التحديات؟• 

إضــــــاءة:  خــالل المناقشــة الصفيــة، اجعــل الطــالب يفكــرون بالتواصــل وأهميتــه فــي مختلــف نواحــي حياتهــم. يمكنــك التركيــز 
علــى أهميــة التعبيــر عــن أنفســهم وإثبــات وجودهــم وكيــف يقدمــون أنفســهم لآلخريــن. دعهــم يتأملــون بالتحديــات الشــخصية 
التــي يواجهونهــا أثنــاء التواصــل مــع اآلخريــن ومــا هــي العوامــل التــي يرجحــون أنهــا الســبب فــي مواجهــة مثــل هــذه التحديــات. 

اكتــب أي فكــرة أو مغــزى مشــترك يتوصــل إليــه الطــالب علــى اللــوح.

النشــــاط األول
 وزع الطــالب علــى مجموعــات مــن أربعــة أفــراد لــكل مجموعــة. اطلــب إلــى كل مجموعــة أن - 

تحدد مهارات التواصل الفعال.  

إضــــــاءة:  خــالل المناقشــة الصفيــة، اجعــل الطــالب يفكــرون بالتواصــل وأهميتــه فــي مختلــف نواحــي حياتهــم. يمكنــك التركيــز 
علــى أهميــة التعبيــر عــن أنفســهم وإثبــات وجودهــم وكيــف يقدمــون أنفســهم لآلخريــن. دعهــم يتأملــون بالتحديــات الشــخصية 
التــي يواجهونهــا أثنــاء التواصــل مــع اآلخريــن ومــا هــي العوامــل التــي يرجحــون أنهــا الســبب فــي مواجهــة مثــل هــذه التحديــات. 

اكتــب أي فكــرة أو مغــزى مشــترك يتوصــل إليــه الطــالب علــى اللــوح.

 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة التــي يمكــن ان تطرحهــا - 
المجموعات.   

 بعــد أن تنهــي المجموعــات عملهــا، اطلــب مــن المجموعــات مشــاركة اإلجابــات. رتــب إجاباتهــم - 
باعتماد التصنيفات التالية: التواصل غير اللفظي، اإلصغاء، والتعبير عن الذات بوضوح.  

أضف بعض المميزات التي لم تتشارك بها المجموعات في حال تطلب األمر.- 

إضــــاءة:  انظر نهاية هذا الدرس للمزيد عن هذه المهارات.
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الدرس الرابع

النشـــاط الثـاني
وزع الطالب على أزواج واطلب إلى أحدهم أن يكون هو المتكلم والثاني المستمع.- 
 يختــار المتكلــم موضوًعــا تتمحــور حولــه المحادثــة. يجــب أن يكــون الموضــوع هــام بالنســبة - 

للمتكلــم ولديــه وجهــة نظــر معينــة عنــه. شــجع المتكلميــن علــى مشــاركة وجهــات النظــر حــول    
اهتمامــات معينــة تتعلــق بالخيــارات المهنيــة، أو موضــوع يرغبــون فــي االطــالع عليــه، أو    

وجهات نظرهم حول الحياة الناجحة، أو مهنة تثير اهتمامهم.  
 علــى المتكلــم والمســتمع إجــراء محادثــة تمتــد لخمــس دقائــق. هــدف هــذه المحادثــة أن يختبــر - 

المســتمع مهــارات اإلصغــاء التاليــة: التعمــق، التأمــل والتلخيــص. عنــد اســتنتاج المحادثــة علــى    
المستمع تلخيص األفكار الرئيسة لكالم المتحدث.  

على المتكلم والمستمع تبادل األدوار وتنفيذ الخطوات نفسها.- 
بعد أن تسنى للطالب التمرن على التكلم واإلصغاء، اطرح عليهم األسئلة اآلتية:- 

ماذا تعلمت عن اإلصغاء الفاعل؟• 
هل استخدمت أي من إشارات التواصل غير اللفظي؟ ما هي؟• 
كمتكلم، كيف استطعت التعبير عن نفسك بوضوح وبدقة؟• 

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعتيــن للعــب لعبــة اإلشــارة. يأخــذ الطــالب األدوار لتمثيــل عبــارة مــن - 

كلمتيــن او ثالثــة يتفــق عليهــا مــع المجموعــة الخصــم وثــم تمثيلهــا لمجموعتــه. المجموعــة التــي    
تحصــل علــى أكبــر عــدد مــن اإلجابــات الصحيحــة تربــح. فــي نهايــة النشــاط، ناقش أهميــة التواصل    

غير اللفظي في التعبير عن األفكار والمشاعر.  
 قســم الطــالب الــى أزواج. اطلــب مــن طالــب رســم صــورة معينــة دون التحــدث الــى الطالــب - 

اآلخــر ودون عــرض الرســم عليــه. ثــم، اطلــب مــن الطالــب الــذي رســم الصــورة ان يصــف الرســم    
للطالــب اآلخــر الــذي بــدوره عليــه رســم مــا يتــم وصفــه. يمكــن تبديــل الطــالب ليقــوم كل منهــم    

بالدورين. قارن الرسمين وناقش أهمية االصغاء.  
 اطلــب مــن الطــالب الجلــوس فــي دائــرة، ثــم اطلــب مــن طالــب ان يهمــس فــي اذن الطالــب - 

الجالــس الــى جنبــه قصــة قصيــرة، الــذي بــدوره عليــه ان يقــوم بالمثــل، حتــى ان يصــل الــى آخــر    
ــب األول.  ــا الطال ــي قاله ــب مــع القصــة الت ــر طال ــي ســمعها آخ ــارن القصــة الت ــم ق ــب. ث طال   

ناقش أهمية الوضوح في التواصل.  
 اكتــب مجموعــة كلمــات علــى اللــوح بالتدريــج، ثــم اطلــب مــن الطــالب ان يكتبــوا المعنــى - 

لــكل منهــا. ناقــش األجوبــة المختلفــة، ثــم اســتخدم هــذا النشــاط مــن أجــل ان تشــرح للطــالب    
ان األشــخاص يفهمــون الرســائل التــي نتبادلهــا خــالل تواصلنــا مــع بعضنــا البعض بطــرق مختلفة،    

مما يستوفي علينا الدقة والوضوح.     

الدرس الرابع

النشـاط األول: مهـارات الـتواصل الفـعال

التاريخأســماء أفراد المجموعة

مــا هــي مهــارات التواصل الفعال؟
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التعاطف
التعاطــف هــو ان تضــع نفســك فــي موقــع الشــخص آخــر محــاواًل فهــم وجهــة نظــره. عنــد التواصــل مــع 
اآلخريــن، يجــب أن يعمــد الشــباب إلــى فهــم المواقــف مــن منظــور اآلخريــن وتجنــب التحيــز فــي األحــكام. 

ذلــك ألن لــكل منــا وجهــات نظــر وأفــكار مختلفــة حــول المواضيــع.

الوضوح واإليجاز
عنــد التواصــل مــع الشــخص اآلخــر يجــب أن تكــون واضًحــا، دقيًقــا وفصيًحــا. ال يغــب عــن بالــك الهــدف مــن 

المحادثــة وحــاول أن تعطــي المعلومــات المنظمة، المترابطة والمباشــرة.

الثقــة واالحترام
ــون مــع  ــى تواصــل العي ــن هــو النقطــة األســاس. حافــظ عل ــة مــع اآلخري إظهــار الثقــة خــالل أي محادث
اآلخريــن واســتخدم النبــرة الثابتــة عنــد التحــدث. ومــن العوامــل الهامــة أيًضــا لتحقيــق التواصــل الفعــال 

ــة التواصــل بيــن األشــخاص ويبنــي الثقــة. ــرام يعــزز نوعي ــن. فإظهــار االحت ــرام أفــكار وأراء اآلخري احت

قراءات إضافية 

ال يعنيه األمر تأرجح القدم على الكرسي     
السيطرة الجلوس على الكرسي والرجوع الى الوراء   

الشعور بالفوقية اليدين خلف الظهر      
الصد والكبح كاحلين معقودين      

توقع حك الكفين      
كل شيء تحت السيطرة وضع اإلبهامين على الحزام أوفي جيوب البنطال  

متأكد من نفسه تنقية الحنجرة بطريقة عفوية    
الثقة، الفخر اليدان مًعا يشيران إلى السقف    

التأكد من نفسه وضع يد فوق األخرى على الحضن    
االرتياح، الالمباالة الجلوس على إحدى القدمين    

عدم التأكد أو الكذب تغطية الفم أثناء التحدث     
الملل هز القدم       

الحاجة إلى معلومات إضافية، القلق وضع األشياء، كالقلم، في الفم    
الشك حك العين أو األذن     

التخوف تنقية الحنجرة بتعمد     
إخفاء أمر ما تجنب النظر بالعيون     

الجهوزية للرحيل القدم تشير إلى الباب     
رفض ما ُيقال حك األنف      

الشك لمس األذن      
الرغبة بإعادة التأكيد وضع اليد على الحنجرة     

القلق يدان مشدودتان أو محكومتان     
التحديد، الغضب القبضتان مشدودتان     

التوبيخ اإلشارة باإلصبع      
الجهوزية للعمل الجلوس على حافة الكرسي     

الموافقة التحرك نحو مقدمة الكرسي     
عدم الرغبة لف الذراعين بإحكام على مستوى الصدر   

االنفتاح فك أزرار المعطف أو فتح الذراعين أو القدمين   

مهـــارات التـــواصل الفعــال

المعنىاإليماءة

اإلصغاء النشــط
كــي تتقــن التواصــل عليــك أواَل أن تتقــن اإلصغــاء. هــذا يتطلــب اســتخدام مهــارات اإلصغــاء النشــط 
لالنتبــاه إلــى مــا يحــاول الطــرف اآلخــر أن يوصــل إليــك، التركيــز وطــرح األســئلة اإليضاحيــة، التلخيــص أو 

إعــادة صياغــة األفــكار للتأكــد مــن الفهــم المشــترك للمعنــى.

التواصــل غيــر اللفظي
يمكــن ان يتــم التواصــل أيًضــا باســتخدام اإليمــاءات ولغــة الجســد. مــن األهميــة بمــكان أن يعــي الطــالب 
الرســائل التــي يبعثــون بهــا مــن خــالل جســدهم للتأكــد مــن أن تواصلهــم اللفظــي يتطابــق مــع تواصلهــم 
غيــر اللفظــي. علًمــا أن فهــم اإلشــارات غيــر اللفظيــة الصــادرة مــن قبــل الطــرف اآلخــر يحتــل األهميــة 
نفســها. ومــن األمثلــة علــى اإلشــارات غيــر اللفظيــة تواصــل العيــون، النبــرة، مــكان اليديــن، إيمــاءات 

اليديــن والقدميــن وتعابيــر الوجــه. أدنــاه بعــض اإلشــارات ومــا تعنيــه.
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الوحـدة الثـانية: استـكشاف مهـنة المسـتقبل 
لهـا والتـخطيط 

ــا حــول  ــا ذهنًي ــي حيــث ُيجــري الطــالب عصًف ــط المهن ــة التخطي ــة هــو جــزء مــن عملي استكشــاف المهن
خيــارات العمــل الموجــودة، ويعمــدون إلــى اســتقصائها بدقــة وتحديــد تلــك التــي تتناســب مــع مهاراتهــم، 
ميولهــم وقيمهــم المهنيــة.  يدفعهــم إلــى جمــع المعلومــات حــول عالــم العمــل والمهــن المســتقبلية، 
األمــر الــذي يمكنهــم مــن فهمهــا، اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم واختيــار فــرص الدراســة او مســار 

دراســي يتــالءم مــع متطلباتهــا.

يــزود االستكشــاف المهنــي الطــالب بالمعلومــات الضروريــة لتطويــر المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم 
مــن تحديــد الميــول المهنيــة األوليــة والطموحــات المهنيــة المســتقبلية. ومــن خاللهــا، يقــوم الطــالب 
بالتعــرف إلــى المواصفــات والمؤهــالت لمختلــف المهــن، المراكــز الوظيفيــة وغيرهــا مــن العوامــل 

ليحــددوا المهنــة المســتقبلية.

يشــتمل أيضــا تقييــم إيجابيــات وســلبيات بعــض الخيــارات المهنيــة ومميزاتهــا وغيرهــا مــن المســائل التــي 
تتعلــق بطبيعــة المهنــة وخصائصهــا، مثــل اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر لتحويــل الحلــم المهنــي إلــى واقــع، 
وتحليــل األكالف )اختيــار مهنــة يحبهــا الفــرد ذات دخــل وتقديمــات محــدودة، او اختيــار مهنــة قــد ال 
ترضــي الفــرد لكــن تضمــن راتــب مرتفــع وتقديمــات أخــرى(، مــن أجــل االختيــار األنســب منهــا، واســتخدام 
ــارات التخــاذ القــرارات حــول مــاذا يريــدون أن يحققــوا فــي  المعلومــات التــي جمعوهــا حــول هــذه الخي

المســتقبل.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــتمل هــذه الوحــدة درس واحــد يعــرف الطــالب علــى مفهــوم المهنــة والعوامــل األساســية يأخذهــا 

األشــخاص بعيــن االعتبــار قبــل اختيــار المهنــة.

مقـدمةالمـقدمة
المهنــة هــي عمــل يتقنــه المــرء علــى مــدى الحيــاة أو أثنــاء مرحلــة معينــة مــن حياتــه. ُينظــر لهــا علــى أنهــا 
سلســلة مــن التجــارب الوظيفيــة واألدوار التــي يؤديهــا الفــرد فــي حقــل أو مجــال معيــن. اختيــار مهنــٍة مــا 
مــن أهــم القــرارات فــي حيــاة المــرء، ويمكــن ممارســة مثــل هــذه الخيــارات بعــد فهــم الميــول والقــدرات 
الشــخصية والتقييــم الموضوعــي لوضــع ومميــزات المهنة/العمــل والمزايــا المتعلقــة بهــا. إن أخــذ هــذه 
العوامــل بعيــن االعتبــار وجمــع المعلومــات ذات الصلــة يضمــن اتخــاذ المــرء للقــرارات الشــخصية الصائبــة، 

وقدرتــه علــى تعزيــز فــرص النجــاح، ومســاعدته فــي تحقيــق أهدافــه وإمكاناتــه.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ماهية المهنة وأهمية اتخاذ قرار اختيار مهنة معينة يمارسونها في حياتهم.- 
األخذ باالعتبار العوامل المختلفة التي تؤثر على قراراتهم المهنية.- 
وصف أهمية التخطيط لدراستهم باالرتكاز إلى حياتهم المهنية. - 
تكوين أفكار مهنية.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

مهـــــنتي

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.- 
ناقش مفهوم المهنة مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية:- 

كيف يجني األشخاص األموال/الدخل ليتمكنوا من العيش؟• 
ما هي المهنة؟• 
عدد بعض المهن المعروفة التي لديك فكرة عنها.• 
هل تتطلب هذه المهن المهارات التربوية/التدريبية نفسها؟• 

ــة هــي عمــل أو  ــة. المهن ــاءة:   الوســيلة الرئيســية التــي يتمكــن األشــخاص مــن جنــي األمــوال هــي الممارســات المهني إضــــ
مســار عــام لعمــل يقــوم بــه المــرء علــى مــدى الحيــاة أو أثنــاء مرحلــة معينــة مــن حياتــه. إنهــا سلســلة مــن التجــارب الوظيفيــة 
واألدوار التــي يؤديهــا الفــرد فــي حقــل او مجــال معيــن. تتطلــب المهــن أنــواع مختلفــة مــن التدريــب و/أو الشــهادات، واإلجــازات 
المحــددة للتمكــن مــن التقــدم للعمــل بوظيفــة فــي الحقــل المهنــي. الخيــار المهنــي هــو قــرار يتخــذه الفــرد فــي أي مرحلــٍة مــا 

حــول مهنتــه والمتطلبــات التعلميــة المرتبطــة بهــا.

النشــــاط األول
وزع الطالب على مجموعات من أربعة أفراد لكل مجموعة. - 
وزع أوراق النشاط األول واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع التالميذ واكتب اإلجابات على اللوح:- 

ما هي العوامل األساسية التي يأخذها األشخاص بعين االعتبار قبل اختيار المهنة؟• 
ما هي أهميتها؟• 

ــار  ــات. تأكــد مــن معــرف الطــالب العوامــل األساســية التــي يأخذهــا األشــخاص بعيــن االعتب ــاءة:   ســوف تختلــف اإلجاب إضــــ
قبــل اختيــار المهنــة والتخصــص، وهــي: معرفــة الــذات، االهتمامــات والرغبــات، المعلومــات المتعلقــة بالعمــل وســوق العمــل 
)الرواتــب، حيثيــات العمــل، األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة المتغيــرة، المســار المهنــي والنمــو(، المعلومــات المتعلقــة 

ــه(. ــة، الجامعــات المتوافــرة واالختصــاص وكلفت ــة والتدريبي ــات التربوي بالمهــن المختلفــة )طبيعــة العمــل، والمتطلب

النشــاط الثاني
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.  
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب: - 

ما هي األشياء التي يتوجب علينا أن نعرفها عن أنفسنا؟• 
أين تكمن أهمية معرفة هذه األشياء عن أنفسنا في اختيارنا للمهنة؟• 

 بعــد ذلــك، اعــط الطــالب الوقــت للمشــاركة مــع الصــف مهنتهــم المســتقبلية واطلــب إليهــم - 
تحديد سببين الختيارهم تلك المهن.  

الدرس األول

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعــات حســب اهتماماتهــم المهنيــة وأحالمهــم المســتقبلية واطلــب - 

منهم تحضير عرض عن هذه المهن وخصائصها وأنواع المسؤوليات التي يقوم بها الفرد.  
 اطلــب مــن صاحــب عمــل او مؤسســة زيــارة صفــك للتحــدث عــن كيفيــة اختيــار المهنــة والعوامل - 

التي أثرت بهذا االختيار، إضافة الى المسؤوليات التي تقوم او يقوم بها.  
ــكل -  ــات والســلبيات ل ــد اإليجابي ــة قائمــة بالمهــن المختلفــة وتحدي ــب كتاب  اطلــب مــن كل طال

مهنة، وثم مناقشتها مع الصف.  
 اطلــب مــن كل طالــب تصميــم او رســم اعــالن او ملصــق عــن مهنتهــم المفضلــة وعرضهــا فــي - 

الصف.   

الدرس األول
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النشـاط األول: عوامـل تحـديد المـهنة

اكتــب خمســة عوامــل يأخذهــا األشــخاص بعيــن االعتبار قبــل اختيار المهنــة. باعتقادك، 
أيــن تكمــن أهميــة كل مــن هــذه العوامل؟

تكمــن أهميــة هــذا العامل في أنه:

١

تكمــن أهميــة هــذا العامل في أنه:

2

تكمــن أهميــة هــذا العامل في أنه:

3
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تكمــن أهميــة هــذا العامل في أنه:

4

تكمــن أهميــة هــذا العامل في أنه:

5
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النشـاط الثـاني: أهـدافي

  أشـــياء يجـب أن أعرفهـا
عـــن نفسـي قبـل أن أخـــتار مهـنتي

اكتــب خمســة أشــياء يجــب أن تعرفهــا عن نفســك قبل اختيــار المهنة.

التاريخاالسم
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اكتــب أو ارســم مهنتــك المســتقبلية أدناه.

الدرس األول

عندمــا أكبــر أرغــب في أن أكون

وقــد أرغــب أيًضا في أن أكون
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الوحـدة الثـالثة: خيـارات الدراسـة

يمكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب مــن اكتشــاف ومعرفــة مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، 
يوفــر معلومــات حــول المهــن واالختصاصــات المختلفــة وخيــارات الدراســة المتاحــة وفــرص التدريــب 

األخــرى، ويزودهــم بالمهــارات التــي يحتاجونهــا التخــاذ القــرارات المســؤولة والمناســبة لهــم. 

بعــد ان يطــور الطــالب معرفتهــم عــن شــخصياتهم ونقــاط قوتهــم ويختــاروا او يكونــوا فكــرة أوليــة حــول 
مهــن المســتقبل، يوفــر هــذا الفصــل المعلومــات الالزمــة التــي تســهل للطــالب التخطيــط لمســاراتهم 
التعلميــة وربــط خيــارات او فــرص الدراســة بمهنــة المســتقبل. وبالتالــي، االطــالع علــى النظــام التعليمــي 

فــي لبنــان بمراحلــه ومســاراته المختلفــة ومتطلباتــه هــو عنصــر أساســي فــي هــذا البرنامــج. 

تقــدم هــذه وحــدة معلومــات عــن خيــارات او فــرص الدراســة لــكل مرحلــة مــن المراحــل المســتهدفة 
فــي هــذا الدليــل، ممــا يســهل االنتقــال بيــن المراحــل التعلميــة المختلفــة والتحضيــر والتقديــم الــى 
الجامعــات أو الدخــول الــى التعليــم المهنــي والتقنــي. تهــدف هــذه الوحــدة الــى مســاعدة الطــالب 
فــي فهــم العالقــة بيــن خيــارات الدراســة والمؤهــالت التعليميــة المختلفــة ومهــن المســتقبل، معرفــة 
خيــارات وفــرص الدراســة المختلفــة المتاحــة لهــم وكيــف تتغيــر مــع تقــدم المراحــل التعلميــة، اتخــاذ 
قــرارات مســؤولة تتعلــق بمســاراتهم التعليميــة وتتناســب مــع قدراتهــم، وميولهــم وقيمهــم، التخطيــط 

ــي. ــن خياراتهــم وفرصهــم الدراســية ومســتقبلهم المهن ــط بي ــة والرب لمســاراتهم التعلمي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة درس واحــد فيــه معلومــات حــول المســارات والفــرص التعلميــة المتوفــرة للطــالب 

اللبنانييــن وفقــا لهيكليــة التعليــم فــي لبنــان.

المـقدمة
مقـدمة

فــي هــذا الــدرس ســيتعرف الطــالب الــى خيــارات الدراســة المتاحــة لهــم وفــق هيكليــة التعليم فــي لبنان 
والمســارات التــي يمكــن ان يتخذوهــا لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة المســتقبلية. تتنــوع خيــارات الدراســة 
للتعليــم النظامــي وغيــر النظامــي فــي لبنــان وفــي مراحلــه المختلفــة وأنواعــه: التعليــم العــام والتعليــم 
المهنــي والتقنــي والتعليــم المختــص. فهــم هــذه المســارات يســهم فــي تحديــد خيــارات الطــالب واختيــار 

مســار يتــالءم مــع ميولهــم وقدراتهــم وأهدافهــم المســتقبلية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ان لكل وظيفة او مهنة متطلبات ومستويات دراسية مختلفة.- 
معرفة الخيارات الدراسية لمتاحة لهم والمسارات التعلمية المختلفة.- 
التعرف على التعليم المهني والتقني والمسارات التعليمية المرتبطة بها.- 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس نشاط مكمل للدرس وأنشطة أخرى يمكن لميسر االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش متطلبات المهن والوظائف المختلفة مع الطالب:     - 

المهــن او أنــواع العمــل المختلفــة تتطلــب تحصيــل علمــي مختلــف. مثــال أكثــر مــن 50% مــن الوظائف 
والمهــن التــي تتغيــر وتطــور تتطلــب التحصيــل الجامعــي فــي عالمنــا اليــوم اال أنــه هنــاك العديــد مــن 
 الوظائــف او المهــن التــي تتطلــب تدريــب متخصــص أو شــهادات مختلفــة. اســأل األســئلة التاليــة:

هل تعرفون بعض المهن التي تتطلب الدخول الى الجامعة؟ اذكروا بعض األمثلة.• 
هل هناك مهن ال تتطلب الدخول الى جامعة؟  ما هي؟ • 
هل يخضع هؤالء الى تدريب او تأهيل معين؟ ما هو؟ في اية مؤسسات تعليمية؟ • 

ــاءة:  يهــدف هــذا النقــاش الــى تعريــف الطــالب الــى فكــرة ان لــكل وظيفــة متطلبــات تعليميــة معينــة وأنــواع تعليــم  إضــــ
وتدريــب مختلفــة باختــالف مراحلهــا ومتطلباتهــا.

ــة ــارات الدراســـ خيـــ

  الـدرس األول
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خيارات الدراسة
 )PowerPoint( ــر عــرض ــارات المتاحــة لهــم. يمكنــك تحضي ــة والخي اشــرح للطــالب المســارات التعليمي
للتالميــذ تبيــن فيــه المراحــل المختلفــة، تحضيــر رســم يبــرز المســارات المختلفــة حســب هيكليــة التعليــم 

فــي لبنــان لتســهيل الشــرح او اســتخدام اللــوح لرســم هــذه المســارات و مراحلهــا المختلفــة. 

ــة ضمــن النظــام التعليمــي  ــة المتوســطة والثانوي ــول المرحل يلخــص هــذا القســم معلومــات ح
العــام. 

ــة  ــة المتوســطة مرحل ــم المتوســطة مــن الصــف الســابع، الثامــن والتاســع. المرحل ــة التعلي تتألــف مرحل
اعداديــة لدخــول المرحلــة الثانويــة هدفهــا كســب الطــالب مجمــوع المعــارف والمهــارات فــي المــواد 
القيــم واالتجاهــات  الحيــاة، والتعــرف علــى  العلمــي ومهــارات  التفكيــر  المختلفــة، تطويــر أســاليب 

والميــول المختلفــة للطــالب. 

ترتبــط مــواد هــذه الصفــوف ببعضهــا البعــض مــن حيــث المضمــون وتؤســس الطــالب وتحضرهــم لصــف 
الرابــع متوســط او البريفيــه حيــث يخضعــون المتحانــات الشــهادة الرســمية المتوســطة فــي نهايــة هــذه 

المرحلــة تشــرف عليهــا وزار التربيــة والتعليــم العالــي.

بعــد النجــاح فــي امتحانــات الشــهادة المتوســطة، ينتقــل الطــالب الــى المرحلــة الثانويــة التــي تتألــف مــن 
ثــالث صفــوف: الصــف العاشــر )الثانــوي األول(، الحــادي عشــر) الثانــوي الثانــي او مــا يعــرف ببكالوريــا 
ــة  ــا قســم ثانــي(. تمكــن هــذه المرحل قســم أول( والثانــي عشــر) الثانــوي الثالــث او مــا يعــرف ببكالوري
الطــالب بالمزيــد مــن المعــارف والمهــارات المتقدمــة مــن أجــل التعمــق بالمــواد المتخصصــة فــي الفروع 
المختلفــة مــن اجــل اختيــار اختصــاص او مهنــة للمســتقبل، االنتقــال الــى نــوع تعليــم آخــر او دخــول عالــم 
العمــل. اختيــار المســار والفــروع يعتمــد بشــكل أساســي علــى ارتباطهــا بمهنــة المســتقبل وقــدرات 

الطــالب، اذ ان الفــروع المختلفــة تركــز علــى مــواد مختلفــة تهيــئ الطــالب للمرحلــة الجامعيــة.

صف العاشــر يشــكل الجذع المشــترك والمرحلة التأسيســية لجميع طالب المرحلة الثانوية حيث يزودون 
بالمعــارف والمهــارات المطلوبــة الختيــار الفــرع المناســب لهــم ولميولهــم وقدراتهــم.  يبــدأ التفريــع فــي 
ــن المســار العلمــي ومســار اآلداب واالنســانيات او مــا  ــوي األول حيــث ينقســم الطــالب بي صــف الثان
يعــرف بالعلمــي واالدبــي. يركــز المســار العلمــي علــى العلــوم كأســاس ويكــون لهــا الحصــة األكبــر فــي 
مجمــوع الحصــص. ويشــمل المســار األدبــي اللغــات وجغرافيــا وتربيــة وغيرهــا وتشــكل النســبة األكبــر مــن 

مجمــوع الحصــص، ويقتصــر الباقــي علــى المــواد العلميــة المخففــة. 

فــي الصــف الثالــث ثانــوي، يزيــد التفريــع او التخصــص فينقســم الطــالب علــى أربعــة فروع وهــي: اآلداب 
واالنســانيات، االجتمــاع واالقتصــاد، علــوم عامــة وعلــوم الحيــاة. يمكــن للطالــب الــذي اختــار فــرع اآلداب 
واالنســانيات فــي صــف الثانــي ثانــوي ان يختــار فقــط امــا فــرع اآلداب واالنســانيات او فــرع االجتمــاع 
واالقتصــاد، أمــا الطالــب الــذي اختــار فــرع العلــوم يمكــن ان يختــار فــرع العلــوم العامــة وعلــوم الحيــاة 
ــرع  ــوع الف ــا حســب ن ــكل منه ــدد الحصــص ل ــروع بالمــواد وع ــف هــذه الف ــاع واالقتصــاد. تختل واالجتم
وتخصصــه. ال توفــر كل المــدارس هــذه الفــروع بســبب أعــداد اطــالب، لــذا مــن الضــروري الســؤال عــن 

المــدارس التــي توفــر الفــرع الــذي يختــاره الطالــب.

ــول وقــدرات الطــالب.  بعــض  ــا بالتخصــص المســتقبلي ومي ــى أســاس ارتباطه ــم عل ــار الفــروع يت اختي
األمثلــة عــن تناســق االختيــار مــع االختصــاص: يختــار الطالــب الــذي يريــد ان يتخصــص بالترجمــة او الصحافــة 
ــد ان  ــذي يري ــي، امــا ال ــوي األول والثان او احــدى اللغــات مســار اآلداب و االنســانيات فــي صفــي الثان
يتخصــص باالقتصــاد او إدارة االعمــال الفــرع العلمــي فــي صــف الثانــوي الثانــي وثــم فــرع االجتمــاع 
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واالقتصــاد فــي الصــف الثانــوي الثالــث، الطالــب الــذي يختــار مهنــة الطــب او التمريــض او تخصــص آخــر 
مــن العلــوم الصحيــة يمكــن ان يختــار الفــرع العلمــي فــي الصــف الثانــوي الثانــي و ثــم علــوم الحيــاة فــي 
الصــف الثانــوي الثالــث، و مــن يريــد ان يتخصــص بهندســة الكمبيوتــر يختــار فــرع العلــوم فــي الصــف 

الثانــوي الثانــي وثــم العلــوم العمــة فــي الثانــوي الثالــث. 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــة الرســمية تشــرف عليه ــات الشــهادة الثانوي يخضــع الطــالب المتحان
ــة الرســمية. ــى شــهادة الثانوي ــون فــي نهايتهــا عل يحصل

إضــــــاءة:  يمكــن لألســتاذ ان يفصــل المــواد وتوزيعهــا فــي الصفــوف المختلفــة والفــروع فــي صفــي الثانــوي الثانــي والثانــوي 
الثالــث بالرجــوع الــى مســتند هيكليــة التعليــم فــي القــراءات اإلضافية او المعلومات والتجربة الشــخصية. كما ويجب على األســتاذ 

تعريــف الطــالب علــى فــروع الصــف الحــادي عشــر والثانــي عشــر الموجــودة فــي مدرســتك و فــي المــدارس الثانويــة المحليــة.

يلخص هذا القسم معلومات حول التعليم المهني والتقني.

التعليــم المهنــي والتقنــي يشــمل التعليــم والتدريــب الــذي ينمــي المهــارات العمليــة والمعــارف المتصلــة 
بالعمــل فــي القطاعــات والمجــاالت المهنيــة المختلفــة كالزراعــة والصناعــة والخدمــات )تجــارة، ســياحة، 
معلوماتيــة وغيرهــا(، ذلــك فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )المعاهــد، المراكــز 

والمــدارس المهنيــة والتقنيــة( وفــي الميــدان فــي بعــض األحيــان )مصانــع، مؤسســات ومشــاغل(. 

يهــدف التعليــم المهنــي والتقنــي بتأميــن اليــد العاملــة والكفــاءات التــي تلبــي حاجــات ســوق العمــل، 
فــي  للتدريــب  وتخضعهــم  المتخصصــة  اليدويــة  والمهــارات  النظريــة  بالمعــارف  الطــالب  فتــزود 
االختصاصــات او المجــاالت المختلفــة التــي يريــدون احترافهــا.  يســاهم التعليــم المهنــي والتقنــي فــي 

النمــو االقتصــادي وتحســين نوعيــة وإنتاجيــة اليــد العاملــة.

مراحل التعليم المهني والتقني:

المرحلة المتوسطة المهنية- 
شهادة الكفاءة المهنية )CAP 2&1( تعادل صفي السادس والسابع في التعليم العام • 
شهادة التكميلية المهنية )BP 2&1( تعادل صفي الثامن والتاسع • 

المرحلة الثانوية التقنية:- 
 • )SD( شهادة التأهيلية المهنية العليا او الثانوية المهنية
 شــهادة الثانويــة )البكالوريــا( التقنيــة )BT 3& 2 ,1( تتألــف مــن ثــالث ســنوات تعــادل صفــوف الثانوي • 

األول، الثاني والثالث  

مرحلة التعليم الفني العالي:- 
 •)TS 2&1( شهادة االمتياز التقني
 • )LT 1( إجازة التقنية

التعليــم المــزدوج فــي المرحلــة التقنيــة هــو الــذي يركــز علــى الجانــب التطبيقــي للتعليــم حيــث يتــدرب 
ــع وغيرهــا. المتعلميــن فــي المؤسســات والمصان
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شروط انتساب مراحل التعليم المهني والتقني وشهاداتها: 

مستوى التأهيل المهني- 

يشــمل المهــن والحــرف اليدويــة البســيطة التــي تتطلــب مهــارات ومعــارف أساســية للمهنــة. ينتســب • 
ــن  ــرا، المتأخري ــم العمــل باك ــى عال ــول ال ــدون الدخ ــة ويري ــة االبتدائي ــن انهــوا المرحل ــا الطــالب الذي إلىه
دراســيًا او المتســربين مــن التعليــم العــام األساســي، يمنــح الطالــب بعــد اكمــال وحــدات التدريــب بنجــاح 

افــادة خاصــة مصدقــة رســميًا تخــول حاملهــا مزاولــة المهنــة. 

هنــاك أيضــا مرحلتــي تأهيــل مهنــي تتألــف كل منهمــا مــن ســنتين دراســة. المرحلــة األولــى تؤهــل • 
الطــالب للحصــول علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة للطــالب الذيــن أنهــوا الصــف الخامــس أو الســادس 
فــي التعليــم العــام، امــا المرحلــة الثانيــة تؤهــل الطــالب للحصــول علــى شــهادة التكميليــة المهنيــة 

ويتابعهــا التالمــذة بعــد إنهــاء الصــف الســابع او الثانــي متوســط.

المستوى الثانوي:- 

تمتد هذه المرحلة على ثالث سنوات وتتضمن شهادتين رسميتين:

شــهادة الثانويــة التقنيــة أو البكالوريــا التقنيــة: يمكــن للحائزيــن علــى الشــهادة التكميليــة المهنيــة أو • 
الشــهادة المتوســطة أو مــا يعادلهــا الدخــول لإلعــداد فــي هــذه الشــهادة. تخــول حاملهــا الدخــول الــى 
العمــل لممارســة المهنــة او االنتقــال الــى التعليــم العالــي والدخــول الــى الجامعــات او المعاهــد الفنيــة 

لمتابعــة الدراســة الفنيــة العاليــة.

شــهادة الثانويــة المهنيــة او البكالوريــا المهنيــة: يمكــن للحائزيــن علــى الشــهادة التكميليــة المهنيــة • 
أو الشــهادة المتوســطة الدخــول لإلعــداد لهــذه الشــهادة، ويخضــع الطــــالب فــي نهايــة المرحــلــــة الــى 

امتــــحانات رســمية تســمح للطــالب نيــل الشــهادة التقنيــة ومــن ثــم االنتقــال الــى التعليــم العالــي.

المستوى الثانوي:- 

يعد الطالب للمهن الفنية المتطورة ويتضمن مرحلتين: 

مرحلة األطر الوسطى التي تمتد لسنتين يحصل الطالب في نهايتها على شهادة االمتياز الفني.• 

 مرحلــة األطــر العليــا التــي تمتــد علــى ســنة تعقــب المرحلــة الســابقة، وتــؤدي الــى نيــل إحــدى • 
الشهادات التالية: االجازة الفنية، أو الهندسة الفنية أو االجازة التعليمية.  

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل العطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

نشاط مكمل للدرس:

ــودون ان  ــع الطــالب علــى مســارات التعليــم الموجــودة اطلــب منهــم ان يتذكــروا مــا ي بعــد ان يضطل
يقومــوا بــه فــي المســتقبل مــن ناحيــة العمــل او التخصــص ورســم مســارهم التعليمــي علــى شــكل 
ســلم او طريــق يحــددون فيــه خياراتهــم الدراســية لــكل مرحلــة. يمكنهــم اكمــال هــذا النشــاط فــي البيــت 
بمســاعدة األهــل او فــي الصــف. يهــدف هــذا النشــاط إلــى تحفيــز الطــالب للتفكيــر فــي مســتقبلهم 
الوظيفــي والنظــر فــي نــوع التعليــم الــذي يحتاجونــه ويجــب اكمالــه مــن اجــل تحقيــق أهدافهــم. فــي 

هــذه المرحلــة يحتــاج الطــالب الــى دعــم مــن اجــل اكمــال هــذا النشــاط.

الدرس األول

نشــاطات مقترحة أخرى:

يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن النشــاطات التــي يمكــن اســتخدامها فــي الصــف لدعــم الشــرح وتعزيــزه 
وجعلــه اكثــر تفاعــال مــع الطــالب.

 يمكنــك ان تدعــو احــدى أســاتذة التعليــم المهنــي او الموظفيــن فــي المعاهــد المهنيــة المحليــة • 
كضيــف لشــرح للتالميــذ مراحــل التعليــم المهنــي واالختصاصــات الموجــودة او القيــام بزيــارة ميدانيــة    
لمعهــد مهنــي مــن أجــل اللقــاء ببعــض األســاتذة والطــالب والتعــرف علــى الشــهادات المختلفــة،    

االختصاصات الموجودة وشروط االنتساب لكل منها.  
 لإلضــاءة علــى المرحلــة المقبلــة، اطلــب مــن احــدى تالميــذ الصــف التاســع ان يــزور الصــف للتحــدث • 

عــن مميــزات الصــف التاســع، التحضيــرات لالمتحانــات الرســمية، مــواده المفضلــة وغيرهــا مــن    
المواضيع التي تجد طالبك بحاجة الى معرفتها.  

 اطلــب مــن الطــالب اجــراء مقابــالت مــع طــالب صفــوف المراحــل المتقدمــة وكتابــة تقريــر يصــف • 
كل مرحلة وتحدياتها ومميزاتها.   

 وزع الطــالب الــى ازواج للقيــام ببحــث عــن التعليــم المهنــي والتقنــي: أهميتــه، متطلباتــه، اختصاصاتــه • 
والمؤسسات المحلية الموجودة وتقديمه في الصف.  

الدرس األول
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ال ســيما مــا يتعلــق منهــا باعتمــاد النظــام المجــزأ والنظــام المــزدوج، وعالقــة شــهادة الثانويــة التقنيــة 
بشــهادة الثانويــة المهنيــة - نظــام مــزدوج - كمــا تركــت الهيكليــة إلــى وقــت الحــق أمــر رســم التفاصيــل 

للســلم التعليمــي الكامــل الخــاص بالتعليــم المهنــي والتقنــي.

ــى هــذا  ــي إل ــذ اللبنان ــى أاّل يتحــول التلمي ــة عل ــي حرصــت الهيكلي ــي والتقن ــم المهن وفــي نطــاق التعلي
النــوع مــن التعليــم قبــل إكمالــه المرحلــة االبتدائيــة مــن التعليــم األساســي أي الثانيــة عشــرة مــن عمــره 
وهــي ســن اإللــزام. وقــد عــدل القانــون رقــم 686 تاريــخ 1998/3/16 المــادة 49 مــن المرســوم االشــتراعي 
رقــم 134 تاريــخ  1959/6/12 فجعــل التعليــم مجانيــًا وإلزاميــًا فــي المرحلــة االبتدائيــة األولــى )التعليــم 
ــي  ــم المجان ــم هــذا التعلي ــة( علــى أن تحــدد شــروط تنظي ــكل لبنانــي فــي ســن الدراســة االبتدائي حــق ل
واإللزامــي بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء. كمــا ُعــّدل القانــون 536 تاريــخ 1996/7/24 المــواد 21 و22 
و 23 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، فرفــع الحــد األدنــى لســن تشــغيل األطفــال إلــى 13 ســنة. كمــا حرصــت 
الهيكليــة علــى ربــط التعليــم العــام بالتعليــم المهنــي والتقنــي بصــورة عضويــة بحيــث يتمكــن التلميــذ مــن 
تصحيــح مســاره التعليمــي باالنتقــال مــن أحــد نوعــي التعليــم إلــى اآلخــر وفــي كال االتجاهيــن وليــس فــي 

اتجــاه التعليــم المهنــي والتقنــي وحــده كمــا هــو معمــول بــه فــي الوقــت الحاضــر.

ــه  ــن مناهج ــي مــن خــالل تضمي ــي والتقن ــم المهن ــة التعلي ــى تحســين نوعي ــة عل ــك حرصــت الهيكلي كذل
للقيــم والمواقــف والمعــارف والمهــارات والتركيــز علــى اكتســابها باعتمــاد التكنولوجيــا الحديثــة.

مضمــون الهيكليــة الجديــدة للتعليم
تلحظ الهيكلية الجديدة ثالثة أنواع من التعليم:

التعليم العام• 
التعليم المهني والتقني• 
التعليم المختص• 

ولكنهــا فــي الواقــع لــم تعالــج إاّل نوعيــن فقــط تاركــة دراســة التعليــم المختــص للموهوبيــن والمعوقيــن 
إلــى وقــت الحــق لمعالجتــه بعمــق مــع وزارتــي العمــل والشــؤون االجتماعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

. )NGO(

يبــدأ التعليــم العــام بمرحلــة الروضــة، وتمثــل المرحلتــان االبتدائيــة والمتوســطة بنيــة التعليــم األساســي 
الــذي يرتكــز عليــه التعليــم الثانــوي بنوعيــه العــام والتقنــي.

تعتبــر الهيكليــة الجديــدة مراحــل الروضــة واالبتدائــي والمتوســط جذعــًا تربويــًا مشــتركًا يخضــع التلميــذ فــي 
نهايتــه إلــى امتحــان رســمي يــؤدي إلــى حيــازة شــهادة التعليــم األساســي التــي تمكــن حاملهــا مــن اختيــار 

اتجاهــه فــي التعليــم الثانــوي مــا بيــن العــام أو المهنــي والتقنــي.

وفــي نهايــة المرحلــة الثانويــة )التعليــم العــام أو التعليــم المهنــي والتقنــي( يخضــع التلميــذ إلــى امتحانــات 
رســمية ينــال الناجــح بنتيجتهــا الشــهادة الثانويــة )البكالوريــا ســابقًا( فــي االختصــاص الــذي يختــاره. هــذه 
الشــهادة تؤهــل حاملهــا للدخــول إلــى ســوق العمــل أو لمتابعــة الدراســة فــي كليــات الجامعــات أو فــي 

المعاهــد الجامعيــة التكنولوجيــة أو فــي المعاهــد الفنيــة.

وتلحــظ الهيكليــة أيضــًا إلــى جانــب هــذا المســار النظامــي مســارًا غيــر نظامــي يتنــاول التدريــب علــى 
المهــن الموضوعــة فــي ســوق العمــل، وذلــك للتالميــذ الذيــن أنهــوا المرحلــة االبتدائيــة ويرغبــون فــي 

اكتســاب مهنــة فــي وقــت مبكــر.

الجديــر بالذكــر أن الهيكليــة الجديــدة تهــدف إلــى إعطــاء مرونــة وتفاعــل أكثــر بيــن التعليــم العــام والتعليــم 

قراءات إضافية 

ــة لجهــة  نحــاول فــي هــذا البحــث أن نقــوم بدراســة هادئــة ومعّمقــة للهيكليــة التربوي
لكــن وقبــل  لبنــان،  التربويــة فــي  الخريطــة  المهنــي والتقنــي علــى  التعليــم  موقــع 

الخــوض فــي الموضــوع ال بــد مــن اإلشــارة إلــى بعــض النقــاط األساســية التاليــة:
 فــي شــهر حزيــران ســنة 2000 وضعــت وزارة التعليــم المهنــي والتقنــي هيكليــة جديــدة للتعليــم - 

المهنــي والتقنــي)1( مســتوحاة مــن الهيكليــة الجديــدة للتعليــم، تناولــت شــهادات التعليــم    
المهنــي ومســتوياتها ومســاراتها. بشــكل دقيــق وواضــح. لكــن، حتــى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث    
لــم تنفــذ هــذه الهيكليــة علــى الرغــم مــن أهميتهــا ومواكبتهــا للتطور التربــوي في العصــر الحديث.   

التعليــم المهنــي والتقنــي -  التعليــم المجــزأ فــي جميــع مراحــل   اشــترطت الهيكليــة تطبيــق 
وحقولــه، لكــن هــذا النــوع المتطــور فــي اإلعــداد والتعليــم لــم يبــادر التعليــم المهنــي والتقنــي    

إلى اّتِباعه.  

 فــي شــهر آذار العــام 2004 أنهــت »مجموعــة استشــارّيي التخطيــط واألبحــاث اإلداريــة‹‹ دراســتي - 
»متابعــة الطــالب والمتخرجيــن‹‹ و‹‹تقييــم حاجــات ســوق العمــل‹‹، وســّلمتهما إلــى الــوزارة    
بهــذا التاريــخ وقــد تكلفــت الدولــة مبالــغ طائلــة إلنجازهمــا. ولــم يباشــر حتــى تاريخــه باالطــالع    
علــى هاتيــن الدراســتين كمــا لــم يتســلم المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء المعنــي األول بهــذه    
الدراســات نســخة عنهمــا. هــذا مــع العلــم أن مثــل هــذه الدراســات يبطــل مفعولهــا وال يمكــن    
االفــادة منهــا بعــد أن تمضــي عليهــا ســنة أو ســنتان علــى األكثــر بســبب ســوق العمــل المتحــرك    

والمتغير ووضع الطالب والمتخرجين القابل أيضا للتعديل والتغيير في كل عام.  

فــي ضــوء هــذه األمــور، وبصــرف النظــر عــن طريقــة تعاطــي اإلدارة بجديــة لتنفيــذ هــذه الدراســات حتــى 
ــم  ــة التعلي ــل مــن خــالل مالءمــة هيكلي ــد أن مســارات التحصي ــى ورق نجــد مــن المفي ــرًا عل ال تبقــى حب

العــام لهيكليــة التعليــم المهنــي والتقنــي، والفــرص المتاحــة لالنتقــال مــن تعليــم إلــى آخــر وبالعكــس.
ــا المركــز  ــي أعّدًه ــان« الت ــم فــي لبن ــدة للتعلي ــة الجدي ــوزراء »الهيكلي ــخ 1995/10/25  أقــر مجلــس ال بتاري
التربــوي للبحــوث واإلنمــاء وشــاركت فــي إعدادهــا، إلــى جانــب العديــد مــن الخبــراء المحلييــن والدولييــن 
وزارة التعليــم المهنــي والتقنــي )آنــذاك( ال ســيما فيمــا يتعلــق باألجــزاء المتعلقــة باهتمامــات الــوزارة 

والمهــام المنوطــة بهــا.

وقــد حــرص المركــز التربــوي فــي أثنــاء إعــداد هــذه الهيكليــة علــى أن يشــترك فــي إعدادهــا أكبــر عــدد 
ــان  ــن مــن لبن ــراء التربويي ــى الخب ــم الرســمي والخــاص باإلضافــة إل مــن المســؤولين فــي قطاعــي التعلي
والمنظمــات الدوليــة. لذلــك فــإن هــذه الهيكليــة ليســت مشــروع المركــز التربوي إال من حيــث المرجعية، 
وفــي الواقــع هــي مشــروع وطنــي تــم االتفــاق عليــه بمشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن أصحــاب الشــأن.
وقبــل عــرض مــا ورد فــي الهيكليــة عــن التعليــم المهنــي والتقنــي ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الهيكليــة 
الجديــدة للتعليــم فــي لبنــان لــم تُخــض فــي تفاصيــل الســّلم التعليمــي العائــد إلــى التعليــم المهنــي 
والتقنــي ولــم تخــرج عــن الدراســات والتوجهــات التــي كانــت متداولــة بيــن خبــراء التعليــم المهنــي والتقني 

 مسارات التحصيل التعّلمي في لبنان من خالل المالءمة بين
 هيكليتي التعليم العام والتعليم المهني والتقني والفرص

 المتاحة لالنتقال من تعليم إلى آخر وبالعكس
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المهنــي والتقنــي عــن طريــق إقامــة الجســور والروابــط المشــتركة بينهمــا والتــي ينتظــر بلورتهــا وتقييمهــا 
عنــد وضــع تفاصيــل المناهــج والمــواد التعليميــة. كمــا أنهــا تســمح بالتحــرك بيــن التعليــم العــام والتعليــم 

المهنــي والتقنــي بســهولة علــى امتــداد الســلم التعليمــي بــدءًا مــن المرحلــة الثانويــة.

التعليــم المهنــي والتقنــي فــي ظــل الســّلم التعليمي الجديد

أواًل: المرحلــة الثانوية
فئتيــن: فــي  الثانــوي  التعليــم  مرحلــة  الجديــدة  الهيكليــة  صنفــت  فقــد  اإلشــارة  ســبقت   وكمــا 

المرحلة الثانوية العامة بفروعها األربعة التالية:

آداب وإنسانيات• 
اجتماع واقتصاد• 
علوم عامة• 
علوم الحياة• 

المرحلة الثانوية التقنية، وتتضمن حقول: 

الزراعة• 
الصناعة• 
الخدمات• 

  ســميت هــذه المرحلــة بالثانويــة التقنيــة تكريســًا لموقــع شــهادة البكالوريــا الفنيــة حاليــًا )التــي ســميت 
بالثانويــة التقنيــة( كإحــدى شــهادات التعليــم الثانــوي، كذلــك وضعــت الشــهادة الثانويــة المهنيــة 
ــا إال  ــوي دون إعطــاء حاملهــا حــق متابعــة الدراســات العلي ــم الثان )SD( - نظــام مــزدوج - ضمــن التعلي
ــة  ــة التقني ــة الثانوي ــة، وبذلــك تضمنــت المرحل ــة التقني ــازة الثانوي ــه حي ــدروس التــي تخول بعــد إتمامــه ال

ــن: الشــهادتين التاليتي

الثانويــة التقنيــة )BT( : تخــول حاملهــا، بشــكل رئيســي،  ممارســة المهنــة التــي ُأعــد لهــا والموصوفــة • 
أساســًا فــي ســوق العمــل أو متابعــة الدراســة فــي التعليــم العالــي.

الثانويــة المهنيــة )SD(: تخــّول حاملهــا، بشــكل رئيســي، ممارســة المهنــة التــي أعــد لهــا والموصوفــة • 
أساســًا فــي ســوق العمــل أو الحصــول علــى الثانويــة التقنيــة بعــد اجتيــازه بنجــاح امتحانــات المــواد 

العامــة المقــررة لنيــل الثانويــة التقنيــة.

تنظيم شهادتي الثانوية التقنية والثانوية المهنية

ــالث ســنوات دراســية )36 أســبوع عمــل فــي كل ســنة(  ــى مــدى ث ــة عل ــة التقني ــة الثانوي ــد المرحل تمت
ويشــترط لاللتحــاق بهــذه المرحلــة حيــازة شــهادة التعليــم األساســي. يتفــرع التعليــم التقنــي بحيــث 

يغطــي مجــاالت الصناعــة والزراعــة والخدمــات.

وقد لحظت الهيكلية الجديدة إمكانية التفريع في مجاالت المال والتجارة واإلدارة والسياحة والمعلوماتية 
والفندقيــة والصحــة اعتبــارًا مــن الســنة الثانيــة حيــث تعتبــر الســنة األولــى جذعــًا مشــتركًا علــى أن يكــون 

التفريــع فــي مجــال الصناعــة والزراعــة مــن الســنة األولــى مــع مراعــاة الوحــدات التعليميــة المشــتركة.

الشهادات الرسمية

  الثانويــة التقنيــة: ينــال شــهادة الثانويــة التقنيــة كل مــن أنهــى بنجــاح الوحــدات التعليميــة - 
والتطبيقات العملية.  

  الثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج: ينــال هــذه الشــهادة كل مــن ينهــي بنجــاح جميــع المــواد - 
التعليمية والتدريبية.  

ويمكــن لحامــل شــهادة الثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج التقــدم المتحانــات مــواد المجموعــة )أ( »مــواد 
عامــة« فقــط مــن أجــل الحصــول علــى الثانويــة التقنيــة التــي تخولــه متابعــة دراســاته العليــا.

الحلقات التأهيلية في التعليم التقني الثانوي

يمكــن إعــداد التالميــذ لشــهادتي الثانويــة التقنيــة أو الثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج وفــق برنامــج 
ــالث ســنوات بمعــدل حلقــة واحــدة فــي الســنة.  ــى ث ــدة عل ــة ممت ــى حلقــات تأهيلي ــزأ إل ــم المج التعلي
فــي هــذه الحالــة يحــق للتلميــذ الــذي ينهــي بنجــاح الحلقــات الثــالث التقــدم إلــى االمتحانــات الرســمية 
لشــهادتي التقنيــة والثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج ضمــن الشــروط الخاصــة لــكل شــهادة أي بإنهائــه 
بنجــاح مجموعــات المــواد التعليميــة والتطبيقيــة العائــدة لــكل شــهادة. كمــا يحــق للتلميــذ الــذي ينهــي 
بنجــاح كل حلقــة تأهيليــة الحصــول علــى إفــادة رســمية بإنهــاء هــذه الحلقــة لالفــادة منهــا حيــث يلــزم.

التعليم المزدوج في التعليم الثانوي التقني

يحبــذ تطبيــق نظــام التعليــم المــزدوج فــي المرحلــة الثانويــة التقنيــة وخاصــة لإلعــداد للثانويــة المهنيــة  
نظــام مــزدوج  بهــدف توفيــر ارتبــاط أوثــق بيــن التعليــم واإلنتــاج الحقيقــي، وبالتالــي مالءمــة مهــارات 
التلميــذ األدائيــة مــع مواصفــات ســوق العمــل ومتطلباتــه. وقــد أشــارت الهيكليــة الجديــدة إلــى أهميــة 
تطبيــق التعليــم المــزدوج بالنســبة إلــى المؤسســات اإلنتاجيــة المشــاركة فيــه خاصــة لجهــة تزودهــا 

بالمهــارات البشــرية التــي ال تحتــاج إلــى تأهيــل أو تدريــب عنــد بداياتهــا بالعمــل لديهــا.

تحويل مسارات ضمن التعليم الثانوي بشقيه العام والتقني

يتيــح تطبيــق النظــام المجــزأ إلــى وحــدات تعليميــة فــي كل مــن التعليــم الثانــوي العــام والتعليــم الثانــوي 
التقنــي والمهنــي الفــرص المســتمرة أمــام تحديــد التلميــذ لمســاره التعليمــي فــي كل االتجاهــات 
واالفــادة مــن الوحــدات التعليميــة المحصلــة والمقــررة أساســًا فــي توجهــات الفــروع التــي يرغــب فــي 

االنتســاب إليهــا.

ثانيــًا : التدريــب المهنــي المجزأ
يتــم تدريــب المتعلميــن الذيــن أنهــوا المرحلــة االبتدائيــة ويرغبــون فــي اكتســاب مهنــة فــي وقــت مبكــر 
فــي مراكــز للتأهيــل المهنــي. يكــون التأهيــل فــي مهــن موصوفــة فــي ســوق العمــل. يمتــد هــذا التدريب 
ليغطــي ثالثــة مســتويات حيــث يطبــق فيهــا نظــام الوحــدات التدريبيــة المســتقلة ممــا يتيــح للمتــدرب 
إمكانيــة االنتقــال عموديــًا أي مــن وحــدة تدريبيــة معينــة إلــى وحــدة أخــرى ذات مســتوى أعلــى، أو أفقيــًا، 

ضمــن المســتوى نفســه للتــدّرب علــى مهنــة أخــرى فــي المجموعــة ذاتهــا مــن المهــن.

ــازه بنجــاح كل وحــدة تدريبيــة افــادة عمــل رســمية تخولــه ممارســة المهنــة  يمنــح كل متــدرب بعــد اجتي
بالمســتوى الــذي أعــد فيــه كمــا تخولــه متابعــة التــدرب فــي الوحــدة التدريبيــة التــي تليهــا وفــق الترتيــب 

المحــدد فــي ســلم المهــارات فــي لبنــان.

يتلقــى المتــدرب فــي كل وحــدة تدريبيــة مــا بيــن 600 و 900 ســاعة تدريــب بمعــدل وســطي للــدروس 
ــة. ــل 75 % للتطبيقــات العملي ــة نســبته 25 % مــن مجمــوع الســاعات مقاب النظري

ينــال المتــدرب بعــد نجاحــه فــي الوحــدة الثالثة شــهادة الكفــاءة المهنية )CAP( التي تســمح لحاملها بالعمل 
فــي مصانــع المؤسســات اإلنتاجيــة وورشــها وفــي مياديــن النشــاطات الخدماتيــة بصفــة عامــل ماهــر فــي 
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التـعليم الحـالية لشـهادات   الهـيكلية 
المـهني والتـقني فـي لبـنان

6 7 9 12
الصف

الكفاءة 
لمهنية ا

لتكميلية  ا
لمهنية ا اإلمتياز 

الفني

ســنة تحضيرية

اإلجازة 
الفنية

 اإلجازة
لتعليمية  ا

الفنية

البكلورية 
لتقنية ا

CAP

BP
TS

LT

LET

BT

الصف الصف الصف

التعليم العام

الثانوية 
لمهنية ا

عامل مؤهل عامل ماهر تقني 1

تقنــي عالي

تقني 2

سنتين

سنتين

٣ سنين

٣ سنين

٣ سنين

سنتين

سنتين
إختصاصي

SD

سوق العمل

سنتين

المهنــة كمــا تســمح لــه متابعــة تدريبــه فــي المســتويات المهنيــة العليــا النظاميــة وغيــر النظاميــة وفــق 
شــروط خاصــة تضعهــا المؤسســة التعليميــة المســتضيفة بالتنســيق مــع اإلدارة الرســمية.

يمكــن أن يلتحــق ببرنامــج التدريــب المهنــي المجــزأ هــذا المتســربون مــن التعليــم األساســي أو ســواهم، 
ويســتفيد مــن هــذا البرنامــج الراغبــون مــن الكبــار فــي االنتقــال مــن مهنة مكتســبة ســابقًا إلى مهنــة جديدة 
أو التأهيــل أو التحديــث فــي المهنــة الحاضــرة مــن أجــل الترقــي الوظيفــي. وتفتــح البرامــج لــكل فــرد فــي 
المجتمــع آفاقــًا متنوعــة ومتعــددة فــي مجــاالت الدراســة التطبيقية المؤدية إلى ممارســة مهنة موصوفة 

فــي ســوق العمــل.

أمــا شــروط القبــول فــي الوحــدات التدريبيــة وتفاصيــل محتــوى برامجهــا ومواصفاتهــا، فهــي مرتبطــة 
بمقتضيــات كل اختصــاص، ويتــم تحديدهــا دوريــًا وكلمــا دعــت الحاجــة، فــي مديرية التعليــم المهني والتقني 
بالتعــاون مــع وزارة العمــل والمؤسســة الوطنيــة لالســتخدام. بحيــث يقــوم التعليــم المهني والتقنــي بإعداد 

الــدورات للوحــدات التدريبيــة المشــار إليهــا وتنفيذهــا.

ثالثــًا : التأهيــل التقني المســتمر
توفــر مــدارس التعليــم المهنــي والتقنــي تأهيــاًل تقنيــًا للتقنييــن والمهنييــن المنخرطيــن فــي ســوق العمــل 
بهــدف تأهيلهــم بشــكل مســتمر لمســتجدات التكنولوجيــا وذلــك تحقيقــًا لمبــدأ التربيــة والتعليــم المســتمر 

ويمنــح التقنــي أو المهنــي بنهايــة كل دورة تأهيــل إفــادة تخصــص بالموضــوع الــذي تــم تأهيلــه فيــه.

فــي الرســم البيانــي التالــي صــورة توضيحيــة للهيكليــة الحاليــة لشــهادات التعليــم المهنــي والتقنــي توضــح 
كيفيــة الدخــول إلــى هــذه الشــهادات والتــدرج التربــوي فيهــا باإلضافــة إلى المســتوى الوظيفي في ســوق 
العمــل لــكل شــهادة. مــع االشــارة الــى ان االنتقــال مــن التعليــم المهنــي والتقنــي إلــى التعليــم العــام مــازال 
متوقفــًا بانتظــار تفعيــل دور التعليــم المجــزأ، تســهياًل لمعرفــة المســتوى األكاديمــي النظــري الــذي حّصلــه 

التلميــذ أثنــاء وجــوده فــي التعليــم المهنــي والتقنــي

هامش :  1- قرار مجلس الوزراء رقم 31 /2000  تاريخ 16 /8 /2000

الدرس األول
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بعــض االختصاصــات للتكميلية المهنية

محاسب مساعد- 
طاه- 
امين خدمة- 
مساعد ممرض - 
رعاية طفل- 
كهربائي ابنية - 
أخصائي في التجميل- 
تزيين- 

BP - BREVET PROFESSIONEL

بعــض االختصاصات لشــهادة البكالوريا الفنية  

العناية التمريضية - 
مساعد طبيب اسنان  - 
تكيف الهواء- 
مراقب صحي-  فنون األزياء 
صناعة الحلي وصياغة المجوهرات- 
السياحة والسفر- 
أمانة السر اإلدارية  - 
ميكانيك سيارات- 
ماكياج وتقليم األظافر - مرشدة تجميل  - 

التجميل والعناية بالبشرة  
المساحة- 

محاسبة ومعلوماتية - 
البيع والعالقات التجارية - 
 - IT تكنولوجيا المعلوماتية
االعالن - 
التجميل الداخلي  - 
الرسم معماري - 
البناء واالشغال العامة - 
الفندقية - 
الكهرباء  - 
االلكترونيك- 
التربية الحضانية  - 

BT - BAC TECHNIQUE

بعــض االختصاصات لشــهادة االمتياز الفني  

المعلوماتية اإلدارية - 
االنظمة والشبكات- 
المراجعة والخبرة في المحاسبة - 
اإلدارة والتسويق - 
الفنون االعالنية والغرافيكية - 
التربية الحضانية واالبتدائية - 
قياس النظر وصناعة األجهزة البصرية - 
الكهرباء - 
البناء واالشغال العامة- 
الفنون الزخرفية والهندسة الداخلية- 
مصور أشعة- 
ميكانيك سيارات- 
الفنون الزخرفية والهندسة الداخلية- 
العلوم المخبرية الطبية- 
الرقابة الصحية وسالمة الغذاء- 
تكنولوجيا وتقنيات البترول والغاز- 

المعلوماتية الصناعية - 
العلوم المصرفية - 
اإلدارة والتنظيم - 
اإلدارة الفندقية - 
الهندسة الداخلية - 
العناية التمريضية - 
صيانة األجهزة الطبية- 
االلكتروتكنيك- 
التدفئة والتبريد- 
التربية المختصة- 
علوم مختبرات أسنان- 
إلكتروميكانيك- 
المساحة- 
العلوم السياحية- 
تصميم الحلي - 
صياغة المجوهرات- 

بعض االختصاصات لشــهادة إلجازة الفنية 

المراجعة والخبرة في المحاسبة - 
اإلدارة والتسويق - 
المعلوماتية االدارية فرع البرمجيات- 
المساحة- 
العلوم التربوية- 
العناية التمريضية- 
تقنيات التصوير الطبي - 
العلوم السياحية- 
علوم مختبرات األسنان- 
ميكاترونيك السيارات- 
تطوير تطبيقات الهواتف الذكية- 

LT - LICENCE TECHNIQUE

TS - TECHNIQUE SUPERIEUR

الدرس األولالدرس األول
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والتـقييم المـراقبة 

أدوات جـمع األدلـة والمـعلومات
التوصــل الــى أحــكام ترتكــز إلــى بيانــات او أدلــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج ونشــاطاته وأثــره 
علــى تعلــم الطــالب ضــروري لتحســين الممارســة والتأكــد مــن اســتفادة الطــالب منــه. المراقبــة 
ــة  ــق وبعــده باعتمــاد واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدل ــم خــالل التطبي والتقيي
تكــون صــورة شــاملة عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: 
االســتبيان، المالحظــة الصفيــة للنقاشــات والتفاعــل، النشــاطات، المجموعــات المركــزة، النصــوص 

ــار مــن هــذه األدوات واســتخدامها فــي الصــف.  ــة للطــالب. يمكــن للميســر اختي التفكري

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
 هل أحببت المواضيع المطروحة في هذا البرنامج؟ 

       نعم                    كال

لماذا؟

ما هي ثلث أفكار رئيسية التي تعلمتها من األنشطة؟

ما هي الصعوبات التي واجهتها في األنشطة؟ 
المالحظة الصفية )النقاشات، التفاعل( 

النشاطات

مجموعات مركزة

االستبيان

مجموعات مركزة

النصوص التفكرية للطالب

بعــد انتهــاء تطبيــق البرنامجخــالل التطبيــق او التعليم

 ما هو الدعم اإلضافي الذي تحتاج اليه من أجل اختيار االختصاص الجامعي واختيار المسار 
الدراسي المالءم؟

تعليقات أخرى:
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النـشاطات الصـفية قائـمة لتـقييم 

 يلتزم الطالب باإلرشادات والتعليمات.

 تظهر إجابات الطالب فهم للموضوع.

 تظهر إجابات الطالب انفتاح، مرونة وتقبل للمواضيع المطروحة.

 يعبر الطالب عن أفكارهم بثقة وتسلسل.

يعطي الطالب أمثلة من حياتهم ويدعمون اجاباتهم بتحليل 
 منطقي.

 يبين الطالب فهم واع وايجابي ألنفسهم.

 ينجز الطالب النشاطات بسهولة ودون توجيهات كثيرة.

 يظهر الطالب القدرة على االبداع واالبتكار في انجاز النشاطات.

يستطيع الطالب استخدام المعلومات وتطبيقها بشكل يخدم 
 قراراتهم المتعلقة بالخيارات الدراسية والمهنية.

يربط الطالب فهمه لشخصياتهم بخياراتهم الدراسية والمهنية 
وعالم العمل.

غير مقبولمقبولجيد

مالحظات أخرى
مالحظات أخرى

الصـفية المـالحظة  قائـمة 

يظهر الطالب ايحاءات وتعابير تبين انتباههم للميسر 
 ولزمالئهم وفهمهم للموضوع.

 يظهر الطالب تركيز مستمر خالل الشرح والنشاطات.

 يعبر الطالب عن اهتمامهم وحماسهم للموضوع.

 يشارك الطالب في الصف ويجابوا على األسئلة.

يعبر الطالب عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وثقة ويسألون 
 أسئلة مفيدة ومرتبطة بالموضوع.

يبين الطالب الثقة في إتمام النشاطات الفردية والعمل 
 بمجموعات.

 يعتبر الطالب النشاطات مفيدة وممتعة.

 يستطيع الطالب اكمال النشاطات ومناقشتها بشكل متقن.

 يبين الطالب االنفتاح، احترام لآلخرين واالبتعاد عن األحكام.

يستطيع الطالب ان يعبروا عن األهداف التعليمية والمعارف 
والمهارات التي اكتسبوها.

مالحظاتنعم ال

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهنيبرنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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المـركزة المـجموعات 

أسئلة المجموعات المركزة

ماذا عرفت عن خيارات الدراسة ومهنة المستقبل قبل ان نبدأ البرنامج؟• 
ما هي األفكار التي غيرت طريقة تفكيرك بكيفية اختيارك لالختصاص في المستقبل؟• 
ما هي األمور التي سوف تقوم بها بشكل مختلف بعد البرنامج؟• 

يســتطيع الميســر طــرح أســئلة أخــرى تهــدف الــى تقييــم فهــم الطــالب للمواضيــع المقترحــة والتفكــر 
ــر البرنامــج علــى تفكيرهــم وســلوكياتهم. بتعلمهــم وتطبيقــه فــي حياتهــم اليوميــة، باإلضافــة الــى أث

التـفكري النـص 

اطرح احدى األسئلة التالية على الطالب واطلب منهم كتابة نص قصير لإلجابة عليها:

تحدث عن اإلنجاز الذي حققته في هذا البرنامج.• 
 مــا هــي برأيــك المهــارات التــي طورتهــا فــي هــذا البرنامــج؟ مــا هــي أهميتهــا فــي مجــال اختيــار مهنــة • 

المستقبل؟  
ما هي نقاط القوة التي تملكها وكيف يمكنك ان توظفها الختيار مهنة المستقبل؟• 
ما هي األفكار التي كونتها عن نفسك وبالتالي مهنتك المستقبلية؟• 
ما هي األمور التي احببتها في البرنامج؟ ما هي األمور التي لم تحبها؟ لماذا؟• 
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إن تطويــر مهــارات الحيــاة او المهــارات الحياتيــة يّخــول الطــالب اتخــاذ القــرارات المدروســة فيمــا يتعلــق 
بحياتهــم ومســاراتهم الدراســية والمهنيــة، ويعــزز ثقتهــم بنفســهم وحوافــز اإلنجــاز والتوقعــات اإليجابيــة 
لمســتقبلهم. فهــذه المهــارات تحّضرهــم للتمتــع بحيــاة منتجــة وتعــّزز قدراتهــم فــي اعتمــاد ســبل 
العيــش المســؤول والصحــي والســلوك اإليجابــي بهــدف االعتمــاد علــى النفــس، التكيــف مــع اآلخريــن 
ــا مــا يتــم إغفالهــا فــي النظــام التربــوي التقليــدي وأســاليبه التــي تركــز علــى  ومواجهــة التحديــات. غالًب
الجانــب األكاديمــي وتهمــل المهــارات الشــخصية والنفســية االجتماعيــة، األمــر الــذي يضــع الطــالب 
 أمــام تحديــات جديــة حيــن يعمــدوا إلــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن الدراســة ومهنــة المســتقبل.

 
الحيــاة«  »مهــارات  تدريبــات  توفيــر  فــي  التحديــات  هــذه  تجــاوز  فــي  األساســية  المقاربــة  تتمثــل 
االنتقاليــة  مراحلهــم  فــي  الطــالب  ودعــم  المهنــي  والتوجيــه  لإلرشــاد  انطــالق  ونقطــة  كأســاس 
نوعيــة  نقلــة  تحقيــق  فــي  قدرتهــا  الحيــاة  مهــارات  تدريبــات  أثبتــت  فقــد  المدرســة.  وخــارج  داخــل 
العلمــي  تحصيلهــم  تحســين  وبالتالــي  تفكيرهــم،  وطــرق  وســلوكياتهم  الطــالب  تصرفــات  فــي 
والتقــدم. النجــاح  تحقيــق  أجــل  مــن  ومســؤول  واع  بشــكل  وحياتهــم  ذاتهــم  إدارة  علــى   وقدرتهــم 

ــز وعيهــم  ــة لديهــم مــن خــالل تعزي ــة إيجابي ــر هوي ــى دعــم الطــالب فــي تطوي ــدة إل تهــدف هــذه الوح
بســماتهم وخصائصهــم الشــخصية وقيمهــم وقدراتهــم وميولهــم، تطويــر مهــارات التواصــل لتمكينهــم 

ــة والمهنيــة. ــز تحمــل مســؤولية حياتهــم التربوي ــر عــن أنفســهم بثقــة وحــزم، وتعزي مــن التعبي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة مهــارات يحتاجهــا الشــباب فــي حياتهــم الشــخصية والمهنيــة. فهــي تشــمل أربعــة دروس: 
وعــي الــذات والثقــة بالنفــس؛ المســؤولية ووضــع األهــداف الذكيــة؛ التواصــل واتخــاذ القــرارات. يجــب 

إعطــاء هــذه المهــارات كمتطلــب أساســي للمهــارات الالحقــة المتقدمــة فــي البرنامــج.

المـقدمة
مقـدمة

يركــز هــذا القســم علــى بنــاء مهارتــي وعــي الــذات والثقــة بالنفــس باعتبارهمــا مهارتيــن أساســيتين 
تمّكــن الطــالب والشــباب مــن تعزيــز وعيهــم ألنفســهم أي فهمهــم لشــخصياتهم وعناصرهــا وادراكهــم 

ــة.  لقدراتهــم وميولهــم والدراســية والمهني

 وعــي الــذات او فهــم الشــخصية هــو أن تتوفــر لديــك معرفــة واضحــة بشــخصيتك وتجربتــك، بمــا فــي 
ذلــك القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، الميــول، الخبــرات، االهتمامــات، اإلنجــازات، 
الدوافــع والقيــم. يتطلــب وعــي الــذات او فهــم الشــخصية تخصيــص بعــض الوقــت للتعــّرف على نفســك 
جيــدا، وهــذا يعنــي القيــام بتقييــم دقيــق يســمح بإبــراز هــذه النواحــي: تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، 
المميــزات او الخصائــص، اكتشــاف الميــول الشــخصية، معرفــة الفــرص المتاحــة، وتحديــد مــا تحتــاج إلــى 

تحســينه واكتســابه مــن مهــارات ومعــارف للتوفيــق بيــن أهدافــك المهنيــة والدراســية.

مــن هــذا المنظــور، يســّهل وعــي الــذات او فهــم الشــخصية عمليــة أخــذ القــرارات المتعلقــة بالمســارات 
ــذات وتكييــف الســلوك والتوجــه نحــو  ــة تتــالءم مــع هــذه المعرفــة الشــاملة عــن ال ــة والمهني التعلمي
تحســين نمــط الحيــاة لتحقيــق األهــداف. يمنــح وعــي الــذات األشــخاص حــس التمّكــن والفعاليــة الذاتيــة 
التــي تنشــأ مــن اإلحســاس بالمســؤولية الشــخصية واالســتقاللية والقــدرة علــى التأثيــر بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة. وبالتالــي فهــو يعــّزز ثقتــك بنفســك مــن خــالل زيــادة تقديــرك لنقــاط قوتــك وتســهيل عمليــة 
تطويــرك لقدراتــك والتركيــز علــى النمــو الشــخصي والمهنــي مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التعلميــة 

والمهنيــة.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تنمية معرفتهم بشخصياتهم وتقديرهم لذاتهم ولقدراتهم. - 
تطوير مفهوم إيجابي للذات. - 
 إدراك أهميــة الميــول والقــدرات الشــخصية فــي اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمســار الدراســي - 

والخيارات المهنية.  

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي
النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. اطلــب مــن الطــالب تخصيــص ملــف لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي 

واالحتفــاظ بــأوراق النشــاطات فيــه.

 وعـــي الـــذات والثـــقة بالنـــفس

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم وعي الذات او فهم الشخصية مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية: - 

هل كل األشخاص يتشابهون من حيث الشخصية، طريقة التفكير واالهتمامات؟ لماذا؟• 
ماذا يعني ان تعي ذاتك او تفهم شخصيتك؟• 
ما هي المكونات األساسية للذات او الشخصية؟• 
ما هي أهمية وعي الذات او فهم الشخصية في اختيار المسار التعلمي والوظيفي؟• 

 اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش - 
الجماعــي حيــث يتشــارك الطــالب اآلراء واألفــكار. اكتــب االجابــات علــى اللــوح واربــط بينهــا مــن    
أجــل تســهيل النقــاش. احتــرم اإلجابــات وتجنــب األحــكام. يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا    
أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة مختلفــة    
)مثــال: اســتخدام نشــاط يعــرف الطــالب علــى مفهــوم الشــخصية وأثرهــا علــى اختيــار الفــرد    

لمهنة او اختصاص معين(.  

 بعــد انتهــاء النقــاش وأخــذ اإلجابــات مــن الطــالب، اســتخدم المعلومــات الموجــودة فــي - 
هــذا الدليــل عــن الموضــوع كــي تبنــي علــى النقــاش واإلجابــات لتوضيــح المعنــى وتصويبــه. فــي    
بعــض األحيــان يتــم توضيــح المعنــى ضمــن النقــاش، ويعتمــد هــذا علــى مســتوى معرفــة    

الطالب وأعمارهم.  

إضــــــاءة:  يجــب لفــت النظــر ان لــكل طالــب شــخصية فريــدة مــن حيــث القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، 
ــده. تســاعد هــذه  ــكل منهــم مســار خــاص يمكــن اكتشــافه وتحدي ــي ل ــم. وبالتال ــرات، اإلنجــازات، الدوافــع والقي ــول، الخب المي
المعرفــة فــي تحديــد خيــارات مهنيــة ودراســية تتناســب مــع شــخصية الفــرد )مثــال: الشــخص الــذي يحــب  العطــاء قــد يكــون 
لديــه ميــول للتعليــم، الطــب، العمــل االجتماعــي وغيرهــا(.  راجــع القــراءات اإلضافيــة فــي آخــر القســم لمزيــد مــن المعلومــات 

حــول هــذا الموضــوع. 

النشــــاط األول
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 

إضــــــاءة:  قــد يحتــاج بعــض الطــالب المســاعدة فــي إنجــاز هــذا النشــاط. يمكنــك إعطــاء بعــض األمثلــة الشــخصية لســؤالين 
ومشــاركتها معهــم مــن أجــل بنــاء الثقــة وتشــجيعهم علــى االنفتــاح. 

 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 
يطرحها الطالب.  

بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب من بعضهم مشاركة النص الكامل لبيانهم الشخصي. - 

الدرس األول

النشـــاط الثـاني
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
 اختــر أربعــة طــالب متطوعيــن ليقــوم كلٌّ منهــم بتقديــم نفســه أمــام اآلخريــن صاحــب جمعيــة - 

محليــة أنهــم أفضــل شــخص للحصــول علــى فرصــة التطــوع. أطلــب مــن التالميــذ التركيــز علــى    
الصفات التي تميزهم، نقاط قوتهم، والمهارات التي يملكونها.  

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قسم الطالب الى مجموعات واكتب العبارات التالية على اللوح، ثم اسأل الطالب إذا - 

كانوا يوافقون معها او ال يوافقوا معها. اعطا الطالب الوقت للتفكير، ثم ناقش اآلراء    
واالجابات لكل فريق.    

»يخلق الفرد بشخصية معينة غير قابلة للتغير والتأقلم او التطور مع اكتساب المعارف    
وخوض التجارب في الحياة.«   

»فهمي لشخصيتي يزيد من وعيي لمميزاتي وصفاتي ويساعدني على اختيار فرص تناسبني    
وتعزز تطوري الفردي.«    

»فهم الشخصية الفردية ليس بالضرورة أمر مهم لتحسين نوعية الحياة.«    

 اطلب من الطالب التعبير عن فهمهم ألنفسهم وشخصياتهم بالكتابة او الرسم وتوضيح - 
الخصائص اإليجابية او نقاط الضعف والخصائص السلبية او نقاط القوة، مع ذكر كيف    

تساهم الخصائص اإليجابية باالنعكاس على تصرفاتهم وتحديد الخطوات التي يريدون ان    
يتخذوها لتحسين نقاط الضعف او الخصائص السلبية.  

  اطرح على الطالب احدى السيناريوهات التالية واعطهم الوقت للتفكير وكتابة نص - 
قصير او أفكار للمناقشة او العرض الصفي.    

»إذا بإمكانك تحقيق هدف او حلم واحد في حياتك في المستقبل، ما هو؟ لماذا اخترته؟«   

»إذا تم تكريمك في المستقبل إلنجاز معين في حياتك المهنية، ماذا يكون هذا اإلنجاز؟«   

 قسم الطالب الى مجموعات واطلب من كل فرد في المجموعة كتابة اسمه واسم أفراد - 
المجموعة على ورقة، وثم كتابة مهنة لكل فرد مع ذكر سببين الختيارها. بعد انتهاء النشاط،    

ناقش األجوبة مع الطالب.  

الدرس األول
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النشـاط األول : بيـاني الشـخصي

التاريخاالسم

يتضمــن هــذا النشــاط بيــان شــخصي فيــه مجموعــة مــن العبــارات الناقصــة، أكمــل هــذه العبــارات بشــيء 
إيجابــي عــن نفســك، بمــا فيهــا الســمات والخصائــص التــي تحبهــا، النشــاطات او المــواد المفضلــة لــك، 
نقــاط القــوة والصفــات التــي تميــزك، المبــادئ او القيــم التــي تعتبرهــا مهمــة بالنســبة لــك، والشــخص 

الــذي تطمــح ان تكــون فــي المســتقبل. 

االسم:
صف األدوار التي تلعبها و شخصيتك )تلميذ، أخ)ت(، صديق)ة(- جدي، طموح، منفتح، محب، معطاء،...(

أعــي نقــاط قوتــي وأســعى الى تنمية قدراتي كشــخص:
حدد نقاط قوتك )قائد، مبدع، ذكي، مثابر....(

أســعى أن أعيــش حيــاة قائمــة علــى القيم أو المبــادئ التالية:
حدد قيمك )العدالة، الخدمة االجتماعية، التطور الذاتي، التعاون، المنافسة، الصدق،....(

وأتصور أنني ســأصبح:
صف الشخص الذي تطمح أن تكون في المستقبل )المهنة، الصفات الشخصية ونوعية الحياة(

النشـاط الثاني: وظـفني

التاريخاالسم

اكتــب نــص تقنــع فيــه جمعيــة محليــة أنــك أفضــل شــخص للحصــول علــى فرصــة للتطــوع فــي نشــاطاتها. 
ال تنســى أن تذكــر الصفــات التــي تميــزك، نقــاط قوتــك، والمهــارات التــي تملكهــا. ادعــم النــص بأمثلــة 

مــن تجاربــك الشــخصية والنشــاطات التــي شــاركت بهــا.

الدرس األولالدرس األول
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قراءات إضافية 

وعــي الــذات، الثقة بالنفس واإلرشــاد والتوجيــه المهني
وعــي الــذات وفهــم الشــخصية هــي المعرفــة التي يكتســبها الطــالب حول نواح مختلفة في شــخصيتهم، 
بمــا فــي ذلــك نقــاط القــوة والضعــف، المعتقــدات، الميــول، القيــم والعواطــف. إنهــا عمليــة مســتمرة 

تســاعدهم فــي معرفــة أنفســهم بشــكل أفضــل لتحديــد خياراتهــم الدراســية ومهنة المســتقبل.

تحقيــق وعــي الــذات هــو الخطــوة األولــى التــي يحتاجهــا المــرء ليبــدأ رحلته االســتطالعية للميــول المهنية 
المحتملــة. يتطلــب وعــي الــذات أخــذ الوقــت الكافــي الستكشــاف مــا يحبــه ومــا ال يحبــه الطــالب، 
ــه  ــه تحســينها. إنهــا توضــح ل ــي ينبغــي علي ــي يحســنها واألمــور الت ــه وضعفــه، واألمــور الت ونقــاط قوت
المســار لمعرفــة مقدراتــه الكامنــة مــن خــالل تمكينــه مــن معرفــة رغباتــه وميولــه الفطريــة وتوجهــه نحــو 
تحقيــق نمــوه الشــخصي والمهنــي. يتمثــل الجــزء الهــام فــي تحقيــق وعــي الــذات او معرفــة الشــخصية 

فــي التعــرف إلــى القيــم الشــخصية للمــرء، والــذي يســاعد فيمــا بعــد فــي اختيــار مهنــة المســتقبل.

ليــس مــن الضــرورة أن تتحقــق مســألة وعــي الــذات او فهــم الشــخصية بشــكل تلقائــي، فهــي عمليــة 
مســتمرة وتدريجيــة. لكــن مــن الواجــب تعليــم الطــالب تقديــر وتقبــل أنفســهم، وهــذا يســاعدهم فــي 
تحديــد المميــزات التــي يقّدرونهــا ويرغبــون بهــا وبنــاء صــورة إيجابيــة عــن الــذات. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل تشــجيع وعــي الــذات، التركيــز علــى واســتغالل نقــاط القــوة التــي يمتلكونهــا وغــرس ملكــة األمــل 

وإرادة اإلنجــاز.

القدرة: القدرة على القيام بشيء ما فكري أو مادي.- 
مثــل -  مجــاالت  فــي  التعلــم  علــى  القــدرة  أو  للشــخص  الطبيعيــة  القــدرة   الكفــاءة: 

التكنولوجيا واالتصاالت والعلوم وما إلى ذلك؛ إمكانات، أو موهبة لتعلم مهارات معينة.  
الميول: الممارسات او المواضيع التي يحبها الفرد والتي تؤثر على الخيارات التي يقوم بها.- 
المهارة: القدرة على القيام بشيء ما نتيجة للتدريب أو الممارسة أو المعرفة.- 
 القيــم: األفــكار والمبــادئ والمســائل األخــرى التــي يعتقــد الفــرد أنهــا مهمــة وبالتالــي - 

تحــدد القــرارات التــي يقــوم بهــا وتؤثــر علــى ســلوكه. يعــد تحديــد القيــم الشــخصية جــزًءا    
مهًمــا مــن فهــم الميــول المهنيــة والتعلميــة. فــي هــذا الســياق، تشــير كلمــة »قيمــة«    
للمجتمــع.  يقدمهــا  التــي  والمســاهمة  نفســه  العمــل  تجــاه  المــرء  بــه  يشــعر  مــا  إلــى    
فــي  والنجــاح  بالرضــا  يشــعرون  قيمهــم  يطابــق  تخصًصــا  يختــارون  الذيــن  النــاس  معظــم    

حياتهم المهنية.  

مقـدمة
المســؤولية الشــخصية هــي االلتــزام للــذات والقــدرة علــى المبــادرة واالســتجابة الناشــطة واتخــاذ 
القــرارات واالختيــار، والمشــاركة بطريقــة تفاعليــة وعمليــة لتحمــل مســؤولية كافــة مجــاالت الحيــاة 
دون إلقــاء اللــوم علــى اآلخريــن، التبريــر أو تقديــم األعــذار لعــدم القيــام بمــا يجــب فعلــه لتحقيــق 
األهــداف الشــخصية، الدراســية والمهنيــة. النمــو والتطــور الطبيعــي للطــالب عبــارة عــن عمليــة تراكميــة 
ــد مــن  ــاذ المزي ــارات واتخ ــك التصرفــات والخي لالســتقاللية وتحمــل المســؤولية الشــخصية بمــا فــي ذل

القــرارات الشــخصية والتعامــل مــع النتائــج او العواقــب الســلبية وااليجابيــة. 

بعــد فهــم الطــالب لذاتهــم، يمّكــن تحمــل المســؤولية الشــخصية الطــالب والشــباب مــن الســيطرة 
علــى خياراتهــم، الفــرص المؤاتيــة لهــم وأعمالهــم ورســم مســار يتناســب مــع تطلعاتهــم دون االتبــاع او 
االتــكال علــى أحــد. كمــا تســاهم فــي تطورهــم االجتماعــي، الشــخصي والمهنــي. ومــن المرجــح أن يتعــزز 
لــدى الطــالب الذيــن يتعلمــون تحمــل المســؤولية شــعوًرا أكبــر بقيمــة الــذات والثقــة بالنفــس، والمثابــرة 

للوصــول الــى األهــداف.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تعزيز فهمهم للمسؤولية الشخصية.- 
وضع أهداف طويلة وقصيرة األمد تتعلق بالمسار التعلمي والمهني.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب.

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت.

 المســـؤولية الشـــخصية

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ارسم الرسم التالي على اللوح وناقش مفهوم المسؤولية مع الطالب.- 

اطرح عليهم األسئلة التالية:- 
ما هي المسؤولية؟ • 
ما هي المسؤوليات المترتبة على الفرد في كل مجال من المجاالت التالية؟• 
اية من المجاالت التالية هي األهم بالنسبة لنا؟• 

ــذات او المســؤولية الشــخصية هــي األهــم  ــى وعــي أن مســؤولية ال ــاءة:  بعــض انتهــاء النقــاش، تأكــد ان الطــالب عل إضــــ
واألولــى وأن تحمــل المســؤولية الشــخصية بجديــة يســمح لهــم بتطويــر الــذات مــن اجــل المشــاركة فــي المجــاالت األخــرى فــي 
حياتهــم وممارســة مســؤولياتهم بشــكل جيــد. ويكــون ذلــك بعــد تكويــن فهــم واضــح لشــخصياتهم وأهدافهــم واهتماماتهــم.

النشــــاط األول
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 

إضــــــاءة:  قــد يحتــاج بعــض الطــالب المســاعدة فــي إنجــاز هــذا النشــاط. يمكنــك إعطــاء بعــض األمثلــة الشــخصية لســؤالين 
ومشــاركتها معهــم مــن أجــل بنــاء الثقــة وتشــجيعهم علــى االنفتــاح 

 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 
يطرحها الطالب.  

بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب إليهم مشاركة أبرز األشياء التي تعلموها عن أنفسهم:- 
ما هي الصفات األساسية التي تميز كل منكم؟• 

الدرس الثانيالدرس الثاني

البــــلد

المجتمع
العــائلة

الذات

ما هي النجاحات األخيرة التي حققتها؟• 
متى شعرت بالفخر؟• 
ما هو النجاح الذي تريد تحقيقه في السنوات الخمس القادمة؟• 
 ما هي ثالث أهداف رئيسية لمستقبلك؟• 
كيف تعلم أنك ستحقق أهدافك؟ • 

النشـــاط الثـاني
ناقش مفهوم األهداف وأهمية وضع األهداف مع الطالب. أطرح عليهم األسئلة التالية:- 

ما هي األهداف؟ • 
ما هي أهمية وضع األهداف؟• 
كيف تشعر عندما تحقق هدًفا ما؟• 
كيف تتأكد أن أهدافك قابلة للتحقيق؟• 

قدم اإلرشادات المتعلقة بكتابة األهداف الذكية )SMART( وناقشها مع التالميذ.- 
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
 بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد، قســم الطــالب إلــى أزواج واطلــب منهــم ان يشــاركوا األهــداف - 

التي وضعوها للتحقق من انها تراعي شروط األهداف الذكية.  
اطلب إليهم مشاركة المجموعة بعض األهداف الذكية.- 

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات مقترحة أخرى:

ــه -   قســم الطــالب الــى مجموعــات، واطلــب مــن كل مجموعــة وضــع مثــل عــن تصــرف قــام ب
الفــرد خــالل حــث او تجربــة معينــة يعكــس تحمــل المســؤولية فــي المجــاالت المختلفــة )الــذات،    

العائلة، المجتمع، البلد(، ثم ناقش اجوبتهم.  
ــة المدرســية او -  ــراح مشــروع يحســن البيئ ــب منهــم اقت ــات واطل ــى مجموع  قســم الطــالب ال

المجتمــع، أســباب اختيارهــم لهــذا المشــروع، أدوارهــم او مســؤولياتهم، الخطــوات الالزمــة    
لتحقيقه والموارد المطلوبة.   

 اطلــب مــن كل طالــب تحضيــر رســم يبيــن فيــه أهدافــه المختلفــة التــي يريــد ان يحققهــا خــالل - 
ــم  ــرى(، وث ــات، وأهــداف أخ ــق بالهواي هــذه الســنة )أهــداف شــخصية، دراســية، أهــداف تتعل   

عرضها او مناقشتها في الصف. تأكد ان األهداف تراعي شروط األهداف الذكية.   
  اطلــب مــن الطــالب تحضيــر الئحــة األمنيــات الخاصــة بهــم. الئحــة األمنيــات تتضمــن جميــع - 

األهــداف التــي يريــدون تحقيقهــا فــي حياتهــم فــي كافــة مجاالتهــا. بعــد ذلــك، اطلــب منهــم    
اختيار أمنية واحدة وكتابة هدف ذكي مع خطوتين لتحقيقها في المدى القريب او البعيد.  
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النشـاط األول : عـرف عـن نفسـك

التاريخاالسم

يتضمــن هــذا النشــاط مجموعــة مــن العبــارات الناقصــة، أكمــل هــذه العبــارات بشــيء إيجابــي عــن 
نفســك، بمــا فيهــا الســمات والخصائــص التــي تحبهــا.

النشـاط الثاني: أهـدافي

التاريخاالسم

فكــر باألهــداف التــي ترغــب بتحقيقهــا واكتبهــا أدنــاه. فّصــل الخطــوات التــي تعتقــد أنــك تحتاجهــا 
لتحقيــق أهدافــك. تذكــر أن أهدافــك يجــب أن تكــون ذكيــة SMART أي محــددة، قابلــة للقيــاس، 

قابلــة للتحقيــق، متعلقــة بالموضــوع، وتخضــع ألجــل محــدد.

األهــداف التربويــة )ذات الصلــة بدراســتك الحالية أو المســتقبلية(

الدرس الثانيالدرس الثاني

النجاحــات األخيــرة التــي حققتها: أحب نفســي ألن:

النجاح الذي أريد تحقيقه في الخمس شــعرت بالفخــر عندما:
سنوات القادمة: 

ثــالث أهــداف رئيســية لمســتقبلي 
هــي:

أعلم أنني سأحقق أهدافي ألنني: 

هــدف قصير المدى:

هــدف طويل المدى:

الخطــوات المطلوبــة لتحقيــق هذا الهدف:

١

2

3

4

5

الخطــوات المطلوبــة لتحقيــق هذا الهدف:

١

2

3

4

5
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قراءات إضافية 

مــا هي األهداف؟
الهــدف نتيجــة مرغوبــة يتوقعهــا الفــرد وتشــتمل علــى جهــود وخطــوات يتــم القيــام بهــا ألجــل تحقيــق 
ــره المــرء  ــة او تصــور لمــا يريــد تحقيقــه ومــا يعتب هــذا الهــدف. تبيــن األهــداف التــي يضعهــا الفــرد رؤي
ــه. قــد  ــه وقرارات ــذي يرشــد المــرء فــي اختيارات ــل ال ــه كونهــا تشــكل الدلي ــا بالنســبة لحيات ــا أو قيًم هاًم
تكــون األهــداف قصيــرة أو طويلــة األجــل تشــمل كافــة مجــاالت الحيــاة: مــا يرغــب الفــرد بتحقيقــه فــي 
المدرســة أو العمــل، الهوايــات، العالقــات االجتماعيــة، التطــور الشــخصي وغيرهــا. وضــع األهــداف مــن 
ــد  ــا تزي ــا م ــا، وغالب ــا وتتطلبه ــي تفرضه ــات الفــرد والخطــوات الت ــي توضــح رغب ــاح الت أهــم عوامــل النج

فــرص تحقيــق هــذه األهــداف عندمــا تتوافــق مــع شــروط األهــداف الذكيــة. 

.S.M.A.R.T  وضــع أهــداف ذكية
تصبــح األهــداف التــي يضعهــا الفــرد، أهــداف ذكيــة عندمــا تكــون: محــددة، قابلــة للقيــاس، قابلــة 

للتحقيــق، متعلقــة بالموضــوع او المجــال او الرؤيــة وتخضــع ألجــل محــدد.

وضــع هدف محدد
محــدد يعنــي أن هدفــك ليــس مجــرد فكــرة أو نتيجــة عامــة، بــل لــه غايــة محــددة. يســاعدك هــذا فــي 
ترجمــة هدفــك إلــى نــص واضــح ُتضمــن فيــه مفاهيــم مفصلــة. كلمــا كان تعبيــرك عــن هدفــك محــدًدا، 
تــزداد فرصــك بإمكانيــة تحقيــق الهــدف. وفيمــا يلــي أســئلة يمكنــك أن تطرحهــا علــى نفســك أثنــاء وضــع 

الهــدف:
ما الذي أرغب بتحقيقه بالتحديد؟- 
أين؟- 
كيف؟- 
متى؟- 
مع من؟- 
ما هي الشروط والقيود؟- 
ما الذي أحتاجه بالتحديد كي أحقق هذا الهدف؟ - 

وضــع هدف قابــل للقياس
وضــع أهــداف قابلــة للتحديــد والقيــاس يعنــي أنــه عليــك تجزئــة هدفــك إلــى عناصــر قابلــة للقيــاس 
للتمكــن مــن تحديــد مــدى نجاحــه. يمكــن تحقيــق ذلــك باســتخدام األرقــام، التواريــخ أو أي وحــدة يمكنــك 

تعدادهــا.

وضــع هدف قابــل للتحقيق
هــدف قابــل للتحقيــق يعنــي أنــه فــي متنــاول يــدك وليــس بعيــد المنــال. أي عليــك التحقــق مــن أنــك 
قــادر علــى تحقيــق هــذا الهــدف وأنــه واقعــي بالنســبة لــك. للقيــام بذلــك، عليــك أن تأخــذ بعيــن االعتبــار 
الجهــد او الوقــت واألكالف األخــرى والظــروف المحيطــة، والمــوارد، والشــروط وااللتزامــات وأولوياتــك 

الحياتيــة.

وضــع هــدف متعلــق بالرؤية وما تريــد تحقيقه
عليــك أن تضــع أهــداف ذات صلــة برؤيتــك ومــا ترغــب بتحقيقــه فــي حياتــك الدراســية والمهنيــة، 

باإلضافــة الــى الســبب الــذي يدفعــك لتحقيــق هــذا الهــدف والغايــة منــه.

وضــع هــدف يخضع ألجل محدد
ــد  ــق هــذه األهــداف ووضــع مواعي ــاول تحقي ــي يتن ــق خــط زمن ــي خل ــل يعن وضــع أهــداف خاضعــة ألج
وااللتــزام بهــا. تأكــد مــن أن يكــون هــذا الخــط الزمنــي واقعــي ومــرن كــي تبقــى متحفــًزا ومركــًزا علــى 

ــق أهدافــك. تحقي
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مقـدمة
تعتبــر مهــارات التواصــل الفعــال عامــاًل أساســًيا للنجــاح فــي العديــد مــن جوانــب الحيــاة. تتطلــب الحيــاة 
المهنيــة مهــارات تواصــل فعالــة، وعــادًة مــا يحصــل األشــخاص الذيــن يتمتعــون بمهــارات تواصــل جيــدة 

بفــرص وعالقــات شــخصية أفضــل فــي المدرســة والعمــل.

التواصــل الفعــال هــو أكثــر مــن مجــرد تبــادل اآلراء والمعلومــات بيــن األشــخاص. فهــو يقــوم علــى 
القــدرة علــى االســتماع النشــط الــذي يجعــل الشــخص اآلخــر يشــعر بأنــه مســموع ومفهــوم مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى، يقــوم علــى القــدرة علــى التعبيــر عــن األفــكار والمشــاعر اإليجابيــة والســلبية واآلراء 
والمواقــف بشــكل مباشــر، وبثقــة وصــدق وانفتــاح وحــزم. كمــا وأنــه يشــمل علــى تواصــل غيــر لفظــي 

ــل بلغــة الجســد )اإليحــاءات( التــي ترافــق ويجــب ان تطابــق التواصــل اللفظــي. يتمث

وفــي ســياق االرشــاد والتوجيــه المهنــي، يشــجع التواصــل الحــازم الشــباب والطــالب علــى معرفــة وفهــم 
حاجاتهــم، تقييــم خياراتهــم والتعبيــر عنهــا بوضــوح وثقــة وحــزم. وفــي حــال نشــوء النزاعــات، يــزود التواصل 
الحــازم الشــباب والطــالب بمهــارات المواجهــة البنــاءة، الدفــاع عــن آرائهــم، الحــوار والبحــث عــن بدائــل 
مــن أجــل إيجــاد حلــول مرضيــة لألطــراف المعنيــة. ويســمح اكتســاب مهــارات التواصــل الحــازم لهــم بتلقــي 
ــد ثقتهــم بأنفســهم  ــم، فيزي ــة واعتبارهــا كفرصــة للتعل ــاح وايجابي ردود الفعــل الســلبية او النقــد بانفت

وانفتاحهــم علــى اآلخريــن.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم أهمية مهارات التواصل في مختلف مجاالت الحياة.- 
فهم الفرق بين التواصل اللفظي وغير اللفظي.- 
إدراك دور التواصل غير اللفظي في التواصل مع الغير. - 
تعزيز القدرة على التحكم بالتعبير غير اللفظي لعكس صورة إيجابية عن أنفسهم.- 
التعبير عن أنفسهم بثقة وحزم وفعالية، واستخدام أسلوب التواصل الحازم.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت.

التـــــواصل

  الـدرس الثـالث

الدرس الثالثالدرس الثالث

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم التواصل مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية: - 

ما هو التواصل؟• 
متى نتواصل؟• 
أين نتواصل؟• 
ما هي التحديات التي تواجهك أثناء التواصل؟• 
كيف تتغلب على هذه التحديات؟• 

إضــــــاءة:  خــالل المناقشــة الصفيــة، اجعــل الطــالب يتفكــرون بالتواصــل وأهميتــه فــي مختلــف نواحــي حياتهــم. يمكنــك التركيــز 
علــى أهميــة التعبيــر عــن أنفســهم وإثبــات وجودهــم وكيــف يقدمــون أنفســهم لآلخريــن. دعهــم يتأملــون بالتحديــات الشــخصية 
التــي يواجهونهــا أثنــاء التواصــل مــع اآلخريــن ومــا هــي العوامــل التــي يرجحــون أنهــا الســبب فــي مواجهــة مثــل هــذه التحديــات. 

اكتــب أي فكــرة أو مغــزى مشــترك يتوصــل إليــه الطــالب علــى اللــوح.

النشــــاط األول

 وزع الطــالب علــى مجموعــات مــن أربعــة أفــراد لــكل مجموعــة. اطلــب إلــى كل مجموعــة أن - 
تحدد مهارات التواصل الفعال.  

إضــــــاءة:  بعــد مناقشــة التواصــل وأهميتــه وبعــض تحدياتــه، مــن الضــروري أن تحمــل الطــالب علــى التفكيــر بالمميــزات التــي 
تحقــق التواصــل الفعــال

 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة التــي يمكــن ان تطرحهــا - 
المجموعات.   

 بعد أن تنهي المجموعات عملها، اطلب من المجموعات مشاركة اإلجابات. رتب إجاباتهم باعتماد - 
التصنيفات التالية: التواصل غير اللفظي، اإلصغاء، والتعبير عن الذات بوضوح.  

أضف بعض المميزات التي لم تتشارك بها المجموعات في حال تطلب األمر.- 

إضــــاءة:  انظر نهاية هذا الدرس للمزيد عن هذه المهارات
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الدرس الثالثالدرس الثالث

النشــــاط الثاني
 قــدم أنمــاط التواصــل الثــالث التــي يســتخدمها األشــخاص واســأل الطــالب مــاذا يعرفــون عــن - 

كل نمط ودعهم يتشاركون أمثلة اعتمدوا فيها مثل هذه األنماط في تجاربهم الخاصة.  
 وزع الطــالب علــى مجموعــات واطلــب إلــى كل مجموعــة لعــب ســيناريو او مشــهد يــؤدي فيــه - 

أحــد أفــراد المجموعــة نمًطــا تواصلًيــا. يمكــن أن تجــري أحــداث الســيناريو فــي أيــة ســياق:    
المدرسة، العائلة، الجيران أو مكان العمل.  

اعط الطالب وقت لتحضير السيناريو او المشهد.- 
اطلب إلى كل مجموعة أن تأخذ دورها لتأدية السيناريو الخاص بها أمام الصف.- 
  بعــد كل مشــهد ناقــش المميــزات المختلفــة لنمــط التواصــل الــذي تــم تأديتــه مــن قبــل - 

ــة اســتخدام التواصــل  ــى أهمي ــر. وشــدد عل ــرة وطريقــة التعبي ــة الجســد، النب ــات: لغ المجموع   
الحازم ولغة الجسد المتناسقة.   

اعط بعض األمثلة على لغة الجسد وااليحاءات المختلفة وداللتها.- 

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات مقترحة أخرى:

 اطلــب مــن كل طالــب تذكــر ووصــف موقــف او مشــكل حصــل فيــه ســوء تفاهــم ســببه ضعــف - 
التواصــل، ثــم اقتــراح ثــالث خطــوات كان مــن الممكــن اتخاذهــا لتجنــب حصولهــا وثــم مشــاركتها    

في الصف.  
 اطلــب مــن الطــالب تذكــر موقــف تعرضــوا فيــه الــى نقــد ووصــف المشــاعر التــي نتجــت عنــه، - 

وثــم كيــف تــم التعاطــي معــه مــن ناحيــة التواصــل مــع اآلخــر، باإلضافــة الــى الخطــوات التــي    
يمكن القيام بها لتقبل النقد والتواصل بحزم.  

 قســم الطــالب الــى ازواج واطلــب مــن كل زوج ان يتفــق علــى رســالة )عبــارة، طلــب، وغيرهــا( - 
إليصالهــا للشــخص اآلخــر. ثــم اطــالب مــن كل فــرد ان يطــور طــرق وأســاليب مختلفــة مــن أجــل    
ــر الجســدي، او ايــة طريقــة  ــارة )يمكنهــم اســتخدام الكلمــات، الرســم، التعبي إيصــال هــذه العب   

أخرى تجمع بينها(، ثم مشاركتها مع الصف.   
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم ان يقومــوا بعصــف ذهنــي لكتابــة قائمــة - 

بالمشــاعر التــي يمكــن ان تراودهــم خــالل تواصلهــم مــع الغيــر فــي مختلــف المواقــف. بعــد ذلــك    
عليهــم ان يحــددوا كيــف تؤثــر المشــاعر المختلفــة علــى نوعيــة التواصــل مــع الغيــر ومشــاركتها    

مع الصف.  

النشـاط األول : مهـارات التـواصل الفـعال

مــا هــي مهــارات التواصل الفعال؟

التاريخأســماء أفراد المجموعة
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التعاطف
التعاطــف هــو ان تضــع نفســك فــي موقــع الشــخص آخــر محــاواًل فهــم وجهــة نظــره. عنــد التواصــل مــع 
اآلخريــن، يجــب أن يعمــد الشــباب إلــى فهــم المواقــف مــن منظــور اآلخريــن وتجنــب التحيــز فــي األحــكام. 

ذلــك ألن لــكل منــا وجهــات نظــر وأفــكار مختلفــة حــول المواضيــع.

الوضوح واإليجاز
عنــد التواصــل مــع الشــخص اآلخــر يجــب أن تكــون واضًحــا، دقيًقــا وفصيًحــا. ال يغــب عــن بالــك الهــدف مــن 

المحادثــة وحــاول أن تعطــي المعلومــات المنظمة، المترابطة والمباشــرة.

الثقــة واالحترام
ــون مــع  ــى تواصــل العي ــن هــو النقطــة األســاس. حافــظ عل ــة مــع اآلخري إظهــار الثقــة خــالل أي محادث
اآلخريــن واســتخدم النبــرة الثابتــة عنــد التحــدث. ومــن العوامــل الهامــة أيًضــا لتحقيــق التواصــل الفعــال 

ــة التواصــل بيــن األشــخاص ويبنــي الثقــة. ــرام يعــزز نوعي ــن. فإظهــار االحت ــرام أفــكار وأراء اآلخري احت

أنمــاط التواصل

التواصل الســلبي
ــم بنعومــة،  ــون، التكل ــب تواصــل العي ــار اللطــف أو الضعــف، ويتســم بتجن ــغ فــي إظه ــه تبال ُيعــرف بأن
 االتقليــل  مــن قيمــة نفســك، اظهــار مشــاعر مزيفــة، والســماح لآلخريــن بتحطيمــك مــن خــالل التحــادث.

التواصــل الحازم
الدافــئ  العيــون  تواصــل  علــى  محافًظــا  بتهذيــب،  لكــن  صارًمــا  تكــون  بــأن  النمــط  هــذا  ُيعــرف 
ــة وتدافــع عــن نفســك. ــدي المصداقي ــن، وأن تب ــزًزا مــن قيمــة نفســك وقيمــة اآلخري  والصــدوق، مع

التواصــل العدائي
ــى  ــداًل مــن التراضــي، الحفــاظ عل ــة، فظــة أو ســاخرة، االســتئثار ب ــم بطريقــة عدائي ــل بالتكل وهــي تتمث
التواصــل الغاضــب للعيــون والتكلــم بنبــرة عاليــة أو تهديديــة، والتقليــل مــن قيمــة اآلخريــن باعتمــاد التنمــر 

أو محاولــة تحطيمهــم. 

المزيــد حــول التواصل الحازم
الحــزم، كنمــط تواصلــي، هــو القــدرة علــى التعبيــر بشــكل مباشــر وواثــق عــن حقيقيــة رأينــا، مشــاعرنا، أو 
ســلوكنا، ضمــن إطــار احتــرام حقــوق اآلخريــن والظــروف االجتماعيــة. التواصــل الحــازم هــو أن يعبــر المــرء 
عــن نفســه بانفتــاح، وبصــدق وبشــكل مباشــر مــع الحفــاظ علــى الهويــة الشــخصية ووضــع الحــدود. 
يســاعد تعلــم التواصــل الحــازم الطــالب فــي التفكــر بأنفســهم بشــكل أفضــل، تعزيــز وثقتهــم بأنفســهم، 

إقامــة عالقــات أفضــل وإيجــاد فــرص جديــدة.

ال يعنيه األمر تأرجح القدم على الكرسي     
السيطرة الجلوس على الكرسي والرجوع الى الوراء   

الشعور بالفوقية اليدين خلف الظهر      
الصد والكبح كاحلين معقودين      

توقع حك الكفين      
كل شيء تحت السيطرة وضع اإلبهامين على الحزام أوفي جيوب البنطال  

متأكد من نفسه تنقية الحنجرة بطريقة عفوية    
الثقة، الفخر اليدان مًعا يشيران إلى السقف    

التأكد من نفسه وضع يد فوق األخرى على الحضن    
االرتياح، الالمباالة الجلوس على إحدى القدمين    

عدم التأكد أو الكذب تغطية الفم أثناء التحدث     
الملل هز القدم       

الحاجة إلى معلومات إضافية، القلق وضع األشياء، كالقلم، في الفم    
الشك حك العين أو األذن     

التخوف تنقية الحنجرة بتعمد     
إخفاء أمر ما تجنب النظر بالعيون     

الجهوزية للرحيل القدم تشير إلى الباب     
رفض ما ُيقال حك األنف      

الشك لمس األذن      
الرغبة بإعادة التأكيد وضع اليد على الحنجرة     

القلق يدان مشدودتان أو محكومتان     
التحديد، الغضب القبضتان مشدودتان     

التوبيخ اإلشارة باإلصبع      
الجهوزية للعمل الجلوس على حافة الكرسي     

الموافقة التحرك نحو مقدمة الكرسي     
عدم الرغبة لف الذراعين بإحكام على مستوى الصدر   

االنفتاح فك أزرار المعطف أو فتح الذراعين أو القدمين   

مهـــارات التـــواصل الفعــال

المعنىاإليماءة

اإلصغاء النشــط
كــي تتقــن التواصــل عليــك أواَل أن تتقــن اإلصغــاء. هــذا يتطلــب اســتخدام مهــارات اإلصغــاء النشــط 
لالنتبــاه إلــى مــا يحــاول الطــرف اآلخــر أن يوصــل إليــك، التركيــز وطــرح األســئلة اإليضاحيــة، التلخيــص أو 

إعــادة صياغــة األفــكار للتأكــد مــن الفهــم والتركيــب المشــترك للمعنــى.

التواصــل غيــر اللفظي
يمكــن ان يتــم التواصــل أيًضــا باســتخدام اإليمــاءات ولغــة الجســد. مــن األهميــة بمــكان أن يعــي الطــالب 
الرســائل التــي يبعثــون بهــا مــن خــالل جســدهم للتأكــد مــن أن تواصلهــم اللفظــي يتطابــق مــع تواصلهــم 
غيــر اللفظــي. علًمــا أن فهــم اإلشــارات غيــر اللفظيــة الصــادرة مــن قبــل الطــرف اآلخــر يحتــل األهميــة 
نفســها. ومــن األمثلــة علــى اإلشــارات غيــر اللفظيــة تواصــل العيــون، النبــرة، مــكان اليديــن، إيمــاءات 

اليديــن والقدميــن وتعابيــر الوجــه. أدنــاه بعــض اإلشــارات ومــا تعنيــه.

قراءات إضافية 
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مقـدمة
اتخــاذ القــرار هــو عمليــة تحديــد واختيــار البدائــل بنــاًء علــى قيــم ومعتقــدات صانــع القــرار والمعلومــات أو 
األدلــة الموجــودة. يتخــذ الطــالب الكثيــر مــن القــرارات كل يــوم، بعضهــا ســهل والبعــض اآلخــر صعــب. 
تتزايــد صعوبــة هــذه القــرارات مــع تقدمهــم فــي العمــر وتصبــح تأثيراتهــا أكبــر علــى حياتهــم ومســارهم 

الدراســي والمهنــي. 

فــي كثيــر مــن االحيــان، يقــوم الطــالب باتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى ردة فعــل لحــاالت او ظــروف معينــة 
دون إعطــاء أي اعتبــار مــدروس لخياراتهــم وقــد يترتــب علــى بعــض منهــا عواقــب ال يســتهان بهــا طويلــة 
ــق بحياتهــم ممــا  ــان أخــرى ال يكــون لهــم دور فــي اتخــاذ قــرارات تتعل ــى دائمــة. وفــي أحي األجــل أو حت

ينعكــس ســلًبا علــى تجاربهــم الحياتيــة. 

تعتبــر مهــارة اتخــاذ القــرار مهــارة حياتيــة أساســية يمكــن تعليمهــا للطــالب، وهــي إحــدى أبــرز المهــارات 
التــي تمكــن الطــالب مــن التخطيــط الفعلــي لمــا يريــدون تحقيقــه فــي مجــاالت حياتهــم المختلفــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

اكتساب مهارة اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة في مختلف مجاالت الحياة. - 
التفكير في الخيارات المتاحة وعواقبها عند اتخاذ القرارات.- 
استخدام خطوات اتخاذ القرارات المتبعة في هذا الدليل.- 
 إدراك أهميــة المعلومــات فــي عمليــة اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمســار الدراســي والخيــارات - 

المهنية.  

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

اتخـــاذ القـــرارات

  الـدرس الرابـع

الدرس الرابعالدرس الرابع

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مع الطالب مفهوم وأهمية اتخاذ القرارات. اطرح عليهم األسئلة التالية: - 

ما هي بعض القرارات التي نتخذها خالل النهار؟• 
هل كلنا نقوم باتخاذ القرارات بنفس الطريقة؟• 
هل كل القرارات التي نتخذها بنفس األهمية او تتطلب ذات مستوى التفكير والتحليل؟ • 
كيف نتخذ القرارات؟• 

إضــــــاءة:   يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة 
. مختلفة

النشــــاط األول
 اطلــب مــن الطــالب كتابــة فقــرة قصيــرة يصفــون فيهــا قــرار واجهــوا فيــه صعوبــة عنــد اتخــاذه، - 

تحديــد العوامــل التــي أثــرت علــى اتخــاذ القــرار ووصــف الخطــوات التــي قامــوا بهــا. اعــط مثــل    
مــن حياتــك للطــالب الذيــن هــم بحاجــة الــى مســاعدة.  بعــد ذلــك، اطلــب منهــم مشــاركتها مــع    

الصف.  

النشــاط الثاني
 قســم الطــالب الــى مجموعــات ووزع عليهــم أوراق النشــاط الثانــي والســيناريوهات المختلفــة - 

المرافقة. ثم، اشرح التعليمات وتأكد أنها واضحة للجميع.  
 بعــد أن ينهــي الطــالب هــذا النشــاط، اطلــب إلــى كل مجموعــة مشــاركة إجاباتهــم مــع الصــف - 

ــن  ــة اتخــاذ القــرار موضحيــن مــاذا تتطلــب كل خطــوة وأي والخطــوات التــي اتبعوهــا فــي عملي   
تكمن أهميتها.  

إضــــــاءة:  ســوف يتعلــم الطــالب نمــوذج اتخــاذ القــرار هــذا العتمــاده فــي خياراتهــم الدراســية والمهنيــة فــي مراحــل الحقــة. 
تتوافــر ســيناريوهات مختلفــة يمكــن اســتخدامها لهــذا النشــاط. لكــن بإمــكان الميســر اعتمــاد ســيناريوهات مختلفــة إذا ارتــأى 

ذلــك.

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 
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نشــاطات أخرى مقترحة:
 اختــر او حضــر قصــة فيهــا ســيناريو يحتــاج الــى اتخــاذ قــرار معيــن. اقرءهــا للطــالب وثــم قســم - 

الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم التفكــر بموازنــة الخيــارات المتاحة وايجابياتها وســلبياتها    
وثم التوصل ال قرار مناسب كمجموعة ومشاركته مع باقي الصف.  

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار حــدث او تجربــة معينــة تتطلــب - 
اختيــار قــرار وتحضيــر عــرض عنهــا يتضمــن وصــف دقيــق لهــا، العوامــل التــي تؤثــر بهــا، الخيــارات    

او البدائل المتوفرة، سلبيات وايجابيات كل منها، الخطوات المتبعة، والقرار النهائي.    
ــر مســرحية يمثلــون فيهــا أحــداث قصــة -   قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم تحضي

تتطلب منهم اتخاذ قرار معين.   
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة قصــة قصيــرة تــدور احداثهــا - 

حول قرار معين ورسم شخصياتها وثم عرضها في الصف.   

النشـاط األول : اتخـاذ القـرار المـنطقي

التاريخأســماء أفراد المجموعة

ــذي أعطــي لــك واســتعمل  ــة اتخــاذ القــرار، اعتمــد الســيناريو ال بعــد أن وضعــت الئحــة بخطــوات عملي
الخطــوات لتتخــذ قــراًرا.

في مجموعتك، ضع الئحة بخطوات عملية اتخاذ القرار الواردة أدناه من 1إلى6.

حــدد القــرار    وازن الخيــارات  تأمــل بالقــرار   

القرار اتخذ  ضــع الئحــة بخياراتــك   اجمــع المعلومــات   

١

2

3

4

5

٦

حــدد القرار الــذي عليك اتخاذه.

فكــر بالمعلومــات التــي تحتاجهــا لفهــم القــرار والخيارات التــي تمتلكها.

الخيار أ:

الخيار ب:

الخيار ج:

الخيار د:

ضــع الئحــة بكافة خياراتك. 
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وازن خياراتــك. مــا هــي النتائــج الســلبية واإليجابيــة لكل خيار؟

الخيار أ 

الخيار ب

الخيار ج

الخيار د

النتائج الســلبيةالنتائــج اإليجابية

وازن خياراتــك. مــا هــي النتائــج الســلبية واإليجابيــة لكل خيار؟

تأمــل بالقــرار الــذي اتخذتــه. هــل هــو القــرار المناســب لــك؟ لمــاذا؟ ولمــا ال؟ هــل مــن 
اعتبــارات أخــرى يجــب أن تأخذهــا فــي الحســبان؟

السـيناريوهات
الســيناريو أ

تريــد االنضمــام الــى فريــق كــرة الســلة فــي ضيعتــك، ولذلــك يجــب عليــك ان تتمــرن ســاعتين كل 
ــك  ــل مــن شــأن هوايتــك وتمضيت ــن مــن رفاقــك ال يكفــون عــن التقلي ــوم بعــد المدرســة. اال ان اثني ي
الوقــت فــي التدريــب. قبــل مبــاراة التأهــل الــى الفريــق بنهــار واحــد فقــط، كنــت تتــدرب فــي الملعــب 
عندمــا انضمــوا اليــك وطلبــا منــك االنضمــام اليهــم لخــوض مبــاراة ألعــاب الفيديــو االلكترونيــة المفضلــة 

لديــك. مــاذا ســتفعل؟

الســيناريو ب
ــة، اال ان  ــت مشــوق لحضــور الحفل ــالد احــدى زمــالءك فــي الصــف وان ــد مي ــى عي ــك ال ــم دعوت لقــد ت

ــه. هــل ســتلبي الدعــوة؟ ــم دعوت ــم تت صديقــك المفضــل ل

الســيناريو ج
يصــادف عيــد ميــالد رفيقتــك المفضلــة األســبوع القــادم ويجــب ان تشــتري لهــا هديــة للمناســبة لذوقهــا 

واهتماماتهــا، اال أنــك ال تســتطيع االختيــار. مــا هــي الهديــة التــي اخترتهــا؟ لمــاذا أخترتهــا وليــس غيرهــا؟

الســيناريو د
إنــك تخطــط للقيــام برحلــة مــع األصدقــاء خــالل عطلــة األســبوع، لكــن ثمــة أقــارب لــم تلقاهــم منــذ فتــرة 

يــودون زيارتكــم بعــد قدومهــم مــن الســفر. ماذا ســتفعل؟
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نمـــوذج اتخـــاذ القـــرار المـــنطقي

حــدد المشــكلة/المعطيات/القرار الواجــب اتخاذه:
تتمثل الخطوة األولى بقدرتك على تحديد ووصف القرار الواجب اتخاذه.

جمــع المعلومات
ــك  ــك أن تعــّد أبحاث ــاذه. يشــتمل ذل ــع المعلومــات حــول القــرار الواجــب اتخ ــة هــي تجمي الخطــوة التالي

ــراء. ــى الخب ــارب والتحــدث إل ــم التج ــى األصدقــاء، تقيي ــن تكــون، التحــدث إل وتفهــم َم

الئحــة الخيارات والبدائل
في هذه الخطوة فكر بالخيارات المتاحة والبدائل وعقباتها استناًدا إلى ظروفك.

موازنــة ومقارنة الخيارات
فكــر بالنتائــج اإليجابيــة والســلبية لــكل مــن الخيــارات المتاحــة لتتمكــن مــن تحليــل كل منهــا وتتوصــل إلــى 

فهــم كامــل لكيفيــة تأثيــر كل منهــا عليــك وعلــى حياتــك. اســتخدم المعلومــات التــي قمــت بتجميعهــا.

القرار اتخذ 
باالرتكاز إلى التحليل الذي أجريته حول الخيارات المتاحة، اتخذ القرار. 

قّيم/تأمــل القرار
بعــد أن اتخــذت قــرارك، خــذ الوقــت الكافــي لتفكــر بالنتائــج المترتبــة علــى القــرار وتأكــد أن القــرار يناســب 

ظروفــك، يعكــس قيمــك ويســاعدك فــي تحقيــق أهدافك.

قراءات إضافية 
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 الوحـدة الثـانية | اسـتكشاف مـهنة المسـتقبل
لـها والتـخطيط 

ــا حــول  ــا ذهنًي ــي حيــث ُيجــري الطــالب عصًف ــط المهن ــة التخطي ــة هــو جــزء مــن عملي استكشــاف المهن
خيــارات العمــل الموجــودة، ويعمــدون إلــى اســتقصائها بدقــة وتحديــد تلــك التــي تتناســب مــع مهاراتهــم، 
ميولهــم وقيمهــم المهنيــة.  يدفعهــم إلــى جمــع المعلومــات حــول عالــم العمــل والمهــن المســتقبلية، 
األمــر الــذي يمكنهــم مــن فهمهــا، اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم واختيــار فــرص الدراســة او مســار 

دراســي يتــالءم مــع متطلباتهــا.

يــزود االستكشــاف المهنــي الطــالب بالمعلومــات الضروريــة لتطويــر المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم 
مــن تحديــد الميــول المهنيــة األوليــة والطموحــات المهنيــة المســتقبلية. ومــن خاللهــا، يقــوم الطــالب 
بالتعــرف إلــى المواصفــات والمؤهــالت لمختلــف المهــن، المراكــز الوظيفيــة وغيرهــا مــن العوامــل 

ليحــددوا المهنــة المســتقبلية.

يشــتمل أيضــا تقييــم إيجابيــات وســلبيات بعــض الخيــارات المهنيــة ومميزاتهــا وغيرهــا مــن المســائل التــي 
تتعلــق بطبيعــة المهنــة وخصائصهــا، مثــل اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر لتحويــل الحلــم المهنــي إلــى واقــع، 
وتحليــل األكالف )اختيــار مهنــة يحبهــا الفــرد ذات دخــل وتقديمــات محــدودة، او اختيــار مهنــة قــد ال 
ترضــي الفــرد لكــن تضمــن راتــب مرتفــع وتقديمــات أخــرى(، مــن أجــل االختيــار األنســب منهــا، واســتخدام 
ــارات التخــاذ القــرارات حــول مــاذا يريــدون أن يحققــوا فــي  المعلومــات التــي جمعوهــا حــول هــذه الخي

المســتقبل.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــتمل هــذه الوحــدة علــى درس واحــد يعــرف الطــالب علــى أهميــة التخطيــط المهنــي والمــوارد 

المهنيــة. لحياتهــم  للتخطيــط  المطلوبــة  والمعلومــات 

مقـدمةالمـقدمة
التخطيــط المهنــي هــو عمليــة مســتمرة مــن التعلــم عــن الذات واستكشــاف الخيارات الدراســية والمهنية 
المتاحــة إلدارة التعلــم والتطــور. إنــه يســاعد الطــالب فــي التفكيــر بميولهــم، قيمهــم ومبادئهــم؛ 
استكشــاف خياراتهــم المهنيــة والتعلميــة؛ والتأكــد مــن توافــق مهنتهــم مــع ظروفهــم ومهاراتهــم 
الشــخصية؛ وإدارة التغيــرات والمراحــل االنتقاليــة بشــكل مســتمر. كمــا يســاعدهم في تحقيــق أهدافهم، 

والحــد مــن التنقــل مــن اختصــاص إلــى آخــر أو االنســحاب مــن الدراســة، وتحســين مهاراتهــم.

يقــوم علــى اســتطالع المهــن التــي تتناســب وميولهــم ومهاراتهــم، إيجــاد الطــرق الصحيحــة فــي تقييــم 
ــة أو المتوقعــة فــي  ــة المتاح ــار الفــرص التوظيفي ــن االعتب ــذ بعي ــة، األخ وجمــع المعلومــات ذات الصل
المهــن المتوافــرة والتفكيــر بالروابــط التــي يمكــن تجمع بيــن إنجازاتهم األكاديمية ومهنتهم المســتقبلية، 
ــاة  ــر للحي ــز المطلــوب للتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة والتحضي ــح والتركي فيمنحهــم التوجــه الصحي

المهنيــة والدراســات المســتقبلية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

إدراك أهمية التخطيط المهني.- 
التوصل إلى الموارد والمعلومات المطلوبة للتخطيط لحياتهم المهنية.- 
فهم وضعهم الحالي وتطوير فكرة حول مستقبلهم استناًدا إلى التخطيط المهني.- 

المـــواد المـطلوبة
لــوح، أقــالم، أوراق مكتــوب عليهــا خطــوات التخطيــط المهنــي، أوراق الصقة، أوراق نشــاطات مطبوعة 

علــى عــدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

التـــخطيط المـــهني

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ناقش مفهوم التخطيط المهني مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية:- 

ما هو التخطيط المهني؟• 
 هــل لديكــم أيــة تجربــة ســابقة فــي التفكيــر بمــا ترغبــون أن تكونــوا عليــه فــي المســتقبل وفــي • 

التخطيط لدراستكم بالتوافق مع األفكار التي راودتكم؟ ما هي؟  

ناقش أهمية التخطيط المهني بالنسبة لهم. أطرح عليهم األسئلة التالية:- 
هل تعتبرون هذا التخطيط ضروري ضرورية؟ لماذا؟• 
برأيك أين تكمن أهمية التخطيط المهني على الصعيدين الشخصي واالجتماعي؟• 
كيف يمكن أن يساعدك التخطيط المهني في تحقيق أهدافك المهنية؟• 

النشــــاط األول
 قبــل أن تبــدأ الحصــة، عّلــق الخطــوات المختلفــة للتخطيــط المهنــي علــى جــدران الصــف وعــّرف - 

الطالب عليها دون إعطاء التفاصيل.  
 قســم الطــالب إلــى مجموعــات واطلــب إلــى كل مجموعــة أن تكتــب علــى أوراق المالحظــات - 

ــد  ــا ق ــة وصــف لم ــاء مــن كتاب ــد االنته ــاذا يتوقعــون أن تتضمــن كل خطــوة. وبع الالصقــة م   
تضمنه كل خطوة، اطلب من فرد من المجموعة أن يلصق األوراق تحت الخطوة المناسبة.  

ــل كل منهــا مــع الصــف وأهميتهــا بالنســبة لهــم. -  ــكل خطــوة وناقــش تفاصي ــات ل  اقــرأ اإلجاب
تأكــد أن تذكــر تفاصيــل كل خطــوة مــع الطــالب باالعتمــاد علــى المعلومــات الــواردة فــي    

القراءات اإلضافية.  

إضــــــاءة:   راجــع قســم القــراءات اإلضافيــة لالطــالع علــى التفاصيــل التــي تشــتمل عليهــا كل خطــوة مــن خطــوات التخطيــط 
المهنــي. تأكــد مــن توافــق إجابــات الطــالب مــع تلــك التفاصيــل.

النشــاط الثاني
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب إليهم مشاركة أبرز األشياء التي تعلموها عن أنفسهم: - 

ما هو هدفك المهني؟• 
ما هي المهارات األقوى لديك؟ ما هي المهارات التي تحتاج تحسينها؟• 
كيف ستعمد إلى تحسين هذه المهارات في المدرسة؟ أي نوع من النشاطات تود االنخراط بها؟ • 
أي نوع من التعليم الثانوي أو المهني يتوافق مع خيارك او هدفك المهني؟• 

سلط الضوء على قضية المهنة والجنس. اطرح على الطالب األسئلة اآلتية:- 
هل من مهن ُتعتبر حصًرا للرجال وأخرى للنساء؟• 
ما الذي أكسبها هذه الحصرية؟ هل هي واقعية؟• 
كيف لنا أن نغير هذه الذهنية او طريقة التفكير؟• 

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات مقترحة أخرى:
 قســم الطــالب الــى مجموعــات حســب اهتماماتهــم المهنيــة وأحالمهــم المســتقبلية واطلــب - 

منهم تحضير عرض عن هذه المهن وخصائصها وأنواع المسؤوليات التي يقوم بها الفرد.  
 اطلــب مــن صاحــب عمــل او مؤسســة زيــارة صفــك للتحــدث عــن كيفيــة اختيــار المهنــة والعوامل - 

التي أثرت بهذا االختيار، إضافة الى المسؤوليات التي تقوم او يقوم بها.  
ــكل -  ــات والســلبيات ل ــد اإليجابي ــة قائمــة بالمهــن المختلفــة وتحدي ــب كتاب  اطلــب مــن كل طال

مهنة، وثم مناقشتها مع الصف.  
اطلب من كل طالب تصميم او رسم اعالن او ملصق عن مهنتهم المفضلة وعرضها في الصف. - 

الدرس األولالدرس األول
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النشـاط األول: مـهنتي المسـتقبلية

التاريخاالسم

اكتــب هدًفــا مهنًيا واحًدا:

فــي المســتقبل أود أن أكون 

أعتقــد أن متطلبــات خيــاري هذا تشــتمل على

مهاراتــي وميولــي الحالية هي

المهــارات التــي أعتقــد أنــه علي أن أحســنها هي

من أجل الوصول الى هدفي المهني، سوف تشتمل دراستي لمرحلة ما بعد الثانوية على

بعد عشر أو خمسة عشر سنة من اآلن أرى نفسي

أنا )لست متأكًدا، واثًقا، واثًقا للغاية( من دقة تقديراتي لمهنتي المستقبلية ومتطلباتها

النقطة األهم التي أنا لست متأكًدا منها بالنسبة لهذه المهنة هي

المــــهني التــــخطيط 

ــم والتطــور  ــي التعل ــة مســتمرة تســاعدك فــي إدارة مســاراتك فــي مجال ــي هــو عملي ــط المهن التخطي
ــت: ــع خطــوات ســواء كن ــط ذات األرب ــة التخطي ــك اســتخدام عملي ــي. يمكن المهن

ال تزال تتابع دراستك المدرسية؛- 
قد تركت المدرسة؛- 
شخص بالغ يوّد اكتساب مهارات إضافية؛ أو- 
شخص بالغ يرغب في تغيير عمله أو مهنته.- 

التخطيــط المهنــي هــو عملية مســتمرة لـ:

التفكير بميولك، قيمك، مهاراتك وميولك؛- 
استكشاف الخيارات المتاحة ذات الصلة بالحياة والعمل والتعلم؛- 
التأكد من مالءمة عملك لظروفك الشخصية؛ - 
ــرات -  ــة وتحســينها إلدارة التغي ــة والتعلمي ــط خططــك المهني ــى ضب  العمــل بشــكل مســتمر عل

الطارئة على حياتك وعالم العمل.  

يمكن العودة إلى هذه العملية خالل أي مرحلة من مراحل حياتك المهنية المستقبلية.
ابدأ من المرحلة التي قد تجدها األنسب بالنسبة لك اآلن.

تشــتمل عمليــة التخطيــط المهنــي علــى أربعة مراحل:

الخطوة األولى: معرفة نفسك- 
الخطوة الثانية: التوصل إلى الخيارات المهنية والتعلمية التي تثير اهتمامك- 
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار- 
الخطوة الرابعة: التخطيط والتنفيذ- 

الخطوة األولى: معرفة نفسك
ابدأ بالتفكير بما أنت عليه اآلن، أين ترغب أن تكون وكيف يمكنك أن تصل إلى حيث تريد؟

حيــن تتكــّون لديــك فكــرة واضحــة حــول أيــن أنــت اآلن وأيــن ترغــب أن تكــون تســتطيع المباشــرة بالتعــرف 
إلــى مهاراتــك وميولــك وقيمك.

ابدأ بطرح هذه األســئلة على نفســك:

أين أنا اآلن؟- 
أين أرغب أن أكون؟- 
ما الذي أريد تحقيقه من خالل من العمل أو المهنة المحددة؟- 
ماذا أحب أن أفعل؟- 
ما هي نقاط قوتي؟- 
ما هو الهام بالنسبة إلي؟- 

في نهاية هذه المرحلة سيصبح لديك فكرة أوضح عن هدفك المهني أو التعلمي وميولك الفردية. 

قراءات إضافية 

الدرس األول
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الثـانية:  الخـطوة 
التوصل إلى الخيارات المهنية والتعلمية التي تثير اهتمامك

تتناول هذه الخطوة استطالع مجاالت المهن والتعلم التي تثير اهتمامك. عندما تتمكن من تحديد 
ميولك المهنية يمكنك المباشرة بإجراء األبحاث الالزمة حول المهارات المتخصصة والمؤهالت 

المطلوبة لمثل هذه الوظائف.
 استكشــف المهــن التــي تثيــر اهتمامــك واســأل نفســك كيــف تتطابــق مهاراتــي وميولــي مــع - 

هذه المهن؟  
أين تكمن الثغرات؟- 
ــارات المتاحــة أمامــي والتــي تضمــن لــي اكتســاب هــذه المهــارات أو تجعلنــي مؤهــاًل -   مــا الخي

لشغل وظائف مرتبطة بالمهن؟  
ما المهارات التي أحتاجها؟- 
أين هو مقّر العمل؟- 

عند إنهائك لهذه المرحلة ستجد بين يديك الئحة بميولك المهنية و/أو خياراتك التعلمية.

الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار
تتضمن هذه الخطوة مقارنة خياراتك، حصرها حسب األفضلية والتفكير بالخيارات األنسب بالنسبة 

لك اآلن.
اطرح على نفسك األسئلة اآلتية:- 
ما هي خيارات التدريب/العمل األفضل بالنسبة إلي؟- 
كيف تتطابق مع مهاراتي وميولي وقيمي؟- 
كيف تتناسب مع سوق العمل الحالي؟- 
كيف تتناسب مع وضعي الحالي ومسؤولياتي؟- 
ما هي إيجابيات وسلبيات كل من هذه الخيارات؟- 
أي منها سوف يشكل عاماًل مساعًدا بالنسبة إلي وأي سيشكل عاماًل معيًقا؟- 
كيف يمكن لي أن أتدبره؟- 

مع نهاية هذه الخطوة تكون قد حصرت خياراتك وتكونت لديك أكثر من فكرة حول الخطوة التالية 
التي يجب أن تقوم بها لتتمكن من تحقيق أهدافك.

الخطوة الرابعة: التخطيط للتنفيذ
في هذه المرحلة تخطط للخطوات التي تحتاج القيام بها لوضع خطتك قيد التنفيذ. استخدم كل ما 

تعلمته عن مهاراتك وميولك وقيمك باإلضافة إلى المعلومات التي جمعتها حول عالم العمل إلعداد 
خطتك المهنية. ابدأ بطرح هذه األسئلة على نفسك:

ما هي الخطوات التي تساعدني في تحقيق أهدافي المهنية والدراسية؟- 
ما هي فرص الدراسة لدي؟- 
ماهي االختصاصات المالئمة؟- 
ما هي الجامعات او المعاهد المتاحة لي؟ - 

في نهاية هذه الخطوة سوف يصبح لديك:
خطة تساعدك على تحقيق المزيد من االستطالعات حول خياراتك.- 
خطة تجعلك تنطلق في الخطوات التي تساعدك في تحقيق أهدافك التعلمية والمهنية.- 
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الوحـدة الثـالثة: خيـارات الدراسـة

يمكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب مــن اكتشــاف ومعرفــة مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، 
يوفــر معلومــات حــول المهــن واالختصاصــات المختلفــة وخيــارات الدراســة المتاحــة وفــرص التدريــب 

األخــرى، ويزودهــم بالمهــارات التــي يحتاجونهــا التخــاذ القــرارات المســؤولة والمناســبة لهــم. 

بعــد ان يطــور الطــالب معرفتهــم عــن شــخصياتهم ونقــاط قوتهــم ويختــاروا او يكونــوا فكــرة أوليــة حــول 
مهــن المســتقبل، يوفــر هــذا الفصــل المعلومــات الالزمــة التــي تســهل للطــالب التخطيــط لمســاراتهم 
التعلميــة وربــط خيــارات او فــرص الدراســة بمهنــة المســتقبل. وبالتالــي، االطــالع علــى النظــام التعليمــي 

فــي لبنــان بمراحلــه ومســاراته المختلفــة ومتطلباتــه هــو عنصــر أساســي فــي هــذا البرنامــج. 

ــارات او فــرص الدراســة لــكل مرحلــة مــن المراحــل المســتهدفة  يقــدم هــذا الفصــل معلومــات عــن خي
فــي هــذا الدليــل، ممــا يســهل االنتقــال بيــن المراحــل التعلميــة المختلفــة والتحضيــر والتقديــم الــى 
الجامعــات أو الدخــول الــى التعليــم المهنــي والتقنــي. تهــدف هــذه الوحــدة الــى مســاعدة الطــالب 
فــي فهــم العالقــة بيــن خيــارات الدراســة والمؤهــالت التعليميــة المختلفــة ومهــن المســتقبل، معرفــة 
خيــارات وفــرص الدراســة المختلفــة المتاحــة لهــم وكيــف تتغيــر مــع تقــدم المراحــل التعلميــة، اتخــاذ 
قــرارات مســؤولة تتعلــق بمســاراتهم التعليميــة وتتناســب مــع قدراتهــم، وميولهــم وقيمهــم، التخطيــط 

ــي. ــن خياراتهــم وفرصهــم الدراســية ومســتقبلهم المهن ــط بي ــة والرب لمســاراتهم التعلمي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة درس واحــد فيــه معلومــات حــول المســارات والفــرص التعلميــة المتوفــرة للطــالب 

اللبنانييــن وفقــا لهيكليــة التعليــم فــي لبنــان.

المـقدمة
مقـدمة

فــي هــذا الــدرس ســيتعرف الطــالب الــى خيــارات الدراســة المتاحــة لهــم وفــق هيكليــة التعليم فــي لبنان 
والمســارات التــي يمكــن ان يتخذوهــا لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة المســتقبلية. تتنــوع خيــارات الدراســة 
للتعليــم النظامــي وغيــر النظامــي فــي لبنــان وفــي مراحلــه المختلفــة وأنواعــه: التعليــم العــام والتعليــم 
المهنــي والتقنــي والتعليــم المختــص. فهــم هــذه المســارات يســهم فــي تحديــد خيــارات الطــالب واختيــار 

مســار يتــالءم مــع ميولهــم وقدراتهــم وأهدافهــم المســتقبلية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ان لكل وظيفة او مهنة متطلبات ومستويات دراسية مختلفة.- 
معرفة الخيارات الدراسية لمتاحة لهم والمسارات التعلمية المختلفة.- 
التعرف على التعليم المهني والتقني والمسارات التعليمية المرتبطة بها.- 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس نشاط مكمل للدرس وأنشطة أخرى يمكن لميسر االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش متطلبات المهن والوظائف المختلفة مع الطالب:     - 

المهــن او أنــواع العمــل المختلفــة تتطلــب تحصيــل علمــي مختلــف. مثــال أكثــر مــن 50% مــن الوظائف 
والمهــن التــي تتغيــر وتطــور تتطلــب التحصيــل الجامعــي فــي عالمنــا اليــوم اال أنــه هنــاك العديــد مــن 
 الوظائــف او المهــن التــي تتطلــب تدريــب متخصــص أو شــهادات مختلفــة. اســأل األســئلة التاليــة:

هل تعرفون بعض المهن التي تتطلب الدخول الى الجامعة؟ اذكروا بعض األمثلة.• 
هل هناك مهن ال تتطلب الدخول الى جامعة؟ ما هي؟ • 
هل يخضع هؤالء الى تدريب او تأهيل معين؟ ما هو؟ في اية مؤسسات تعليمية؟ • 

ــاءة:  يهــدف هــذا النقــاش الــى تعريــف الطــالب الــى فكــرة ان لــكل وظيفــة متطلبــات تعليميــة معينــة وأنــواع تعليــم  إضــــ
وتدريــب مختلفــة باختــالف مراحلهــا ومتطلباتهــا.

خيــــارات الدراســــة

  الـدرس األول

الدرس األول
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خيارات الدراسة
 )PowerPoint( ــر عــرض ــارات المتاحــة لهــم. يمكنــك تحضي ــة والخي اشــرح للطــالب المســارات التعليمي
للتالميــذ تبيــن فيــه المراحــل المختلفــة، تحضيــر رســم يبــرز المســارات المختلفــة حســب هيكليــة التعليــم 

فــي لبنــان لتســهيل الشــرح او اســتخدام اللــوح لرســم هــذه المســارات و مراحلهــا المختلفــة. 

ــة ضمــن النظــام التعليمــي  ــة المتوســطة والثانوي ــول المرحل يلخــص هــذا القســم معلومــات ح
العــام. 

ــة  ــة المتوســطة مرحل ــم المتوســطة مــن الصــف الســابع، الثامــن والتاســع. المرحل ــة التعلي تتألــف مرحل
اعداديــة لدخــول المرحلــة الثانويــة هدفهــا كســب الطــالب مجمــوع المعــارف والمهــارات فــي المــواد 
القيــم واالتجاهــات  الحيــاة، والتعــرف علــى  العلمــي ومهــارات  التفكيــر  المختلفــة، تطويــر أســاليب 

والميــول المختلفــة للطــالب. 

ترتبــط مــواد هــذه الصفــوف ببعضهــا البعــض مــن حيــث المضمــون وتؤســس الطــالب وتحضرهــم لصــف 
الرابــع متوســط او البريفيــه حيــث يخضعــون المتحانــات الشــهادة الرســمية المتوســطة فــي نهايــة هــذه 

المرحلــة تشــرف عليهــا وزار التربيــة والتعليــم العالــي.

بعــد النجــاح فــي امتحانــات الشــهادة المتوســطة، ينتقــل الطــالب الــى المرحلــة الثانويــة التــي تتألــف مــن 
ثــالث صفــوف: الصــف العاشــر )الثانــوي األول(، الحــادي عشــر) الثانــوي الثانــي او مــا يعــرف ببكالوريــا 
ــة  ــا قســم ثانــي(. تمكــن هــذه المرحل قســم أول( والثانــي عشــر) الثانــوي الثالــث او مــا يعــرف ببكالوري
الطــالب بالمزيــد مــن المعــارف والمهــارات المتقدمــة مــن أجــل التعمــق بالمــواد المتخصصــة فــي الفروع 
المختلفــة مــن اجــل اختيــار اختصــاص او مهنــة للمســتقبل، االنتقــال الــى نــوع تعليــم آخــر او دخــول عالــم 
العمــل. اختيــار المســار والفــروع يعتمــد بشــكل أساســي علــى ارتباطهــا بمهنــة المســتقبل وقــدرات 

الطــالب، اذ ان الفــروع المختلفــة تركــز علــى مــواد مختلفــة تهيــئ الطــالب للمرحلــة الجامعيــة.

صف العاشــر يشــكل الجذع المشــترك والمرحلة التأسيســية لجميع طالب المرحلة الثانوية حيث يزودون 
بالمعــارف والمهــارات المطلوبــة الختيــار الفــرع المناســب لهــم ولميولهــم وقدراتهــم.  يبــدأ التفريــع فــي 
ــن المســار العلمــي ومســار اآلداب واالنســانيات او مــا  ــوي األول حيــث ينقســم الطــالب بي صــف الثان
يعــرف بالعلمــي واالدبــي. يركــز المســار العلمــي علــى العلــوم كأســاس ويكــون لهــا الحصــة األكبــر فــي 
مجمــوع الحصــص. ويشــمل المســار األدبــي اللغــات وجغرافيــا وتربيــة وغيرهــا وتشــكل النســبة األكبــر مــن 

مجمــوع الحصــص، ويقتصــر الباقــي علــى المــواد العلميــة المخففــة. 

فــي الصــف الثالــث ثانــوي، يزيــد التفريــع او التخصــص فينقســم الطــالب علــى أربعــة فروع وهــي: اآلداب 
واالنســانيات، االجتمــاع واالقتصــاد، علــوم عامــة وعلــوم الحيــاة. يمكــن للطالــب الــذي اختــار فــرع اآلداب 
واالنســانيات فــي صــف الثانــي ثانــوي ان يختــار فقــط امــا فــرع اآلداب واالنســانيات او فــرع االجتمــاع 
واالقتصــاد، أمــا الطالــب الــذي اختــار فــرع العلــوم يمكــن ان يختــار فــرع العلــوم العامــة وعلــوم الحيــاة 
ــرع  ــوع الف ــا حســب ن ــكل منه ــدد الحصــص ل ــروع بالمــواد وع ــف هــذه الف ــاع واالقتصــاد. تختل واالجتم
وتخصصــه. ال توفــر كل المــدارس هــذه الفــروع بســبب أعــداد اطــالب، لــذا مــن الضــروري الســؤال عــن 

المــدارس التــي توفــر الفــرع الــذي يختــاره الطالــب.

ــول وقــدرات الطــالب.  بعــض  ــا بالتخصــص المســتقبلي ومي ــى أســاس ارتباطه ــم عل ــار الفــروع يت اختي
األمثلــة عــن تناســق االختيــار مــع االختصــاص: يختــار الطالــب الــذي يريــد ان يتخصــص بالترجمــة او الصحافــة 
ــد ان  ــذي يري ــي، امــا ال ــوي األول والثان او احــدى اللغــات مســار اآلداب و االنســانيات فــي صفــي الثان
يتخصــص باالقتصــاد او إدارة االعمــال الفــرع العلمــي فــي صــف الثانــوي الثانــي وثــم فــرع االجتمــاع 

واالقتصــاد فــي الصــف الثانــوي الثالــث، الطالــب الــذي يختــار مهنــة الطــب او التمريــض او تخصــص آخــر 
مــن العلــوم الصحيــة يمكــن ان يختــار الفــرع العلمــي فــي الصــف الثانــوي الثانــي و ثــم علــوم الحيــاة فــي 
الصــف الثانــوي الثالــث، و مــن يريــد ان يتخصــص بهندســة الكمبيوتــر يختــار فــرع العلــوم فــي الصــف 

الثانــوي الثانــي وثــم العلــوم العمــة فــي الثانــوي الثالــث. 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــة الرســمية تشــرف عليه ــات الشــهادة الثانوي يخضــع الطــالب المتحان
ــة الرســمية. ــى شــهادة الثانوي ــون فــي نهايتهــا عل يحصل

إضــــــاءة:  يمكــن لألســتاذ ان يفصــل المــواد وتوزيعهــا فــي الصفــوف المختلفــة والفــروع فــي صفــي الثانــوي الثانــي والثانــوي 
الثالــث بالرجــوع الــى مســتند هيكليــة التعليــم فــي القــراءات اإلضافية او المعلومات والتجربة الشــخصية. كما ويجب على األســتاذ 

تعريــف الطــالب علــى فــروع الصــف الحــادي عشــر والثانــي عشــر الموجــودة فــي مدرســتك و فــي المــدارس الثانويــة المحليــة.

يلخص هذا القسم معلومات حول التعليم المهني والتقني.

التعليــم المهنــي والتقنــي يشــمل التعليــم والتدريــب الــذي ينمــي المهــارات العمليــة والمعــارف المتصلــة 
بالعمــل فــي القطاعــات والمجــاالت المهنيــة المختلفــة كالزراعــة والصناعــة والخدمــات )تجــارة، ســياحة، 
معلوماتيــة وغيرهــا(، ذلــك فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )المعاهــد، المراكــز 

والمــدارس المهنيــة والتقنيــة( وفــي الميــدان فــي بعــض األحيــان )مصانــع، مؤسســات ومشــاغل(. 

يهــدف التعليــم المهنــي والتقنــي بتأميــن اليــد العاملــة والكفــاءات التــي تلبــي حاجــات ســوق العمــل، 
فــي  للتدريــب  وتخضعهــم  المتخصصــة  اليدويــة  والمهــارات  النظريــة  بالمعــارف  الطــالب  فتــزود 
االختصاصــات او المجــاالت المختلفــة التــي يريــدون احترافهــا.  يســاهم التعليــم المهنــي والتقنــي فــي 

النمــو االقتصــادي وتحســين نوعيــة وإنتاجيــة اليــد العاملــة.

مراحل التعليم المهني والتقني:
المرحلة المتوسطة المهنية- 

شهادة الكفاءة المهنية )CAP 2&1( تعادل صفي السادس والسابع في التعليم العام • 
شهادة التكميلية المهنية )BP 2&1( تعادل صفي الثامن والتاسع • 

المرحلة الثانوية التقنية:- 
 • )SD( شهادة التأهيلية المهنية العليا او الثانوية المهنية
 شــهادة الثانويــة )البكالوريــا( التقنيــة )BT 3& 2 ,1( تتألــف مــن ثــالث ســنوات تعــادل صفــوف الثانوي • 

األول، الثاني والثالث  
مرحلة التعليم الفني العالي:- 

 •)TS 2&1( شهادة االمتياز التقني
 • )LT 1( إجازة التقنية

التعليــم المــزدوج فــي المرحلــة التقنيــة هــو الــذي يركــز علــى الجانــب التطبيقــي للتعليــم حيــث يتــدرب 
ــع وغيرهــا. المتعلميــن فــي المؤسســات والمصان
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ال ســيما مــا يتعلــق منهــا باعتمــاد النظــام المجــزأ والنظــام المــزدوج، وعالقــة شــهادة الثانويــة التقنيــة 
بشــهادة الثانويــة المهنيــة - نظــام مــزدوج - كمــا تركــت الهيكليــة إلــى وقــت الحــق أمــر رســم التفاصيــل 

للســلم التعليمــي الكامــل الخــاص بالتعليــم المهنــي والتقنــي.

ــى هــذا  ــي إل ــذ اللبنان ــى أاّل يتحــول التلمي ــة عل ــي حرصــت الهيكلي ــي والتقن ــم المهن وفــي نطــاق التعلي
النــوع مــن التعليــم قبــل إكمالــه المرحلــة االبتدائيــة مــن التعليــم األساســي أي الثانيــة عشــرة مــن عمــره 
وهــي ســن اإللــزام. وقــد عــدل القانــون رقــم 686 تاريــخ 1998/3/16 المــادة 49 مــن المرســوم االشــتراعي 
رقــم 134 تاريــخ  1959/6/12 فجعــل التعليــم مجانيــًا وإلزاميــًا فــي المرحلــة االبتدائيــة األولــى )التعليــم 
ــي  ــم المجان ــم هــذا التعلي ــة( علــى أن تحــدد شــروط تنظي ــكل لبنانــي فــي ســن الدراســة االبتدائي حــق ل
واإللزامــي بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء. كمــا ُعــّدل القانــون 536 تاريــخ 1996/7/24 المــواد 21 و22 
و 23 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، فرفــع الحــد األدنــى لســن تشــغيل األطفــال إلــى 13 ســنة. كمــا حرصــت 
الهيكليــة علــى ربــط التعليــم العــام بالتعليــم المهنــي والتقنــي بصــورة عضويــة بحيــث يتمكــن التلميــذ مــن 
تصحيــح مســاره التعليمــي باالنتقــال مــن أحــد نوعــي التعليــم إلــى اآلخــر وفــي كال االتجاهيــن وليــس فــي 

اتجــاه التعليــم المهنــي والتقنــي وحــده كمــا هــو معمــول بــه فــي الوقــت الحاضــر.

ــه  ــن مناهج ــي مــن خــالل تضمي ــي والتقن ــم المهن ــة التعلي ــى تحســين نوعي ــة عل ــك حرصــت الهيكلي كذل
للقيــم والمواقــف والمعــارف والمهــارات والتركيــز علــى اكتســابها باعتمــاد التكنولوجيــا الحديثــة.

مضمــون الهيكليــة الجديــدة للتعليم
تلحظ الهيكلية الجديدة ثالثة أنواع من التعليم:

التعليم العام- 
التعليم المهني والتقني- 
التعليم المختص- 

ولكنهــا فــي الواقــع لــم تعالــج إاّل نوعيــن فقــط تاركــة دراســة التعليــم المختــص للموهوبيــن والمعوقيــن 
إلــى وقــت الحــق لمعالجتــه بعمــق مــع وزارتــي العمــل والشــؤون االجتماعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

. )NGO(

يبــدأ التعليــم العــام بمرحلــة الروضــة، وتمثــل المرحلتــان االبتدائيــة والمتوســطة بنيــة التعليــم األساســي 
الــذي يرتكــز عليــه التعليــم الثانــوي بنوعيــه العــام والتقنــي.

تعتبــر الهيكليــة الجديــدة مراحــل الروضــة واالبتدائــي والمتوســط جذعــًا تربويــًا مشــتركًا يخضــع التلميــذ فــي 
نهايتــه إلــى امتحــان رســمي يــؤدي إلــى حيــازة شــهادة التعليــم األساســي التــي تمكــن حاملهــا مــن اختيــار 

اتجاهــه فــي التعليــم الثانــوي مــا بيــن العــام أو المهنــي والتقنــي.

وفــي نهايــة المرحلــة الثانويــة )التعليــم العــام أو التعليــم المهنــي والتقنــي( يخضــع التلميــذ إلــى امتحانــات 
رســمية ينــال الناجــح بنتيجتهــا الشــهادة الثانويــة )البكالوريــا ســابقًا( فــي االختصــاص الــذي يختــاره. هــذه 
الشــهادة تؤهــل حاملهــا للدخــول إلــى ســوق العمــل أو لمتابعــة الدراســة فــي كليــات الجامعــات أو فــي 

المعاهــد الجامعيــة التكنولوجيــة أو فــي المعاهــد الفنيــة.

وتلحــظ الهيكليــة أيضــًا إلــى جانــب هــذا المســار النظامــي مســارًا غيــر نظامــي يتنــاول التدريــب علــى 
المهــن الموضوعــة فــي ســوق العمــل، وذلــك للتالميــذ الذيــن أنهــوا المرحلــة االبتدائيــة ويرغبــون فــي 

اكتســاب مهنــة فــي وقــت مبكــر.

قراءات إضافية 

ــة لجهــة  نحــاول فــي هــذا البحــث أن نقــوم بدراســة هادئــة ومعّمقــة للهيكليــة التربوي
لكــن وقبــل  لبنــان،  التربويــة فــي  الخريطــة  المهنــي والتقنــي علــى  التعليــم  موقــع 

الخــوض فــي الموضــوع ال بــد مــن اإلشــارة إلــى بعــض النقــاط األساســية التاليــة:
 فــي شــهر حزيــران ســنة 2000 وضعــت وزارة التعليــم المهنــي والتقنــي هيكليــة جديــدة للتعليــم - 

المهنــي والتقنــي)1( مســتوحاة مــن الهيكليــة الجديــدة للتعليــم، تناولــت شــهادات التعليــم    
المهنــي ومســتوياتها ومســاراتها. بشــكل دقيــق وواضــح. لكــن، حتــى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث    
لــم تنفــذ هــذه الهيكليــة علــى الرغــم مــن أهميتهــا ومواكبتهــا للتطور التربــوي في العصــر الحديث.   

التعليــم المهنــي والتقنــي -  التعليــم المجــزأ فــي جميــع مراحــل   اشــترطت الهيكليــة تطبيــق 
وحقولــه، لكــن هــذا النــوع المتطــور فــي اإلعــداد والتعليــم لــم يبــادر التعليــم المهنــي والتقنــي    

إلى اّتِباعه.  

 فــي شــهر آذار العــام 2004 أنهــت »مجموعــة استشــارّيي التخطيــط واألبحــاث اإلداريــة‹‹ دراســتي - 
»متابعــة الطــالب والمتخرجيــن‹‹ و‹‹تقييــم حاجــات ســوق العمــل‹‹، وســّلمتهما إلــى الــوزارة    
بهــذا التاريــخ وقــد تكلفــت الدولــة مبالــغ طائلــة إلنجازهمــا. ولــم يباشــر حتــى تاريخــه باالطــالع    
علــى هاتيــن الدراســتين كمــا لــم يتســلم المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء المعنــي األول بهــذه    
الدراســات نســخة عنهمــا. هــذا مــع العلــم أن مثــل هــذه الدراســات يبطــل مفعولهــا وال يمكــن    
االفــادة منهــا بعــد أن تمضــي عليهــا ســنة أو ســنتان علــى األكثــر بســبب ســوق العمــل المتحــرك    

والمتغير ووضع الطالب والمتخرجين القابل أيضا للتعديل والتغيير في كل عام.  

فــي ضــوء هــذه األمــور، وبصــرف النظــر عــن طريقــة تعاطــي اإلدارة بجديــة لتنفيــذ هــذه الدراســات حتــى 
ــم  ــة التعلي ــل مــن خــالل مالءمــة هيكلي ــد أن مســارات التحصي ــى ورق نجــد مــن المفي ــرًا عل ال تبقــى حب

العــام لهيكليــة التعليــم المهنــي والتقنــي، والفــرص المتاحــة لالنتقــال مــن تعليــم إلــى آخــر وبالعكــس.
ــا المركــز  ــي أعّدًه ــان« الت ــم فــي لبن ــدة للتعلي ــة الجدي ــوزراء »الهيكلي ــخ 1995/10/25  أقــر مجلــس ال بتاري
التربــوي للبحــوث واإلنمــاء وشــاركت فــي إعدادهــا، إلــى جانــب العديــد مــن الخبــراء المحلييــن والدولييــن 
وزارة التعليــم المهنــي والتقنــي )آنــذاك( ال ســيما فيمــا يتعلــق باألجــزاء المتعلقــة باهتمامــات الــوزارة 

والمهــام المنوطــة بهــا.

وقــد حــرص المركــز التربــوي فــي أثنــاء إعــداد هــذه الهيكليــة علــى أن يشــترك فــي إعدادهــا أكبــر عــدد 
ــان  ــن مــن لبن ــراء التربويي ــى الخب ــم الرســمي والخــاص باإلضافــة إل مــن المســؤولين فــي قطاعــي التعلي
والمنظمــات الدوليــة. لذلــك فــإن هــذه الهيكليــة ليســت مشــروع المركــز التربوي إال من حيــث المرجعية، 
وفــي الواقــع هــي مشــروع وطنــي تــم االتفــاق عليــه بمشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن أصحــاب الشــأن.
وقبــل عــرض مــا ورد فــي الهيكليــة عــن التعليــم المهنــي والتقنــي ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الهيكليــة 
الجديــدة للتعليــم فــي لبنــان لــم تُخــض فــي تفاصيــل الســّلم التعليمــي العائــد إلــى التعليــم المهنــي 
والتقنــي ولــم تخــرج عــن الدراســات والتوجهــات التــي كانــت متداولــة بيــن خبــراء التعليــم المهنــي والتقني 

 مسارات التحصيل التعّلمي في لبنان من خالل المالءمة بين
 هيكليتي التعليم العام والتعليم المهني والتقني والفرص

 المتاحة لالنتقال من تعليم إلى آخر وبالعكس
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الجديــر بالذكــر أن الهيكليــة الجديــدة تهــدف إلــى إعطــاء مرونــة وتفاعــل أكثــر بيــن التعليــم العــام والتعليــم 
المهنــي والتقنــي عــن طريــق إقامــة الجســور والروابــط المشــتركة بينهمــا والتــي ينتظــر بلورتهــا وتقييمهــا 
عنــد وضــع تفاصيــل المناهــج والمــواد التعليميــة. كمــا أنهــا تســمح بالتحــرك بيــن التعليــم العــام والتعليــم 

المهنــي والتقنــي بســهولة علــى امتــداد الســلم التعليمــي بــدءًا مــن المرحلــة الثانويــة.

التعليــم المهنــي والتقنــي فــي ظــل الســّلم التعليمي الجديد

أواًل: المرحلــة الثانوية
فئتيــن: فــي  الثانــوي  التعليــم  مرحلــة  الجديــدة  الهيكليــة  صنفــت  فقــد  اإلشــارة  ســبقت   وكمــا 

المرحلة الثانوية العامة بفروعها األربعة التالية:

آداب وإنسانيات- 
اجتماع واقتصاد- 
علوم عامة- 
علوم الحياة- 

المرحلة الثانوية التقنية، وتتضمن حقول: 

الزراعة- 
الصناعة- 
الخدمات- 

  ســميت هــذه المرحلــة بالثانويــة التقنيــة تكريســًا لموقــع شــهادة البكالوريــا الفنيــة حاليــًا )التــي ســميت 
بالثانويــة التقنيــة( كإحــدى شــهادات التعليــم الثانــوي، كذلــك وضعــت الشــهادة الثانويــة المهنيــة 
ــا إال  ــوي دون إعطــاء حاملهــا حــق متابعــة الدراســات العلي ــم الثان )SD( - نظــام مــزدوج - ضمــن التعلي
ــة  ــة التقني ــة الثانوي ــة، وبذلــك تضمنــت المرحل ــة التقني ــازة الثانوي ــه حي ــدروس التــي تخول بعــد إتمامــه ال

ــن: الشــهادتين التاليتي

الثانويــة التقنيــة )B T( : تخــول حاملهــا، بشــكل رئيســي،  ممارســة المهنــة التــي ُأعــد لهــا - 
والموصوفــة أساســًا فــي ســوق العمــل أو متابعــة الدراســة فــي التعليــم العالــي.

 -
لهــا -  أعــد  التــي  المهنــة  رئيســي، ممارســة  بشــكل  حاملهــا،  تخــّول   :)SD( المهنيــة  الثانويــة 

والموصوفــة أساســًا فــي ســوق العمــل أو الحصــول علــى الثانويــة التقنيــة بعــد اجتيــازه بنجــاح 
التقنيــة. الثانويــة  لنيــل  العامــة المقــررة  المــواد  امتحانــات 

تنظيم شهادتي الثانوية التقنية والثانوية المهنية

ــالث ســنوات دراســية )36 أســبوع عمــل فــي كل ســنة(  ــى مــدى ث ــة عل ــة التقني ــة الثانوي ــد المرحل تمت
ويشــترط لاللتحــاق بهــذه المرحلــة حيــازة شــهادة التعليــم األساســي. يتفــرع التعليــم التقنــي بحيــث 

يغطــي مجــاالت الصناعــة والزراعــة والخدمــات.

وقد لحظت الهيكلية الجديدة إمكانية التفريع في مجاالت المال والتجارة واإلدارة والسياحة والمعلوماتية 
والفندقيــة والصحــة اعتبــارًا مــن الســنة الثانيــة حيــث تعتبــر الســنة األولــى جذعــًا مشــتركًا علــى أن يكــون 

التفريــع فــي مجــال الصناعــة والزراعــة مــن الســنة األولــى مــع مراعــاة الوحــدات التعليميــة المشــتركة.

الشهادات الرسمية

  الثانويــة التقنيــة: ينــال شــهادة الثانويــة التقنيــة كل مــن أنهــى بنجــاح الوحــدات التعليميــة - 
والتطبيقات العملية.  

  الثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج: ينــال هــذه الشــهادة كل مــن ينهــي بنجــاح جميــع المــواد - 
التعليمية والتدريبية.  

ويمكــن لحامــل شــهادة الثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج التقــدم المتحانــات مــواد المجموعــة )أ( »مــواد 
عامــة« فقــط مــن أجــل الحصــول علــى الثانويــة التقنيــة التــي تخولــه متابعــة دراســاته العليــا.

الحلقات التأهيلية في التعليم التقني الثانوي

يمكــن إعــداد التالميــذ لشــهادتي الثانويــة التقنيــة أو الثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج وفــق برنامــج 
ــالث ســنوات بمعــدل حلقــة واحــدة فــي الســنة.  ــى ث ــدة عل ــة ممت ــى حلقــات تأهيلي ــزأ إل ــم المج التعلي
فــي هــذه الحالــة يحــق للتلميــذ الــذي ينهــي بنجــاح الحلقــات الثــالث التقــدم إلــى االمتحانــات الرســمية 
لشــهادتي التقنيــة والثانويــة المهنيــة  نظــام مــزدوج ضمــن الشــروط الخاصــة لــكل شــهادة أي بإنهائــه 
بنجــاح مجموعــات المــواد التعليميــة والتطبيقيــة العائــدة لــكل شــهادة. كمــا يحــق للتلميــذ الــذي ينهــي 
بنجــاح كل حلقــة تأهيليــة الحصــول علــى إفــادة رســمية بإنهــاء هــذه الحلقــة لالفــادة منهــا حيــث يلــزم.

التعليم المزدوج في التعليم الثانوي التقني

يحبــذ تطبيــق نظــام التعليــم المــزدوج فــي المرحلــة الثانويــة التقنيــة وخاصــة لإلعــداد للثانويــة المهنيــة  
نظــام مــزدوج  بهــدف توفيــر ارتبــاط أوثــق بيــن التعليــم واإلنتــاج الحقيقــي، وبالتالــي مالءمــة مهــارات 
التلميــذ األدائيــة مــع مواصفــات ســوق العمــل ومتطلباتــه. وقــد أشــارت الهيكليــة الجديــدة إلــى أهميــة 
تطبيــق التعليــم المــزدوج بالنســبة إلــى المؤسســات اإلنتاجيــة المشــاركة فيــه خاصــة لجهــة تزودهــا 

بالمهــارات البشــرية التــي ال تحتــاج إلــى تأهيــل أو تدريــب عنــد بداياتهــا بالعمــل لديهــا.

تحويل مسارات ضمن التعليم الثانوي بشقيه العام والتقني

يتيــح تطبيــق النظــام المجــزأ إلــى وحــدات تعليميــة فــي كل مــن التعليــم الثانــوي العــام والتعليــم الثانــوي 
التقنــي والمهنــي الفــرص المســتمرة أمــام تحديــد التلميــذ لمســاره التعليمــي فــي كل االتجاهــات 
واالفــادة مــن الوحــدات التعليميــة المحصلــة والمقــررة أساســًا فــي توجهــات الفــروع التــي يرغــب فــي 

االنتســاب إليهــا.

ثانيــًا : التدريــب المهنــي المجزأ
يتــم تدريــب المتعلميــن الذيــن أنهــوا المرحلــة االبتدائيــة ويرغبــون فــي اكتســاب مهنــة فــي وقــت مبكــر 
فــي مراكــز للتأهيــل المهنــي. يكــون التأهيــل فــي مهــن موصوفــة فــي ســوق العمــل. يمتــد هــذا التدريب 
ليغطــي ثالثــة مســتويات حيــث يطبــق فيهــا نظــام الوحــدات التدريبيــة المســتقلة ممــا يتيــح للمتــدرب 
إمكانيــة االنتقــال عموديــًا أي مــن وحــدة تدريبيــة معينــة إلــى وحــدة أخــرى ذات مســتوى أعلــى، أو أفقيــًا، 

ضمــن المســتوى نفســه للتــدّرب علــى مهنــة أخــرى فــي المجموعــة ذاتهــا مــن المهــن.

ــازه بنجــاح كل وحــدة تدريبيــة افــادة عمــل رســمية تخولــه ممارســة المهنــة  يمنــح كل متــدرب بعــد اجتي
بالمســتوى الــذي أعــد فيــه كمــا تخولــه متابعــة التــدرب فــي الوحــدة التدريبيــة التــي تليهــا وفــق الترتيــب 

المحــدد فــي ســلم المهــارات فــي لبنــان.

يتلقــى المتــدرب فــي كل وحــدة تدريبيــة مــا بيــن 600 و 900 ســاعة تدريــب بمعــدل وســطي للــدروس 
ــة. ــل 75 % للتطبيقــات العملي ــة نســبته 25 % مــن مجمــوع الســاعات مقاب النظري
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التـعليم الحـالية لشـهادات   الهـيكلية 
المـهني والتـقني فـي لبـنان

6 7 9 12
الصف

الكفاءة 
لمهنية ا

لتكميلية  ا
لمهنية ا اإلمتياز 

الفني

ســنة تحضيرية

اإلجازة 
الفنية

 اإلجازة
لتعليمية  ا

الفنية

البكلورية 
لتقنية ا

CAP

BP
TS

LT

LET

BT

الصف الصف الصف

التعليم العام

الثانوية 
لمهنية ا

عامل مؤهل عامل ماهر تقني 1

تقنــي عالي

تقني 2

سنتين

سنتين

٣ سنين

٣ سنين

٣ سنين

سنتين

سنتين
إختصاصي

SD

سوق العمل

سنتين

ينــال المتــدرب بعــد نجاحــه فــي الوحــدة الثالثة شــهادة الكفــاءة المهنية )CAP( التي تســمح لحاملها بالعمل 
فــي مصانــع المؤسســات اإلنتاجيــة وورشــها وفــي مياديــن النشــاطات الخدماتيــة بصفــة عامــل ماهــر فــي 
المهنــة كمــا تســمح لــه متابعــة تدريبــه فــي المســتويات المهنيــة العليــا النظاميــة وغيــر النظاميــة وفــق 

شــروط خاصــة تضعهــا المؤسســة التعليميــة المســتضيفة بالتنســيق مــع اإلدارة الرســمية.

يمكــن أن يلتحــق ببرنامــج التدريــب المهنــي المجــزأ هــذا المتســربون مــن التعليــم األساســي أو ســواهم، 
ويســتفيد مــن هــذا البرنامــج الراغبــون مــن الكبــار فــي االنتقــال مــن مهنة مكتســبة ســابقًا إلى مهنــة جديدة 
أو التأهيــل أو التحديــث فــي المهنــة الحاضــرة مــن أجــل الترقــي الوظيفــي. وتفتــح البرامــج لــكل فــرد فــي 
المجتمــع آفاقــًا متنوعــة ومتعــددة فــي مجــاالت الدراســة التطبيقية المؤدية إلى ممارســة مهنة موصوفة 

فــي ســوق العمــل.

أمــا شــروط القبــول فــي الوحــدات التدريبيــة وتفاصيــل محتــوى برامجهــا ومواصفاتهــا، فهــي مرتبطــة 
بمقتضيــات كل اختصــاص، ويتــم تحديدهــا دوريــًا وكلمــا دعــت الحاجــة، فــي مديرية التعليــم المهني والتقني 
بالتعــاون مــع وزارة العمــل والمؤسســة الوطنيــة لالســتخدام. بحيــث يقــوم التعليــم المهني والتقنــي بإعداد 

الــدورات للوحــدات التدريبيــة المشــار إليهــا وتنفيذهــا.

ثالثــًا : التأهيــل التقني المســتمر
توفــر مــدارس التعليــم المهنــي والتقنــي تأهيــاًل تقنيــًا للتقنييــن والمهنييــن المنخرطيــن فــي ســوق العمــل 
بهــدف تأهيلهــم بشــكل مســتمر لمســتجدات التكنولوجيــا وذلــك تحقيقــًا لمبــدأ التربيــة والتعليــم المســتمر 

ويمنــح التقنــي أو المهنــي بنهايــة كل دورة تأهيــل إفــادة تخصــص بالموضــوع الــذي تــم تأهيلــه فيــه.

فــي الرســم البيانــي التالــي صــورة توضيحيــة للهيكليــة الحاليــة لشــهادات التعليــم المهنــي والتقنــي توضــح 
كيفيــة الدخــول إلــى هــذه الشــهادات والتــدرج التربــوي فيهــا باإلضافــة إلى المســتوى الوظيفي في ســوق 
العمــل لــكل شــهادة. مــع االشــارة الــى ان االنتقــال مــن التعليــم المهنــي والتقنــي إلــى التعليــم العــام مــازال 
متوقفــًا بانتظــار تفعيــل دور التعليــم المجــزأ، تســهياًل لمعرفــة المســتوى األكاديمــي النظــري الــذي حّصلــه 

التلميــذ أثنــاء وجــوده فــي التعليــم المهنــي والتقنــي

هامش :  1- قرار مجلس الوزراء رقم 31 /2000  تاريخ 16 /8 /2000

الدرس األول
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بعــض االختصاصــات للتكميلية المهنية

محاسب مساعد- 
طاه- 
امين خدمة- 
مساعد ممرض - 
رعاية طفل- 
كهربائي ابنية - 
أخصائي في التجميل- 
تزيين- 

BP - BREVET PROFESSIONEL

بعــض االختصاصات لشــهادة البكالوريا الفنية  

العناية التمريضية - 
مساعد طبيب اسنان  - 
تكيف الهواء- 
مراقب صحي-  فنون األزياء 
صناعة الحلي وصياغة المجوهرات- 
السياحة والسفر- 
أمانة السر اإلدارية  - 
ميكانيك سيارات- 
ماكياج وتقليم األظافر - مرشدة تجميل  - 

التجميل والعناية بالبشرة  
المساحة- 

محاسبة ومعلوماتية - 
البيع والعالقات التجارية - 
 - IT تكنولوجيا المعلوماتية
االعالن - 
التجميل الداخلي  - 
الرسم معماري - 
البناء واالشغال العامة - 
الفندقية - 
الكهرباء  - 
االلكترونيك- 
التربية الحضانية  - 

BT - BAC TECHNIQUE

بعــض االختصاصات لشــهادة االمتياز الفني  

المعلوماتية اإلدارية - 
االنظمة والشبكات- 
المراجعة والخبرة في المحاسبة - 
اإلدارة والتسويق - 
الفنون االعالنية والغرافيكية - 
التربية الحضانية واالبتدائية - 
قياس النظر وصناعة األجهزة البصرية - 
الكهرباء - 
البناء واالشغال العامة- 
الفنون الزخرفية والهندسة الداخلية- 
مصور أشعة- 
ميكانيك سيارات- 
الفنون الزخرفية والهندسة الداخلية- 
العلوم المخبرية الطبية- 
الرقابة الصحية وسالمة الغذاء- 
تكنولوجيا وتقنيات البترول والغاز- 

المعلوماتية الصناعية - 
العلوم المصرفية - 
اإلدارة والتنظيم - 
اإلدارة الفندقية - 
الهندسة الداخلية - 
العناية التمريضية - 
صيانة األجهزة الطبية- 
االلكتروتكنيك- 
التدفئة والتبريد- 
التربية المختصة- 
علوم مختبرات أسنان- 
إلكتروميكانيك- 
المساحة- 
العلوم السياحية- 
تصميم الحلي - 
صياغة المجوهرات- 

بعض االختصاصات لشــهادة إلجازة الفنية 

المراجعة والخبرة في المحاسبة - 
اإلدارة والتسويق - 
المعلوماتية االدارية فرع البرمجيات- 
المساحة- 
العلوم التربوية- 
العناية التمريضية- 
تقنيات التصوير الطبي - 
العلوم السياحية- 
علوم مختبرات األسنان- 
ميكاترونيك السيارات- 
تطوير تطبيقات الهواتف الذكية- 

LT - LICENCE TECHNIQUE

TS - TECHNIQUE SUPERIEUR

الدرس األولالدرس األول
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

والتـقييم المـراقبة 

أدوات جـمع األدلـة والمـعلومات
التوصــل الــى أحــكام ترتكــز إلــى بيانــات او أدلــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج ونشــاطاته وأثــره 
علــى تعلــم الطــالب ضــروري لتحســين الممارســة والتأكــد مــن اســتفادة الطــالب منــه. المراقبــة 
ــة  ــق وبعــده باعتمــاد واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدل ــم خــالل التطبي والتقيي
تكــون صــورة شــاملة عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: 
االســتبيان، المالحظــة الصفيــة للنقاشــات والتفاعــل، النشــاطات، المجموعــات المركــزة، النصــوص 

ــار مــن هــذه األدوات واســتخدامها فــي الصــف.  ــة للطــالب. يمكــن للميســر اختي التفكري

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
 هل أحببت المواضيع المطروحة في هذا البرنامج؟ 

       نعم                    كال

لماذا؟

ما هي ثلث أفكار رئيسية التي تعلمتها من األنشطة؟

ما هي الصعوبات التي واجهتها في األنشطة؟ 
المالحظة الصفية )النقاشات، التفاعل( 

النشاطات

مجموعات مركزة

االستبيان

مجموعات مركزة

النصوص التفكرية للطالب

بعــد انتهــاء تطبيــق البرنامجخــالل التطبيــق او التعليم

 ما هو الدعم اإلضافي الذي تحتاج اليه من أجل اختيار االختصاص الجامعي واختيار المسار 
الدراسي المالءم؟

تعليقات أخرى:
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

النـشاطات الصـفية قائـمة لتـقييم 

 يلتزم الطالب باإلرشادات والتعليمات.

 تظهر إجابات الطالب فهم للموضوع.

 تظهر إجابات الطالب انفتاح، مرونة وتقبل للمواضيع المطروحة.

 يعبر الطالب عن أفكارهم بثقة وتسلسل.

يعطي الطالب أمثلة من حياتهم ويدعمون اجاباتهم بتحليل 
 منطقي.

 يبين الطالب فهم واع وايجابي ألنفسهم.

 ينجز الطالب النشاطات بسهولة ودون توجيهات كثيرة.

 يظهر الطالب القدرة على االبداع واالبتكار في انجاز النشاطات.

يستطيع الطالب استخدام المعلومات وتطبيقها بشكل يخدم 
 قراراتهم المتعلقة بالخيارات الدراسية والمهنية.

يربط الطالب فهمه لشخصياتهم بخياراتهم الدراسية والمهنية 
وعالم العمل.

غير مقبولمقبولجيد

مالحظات أخرى
مالحظات أخرى

الصـفية المـالحظة  قائـمة 

يظهر الطالب ايحاءات وتعابير تبين انتباههم للميسر 
 ولزمالئهم وفهمهم للموضوع.

 يظهر الطالب تركيز مستمر خالل الشرح والنشاطات.

 يعبر الطالب عن اهتمامهم وحماسهم للموضوع.

 يشارك الطالب في الصف ويجابوا على األسئلة.

يعبر الطالب عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وثقة ويسألون 
 أسئلة مفيدة ومرتبطة بالموضوع.

يبين الطالب الثقة في إتمام النشاطات الفردية والعمل 
 بمجموعات.

 يعتبر الطالب النشاطات مفيدة وممتعة.

 يستطيع الطالب اكمال النشاطات ومناقشتها بشكل متقن.

 يبين الطالب االنفتاح، احترام لآلخرين واالبتعاد عن األحكام.

يستطيع الطالب ان يعبروا عن األهداف التعليمية والمعارف 
والمهارات التي اكتسبوها.

مالحظاتنعم ال

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهنيبرنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

المـركزة المـجموعات 

أسئلة المجموعات المركزة

ماذا عرفت عن خيارات الدراسة ومهنة المستقبل قبل ان نبدأ البرنامج؟• 
ما هي األفكار التي غيرت طريقة تفكيرك بكيفية اختيارك لالختصاص في المستقبل؟• 
ما هي األمور التي سوف تقوم بها بشكل مختلف بعد البرنامج؟• 

يســتطيع الميســر طــرح أســئلة أخــرى تهــدف الــى تقييــم فهــم الطــالب للمواضيــع المقترحــة والتفكــر 
ــر البرنامــج علــى تفكيرهــم وســلوكياتهم. بتعلمهــم وتطبيقــه فــي حياتهــم اليوميــة، باإلضافــة الــى أث

التـفكري النـص 

اطرح احدى األسئلة التالية على الطالب واطلب منهم كتابة نص قصير لإلجابة عليها:

تحدث عن اإلنجاز الذي حققته في هذا البرنامج.• 
 مــا هــي برأيــك المهــارات التــي طورتهــا فــي هــذا البرنامــج؟ مــا هــي أهميتهــا فــي مجــال اختيــار مهنــة • 

المستقبل؟  
ما هي نقاط القوة التي تملكها وكيف يمكنك ان توظفها الختيار مهنة المستقبل؟• 
ما هي األفكار التي كونتها عن نفسك وبالتالي مهنتك المستقبلية؟• 
ما هي األمور التي احببتها في البرنامج؟ ما هي األمور التي لم تحبها؟ لماذا؟• 
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إن تطويــر مهــارات الحيــاة او المهــارات الحياتيــة يّخــول الطــالب اتخــاذ القــرارات المدروســة فيمــا يتعلــق 
بحياتهــم ومســاراتهم الدراســية والمهنيــة، ويعــزز ثقتهــم بنفســهم وحوافــز اإلنجــاز والتوقعــات اإليجابيــة 
لمســتقبلهم. فهــذه المهــارات تحّضرهــم للتمتــع بحيــاة منتجــة وتعــّزز قدراتهــم فــي اعتمــاد ســبل العيــش 
المســؤول والصحــي والســلوك اإليجابــي بهــدف االعتمــاد علــى النفــس، التكيــف مــع اآلخريــن ومواجهــة 
التحديــات. غالًبــا مــا يتــم إغفالهــا فــي النظــام التربــوي التقليــدي وأســاليبه التــي تركــز علــى الجانــب 
األكاديمــي وتهمــل المهــارات الشــخصية والنفســية االجتماعيــة، األمــر الــذي يضــع الطــالب أمــام تحديات 

جديــة حيــن يعمــدوا إلــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن الدراســة ومهنــة المســتقبل. 

 تتمثــل المقاربــة األساســية فــي تجــاوز هــذه التحديــات فــي توفيــر تدريبــات »مهــارات الحيــاة« كأســاس 
ونقطــة انطــالق لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي ودعــم الطــالب فــي مراحلهــم االنتقاليــة داخــل وخــارج 
المدرســة. فقــد أثبتــت تدريبــات مهــارات الحيــاة قدرتهــا فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي تصرفــات الطــالب 
وســلوكياتهم وطــرق تفكيرهــم، وبالتالــي تحســين تحصيلهــم العلمــي وقدرتهــم علــى إدارة ذاتهــم 

وحياتهــم بشــكل واع ومســؤول مــن أجــل تحقيــق النجــاح والتقــدم.

ــز وعيهــم  ــة لديهــم مــن خــالل تعزي ــة إيجابي ــر هوي ــى دعــم الطــالب فــي تطوي ــدة إل تهــدف هــذه الوح
بســماتهم وخصائصهــم الشــخصية وقيمهــم وقدراتهــم وميولهــم، وتعزيــز تحمــل مســؤولية حياتهــم 

التربويــة والمهنيــة.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة المهــارات التــي يحتاجهــا الطــالب فــي حياتهــم الشــخصية والمهنية. فهي تشــمل درســين: 
وعــي الــذات والثقــة بالنفــس واتخــاذ القــرارات. يجــب إعطــاء هــذه المهــارات كمتطلــب أساســي 

للمهــارات الالحقــة المتقدمــة فــي البرنامــج.

المـقدمة
مقـدمة

يركــز هــذا القســم علــى بنــاء مهارتــي وعــي الــذات والثقــة بالنفــس باعتبارهمــا مهارتيــن أساســيتين 
تمّكــن الطــالب والشــباب مــن تعزيــز وعيهــم ألنفســهم أي فهمهــم لشــخصياتهم وعناصرهــا وادراكهــم 

ــة.  لقدراتهــم وميولهــم والدراســية والمهني

 وعــي الــذات او فهــم الشــخصية هــو أن تتوفــر لديــك معرفــة واضحــة بشــخصيتك وتجربتــك، بمــا فــي 
ذلــك القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، الميــول، الخبــرات، االهتمامــات، اإلنجــازات، 
الدوافــع والقيــم. يتطلــب وعــي الــذات او فهــم الشــخصية تخصيــص بعــض الوقــت للتعــّرف على نفســك 
جيــدا، وهــذا يعنــي القيــام بتقييــم دقيــق يســمح بإبــراز هــذه النواحــي: تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، 
المميــزات او الخصائــص، اكتشــاف الميــول الشــخصية، معرفــة الفــرص المتاحــة، وتحديــد مــا تحتــاج إلــى 

تحســينه واكتســابه مــن مهــارات ومعــارف للتوفيــق بيــن أهدافــك المهنيــة والدراســية.

مــن هــذا المنظــور، يســّهل وعــي الــذات او فهــم الشــخصية عمليــة أخــذ القــرارات المتعلقــة بالمســارات 
ــذات وتكييــف الســلوك والتوجــه نحــو  ــة تتــالءم مــع هــذه المعرفــة الشــاملة عــن ال ــة والمهني التعلمي
تحســين نمــط الحيــاة لتحقيــق األهــداف. يمنــح وعــي الــذات األشــخاص حــس التمّكــن والفعاليــة الذاتيــة 
التــي تنشــأ مــن اإلحســاس بالمســؤولية الشــخصية واالســتقاللية والقــدرة علــى التأثيــر بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة. وبالتالــي فهــو يعــّزز ثقتــك بنفســك مــن خــالل زيــادة تقديــرك لنقــاط قوتــك وتســهيل عمليــة 
تطويــرك لقدراتــك والتركيــز علــى النمــو الشــخصي والمهنــي مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التعلميــة 

والمهنيــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تنمية معرفتهم بشخصياتهم وتقديرهم لذاتهم ولقدراتهم. - 
تطوير مفهوم إيجابي للذات. - 
 إدراك أهميــة الميــول والقــدرات الشــخصية فــي اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمســار الدراســي - 

والخيارات المهني.  

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي
النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. اطلــب مــن الطــالب تخصيــص ملــف لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي 

واالحتفــاظ بــأوراق النشــاطات فيــه.

 وعـــي الـــذات والثـــقة بالنـــفس

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
اطرح على الطالب األسئلة التالية: - 

من نعتبره قدوة لك؟  لماذا؟ • 
ما هي الخصائص او المميزات التي يمتلكها الشخص؟• 
هل كلنا نتشابه من حيث الشخصيات؟ لماذا؟• 
كيف نختلف؟ وكيف تؤثر هذه االختالفات على الخيارات التي نتخذها في حياتنا؟ • 
ماذا عن الخيارات المتعلقة بمهنة المستقبل واالختصاص؟ • 
ما هي أهمية فهم الشخصية في اختيار المهنة واالختصاص؟ • 

إضــــــاءة:  يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب إليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة 
مختلفــة. لكــن يجــب لفــت النظــر ان لــكل طالــب شــخصية فريــدة مــن حيــث القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، 
األفــكار، الميــول، الخبــرات، اإلنجــازات، الدوافــع والقيــم. وبالتالــي لــكل منهــم ميــول واهتمامــات مختلفــة ومســار مهنــي خــاص 

يمكــن اكتشــافه وتحديــده. 

النشــــاط األول
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 

إضــــــاءة:   قــد يحتــاج بعــض الطــالب الــى المســاعدة فــي إنجــاز هــذا النشــاط. يمكنــك إعطــاء بعــض األمثلــة الشــخصية 
لســؤالين ومشــاركتها معهــم مــن أجــل بنــاء الثقــة وتشــجيعهم علــى االنفتــاح.

 اعط الطالب الوقت إلنجاز النشاط، وأثناء ذلك أجب على األسئلة الفردية التي يمكن ان يطرحها - 
الطالب.   

بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب إليهم مشاركة أبرز األشياء التي تعلموها عن أنفسهم: - 
ما هي الخصائص التي تميزك؟• 
ما هي مهاراتك؟• 
ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ ما هو هدفك المهني؟• 
هل تغير هذا الهدف؟  • 

ــة  ــا باتخــاذ قــرارات واعي ــي توفــر المعلومــات التــي تســمح لن ــاءة:   يمكــن لفــت النظــر ان هــذه المعرفــة والوعــي الذات إضــــ
ــي نختارهــا. ــة واالختصاصــات الت ــق بالفــرص التعلمي تتعل

النشـــاط الثـاني
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب إليهم مشاركة أبرز األشياء التي تعلموها عن أنفسهم:- 

ما هي المهارات التي تعتبرها أساسية في العمل والدراسة؟ لماذا؟• 
 مــا هــي أبــرز المهــارات األقــوى لديــك؟ هــل لديــك أي تصــور للمهــن التــي تحتــاج مثل هــذه المهارات؟ • 

ما هي؟  
ما هي المهارات التي تحتاج الى تحسين؟ كيف يمكنك ان تحسنها؟• 

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
قسم الطالب الى ازواج واطلب من كل منهم أخذ األدوار في طرح العبارات التالية على - 

اآلخر الذي بدوره يكمل العبارات ويدونها على ورقة، وثم كتابة سببين لكل منها.

هوايتي المفضلة:• 
مكاني المفضل:• 
مادتي المفضلة:• 
3 خصائص تميزني:• 
حلمي للمستقبل:• 

 قســم الطــالب الــى ازواج واطلــب مــن كل منهــم تحضيــر 5 أســئلة لطرحهــا علــى زمالئهــم - 
تتعلق بشخصياتهم واهتماماتهم وثم مقابلتهم. بعد االنتهاء، ناقش النشاط مع الطالب.  

 اطلب من الطالب رسم انفسهم او ما يمثلهم على الورقة، وثم كتابة فقرة يصفون فيها - 
نظرتهم ألنفسهم وفقرة أخرى يصفون فيها كيف ينظر لهم اآلخرين، وثم مشاركتها مع    

اآلخرين.  
 اطلب من الطالب تحضير منشور اعالني يبرزون فيه اسمهم، خصائصهم، هواياتهم، وغيرها - 

من لتفاصيل المتعلقة بهم، وثم مشاركتها مع الصف.  

الدرس األول الدرس األول
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النشـاط الثـاني: تقيـيم ذاتـي للمهـاراتالنشـاط األول: مـهنتي المسـتقبلية

االسماالسم التاريخالتاريخ

أجــب عــن األســئلة أدناه بما تعرفه عن نفســك.

مــا هــي الخصائــص التــي تجعلني مميز)ة(؟

مــاذا أريــد أن أصبــح في المســتقبل؟ لماذا؟

مــا هــي المهــارات التي أريد أن أطورها؟

هــدف مهنــي أريد أن أحققه:

خطوة يمكن ان أتخذها لتحقيق هدفي:

الدرس األول الدرس األول

التعــاون والتعامل مع اآلخرين

التواصل

إدارة الذات

إدارة التعلم

أتعاون مع اآلخرين بسهولة

أستطيع أن أعمل في فريق 

أحترم أفكار اآلخرين وآراءهم

أتشارك معلوماتي مع اآلخرين

أعبر عن أفكاري بوضوح، دقة وايجاز

أستمع الى اآلخرين بانتباه

 لغة جســدي تعكس ثقتي بنفســي 
وانفتاحــي على اآلخرين

أطرح أسئلة هادفة

أضع أهداف واقعية وأنظم أولوياتي

أتحمل مسؤولية خياراتي، قراراتي، وأعمالي 

أعي القيم التي تعنيني وتحدد خياراتي

أقيم وأطور أداءي 

أتحمل مسؤولية تعلمي وخياراتي األكاديمية

أعي نقاط قوتي وميولي واهتماماتي

أحسن مهاراتي وأعمل على تطوير ذاتي  

أســتخدم المعلومات التخاذ قراراتي 
األكاديمية

المهارة

                       المستوى

لم أمارس 
هذه المهارة 
وال معلومات 

لدي عنها

مارست 
هذه المهارة 

بطرقة 
مقبولة

مارست 
هذه المهارة 

بطريقة 
جيدة

مارست 
هذه المهارة 

بمحدودية

هنــاك مجموعــة مــن المهــارات التــي تحتاجهــا لتكــون شــخًصا فعــااًل فــي مدرســتك وعائلتــك ومجتمعــك 
المحلــي. تســاهم هــذه المهــارات فــي بنــاء العالقــات مــع اآلخريــن، وضــع وتحقيــق األهــداف، التطــور 
الشــخصي والتقــدم األكاديمــي، والعمــل المنتــج. تعتبــر هــذه المهــارات أســاس فــي المدرســة، الجامعــة 
والعمــل. قيــم نفســك واختــر المربــع الــذي يصــف مســتوى مهارتــك فــي كل مجموعــة مــن المهــارات أدناه. 



الوحدة األولى | مهارات الحياةالوحدة األولى | مهارات الحياة
شــر

عا
 ال

ف
ص

ال

شــر
عا

 ال
ف

ص
ال

127 126

قراءات إضافية 

وعــي الــذات، الثقة بالنفس واإلرشــاد والتوجيــه المهني
وعــي الــذات وفهــم الشــخصية هــي المعرفــة التي يكتســبها الطــالب حول نواح مختلفة في شــخصيتهم، 
بمــا فــي ذلــك نقــاط القــوة والضعــف، المعتقــدات، الميــول، القيــم والعواطــف. إنهــا عمليــة مســتمرة 

تســاعدهم فــي معرفــة أنفســهم بشــكل أفضــل لتحديــد خياراتهــم الدراســية ومهنة المســتقبل.

تحقيــق وعــي الــذات هــو الخطــوة األولــى التــي يحتاجهــا المــرء ليبــدأ رحلته االســتطالعية للميــول المهنية 
المحتملــة. يتطلــب وعــي الــذات أخــذ الوقــت الكافــي الستكشــاف مــا يحبــه ومــا ال يحبــه الطــالب، 
ــه  ــه تحســينها. إنهــا توضــح ل ــي ينبغــي علي ــي يحســنها واألمــور الت ــه وضعفــه، واألمــور الت ونقــاط قوت
المســار لمعرفــة مقدراتــه الكامنــة مــن خــالل تمكينــه مــن معرفــة رغباتــه وميولــه الفطريــة وتوجهــه نحــو 
تحقيــق نمــوه الشــخصي والمهنــي. يتمثــل الجــزء الهــام فــي تحقيــق وعــي الــذات او معرفــة الشــخصية 

فــي التعــرف إلــى القيــم الشــخصية للمــرء، والــذي يســاعد فيمــا بعــد فــي اختيــار مهنــة المســتقبل.

ليــس مــن الضــرورة أن تتحقــق مســألة وعــي الــذات او فهــم الشــخصية بشــكل تلقائــي، فهــي عمليــة 
مســتمرة وتدريجيــة. لكــن مــن الواجــب تعليــم الطــالب تقديــر وتقبــل أنفســهم، وهــذا يســاعدهم فــي 
تحديــد المميــزات التــي يقّدرونهــا ويرغبــون بهــا وبنــاء صــورة إيجابيــة عــن الــذات. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل تشــجيع وعــي الــذات، التركيــز علــى واســتغالل نقــاط القــوة التــي يمتلكونهــا وغــرس ملكــة األمــل 

وإرادة اإلنجــاز.

القدرة: القدرة على القيام بشيء ما فكري أو مادي.- 
مثــل -  مجــاالت  فــي  التعلــم  علــى  القــدرة  أو  للشــخص  الطبيعيــة  القــدرة   الكفــاءة: 

التكنولوجيا واالتصاالت والعلوم وما إلى ذلك؛ إمكانات، أو موهبة لتعلم مهارات معينة.  
الميول: الممارسات او المواضيع التي يحبها الفرد والتي تؤثر على الخيارات التي يقوم بها.- 
المهارة: القدرة على القيام بشيء ما نتيجة للتدريب أو الممارسة أو المعرفة.- 
 القيــم: األفــكار والمبــادئ والمســائل األخــرى التــي يعتقــد الفــرد أنهــا مهمــة وبالتالــي - 

تحــدد القــرارات التــي يقــوم بهــا وتؤثــر علــى ســلوكه. يعــد تحديــد القيــم الشــخصية جــزًءا    
مهًمــا مــن فهــم الميــول المهنيــة والتعلميــة. فــي هــذا الســياق، تشــير كلمــة »قيمــة«    
للمجتمــع.  يقدمهــا  التــي  والمســاهمة  نفســه  العمــل  تجــاه  المــرء  بــه  يشــعر  مــا  إلــى    
فــي  والنجــاح  بالرضــا  يشــعرون  قيمهــم  يطابــق  تخصًصــا  يختــارون  الذيــن  النــاس  معظــم    

حياتهم المهنية.  

مقـدمة
اتخــاذ القــرار هــو عمليــة تحديــد واختيــار البدائــل بنــاًء علــى قيــم ومعتقــدات صانــع القــرار والمعلومــات أو 
األدلــة الموجــودة. يتخــذ الطــالب الكثيــر مــن القــرارات كل يــوم، بعضهــا ســهل والبعــض اآلخــر صعــب. 
تتزايــد صعوبــة هــذه القــرارات مــع تقدمهــم فــي العمــر وتصبــح تأثيراتهــا أكبــر علــى حياتهــم ومســارهم 

الدراســي والمهنــي.
  

فــي كثيــر مــن االحيــان، يقــوم الطــالب باتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى ردة فعــل لحــاالت او ظــروف معينــة 
دون إعطــاء أي اعتبــار مــدروس لخياراتهــم وقــد يترتــب علــى بعــض منهــا عواقــب ال يســتهان بهــا طويلــة 
ــق بحياتهــم ممــا  ــان أخــرى ال يكــون لهــم دور فــي اتخــاذ قــرارات تتعل ــى دائمــة. وفــي أحي األجــل أو حت

ينعكــس ســلًبا علــى تجاربهــم الحياتيــة. 

تعتبــر مهــارة اتخــاذ القــرار مهــارة حياتيــة أساســية يمكــن تعليمهــا للطــالب، وهــي إحــدى أبــرز المهــارات 
التــي تمكــن الطــالب مــن التخطيــط الفعلــي لمــا يريــدون تحقيقــه فــي مجــاالت حياتهــم المختلفــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

اكتساب مهارة اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة في مختلف مجاالت الحياة. - 
التفكير في الخيارات المتاحة وعواقبها عند اتخاذ القرارات.- 
استخدام خطوات اتخاذ القرارات المتبعة في هذا الدليل.- 
 إدراك أهميــة المعلومــات فــي عمليــة اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمســار الدراســي والخيــارات - 

المهنية.  

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:   يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت.

اتخـــاذ القـــرارات

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
اطرح على الطالب األسئلة التالية: - 

هل سبق وأن اتخذت قراًرا أدى بك إلى نتائج لم تتكن تتوقعها؟• 
كيف يمكننا أن نقرر إذا كان علينا القيام بأمر ما أم ال؟• 

ناقش مع الطالب مفهوم وأهمية اتخاذ القرارات. استخدم هذه األسئلة للمناقشة:- 
ما هو مفهوم اتخاذ القرار؟• 
أين تكمن أهميته؟• 
كيف يؤثر على حياتنا؟• 

اطلب من الطالب مشاركة أفكارهم مع الصف.- 

النشــــاط األول
 قســم الطــالب إلــى مجموعــات ووزع أوراق النشــاط األول علــى الطــالب واشــرح التعليمــات، - 

ثم تأكد أنها واضحة للجميع.  
 وزع المقصوصــات واطلــب مــن الطــالب مطابقــة كل نــوع مــن أنــواع متخــذي القــرارات مــع - 

ــك شــرح  ــك اعــداد نســخ وقــص األنمــاط والتعريفــات مســبقا. قــد يتوجــب علي ــا. علي تعريفه   
بعض أنواع أو أنماط اتخاذ القرار لكن تأكد من عدم اعطاء األجوبة.    

 ناقــش مــع الطــالب أي نــوع مــن متخــذي القــرار هــم باالرتــكاز إلــى أنمــاط اتخــاذ القــرار التــي - 
تعرفوا عليها. اطرح عليهم األسئلة التالية:  

أي نوع من متخذي القرار أنت؟• 
ــذي •  ــج التــي ترتبــت علــى القــرار ال ــن. مــا هــي النتائ ــة كان عليــك فيهــا اتخــاذ قــرار معي  اســترجع تجرب

اتخذته؟  
أي اختالف كان يمكن أن يتحقق لو أنك اعتمدت مقاربة منطقية التخاذ القرار؟• 

النشــاط الثاني
 فــي نفــس المجموعــات، وزع علــى الطــالب األوراق الخاصــة بالنشــاط الثانــي والســيناريوهات - 

المختلفة المرافقة. واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.  
 بعــد أن ينهــي الطــالب هــذا النشــاط، اطلــب إلــى كل مجموعــة مشــاركة إجاباتهــم مــع الصــف - 

ــن  ــة اتخــاذ القــرار موضحيــن مــاذا تتطلــب كل خطــوة وأي والخطــوات التــي اتبعوهــا فــي عملي   
تكمن أهميتها.  

ــاءة:   ســوف يتعلــم الطــالب نمــوذج اتخــاذ القــرار هــذا العتمــاده فــي خياراتهــم الدراســية والمهنيــة فــي مراحــل الحقــة.  إضــــ
تتوافــر ســيناريوهات مختلفــة يمكــن اســتخدامها لهــذا النشــاط. لكــن بإمكان الميســر اعتماد ســيناريوهات مختلفــة إذا ارتأى ذلك.

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة:
 اختــر او حضــر قصــة فيهــا ســيناريو يحتــاج الــى اتخــاذ قــرار معيــن. اقرءهــا للطــالب وثــم قســم - 

الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم التفكــر بموازنــة الخيــارات المتاحة وايجابياتها وســلبياتها    
وثم التوصل ال قرار مناسب كمجموعة ومشاركته مع باقي الصف.  

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار حــدث او تجربــة معينــة تتطلــب - 
اختيــار قــرار وتحضيــر عــرض عنهــا يتضمــن وصــف دقيــق لهــا، العوامــل التــي تؤثــر بهــا، الخيــارات    

او البدائل المتوفرة، سلبيات وايجابيات كل منها، الخطوات المتبعة، والقرار النهائي.    
ــر مســرحية يمثلــون فيهــا أحــداث قصــة -   قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم تحضي

تتطلب منهم اتخاذ قرار معين.   
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة قصــة قصيــرة تــدور احداثهــا - 

حول قرار معين ورسم شخصياتها وثم عرضها في الصف.   

الدرس الثاني الدرس الثاني
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النشـاط األول : أي نـوع من متخـذي القـرار أنت؟ 

التاريخاالسم

أي نــوع مــن متخــذي القرار أنت؟

أنمــاط اتخاذ القرار

يعتمــد األشــخاص مقاربــات مختلفــة فــي اتخــاذ القــرار تعكــس أنمــاط مختلفــة لعمليــة اتخــاذ القــرار. فيمــا 
يلــي بعًضــا منهــا:

النشـاط الثاني : اتخـاذ القـرار المـنطقي

التاريخأســماء أفراد المجموعة

ــذي أعطــي لــك واســتعمل  ــة اتخــاذ القــرار، اعتمــد الســيناريو ال بعــد أن وضعــت الئحــة بخطــوات عملي
الخطــوات لتتخــذ قــراًرا.

في مجموعتك، ضع الئحة بخطوات عملية اتخاذ القرار الواردة أدناه من 1إلى6.

حــدد القــرار    وازن الخيــارات  تأمــل بالقــرار   

القرار اتخذ  ضــع الئحــة بخياراتــك   اجمــع المعلومــات   

١

2

3

4

5

٦

حــدد القرار الــذي عليك اتخاذه.

فكــر بالمعلومــات التــي تحتاجهــا لفهــم القــرار والخيارات التــي تمتلكها.

الخيار أ:

الخيار ب:

الخيار ج:

الخيار د:

ضــع الئحــة بكافة خياراتك. 

المقــرر المتهور

المقرر القدري

المقرر التأجيلي

المقرر الخنوع

المقرر الضائع

المقرر الحدسي

المقرر غير الفاعل

المقرر المتهرب

المقــرر المعتمد 
على األمان

المقرر والمخطط 
المنطقي

 الذي يعمد الى اعتماد أول خيار يتراءى أمامه دون التفكير بالقرار.

الذي يترك القرار للقدر أو البيئة المحيطة.

الذي يتخذ القرار باالرتكاز إلى ما يحس انه مناسًبا.

الذي يتحّمل مسؤولية القرار لكن ال يقوم بأي خطوة التخاذه.

الذي يؤخر عملية اتخاذ القرار والتفكير به بجدية واتخاذ 
الخطوات الالزمة.

 الذي يتوه ويعجز عن اتخاذ القرار ألنه هدر الوقت الكثير على جمع 
المعلومات وتحليل الخيارات والبدائل.

 الذي يتجنب القرار أو يأخذ قرار يناقض التحليل الذي توصل إليه، ما 
يسمح له باعتماد قرار مقبول اجتماعًيا دون أن يتحمل المسؤولية.

 الذي يعمد دائًما إلى اعتماد الخيار األسلم أو الخيار الذي 
فيه أقل نسبة من المجازفة.

 الذي يأخذ بعين االعتبار البدائل، ويعتمد استراتيجية ترتكز 
إلى مقاربة منهجية منطقية.

الذي ال يتخذ قراًرا مستقاًل ويعتمد آراء شخص آخر، وبشكل خاص 
عندما تتعارض هذأ القرار مع القيم واالعتقادات.
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الدرس الثاني الدرس الثاني

وازن خياراتــك. مــا هــي النتائــج الســلبية واإليجابيــة لكل خيار؟

الخيار أ 

الخيار ب

الخيار ج

الخيار د

النتائج الســلبيةالنتائــج اإليجابية

وازن خياراتــك. مــا هــي النتائــج الســلبية واإليجابيــة لكل خيار؟

تأمــل بالقــرار الــذي اتخذتــه. هــل هــو القــرار المناســب لــك؟ لمــاذا؟ ولمــا ال؟ هــل مــن 
اعتبــارات أخــرى يجــب أن تأخذهــا فــي الحســبان؟

السـيناريوهات
الســيناريو أ

تريــد االنضمــام الــى فريــق كــرة الســلة فــي ضيعتــك، ولذلــك يجــب عليــك ان تتمــرن ســاعتين كل 
ــك  ــل مــن شــأن هوايتــك وتمضيت ــن مــن رفاقــك ال يكفــون عــن التقلي ــوم بعــد المدرســة. اال ان اثني ي
الوقــت فــي التدريــب. قبــل مبــاراة التأهــل الــى الفريــق بنهــار واحــد فقــط، كنــت تتــدرب فــي الملعــب 
عندمــا انضمــوا اليــك وطلبــا منــك االنضمــام اليهــم لخــوض مبــاراة ألعــاب الفيديــو االلكترونيــة المفضلــة 

لديــك. مــاذا ســتفعل؟

الســيناريو ب
ــة، اال ان  ــت مشــوق لحضــور الحفل ــالد احــدى زمــالءك فــي الصــف وان ــد مي ــى عي ــك ال ــم دعوت لقــد ت

ــه. هــل ســتلبي الدعــوة؟ ــم دعوت ــم تت صديقــك المفضــل ل

الســيناريو ج
يصــادف عيــد ميــالد رفيقتــك المفضلــة األســبوع القــادم ويجــب ان تشــتري لهــا هديــة للمناســبة لذوقهــا 

واهتماماتهــا، اال أنــك ال تســتطيع االختيــار. مــا هــي الهديــة التــي اخترتهــا؟ لمــاذا أخترتهــا وليــس غيرهــا؟

الســيناريو د
إنــك تخطــط للقيــام برحلــة مــع األصدقــاء خــالل عطلــة األســبوع، لكــن ثمــة أقــارب لــم تلقاهــم منــذ فتــرة 

يــودون زيارتكــم بعــد قدومهــم مــن الســفر. ماذا ســتفعل؟
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نمـــوذج اتخـــاذ القـــرار المـــنطقي

حــدد المشــكلة/المعطيات/القرار الواجــب اتخاذه:
تتمثل الخطوة األولى بقدرتك على تحديد ووصف القرار الواجب اتخاذه.

جمــع المعلومات
ــك  ــك أن تعــّد أبحاث ــاذه. يشــتمل ذل ــع المعلومــات حــول القــرار الواجــب اتخ ــة هــي تجمي الخطــوة التالي

ــراء. ــى الخب ــارب والتحــدث إل ــم التج ــى األصدقــاء، تقيي ــن تكــون، التحــدث إل وتفهــم َم

الئحــة الخيارات والبدائل
في هذه الخطوة فكر بالخيارات المتاحة والبدائل وعقباتها استناًدا إلى ظروفك.

موازنــة ومقارنة الخيارات
فكــر بالنتائــج اإليجابيــة والســلبية لــكل مــن الخيــارات المتاحــة لتتمكــن مــن تحليــل كل منهــا وتتوصــل إلــى 

فهــم كامــل لكيفيــة تأثيــر كل منهــا عليــك وعلــى حياتــك. اســتخدم المعلومــات التــي قمــت بتجميعهــا.

القرار اتخذ 
باالرتكاز إلى التحليل الذي أجريته حول الخيارات المتاحة، اتخذ القرار. 

قّيم/تأمــل القرار
بعــد أن اتخــذت قــرارك، خــذ الوقــت الكافــي لتفكــر بالنتائــج المترتبــة علــى القــرار وتأكــد أن القــرار يناســب 

ظروفــك، يعكــس قيمــك ويســاعدك فــي تحقيــق أهدافك.

أي نــوع مــن متخــذي القرار أنت؟

أنمــاط اتخاذ القرار
يعتمــد األشــخاص مقاربــات مختلفــة فــي اتخــاذ القــرار تعكــس أنمــاط مختلفــة لعمليــة اتخــاذ القــرار. فيمــا 

يلــي بعًضــا منهــا:
المقرر المتهور: الذي يعمد الى اعتماد أول خيار يتراءى أمامه دون التفكير بالقرار.- 
المقرر القدري: الذي يترك القرار للقدر أو البيئة المحيطة.- 
 المقــرر الخنــوع: الــذي ال يتخــذ قــراًرا مســتقاًل ويعتمــد آراء شــخص آخــر، وبشــكل خــاص عندمــا - 

تتعارض هذأ القرار مع القيم واالعتقادات.  
المقرر التأجيلي: الذي يؤخر عملية اتخاذ القرار والتفكير به بجدية واتخاذ الخطوات الالزمة.- 

قراءات إضافية 

 المقــرر الضائــع: الــذي يتــوه ويعجــز عــن اتخــاذ القــرار ألنــه هــدر الوقــت الكثيــر علــى جمــع - 
المعلومات وتحليل الخيارات والبدائل.  

المقرر الحدسي: الذي يتخذ القرار باالرتكاز إلى ما يحس انه مناسًبا.- 
المقرر غير الفاعل: الذي يتحّمل مسؤولية القرار لكن ال يقوم بأي خطوة التخاذه.- 
ــه، مــا -  ــذي توصــل إلي ــل ال ــب القــرار أو يأخــذ قــرار يناقــض التحلي ــذي يتجن  المقــرر المتهــرب: ال

يسمح له باعتماد قرار مقبول اجتماعًيا دون أن يتحمل المسؤولية.  
 المقــرر المعتمــد علــى األمــان: الــذي يعمــد دائًمــا إلــى اعتمــاد الخيــار األســلم أو الخيــار الــذي - 

فيه أقل نسبة من المجازفة.  
 المقــرر والمخطــط المنطقــي: الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار البدائــل، ويعتمــد اســتراتيجية ترتكــز - 

إلى مقاربة منهجية منطقية.  
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  الوحـدة الثـانية: اسـتكشاف مـهنة المسـتقبل
لـها والتـخطيط 

ــا حــول  ــا ذهنًي ــي حيــث ُيجــري الطــالب عصًف ــط المهن ــة التخطي ــة هــو جــزء مــن عملي استكشــاف المهن
خيــارات العمــل الموجــودة، ويعمــدون إلــى اســتقصائها بدقــة وتحديــد تلــك التــي تتناســب مــع مهاراتهــم، 
ميولهــم وقيمهــم المهنيــة. يدفعهــم إلــى جمــع المعلومــات حــول عالــم العمــل والمهــن المســتقبلية، 
األمــر الــذي يمكنهــم مــن فهمهــا، اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم واختيــار فــرص الدراســة او مســار 

دراســي يتــالءم مــع متطلباتهــا.

يــزود االستكشــاف المهنــي الطــالب بالمعلومــات الضروريــة لتطويــر المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم 
مــن تحديــد الميــول المهنيــة األوليــة والطموحــات المهنيــة المســتقبلية. ومــن خاللهــا، يقــوم الطــالب 
بالتعــرف إلــى المواصفــات والمؤهــالت لمختلــف المهــن، المراكــز الوظيفيــة وغيرهــا مــن العوامــل 

ليحــددوا المهنــة المســتقبلية.

يشــتمل أيضــا تقييــم إيجابيــات وســلبيات بعــض الخيــارات المهنيــة ومميزاتهــا وغيرهــا مــن المســائل التــي 
تتعلــق بطبيعــة المهنــة وخصائصهــا، مثــل اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر لتحويــل الحلــم المهنــي إلــى واقــع، 
وتحليــل األكالف )اختيــار مهنــة يحبهــا الفــرد ذات دخــل وتقديمــات محــدودة، او اختيــار مهنــة قــد ال 
ترضــي الفــرد لكــن تضمــن راتــب مرتفــع وتقديمــات أخــرى(، مــن أجــل االختيــار األنســب منهــا، واســتخدام 
ــارات التخــاذ القــرارات حــول مــاذا يريــدون أن يحققــوا فــي  المعلومــات التــي جمعوهــا حــول هــذه الخي

المســتقبل.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــتمل هــذه الوحــدة علــى درســين يعّرفــان الطــالب علــى أنمــاط الشــخصيات والمجــاالت المهنيــة 

المرتبطــة بهــا وتحديــد مجــال الميــول المهنيــة الرئيســية بالنســبة لهــم.

مقـدمةالمـقدمة
اختيــار مهنــة المســتقبل مــن أهــم القــرارات التــي يتخذهــا الطــالب فــي حياتهــم. وبالتالــي فــإن تجميــع 
المعلومــات عــن الــذات والمهــن المتوافــرة فــي المراحــل المبكــرة يشــكل خطــوة ضروريــة وأساســية فــي 
التخطيــط للمســارين الدراســي والمهنــي. وفــي حيــن أن هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أخذهــا 
بعيــن االعتبــار عنــد اتخــاذ هــذا القــرار، يبقــى العامــل األهــم اختيــار المهنــة التــي تتوافــق مــع شــخصية 

المــرء وميولــه.

إن فهــم أنمــاط الشــخصيات المختلفــة والميــول المهنيــة وموقــع الطــالب منهــا ليــس فقــط يســاعدهم 
فــي يكويــن فهــم معمــق لشــخصياتهم، بــل يشــكل الوســيلة التمهيديــة لتحديــد المهــن المرشــحة لتكــون 
األنســب لهــم، وذلــك مــن خــالل التوفيــق بيــن شــخصياتهم وميولهــم المهنيــة وربــط الســمات الشــخصية 

بالخيــارات المهنيــة المحتملة. 

يتــم تقســيم المهــن وربطهــا بأنمــاط الشــخصيات المختلفــة باالســتناد إلــى خصائصهــا المشــتركة، مثــل 
طبيعــة أو نــوع المهنــة والمهــارات والمعــارف المرتبطــة بهــا باإلضافــة إلــى الواجبــات والمســؤوليات 
المقترنــة بهــا. أنمــاط الشــخصيات المختلفــة المرتبطــة بالميــول المهنيــة هــذه هي: الشــخصية التقليدية؛ 

الواقعيــة؛ االســتقصائية؛ الفنيــة؛ االجتماعيــة؛ والمبــادرة. 

ــة مالئمــة مــع شــخصية الفــرد لكــن ال تتناســب مــع أوضاعــه،  ــول المهني مــن المحتمــل أن تكــون المي
ويعــود ذلــك الــى عوامــل أخــرى مثــل مســتقبل المهنــة وفــرص العمــل، الرواتــب، والقــدرات. وفــي 
حــاالت أخــرى، يصعــب توفــر مهنــة مناســبة بشــكل كامــل وبالتالــي يتوجــب علــى الطــالب تحديــد المهــن 
وفــق أولويــات معينــة تخصهــم واختيــار األنســب بينهــا. وقــد يتســم بعــض الطــالب والشــباب بشــخصية 
يمكــن تصنيفهــا تحــت أكثــر مــن نمــط واحــد. يعتبــر المجــال المهنــي مناســًبا حيــن يتوافــق مــع الميــول، 

ــة. المهــارات، و/أو القيــم المهني

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم أنماط الشخصيات والسمات المرتبطة بها.- 
وضع قائمة بالوظائف المرتبطة بمجاالت الميول المهنية الستة.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:   يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

ــهنية 1 ــيول المـ ــصيات والمـ ــاط الشخـ أنمـ

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
ــي -  ــى الطــالب اســتذكار قيمهــم، نقــاط قوتهــم، إنجازاتهــم وميولهــم واألعمــال الت ــب إل  اطل

يستمتعون في القيام بها أو المواضيع التي يحبونها. اطرح على الطالب األسئلة التالية:  

ما هي عالقة هذه العناصر بشخصية الفرد؟• 
 كيــف يمكــن لمثــل هــذه المعلومــات أن تســاعدنا فــي فهــم مــاذا نحــب أن نتخصــص أو نعمــل فــي • 

المستقبل  

النشــــاط األول
قدم أنماط الشخصية واشرح أهميتها.- 

إضــــــاءة:   يمكــن تصنيــف األشــخاص والمهــن بشــكل عــام باعتمــاد ســت أنمــاط للشــخصية تعكــس مجموعــة مــن الخصائــص 
ــالث مــن هــذه  ــن أو ث ــن إثني ــر دقــة مــن خــالل الدمــج بي ــف أكث ــان يمكــن أن يكــون التصني ــول والمواقــف. بعــض األحي والمي
األنمــاط. وذلــك ألن الشــخصيات المختلفــة هــي نتــاج مؤثــرات عــدة تشــمل العائلــة، التنشــئة، البيئــة الثقافيــة، الفــرص 
ــرة المهنيــة وغيرهــا. إن األشــخاص الذيــن يعملــون بوظائــف ومهــن وبيئــات ذات خصائــص تتوافــق  ــة، المدرســة والخب التربوي
مــع شــخصياتهم هــم أكثــر اندفاعــا ونجاحــا فــي حياتهــم المهنيــة قســم الطــالب إلــى مجموعــات ووزع عليهــم األوراق الخاصــة 
بالنشــاط األول. واشــرح التعليمــات، ثــم تأكــد أنهــا واضحــة للجميــع. علــى الطــالب أن يعملــوا ســوًيا للتوصــل إلــى فهــم عــام 

حــول مــا هــو المقصــود بــكل نمــط مــن أنمــاط الشــخصيات.

 بعدهــا، ناقــش مــع الطــالب أنمــاط الشــخصيات المختلفــة. اكتــب اإلجابــات علــى اللــوح وتأكــد - 
من فهمهم لما هو مقصود بكل نمط.  

النشـــاط الثـاني
وزع عليهم األوراق الخاصة بالنشاط الثاني. واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اطلــب إلــى الطــالب بــأن يحــددوا أربــع ســمات شــخصية وأربــع وظائــف محتملــة لــكل نمــط مــن - 

أنماط الشخصيات.   
 بعــد أن ينهــي الطــالب هــذا النشــاط، اطلــب إلــى كل مجموعــة مشــاركة الســمات والوظائــف - 

واكتبها على اللوح.  
 اســأل الطــالب عــن الوظائــف التــي يصعــب تصنيفهــا بشــكل دقيــق ضمــن مجــال معيــن. تأكــد - 

مــن اســتيعابهم لفكــرة أن بعــض الوظائــف قــد تنتمــي إلــى أكثــر مــن نمــط. اقــرأ عليهــم هــذه    
األمثلــة واطلــب إليهــم تخميــن األنمــاط التــي ينتمــي إليهــا كل مــن هــذه الوظائــف. بعــض    

األمثلة:  
اجتماعي / استقصائي: معالج النطق• 
واقعي / خالق: مصمم مجوهرات• 
طبيعي / استقصائي: اختصاصي الكيمياء الحيوية• 
اجتماعي / استقصائي: الطبيب النفسي• 
إداري / مغامر: المصرفي• 
مغامر / استقصائي: الصيدلي• 
استقصائي / طبيعي: عالم البحار• 
استقصائي / اجتماعي: االستاذ الجامعي• 

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشـــاطات أخـــرى مقـترحة
 قسم الطالب الى مجموعات واطلب منهم اختير نمط من أنماط الشخصية وتمثيل مشهد - 

لمنهة مرتبطة بها وعرضها أمام اآلخرين.  
 قسم الطالب مجموعات واطلب منهم تحضير قائمة بالوظائف المختلفة لكل نمط - 

شخصية، وثم اطلب من كل مجموعة ان تعرض هذه الوظائف تدريجيا على الصف من أجل    
أن يخمن الفرق األخرى النمط الذي تنتمي اليه الوظائف المطروحة. الفريق الذي يسجل أكبر    

عدد من االجابات الصحيحة يربح.  
 قسم الطالب الى مجموعات ولطلب من كل مجموعة تحضير عرض )رسم او غيره( عن - 

األنماط المختلفة، السمات والمهن او الوظائف المرتبطة بها.  
اطلب من كل طالب ترجيح أي نمط من أنماط الشخصيات يشبههم وذكر ثالث أسباب لذلك.- 

الدرس األول الدرس األول
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النشـاط الثـاني : أنماط الشـخصيات ومجـاالت المـيول المـهنية

التاريخأســماء أفراد المجموعة

يمكــن تصنيــف المهــن واالختصاصــات وفــق ســت أنمــاط للشــخصية. فــي مجموعاتكــم، اكتبــوا الســمات 
الشــخصية لــكل مجموعــة مــن الميــول وبعــض المهــن المناســبة لــكل منهــا. انظــر المثــال أدنــاه للمزيــد 

مــن التفاصيــل.

يستمتع النمط الواقعي بالعمل في الخارج ويفضل العمل اليدوي. يحب استخدام اآلالت أو األدوات 
والعمل مع الحيوانات.

بعض ســمات الشــخصية الواقعية:بعض ســمات الشــخصية الواقعية:
كهربائي، سباك، سائق شاحنة، مهندس عملي، رياضي، مستقر ويعمل بجهد

مدني، إطفائي، قبطان، تقني

واقعي

يستمتع النمط االستقصائي بحل المسائل المعقدة ويثّمن األفكار المجردة. إنه يحب المالحظة، 
التعلم، االستقصاء والتحليل. 

بعض ســمات الشــخصية االســتقصائية:بعض ســمات الشــخصية االستقصائية:

استقصائي

يرغب المبادر بإطالق وتأسيس وتنفيذ المشاريع. ال يبالي بالمخاطر ويتميز بقدرات حسنة في مجال 
لعب األدوار الريادية والقيادية. يحب القيام بدور فاعل في مجال التأثير، اإلقناع، الريادة أو اإلدارة.

بعض ســمات الشــخصية المبادرة:بعض ســمات الشــخصية المبادرة:

المبادر

يحب األشخاص التقليديين التنظيم واالستقرار. إنهم يفضلون العمل الذي يتطلب العناية بالتفاصيل 
والروتين. ويحبون العمل بالبيانات، لديهم قدرات كتابية، ويمكنهم إنجاز المهام بشكل تفصيلي أو 

اتباع التوجيهات من قبل اآلخرين بدقة.  

بعــض ســمات الشــخصية التتقليدية:بعــض ســمات الشــخصية التتقليدية:
كهربائي، سباك، سائق شاحنة، مهندس عملي، رياضي، مستقر ويعمل بجهد

مدني، إطفائي، قبطان، تقني

التقليدي

أصحاب النمط الفني يثّمنون بشكل عال جًدا التعبير عن أنفسهم واإلبداع. إنهم يفضلون العمل الذي 
ال يتطلب اتباع مجموعة محددة من القواعد أو األنظمة. إن األشخاص الذين يتمتعون بقدرات فنية 

وإبداعية يحبون استخدام خيالهم وقدراتهم اإلبداعية. 

بعض ســمات الشــخصية الفنية:بعض ســمات الشــخصية الفنية:

الفني 

حــول  تتمحــور  التــي  المهــن  وتجذبهــم  االجتماعيــة  العالقــات  يقّيمــون  االجتماعــي  النمــط  أصحــاب 
ــم االستشــارات والتعليــم. يســتمتعون فــي العمــل مــع األشــخاص  »المســاعدة« مثــل التمريــض، تقدي
والتواصــل مــع اآلخريــن. إنهــم األفــراد الذيــن يحبــون العمــل مــع اآلخريــن بهــدف تزويدهــم بالمعلومــات، 

مســاعدتهم، تدريبهــم أو تقديــم الشــفاء لهــم. 

بعض ســمات الشــخصية االجتماعية:بعض ســمات الشــخصية االجتماعية:

االجتماعي
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RIASEC - رمــوز هوالند
تشــير رمــوز هوالنــد والمختصــر RIASEC إلــى األنمــاط الشــخصية الســت لجــون هوالنــد: الواقعــي 
 Enterprising المبادر ، Social االجتماعي ، Artistic الفني ، Investigative االستقصائي ،Realistic
المجموعــات  الجامعيــة،  االختصاصــات  المهــن،  وتصنــف  تنظــم  وهــي   .Conventional والتقليــدي 

ــة وفــق هــذه األنمــاط الشــخصية. ــة والمســارات المهني المهني

قراءات إضافية 

هل أنت
 ترغب بـ 

هل تقّيم 

هل أنت 
تحسن

تقليديمبادراجتماعيفنيواقعيالسمة استقصائي

النشاطات التي 
تقام في الهواء 
الطلق، الرياضة، 
األعمال اليدوية، 

األدوات، اآلالت، 
الحيوانات/

النباتات، بناء 
األشياء

االستكشاف، 
اإلدراك، 

التصميم، فهم 
الظواهر الطبيعية 

واالجتماعية

العمل مع 
اآلخرين، لعب 
أدوار مؤثرة، 

الفن/الموسيقى/
المسرح/اللغة/

األدب، الثقافات 
األخرى، الفعاليات 

التي ال تخضع 
لهيكلية معينة

مساعدة اآلخر، 
تعليم، تقديم 

المشورة أو 
خدمة اآلخرين عبر 
التفاعل الشخصي

السياسة، 
االقتصاد، 

الريادة، التحديات، 
المنافسة، 

التفاوض

التنظيم، 
جمع األشياء، 
حفظ القيود 
والسجالت، 

الرياضيات/
المحاسبة، العمل 
كأمين صندوق، 

والمهام 
الملموسة

القليل من 
األصدقاء 
المقربين، 
األهداف 

الواضحة، العرض 
بداًل من اإلخبار، 

األشياء بداًل 
من األشخاص 

والتقاليد

العلوم، الخبرة 
التقنية، االلتزام 

بوتيرة عمل 
تحددها شخصًيا، 

العمل بشكل 
منفرد، التفكير 
بداًل من العمل 

واإلبداع

االستقامة، 
الجمال، الفرادة، 

التعبير عن الذات، 
التنوع والشهرة

التفاعل 
االجتماعي، التأثير 

على األفراد/
المجتمع، العمل 

ضمن فريق، 
التعبير عن 

المشاعر وتحقيق 
النمو لدى 

اآلخرين

النجاح، الوصول 
إلى مراكز عالية، 
التعبير عن اآلراء، 

جني األموال 
والسلطة/

الثقافة

النجاح في 
قطاع إدارة 

األعمال، الدقة، 
الترتيب، المعايير 

الواضحة، 
الروتين واألشياء 

العملية

القدرة الرياضية، 
المهارات 

الكهربائية، المهام 
اإلدارية، المنطق، 

حل المشكالت، 
العمل مع 

النباتات/الحيوانات

تحليلي، ذكي، 
متشكك، إجراء 

األبحاث، خبير في 
حل المشكالت، 

والعلوم 
والرياضيات.

التعبير الخالق عن 
األفكار، العمل 
بشكل جيد في 

ظل ظروف 
ضاغطة، تحسن 
االرتجال، مبدع 

وَحدسي

التواصل، التعليم، 
القيادة/تقديم 

النصح، التشجيع، 
اإلصغاء وتسهيل 

األمور

الريادة، اإلدارة، 
اإلقناع/

المبيعات، اتخاذ 
القرار، التحدث 

أمام العامة، 
التخطيط 
والتنظيم

اتباع التوجيهات، 
المهارات 
المكتبية، 
المهارات 

الكمبيوترية، 
القدرات 
الرقمية، 

التواصل الكتابي 

هل 
تعتقد 

انك

مستقر، مثابر، 
كفوء، ذو 

منحى عملي، 
عملي، اعتمادي، 
منطقي، صريح، 

حسي، متحفظ

ذكي، تحليلي، 
فضولي، 

استنباطي، تحب 
العلوم، غير 

تقليدي، بعيد 
النظر، دقيق 

المالحظة

منفتح على 
التجارب، تعبر عن 

نفسك، فريد، 
مستقل، خالق، 

غير منهجي، 
خيالي، مبدع

عطوف، متعاون، 
مساعد، منفتح، 
مثالي، متفهم، 

بعيد النظر، جدير 
بالثقة

حازم، منطلق، 
واثق بنفسك، 

حيوي، 
ديناميكي، 

طموح، مقنع، 
مغامر

محب للتفاصيل، 
منظم، مثابر، 

كفوء، عملي، 
منهجي

الواقعي

االستقصائي

الفني

االجتماعي

المبادر

التقليدي

الزراعة والموارد الطبيعية، الهندسة )الصناعية، الكمبيوتر، المدنية(،البناء، الميكانيك

علوم الفيزياء، علوم الحياة، علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا، الرياضيات وتحليل البيانات، 
العلوم االجتماعية )علم النفس، علم االجتماع وغيرها(، الهندسة، العمل في مجال الصحة 

األدب، اللغة والفلسفة، الفنون المرئية، الفنون الجميلة والتمثيل، المسرح والرقص
الموسيقى، االتصاالت واإلعالم )الراديو والتلفزيون(، التصميم الداخلي، التصميم 

الغرافيكي، الهندسة المعمارية

التربية، التدريب والخدمات ذات الصلة بالمكتبات، االرشاد وعلم النفس، العالقات 
العامة، التمريض والعمل الصحي 

المبيعات والشراء، إدارة األعمال، الشؤون المالية، علوم سياسية، الشؤون الحكومية 
واإلدارة العامة، اإلعالن والتسويق 

الزراعة والموارد الطبيعية، الهندسة، المبيعات والشراء، إدارة األعمال، الشؤون 
المالية، المحاسبة، الشؤون الحكومية واإلدارة العامة، اإلعالن والتسويق

بعــض المجــاالت المهنيةنمط الشــخصية
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مقـدمة
اختيــار مهنــة المســتقبل مــن أهــم القــرارات التــي يتخذهــا الطــالب فــي حياتهــم. وبالتالــي فــإن تجميــع 
المعلومــات عــن الــذات والمهــن المتوافــرة فــي المراحــل المبكــرة يشــكل خطــوة ضروريــة وأساســية فــي 
التخطيــط للمســارين الدراســي والمهنــي. وفــي حيــن أن هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أخذهــا 
بعيــن االعتبــار عنــد اتخــاذ هــذا القــرار، يبقــى العامــل األهــم اختيــار المهنــة التــي تتوافــق مــع شــخصية 

المــرء وميولــه.

إن فهــم أنمــاط الشــخصيات المختلفــة والميــول المهنيــة وموقــع الطــالب منهــا ليــس فقــط يســاعدهم 
فــي يكويــن فهــم معمــق لشــخصياتهم، بــل يشــكل الوســيلة التمهيديــة لتحديــد المهــن المرشــحة لتكــون 
األنســب لهــم، وذلــك مــن خــالل التوفيــق بيــن شــخصياتهم وميولهــم المهنيــة وربــط الســمات الشــخصية 

بالخيــارات المهنيــة المحتملة. 

يتــم تقســيم المهــن وربطهــا بأنمــاط الشــخصيات المختلفــة باالســتناد إلــى خصائصهــا المشــتركة، مثــل 
طبيعــة أو نــوع المهنــة والمهــارات والمعــارف المرتبطــة بهــا باإلضافــة إلــى الواجبــات والمســؤوليات 
المقترنــة بهــا. أنمــاط الشــخصيات المختلفــة المرتبطــة بالميــول المهنيــة هــذه هي: الشــخصية التقليدية؛ 

الواقعيــة؛ االســتقصائية؛ الفنيــة؛ االجتماعيــة؛ والمبــادرة. 

ــة مالئمــة مــع شــخصية الفــرد لكــن ال تتناســب مــع أوضاعــه،  ــول المهني مــن المحتمــل أن تكــون المي
ويعــود ذلــك الــى عوامــل أخــرى مثــل مســتقبل المهنــة وفــرص العمــل، الرواتــب، والقــدرات. وفــي 
حــاالت أخــرى، يصعــب توفــر مهنــة مناســبة بشــكل كامــل وبالتالــي يتوجــب علــى الطــالب تحديــد المهــن 
وفــق أولويــات معينــة تخصهــم واختيــار األنســب بينهــا. وقــد يتســم بعــض الطــالب والشــباب بشــخصية 
يمكــن تصنيفهــا تحــت أكثــر مــن نمــط واحــد. يعتبــر المجــال المهنــي مناســًبا حيــن يتوافــق مــع الميــول، 

ــة.  المهــارات، و/أو القيــم المهني

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استذكار انماط الشخصيات.- 
تحديد نمط الشخصية بالنسبة لهم.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

ــهنية 2 ــيول المـ ــصيات والمـ ــاط الشخـ أنمـ

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
اطلب إلى الطالب استذكار وتعداد أنماط الشخصية المختلفة.- 

النشــــاط األول
 وزع علــى الطــالب األوراق الخاصــة بالنشــاط األول. واشــرح التعليمــات، ثــم تأكــد أنهــا واضحــة - 

للجميع.  
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن - 

ــي بالتعــاون مــع مــن هــو  ــاز الســؤال الثان ــه يجــب عليهــم انج ان يطرحوهــا. اشــرح للطــالب أن   
جالس إلى جانبهم.  

بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية:- 
 أي مــن أنمــاط الشــخصية التــي ذكرهــا صديقــك هــي التــي تصــف مميزاتــك؟ هــل هنالــك أكثــر مــن • 

ميزة واحدة؟  
هل تتوافق مع ميولكم المهنية؟• 
هل توافق أو ال توافق على تقييمهم؟• 

النشـــاط الثـاني
وزع على الطالب األوراق الخاصة بالنشاط الثاني. واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن - 

ان يطرحوها.  
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب. أطرح األسئلة التالية: - 

ما هي الرموز التي حصلتم عليها؟ ما هي أنماط الشخصية المرتبطة بها؟ • 
ما هي المهن التي تتناسب مع شخصياتكم؟ ما رأيكم بالنتائج؟• 

خــالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 
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الدرس الثاني الدرس الثاني

النشـاط األول: أنمـاط الشـخصيات والميـول المهنـية

استناًدا إلى ما فهمته عن أنماط الشخصية، أي منها تصفك بشكل أفضل؟ 
اختر ثالث من الالئحة أدناه.

هل توافق على تقييمه؟ لما نعم أو لما ال؟

o  واقعــي: قــد تســتمع بمهنــة الميكانيــك، التحكــم بحركــة المــرور الجويــة، القبطــان، المســح، ضابــط 
في الشرطة، مزارع، عامل منجم أو كهربائي.  

o  ،اســتقصائي: قــد تســتمتع بمهنــة العالــم، األكاديمي/بروفســور جامعــي، الطبيــب، التقنــي الطبــي 
مبرمج أو خبير رياضي.  

o  ،التقليــدي: قــد تســتمتع بمهنــة المؤلــف الموســيقي، الموســيقي، الراقــص، مديــر المســرح، الممثــل 
الكاتب، المهندس المعماري، المصمم الغرافيكي، الصحافي أو المصور.  

o  االجتماعــي: قــد تســتمتع بمهنــة المــدرس، المستشــار، المعالــج النفســاني الطبــي، المعالــج، الناشــط 
في قضية أو الناشط االجتماعي.  

o  ،الجــريء: قــد تســتمتع بمهنــة منــدوب المبيعــات، المديــر، الموظــف التنفيــذي فــي قطــاع األعمــال 
المحامــي، السياســي، المنتــج التلفزيونــي، الوســيط فــي األســواق الماليــة أو الشــراء فــي ســوق البيع    

بالتجزئة.  
o  التقليــدي: قــد تســتمتع بمهنــة مســك الدفاتــر، المحاســبة، التحليــل المالــي، العمــل المصرفــي، خبيــر 

الضرائب، مدير مكتب أو تقني متخصص بالقيود الطبية.  

اطلب إلى زميلك اختيار ثالث من مجاالت الميول المهنية التي يعتقد أنها تصفك بشكل أفضل.

النشـاط الثـاني: اختبارRIASEC للتقييم الذاتي

اقــرأ كل جملــة بعنايــة. امــأل الدوائــر إلــى جانــب الجمــل أدنــاه التــي تشــير إلــى نشــاط تعتقــد أنــك ترغــب 
أو تميــل إلــى القيــام بــه. مــا مــن إجابــة ُتعتبــر خاطئــة.

o أنا رياضي وأحب الرياضة

o أحب الطبيعة والحيوانات

o )أحب استطالع العالم الفيزيائي )الطبيعة، الفضاء، األشياء الحية

o أنا مستقل

o أحب تصليح األشياء المعطلة واستخدام األدوات

o أحب العمل باستخدام يداي

o أحب بناء األشياء أو ترتيب األشياء مع بعضها

o أحب العمل في الهواء الطلق

o أحب االستمرار في العمل حتى إنجازه

o  أحب أن أعمل منفرًدا

o أعتبر نفسي متيقًظا وحريًصا للغاية

o أحب استطالع أشياء كثيرة

o يمكنني إنجاز العمليات الحسابية المعقدة

o أستطيع حل المشكالت

o أحب استخدام الكمبيوتر

o .أحب إجراء االختبارات

o .أقرأ الكتب، المجالت والمقاالت في كافة األوقات

o أحب صفوف تدريس العلوم

o .أحب التحديات

o .أستمتع في التوصل إلى كيف تعمل األشياء

لجـــملة الرمـــزا

احتسب عدد 
الدوائر التي 

مألتها. اكتب 
الرقم أدناه

احتسب عدد 
الدوائر التي 

مألتها. اكتب 
الرقم أدناه

R

I
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الدرس الثاني

o أعتبر نفسي خالًقا

o أحب الرسم والتلوين

o أحب العزف على آلة موسيقية

o أحب قراءة الروايات، المسرحيات والشعر

o أحب الرقص والغناء

o أحب أن أعمل منفرًدا

o أستمتع بالكتابة الخالقة

o أحب التمثيل في المسرح

o أحب التقاط الصور

o أحب الفنون والحرف

o أحب العمل ضمن فريق

o أنا صدوق للغاية وقريب من الجميع

o أحب التدريس، إعطاء دروس خصوصية أو تدريب األشخاص

o أحب مساعدة األشخاص في حل مشاكلهم

o أحب التحدث أمام مجموعة من الناس

o يهمني معالجة اآلخرين

o أحب التعرف إلى ثقافات أخرى

o أحب مناقشة القضايا

o أحب إدارة المناقشات

o أحب العمل مع مجموعات اجتماعية مختلفة

لجـــملة الرمـــزا

احتسب عدد 
الدوائر التي 

مألتها. اكتب 
الرقم أدناه

احتسب عدد 
الدوائر التي 

مألتها. اكتب 
الرقم أدناه

A

S

الدرس الثاني

o .أستطيع أن آخذ على عاتقي المسؤوليات الجدية بسرعة

o .أحب بيع المنتجات

o .أحب أن أعرف عن األموال

o .أحب التأثير على األشخاص وإقناعهم

o .أحب إطالق عملي الخاص

o .أحب إلقاء الخطابات

o .أحب ركوب المخاطر والدخول في مغامرات جديدة

o  أحــب أن يتــم انتخابــي لتمثيــل زمالئــي فــي الصــف أو قيــادة النــوادي

او المجموعــات.

o .أحب االستمرار في العمل حتى إنجازه

o )أستمتع بتنظيم األشياء )الملفات، غرفة المكتب، المكاتب

o .أحتفظ باللوائح

o .أنا عملّي للغاية

o .أحب أن يكون لدي توجيهات واضحة أتبعها

o .ال مانع لدي من العمل لمدة 8 ساعات داخل المكتب

o .أحسن االحتفاظ بقيود تتناول عملي/دراستي

o .أنتبه للتفاصيل

o .أحب الطباعة واستخدام الكمبيوتر

o .أحب تنظيم الندوات والفعاليات

o .أحب تتبع النفقات لشركة معينة

لجـــملة الرمـــزا

احتسب عدد 
الدوائر التي 

مألتها. اكتب 
الرقم أدناه

احتسب عدد 
الدوائر التي 

مألتها. اكتب 
الرقم أدناه

E

C

ــر األحــرف الثــالث التــي لديهــا المجمــوع  ــكل تصنيــف، اخت  اســتناًدا إلــى كافــة األرقــام التــي جمعتهــا ل
األكبــر واكتبهــا أدنــاه. يبيــن الرمــز ذات المجمــوع األعلــى النمــط األســاس لشــخصيتك، أمــا المجموعتيــن 
ــى  ــم للتعــرف عل ــداول المرفــق مــع هــذا التقيي ــى الج ــع ال ــة. ارج ــة هــي األنمــاط الثانوي ــة والثالث الثاني

شــخصيتك ومميزاتهــا باإلضافــة الــى بعــض المهــن المرتبطــة بهــا.

ثالث المجموع األعلىثاني المجموع األعلى           المجموع األعلى
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الوحـدة الثـالثة: خيـارات الدراسـة

يمكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب مــن اكتشــاف ومعرفــة مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، 
يوفــر معلومــات حــول المهــن واالختصاصــات المختلفــة وخيــارات الدراســة المتاحــة وفــرص التدريــب 

األخــرى، ويزودهــم بالمهــارات التــي يحتاجونهــا التخــاذ القــرارات المســؤولة والمناســبة لهــم. 

بعــد ان يطــور الطــالب معرفتهــم عــن شــخصياتهم ونقــاط قوتهــم ويختــاروا او يكونــوا فكــرة أوليــة حــول 
مهــن المســتقبل، يوفــر هــذا الفصــل المعلومــات الالزمــة التــي تســهل للطــالب التخطيــط لمســاراتهم 
التعلميــة وربــط خيــارات او فــرص الدراســة بمهنــة المســتقبل. وبالتالــي، االطــالع علــى النظــام التعليمــي 

فــي لبنــان بمراحلــه ومســاراته المختلفــة ومتطلباتــه هــو عنصــر أساســي فــي هــذا البرنامــج. 

ــارات او فــرص الدراســة لــكل مرحلــة مــن المراحــل المســتهدفة  يقــدم هــذا الفصــل معلومــات عــن خي
فــي هــذا الدليــل، ممــا يســهل االنتقــال بيــن المراحــل التعلميــة المختلفــة والتحضيــر والتقديــم الــى 
الجامعــات أو الدخــول الــى التعليــم المهنــي والتقنــي. تهــدف هــذه الوحــدة الــى مســاعدة الطــالب 
فــي فهــم العالقــة بيــن خيــارات الدراســة والمؤهــالت التعليميــة المختلفــة ومهــن المســتقبل، معرفــة 
خيــارات وفــرص الدراســة المختلفــة المتاحــة لهــم وكيــف تتغيــر مــع تقــدم المراحــل التعلميــة، اتخــاذ 
قــرارات مســؤولة تتعلــق بمســاراتهم التعليميــة وتتناســب مــع قدراتهــم، وميولهــم وقيمهــم، التخطيــط 

ــي. ــن خياراتهــم وفرصهــم الدراســية ومســتقبلهم المهن ــط بي ــة والرب لمســاراتهم التعلمي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة درســين يهدفــان الــى دعــم الطــالب لفهــم المســارات والفــرص التعلميــة المتوفــرة 
وفقــا لهيكليــة التعليــم فــي لبنــان باإلضافــة الــى أنــواع التعليــم الجامعــي واالختصاصــات الجامعيــة 

المتوفــرة مــن أجــل التخطيــط لتحقيــق الهــدف المهنــي.

المـقدمة
مقـدمة

فــي هــذا الــدرس ســيتعرف الطــالب الــى خيــارات الدراســة المتاحــة لهــم وفــق هيكليــة التعليم فــي لبنان 
والمســارات التــي يمكــن ان يتخذوهــا لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة المســتقبلية. تتنــوع خيــارات الدراســة 
للتعليــم النظامــي وغيــر النظامــي فــي لبنــان وفــي مراحلــه المختلفــة وأنواعــه: التعليــم العــام والتعليــم 
المهنــي والتقنــي والتعليــم المختــص. فهــم هــذه المســارات يســهم فــي تحديــد خيــارات الطــالب واختيــار 

مســار يتــالءم مــع ميولهــم وقدراتهــم وأهدافهــم المســتقبلية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ان لكل وظيفة او مهنة متطلبات ومستويات دراسية مختلفة.- 
معرفة الخيارات الدراسية لمتاحة لهم والمسارات التعلمية المختلفة.- 
التعرف على التعليم المهني والتقني والمسارات التعليمية المرتبطة بها.- 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس مجموع من النشاطات يمكن لميسر االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش متطلبات المهن والوظائف المختلفة مع الطالب:     - 

المهــن او أنــواع العمــل المختلفــة تتطلــب تحصيــل علمــي مختلــف. مثــال أكثــر مــن 50% مــن الوظائف 
والمهــن التــي تتغيــر وتطــور تتطلــب التحصيــل الجامعــي فــي عالمنــا اليــوم اال أنــه هنــاك العديــد مــن 
 الوظائــف او المهــن التــي تتطلــب تدريــب متخصــص أو شــهادات مختلفــة. اســأل األســئلة التاليــة:

هل تعرفون بعض المهن التي تتطلب الدخول الى الجامعة؟ اذكروا بعض األمثلة.• 
هل هناك مهن ال تتطلب الدخول الى جامعة؟  ما هي؟ • 
هل يخضع هؤالء الى تدريب او تأهيل معين؟ ما هو؟ في اية مؤسسات تعليمية؟ • 

ــاءة:  يهــدف هــذا النقــاش الــى تعريــف الطــالب الــى فكــرة ان لــكل وظيفــة متطلبــات تعليميــة معينــة وأنــواع تعليــم  إضــــ
وتدريــب مختلفــة باختــالف مراحلهــا ومتطلباتهــا. يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى او نشــاط لطــرح الموضــوع.

خيـــارات الدراســـة

  الـدرس األول

الدرس األول
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خيارات الدراسة
)PowerPoint( ــر عــرض ــارات المتاحــة لهــم. يمكنــك تحضي ــة والخي اشــرح للطــالب المســارات التعليمي
للتالميــذ تبيــن فيــه المراحــل المختلفــة، تحضيــر رســم يبــرز المســارات المختلفــة حســب هيكليــة التعليــم 
فــي لبنــان لتســهيل الشــرح او اســتخدام اللــوح لرســم هــذه المســارات ومراحلهــا المختلفــة. كمــا يمكنــك 

تحضيــر ورقــة تلخــص هــذه المســارات وتوزيعهــا علــى الطــالب. 

ــة ضمــن النظــام التعليمــي  ــة المتوســطة والثانوي ــول المرحل يلخــص هــذا القســم معلومــات ح
العــام. 

بعــد النجــاح فــي امتحانــات الشــهادة المتوســطة، ينتقــل الطــالب الــى المرحلــة الثانويــة التــي تتألــف مــن 
ثــالث صفــوف: الصــف العاشــر )الثانــوي األول(، الحــادي عشــر) الثانــوي الثانــي او مــا يعــرف ببكالوريــا 
ــة  ــا قســم ثانــي(. تمكــن هــذه المرحل قســم أول( والثانــي عشــر) الثانــوي الثالــث او مــا يعــرف ببكالوري
الطــالب بالمزيــد مــن المعــارف والمهــارات المتقدمــة مــن أجــل التعمــق بالمــواد المتخصصــة فــي الفروع 
المختلفــة مــن اجــل اختيــار اختصــاص او مهنــة للمســتقبل، االنتقــال الــى نــوع تعليــم آخــر او دخــول عالــم 
العمــل. اختيــار المســار والفــروع يعتمــد بشــكل أساســي علــى ارتباطهــا بمهنــة المســتقبل وقــدرات 

الطــالب، اذ ان الفــروع المختلفــة تركــز علــى مــواد مختلفــة تهيــئ الطــالب للمرحلــة الجامعيــة.

صف العاشــر يشــكل الجذع المشــترك والمرحلة التأسيســية لجميع طالب المرحلة الثانوية حيث يزودون 
بالمعــارف والمهــارات المطلوبــة الختيــار الفــرع المناســب لهــم ولميولهــم وقدراتهــم.  يبــدأ التفريــع فــي 
ــن المســار العلمــي ومســار اآلداب واالنســانيات او مــا  ــوي األول حيــث ينقســم الطــالب بي صــف الثان
يعــرف بالعلمــي واالدبــي. يركــز المســار العلمــي علــى العلــوم كأســاس ويكــون لهــا الحصــة األكبــر فــي 
مجمــوع الحصــص. ويشــمل المســار األدبــي اللغــات وجغرافيــا وتربيــة وغيرهــا وتشــكل النســبة األكبــر مــن 

مجمــوع الحصــص، ويقتصــر الباقــي علــى المــواد العلميــة المخففــة. 

فــي الصــف الثالــث ثانــوي، يزيــد التفريــع او التخصــص فينقســم الطــالب علــى أربعــة فروع وهــي: اآلداب 
واالنســانيات، االجتمــاع واالقتصــاد، علــوم عامــة وعلــوم الحيــاة. يمكــن للطالــب الــذي اختــار فــرع اآلداب 
واالنســانيات فــي صــف الثانــي ثانــوي ان يختــار فقــط امــا فــرع اآلداب واالنســانيات او فــرع االجتمــاع 
واالقتصــاد، أمــا الطالــب الــذي اختــار فــرع العلــوم يمكــن ان يختــار فــرع العلــوم العامــة وعلــوم الحيــاة 
ــرع  ــوع الف ــا حســب ن ــكل منه ــدد الحصــص ل ــروع بالمــواد وع ــف هــذه الف ــاع واالقتصــاد. تختل واالجتم
وتخصصــه. ال توفــر كل المــدارس هــذه الفــروع بســبب أعــداد اطــالب، لــذا مــن الضــروري الســؤال عــن 

المــدارس التــي توفــر الفــرع الــذي يختــاره الطالــب.

ــول وقــدرات الطــالب.  بعــض  ــا بالتخصــص المســتقبلي ومي ــى أســاس ارتباطه ــم عل ــار الفــروع يت اختي
األمثلــة عــن تناســق االختيــار مــع االختصــاص: يختــار الطالــب الــذي يريــد ان يتخصــص بالترجمــة او الصحافــة 
ــد ان  ــذي يري ــي، امــا ال ــوي األول والثان او احــدى اللغــات مســار اآلداب و االنســانيات فــي صفــي الثان
يتخصــص باالقتصــاد او إدارة االعمــال الفــرع العلمــي فــي صــف الثانــوي الثانــي وثــم فــرع االجتمــاع 
واالقتصــاد فــي الصــف الثانــوي الثالــث، الطالــب الــذي يختــار مهنــة الطــب او التمريــض او تخصــص آخــر 
مــن العلــوم الصحيــة يمكــن ان يختــار الفــرع العلمــي فــي الصــف الثانــوي الثانــي و ثــم علــوم الحيــاة فــي 
الصــف الثانــوي الثالــث، و مــن يريــد ان يتخصــص بهندســة الكمبيوتــر يختــار فــرع العلــوم فــي الصــف 

الثانــوي الثانــي وثــم العلــوم العمــة فــي الثانــوي الثالــث. 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــة الرســمية تشــرف عليه ــات الشــهادة الثانوي يخضــع الطــالب المتحان
ــة الرســمية. ــى شــهادة الثانوي ــون فــي نهايتهــا عل يحصل

إضــــــاءة:  يمكــن لألســتاذ ان يفصــل المــواد وتوزيعهــا فــي الصفــوف المختلفــة والفــروع فــي صفــي الثانــوي الثانــي والثانــوي 
الثالــث بالرجــوع الــى مســتند هيكليــة التعليــم فــي القــراءات اإلضافية او المعلومات والتجربة الشــخصية. كما ويجب على األســتاذ 

تعريــف الطــالب علــى فــروع الصــف الحــادي عشــر والثانــي عشــر الموجــودة فــي مدرســتك و فــي المــدارس الثانويــة المحليــة.

يلخص هذا القسم معلومات حول التعليم المهني والتقني.

التعليــم المهنــي والتقنــي يشــمل التعليــم والتدريــب الــذي ينمــي المهــارات العمليــة والمعــارف المتصلــة 
بالعمــل فــي القطاعــات والمجــاالت المهنيــة المختلفــة كالزراعــة والصناعــة والخدمــات )تجــارة، ســياحة، 
معلوماتيــة وغيرهــا(، ذلــك فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )المعاهــد، المراكــز 

والمــدارس المهنيــة والتقنيــة( وفــي الميــدان فــي بعــض األحيــان )مصانــع، مؤسســات ومشــاغل(. 

يهــدف التعليــم المهنــي والتقنــي بتأميــن اليــد العاملــة والكفــاءات التــي تلبــي حاجــات ســوق العمــل، 
فــي  للتدريــب  وتخضعهــم  المتخصصــة  اليدويــة  والمهــارات  النظريــة  بالمعــارف  الطــالب  فتــزود 
االختصاصــات او المجــاالت المختلفــة التــي يريــدون احترافهــا.  يســاهم التعليــم المهنــي والتقنــي فــي 

النمــو االقتصــادي وتحســين نوعيــة وإنتاجيــة اليــد العاملــة.

مراحل التعليم المهني والتقني:
المرحلة المتوسطة المهنية- 

شهادة الكفاءة المهنية )CAP 2&1( تعادل صفي السادس والسابع في التعليم العام • 
شهادة التكميلية المهنية )BP 2&1( تعادل صفي الثامن والتاسع • 

المرحلة الثانوية التقنية:- 
 • )SD( شهادة التأهيلية المهنية العليا او الثانوية المهنية
 شــهادة الثانويــة )البكالوريــا( التقنيــة )BT 3& 2 ,1( تتألــف مــن ثــالث ســنوات تعــادل صفــوف الثانوي • 

األول، الثاني والثالث  

مرحلة التعليم الفني العالي:- 
 •)TS 2&1( شهادة االمتياز التقني
 • )LT 1( إجازة التقنية

التعليــم المــزدوج فــي المرحلــة التقنيــة هــو الــذي يركــز علــى الجانــب التطبيقــي للتعليــم حيــث يتــدرب 
ــع وغيرهــا. المتعلميــن فــي المؤسســات والمصان

الدرس األولالدرس األول
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الدرس األولالدرس األول

شــروط انتســاب مراحــل التعليــم المهني والتقني وشــهاداتها: 

مستولى التأهيل المهني:
يشــمل المهــن والحــرف اليدويــة البســيطة التــي تتطلــب مهــارات ومعــارف أساســية للمهنــة. ينتســب 
إلىهــا الطــالب الذيــن انهــوا المرحلــة االبتدائيــة ويريــدون الدخــول الــى عالــم العمــل باكــرا، المتأخريــن 
ــادة  ــاح اف ــب بنج ــدات التدري ــب بعــد اكمــال وح ــح الطال ــام. يمن ــم الع دراســيًا او المتســربين مــن التعلي

ــة.  ــة المهن خاصــة مصدقــة رســميًا تخــول حاملهــا مزاول

هنــاك أيضــا مرحلتــي تأهيــل مهنــي تتألــف كل منهمــا مــن ســنتين دراســة. المرحلــة األولــى تؤهــل 
الطــالب للحصــول علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة للطــالب الذيــن أنهــوا الصــف الخامــس أو الســادس، 
امــا المرحلــة الثانيــة تؤهــل الطــالب للحصــول علــى شــهادة التكميليــة المهنيــة ويتابعهــا التالمــذة بعــد 

إنهــاء الصــف الســابع او الثانــي متوســط. 

المستوى الثانوي:
تمتد هذه المرحلة على ثالث سنوات وتتضمن شهادتين رسميتين:

ــة أو  ــة المهني ــى الشــهادة التكميلي ــن عل ــة: يمكــن للحائزي ــا التقني ــة أو البكالوري ــة التقني شــهادة الثانوي
الشــهادة المتوســطة أو مــا يعادلهــا الدخــول لإلعــداد فــي هــذه الشــهادة. تخــول حاملهــا الدخــول الــى 
العمــل لممارســة المهنــة او االنتقــال الــى التعليــم العالــي والدخــول الــى الجامعــات او المعاهــد الفنيــة 

لمتابعــة الدراســة الفنيــة العاليــة.

شــهادة الثانويــة المهنيــة او البكالوريــا المهنيــة: يمكــن للحائزيــن علــى الشــهادة التكميليــة المهنيــة أو 
ــة الــى  ــة المرحــلــ ــالب فــي نهاي الشــهادة المتوســطة الدخــول لإلعــداد لهــذه الشــهادة، ويخضــع الطــ

ــحانات رســمية تســمح للطــالب نيــل الشــهادة التقنيــة ومــن ثــم االنتقــال الــى التعليــم العالــي. امتــ

المستوى الفني العالي: 
يعد الطالب للمهن الفنية المتطورة ويتضمن مرحلتين: 

ــاز  ــد لثــالث ســنوات يحصــل الطالــب فــي نهايتهــا علــى شــهادة االمتي ــة األطــر الوســطى التــي تمت مرحل
الفنــي. 

مرحلــة األطــر العليــا التــي تمتــد علــى ســنتين تعقبــان المرحلة الســابقة، وتؤدي الى نيل إحدى الشــهادات 
التاليــة: االجــازة الفنيــة، أو الهندســة الفنية أو االجازة التعليمية.

إضــــــاءة:   فــي هــذه المرحلــة، ركــز علــى المرحلــة الثانويــة للتعليــم المهنــي. علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم 
المهنــي الموجــودة فــي المحلــة للتعــرف الــى االختصاصــات التــي توفرهــا فــي مختلــف المراحــل إلعطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة 

مــن واقعهــم.

نشــاطات أخرى مقترحة:
يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن النشــاطات التــي يمكــن اســتخدامها فــي الصــف لدعــم الشــرح وتعزيــزه 

وجعلــه أكثــر تفاعــال مــع الطــالب. 
 يمكنــك ان تدعــو احــدى أســاتذة التعليــم المهنــي او الموظفيــن فــي المعاهــد المهنيــة المحليــة - 

ــارة  ــام بزي ــودة او القي ــي واالختصاصــات الموج ــم المهن ــل التعلي ــذ مراح ــف لشــرح للتالمي كضي   
ميدانيــة لمعهــد مهنــي مــن أجــل اللقــاء ببعــض األســاتذة والطــالب والتعــرف علــى الشــهادات    

المختلفة، االختصاصات الموجودة وشروط االنتساب لكل منها.  
 لإلضــاءة علــى المرحلــة المقبلــة، اطلــب مــن احــدى تالميــذ صــف الثانــي عشــر ان يــزور الصــف - 

للتحدث عن مســاره او مســارها التعليمي، كيفية اختيار الفرع، التحضيرات لالمتحانات الرســمية،    
مواده المفضلة وغيرها من المواضيع التي تجد طالبك بحاجة الى معرفتها. يمكن أيضا    

دعــوة احــدى الطــالب مــن المعاهــد المهنيــة او التقنيــة خاصــة مــن اختــار المســار المهنــي بعــد    
المتوقعــة والشــهادة  المراحــل  المســار واالختصــاص،  اختيــار  عــن كيفيــة  للتحــدث  البريفيــه    

المتوقعة.  
 اطلــب مــن الطــالب اجــراء مقابــالت مــع 3 طــالب مــن صفوف المراحــل المتقدمــة وكتابة تقرير - 

يصف كل مرحلة وتحدياتها ومميزاتها.   
 قســم الطــالب الــى مجموعتيــن للتحضيــر الــى نقــاش: المجموعــة األولــى تؤيــد التعليــم المهنــي - 

ــي. اعــط كل مجموعــة عشــر  ــي والتقن ــم المهن ــة تعــارض التعلي ــي أمــا المجموعــة الثاني والتقن   
دقائــق للتحضيــر ومــن ثــم افتــح مجــال للنقــاش وتبــادل األفــكار بيــن المجموعتيــن. قيــم األفــكار    

الداعمة لكل موقف واعلن المجموعة الرابحة.   
 قســم الطــالب الــى أربــع مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة تحضيــر اســتمارة عــن التعليــم - 

المهنــي والتقنــي او التعليــم العــام وتجــارب الطــالب وثــم توزيعها على طالب المدرســة. ناقش    
نوعيــة األســئلة مــع الطــالب بعــد اختيارهــم للموضــوع ووافــق عليهــا. بعــد تجميعهــم األجوبــة    
اطلــب منهــم عرضهــا للصــف باســتخدام أي طريقــة يريدونهــا )عــرض PowerPoint، رســومات،    

مسرحية، فيديو مصور، ملصق، عرض على كرتونة وغيرها(  
ــه، -  ــه، متطلبات ــي: أهميت ــي والتقن ــم المهن ــام ببحــث عــن التعلي ــب مــن أربعــة طــالب القي  اطل

اختصاصاته والمؤسسات المحلية الموجودة وتقديمه في الصف.  
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مقـدمة
يؤمــن التعليــم العالــي للطــالب الخريجيــن فــرص عمــل أكثــر ودخــال أعلــى مــن غيــر الخريجيــن مــن التعليــم 
العالــي الــذي توفــره مجموعــة مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبنانيــة والمعاهــد المهنيــة التقنيــة. 
التخطيــط للتعليــم العالــي او التعليــم مــا بعــد الثانــوي يعــد الشــباب للنظــر فــي االختصاصــات والبرامــج 
التــي تمكنهــم مــن متابعــة حياتهــم المهنيــة، وبالتالــي يفهــم الطــالب مجموعــة الخيــارات المتاحــة لديهم، 
متطلباتهــا وموادهــا، ويتعلمــون عــن بعــض الجامعــات التــي يمكنهــم االلتحــاق بهــا. تكمــن أهميــة النظــر 
فــي هــذه األمــور أنهــا تتيــح لهــم متســعا مــن الوقــت لمعرفــة مــا يريدونــه واســتنباط خطــوات عمــل 
تســاهم فــي تحقيــق أهدافهــم المهنيــة واالكاديميــة. باإلضافــة الــى ذلــك تســهل اتخــاذ القــرار المتعلــق 
باختيــار االختصــاص او البرنامــج الــذي يطابــق اهتماماتهــم وميولهــم المهنيــة ونقــاط قوتهــم وقيمهــم. 

ــد  ــة جامعتهــم واختصاصاتهــم، ولكــن مــن الجي ــار الطــالب فــي هــذه المرحل ليــس مــن المتوقــع ان يخت
لهــم البــدء فــي التفكيــر فــي الجامعــات المختلفــة وتثقيــف أنفســهم بشــأن خياراتهــم وشــروط القبــول 
المختلفــة لالختصاصــات والجامعــات او المعاهــد المهنيــة التــي يريــدون االلتحــاق بهــا، موقعهــا، حجمهــا 

والخدمــات التــي تؤمنهــا، كلفــة االختصــاص ومــواده غيرهــا.  

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف االختصاصات والبرامج المتاحة التي تتعلق بمجاالت اهتمامهم المهنية.- 
استخدام الموقع او المنصة االلكترونية للتحقق من الجامعات والبرامج المختلفة.- 
تحديد برامج االهتمامات وفهم متطلباتها. - 
وضع خطة أوليه تفصل مستويات ونوع التعليم الذي يهدفون إلى تحقيقه.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

ــاءة:  يتضمــن هــذا الــدرس نشــاط مكمــل ومجمــوع مــن النشــاطات المقترحــة األخــرى يمكــن لميســر االرشــاد والتوجيــه  إضــــ
المهنــي االختيــار منهــا. 

التوجيهات

فــي هــذه الحصــة ســوف يقــوم الطــالب باستكشــاف والتعلــم عــن االختصاصــات المتنوعــة التــي توفرهــا 
الجامعــات فــي لبنــان، خاصــة تلــك التــي ترتبــط باهتماماتهــم المهنيــة. يجــب لفــت نظــر الطــالب ان 
ــوس فــي اآلداب أو  ــم الجامعــي العــام هــي البكالوري ــة التعلي ــح فــي مرحل ــي تمن ــواع الشــهادات الت أن

ــار الدراســـي ــامعية والمسـ االختـــصاصات الجـ

ــع ســنوات مــن الدراســة )حســب االختصــاص(، الماجســتير   الـدرس الثـاني ــالث أو أرب ــوم بعــد ث ــوس فــي العل البكالوري
وتطلــب ســنتين او ثالثــة مــن الدراســة بعــد شــهادة البكالوريــوس، والدكتــوراه تطلــب 4-6 ســنوات مــن 
الدراســة حســب الجامعــة وبلــد الدراســة. أمــا فــي التعليــم التقنــي الجامعــي، فالشــهادات التــي تمنــح 
ــاز التقنــي )TS( بعــد ســنتين مــن الدراســة وبعدهــا اجــازة التقنيــة )LT( التــي تمنــح  هــي شــهادة االمتي

بعــد ســنة مــن الدراســة. 

 اطلــب منهــم اســتخدام الموقــع او المنصــة لالستكشــاف االختصاصات التــي تقدمها الجامعات - 
ــى  ــارة صفحاتهــا الموجــودة عل ــم المهنــي والتقنــي مــن خــالل زي المختلفــة ومؤسســات التعلي   

www.hasbany.org :المنصة. لزيارة الموقع  

ــاءة:  فــي حــال عــدم تجهيــز المدرســة بمختبــر للكمبيوتــر، نظــم زيــارة مدرســة أخــرى أو مركــز فــي المجتمــع يحتــوي علــى  إضــــ
ــر قبــل الحصــة.  مختبــر للكمبيوت

نشــاط مكمل للدرس
بعــد البحــث والقــراءة عــن االختصاصــات فــي مواقــع الجامعــات االلكترونيــة، علــى الطــالب تحديــد 
االختصاصــات التــي يحبونهــا ويرغبــون فــي معرفــه المزيــد عنهــا، وخاصــة تلــك المتعلقــة بميولهــم 
واهتماماتهــم المهنيــة وأهدافهــم المســتقبلية. باإلضافــة الــى ذلــك اطلــب منهم تحديد ثــالث جامعات 
او مؤسســات أخــرى يجــدون فيهــا هــذا االختصــاص ووضــع خطــة تبيــن المســارات التعليميــة الفرديــة لــكل 
ــم الثانــوي وفروعــه بمــا يتناســب مــع االختصــاص المســتقبلي ونــوع  ــوع التعلي منهــم يذكــرون فيهــا ن
التعليــم الجامعــي )ال تعتبــر هــذه المســارات او االختيــارات نهائيــة اذ انهــا قــد تتغيــر مــع تغيــر تجربــة 

الطــالب ومعرفتهــم واهتماماتهــم(.

النشــاطات المقترحة
يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن النشــاطات التــي يمكــن اســتخدامها فــي الصــف لدعــم الشــرح وتعزيــزه 

وجعلــه اكثــر تفاعــال مــع الطــالب.

 نظــم رحلــة ميدانيــة إلــى الجامعــات كــي يحصــل الطــالب علــى تجربــة مباشــرة للحيــاة الجامعيــة. - 
ويمكــن ترتيــب ذلــك مــع قســم قبــول الطلبــات فــي الجامعــات. بــدال مــن ذلــك، يمكنــك دعــوة    
ممثلــي عــن الجامعــة ليخبــروا الطــالب عن الحياة الجامعية، االختصاصات، تقديم الطلبات وشــروط    

القبول.  
 ضــع الطــالب المهتميــن بمتابعــة التعليــم المهنــي والتقنــي فــي مجموعــة معــا للقيــام ببحــث حول - 

المعاهــد المهنيــة المحليــة وبعــض البرامــج او االختصاصــات التــي يقدموهــا وتقديمــه للصــف مــع    
ذكر االختصاصات التي يميلون لها واألسباب التي دفعتهم الختيارها.   

 وزع الطــالب علــى مجموعــات وفقــا لالهتمامــات المهنية المشــتركة واطلــب منهم القيام ببحث - 
لتحديد ثالث اختصاصات تتناسب مع الميول المهنية وكتابة وصفا موجزا عن هذه االختصاصات    
وعرضــه فــي الصــف، موضحيــن أســباب رغيتهــم فــي متابعتهــا وأي نوع من العمــل يمكنهم القيام    

به في المستقبل.  
 اطلــب مــن4 او 5 مجموعــات تحضيــر عــرض حــول جامعــات مختلفــة )جامعــة لــكل مجموعــة( يتطرق - 

ــم  ــة التقدي ــول، كيفي ــات، بعــض االختصاصــات، الموقــع، شــروط القب ــاة الطــالب، الكلي ــى حي ال   
وغيرهــا. هــذه المعلومــات موجــودة علــى معظــم مواقــع الجامعــات ويمكــن الوصــول اليهــا    

بسهولة عبر استخدام المنصة االلكترونية المرافقة للدليل.  
 قســم الطــالب إلــى مجموعتيــن لالنخــراط فــي نقــاش حــول مــا الــذي يجــب ان يأتــي أوال: اختيــار - 

المهنة او االختصاص ولماذا.   

الدرس الثاني الدرس الثاني
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النشـاط األول: االخـتصاصات الجـامعية والمسـار التـعليمي

هدفــي المهني:

ثــالث اختصاصــات جامعية:

ثــالث مؤسســات او جامعــات توفر هــذه االختصاصات:

يمكــن تصنيــف المهــن واالختصاصــات وفــق ســت أنمــاط للشــخصية. فــي مجموعاتكــم، اكتبــوا الســمات 
الشــخصية لــكل مجموعــة مــن الميــول وبعــض المهــن المناســبة لــكل منهــا. انظــر المثــال أدنــاه للمزيــد 

مــن التفاصيــل.

التاريخاالسم

خيــاري التعليمــي في المرحلــة الثانوية

نــوع التعليــم: )عــام او مهني وتقني(

حــدد المراحــل والفروع او االختصاص:

التعليــم المهنــي والتقنيالتعليــم العام

والتـقييم المـراقبة 

أدوات جـمع األدلـة والمـعلومات
التوصــل الــى أحــكام ترتكــز إلــى بيانــات او أدلــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج ونشــاطاته وأثــره 
علــى تعلــم الطــالب ضــروري لتحســين الممارســة والتأكــد مــن اســتفادة الطــالب منــه. المراقبــة 
ــة  ــق وبعــده باعتمــاد واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدل ــم خــالل التطبي والتقيي
تكــون صــورة شــاملة عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: 
االســتبيان، المالحظــة الصفيــة للنقاشــات والتفاعــل، النشــاطات، المجموعــات المركــزة، النصــوص 

ــار مــن هــذه األدوات واســتخدامها فــي الصــف.  ــة للطــالب. يمكــن للميســر اختي التفكري

المالحظة الصفية )النقاشات، التفاعل( 

النشاطات

مجموعات مركزة

االستبيان

مجموعات مركزة

النصوص التفكرية للطالب

بعــد انتهــاء تطبيــق البرنامجخــالل التطبيــق او التعليم

الدرس الثاني
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

اســتبيان
ضع إشارة )X( تحت المستوى الذي تراه مناسب لكل من العبارات التالية.

أسلوب التعليم

أسلوب التعليم أثار اهتمامي بالموضوع

أتيحت الفرصة للنقاشات وتبادل األفكار

استخدم الميسر األسلوب التفاعلي في الصف

مضمــون البرنامج والمعلومات

المعلومات سهلة وواضحة

مواضيع البرنامج شيقة ومفيدة

المعلومات ضرورية لي ولمساري المهني والتعليمي

النشاطات

ساهمت النشاطات بتعزيز فهمي للمواضيع

النشاطات سهلة ومفيدة

أضافت النشاطات معارف ومهارات جديدة

ال أوافقأوافقأوافق بشدةالعـــــبارة

مــا هــي الصعوبــات التي واجهتك؟

ما هي اقتراحاتك لتحســين األنشــطة؟

تعليقــات أخرى:

اكتــب ثالثــة أفــكار تعلمتها مــن البرنامج.

مالحظات أخرى

الصـفية المـالحظة  قائـمة 

يظهر الطالب ايحاءات وتعابير تبين انتباههم للميسر 
 ولزمالئهم وفهمهم للموضوع.

 يظهر الطالب تركيز مستمر خالل الشرح والنشاطات.

 يعبر الطالب عن اهتمامهم وحماسهم للموضوع.

 يشارك الطالب في الصف ويجابوا على األسئلة.

يعبر الطالب عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وثقة ويسألون 
 أسئلة مفيدة ومرتبطة بالموضوع.

يبين الطالب الثقة في إتمام النشاطات الفردية والعمل 
 بمجموعات.

 يعتبر الطالب النشاطات مفيدة وممتعة.

 يستطيع الطالب اكمال النشاطات ومناقشتها بشكل متقن.

 يبين الطالب االنفتاح، احترام لآلخرين واالبتعاد عن األحكام.

يستطيع الطالب ان يعبروا عن األهداف التعليمية والمعارف 
والمهارات التي اكتسبوها.

مالحظاتنعم ال

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

النـشاطات الصـفية قائـمة لتـقييم 

 يلتزم الطالب باإلرشادات والتعليمات.

 تظهر إجابات الطالب فهم للموضوع.

 تظهر إجابات الطالب انفتاح، مرونة وتقبل للمواضيع المطروحة.

 يعبر الطالب عن أفكارهم بثقة وتسلسل.

يعطي الطالب أمثلة من حياتهم ويدعمون اجاباتهم بتحليل 
 منطقي.

 يبين الطالب فهم واع وايجابي ألنفسهم.

 ينجز الطالب النشاطات بسهولة ودون توجيهات كثيرة.

 يظهر الطالب القدرة على االبداع واالبتكار في انجاز النشاطات.

يستطيع الطالب استخدام المعلومات وتطبيقها بشكل يخدم 
 قراراتهم المتعلقة بالخيارات الدراسية والمهنية.

يربط الطالب فهمه لشخصياتهم بخياراتهم الدراسية والمهنية 
وعالم العمل.

غير مقبولمقبولجيد

مالحظات أخرى

المـركزةبرنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني المـجموعات 

أسئلة المجموعات المركزة

ماذا عرفت عن خيارات الدراسة ومهنة المستقبل قبل ان نبدأ البرنامج؟• 
ما هي األفكار التي غيرت طريقة تفكيرك بكيفية اختيارك لالختصاص في المستقبل؟• 
ما هي األمور التي سوف تقوم بها بشكل مختلف بعد البرنامج؟• 

يســتطيع الميســر طــرح أســئلة أخــرى تهــدف الــى تقييــم فهــم الطــالب للمواضيــع المقترحــة والتفكــر 
ــر البرنامــج علــى تفكيرهــم وســلوكياتهم. بتعلمهــم وتطبيقــه فــي حياتهــم اليوميــة، باإلضافــة الــى أث
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

التـفكري النـص 

اطرح احدى األسئلة التالية على الطالب واطلب منهم كتابة نص قصير لإلجابة عليها:

تحدث عن اإلنجاز الذي حققته في هذا البرنامج.• 
 مــا هــي برأيــك المهــارات التــي طورتهــا فــي هــذا البرنامــج؟ مــا هــي أهميتهــا فــي مجــال اختيــار مهنــة • 

المستقبل؟  
ما هي نقاط القوة التي تملكها وكيف يمكنك ان توظفها الختيار مهنة المستقبل؟• 
ما هي األفكار التي كونتها عن نفسك وبالتالي مهنتك المستقبلية؟• 
ما هي األمور التي احببتها في البرنامج؟ ما هي األمور التي لم تحبها؟ لماذا؟• 
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الوحـدة األولـى | مهـارات الحيـاة

إن تطويــر مهــارات الحيــاة او المهــارات الحياتيــة يّخــول الطــالب اتخــاذ القــرارات المدروســة فيمــا يتعلــق 
بحياتهــم ومســاراتهم الدراســية والمهنيــة، ويعــزز ثقتهــم بنفســهم وحوافــز اإلنجــاز والتوقعــات اإليجابيــة 
ــش  ــاد ســبل العي ــّزز قدراتهــم اعتم ــة وتع ــاة منتج ــع بحي ــارات تحّضرهــم للتمت لمســتقبلهم. فهــذه المه
المســؤول والصحــي والســلوك اإليجابــي بهــدف االعتمــاد علــى النفــس، التكيــف مــع اآلخريــن ومواجهــة 
التحديــات. غالًبــا مــا يتــم إغفالهــا فــي النظــام التربــوي التقليــدي وأســاليبه التــي تركــز علــى الجانــب 
األكاديمــي وتهمــل المهــارات الشــخصية والنفســية االجتماعيــة، األمــر الــذي يضــع الطــالب أمــام تحديات 

جديــة حيــن يعمــدوا إلــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن الدراســة ومهنــة المســتقبل. 

 تتمثــل المقاربــة األساســية فــي تجــاوز هــذه التحديــات فــي توفيــر تدريبــات »مهــارات الحيــاة« كأســاس 
ونقطــة انطــالق لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي ودعــم الطــالب فــي مراحلهــم االنتقاليــة داخــل وخــارج 
المدرســة. فقــد أثبتــت تدريبــات مهــارات الحيــاة قدرتهــا فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي تصرفــات الطــالب 
وســلوكياتهم وطــرق تفكيرهــم، وبالتالــي تحســين تحصيلهــم العلمــي وقدرتهــم علــى إدارة ذاتهــم 

وحياتهــم بشــكل واع ومســؤول مــن أجــل تحقيــق النجــاح والتقــدم.

ــز وعيهــم  ــة لديهــم مــن خــالل تعزي ــة إيجابي ــر هوي ــى دعــم الطــالب فــي تطوي ــدة إل تهــدف هــذه الوح
بســماتهم وخصائصهــم الشــخصية وقيمهــم وقدراتهــم وميولهــم، تطويــر مهــارات التواصــل لتمكينهــم 

ــة والمهنيــة. ــز تحمــل مســؤولية حياتهــم التربوي ــر عــن أنفســهم بثقــة وحــزم، وتعزي مــن التعبي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
ــى خياراتهــم وقراراتهــم وتحــدد  ــر عل ــي تؤث ــم الت ــى القي تشــمل هــذه الوحــدة درس يعــرف الطــالب عل

أولوياتهــم واختيارهــم للمهنــة او االختصــاص.

المـقدمة
مقـدمة

يركــز هــذا الــدرس علــى تعزيــز فهــم الطــالب ألنفســهم وادراكهم لقدراتهــم وميولهم الحياتيــة والتعلمية 
والمهنيــة. وعــي الــذات او فهــم الشــخصية هــو أن تتوفــر لديــك معرفــة واضحــة بشــخصيتك وتجربتــك، 
بمــا فــي ذلــك القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، الميــول، الخبــرات، االهتمامــات، 

اإلنجــازات، الدوافــع والقيــم. 

يشــكل تحديــد القيــم الشــخصية والعمليــة عنصــًرا هاًمــا فــي التعــرف إلى نفســك. القيم هــي المعتقدات 
والمبــادئ األساســية التــي تســاعد فــي تحديــد األولويــات والعوامــل التــي تؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة 
بمهنــة المســتقبل والمســار الدراســي للطــالب. قــد تتغيــر القيــم الشــخصية والعمليــة للطــالب مــع 
التغيــرات التــي تطــرأ علــى تفكيرهــم والخبــرات والتجــارب التــي يكتســبونها، اال أن فهــم مــا يعتبــره 
الطــالب مهــم وضــروري بالنســبة لهــم علــى الصعيديــن الشــخصي والمهنــي، يســاعدهم فــي فهــم 
ومعرفــة ميولهــم المهنيــة التــي تقــوم علــى هــذه القيــم، او تميــز عملهــا او العالقــات التــي تنشــأ فــي 

العمــل او بيئــة العمــل. 

مــن هــذا المنظــور، يســّهل وعــي الــذات او فهــم الشــخصية عمليــة أخــذ القــرارات المتعلقــة بالمســارات 
ــذات وتكييــف الســلوك والتوجــه نحــو  ــة تتــالءم مــع هــذه المعرفــة الشــاملة عــن ال ــة والمهني التعلمي
تحســين نمــط الحيــاة لتحقيــق األهــداف. يمنــح وعــي الــذات األشــخاص حــس التمّكــن والفعاليــة الذاتيــة 
التــي تنشــأ مــن اإلحســاس بالمســؤولية الشــخصية واالســتقاللية والقــدرة علــى التأثيــر بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة. وبالتالــي فهــو يعــّزز ثقتــك بنفســك مــن خــالل زيــادة تقديــرك لنقــاط قوتــك وتســهيل عمليــة 
تطويــرك لقدراتــك والتركيــز علــى النمــو الشــخصي والمهنــي مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التعلميــة 

والمهنيــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تنمية معرفتهم بشخصياتهم وتقديرهم لذاتهم ولقدراتهم. - 
تطوير مفهوم إيجابي للذات. - 
فهم القيم التي تؤثر على خياراتهم وقراراتهم. - 
استكشاف القيم األساسية التي تحدد أولوياتهم.- 
ربط القيم مع اختيار العمل او االختصاص.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

 وعـــي الـــذات وفـــهم القـــيم

  الـدرس األول

الدرس األول
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إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاط فيــه تقييــم ذاتــي لمجمــوع القيــم التــي يعتبرهــا الفــرد مهمــة فــي العمــل باإلضافــة 
الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجيــه المهنــي اختيــار نشــاط مــن هــذه النشــاطات 
لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. اطلــب مــن الطــالب تخصيــص ملــف لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي واالحتفــاظ 

بــأوراق النشــاطات فيــه.      

التـوجيهات

المقدمة
عّرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش مفهوم القيم مع الطالب: - 

ما هي القيم؟ اعط أمثلة.  • 
ما هو تأثير القيم على قراراتنا وخياراتنا الحياتية والمهنية؟• 

إضــــــاءة:   اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك 
ــك طــرح  ــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكن ــك طــرح أســئلة أخ الطــالب اآلراء واألفــكار. يمكن

الموضــوع بطريقــة مختلفــة. 

النشاط األول  
 وزع أوراق النشــاط األول )التقييــم الذاتــي للقيــم( علــى الطــالب واشــرح التعليمــات، ثــم تأكــد - 

أنها واضحة للجميع.  
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب:- 

ما هي القيم األكثر أهمية بالنسبة لك؟ لماذا؟ • 
هل واجهتم أي صعوبات في تحديد القيم؟ لماذا؟• 
كيف ساهم تحديد القيم وأهميتها بتعزيز معرفتكم بأنفسكم؟• 
 مــا هــي العالقــة التــي تربــط هــذه القيــم بطبيعــة العمــل أو المهنــة الــذي ترغــب فــي ممارســتها فــي • 

المستقبل؟  

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار 4 مهــن واختيــار 3 قيــم تميــز - 

هذه مهن وشرح األسباب التي دفعتهم الختيارها، وثم مشاركتها مع الصف.  
 اطلــب مــن كل طالــب تحديــد 5 قيــم يعتبرهــا مهمــة فــي حياتــه، ذكــر ســبب لــكل منهــا وثــم - 

تحديد مهنتين تتعلق بهذه القيم، وثم مشاركتها مع الصف.  
ــة التــي يحبونهــا، المســؤوليات التــي -  ــة فقــرة يصــف فيهــا المهن   اطلــب مــن كل طالــب كتاب

تطلبها والقيم التي تتناسب معها، وثم مشاركتها مع الصف.  
 حضــر 20 بطاقــة مكتــوب عليهــا 20 قيمــة ووزعهــا علــى4 مجموعــات مــن الطــالب. اطلــب مــن - 

كل مجموعــة تعريــف كل قيمــة وثــم كتابــة 4 مهــن تتــالءم مــع كل قيمــة، وثــم مشــاركتها مــع    
الصف. يمكنك الرجوع الى التقييم الذاتي الختيار القيم.  

الدرس األول الدرس األول
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الدرس األول الدرس األول

النشـاط األول: تقييـم ذاتـي للقيـم 

1- قيــم أعطيهــا أهميــة عاليــة جــًدا       2- قيــم أعطيهــا أهميــة       ٣- قيــم أعتبرهــا أقــل أهميــة

يشكل تحديد قيمك الشخصية والعملية عنصًرا هاًما في التعرف إلى نفسك والى ميولك المهنية.
  

ــة.  ــارزة فــي حياتهــم العملي ــر مــن األشــخاص ذات قيمــة ب ــم التــي اعتبرهــا الكثي فيمــا يلــي الئحــة بالقي
للمباشــرة فــي اســتطالع قيمــك الشــخصية، حــدد لــكل قيمــة مدرجــة فــي الالئحــة نســبة تفضيليــة 

ــة. ــي تعتبرهــا ضروري ــرى الت ــم األخ ــك القي ــى الئحت ــة وأضــف إل معين

التاريخاالسم

النسبة توصيف ملخصالقيمة
التفضيلية

مساعدة المجتمع

مساعدة اآلخرين

التواصل مع العامة

العمل مع اآلخرين

العمل الفردي

المنافسة

اتخاذ القرار

العمل في ظل الضغوطات

التأثير على األشخاص

المعرفة

إتقان العمل

اإلبداع الفني

اإلبداع العام

اإلشراف

التغير والتنوع

الدقة في العمل

االستقرار

األمان

التقدير

الوتيرة السريعة

الحماس

المغامرة

الكسب المادي

التحديات الجسدية

االستقاللية

قناعاتي األخالقية

الجماعة

حرية الوقت

القيام بأمر يساهم في تحسين العالم الذي نعيش فيه

اإلنخراط المباشر في مساعدة اآلخرين، سواء بشكل إفرادي أو في مجموعات

التواصل اليومي مع العامة بشكل كبير

العمل كعضو ضمن فريق لتحقيق هدف مشترك

إنجاز المشاريع بشكل منفرد وفق تواصل محدود مع اآلخرين

االنخراط في نشاطات تختبر قدراتي أمام الخصوم

امتالك القدرة التخاذ القرار حول سلسلة من الخطوات

العمل في سياق يشكل الوقت فيها عاماًل ضاغًطا

التواجد في مواقف تؤثر فيها على سلوكيات اآلخرين ومواقفهم

االنخراط في اكتساب المعرفة والفهم

أن أصبح خبيًرا في أي عمل أقوم به

االنخراط في التعبير الفني اإلبداعي

أن أحصل على فرصة لخلق برامج، موادا وطرق او أساليب   جديدة

أن أحصل على وظيفة تكون مهمتي تحمل المسؤولية المباشرة عن أعمال اآلخرين

أن يتضمن عملي نشاطات تتغير بشكل دائم

القيام بعمل يتطلب العناية في التفاصيل والدقة 

العمل ضمن روتين وواجبات وظيفية يمكن توقع طبيعتها إلى حد كبير

التأكد من أنني باٍق في وظيفتي وأتقاضى الراتب الذي أتوقعه

أن أكون مقدًرا من قبل الجميع لجودة عملي

العمل في ظروف حيث يجب إنجاز العمل بوتيرة سريعة

اختبار نسبة كبيرة )أو متكررة( من الحماس في سياق عملي

القيام بواجبات وظيفية تتطلب المجازفة بشكل متكرر

أن أحظى بفرص عالية لتحقيق كم هائل من العوائد المادية في عملي

ممارسة نشاطات تتطلب بذل قدراتي الجسدية

أن أكون قادًرا على تحديد طبيعة عملي دون توجيهات هامة من قبل اآلخرين

الشعور بأن عملي يتوافق مع مجموعة من المبادئ األخالقية أعتبرها هامة

المشاركة في عمل جماعي 

التمكن من العمل وفق ما يناسب جدولي الخاص

مــن بيــن الخيــارات التــي صنفتهــا علــى أنهــا » أشــياء أعطيهــا أهميــة عاليــة جــًدا«، اختــر الخمــس 
األفضــل بالنســبة لــك.

ــم  ــط بالتعلي ــد ترتب ــن ق ــال مســاعدة اآلخري ــم؟ )مث ــا هــذه القي ــط به ــي ترتب مــا هــي بعــض المهــن الت
والطبابــة(
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١
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القيم
القيــم هــي المعتقــدات والمبــادئ األساســية التي تســاعد فــي تحديد األولويات في المســارات المهنية 
والحياتيــة للشــباب. بالنســبة للشــباب القيــم هــي شــخصية وخاصــة فــي فهــم مــا هــو مفيــد وهــادف 
ــي يكتســبونها،  ــرات الت ــر الشــباب والخب ــى تفكي ــي تطــرأ عل ــرات الت ــر مــع التغي بالنســبة لهــم. قــد تتغي
لكنهــا توفــر األســاس لوضــع األهــداف واتخــاذ القــرارات حــول حياتهــم ومســارهم المهنــي. إذن، وفــي 
هــذا الســياق، يشــكل التفكيــر الملــي بالقيــم التــي يعتبرهــا الشــباب األكثــر أهميــة حاجــة ملحــة. يمكــن 
تصنيــف رزمــة القيــم علــى النحــو اآلتــي: قيــم جوهريــة، قيــم بيئــة العمــل، قيــم محتــوى العمــل، وقيــم 

العالقــات التــي تنشــأ ضمــن إطــار العمــل.

القيــم الجوهرية
تتمثــل هــذه القيــم بالقيــم التــي تحفــز الشــباب بشــكل جوهــري للقيــام بمــا يختــارون القيام بــه. ومن هذه 

القيــم: مســاعدة اآلخريــن، تقديــم العطــاءات إلــى الجماعة، اإلنجاز والســلطة والتأثيــر على اآلخرين.

قيــم بيئة العمل
وهــي تتمثــل بالشــروط التــي توفــر لهــم البيئــة األفضــل للقيــام بعملهــم علــى النحــو األفضــل. تشــتمل 

بعــض هــذه القيــم علــى التعلــم، الدخــل والتنظيــم.

قيــم محتوى العمل
وهــي تتصــل بالعناصــر التــي تجعــل العمــل يســتحوذ اهتمــام الشــباب، مثــل اإلبــداع، التواصــل مــع اآلخريــن 

وحّل المشــكالت.

قيــم العالقــات التي تنشــأ ضمــن إطار العمل
تتعلــق هــذه القيــم بطبيعــة التفاعــل مــع اآلخريــن فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك التواصــل المفتــوح، 

العمــل ضمــن فريــق والمنافســة.

قراءات إضافية 
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 الوحـدة الثـانية: اسـتكشاف مهـنة المسـتقبل
لـها والتخـطيط 

ــا حــول  ــا ذهنًي ــي حيــث ُيجــري الطــالب عصًف ــط المهن ــة التخطي ــة هــو جــزء مــن عملي استكشــاف المهن
خيــارات العمــل الموجــودة، ويعمــدون إلــى اســتقصائها بدقــة وتحديــد تلــك التــي تتناســب مــع مهاراتهــم، 
ميولهــم وقيمهــم المهنيــة. يدفعهــم إلــى جمــع المعلومــات حــول عالــم العمــل والمهــن المســتقبلية، 
األمــر الــذي يمكنهــم مــن فهمهــا، اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم واختيــار فــرص الدراســة او مســار 

دراســي يتــالءم مــع متطلباتهــا.

يــزود االستكشــاف المهنــي الطــالب بالمعلومــات الضروريــة لتطويــر المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم 
مــن تحديــد الميــول المهنيــة األوليــة والطموحــات المهنيــة المســتقبلية. ومــن خاللهــا، يقــوم الطــالب 
بالتعــرف إلــى المواصفــات والمؤهــالت لمختلــف المهــن، المراكــز الوظيفيــة وغيرهــا مــن العوامــل 

ليحــددوا المهنــة المســتقبلية.

يشــتمل أيضــا تقييــم إيجابيــات وســلبيات بعــض الخيــارات المهنيــة ومميزاتهــا وغيرهــا مــن المســائل التــي 
تتعلــق بطبيعــة المهنــة وخصائصهــا، مثــل اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر لتحويــل الحلــم المهنــي إلــى واقــع، 
وتحليــل األكالف )اختيــار مهنــة يحبهــا الفــرد ذات دخــل وتقديمــات محــدودة، او اختيــار مهنــة قــد ال 
ترضــي الفــرد لكــن تضمــن راتــب مرتفــع وتقديمــات أخــرى(، مــن أجــل االختيــار األنســب منهــا، واســتخدام 
ــارات التخــاذ القــرارات حــول مــاذا يريــدون أن يحققــوا فــي  المعلومــات التــي جمعوهــا حــول هــذه الخي

المســتقبل.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــتمل هــذه الوحــدة علــى درســين يعّرفــان الطــالب علــى المجموعــات المهنيــة المختلفــة ومميزاتهــا 

والربــط بيــن اهتماماتهــم وميولهــم والمهــن.

مقـدمةالمـقدمة
تتــوزع معظــم المهــن والمــواد الدراســية علــى مجموعــات مهنيــة مختلفــة. المجموعة المهنيــة تتألف من 
المهــن والقطاعــات التــي تتشــارك بمزايــا معينــة مثــل طبيعــة ومتطلبــات العمــل، المهــارات والمعــارف 
المطلوبــة لممارســتها، المنتجــات والخدمــات التــي توفرهــا. تســمح للطــالب باستكشــاف وفهــم مختلــف 
المهــن المتوافــرة لحصــر خياراتهــم المهنيــة فــي أفضــل اثنيــن أو ثــالث مجموعــات تتناســب مــع ميولهــم، 
ومــن ثــم استكشــاف المهــن التــي تشــتمل عليهــا كل مــن هــذه المجموعــات التــي اختاروهــا. تتضمــن 
كل مجموعــة أكثــر مــن مهنــة واحــدة، األمــر الــذي يســمح للطــالب باستكشــاف المهــن ذات المميــزات 

المماثلــة ليختــاروا مــن بينهــا مــا يتــالءم مــع ميولهــم، ومهاراتهــم وقدراتهــم.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف المجموعات المهنية المختلفة ومميزاتها.- 
تطوير فهم واضح بالخيارات المهنية المختلفة.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

المجمـــوعات المهـــنية 1

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
اشرح مفهوم المجموعات المهنية واستخداماتها.- 

النشاط األول  
 قّســم الطــالب إلــى مجموعــات ووزع عليهــم المجموعــات المهنيــة. يعتمــد عــدد المجموعــات - 

المهنيــة التــي تحصــل عليهــا كل مجموعــة مــن الطــالب علــى عــدد مجموعــات الطــالب. يجــب    
أن تحصل كل مجموعة على مجموعتين على األقل.  

 اطلــب إلــى كل مجموعــة أن تكتــب فقــرة تصــف فيهــا مجــال العمــل الخــاص بــكل مجموعــة، - 
ومن ثم كتابة ثالث مجاالت او وظائف لكل منها وعرضها أمام الصف.   

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعــات حســب اهتماماتهــم المهنيــة وأحالمهــم المســتقبلية واطلــب - 

منهم تحضير عرض عن هذه المهن وخصائصها وأنواع المسؤوليات التي يقوم بها الفرد.  
 اطلــب مــن صاحــب عمــل او مؤسســة زيــارة صفــك للتحــدث عــن كيفيــة اختيــار المهنــة والعوامل - 

التي أثرت بهذا االختيار، إضافة الى المسؤوليات التي تقوم او يقوم بها.  
ــكل -  ــات والســلبيات ل ــد اإليجابي ــة قائمــة بالمهــن المختلفــة وتحدي ــب كتاب  اطلــب مــن كل طال

مهنة، وثم مناقشتها مع الصف.  
 اطلــب مــن كل طالــب تصميــم او رســم اعــالن او ملصــق عــن مهنتهــم المفضلــة وعرضهــا فــي - 

الصف.  

النشـاط األول: المجمـوعات المهـنية

1
2
٣
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1٣
14
15
16

الزراعة، التغذية والموارد الطبيعية

الهندسة المعمارية والبناء

الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت

إدارة األعمال والشؤون اإلدارية

التربية والتدريب

الشؤون المالية

الشؤون الحكومية واإلدارة العامة

علوم الصحة

الفندقية والسياحة

الخدمات البشرية

تكنولوجيا المعلومات

القانون، األمن العام، اإلصالحات واألمن

الصناعة

التسويق

»STEM« العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات

النقل، التوزيع واللوجستيات

الدرس األول الدرس األول
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قراءات إضافية 

1. الزراعة، التغذية والموارد الطبيعية
إنتــاج، معالجــة، تســويق، توزيــع، تمويــل وتطويــر الســلع والمــوارد الزراعيــة بمــا فــي ذلــك المــواد 
الغذائيــة، المنتجــات الليفيــة، المنتجــات الخشــبية، المــوارد الطبيعيــة البســتنة وغيرهــا مــن المــوارد/

المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة.

9. الفندقية والسياحة
إعــداد األفــراد إلتقــان الوظائــف ذات الصلــة بالمســارات المهنيــة المتعلقــة باالحتياجــات العائليــة 
والبشــرية مثــل المطاعــم وخدمــات األطعمة/المشــروبات، اإلقامــة، الســفر، الســياحة، االســتجمام، 

الترفيــه وغيرهــا.

2. الهندسة المعمارية والبناء
المهن ذات الصلة بتصميم، تخطيط، إدارة، بناء وصيانة البيئة المبنية.

10. الخدمات البشرية
إعــداد األفــراد إلتقــان الوظائــف ذات الصلــة بالمســارات المهنيــة المتعلقــة باالحتياجــات العائليــة 
العائليــة  الخدمــات  االرشــاد،  النفســية،  الصحــة  وخدمــات  االستشــارات  خدمــات  مثــل  والبشــرية 

االســتهالكية. والخدمــات  الشــخصية  العنايــة  واالجتماعيــة، 

٣. الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت
تصميــم، إنتــاج، عــرض، أداء، كتابــة ونشــر المحتــوى اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك الفنــون التمثيليــة والمرئيــة 

والتصميــم، الصحافــة والخدمــات الترفيهيــة.

٣. الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت
تصميــم، إنتــاج، عــرض، أداء، كتابــة ونشــر المحتــوى اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك الفنــون التمثيليــة والمرئيــة 

والتصميــم، الصحافــة والخدمــات الترفيهيــة.

11. تكنولوجيا المعلومات
مهــن تكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة بتصميــم، تطويــر، دعــم، وإدارة خدمــات المعــدات، البرامــج، 

واألنظمــة.

4. إدارة األعمال والشؤون اإلدارية
المهــن ذات الصلــة بتخطيــط، تنظيــم، توجيــه وتقييــم الوظائــف اإلداريــة الضروريــة إلنجــاز عمليــات إدارة 

األعمــال بكفــاءة وإنتاجيــة.

12. القانون، األمن و السالمة العامة
تخطيــط، إدارة وتوفيــر الخدمــات ذات الصلــة بالتشــريع، الســالمة العامــة والحمايــة واألمــن الوطنــي بمــا 

فــي ذلــك خدمــات الدعــم التقنيــة.

5. التربية والتدريب
تخطيــط، إدارة وتوفيــر خدمــات التربيــة والتدريــب، وخدمــات الدعــم التعلميــة ذات الصلــة مثــل اإلدارة 

التربويــة، التعليم/التدريــب، الدعــم اإلداري وخدمــات الدعــم االحترافيــة.

1٣. الصناعة
تخطيــط، إدارة وأداء عمليــات تحويــل المــواد إلــى منتجــات وســطية أو نهائيــة وخدمــات الدعــم التقنيــة 

ذات الصلــة مثــل تخطيــط وضبــط اإلنتــاج، الصيانــة وهندســة عمليــات التصنيــع.

6. الشؤون المالية
التخطيــط والخدمــات ذات الصلــة بالتخطيــط المالــي واالســتثماري، األعمــال المصرفيــة، التأميــن وإدارة 

األعمــال الماليــة.

14. التسويق
تخطيــط، إدارة وأداء نشــاطات تســويقية لتحقيــق أهــداف تنظيميــة مثــل إدارة عالمــة إنتاجية، المبيعات 

االحترافية، تســويق الســلع، االتصاالت التســويقية واألبحاث الخاصة بالســوق.

7. الشؤون الحكومية واإلدارة العامة
تخطيــط وتنفيــذ الوظائــف الحكوميــة علــى المســتوى المحلــي وغيــره، بمــا فــي ذلــك األمــن، التخطيــط، 

العائــدات والضرائــب والتشــريعات.

»STEM« 15. العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات
تخطيــط، إدارة وتوفيــر األبحــاث العلميــة والخدمــات االحترافيــة والتقنيــة )مثــل علــم الفيزيــاء، علــم 

االجتمــاع، الهندســة( بمــا فــي ذلــك الخدمــات المخبريــة واالختباريــة واألبحــاث وخدمــات التطويــر.

8. علوم الصحة
تخطيــط، إدارة وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والعالجيــة، خدمــات التشــخيص، المعلوماتيــة الصحيــة، خدمــات 

الدعــم، وأعمــال األبحــاث والتطويــر المتعلقــة بالتكنولوجيــا الحيويــة.

16. النقل، التوزيع واللوجستيات
ــر الطرقــات، خطــوط األنابيــب، الجــو، والخطــوط  ــط، إدارة ونقــل األشــخاص، المــواد والســلع عب تخطي
البحريــة وخدمــات الدعــم االحترافــي والتقنــي  ذات الصلــة مثــل تخطيــط وإدارة البنــى التحتيــة للنقــل، 

ــة الخاصــة بالمنشــآت. ــة وخدمــات الصيان ــزات المعــدات النقال الخدمــات اللوجســتية، تجهي
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مقـدمة
تتــوزع معظــم المهــن والمــواد الدراســية علــى مجموعــات مهنيــة مختلفــة. المجموعة المهنيــة تتألف من 
المهــن والقطاعــات التــي تتشــارك بمزايــا معينــة مثــل طبيعــة ومتطلبــات العمــل، المهــارات والمعــارف 
المطلوبــة لممارســتها، المنتجــات والخدمــات التــي توفرهــا. تســمح للطــالب باستكشــاف وفهــم مختلــف 
المهــن المتوافــرة لحصــر خياراتهــم المهنيــة فــي أفضــل اثنيــن أو ثــالث مجموعــات تتناســب مــع ميولهــم، 
ومــن ثــم استكشــاف المهــن التــي تشــتمل عليهــا كل مــن هــذه المجموعــات التــي اختاروهــا. تتضمــن 
كل مجموعــة أكثــر مــن مهنــة واحــدة، األمــر الــذي يســمح للطــالب باستكشــاف المهــن ذات المميــزات 

المماثلــة ليختــاروا مــن بينهــا مــا يتــالءم مــع ميولهــم، ومهاراتهــم وقدراتهــم.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تحديد المجال الذي يثير اهتمامهم في مجموعة مهنية معينة.- 
انتقاء مهن محتملة من المجموعة المهنية التي حددوها.- 
وضع أهداف مهنية تتطابق وميولهم.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

التـوجيهات

المقدمة
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ــم استكشــافها فــي الحصــة الســابقة. اطــرح -  ــي ت ــة الت  راجــع مــع الطــالب المجموعــات المهني

عليهم السؤال التالي:  
ما هي بعض المجموعات المهنية التي استكشفناها في الحصة السابقة؟• 

النشاط األول  
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   

بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد، ناقــش النتائــج. اطلــب إليهــم التشــارك مجموعاتهــم المهنيــة. - 
اطــرح عليهــم األســئلة التاليــة: 

ما هي المجموعات المهنية التي حصلت عليها؟• 
ــن ترغــب أن تكــون •  ــك الشــخصية حــول نفســك وَم ــة برؤيت ــك المهني ــط مجموعت ــى أي مــدى ترتب  إل

في المستقبل؟  
إلى أي مدى ترتبط مجموعتك المهنية بميولك؟• 
هل أنت مقتنع بالنتائج التي توصلت إليها؟• 

 فــي حــال تبقــى وقــت قبــل نهايــة الحصــة، اطلــب مــن الطــالب كتابــة ثالثــة أســباب الهتمامهــم - 
بالمجموعات المهنية التي حصلوا عليها، وثم مشاركتها مع الصف.  

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

المجمـــوعات المهـــنية 2

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني الدرس الثاني
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النشـاط األول: المجمـوعات المهـنية

يســاعدك هــذا النشــاط فــي اختياراتــك المهنيــة والتمكــن مــن استكشــاف المهــن التــي تثيــر اهتمامــك 
وتتناســب مــع ميولــك. للتمكــن مــن تحديــد مجموعتــك المهنيــة، اختــر مــا ينطبــق عليــك مــن المواصفــات 
ــكل  ــام للصفــات ل ــار كافــة المواصفــات، احســب المجمــوع الع ــاء مــن اختي ــد االنته ــاه. بع ــواردة أدن ال

مجموعــة مهنيــة. حــدد المجموعــات الثــالث التــي حصلــت علــى المجمــوع األعلــى.

التاريخاالسم

المـهمة: أحـب أن

o أعرف كيف تعيش األشياء وتنمو

o العناية بالحيوانات وإدارة مزرعة

o التعرف إلى الموارد الطبيعية

o تخطيط، إعداد وحفظ القيود

o استعمال وتصليح األدوات والمعدات

أنــا

o مستقل

o دقيق

o ُمِحب الطبيعة

o نشيط جسدًيا

o خبير في حل المشكالت

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o علوم الحياة

o علوم األرض

o  الكيمياء

o الزراعة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 1

المـهمة: أحـب أن

o تصميم، بناء وإعادة نمذجة المنازل أو األبنية

o اتباع الخطط والتوجيهات

o بناء الطرقات أو الجسور

o تركيب األسالك الكهربائية في األبنية

o القيام باألعمال الدقيقة

أنــا

o فضولي

o أجيد استخدام  يداي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o صبور ومثابر

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o علوم الفيزياء

o البناء/ الهندسة المعمارية

o  التكنولوجيا

o إعداد مسودات الخرائط

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 2

المـهمة: أحـب أن

o طباعة أو كتابة التقارير

o العمل باألرقام والتفاصيل

o إدارة مخزن

o إدارة عملي الخاص

o  أن أبقى منظًما

أنــا

o منطقي

o عملي

o لبق

o مسؤول

o أتقن األعمال الحرة

مــا يثــير اهــتمامي

o التطبيقات الكمبيوترية

o إدارة األعمال

o المحاسبة

o الرياضيات

o الفنون اللغوية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 4

المـهمة: أحـب أن

o تدريس صف

o اإلعتناء باألطفال الصغار

o قيادة مجموعة

o  مساعدة اآلخرين

o تدريب فريق

أنــا

o ودود

o مساعد

o أحسن التواصل

o فضولي

o مفكر

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون اللغوية

o العلوم االجتماعية

o الرياضيات

o العلوم

o علم النفس

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 5

المـهمة: أحـب أن

o كتابة وقراءة القصص والمسرحيات

o إذاعة البرامج التلفزيونية واإلذاعية

o Web تصميم صفحة

o  ،العزف على آلة موسيقية برفقة فرقة 
أوركسترا أو مجموعة موسيقية  

o  تشغيل التجهيزات المستخدمة في الراديو 
والتلفزيون  

أنــا

o فضولي

o أجيد استخدام  يداي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o صبور ومثابر

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون/الرسوم الغرافيكية

o الموسيقى

o المسرح أو فن اإللقاء

o الصحافة أو األدب

o االتصاالت الصوتية 
/الفيديوية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية ٣
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الدرس الثانيالدرس الثاني

المـهمة: أحـب أن

o  أرشد مجموعة من األشخاص أثناء الرحالت 
السياحية  

o التعرف إلى الثقافات األخرى

o مساعدة األشخاص في االستمتاع بوقت جميل

o تخطيط وتنفيذ نشاطات ورحالت للسواح

o إدارة فندق

أنــا

o إجتماعي

o ودود

o منفتح

o متسامح

o مستجيب

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون اللغوية

o العلوم االجتماعية

o خدمات األغذية

o السياحة

o  الضيافة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 9

المـهمة: أحـب أن

o  تقديم االستشارات لألشخاص في
المستشفيات، العيادات، أوالمدارس 

o  مساعدة الشباب، األزواج والعائالت في حل 
النزاعات والمشاكل  

o  تقديم النصح لألشخاص حول احتياجاتهم 
الغذائية  

o .االستماع إلى مشاعر اآلخرين

o تخطيط النشاطات للمراكز االجتماعية

أنــا

o أهتم

o مستمع جيد

o  عطوف

o قوي

o  غير متسرع في إصدار 
األحكام   

مــا يثــير اهــتمامي

o االستشارات

o علم النفس

o  علم االجتماع

o الفنون اللغوية

o  العمل االجتماعي

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 10

المـهمة: أحـب أن

o   web تطوير مواقع

o  استخدام التطبيقات الكمبيوترية إلعداد 
التقارير  

o العمل في أجهزة الكمبيوتر وصيانتها

o تصميم البرامج ألجهزة الكمبيوتر

o  كتابة التوجيهات التقنية للمهندسين

أنــا

o منطقي

o  منهجي

o دقيق

o تفصيلّي المنحى

o مثابر

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o العلوم

o  علوم الكمبيوتر 
والتكنولوجيا  

o  هندسة الكمبيوتر 
واالتصاالت  

o التصميم الغرافيكي

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 11

المـهمة: أحـب أن

o التخطيط لمنتزه اجتماعي

o إدارة وكالة خدمات اجتماعية

o المشاركة في جمع األموال

o  إقامة التشريعات الالزمة لحماية قضية 
معينة مثل البيئة أو حقوق المرأة  

o  مناقشة األفكار

أنــا

o أحسن التواصل

o خدماتّي المنحى

o خبير في حل المشكالت

o  ناشط في مجال حقوق 
اإلنسان  

o ذو حس مرهف للثقافات

مــا يثــير اهــتمامي

o العمل االجتماعي

o العلوم السياسية

o  الشؤون الحكومية

o التاريخ

o  الشؤون الدولية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 7

المـهمة: أحـب أن

o  الكشف على األشخاص وإعطائهم وصفة 
العالج الطبي  

o  تقديم اإلسعافات األولية لألشخاص أثناء 
نقلهم في سيارة اإلسعاف  

o  مساعدة شخص مصاب للتمكن من المشي 
من جديد  

o معالجة القيود والمراسالت الطبية

o قراءة صورة شعاعية

أنــا

o أهتم

o محترس

o مستمع جيد

o علمي

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o علوم الحياة

o الطب

o الكيمياء

o الصحة المهنية والتمريض

o الرياضيات

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 8

المـهمة: أحـب أن

o تتبع حركة األموال

o بيع بوالص التأمين لألشخاص

o إدارة قسم في مصرف

o  تحضير قيود مالية وتحليل معلومات مالية 
لألشخاص أوالشركات  

o حفظ القيود

أنــا

o موضع ثقة

o أحسن التعامل مع األرقام

o  منطقي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o عملي

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o المحاسبة

o الشؤون المالية والمصرفية

o إقتصاد

o إدارة األعمال

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 6
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المـهمة: أحـب أن

o  استخدام األدوات الصغيرة أو الكبيرة 
لتصليح األشياء  

o أحسن العمل باستخدام يداي

o  استخدام اآلالت لتشكيل، قطع أو قولبة 
المواد المعدنية أو الخشبية  

o تركيب التجهيزات الكهربائية

o تطوير الروبوتات

أنــا

o عملي

o دقيق المالحظة

o مخترع

o منظم

o تفصيلّي المنحى

مــا يثــير اهــتمامي

o الفيزياء

o / التجارة / التقنيات 
تشغيل اآلالت  

o الرياضيات

o الهندسة الرياضية

o الكيمياء

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 1٣

المـهمة: أحـب أن

o شراء المالبس واألكسسوارات لمتجر كبير

o بيع مساحة إعالنية لمجلة

o  توفير العالجات التجميلية للشعر، الوجه أو 
األظافر  

o تنظيم عروضات

o إقناع األشخاص

أنــا

o خالق

o متحمس

o مقنع

o أحسن التواصل

o مندفع ذاتًيا

مــا يثــير اهــتمامي

o إدارة األعمال

o التسويق

o المبيعات

o الرياضيات

o  إقتصاد

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 14

المـهمة: أحـب أن

o حماية األشخاص واألمالك من الكوارث

o مالحظة تصرفات اآلخرين

o دراسة الوثائق القانونية بحًثا عن معلومات

o حراسة األموال أو األشياء القيمة

o  الدفاع عن شخص ما في المحكمة وتقديم 
النصح حول القانون  

أنــا

o ذو عقلية ُمُدنية

o مسؤول اجتماعًيا

o جدير بالثقة

o خدماتّي المنحى

o اتكالي

مــا يثــير اهــتمامي

o القانون

o الشؤون الحكومية

o  تنفيذ القانون / الشرطة 
الخدمات العامة  

o علم النفس

o علم االجتماع

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 12

المـهمة: أحـب أن

o القيادة، الركوب أو السفر

o  حل المشكالت الميكانيكية

o التخطيط للرحالت أو المسارات السياحية

o أكون عضًوا في فريق

o  إدارة مستودع للتوزيع

أنــا

o متقن لعملي

o أحسن التخطيط

o دقيق المالحظة

o منظم

o مفكر سريع

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o التجارة والصناعة

o النقل

o علوم الفيزياء

o  إقتصاد

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 16

المـهمة: أحـب أن

o إجراء اختبار في مختبر

o  استخدام الرياضيات المتطورة لحل المشكالت 
المعقدة  

o استكشاف تكنولوجيا جديدة

o دراسة الفضاء والنظام الشمسي

o إيجاد اإلجابات على األسئلة

أنــا

o خبير في حل المشكالت

o عملي

o دقيق

o موضوعي

o فضولي

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o العلوم

o الكمبيوتر والتكنولوجيا

o اإللكترونيات

o  الهندسة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 15

ــات ذات  ــالث مجموع ــة، ضــع قائمــة بالث ــكل مجموع ــاص ب ــى المجمــوع الخ ــت عل بعــد أن حصل
ــة: ــوارد فــي الصفحــة التالي ــى الجــدول ال ــى اســتنادا ال المجمــوع االعل
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الدرس الثانيالدرس الثاني
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قراءات إضافية 

1. الزراعة، التغذية والموارد الطبيعية
إنتــاج، معالجــة، تســويق، توزيــع، تمويــل وتطويــر الســلع والمــوارد الزراعيــة بمــا فــي ذلــك المــواد 
الغذائيــة، المنتجــات الليفيــة، المنتجــات الخشــبية، المــوارد الطبيعيــة البســتنة وغيرهــا مــن المــوارد/

المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة.

9. الفندقية والسياحة
إعــداد األفــراد إلتقــان الوظائــف ذات الصلــة بالمســارات المهنيــة المتعلقــة باالحتياجــات العائليــة 
والبشــرية مثــل المطاعــم وخدمــات األطعمة/المشــروبات، اإلقامــة، الســفر، الســياحة، االســتجمام، 

الترفيــه وغيرهــا.

2. الهندسة المعمارية والبناء
المهن ذات الصلة بتصميم، تخطيط، إدارة، بناء وصيانة البيئة المبنية.

10. الخدمات البشرية
إعــداد األفــراد إلتقــان الوظائــف ذات الصلــة بالمســارات المهنيــة المتعلقــة باالحتياجــات العائليــة 
العائليــة  الخدمــات  االرشــاد،  النفســية،  الصحــة  وخدمــات  االستشــارات  خدمــات  مثــل  والبشــرية 

االســتهالكية. والخدمــات  الشــخصية  العنايــة  واالجتماعيــة، 

٣. الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت
تصميــم، إنتــاج، عــرض، أداء، كتابــة ونشــر المحتــوى اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك الفنــون التمثيليــة والمرئيــة 

والتصميــم، الصحافــة والخدمــات الترفيهيــة.

٣. الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت
تصميــم، إنتــاج، عــرض، أداء، كتابــة ونشــر المحتــوى اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك الفنــون التمثيليــة والمرئيــة 

والتصميــم، الصحافــة والخدمــات الترفيهيــة.

11. تكنولوجيا المعلومات
مهــن تكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة بتصميــم، تطويــر، دعــم، وإدارة خدمــات المعــدات، البرامــج، 

واألنظمــة.

4. إدارة األعمال والشؤون اإلدارية
المهــن ذات الصلــة بتخطيــط، تنظيــم، توجيــه وتقييــم الوظائــف اإلداريــة الضروريــة إلنجــاز عمليــات إدارة 

األعمــال بكفــاءة وإنتاجيــة.

12. القانون، األمن و السالمة العامة
تخطيــط، إدارة وتوفيــر الخدمــات ذات الصلــة بالتشــريع، الســالمة العامــة والحمايــة واألمــن الوطنــي بمــا 

فــي ذلــك خدمــات الدعــم التقنيــة.

5. التربية والتدريب
تخطيــط، إدارة وتوفيــر خدمــات التربيــة والتدريــب، وخدمــات الدعــم التعلميــة ذات الصلــة مثــل اإلدارة 

التربويــة، التعليم/التدريــب، الدعــم اإلداري وخدمــات الدعــم االحترافيــة.

1٣. الصناعة
تخطيــط، إدارة وأداء عمليــات تحويــل المــواد إلــى منتجــات وســطية أو نهائيــة وخدمــات الدعــم التقنيــة 

ذات الصلــة مثــل تخطيــط وضبــط اإلنتــاج، الصيانــة وهندســة عمليــات التصنيــع.

6. الشؤون المالية
التخطيــط والخدمــات ذات الصلــة بالتخطيــط المالــي واالســتثماري، األعمــال المصرفيــة، التأميــن وإدارة 

األعمــال الماليــة.

14. التسويق
تخطيــط، إدارة وأداء نشــاطات تســويقية لتحقيــق أهــداف تنظيميــة مثــل إدارة عالمــة إنتاجية، المبيعات 

االحترافية، تســويق الســلع، االتصاالت التســويقية واألبحاث الخاصة بالســوق.

7. الشؤون الحكومية واإلدارة العامة
تخطيــط وتنفيــذ الوظائــف الحكوميــة علــى المســتوى المحلــي وغيــره، بمــا فــي ذلــك األمــن، التخطيــط، 

العائــدات والضرائــب والتشــريعات.

»STEM« 15. العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات
تخطيــط، إدارة وتوفيــر األبحــاث العلميــة والخدمــات االحترافيــة والتقنيــة )مثــل علــم الفيزيــاء، علــم 

االجتمــاع، الهندســة( بمــا فــي ذلــك الخدمــات المخبريــة واالختباريــة واألبحــاث وخدمــات التطويــر.

8. علوم الصحة
تخطيــط، إدارة وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والعالجيــة، خدمــات التشــخيص، المعلوماتيــة الصحيــة، خدمــات 

الدعــم، وأعمــال األبحــاث والتطويــر المتعلقــة بالتكنولوجيــا الحيويــة.

16. النقل، التوزيع واللوجستيات
ــر الطرقــات، خطــوط األنابيــب، الجــو، والخطــوط  ــط، إدارة ونقــل األشــخاص، المــواد والســلع عب تخطي
البحريــة وخدمــات الدعــم االحترافــي والتقنــي  ذات الصلــة مثــل تخطيــط وإدارة البنــى التحتيــة للنقــل، 

ــة الخاصــة بالمنشــآت. ــة وخدمــات الصيان ــزات المعــدات النقال الخدمــات اللوجســتية، تجهي
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يمكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب مــن اكتشــاف ومعرفــة مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، 
يوفــر معلومــات حــول المهــن واالختصاصــات المختلفــة وخيــارات الدراســة المتاحــة وفــرص التدريــب 

األخــرى، ويزودهــم بالمهــارات التــي يحتاجونهــا التخــاذ القــرارات المســؤولة والمناســبة لهــم. 

بعــد ان يطــور الطــالب معرفتهــم عــن شــخصياتهم ونقــاط قوتهــم ويختــاروا او يكونــوا فكــرة أوليــة حــول 
مهــن المســتقبل، توفــر هــذه الوحــدة المعلومــات الالزمــة التــي تســهل للطــالب التخطيــط لمســاراتهم 
التعلميــة وربــط خيــارات او فــرص الدراســة بمهنــة المســتقبل. وبالتالــي، االطــالع علــى النظــام التعليمــي 

فــي لبنــان بمراحلــه ومســاراته المختلفــة ومتطلباتــه هــو عنصــر أساســي فــي هــذا البرنامــج. 

ــة مــن المراحــل المســتهدفة  ــارات او فــرص الدراســة لــكل مرحل توفــر هــذه الوحــدة معلومــات عــن خي
فــي هــذا الدليــل، ممــا يســهل االنتقــال بيــن المراحــل التعلميــة المختلفــة والتحضيــر والتقديــم الــى 
الجامعــات أو الدخــول الــى التعليــم المهنــي والتقنــي. تهــدف هــذه الوحــدة الــى مســاعدة الطــالب 
فــي فهــم العالقــة بيــن خيــارات الدراســة والمؤهــالت التعليميــة المختلفــة ومهــن المســتقبل، معرفــة 
خيــارات وفــرص الدراســة المختلفــة المتاحــة لهــم وكيــف تتغيــر مــع تقــدم المراحــل التعلميــة، اتخــاذ 
قــرارات مســؤولة تتعلــق بمســاراتهم التعليميــة وتتناســب مــع قدراتهــم، وميولهــم وقيمهــم، التخطيــط 

ــي. ــن خياراتهــم وفرصهــم الدراســية ومســتقبلهم المهن ــط بي ــة والرب لمســاراتهم التعلمي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة ثالثــة دروس تهــدف الــى دعــم الطــالب لفهــم المســارات والفــرص التعلميــة المتوفــرة 
وفقــا لهيكليــة التعليــم فــي لبنــان باإلضافــة الــى أنــواع التعليــم الجامعــي واالختصاصــات الجامعيــة 

المتوفــرة مــن أجــل التخطيــط لتحقيــق الهــدف المهنــي.

المـقدمة

  الـدرس األول

الدرس األول

مقـدمة
فــي هــذا الــدرس ســيتعرف الطــالب الــى خيــارات الدراســة المتاحــة لهــم وفــق هيكليــة التعليم فــي لبنان 
والمســارات التــي يمكــن ان يتخذوهــا لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة المســتقبلية. تتنــوع خيــارات الدراســة 
للتعليــم النظامــي وغيــر النظامــي فــي لبنــان وفــي مراحلــه المختلفــة وأنواعــه: التعليــم العــام والتعليــم 
المهنــي والتقنــي والتعليــم المختــص. فهــم هــذه المســارات يســهم فــي تحديــد خيــارات الطــالب واختيــار 

مســار يتــالءم مــع ميولهــم وقدراتهــم وأهدافهــم المســتقبلية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ان لكل وظيفة او مهنة متطلبات ومستويات دراسية مختلفة.- 
معرفة الخيارات الدراسية لمتاحة لهم والمسارات التعلمية المختلفة.- 
التعرف على التعليم المهني والتقني والمسارات التعليمية المرتبطة بها.- 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس مجموع من النشاطات يمكن لميسر االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش متطلبات المهن والوظائف المختلفة مع الطالب:     - 

المهــن او أنــواع العمــل المختلفــة تتطلــب تحصيــل علمــي مختلــف. مثــال أكثــر مــن 50% مــن الوظائف 
والمهــن التــي تتغيــر وتطــور تتطلــب التحصيــل الجامعــي فــي عالمنــا اليــوم اال أنــه هنــاك العديــد مــن 
 الوظائــف او المهــن التــي تتطلــب تدريــب متخصــص أو شــهادات مختلفــة. اســأل األســئلة التاليــة:

من المهن التي اطلعنا عليها في الحصة السابقة، اية منها تحتاج الى تعلم جامعي؟• 
ما هي أنواع التعليم المتوفرة لكم؟• 

إضــــاءة:  يمكن ان يطرح الميسر أسئلة أخرى للنقاش او طريقة أخرى لطرح الموضوع.
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خيارات الدراسة
 )PowerPoint( ــر عــرض ــارات المتاحــة لهــم. يمكنــك تحضي ــة والخي اشــرح للطــالب المســارات التعليمي
للتالميــذ تبيــن فيــه المراحــل المختلفــة، تحضيــر رســم يبــرز المســارات المختلفــة حســب هيكليــة التعليــم 

فــي لبنــان لتســهيل الشــرح او اســتخدام اللــوح لرســم هــذه المســارات و مراحلهــا المختلفــة. 

ــة ضمــن النظــام التعليمــي  ــة المتوســطة والثانوي ــول المرحل يلخــص هــذا القســم معلومــات ح
العــام. 

فــي الصــف الثالــث ثانــوي، يزيــد التفريــع او التخصــص فينقســم الطــالب علــى أربعــة فروع وهــي: اآلداب 
واالنســانيات، االجتمــاع واالقتصــاد، علــوم عامــة وعلــوم الحيــاة. يمكــن للطالــب الــذي اختــار فــرع اآلداب 
واالنســانيات فــي صــف الثانــي ثانــوي ان يختــار فقــط امــا فــرع اآلداب واالنســانيات او فــرع االجتمــاع 
واالقتصــاد، أمــا الطالــب الــذي اختــار فــرع العلــوم يمكــن ان يختــار فــرع العلــوم العامــة وعلــوم الحيــاة 
ــرع  ــوع الف ــا حســب ن ــكل منه ــدد الحصــص ل ــروع بالمــواد وع ــف هــذه الف ــاع واالقتصــاد. تختل واالجتم
وتخصصــه. ال توفــر كل المــدارس هــذه الفــروع بســبب أعــداد اطــالب، لــذا مــن الضــروري الســؤال عــن 

المــدارس التــي توفــر الفــرع الــذي يختــاره الطالــب.

اختيــار الفــروع يتــم علــى أســاس ارتباطهــا بالتخصــص المســتقبلي وميــول وقــدرات الطــالب. بعــض 
األمثلــة عــن تناســق االختيــار مــع االختصــاص: يختــار الطالــب الــذي يريــد ان يتخصــص بالترجمــة او الصحافــة 
ــد ان  ــذي يري ــي، امــا ال ــوي األول والثان او احــدى اللغــات مســار اآلداب و االنســانيات فــي صفــي الثان
يتخصــص باالقتصــاد او إدارة االعمــال الفــرع العلمــي فــي صــف الثانــوي الثانــي وثــم فــرع االجتمــاع 
واالقتصــاد فــي الصــف الثانــوي الثالــث، الطالــب الــذي يختــار مهنــة الطــب او التمريــض او تخصــص آخــر 
مــن العلــوم الصحيــة يمكــن ان يختــار الفــرع العلمــي فــي الصــف الثانــوي الثانــي و ثــم علــوم الحيــاة فــي 
الصــف الثانــوي الثالــث، و مــن يريــد ان يتخصــص بهندســة الكمبيوتــر يختــار فــرع العلــوم فــي الصــف 

الثانــوي الثانــي وثــم العلــوم العمــة فــي الثانــوي الثالــث. 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــة الرســمية تشــرف عليه ــات الشــهادة الثانوي يخضــع الطــالب المتحان
ــة الرســمية. ــى شــهادة الثانوي ــون فــي نهايتهــا عل يحصل

التعليم الجامعي العام

يدخــل التعليــم الجامعــي فــي لبنــان كل مــن انهــى بنجــاح الشــهادة الثانويــة العامــة بفروعهــا كافــة. 
ــي  ــواع الشــهادات الت ــة وأن ــم الجامعــي مجمــوع مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبناني ــر التعلي توف
تمنــح فــي مرحلــة التعليــم الجامعــي العــام هــي البكالوريــوس فــي اآلداب أو البكالوريــوس فــي العلــوم 
بعــد ثــالث أو أربــع ســنوات مــن الدراســة )حســب االختصــاص(، الماجســتير وتطلــب ســنتين او ثالثــة مــن 
ــب 4-6 ســنوات مــن الدراســة حســب الجامعــة  ــوراه تطل ــوس، والدكت الدراســة بعــد شــهادة البكالوري

وبلــد الدراســة.

يلخص هذا القسم معلومات حول التعليم التقني العالي

التعليــم المهنــي والتقنــي يشــمل التعليــم والتدريــب الــذي ينمــي المهــارات العمليــة والمعــارف المتصلــة 
بالعمــل فــي القطاعــات والمجــاالت المهنيــة المختلفــة كالزراعــة والصناعــة والخدمــات )تجــارة، ســياحة، 
معلوماتيــة وغيرهــا(، ذلــك فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )المعاهــد، المراكــز 

والمــدارس المهنيــة والتقنيــة( وفــي الميــدان فــي بعــض األحيــان )مصانــع، مؤسســات ومشــاغل(. 
يهــدف التعليــم المهنــي والتقنــي بتأميــن اليــد العاملــة والكفــاءات التــي تلبــي حاجــات ســوق العمــل، 
فــي  للتدريــب  وتخضعهــم  المتخصصــة  اليدويــة  والمهــارات  النظريــة  بالمعــارف  الطــالب  فتــزود 
االختصاصــات او المجــاالت المختلفــة التــي يريــدون احترافهــا.  يســاهم التعليــم المهنــي والتقنــي فــي 

النمــو االقتصــادي وتحســين نوعيــة وإنتاجيــة اليــد العاملــة.
 

المرحلة الثانوية المهنية- 
 • )SD( شهادة التأهيلية المهنية العليا او الثانوية المهنية
 شــهادة الثانويــة )البكالوريــا( التقنيــة )BT 1،2 & 3( تتألــف مــن ثــالث ســنوات تعــادل صفــوف الثانوي • 

األول، الثاني والثالث  
مرحلة التعليم الفني العالي: - 

 •)TS 2&1( شهادة االمتياز التقني
 • )LT 1( إجازة التقنية

التعليــم المــزدوج فــي المرحلــة التقنيــة هــو الــذي يركــز علــى الجانــب التطبيقــي للتعليــم حيــث يتــدرب 
ــع وغيرهــا. المتعلميــن فــي المؤسســات والمصان

شــروط انتســاب مراحــل التعليــم المهني والتقني وشــهاداتها: 

مستولى التأهيل المهني:
يشــمل المهــن والحــرف اليدويــة البســيطة التــي تتطلــب مهــارات ومعــارف أساســية للمهنــة. ينتســب 
إلىهــا الطــالب الذيــن انهــوا المرحلــة االبتدائيــة ويريــدون الدخــول الــى عالــم العمــل باكــرا، المتأخريــن 
ــادة  ــاح اف ــب بنج ــدات التدري ــب بعــد اكمــال وح ــح الطال ــام. يمن ــم الع دراســيًا او المتســربين مــن التعلي

ــة.  ــة المهن خاصــة مصدقــة رســميًا تخــول حاملهــا مزاول

هنــاك أيضــا مرحلتــي تأهيــل مهنــي تتألــف كل منهمــا مــن ســنتين دراســة. المرحلــة األولــى تؤهــل 
الطــالب للحصــول علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة للطــالب الذيــن أنهــوا الصــف الخامــس أو الســادس، 
امــا المرحلــة الثانيــة تؤهــل الطــالب للحصــول علــى شــهادة التكميليــة المهنيــة ويتابعهــا التالمــذة بعــد 

إنهــاء الصــف الســابع او الثانــي متوســط. 

المستوى الثانوي:
تمتد هذه المرحلة على ثالث سنوات وتتضمن شهادتين رسميتين:

ــة أو  ــة المهني ــى الشــهادة التكميلي ــن عل ــة: يمكــن للحائزي ــا التقني ــة أو البكالوري ــة التقني شــهادة الثانوي
الشــهادة المتوســطة أو مــا يعادلهــا الدخــول لإلعــداد فــي هــذه الشــهادة. تخــول حاملهــا الدخــول الــى 
العمــل لممارســة المهنــة او االنتقــال الــى التعليــم العالــي والدخــول الــى الجامعــات او المعاهــد الفنيــة 

لمتابعــة الدراســة الفنيــة العاليــة.

شــهادة الثانويــة المهنيــة او البكالوريــا المهنيــة: يمكــن للحائزيــن علــى الشــهادة التكميليــة المهنيــة أو 
ــة الــى  ــة المرحــلــ ــالب فــي نهاي الشــهادة المتوســطة الدخــول لإلعــداد لهــذه الشــهادة، ويخضــع الطــ

ــحانات رســمية تســمح للطــالب نيــل الشــهادة التقنيــة ومــن ثــم االنتقــال الــى التعليــم العالــي. امتــ

المستوى الفني العالي: 
يعد الطالب للمهن الفنية المتطورة ويتضمن مرحلتين: 

ــاز  ــد لثــالث ســنوات يحصــل الطالــب فــي نهايتهــا علــى شــهادة االمتي ــة األطــر الوســطى التــي تمت مرحل
الفنــي. 

مرحلــة األطــر العليــا التــي تمتــد علــى ســنتين تعقبــان المرحلة الســابقة، وتؤدي الى نيل إحدى الشــهادات 
التاليــة: االجــازة الفنيــة، أو الهندســة الفنية أو االجازة التعليمية.

الدرس األولالدرس األول
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إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل إلعطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

نشــاطات أخرى مقترحة:
 يمكنــك ان تدعــو احــدى أســاتذة التعليــم المهنــي او الموظفيــن فــي المعاهــد المهنيــة المحليــة - 

ــارة  ــام بزي ــودة او القي ــي واالختصاصــات الموج ــم المهن ــل التعلي ــذ مراح ــف لشــرح للتالمي كضي   
ميدانيــة لمعهــد مهنــي مــن أجــل اللقــاء ببعــض األســاتذة والطــالب والتعــرف علــى الشــهادات    

المختلفة، االختصاصات الموجودة وشروط االنتساب لكل منها.  
 لإلضــاءة علــى المرحلــة المقبلــة، اطلــب مــن احــدى تالميــذ صــف الثانــي عشــر ان يــزور الصــف - 

للتحدث عن مســاره او مســارها التعليمي، كيفية اختيار الفرع، التحضيرات لالمتحانات الرســمية،    
مواده المفضلة وغيرها من المواضيع التي تجد طالبك بحاجة الى معرفتها.   

 اطلــب مــن الطــالب اجــراء مقابــالت مــع طــالب مــن الفــروع المختلفــة وكتابــة تقريــر يصــف كل - 
فرع وتحدياتها ومميزاتها.   

 وزع الطــالب الــى ازواج للقيــام ببحــث عــن التعليــم المهنــي والتقنــي: أهميتــه، متطلباتــه، - 
اختصاصاته والمؤسسات المحلية الموجودة وتقديمه في الصف.  

الدرس األول

مقـدمة
تحتــاج مــا ال يقــل عــن 50 فــي المئــة مــن الوظائــف األســرع نمــوا اليــوم إلــى التعليــم الجامعــي أو التعليــم 
ــة لتزويدهــم  ــي تتناســب مــع ميولهــم المهني ــار الطــالب االختصاصــات الت ــة. يخت ــة الثانوي مــا بعــد المرحل
بالمعــارف والمهــارات التــي تخولهــم مزاولــة المهنــة. فــي هــذه المرحلــة، التعــرف على الجامعــات الموجودة 
وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي، باإلضافــة الــى البرامــج واالختصاصــات التــي تقدمهــا أمــر 
ضــروري يســاعد الطــالب علــى التخطيــط لمســتقبلهم واالختيــار المناســب مــن الفــرص العديــدة. ففــي هذا 
الــدرس، ســيبدأ الطــالب فــي استكشــاف التعليــم الجامعــي وربط اهتماماتهم المهنيــة ومجموعاتها ببعض 

االختصاصــات المتوفــرة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف وتحديد الخيارات المتاحة للتعليم او التدريب الجامعي.- 
التعرف على الجامعات واالختصاصات والبرامج المتنوعة.- 
ربط الميول الشخصية والقيم والميول المهنية باالختصاصات الجامعية المناسبة.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس نشاط مكمل للدرس ونشاطات أخرى يمكن لميسري ااالرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة
 أســال الطــالب عمــا يريــدون ان يفعلــوه بعــد المرحلــة الثانويــة واشــركهم فــي مناقشــة صفيــة - 

ــة إجاباتهــم ومــن ثــم مشــاركتها مــع الصــف.   أو يمكنــك إعطــاء الطــالب بعــض الوقــت لكتاب   
بعد ذلك اطرح عليهم األسئلة التالية:  

ماذا تعرف عن التعليم ما بعد الثانوي؟• 
ما هي أنواع المؤسسات التعليمية التي يمكنك التحاق بها بعد الثانوية؟ • 

عــن -  ويتعلمــون  لبنــان  فــي  مختلفــة  جامعــات  علــى  ســيتعرفون  انهــم  للطــالب  اشــرح 
االختصاصــات التــي يقدموهــا. اطلــب منهــم التفكيــر فــي المجموعــات المهنيــة التــي يهتمــون بهــا 

الجــــامعي التعــــليم 

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني
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ــة تجعــل  ــد مــن البحــث عنهــا. معرفــة اهتماماتهــم المهني ــام بمزي ــون فــي القي ــي يرغب والمهــن الت
مــن الســهل العثــور علــى اختصاصــات داعمــة ألهدافهــم واهتماماتهــم المهنيــة والجامعــات التــي 
ــة.  ــة المهن ــل مزاول ــارات مــن اج ــه واكســابهم المعرفــة والمه ــى أفضــل وج ــا اعدادهــم عل يمكنه
يســهل التقديــم الــى الجامعــة بعــد تحديــد تلــك التــي تقــدم االختصــاص المناســب مــع االهتمامــات 
الطلبــات. لتقديــم  التخطيــط  علــى  بالتركيــز  تســمح  وبالتالــي  الخيــارات  تقلــل  انهــا  اذ   المهنيــة 

بعض األسئلة المقترحة للنقاش:
ما هي المجموعة المهنية المفضلة لك؟ • 
ما هي المهن التي تريد ان تتعلم عنها؟ • 
ما هو مستوى التعليم المطلوب؟ • 
ما هي المؤسسات التعليمية التي توفر هذا التعليم او التدريب؟• 

إضــــاءة:  هذه أسئلة مقترحة للنقاش، يمكنك اعتماد نشاط او طريقة اخرى أخرى لبدء الحصة او استخدام أسئلة أخرى.

االلكترونيــة -  المنصــة  او  االلكترونــي  الموقــع  علــى  الطــالب  عــرف  الكمبيوتــر،  مختبــر   فــي 
التالــي:  الرابــط  علــى  اضغــط  االلكترونــي  الموقــع  لزيــارة  واســتخداماتها.  للدليــل  المرافقــة    
www.hasbany.org. اطلــب منهــم تفحــص المواقــع االلكترونيــة للجامعــات التــي تهمهــم    
واالختصاصــات التــي توفرهــا، بالتركيــز علــى المجــاالت التــي تهمهــم. اســألهم البحــث عــن    
شروط القبول، االختصاصات ومواضيعها، متطلباتها، ومدتها. يمكنهم كتابة ملخص عن هذه    
االختصاصــات واالحتفــاظ بهــا. بالنســبة للطــالب المهتميــن بالتعليــم التقنــي والمهنــي، يمكنهم    
االطــالع علــى مواقــع المعاهــد المهنيــة والتقنيــة واالختصاصــات او البرامــج التــي تقدمهــا. فــي    
حــال عــدم تواجدهــا احضــر بعــض الكتيبــات مــن المؤسســات المحليــة ووزعهــا علــى مجموعــات    

من الطالب المهتمين في هذا النوع من التعليم.   
 فــي نهايــة الحصــة، اطلــب مــن الطــالب ان يقومــوا بمشــاركة االختصاصــات والجامعــات او - 

معاهــد التعليــم المهنــي والتقنــي التــي اثــارت اهتمامهــم وذكــر االســباب. أخبرهــم ان الخيــارات    
لمــا يجــب القيــام بــه بعــد التخــرج مــن المدرســة الثانويــة تختلــف الن الطــالب لديهــم احتياجــات،    

ميول وأهداف مهنية مختلفة.   

نشــاط مكمل للدرس
 اســأل الطــالب اكمــال الملــف الشــخصي للطالــب، باإلشــارة الــى نــوع التعليــم الــذي يريــدون - 

اكمالــه وتحضيــر قائمــة مــن ثــالث اختصاصــات وجامعتيــن او مؤسســتين يريــدون االنضمــام    
اليها. ثم ذكر إيجابية وسلبية لكل جامعة وسببين لاللتحاق بكل اختصاص.  

 إضــــاءة:  
بعض األسباب التي تقود الطالب الى اختيار التعليم المهني والتقني:

يركز على احتياجات الطالب وأصحاب العمل.• 
يدرب الطالب على المهارات الضرورية لمهنة واحدة او نوع واحد من العمل.• 

بعض األسباب التي تقود الطالب الى اختيار التعليم الجامعي العام:
يوفر قاعدة أوسع من المعلومات والمهارات المفيدة في الحياة والعمل• 
يؤمن فرص عمل ذات مدخول أعلى في معظم األحيان.• 
تنوع االختصاصات.• 

نشــاطات أخرى مقترحة:
ــي جامعــات لحضــور مدرســتك -  ــي او قــم بدعــوة ممثل ــى جامعــة او معهــد مهن ــارة إل  نظــم زي

والتحدث عن االختصاصات والبرامج التي تقدمها جامعاتهم.  
 -| علــى االختصاصــات  المهنيــة واطلــب منهــم االطــالع  الطــالب حســب مجموعاتهــم   وزع 

المهنيــة  مــع مجموعاتهــم  المتناســقة  االختصاصــات  مــن  قائمــه  معــا ووضــع  والجامعــات    
والجامعات التي توفر هذه االختصاصات.   

 فــي مجموعــات، اســأل الطــالب وضــع قائمــة مــن اإليجابيــات والســلبيات لــكل نــوع مــن التعليم - 
ما بعد الثانوي.   

الدرس الثاني الدرس الثاني
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النشـاط األول: المـلف الشـخصي للطـالب

االسم

هدفــي المهني:

التعليــم الجامعي:

ثــالث اختصاصــات تتناســب مع الهــدف المهني: 

ثالثــة أســباب الختيــارك هــذا النوع من التعليــم الجامعي:

١

2

3

١

2

3

مؤسســتين أو جامعتيــن تريــد التقديــم عليها: 

١

2

الدرس الثاني

مقـدمة
تقديــم طلبــات للقبــول فــي الجامعــة قــد يبــدو وكأنــه تجربــة صعبــة ومعقــدة للكثيــر مــن الطــالب وذلــك 
بســبب كــم المعلومــات التــي يجــب االنتبــاه اليهــا، المهــام الواجــب اتمامهــا والوثائــق او األوراق التــي يجــب 
تقديمهــا مــع الطلبــات، باإلضافــة الــى عامــل الوقــت والمواعيــد التــي يجــب االلتــزام بهــا. لذلــك يجــب علــى 
الطــالب التعــرف علــى هــذه المعلومــات والبــدء للتحضيــر لهــا. مــن المتوقــع ان يقــدم بعــض الطــالب الذين 

يريــدون الدخــول الــى الجامعــات الخاصــة طلباتهــم فــي هــذه المرحلــة. 

ســوف يتعلــم الطــالب عــن عمليــة التقديــم والقبــول في الجامعة وخطوات التســجيل وســيقومون بالبحث 
عــن الجامعــات المختلفــة والنظــر فــي متطلبــات او شــروط القبــول، المواعيــد والتكاليــف. باإلضافــة الــى 
ذلــك ســيتعلمون تنظيــم مهامهــم ووقتهــم للتقديــم إلــى الجامعة التــي يختارونها وســيتعرفون الى الطرق 

المختلفــة لتمويــل تعليمهــم الجامعــي ومواعيــد تقديــم طلبات للمســاعدات الماليــة والمنح الدراســية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف الجامعات المختلفة التي تستحوذ اهتمام الطالب.- 
 التعــرف علــى عمليــة تقديــم الطلبــات الــى الجامعــة والمهمــات الــالزم اتمامهــا للدخــول الــى - 

الجامعة.  
التعرف على الطرق المختلفة لتمويل تعلمهم الجامعي. - 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس نشاط مكمل للدرس ونشاطات أخرى يمكن لميسري االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة
 اشــرح للطــالب ان التقديــم الــى الجامعــة يمكــن البــدء فيــه فــي الصــف الثانــي ثانــوي او الثالــث - 

ثانــوي اســتنادا الــى نظــام الجامعــة، لذلــك يجــب التحقــق مــن مواعيــد تقديــم الطلبــات لضمــان    
االنتقــال الســلس إلــى الجامعــة. يكــون ذلــك مــن خــالل مــلء طلــب القبــول عبــر الموقــع    
االلكترونــي للجامعــة صفحــة مكتــب القبــول خاصــة أو باســتخدام نســخة مطبوعــة مــن الطلــب    

يمكنهم الحصول عليها من الجامعة التي يختارونها ومن ثم تقديمها في الجامعة.    

التقـــديم الـــى الجـــامعة

  الـدرس الثـالث

الدرس الثالث
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 يســأل الطلــب عــادة عــن المعلومــات الشــخصية للفــرد، معلومــات عــن التعليــم فــي المرحلــة - 
الثانويــة، عالمــات الطالــب وغيرهــا مــن التفاصيــل. ســيتعين علــى الطــالب التحقــق مــن هــذه    
ــال، عالمــات الشــهادة الرســمية،  ــق واألوراق المطلوبة)مث ــم الوثائ ــا، وتقدي ــات، وملئه الطلب   
ــن الصــف و غيرهــا(.   ــة مــن معلمــات او معلمي ــة او الباســبور، رســائل توصي صــورة عــن الهوي   
بعــض طلبــات القبــول قــد تتطلــب كتابــة نــص قصيــر يشــرح فيــه الطالــب عــن مســيرته المهنيــة    
ونشــاطاته الالصفيــة وأســباب اهتمامهــم باالختصــاص. وهنــاك أيضــا رســوم الطلــب يجــب    

دفعه: المبلغ مختلف من جامعه إلى أخرى.   

ــارات -  ــادة الخي ــر مــن جامعــة واحــدة لزي ــى أكث ــم ال ــه مــن المستحســن التقدي  اشــرح للطــالب ان
وفــرص الحصــول علــى القبــول فــي االختصــاص الــذي يريدونــه. يجــب علــى الطــالب جمــع أكبــر    
قــدر مــن المعلومــات عــن خياراتهــم مــن خــالل اإلنترنــت ومــن اآلخريــن مــن أجــل اتخــاذ قــرار    
مناســب لهــم. اطلــب منهــم ان يتحدثــوا مــع أصدقــاء او أفــراد العائلــة الذيــن يدرســون او    
المتخرجيــن مــن الجامعــات التــي يقدمــون عليهــا للتعــرف علــى الحيــاة الطالبيــة والخدمــات    

المختلفة.  

 يعتمــد قبــول الجامعــات فــي االختصاصــات علــى عالمــات الطــالب فــي المــدارس الثانويــة - 
والشــهادة الرســمية، عالمــات امتحانــات الدخــول لبعــض الجامعــات، وعالمــات امتحانــات اللغــة    

 .)SAT( او امتحان ،)EEE( او )TOEFL(  االنكليزية مثل  

 تختلــف شــروط القبــول بيــن جامعــة وأخــرى لــذا يجــب التأكــد منهــا والتحضيــر لهــا مســبقا، خاصــة - 
اذا تطلبــت عالمــات احــدى االمتحانــات المذكــورة أعــاله.  إذا اختــار الطــالب التقــدم للجامعــات    
التــي تتطلــب عالمــات االختبــارات الموحــدة، يمكــن للطــالب التحقــق مــن المواقــع االلكترونيــة    

أدناه لمعرفة تواريخ االمتحانات الدورية التسجيل في أقرب مركز والدفع:  

 • TOEFL & EEE: www.ets.org
 • SAT: www.collegeboard.org

 هنــاك عــدد مــن الطــرق لتمويــل التعليــم الجامعــي الخــاص فــي لبنــان، وهــي: المنــح الدراســية - 
ــة،  ــة، القــروض الطالبي ــى الحاجــة المادي ــح الدراســية القائمــة عل ــى الجــدارة، والمن القائمــة عل   

وبرامج العمل والدراسة.   

تمنح المنح الدراسية القائمة على الجدارة للطالب الذين يتميزون باألداء األكاديمي  - 
المتميــز )المرتبــة او الدرجــة فــي الصــف، العالمــات المدرســية او عالمــات الشــهادة الرســمية،    
عالمــات امتحانــات القبــول او عالمــات SAT(.  إذا حصــل الطالــب علــى منحــه دراســية قائمــة    
علــى الجــدارة، فمــن المرجــح ان يكــون هنــاك توقــع بــأن يحافــظ الطالــب علــى معــدل معيــن مــن    

أجل الحفاظ على المنحة الدراسية.  

تمنــح المنــح الدراســية القائمــة علــى الحاجــة إلــى الطــالب الذيــن يثبتــون حاجتهــم الماديــة بعــد - 
تقديــم المســتندات المطلوبــة. أمــا برنامــج العمــل والدراســة يقــوم علــى المســاعدات الماديــة 

مقابــل وظيفــة فــي الحــرم الجامعــي غالبــا مــا يغطــي قســم مــن القســط.

 لمســاعدة الطــالب التعــرف علــى المنــح الدراســية المتوفــرة فــي مختلــف الجامعــات اللبنانيــة، - 
ــة واالطــالع  ــى المنصــة االلكتروني ــح عل ــة المخصصــة للمن ــب منهــم التحقــق مــن الصفح اطل   
علــى شــروط كل منهــا مــن اجــل التقديــم عليهــا. يتضمــن هــذا القســم صفحــات المســاعدات    
الماليــة أو صفحــات قســم القبــول للجامعــات. يمكــن أيضــا للطــالب االتصــال بهــذه المكاتــب    
عــن طريــق الهاتــف أو البريــد الكترونــي إذا كان لديهــم اي اســئلة اضافيــة. المنــح الدراســية    
وطلبــات الدعــم المــادي تتطلــب تعبئــة وتقديــم طلبــا منفصــال اضافــي وقــد يكــون لــه موعــد    
آخــر للتقديــم، لذلــك علــى الطــالب النظــر فــي المواعيــد وتوفيــر المســتندات الالزمــة المحــددة    

في الطلبات )مثال: الحالة المادية لالسرة، إثبات الملكية، وما إلى ذلك(.   

الدرس الثالث الدرس الثالث

 خطـة التقديـم الى الجامعـة

نشــاط مكمل
وزع خطــة التقديــم علــى الجامعــة واطلــب مــن الطــالب القيــم ببحــث الكمالهــا. يهــدف هــذا النشــاط 
إلــى دعــم الطــالب للتخطيــط مــن اجــل التقديــم الــى الجامعــة بعــد تحديــد نــوع التعليــم الــذي يحتاجونــه 
ــر  ــح األمــور أكث ــل خطتهــم حيــث تصب والجامعــة التــي اختاروهــا. ســيقوم الطــالب بإعــادة النظــر وتعدي
وضوحــا بالنســبة لهــم وبعــد ان يكتشــفوا المزيــد عــن أحالمهــم ومهارتهــم وتطلعاتهــم. يمكنهــم ان 

يشــاركوا والديهــم هــذه الخطــة ومناقشــتها معهــم وثــم مقارنــة خياراتهــم واتخــاذ القــرار المناســب.

نشــاطات أخرى مقترحة
 دعــوه ممثــل مــن مكتــب المســاعدة الماليــة فــي الجامعــة لشــرح الخيــارات المختلفــة لتمويــل - 

الدراسة الجامعية.   
 أســال الطــالب عــن الجامعــات التــي يريــدون االنضمــام اليهــا ثــم قســم الطــالب الذيــن يريــدون - 

علــى مجموعــات حســب الجامعــة وثــم تحضيــر بحــث عــن متطلبــات القبــول المختلفــة مواعيــد    
وشروط التقديم واالمتحانات المطلوبة والعمل معا إلعداد تقرير يظهر كل هذه التفاصيل.   

 اســأل الطــالب العمــل فــي أزواج أو مجموعــات صغيــره تحضيــر عــرض عــن جامعــة يذكــرون غيهــا - 
مــا يميــز الجامعــة، خدماتهــا، الحيــاة الطالبيــة فيهــا وعمليــة القبــول الجامعي)الجامعــة اللبنانيــة،    
الجامعــات الخاصــة والمعاهــد المهنيــة والتقنيــة( وثــم تقديمهــا فــي الصف. اعط لــكل مجموعة    

مؤسسة تربوية واحدة.  
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النشـاط األول: خطـة التقديـم الى الجامعـة

االختصاص المتعلق بالمهنة المستقبلية: 

الجامعة او 
المؤسسة 

التعليمية

الجامعة او 
المؤسسة 

التعليمية

التاريخ 
النهائي 
لتقديم 
الطلب

شروط 
القبول 
)العالمات، 
امتحانات،...(

متطلبات 
الطلب  
)صور، اخراج 
قيد وغيرها...(

مدة 
االختصاص

كلفة 
االختصاص

فرص 
التمويل

الحياة 
 الطالبية
وخدمات 

أخرى

والتـقييم المـراقبة 

أدوات جـمع األدلـة والمـعلومات
التوصــل الــى أحــكام ترتكــز إلــى بيانــات او أدلــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج ونشــاطاته وأثــره 
علــى تعلــم الطــالب ضــروري لتحســين الممارســة والتأكــد مــن اســتفادة الطــالب منــه. المراقبــة 
ــة  ــق وبعــده باعتمــاد واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدل ــم خــالل التطبي والتقيي
تكــون صــورة شــاملة عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: 
االســتبيان، المالحظــة الصفيــة للنقاشــات والتفاعــل، النشــاطات، المجموعــات المركــزة، النصــوص 

ــار مــن هــذه األدوات واســتخدامها فــي الصــف.  ــة للطــالب. يمكــن للميســر اختي التفكري

المالحظة الصفية )النقاشات، التفاعل( 

النشاطات

مجموعات مركزة

االستبيان

مجموعات مركزة

النصوص التفكرية للطالب

بعــد انتهــاء تطبيــق البرنامجخــالل التطبيــق او التعليم
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اســتبيان
ضع إشارة )X( تحت المستوى الذي تراه مناسب لكل من العبارات التالية.

أسلوب التعليم

أسلوب التعليم أثار اهتمامي بالموضوع

أتيحت الفرصة للنقاشات وتبادل األفكار

استخدم الميسر األسلوب التفاعلي في الصف

مضمــون البرنامج والمعلومات

المعلومات سهلة وواضحة

مواضيع البرنامج شيقة ومفيدة

المعلومات ضرورية لي ولمساري المهني والتعليمي

النشاطات

ساهمت النشاطات بتعزيز فهمي للمواضيع

النشاطات سهلة ومفيدة

أضافت النشاطات معارف ومهارات جديدة

ال أوافقأوافقأوافق بشدةالعـــــبارة

مــا هــي الصعوبــات التي واجهتك؟

ما هي اقتراحاتك لتحســين األنشــطة؟

تعليقــات أخرى:

اكتــب ثالثــة أفــكار تعلمتها مــن البرنامج.

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني

مالحظات أخرى

الصـفية المـالحظة  قائـمة 

يظهر الطالب ايحاءات وتعابير تبين انتباههم للميسر 
 ولزمالئهم وفهمهم للموضوع.

 يظهر الطالب تركيز مستمر خالل الشرح والنشاطات.

 يعبر الطالب عن اهتمامهم وحماسهم للموضوع.

 يشارك الطالب في الصف ويجابوا على األسئلة.

يعبر الطالب عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وثقة ويسألون 
 أسئلة مفيدة ومرتبطة بالموضوع.

يبين الطالب الثقة في إتمام النشاطات الفردية والعمل 
 بمجموعات.

 يعتبر الطالب النشاطات مفيدة وممتعة.

 يستطيع الطالب اكمال النشاطات ومناقشتها بشكل متقن.

 يبين الطالب االنفتاح، احترام لآلخرين واالبتعاد عن األحكام.

يستطيع الطالب ان يعبروا عن األهداف التعليمية والمعارف 
والمهارات التي اكتسبوها.

مالحظاتنعم ال

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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النـشاطات الصـفية قائـمة لتـقييم 

 يلتزم الطالب باإلرشادات والتعليمات.

 تظهر إجابات الطالب فهم للموضوع.

 تظهر إجابات الطالب انفتاح، مرونة وتقبل للمواضيع المطروحة.

 يعبر الطالب عن أفكارهم بثقة وتسلسل.

يعطي الطالب أمثلة من حياتهم ويدعمون اجاباتهم بتحليل 
 منطقي.

 يبين الطالب فهم واع وايجابي ألنفسهم.

 ينجز الطالب النشاطات بسهولة ودون توجيهات كثيرة.

 يظهر الطالب القدرة على االبداع واالبتكار في انجاز النشاطات.

يستطيع الطالب استخدام المعلومات وتطبيقها بشكل يخدم 
 قراراتهم المتعلقة بالخيارات الدراسية والمهنية.

يربط الطالب فهمه لشخصياتهم بخياراتهم الدراسية والمهنية 
وعالم العمل.

غير مقبولمقبولجيد

مالحظات أخرى

المـركزةبرنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني المـجموعات 

أسئلة المجموعات المركزة

ماذا عرفت عن خيارات الدراسة ومهنة المستقبل قبل ان نبدأ البرنامج؟• 
ما هي األفكار التي غيرت طريقة تفكيرك بكيفية اختيارك لالختصاص في المستقبل؟• 
ما هي األمور التي سوف تقوم بها بشكل مختلف بعد البرنامج؟• 

يســتطيع الميســر طــرح أســئلة أخــرى تهــدف الــى تقييــم فهــم الطــالب للمواضيــع المقترحــة والتفكــر 
ــر البرنامــج علــى تفكيرهــم وســلوكياتهم. بتعلمهــم وتطبيقــه فــي حياتهــم اليوميــة، باإلضافــة الــى أث
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التـفكري النـص 

اطرح احدى األسئلة التالية على الطالب واطلب منهم كتابة نص قصير لإلجابة عليها:

تحدث عن اإلنجاز الذي حققته في هذا البرنامج.• 
 مــا هــي برأيــك المهــارات التــي طورتهــا فــي هــذا البرنامــج؟ مــا هــي أهميتهــا فــي مجــال اختيــار مهنــة • 

المستقبل؟  
ما هي نقاط القوة التي تملكها وكيف يمكنك ان توظفها الختيار مهنة المستقبل؟• 
ما هي األفكار التي كونتها عن نفسك وبالتالي مهنتك المستقبلية؟• 
ما هي األمور التي احببتها في البرنامج؟ ما هي األمور التي لم تحبها؟ لماذا؟• 
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إن تطويــر مهــارات الحيــاة او المهــارات الحياتيــة يّخــول الطــالب اتخــاذ القــرارات المدروســة فيمــا يتعلــق 
بحياتهــم ومســاراتهم الدراســية والمهنيــة، ويعــزز ثقتهــم بنفســهم وحوافــز اإلنجــاز والتوقعــات اإليجابيــة 
لمســتقبلهم. فهــذه المهــارات تحّضرهــم للتمتــع بحيــاة منتجــة وتعــّزز قدراتهــم فــي مجــال اعتمــاد ســبل 
العيــش المســؤول والصحــي والســلوك اإليجابــي بهــدف االعتمــاد علــى النفــس، التكيــف مــع اآلخريــن 
ــا مــا يتــم إغفالهــا فــي النظــام التربــوي التقليــدي وأســاليبه التــي تركــز علــى  ومواجهــة التحديــات. غالًب
الجانــب األكاديمــي وتهمــل المهــارات الشــخصية والنفســية االجتماعيــة، األمــر الــذي يضــع الطــالب أمــام 

تحديــات جديــة حيــن يعمــدوا إلــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن الدراســة ومهنــة المســتقبل. 

 تتمثــل المقاربــة األساســية فــي تجــاوز هــذه التحديــات فــي توفيــر تدريبــات »مهــارات الحيــاة« كأســاس 
ونقطــة انطــالق لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي ودعــم الطــالب فــي مراحلهــم االنتقاليــة داخــل وخــارج 
المدرســة. فقــد أثبتــت تدريبــات مهــارات الحيــاة قدرتهــا فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي تصرفــات الطــالب 
وســلوكياتهم وطــرق تفكيرهــم، وبالتالــي تحســين تحصيلهــم العلمــي وقدرتهــم علــى إدارة ذاتهــم 

وحياتهــم بشــكل واع ومســؤول مــن أجــل تحقيــق النجــاح والتقــدم.

ــز وعيهــم  ــة لديهــم مــن خــالل تعزي ــة إيجابي ــر هوي ــى دعــم الطــالب فــي تطوي ــدة إل تهــدف هــذه الوح
بســماتهم وخصائصهــم الشــخصية وقيمهــم وقدراتهــم وميولهــم، تطويــر مهــارات التواصــل لتمكينهــم 

ــة والمهنيــة. ــز تحمــل مســؤولية حياتهــم التربوي ــر عــن أنفســهم بثقــة وحــزم، وتعزي مــن التعبي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــمل هــذه الوحــدة درس واحــد يعــّرف الطــالب علــى القيــم التــي تؤثــر علــى خياراتهــم وقراراتهــم وتحــدد 

أولوياتهــم واختيارهــم للمهنــة او االختصاص.

المـقدمة
مقـدمة

يركــز هــذا الــدرس علــى تعزيــز فهــم الطــالب ألنفســهم وادراكهم لقدراتهــم وميولهم الحياتيــة والتعلمية 
والمهنيــة. وعــي الــذات او فهــم الشــخصية هــو أن تتوفــر لديــك معرفــة واضحــة بشــخصيتك وتجربتــك، 
بمــا فــي ذلــك القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، الميــول، الخبــرات، االهتمامــات، 

اإلنجــازات، الدوافــع والقيــم. 

يشــكل تحديــد القيــم الشــخصية والعمليــة عنصــًرا هاًمــا فــي التعــرف إلى نفســك. القيم هــي المعتقدات 
والمبــادئ األساســية التــي تســاعد فــي تحديــد األولويــات والعوامــل التــي تؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة 
بمهنــة المســتقبل والمســار الدراســي للطــالب. قــد تتغيــر القيــم الشــخصية والعمليــة للطــالب مــع 
التغيــرات التــي تطــرأ علــى تفكيرهــم والخبــرات والتجــارب التــي يكتســبونها، اال أن فهــم مــا يعتبــره 
الطــالب مهــم وضــروري بالنســبة لهــم علــى الصعيديــن الشــخصي والمهنــي، يســاعدهم فــي فهــم 
ومعرفــة ميولهــم المهنيــة التــي تقــوم علــى هــذه القيــم، او تميــز عملهــا او العالقــات التــي تنشــأ فــي 

العمــل او بيئــة العمــل. 

مــن هــذا المنظــور، يســّهل وعــي الــذات او فهــم الشــخصية عمليــة أخــذ القــرارات المتعلقــة بالمســارات 
ــذات وتكييــف الســلوك والتوجــه نحــو  ــة تتــالءم مــع هــذه المعرفــة الشــاملة عــن ال ــة والمهني التعلمي
تحســين نمــط الحيــاة لتحقيــق األهــداف. يمنــح وعــي الــذات األشــخاص حــس التمّكــن والفعاليــة الذاتيــة 
التــي تنشــأ مــن اإلحســاس بالمســؤولية الشــخصية واالســتقاللية والقــدرة علــى التأثيــر بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة. وبالتالــي فهــو يعــّزز ثقتــك بنفســك مــن خــالل زيــادة تقديــرك لنقــاط قوتــك وتســهيل عمليــة 
تطويــرك لقدراتــك والتركيــز علــى النمــو الشــخصي والمهنــي مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التعلميــة 

والمهنيــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تنمية معرفتهم بشخصياتهم وتقديرهم لذاتهم ولقدراتهم. - 
تطوير مفهوم إيجابي للذات. - 
فهم القيم التي تؤثر على خياراتهم وقراراتهم. - 
استكشاف القيم األساسية التي تحدد أولوياتهم.- 
ربط القيم مع اختيار العمل او االختصاص.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

 وعـــي الـــذات وفـــهم القـــيم

  الـدرس األول

الدرس األول
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إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاط فيــه تقييــم ذاتــي لمجمــوع القيــم التــي يعتبرهــا الفــرد مهمــة فــي العمــل باإلضافــة 
الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجيــه المهنــي اختيــار نشــاط مــن هــذه النشــاطات 
لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. اطلــب مــن الطــالب تخصيــص ملــف لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي واالحتفــاظ 

بــأوراق النشــاطات فيــه.      

التـوجيهات

المقدمة
عّرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش مفهوم القيم مع الطالب: - 

ما هي القيم؟ اعط أمثلة.  • 
ما هو تأثير القيم على قراراتنا وخياراتنا الحياتية والمهنية؟• 

إضــــــاءة:  اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك 
ــك طــرح  ــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكن ــك طــرح أســئلة أخ الطــالب اآلراء واألفــكار. يمكن

الموضــوع بطريقــة مختلفــة.

النشاط األول  
 وزع أوراق النشــاط األول )التقييــم الذاتــي للقيــم( علــى الطــالب واشــرح التعليمــات، ثــم تأكــد - 

أنها واضحة للجميع.  
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب:- 

ما هي القيم األكثر أهمية بالنسبة لك؟ لماذا؟ • 
هل واجهتم أي صعوبات في تحديد القيم؟ لماذا؟• 
كيف ساهم تحديد القيم وأهميتها بتعزيز معرفتكم بأنفسكم؟• 
 مــا هــي العالقــة التــي تربــط هــذه القيــم بطبيعــة العمــل أو المهنــة الــذي ترغــب فــي ممارســتها فــي • 

المستقبل؟  

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار 4 مهــن واختيــار 3 قيــم تميــز - 

هذه الوظائف وشرح األسباب التي دفعتهم الختيارها، وثم مشاركتها مع الصف.  
 اطلــب مــن كل طالــب تحديــد 5 قيــم يعتبرهــا مهمــة فــي حياتــه، ذكــر ســبب لــكل منهــا وثــم - 

تحديد مهنتين تتعلق بهذه القيم، وثم مشاركتها مع الصف.  
ــة التــي يحبونهــا، المســؤوليات التــي -  ــة فقــرة يصــف فيهــا المهن   اطلــب مــن كل طالــب كتاب

تطلبها والقيم التي تتناسب معها، وثم مشاركتها مع الصف.  
 حضــر 20 بطاقــة مكتــوب عليهــا 20 قيمــة ووزعهــا علــى4 مجموعــات مــن الطــالب. اطلــب مــن - 

كل مجموعــة تعريــف كل قيمــة وثــم كتابــة 4 مهــن تتــالءم مــع كل قيمــة، وثــم مشــاركتها مــع    
الصف. يمكنك الرجوع الى التقييم الذاتي الختيار القيم.  

الدرس األول الدرس األول



ــــر
ش

 ع
ي

ــان
ثـــ

ال
ف 

صــ
ال

ــــر
ش

 ع
ي

ــان
ثـــ

ال
ف 

صــ
ال

الوحدة األولى | مهارات الحياةالوحدة األولى | مهارات الحياة

215 214

النشـاط األول: التقييـم الذاتـي للقيـم 

1- قيــم أعطيهــا أهميــة عاليــة جــًدا       2- قيــم أعطيهــا أهميــة       ٣- قيــم أعتبرهــا أقــل أهميــة

يشكل تحديد قيمك الشخصية والعملية عنصًرا هاًما في التعرف إلى نفسك والى ميولك المهنية.
  

ــة.  ــارزة فــي حياتهــم العملي ــر مــن األشــخاص ذات قيمــة ب ــم التــي اعتبرهــا الكثي فيمــا يلــي الئحــة بالقي
للمباشــرة فــي اســتطالع قيمــك الشــخصية، حــدد لــكل قيمــة مدرجــة فــي الالئحــة نســبة تفضيليــة 

ــة. ــي تعتبرهــا ضروري ــرى الت ــم األخ ــك القي ــى الئحت ــة وأضــف إل معين

التاريخاالسم

النسبة توصيف ملخصالقيمة
التفضيلية

مساعدة المجتمع

مساعدة اآلخرين

التواصل مع العامة

العمل مع اآلخرين

العمل الفردي

المنافسة

اتخاذ القرار

العمل في ظل الضغوطات

التأثير على األشخاص

المعرفة

إتقان العمل

اإلبداع الفني

اإلبداع العام

اإلشراف

التغير والتنوع

الدقة في العمل

االستقرار

األمان

التقدير

الوتيرة السريعة

الحماس

المغامرة

الكسب المادي

التحديات الجسدية

االستقاللية

قناعاتي األخالقية

الجماعة

حرية الوقت

القيام بأمر يساهم في تحسين العالم الذي نعيش فيه

اإلنخراط المباشر في مساعدة اآلخرين، سواء بشكل إفرادي أو في مجموعات

التواصل اليومي مع العامة بشكل كبير

العمل كعضو ضمن فريق لتحقيق هدف مشترك

إنجاز المشاريع بشكل منفرد وفق تواصل محدود مع اآلخرين

االنخراط في نشاطات تختبر قدراتي أمام الخصوم

امتالك القدرة التخاذ القرار حول سلسلة من الخطوات

العمل في سياق يشكل الوقت فيها عاماًل ضاغًطا

التواجد في مواقف تؤثر فيها على سلوكيات اآلخرين ومواقفهم

االنخراط في اكتساب المعرفة والفهم

أن أصبح خبيًرا في أي عمل أقوم به

االنخراط في التعبير الفني اإلبداعي

أن أحصل على فرصة لخلق برامج، موادا وطرق او أساليب   جديدة

أن أحصل على وظيفة تكون مهمتي تحمل المسؤولية المباشرة عن أعمال اآلخرين

أن يتضمن عملي نشاطات تتغير بشكل دائم

القيام بعمل يتطلب العناية في التفاصيل والدقة 

العمل ضمن روتين وواجبات وظيفية يمكن توقع طبيعتها إلى حد كبير

التأكد من أنني باٍق في وظيفتي وأتقاضى الراتب الذي أتوقعه

أن أكون مقدًرا من قبل الجميع لجودة عملي

العمل في ظروف حيث يجب إنجاز العمل بوتيرة سريعة

اختبار نسبة كبيرة )أو متكررة( من الحماس في سياق عملي

القيام بواجبات وظيفية تتطلب المجازفة بشكل متكرر

أن أحظى بفرص عالية لتحقيق كم هائل من العوائد المادية في عملي

ممارسة نشاطات تتطلب بذل قدراتي الجسدية

أن أكون قادًرا على تحديد طبيعة عملي دون توجيهات هامة من قبل اآلخرين

الشعور بأن عملي يتوافق مع مجموعة من المبادئ األخالقية أعتبرها هامة

المشاركة في عمل جماعي 

التمكن من العمل وفق ما يناسب جدولي الخاص

مــن بيــن الخيــارات التــي صنفتهــا علــى أنهــا » أشــياء أعطيهــا أهميــة عاليــة جــًدا«، اختــر الخمــس 
األفضــل بالنســبة لــك.

ــم  ــط بالتعلي ــد ترتب ــن ق ــال مســاعدة اآلخري ــم؟ )مث ــا هــذه القي ــط به ــي ترتب مــا هــي بعــض المهــن الت
والطبابــة(
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القيم
القيــم هــي المعتقــدات والمبــادئ األساســية التــي تســاعد فــي تحديــد األولويــات فــي المســارات 
المهنيــة والحياتيــة للشــباب. بالنســبة للشــباب القيــم هــي شــخصية وخاصــة، فهــم َمــن يحــدد مــا هــو 
مفيــد وهــادف بالنســبة لهــم. قــد تتغيــر مــع التغيــرات التــي تطــرأ علــى تفكيــر الشــباب والخبــرات التــي 
يكتســبونها، لكنهــا توفــر األســاس لوضــع األهــداف واتخــاذ القــرارات حــول حياتهــم ومســارهم المهنــي. 
ــة  ــة حاج ــر أهمي ــي يعتبرهــا الشــباب األكث ــم الت ــي بالقي ــر المل إذن، وفــي هــذا الســياق، يشــكل التفكي
ملحــة. يمكــن تصنيــف رزمــة القيــم علــى النحــو اآلتــي: قيــم جوهريــة، قيــم بيئــة العمــل، قيــم محتــوى 

العمــل، وقيــم العالقــات التــي تنشــأ ضمــن إطــار العمــل.

القيــم الجوهرية
تتمثــل هــذه القيــم بالقيــم التــي تحفــز الشــباب بشــكل جوهــري للقيــام بمــا يختــارون القيام بــه. ومن هذه 

القيــم: مســاعدة اآلخريــن، تقديــم العطــاءات إلــى الجماعة، اإلنجاز والســلطة والتأثيــر على اآلخرين.

قيــم بيئة العمل
وهــي تتمثــل بالشــروط التــي توفــر لهــم البيئــة األفضــل للقيــام بعملهــم علــى النحــو األفضــل. تشــتمل 

بعــض هــذه القيــم علــى التعلــم، الدخــل والتنظيــم.

قيــم محتوى العمل
وهــي تتصــل بالعناصــر التــي تجعــل العمــل يســتحوذ اهتمــام الشــباب، مثــل اإلبــداع، التواصــل مــع اآلخريــن 

وحّل المشــكالت.

قيــم العالقــات التي تنشــأ ضمــن إطار العمل
تتعلــق هــذه القيــم بطبيعــة التفاعــل مــع اآلخريــن فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك التواصــل المفتــوح، 

العمــل ضمــن فريــق والمنافســة.

قراءات إضافية 
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 الوحـدة الثـانية: اسـتكشاف مهـنة المسـتقبل
لـها والتخـطيط 

ــا حــول  ــا ذهنًي ــي حيــث ُيجــري الطــالب عصًف ــط المهن ــة التخطي ــة هــو جــزء مــن عملي استكشــاف المهن
خيــارات العمــل الموجــودة، ويعمــدون إلــى اســتقصائها بدقــة وتحديــد تلــك التــي تتناســب مــع مهاراتهــم، 
ميولهــم وقيمهــم المهنيــة.  يدفعهــم إلــى جمــع المعلومــات حــول عالــم العمــل والمهــن المســتقبلية، 
األمــر الــذي يمكنهــم مــن فهمهــا، اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم واختيــار فــرص الدراســة او مســار 

دراســي يتــالءم مــع متطلباتهــا.

يــزود االستكشــاف المهنــي الطــالب بالمعلومــات الضروريــة لتطويــر المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم 
مــن تحديــد الميــول المهنيــة األوليــة والطموحــات المهنيــة المســتقبلية. ومــن خاللهــا، يقــوم الطــالب 
بالتعــرف إلــى المواصفــات والمؤهــالت لمختلــف المهــن، المراكــز الوظيفيــة وغيرهــا مــن العوامــل 

ليحــددوا المهنــة المســتقبلية.

يشــتمل أيضــا تقييــم إيجابيــات وســلبيات بعــض الخيــارات المهنيــة ومميزاتهــا وغيرهــا مــن المســائل التــي 
تتعلــق بطبيعــة المهنــة وخصائصهــا، مثــل اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر لتحويــل الحلــم المهنــي إلــى واقــع، 
وتحليــل األكالف )اختيــار مهنــة يحبهــا الفــرد ذات دخــل وتقديمــات محــدودة، او اختيــار مهنــة قــد ال 
ترضــي الفــرد لكــن تضمــن راتــب مرتفــع وتقديمــات أخــرى(، مــن أجــل االختيــار األنســب منهــا، واســتخدام 
ــارات التخــاذ القــرارات حــول مــاذا يريــدون أن يحققــوا فــي  المعلومــات التــي جمعوهــا حــول هــذه الخي

المســتقبل.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــتمل هــذه الوحــدة علــى درس يســاهم فــي توجيــه الطــالب لتحديــد مهنــة مــن المجموعــة المهنيــة، 

فهــم مميــزات المهنــة والمتطلبــات الدراســية المتعلقــة بهــا وتطويــر خطــة مهنيــة خاصــة بهــم.

مقـدمةالمـقدمة
الــذات واستكشــاف الخيــارات الدراســية  التخطيــط المهنــي هــو عمليــة مســتمرة مــن التعلــم عــن 
والمهنيــة المتاحــة إلدارة التعلــم والتطــور. يســاعد الطــالب فــي التفكيــر بميولهــم، قيمهــم ومبادئهــم؛ 
استكشــاف خياراتهــم المهنيــة والدراســية؛ والتأكــد مــن توافــق مهنتهــم مــع ظروفهــم ومهاراتهــم 

الشــخصية؛ وإدارة التغيــرات والمراحــل االنتقاليــة بشــكل مســتمر.
.

يقــوم علــى اســتطالع المهــن التــي تتناســب وميولهــم ومهاراتهــم، إيجــاد الطــرق الصحيحــة فــي تقييــم 
ــة أو المتوقعــة فــي  ــة المتاح ــار الفــرص التوظيفي ــن االعتب ــذ بعي ــة، األخ وجمــع المعلومــات ذات الصل
المهــن المتوافــرة والتفكيــر بالروابــط التــي يمكــن تجمع بيــن إنجازاتهم األكاديمية ومهنتهم المســتقبلية، 
وبالتالــي يمنحهــم التوجــه الصحيــح والتركيــز المطلــوب للتمكــن مــن القيــام بخيــارات مدروســة والتحضيــر 

للحيــاة المهنيــة والدراســات المســتقبلية.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تحديد مهنة من المجموعة المهنية الخاصة بهم.- 
توضيح األسباب التي دفعتهم الختيار هذه المهنة.- 
فهم مميزات المهنة والمتطلبات الدراسية المتعلقة بها.- 
تطوير خطة مهنية خاصة بهم.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

التـوجيهات

المقدمة
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
 ذكــر الطــالب بالمجموعــات المهنيــة واســتخداماتها. اعــط بعــض األمثلــة عــن المجموعــات - 

المهنية المختلفة والمهن المقترنة بها.  

التخـــطيط المـــهني

  الـدرس األول

الدرس األول
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النشاط األول  
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
 بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد، ناقــش النتائــج. اطلــب إليهــم مشــاركة مجموعاتهــم المهنيــة. - 

اطرح عليهم األسئلة التالية:   
ما هي المجموعات المهنية التي حصلت عليها؟• 
ــن ترغــب أن تكــون •  ــك الشــخصية حــول نفســك وَم ــة برؤيت ــك المهني ــط مجموعت ــى أي مــدى ترتب  إل

في المستقبل؟  
إلى أي مدى ترتبط مجموعتك المهنية بميولك؟• 
هل أنت مقتنع بالنتائج التي توصلت إليها؟• 

النشــاط الثاني  
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت لمــلء القــدر األكبــر مــن النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة - 

الفرديــة التــي يمكــن ان يطرحهــا الطــالب. يمكنهــم أخــذ هــذا النشــاط إلــى المنــزل وإجــراء    
األبحاث لتكملة اإلجابات.  

ناقش بعض األمثلة من الخطط المهنية الخاصة بالطالب. اطرح عليهم هذه األسئلة:- 
ما هو هدفك المهني؟• 
ما هو لقبك المهني؟• 
حدد بعض مسؤولياتك.• 
ما هي المهارات التي عليك اكتسابها وتطويرها؟• 
ما هي المؤهالت والقيم الشخصية التي تتناسب مع هذه المهنة؟• 
ما هي المؤهالت التربوية المطلوبة؟• 
هل هذه المهنة مطلوبة؟ أين؟• 

إضــــــاءة:   اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك 
الطــالب اآلراء واألفــكار. يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم.

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

النشـاط األول: المجمـوعات المهـنية

يســاعدك هــذا النشــاط فــي اختياراتــك المهنيــة والتمكــن مــن استكشــاف المهــن التــي تثيــر اهتمامــك 
وتتناســب مــع ميولــك. للتمكــن مــن تحديــد مجموعتــك المهنيــة، اختــر مــا ينطبــق عليــك مــن المواصفــات 
ــكل  ــام للصفــات ل ــار كافــة المواصفــات، احســب المجمــوع الع ــاء مــن اختي ــد االنته ــاه. بع ــواردة أدن ال

مجموعــة مهنيــة. حــدد المجموعــات الثــالث التــي حصلــت علــى المجمــوع األعلــى.

التاريخاالسم

المـهمة: أحـب أن

o أعرف كيف تعيش األشياء وتنمو

o العناية بالحيوانات وإدارة مزرعة

o التعرف إلى الموارد الطبيعية

o تخطيط، إعداد وحفظ القيود

o استعمال وتصليح األدوات والمعدات

أنــا

o مستقل

o دقيق

o ُمِحب الطبيعة

o نشيط جسدًيا

o خبير في حل المشكالت

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o علوم الحياة

o علوم األرض

o  الكيمياء

o الزراعة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 1

المـهمة: أحـب أن

o تصميم، بناء وإعادة نمذجة المنازل أو األبنية

o اتباع الخطط والتوجيهات

o بناء الطرقات أو الجسور

o تركيب األسالك الكهربائية في األبنية

o القيام باألعمال الدقيقة

أنــا

o فضولي

o أجيد استخدام  يداي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o صبور ومثابر

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o علوم الفيزياء

o البناء/ الهندسة المعمارية

o  التكنولوجيا

o إعداد مسودات الخرائط

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 2

الدرس األول الدرس األول
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المـهمة: أحـب أن

o طباعة أو كتابة التقارير

o العمل باألرقام والتفاصيل

o إدارة مخزن

o إدارة عملي الخاص

o  أن أبقى منظًما

أنــا

o منطقي

o عملي

o لبق

o مسؤول

o أتقن األعمال الحرة

مــا يثــير اهــتمامي

o التطبيقات الكمبيوترية

o إدارة األعمال

o المحاسبة

o الرياضيات

o الفنون اللغوية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 4

المـهمة: أحـب أن

o تدريس صف

o اإلعتناء باألطفال الصغار

o قيادة مجموعة

o  مساعدة اآلخرين

o تدريب فريق

أنــا

o ودود

o مساعد

o أحسن التواصل

o فضولي

o مفكر

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون اللغوية

o العلوم االجتماعية

o الرياضيات

o العلوم

o علم النفس

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 5

المـهمة: أحـب أن

o كتابة وقراءة القصص والمسرحيات

o إذاعة البرامج التلفزيونية واإلذاعية

o Web تصميم صفحة

o  ،العزف على آلة موسيقية برفقة فرقة 
أوركسترا أو مجموعة موسيقية  

o  تشغيل التجهيزات المستخدمة في الراديو 
والتلفزيون  

أنــا

o فضولي

o أجيد استخدام  يداي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o صبور ومثابر

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون/الرسوم الغرافيكية

o الموسيقى

o المسرح أو فن اإللقاء

o الصحافة أو األدب

o االتصاالت الصوتية 
/الفيديوية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية ٣

المـهمة: أحـب أن

o التخطيط لمنتزه اجتماعي

o إدارة وكالة خدمات اجتماعية

o المشاركة في جمع األموال

o  إقامة التشريعات الالزمة لحماية قضية 
معينة مثل البيئة أو حقوق المرأة  

o  مناقشة األفكار

أنــا

o أحسن التواصل

o خدماتّي المنحى

o خبير في حل المشكالت

o  ناشط في مجال حقوق 
اإلنسان  

o ذو حس مرهف للثقافات

مــا يثــير اهــتمامي

o العمل االجتماعي

o العلوم السياسية

o  الشؤون الحكومية

o التاريخ

o  الشؤون الدولية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 7

المـهمة: أحـب أن

o  الكشف على األشخاص وإعطائهم وصفة 
العالج الطبي  

o  تقديم اإلسعافات األولية لألشخاص أثناء 
نقلهم في سيارة اإلسعاف  

o  مساعدة شخص مصاب للتمكن من المشي 
من جديد  

o معالجة القيود والمراسالت الطبية

o قراءة صورة شعاعية

أنــا

o أهتم

o محترس

o مستمع جيد

o علمي

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o علوم الحياة

o الطب

o الكيمياء

o الصحة المهنية والتمريض

o الرياضيات

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 8

المـهمة: أحـب أن

o تتبع حركة األموال

o بيع بوالص التأمين لألشخاص

o إدارة قسم في مصرف

o  تحضير قيود مالية وتحليل معلومات مالية 
لألشخاص أوالشركات  

o حفظ القيود

أنــا

o موضع ثقة

o أحسن التعامل مع األرقام

o  منطقي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o عملي

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o المحاسبة

o الشؤون المالية والمصرفية

o إقتصاد

o إدارة األعمال

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 6

الدرس األول الدرس األول
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المـهمة: أحـب أن

o  أرشد مجموعة من األشخاص أثناء الرحالت 
السياحية  

o التعرف إلى الثقافات األخرى

o مساعدة األشخاص في االستمتاع بوقت جميل

o تخطيط وتنفيذ نشاطات ورحالت للسواح

o إدارة فندق

أنــا

o إجتماعي

o ودود

o منفتح

o متسامح

o مستجيب

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون اللغوية

o العلوم االجتماعية

o خدمات األغذية

o السياحة

o  الضيافة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 9

المـهمة: أحـب أن

o  تقديم االستشارات لألشخاص في
المستشفيات، العيادات، أوالمدارس 

o  مساعدة الشباب، األزواج والعائالت في حل 
النزاعات والمشاكل  

o  تقديم النصح لألشخاص حول احتياجاتهم 
الغذائية  

o .االستماع إلى مشاعر اآلخرين

o تخطيط النشاطات للمراكز االجتماعية

أنــا

o أهتم

o مستمع جيد

o  عطوف

o قوي

o  غير متسرع في إصدار 
األحكام   

مــا يثــير اهــتمامي

o االستشارات

o علم النفس

o  علم االجتماع

o الفنون اللغوية

o  العمل االجتماعي

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 10

المـهمة: أحـب أن

o   web تطوير مواقع

o  استخدام التطبيقات الكمبيوترية إلعداد 
التقارير  

o العمل في أجهزة الكمبيوتر وصيانتها

o تصميم البرامج ألجهزة الكمبيوتر

o  كتابة التوجيهات التقنية للمهندسين

أنــا

o منطقي

o  منهجي

o دقيق

o تفصيلّي المنحى

o مثابر

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o العلوم

o  علوم الكمبيوتر 
والتكنولوجيا  

o  هندسة الكمبيوتر 
واالتصاالت  

o التصميم الغرافيكي

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 11

المـهمة: أحـب أن

o  استخدام األدوات الصغيرة أو الكبيرة 
لتصليح األشياء  

o أحسن العمل باستخدام يداي

o  استخدام اآلالت لتشكيل، قطع أو قولبة 
المواد المعدنية أو الخشبية  

o تركيب التجهيزات الكهربائية

o تطوير الروبوتات

أنــا

o عملي

o دقيق المالحظة

o مخترع

o منظم

o تفصيلّي المنحى

مــا يثــير اهــتمامي

o الفيزياء

o / التجارة / التقنيات 
تشغيل اآلالت  

o الرياضيات

o الهندسة الرياضية

o الكيمياء

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 1٣

المـهمة: أحـب أن

o شراء المالبس واألكسسوارات لمتجر كبير

o بيع مساحة إعالنية لمجلة

o  توفير العالجات التجميلية للشعر، الوجه أو 
األظافر  

o تنظيم عروضات

o إقناع األشخاص

أنــا

o خالق

o متحمس

o مقنع

o أحسن التواصل

o مندفع ذاتًيا

مــا يثــير اهــتمامي

o إدارة األعمال

o التسويق

o المبيعات

o الرياضيات

o  إقتصاد

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 14

المـهمة: أحـب أن

o حماية األشخاص واألمالك من الكوارث

o مالحظة تصرفات اآلخرين

o دراسة الوثائق القانونية بحًثا عن معلومات

o حراسة األموال أو األشياء القيمة

o  الدفاع عن شخص ما في المحكمة وتقديم 
النصح حول القانون  

أنــا

o ذو عقلية ُمُدنية

o مسؤول اجتماعًيا

o جدير بالثقة

o خدماتّي المنحى

o اتكالي

مــا يثــير اهــتمامي

o القانون

o الشؤون الحكومية

o  تنفيذ القانون / الشرطة 
الخدمات العامة  

o علم النفس

o علم االجتماع

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 12

الدرس األول الدرس األول
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المـهمة: أحـب أن

o القيادة، الركوب أو السفر

o  حل المشكالت الميكانيكية

o التخطيط للرحالت أو المسارات السياحية

o أكون عضًوا في فريق

o  إدارة مستودع للتوزيع

أنــا

o متقن لعملي

o أحسن التخطيط

o دقيق المالحظة

o منظم

o مفكر سريع

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o التجارة والصناعة

o النقل

o علوم الفيزياء

o  إقتصاد

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 16

المـهمة: أحـب أن

o إجراء اختبار في مختبر

o  استخدام الرياضيات المتطورة لحل المشكالت 
المعقدة  

o استكشاف تكنولوجيا جديدة

o دراسة الفضاء والنظام الشمسي

o إيجاد اإلجابات على األسئلة

أنــا

o خبير في حل المشكالت

o عملي

o دقيق

o موضوعي

o فضولي

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o العلوم

o الكمبيوتر والتكنولوجيا

o اإللكترونيات

o  الهندسة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 15

ــات ذات  ــالث مجموع ــة، ضــع قائمــة بالث ــكل مجموع ــاص ب ــى المجمــوع الخ ــت عل بعــد أن حصل
ــة: ــوارد فــي الصفحــة التالي ــى الجــدول ال ــى اســتنادا ال المجمــوع االعل

١

2

3

قراءات إضافية 

1. الزراعة، التغذية والموارد الطبيعية
إنتــاج، معالجــة، تســويق، توزيــع، تمويــل وتطويــر الســلع والمــوارد الزراعيــة بمــا فــي ذلــك المــواد 
الغذائيــة، المنتجــات الليفيــة، المنتجــات الخشــبية، المــوارد الطبيعيــة البســتنة وغيرهــا مــن المــوارد/

المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة.

2. الهندسة المعمارية والبناء
المهن ذات الصلة بتصميم، تخطيط، إدارة، بناء وصيانة البيئة المبنية.

٣. الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت
تصميــم، إنتــاج، عــرض، أداء، كتابــة ونشــر المحتــوى اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك الفنــون التمثيليــة والمرئيــة 

والتصميــم، الصحافــة والخدمــات الترفيهيــة.

٣. الفنون، والتكنولوجيا واالتصاالت
تصميــم، إنتــاج، عــرض، أداء، كتابــة ونشــر المحتــوى اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك الفنــون التمثيليــة والمرئيــة 

والتصميــم، الصحافــة والخدمــات الترفيهيــة.

4. إدارة األعمال والشؤون اإلدارية
المهــن ذات الصلــة بتخطيــط، تنظيــم، توجيــه وتقييــم الوظائــف اإلداريــة الضروريــة إلنجــاز عمليــات إدارة 

األعمــال بكفــاءة وإنتاجيــة.

5. التربية والتدريب
تخطيــط، إدارة وتوفيــر خدمــات التربيــة والتدريــب، وخدمــات الدعــم التعلميــة ذات الصلــة مثــل اإلدارة 

التربويــة، التعليم/التدريــب، الدعــم اإلداري وخدمــات الدعــم االحترافيــة.

6. الشؤون المالية
التخطيــط والخدمــات ذات الصلــة بالتخطيــط المالــي واالســتثماري، األعمــال المصرفيــة، التأميــن وإدارة 

األعمــال الماليــة.

7. الشؤون الحكومية واإلدارة العامة
تخطيــط وتنفيــذ الوظائــف الحكوميــة علــى المســتوى المحلــي وغيــره، بمــا فــي ذلــك األمــن، التخطيــط، 

العائــدات والضرائــب والتشــريعات.

8. علوم الصحة
تخطيــط، إدارة وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والعالجيــة، خدمــات التشــخيص، المعلوماتيــة الصحيــة، خدمــات 

الدعــم، وأعمــال األبحــاث والتطويــر المتعلقــة بالتكنولوجيــا الحيويــة.

الدرس األول
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9. الفندقية والسياحة
إعــداد األفــراد إلتقــان الوظائــف ذات الصلــة بالمســارات المهنيــة المتعلقــة باالحتياجــات العائليــة 
والبشــرية مثــل المطاعــم وخدمــات األطعمة/المشــروبات، اإلقامــة، الســفر، الســياحة، االســتجمام، 

الترفيــه وغيرهــا.

10. الخدمات البشرية
إعــداد األفــراد إلتقــان الوظائــف ذات الصلــة بالمســارات المهنيــة المتعلقــة باالحتياجــات العائليــة 
العائليــة  الخدمــات  االرشــاد،  النفســية،  الصحــة  وخدمــات  االستشــارات  خدمــات  مثــل  والبشــرية 

االســتهالكية. والخدمــات  الشــخصية  العنايــة  واالجتماعيــة، 

11. تكنولوجيا المعلومات
مهــن تكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة بتصميــم، تطويــر، دعــم، وإدارة خدمــات المعــدات، البرامــج، 

واألنظمــة.

12. القانون، األمن و السالمة العامة
تخطيــط، إدارة وتوفيــر الخدمــات ذات الصلــة بالتشــريع، الســالمة العامــة والحمايــة واألمــن الوطنــي بمــا 

فــي ذلــك خدمــات الدعــم التقنيــة.

1٣. الصناعة
تخطيــط، إدارة وأداء عمليــات تحويــل المــواد إلــى منتجــات وســطية أو نهائيــة وخدمــات الدعــم التقنيــة 

ذات الصلــة مثــل تخطيــط وضبــط اإلنتــاج، الصيانــة وهندســة عمليــات التصنيــع.

14. التسويق
تخطيــط، إدارة وأداء نشــاطات تســويقية لتحقيــق أهــداف تنظيميــة مثــل إدارة عالمــة إنتاجية، المبيعات 

االحترافية، تســويق الســلع، االتصاالت التســويقية واألبحاث الخاصة بالســوق.

»STEM« 15. العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات
تخطيــط، إدارة وتوفيــر األبحــاث العلميــة والخدمــات االحترافيــة والتقنيــة )مثــل علــم الفيزيــاء، علــم 

االجتمــاع، الهندســة( بمــا فــي ذلــك الخدمــات المخبريــة واالختباريــة واألبحــاث وخدمــات التطويــر.

16. النقل، التوزيع واللوجستيات
ــر الطرقــات، خطــوط األنابيــب، الجــو، والخطــوط  ــط، إدارة ونقــل األشــخاص، المــواد والســلع عب تخطي
البحريــة وخدمــات الدعــم االحترافــي والتقنــي  ذات الصلــة مثــل تخطيــط وإدارة البنــى التحتيــة للنقــل، 

ــة الخاصــة بالمنشــآت. ــة وخدمــات الصيان ــزات المعــدات النقال الخدمــات اللوجســتية، تجهي

النشـاط الثـاني : الخـطة المـهنية

بعــد أن حــددت المجموعــة المهنيــة وكونــت فكــرة عــن مهنتــك المســتقبلية، امــأل الخطــة المهنيــة 
بالمعلومــات الخاصــة بمهنتــك.

التاريخاالسم

الدرس األول

مهــنتي

المجموعــة المهنية:

الهــدف المهني:

المهنة:

اختيـــار هـــذه المـهنة

ثــاث أســباب الختيار هــذه المهنة:

١

2

3

مــا هــي أبــرز المســؤوليات والمهمــات المترتبة علّي؟

مســؤوليات ومهــام العمــل المترتبة علّي

١

2

3

المهــارات: مــا هــي المهارات المطلوبــة للوظيفة؟

مهــارات خاصــة بالمهنةمهارات غير أساســية



ــــر
ش

 ع
ي

ــان
ثـــ

ال
ف 

صــ
ال

ــــر
ش

 ع
ي

ــان
ثـــ

ال
ف 

صــ
ال

الوحدة الثانية: استكشاف مهنة المستقبل والتخطيط لها الوحدة الثانية: استكشاف مهنة المستقبل والتخطيط لها

2٣1 2٣0

مقوماتــي الشــخصية: أي مــن مقوماتــي الشــخصية تتطابــق مع هــذه المهنة؟

قيمــي: أيٌّ مــن قيمــي الشــخصية تتطابــق مع هــذه المهنة؟

مــا هــي الشــركات والمنظمــات التــي توظف عمااًل فــي هذا الحقل؟

هــل مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى العامليــن فــي هــذه المهنــة فــي الســنوات القليلــة القادمــة؟ ســيصبح أقــل، أم 
ســيبقى علــى حالــه؟ لمــاذا؟

رؤيـــة حـــول طبيـــعة المهـنة

مــا هــو نطاق الراتب بالنســبة لهــذه المهنة؟

مــا هو الدخل الســنوي لهــذه المهنة؟

مــا هــي التقديمــات التــي يحصــل عليهــا العاملين في هــذه المهنة؟

الراتـــب والتقديمــات

علــى المســتوى االبتدائي:  

على المســتوى المتوســط:  

على مســتوى االحتراف:  

الدرس األول
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الوحدة الثالثة: خيارات الدراسة الوحدة الثالثة: خيارات الدراسة

2٣٣ 2٣2

الوحـدة الثـالثة: خيـارات الدراسـة

يمكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب مــن اكتشــاف ومعرفــة مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، 
يوفــر معلومــات حــول المهــن واالختصاصــات المختلفــة وخيــارات الدراســة المتاحــة وفــرص التدريــب 

األخــرى، ويزودهــم بالمهــارات التــي يحتاجونهــا التخــاذ القــرارات المســؤولة والمناســبة لهــم. 

بعــد ان يطــور الطــالب معرفتهــم عــن شــخصياتهم ونقــاط قوتهــم ويختــاروا او يكونــوا فكــرة أوليــة حــول 
مهــن المســتقبل، يوفــر هــذا الفصــل المعلومــات الالزمــة التــي تســهل للطــالب التخطيــط لمســاراتهم 
التعلميــة وربــط خيــارات او فــرص الدراســة بمهنــة المســتقبل. وبالتالــي، االطــالع علــى النظــام التعليمــي 

فــي لبنــان بمراحلــه ومســاراته المختلفــة ومتطلباتــه هــو عنصــر أساســي فــي هــذا البرنامــج. 

ــارات او فــرص الدراســة لــكل مرحلــة مــن المراحــل المســتهدفة  يقــدم هــذا الفصــل معلومــات عــن خي
فــي هــذا الدليــل، ممــا يســهل االنتقــال بيــن المراحــل التعلميــة المختلفــة والتحضيــر والتقديــم الــى 
الجامعــات أو الدخــول الــى التعليــم المهنــي والتقنــي. تهــدف هــذه الوحــدة الــى مســاعدة الطــالب 
فــي فهــم العالقــة بيــن خيــارات الدراســة والمؤهــالت التعليميــة المختلفــة ومهــن المســتقبل، معرفــة 
خيــارات وفــرص الدراســة المختلفــة المتاحــة لهــم وكيــف تتغيــر مــع تقــدم المراحــل التعلميــة، اتخــاذ 
قــرارات مســؤولة تتعلــق بمســاراتهم التعليميــة وتتناســب مــع قدراتهــم، وميولهــم وقيمهــم، التخطيــط 

ــي. ــن خياراتهــم وفرصهــم الدراســية ومســتقبلهم المهن ــط بي ــة والرب لمســاراتهم التعلمي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة ثالثــة دروس تهــدف الــى دعــم الطــالب لفهــم المســارات والفــرص التعلميــة المتوفــرة 
وفقــا لهيكليــة التعليــم فــي لبنــان باإلضافــة الــى أنــواع التعليــم الجامعــي واالختصاصــات الجامعيــة 

المتوفــرة مــن أجــل التخطيــط لتحقيــق الهــدف المهنــي.

المـقدمة

  الـدرس األول

مقـدمة
يؤمــن التعليــم العالــي للطــالب الخريجيــن فــرص عمــل أكثــر ودخــال أعلــى مــن غيــر الخريجيــن مــن التعليــم 
العالــي الــذي توفــره مجموعــة مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبنانيــة والمعاهــد المهنيــة التقنيــة. 
التخطيــط للتعليــم العالــي او التعليــم مــا بعــد الثانــوي يعــد الشــباب للنظــر فــي االختصاصــات والبرامــج 
التــي تمكنهــم مــن متابعــة حياتهــم المهنيــة، وبالتالــي يفهــم الطــالب مجموعــة الخيــارات المتاحــة لديهم، 
متطلباتهــا وموادهــا، ويتعلمــون عــن بعــض الجامعــات التــي يمكنهــم االلتحــاق بهــا. تكمــن أهميــة النظــر 
فــي هــذه األمــور أنهــا تتيــح لهــم متســعا مــن الوقــت لمعرفــة مــا يريدونــه واســتنباط خطــوات عمــل 
تســاهم فــي تحقيــق أهدافهــم المهنيــة واالكاديميــة. باإلضافــة الــى ذلــك تســهل اتخــاذ القــرار المتعلــق 
باختيــار االختصــاص او البرنامــج الــذي يطابــق اهتماماتهــم وميولهــم المهنيــة ونقــاط قوتهــم وقيمهــم. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

التعرف على التعليم الجامعي والمسارات التعليمية المرتبطة به.- 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس مجموعة من النشاطات يمكن لميسري االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش متطلبات المهن والوظائف المختلفة مع الطالب:     - 

المهــن او أنــواع العمــل المختلفــة تتطلــب تحصيــل علمــي مختلــف. مثــال أكثــر مــن 50% مــن الوظائف 
والمهــن التــي تتغيــر وتطــور تتطلــب التحصيــل الجامعــي فــي عالمنــا اليــوم اال أنــه هنــاك العديــد مــن 
 الوظائــف او المهــن التــي تتطلــب تدريــب متخصــص أو شــهادات مختلفــة. اســأل األســئلة التاليــة:

هل تعرفون بعض المهن التي تتطلب الدخول الى الجامعة؟ اذكروا بعض األمثلة.• 
هل هناك مهن ال تتطلب الدخول الى جامعة؟  ما هي؟ • 
هل يخضع هؤالء الى تدريب او تأهيل معين؟ ما هو؟ في اية مؤسسات تعليمية؟ • 

ــاءة:  يهــدف هــذا النقــاش الــى تعريــف الطــالب الــى فكــرة ان لــكل وظيفــة متطلبــات تعليميــة معينــة وأنــواع تعليــم  إضــــ
وتدريــب مختلفــة باختــالف مراحلهــا ومتطلباتهــا.

الدرس األول
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خيارات الدراسة
أنواع التعليم الجامعي 

التعليم الجامعي العام  

ــة العامــة بفروعهــا  ــان كل مــن انهــى بنجــاح الشــهادة الثانوي ــم الجامعــي فــي لبن يدخــل التعلي   
كافــة. توفــر التعليــم الجامعــي مجمــوع مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبنانيــة وأنــواع    
الشــهادات التــي تمنــح فــي مرحلــة التعليــم الجامعــي العــام هــي البكالوريــوس فــي اآلداب أو    
البكالوريــوس فــي العلــوم بعــد ثــالث أو أربــع ســنوات مــن الدراســة )حســب االختصــاص(،    
الماجستير وتطلب سنتين او ثالثة من الدراسة بعد شهادة البكالوريوس، والدكتوراه تطلب 6-4    

سنوات من الدراسة حسب الجامعة وبلد الدراسة.  

يلخص هذا القسم معلومات حول التعليم التقني الجامعي:   
التعليــم المهنــي والتقنــي يشــمل التعليــم والتدريــب الــذي ينمــي المهــارات العمليــة والمعــارف    
المتصلــة بالعمــل فــي القطاعــات والمجــاالت المهنيــة المختلفــة كالزراعــة والصناعــة والخدمات    
)تجــارة، ســياحة، معلوماتيــة وغيرهــا(، ذلــك فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقني    
)المعاهــد، المراكــز والمــدارس المهنيــة والتقنيــة( وفــي الميــدان فــي بعــض األحيــان )مصانــع،    

مؤسسات ومشاغل(.  
 

يهــدف التعليــم المهنــي والتقنــي بتأميــن اليــد العاملــة والكفــاءات التــي تلبــي حاجــات ســوق    
العمــل، فتــزود الطــالب بالمعــارف النظريــة والمهــارات اليدويــة المتخصصة وتخضعهــم للتدريب    
ــي  ــم المهن ــا.  يســاهم التعلي ــدون احترافه ــي يري فــي االختصاصــات او المجــاالت المختلفــة الت   

والتقني في النمو االقتصادي وتحسين نوعية وإنتاجية اليد العاملة.  
 

فــي التعليــم التقنــي الجامعــي، فالشــهادات التــي تمنــح هــي شــهادة االمتيــاز التقنــي )TS( بعــد     
الدراســة. مــن  ســنة  بعــد  تمنــح  التــي   )LT( التقنيــة  اجــازة  وبعدهــا  الدراســة  مــن  ســنتين    

المستوى الفني العالي:   

يعد الطالب للمهن الفنية المتطورة ويتضمن مرحلتين:   
مرحلــة األطــر الوســطى التــي تمتــد لســنتين يحصــل الطالــب فــي نهايتهــا علــى شــهادة االمتيــاز    

الفني.   
مرحلــة األطــر العليــا التــي تمتــد علــى ســنة تعقــب المرحلــة الســابقة، وتــؤدي الــى نيــل إحــدى    

الشهادات التالية: االجازة الفنية، أو الهندسة الفنية أو االجازة التعليمية.  

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل العطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

النشاطات المقترحة
 يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن النشــاطات التــي يمكــن اســتخدامها فــي الصــف لدعــم الشــرح 

وتعزيزه وجعله اكثر تفاعال مع الطالب.

 يمكنــك ان تدعــو احــدى أســاتذة التعليــم المهنــي او الموظفيــن فــي المعاهــد المهنيــة المحليــة - 
ــارة  ــام بزي ــودة او القي ــي واالختصاصــات الموج ــم المهن ــل التعلي ــذ مراح ــف لشــرح للتالمي كضي   
ميدانيــة لمعهــد مهنــي مــن أجــل اللقــاء ببعــض األســاتذة والطــالب والتعــرف علــى الشــهادات    

المختلفة، االختصاصات الموجودة وشروط االنتساب لكل منها.   
ــة: -  ــه الجامعي ــم المهنــي والتقنــي فــي مرحلت ــام ببحــث عــن التعلي ــى ازواج للقي  وزع الطــالب ال

أهميته، متطلباته، اختصاصاته والمؤسسات المحلية الموجودة وتقديمه في الصف.  
 وزع الطــالب علــى مجموعــات للبحــث عــن ابــرز الجامعــات اللبنانيــة وتحضيــر بحــث عنهــا لتقديمــه - 

في الصف. تأكد من أن الفرق تبحث في جامعات مختلفة عن بعضها البعض.  

الدرس األول الدرس األول
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مقـدمة
تحتــاج مــا ال يقــل عــن 50 فــي المئــة مــن الوظائــف األســرع نمــوا اليــوم إلــى التعليــم الجامعــي أو التعليــم 
ــة لتزويدهــم  ــي تتناســب مــع ميولهــم المهني ــار الطــالب االختصاصــات الت ــة. يخت ــة الثانوي مــا بعــد المرحل
بالمعــارف والمهــارات التــي تخولهــم مزاولــة المهنــة. فــي هــذه المرحلــة، التعــرف على الجامعــات الموجودة 
وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي، باإلضافــة الــى البرامــج واالختصاصــات التــي تقدمهــا أمــر 
ضــروري يســاعد الطــالب علــى التخطيــط لمســتقبلهم واالختيــار المناســب مــن الفــرص العديــدة. ففــي هذا 
الــدرس، ســيبدأ الطــالب فــي استكشــاف التعليــم الجامعــي وربط اهتماماتهم المهنيــة ومجموعاتها ببعض 

االختصاصــات المتوفــرة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف وتحديد الخيارات المتاحة للتعليم او التدريب الجامعي.- 
التعرف على الجامعات واالختصاصات والبرامج المتنوعة.- 
ربط الميول الشخصية والقيم والميول المهنية باالختصاصات الجامعية المناسبة.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

التـوجيهات

المقدمة
 أســال الطــالب عمــا يريــدون ان يفعلــوه بعــد المرحلــة الثانويــة واشــركهم فــي مناقشــة صفيــة - 

ــة إجاباتهــم ومــن ثــم مشــاركتها مــع الصــف.   أو يمكنــك إعطــاء الطــالب بعــض الوقــت لكتاب   
بعد ذلك اطرح عليهم األسئلة التالية:  

ماذا تعرف عن التعليم ما بعد الثانوي؟• 
ما هي أنواع المؤسسات التعليمية التي يمكنك التحاق بها بعد الثانوية؟ • 

 اشــرح للطــالب انهــم ســيتعرفون علــى جامعــات مختلفــة في لبنــان ويتعلمون عــن االختصاصات - 
التــي تقدموهــا. اطلــب منهــم التفكيــر فــي المجموعــات المهنيــة التــي يهتمــون بهــا والمهــن    
ــة تجعــل مــن  ــا. معرفــة اهتماماتهــم المهني ــد مــن البحــث عنه ــام بمزي ــون فــي القي ــي يرغب الت   
الســهل العثــور علــى اختصاصــات داعمــة ألهدافهــم واهتماماتهــم المهنيــة والجامعــات التــي    

يمكنها اعدادهم على أفضل وجه واكسابهم المعرفة والمهارات من اجل مزاولة المهنة.   

الجــــامعي التعــــليم 

 يســهل التقديــم الــى الجامعــة بعــد تحديــد تلك التي تقدم االختصاص المناســب مع االهتمامات -   الـدرس الثـاني
المهنيــة اذ انهــا تقلــل الخيــارات وبالتالــي تســمح بالتركيــز علــى التخطيــط لتقديــم الطلبــات.   

بعض األسئلة المقترحة للنقاش:
ما هي المجموعة المهنية المفضلة لك؟ • 
ما هي المهن التي تريد ان تتعلم عنها؟ • 
ما هو مستوى التعليم المطلوب؟ • 
ما هي المؤسسات التعليمية التي توفر هذا التعليم او التدريب؟• 

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل إلعطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

االلكترونيــة -  المنصــة  او  االلكترونــي  الموقــع  علــى  الطــالب  عــرف  الكمبيوتــر،  مختبــر   فــي 
التالــي: الرابــط  الموقــع االلكترونــي اضغــط علــى  لزيــارة  للدليــل واســتخداماتها.  المرافقــة    
التــي تهمهــم  للجامعــات  المواقــع االلكترونيــة  www.hasbany.org. اطلــب منهــم تفحــص     
البحــث  اســألهم  تهمهــم.  التــي  المجــاالت  علــى  بالتركيــز  توفرهــا،  التــي  واالختصاصــات    
عن شروط القبول، االختصاصات ومواضيعها، متطلباته، ومدته. يمكنهم كتابة ملخص عن هذه    
االختصاصــات واالحتفــاظ بهــا. بالنســبة للطــالب المهتميــن بالتعليــم التقنــي والمهنــي، يمكنهم    
االطــالع علــى مواقــع المعاهــد المهنيــة والتقنيــة واالختصاصــات او البرامــج التــي تقدمهــا. فــي    
المحليــة ووزعهــا علــى  المؤسســات  الكتيبــات مــن  بعــض  إلــى  احضــر  تواجدهــا  عــدم  حــال    

مجموعات من الطالب المهتمين في هذا النوع من التعليم.   
 فــي نهايــة الحصــة، اطلــب مــن الطــالب ان يقومــوا بمشــاركة االختصاصــات والجامعــات او - 

معاهــد التعليــم المهنــي والتقنــي التــي اثــارت اهتمامهــم وذكــر االســباب. أخبرهــم ان الخيــارات    
لمــا يجــب القيــام بــه بعــد التخــرج مــن المدرســة الثانويــة تختلــف الن الطــالب لديهــم احتياجــات،    

ميول وأهداف مهنية مختلفة.   

نشــاط مكمل للدرس
 اســأل الطــالب اكمــال الملــف الشــخصي للطالــب، باإلشــارة الــى نــوع التعليــم الــذي يريــدون - 

اكمالــه وتحضيــر قائمــة مــن ثــالث اختصاصــات وجامعتيــن او مؤسســتين يريــدون االنضمــام    
اليها. ثم ذكر إيجابية وسلبية لكل جامعة وسببين لاللتحاق بكل اختصاص.  

 إضــــاءة:  
بعض األسباب التي تقود الطالب الى اختيار التعليم المهني والتقني:

يركز على احتياجات الطالب وأصحاب العمل.• 
يدرب الطالب على المهارات الضرورية لمهنة واحدة او نوع واحد من العمل.• 

بعض األسباب التي تقود الطالب الى اختيار التعليم الجامعي العام:
يوفر قاعدة أوسع من المعلومات والمهارات المفيدة في الحياة والعمل.• 
يؤمن فرص عمل ذات مدخول أعلى في معظم األحيان.• 
تنوع االختصاصات.• 

الدرس الثاني الدرس الثاني
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نشــاطات أخرى مقترحة:
ــي جامعــات لحضــور مدرســتك -  ــي او قــم بدعــوة ممثل ــى جامعــة او معهــد مهن ــارة إل  نظــم زي

والتحدث عن االختصاصات والبرامج التي تقدمها جامعاتهم.  
 -| علــى االختصاصــات  المهنيــة واطلــب منهــم االطــالع  الطــالب حســب مجموعاتهــم   وزع 

المهنيــة  مــع مجموعاتهــم  المتناســقة  االختصاصــات  مــن  قائمــه  معــا ووضــع  والجامعــات    
والجامعات التي توفر هذه االختصاصات.   

 فــي مجموعــات، اســأل الطــالب وضــع قائمــة مــن اإليجابيــات والســلبيات لــكل نــوع مــن التعليم - 
ما بعد الثانوي.   

الدرس الثاني الدرس الثاني

النشـاط األول: المـلف الشـخصي للطـالب

االسم

هدفــي المهني:

التعليــم الجامعي:

ثــالث اختصاصــات تتناســب مع الهــدف المهني: 

ثالثــة أســباب الختيــارك هــذا النوع من التعليــم الجامعي:

١

2

3

١

2

3

مؤسســتين أو جامعتيــن تريــد التقديــم عليها: 

١

2
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مقـدمة
تقديــم طلبــات للقبــول فــي الجامعــة قــد يبــدو وكأنــه تجربــة صعبــة ومعقــدة للكثيــر مــن الطــالب وذلــك 
بســبب كــم المعلومــات التــي يجــب االنتبــاه اليهــا، المهــام الواجــب اتمامهــا والوثائــق او األوراق التــي يجــب 
تقديمهــا مــع الطلبــات، باإلضافــة الــى عامــل الوقــت والمواعيــد التــي يجــب االلتــزام بهــا. لذلــك يجــب علــى 
الطــالب التعــرف علــى هــذه المعلومــات والبــدء للتحضيــر لهــا. مــن المتوقــع ان يقــدم بعــض الطــالب الذين 

يريــدون الدخــول الــى الجامعــات الخاصــة طلباتهــم فــي هــذه المرحلــة. 

ســوف يتعلــم الطــالب عــن عمليــة التقديــم والقبــول في الجامعة وخطوات التســجيل وســيقومون بالبحث 
عــن الجامعــات المختلفــة والنظــر فــي متطلبــات او شــروط القبــول، المواعيــد والتكاليــف. باإلضافــة الــى 
ذلــك ســيتعلمون تنظيــم مهامهــم ووقتهــم للتقديــم إلــى الجامعة التــي يختارونها وســيتعرفون الى الطرق 

المختلفــة لتمويــل تعليمهــم الجامعــي ومواعيــد تقديــم طلبات للمســاعدات الماليــة والمنح الدراســية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف الجامعات المختلفة التي تستحوذ اهتمام الطالب.- 
 التعــرف علــى عمليــة تقديــم الطلبــات الــى الجامعــة والمهمــات الــالزم اتمامهــا للدخــول الــى - 

الجامعة.  
التعرف على الطرق المختلفة لتمويل تعلمهم الجامعي. - 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل إلعطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

التـوجيهات

المقدمة
 اشــرح للطــالب ان التقديــم الــى الجامعــة يمكــن البــدء فيــه فــي الصــف الثانــي ثانــوي او الثالــث - 

ثانــوي اســتنادا الــى نظــام الجامعــة، لذلــك يجــب التحقــق مــن مواعيــد تقديــم الطلبــات لضمــان    
االنتقــال الســلس إلــى الجامعــة. يكــون ذلــك مــن خــالل مــلء طلــب القبــول عبــر الموقــع    
االلكترونــي للجامعــة صفحــة مكتــب القبــول خاصــة أو باســتخدام نســخة مطبوعــة مــن الطلــب    

يمكنهم الحصول عليها من الجامعة التي يختارونها ومن ثم تقديمها في الجامعة.    

التقـــديم الـــى الجـــامعة

 يســأل الطلــب عــادة عــن المعلومــات الشــخصية للفــرد، معلومــات عــن التعليــم فــي المرحلــة -   الـدرس الثـالث
الثانويــة، عالمــات الطالــب وغيرهــا مــن التفاصيــل. ســيتعين علــى الطــالب التحقــق مــن هــذه    
ــال، عالمــات الشــهادة الرســمية،  ــق واألوراق المطلوبة)مث ــم الوثائ ــا، وتقدي ــات، وملئه الطلب   
ــن الصــف و غيرهــا(.   ــة مــن معلمــات او معلمي ــة او الباســبور، رســائل توصي صــورة عــن الهوي   
بعــض طلبــات القبــول قــد تتطلــب كتابــة نــص قصيــر يشــرح فيــه الطالــب عــن مســيرته المهنيــة    
ونشــاطاته الالصفيــة وأســباب اهتمامهــم باالختصــاص. وهنــاك أيضــا رســوم الطلــب يجــب    

دفعه: المبلغ مختلف من جامعه إلى أخرى.   

ــارات -  ــادة الخي ــر مــن جامعــة واحــدة لزي ــى أكث ــم ال ــه مــن المستحســن التقدي  اشــرح للطــالب ان
وفــرص الحصــول علــى القبــول فــي االختصــاص الــذي يريدونــه.. يجــب علــى الطــالب جمــع أكبــر    
قــدر مــن المعلومــات عــن خياراتهــم مــن خــالل اإلنترنــت ومــن اآلخريــن مــن أجــل اتخــاذ قــرار    
مناســب لهــم. اطلــب منهــم ان يتحدثــوا مــع أصدقــاء او أفــراد العائلــة الذيــن يدرســون او    
المتخرجيــن مــن الجامعــات التــي يقدمــون عليهــا للتعــرف علــى الحيــاة الطالبيــة والخدمــات    

المختلفة.  

 يعتمــد قبــول الجامعــات فــي االختصاصــات علــى عالمــات الطــالب فــي المــدارس الثانويــة - 
والشــهادة الرســمية، عالمــات امتحانــات الدخــول لبعــض الجامعــات، وعالمــات امتحانــات اللغــة    

 .)SAT( او امتحان ،)EEE( او )TOEFL(  االنكليزية مثل  

 تختلــف شــروط القبــول بيــن جامعــة وأخــرى لــذا يجــب التأكــد منهــا والتحضيــر لهــا مســبقا، خاصــة - 
اذا تطلبــت عالمــات احــدى االمتحانــات المذكــورة أعــاله.  إذا اختــار الطــالب التقــدم للجامعــات    
التــي تتطلــب عالمــات االختبــارات الموحــدة، يمكــن للطــالب التحقــق مــن المواقــع االلكترونيــة    

أدناه لمعرفة تواريخ االمتحانات الدورية التسجيل في أقرب مركز والدفع:  

 • TOEFL & EEE: www.ets.org
 • SAT: www.collegeboard.org

 هنــاك عــدد مــن الطــرق لتمويــل التعليــم الجامعــي الخــاص فــي لبنــان، وهــي: المنــح الدراســية - 
ــة،  ــة، القــروض الطالبي ــى الحاجــة المادي ــح الدراســية القائمــة عل ــى الجــدارة، والمن القائمــة عل   

وبرامج العمل والدراسة.   

تمنح المنح الدراسية القائمة على الجدارة للطالب الذين يتميزون باألداء األكاديمي  - 
المتميــز )المرتبــة او الدرجــة فــي الصــف، العالمــات المدرســية او عالمــات الشــهادة الرســمية،    
عالمــات امتحانــات القبــول او عالمــات SAT(.  إذا حصــل الطالــب علــى منحــه دراســية قائمــة    
علــى الجــدارة، فمــن المرجــح ان يكــون هنــاك توقــع بــأن يحافــظ الطالــب علــى معــدل معيــن مــن    

أجل الحفاظ على المنحة الدراسية.  

تمنــح المنــح الدراســية القائمــة علــى الحاجــة إلــى الطــالب الذيــن يثبتــون حاجتهــم الماديــة بعــد - 
تقديــم المســتندات المطلوبــة. أمــا برنامــج العمــل والدراســة يقــوم علــى المســاعدات الماديــة 

مقابــل وظيفــة فــي الحــرم الجامعــي غالبــا مــا يغطــي قســم مــن القســط.

 لمســاعدة الطــالب التعــرف علــى المنــح الدراســية المتوفــرة فــي مختلــف الجامعــات اللبنانيــة، - 
ــة واالطــالع  ــى المنصــة االلكتروني ــح عل ــة المخصصــة للمن ــب منهــم التحقــق مــن الصفح اطل   
علــى شــروط كل منهــا مــن اجــل التقديــم عليهــا. يتضمــن هــذا القســم صفحــات المســاعدات    
الماليــة أو صفحــات قســم القبــول للجامعــات. يمكــن أيضــا للطــالب االتصــال بهــذه المكاتــب    
عــن طريــق الهاتــف أو البريــد الكترونــي إذا كان لديهــم اي اســئلة اضافيــة. المنــح الدراســية    
وطلبــات الدعــم المــادي تتطلــب تعبئــة وتقديــم طلبــا منفصــال اضافــي وقــد يكــون لــه موعــد    
آخــر للتقديــم، لذلــك علــى الطــالب النظــر فــي المواعيــد وتوفيــر المســتندات الالزمــة المحــددة    

في الطلبات )مثال: الحالة المادية لالسرة، إثبات الملكية، وما إلى ذلك(.   

الدرس الثالثالدرس الثالث
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 خطـة التقديـم الى الجامعـة

نشــاط مكمل
وزع خطــة التقديــم علــى الجامعــة واطلــب مــن الطــالب القيــم ببحــث الكمالــه. يهــدف هــذا النشــاط 
إلــى دعــم الطــالب للتخطيــط مــن اجــل التقديــم الــى الجامعــة بعــد تحديــد نــوع التعليــم الــذي يحتاجونــه 
ــر  ــح األمــور أكث ــل خطتهــم حيــث تصب والجامعــة التــي اختاروهــا. ســيقوم الطــالب بإعــادة النظــر وتعدي
وضوحــا بالنســبة لهــم وبعــد ان يكتشــفوا المزيــد عــن أحالمهــم ومهارتهــم وتطلعاتهــم. يمكنهــم ان 

يشــاركوا والديهــم هــذه الخطــة ومناقشــتها معهــم وثــم مقارنــة خياراتهــم واتخــاذ القــرار المناســب.

نشــاطات أخرى مقترحة
 دعــوه ممثــل مــن مكتــب المســاعدة الماليــة فــي الجامعــة لشــرح الخيــارات المختلفــة لتمويــل - 

الدراسة الجامعية.   
 أســال الطــالب عــن الجامعــات التــي يريــدون االنضمــام اليهــا ثــم قســم الطــالب الذيــن يريــدون - 

علــى مجموعــات حســب الجامعــة وثــم تحضيــر بحــث عــن متطلبــات القبــول المختلفــة مواعيــد    
وشروط التقديم واالمتحانات المطلوبة والعمل معا إلعداد تقرير يظهر كل هذه التفاصيل.   

 اســأل الطــالب العمــل فــي أزواج أو مجموعــات صغيــره تحضيــر عــرض عــن جامعــة يذكــرون غيهــا - 
مــا يميــز الجامعــة، خدماتهــا، الحيــاة الطالبيــة فيهــا وعمليــة القبــول الجامعي)الجامعــة اللبنانيــة،    
الجامعــات الخاصــة والمعاهــد المهنيــة والتقنيــة( وثــم تقديمهــا فــي الصف. اعط لــكل مجموعة    

مؤسسة تربوية واحدة.  

الجامعة او 
المؤسسة 

التعليمية

الجامعة او 
المؤسسة 

التعليمية

التاريخ 
النهائي 
لتقديم 
الطلب

شروط 
القبول 
)العالمات، 
امتحانات،...(

متطلبات 
الطلب  
)صور، اخراج 
قيد وغيرها...(

مدة 
االختصاص

كلفة 
االختصاص

فرص 
التمويل

الحياة 
 الطالبية
وخدمات 

أخرى

الدرس الثالث

النشـاط األول: خطـة التقديـم الى الجامعـة

االختصاص المتعلق بالمهنة المستقبلية 
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الدرس الرابع

مقـدمة
الســيرة الذاتيــة وثيقــة تلخــص بإيجــاز ووضــوح الســيرة األكاديميــة والمهنيــة للفــرد وتتضمــن الشــهادات 
والمســتوى العلمــي، الخبــرات والوظائــف، المهــارات والمؤهــالت، االهتمامــات، العمــل التطوعــي، 
والمنــح والجوائــز التــي نالهــا الفــرد. يتــم ارســالها الــى أصحــاب العمــل خــالل البحــث عــن وظيفــة أو مــن 

أجــل الحصــول علــى منحــة دراســية أو جائــزة، أو فرصــة للتدريــب والتطــوع.  

تعتبــر الســيرة الذاتيــة الفرصــة األولــى لتــرك انطبــاع جيــد عنــد أصحــاب العمــل وغالبــا مــا تــؤدي الــى تعزيــز 
فــرص صاحبهــا للحصــول علــى مقابلــة او وظيفــة. الســيرة الذاتيــة هــي مــن أهــم الوثائــق المكتوبــة التــي 
يســتخدمها األشــخاص للتعريــف عــن أنفســهم والتســويق لمهاراتهــم وخبراتهــم ومميزاتهــم، وإظهــار 
ــك مــن  ــب، لذل ــف أو فــرص التدري ــى الوظائ ــل الحصــول عل ــاب العمــل مــن أج ــدة ألصح قيمتهــم الفري
الضــروري ان تتميــز بالفعاليــة واالقنــاع.  تتطلــب بعــض فــرص العمــل ارفــاق رســالة تعريــف مــع الســيرة 
ــة. رســالة التعريــف وثيقــة مــن صفحــة واحــدة ترفــق مــع  ــر علــى قــدر مــن األهمي ــة، والتــي تعتب الذاتي
الســيرة الذاتيــة عنــد التقــدم للحصــول علــى وظيفــة  تهــدف الــى تقديــم الفــرد لنفســه وشــرح لمــاذا 
هــو او هــي الشــخص المناســب للوظيفــة واضافــة معلومــات غيــر موجــودة فــي الســيرة الذاتيــة. كتابــة 
ــة وهــي  ــى مهن ــاح للحصــول عل ــف المفت ــة ورســالة تعري ــة ومهني ــة وفعال ــة واضح ــر ســيرة ذاتي وتطوي

مهــارة هامــة فــي عالــم عمــل اليــوم الــذي يتغيــر باســتمرار. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

اكتساب مهارات لكتابة سيرة ذاتية ورسالة تعريفية. - 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب.

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

كتـــابة الســـيرة الذاتيـــة

  الـدرس الرابـع
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التـوجيهات

المقدمة

عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش مع الطالب السيرة الذاتية واستخداماتها: - 

ما هي السيرة الذاتية )CV(؟• 
لماذا نستخدم السيرة الذاتية؟• 
ماذا تتضمن السيرة الذاتية؟• 
ــي •  ــات الت ــا هــي التحدي ــاذا اســتخدمتها؟ م ــة؟ لم ــة الســيرة الذاتي ــة فــي كتاب ــد منكــم تجرب  هــل ألح

واجهتها؟   

إضــــــاءة:   الســيرة الذاتيــة وثيقــة تلخــص بإيجــاز ووضــوح الســيرة األكاديميــة والمهنيــة للفــرد وتتضمــن الشــهادات والمســتوى 
ــي نالهــا الفــرد.  ــز الت ــح والجوائ ــف، المهــارات والمؤهــالت، االهتمامــات، العمــل التطوعــي، والمن ــرات والوظائ العلمــي، الخب
ــى فرصــة  ــزة، أو الحصــول عل ــى وظيفــة، منحــة دراســية أو جائ ــة للتقــدم بطلــب للحصــول عل ــى ســيره ذاتي ــاج الطــالب إل يحت

للتدريــب او التطــوع.

النشاط األول

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واســأل الطــالب ان يلحظــوا العناصــر األساســية الموجــودة فــي - 
السيرة الذاتية، ثم اعطهم بعض الوقت للمناقشة.   

ــن الســيرة الذاتّيــة المعلومــات الشــخصّية مثــل اســم الفــرد، وطريقــة التواصــل، كرقــم الهاتــف، والبريــد  إضــــــاءة:   تتضمَّ
اإللكترونــي، الُمؤّهــالت التعليمّيــة: الشــهادة واســم الجامعــة، موقعهــا وســنة التخــرج. وفــي حــال عــدم التخــرج بعــد يتــم ذكــر 
الســنة والشــهر الــذي يتوقــع فيــه التخــرج. خبــرات العمــل: األعمــال التــي شــغلها الفــرد مــن األحــدث إلــى األقــدم مــع ذكــر اســم 
ــز التــي حــاز  المؤسســة وعنوانهــا، والمركــز الوظيفــّي والمســؤوليات والمــدة الزمنيــة، األعمــال التطوعيــة، المهــارات والجوائ
عليهــا الفــرد، باإلضافــة الــى ذكــر اســم شــخصين ومراكــز عملهــم وأرقــام هواتفهــم بريدهــم االلكترونــي، شــرط ان يكونــوا علــى 

علــم بقــدرات ومهــارات الفــرد وقــد وافقــوا علــى ادراج أســماءهم.

بعد ذلك اسال الطالب عن أنواع السيرة الذاتية.  - 

ــاءة:    الســيرة الذاتيــة الزمنيــة هــي النــوع األكثــر اســتخداما فــي عالــم العمــل لوضوحهــا وســهولة تحديثهــا. يذكــر هــذا  إضــــ
النــوع مــن الســير الذاتيــة وظائــف الفــرد فــي ترتيــب زمنــي عكســي ممــا يســمح ألصحــاب العمــل رؤيــة تطــور الحيــاة المهنيــة. أمــا 
الســيرة الذاتيــة الوظيفيــة تبــرز مهــارات ونقــاط قــوة الفــرد. ففــي هــذا النــوع مــن الســيرة الذاتيــة، يتــم تنظيــم المعلومــات فــي 
أقســام تســلط الضــوء علــى اإلنجــازات والمهــارات القابلــة للنقــل فــي مختلــف المجــاالت والوظائــف. عــادة مــا يســتخدم هــذا 
النــوع مــن الســيرة الذاتيــة مــن قبــل الخريجيــن الجــدد دون خبــرة فــي العمــل، واالفــراد الذيــن لديهــم ثغــرات فــي تاريــخ التوظيــف، 
ومــن يريــد تغييــر مجالــه المهنــي. هنــاك نــوع ثالــث مــن الســير الذاتيــة غيــر موجــود بيــن النمــاذج يمــزج جوانــب الســيرة الذاتيــة 
ــف المجــاالت  ــة للنقــل فــي مختل ــى المهــارات القابل ــة يســلط الضــوء عل ــوع مــن الســيرة الذاتي ــة. هــذا الن ــة والوظيفي الزمني

والوظائــف، فضــال عــن وظائــف الفــرد. 

 بالرجــوع الــى القــراءات اإلضافيــة اشــرح للطــالب بعــض النقــاط األساســية التــي تميــز الســيرة - 
الذاتية الفعالة.  

النشــاط الثاني

 بعــد ذلــك، اذكــر للطــالب ان فــي معظــم األحيــان تتطلــب طلبــات التوظيــف رســالة التعريــف - 
)cover letter( اطرح عليهم بعض األسئلة:   

هل قام احد منكم بكتابة رسالة تعريف من قبل؟ ما هي؟ لماذا تقدم؟- 

إضــــــاءة:   رســالة التعريــف وثيقــة مــن صفحــة واحــدة ترفــق مــع الســيرة الذاتيــة عنــد التقــدم للحصــول علــى وظيفــة  تهــدف 
الــى تقديــم الفــرد لنفســه وشــرح لمــاذا هــو او هــي الشــخص المناســب للوظيفــة، اضافــة معلومــات غيــر موجــودة فــي الســيرة 

الذاتيــة وتســليط الضــوء علــى الخبــرات والتجــارب والمهــارات المكتســبة ثــم تطلــب فرصــة لقــاء عمــل.

 وزع للطــالب نمــاذج الرســائل التعريفيــة واطلــب منهــم العمــل فــي مجموعــات لــو كأزواج - 
لقراءة الرسائل وتحديد العناصر التي تتألف منها، ثم ناقشها مع الطالب.  

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاط مكمل للدرس
اطلــب مــن الطــالب ان يحضــروا ســيرهم الذاتيــة الــى الصــف لتحســينها او قــم بتوزيــع نمــوذج - 

الســيرة الذاتيــة واطلــب منهــم إكمالهــا وكتابــة رســالة تعريــف لتقديمهــا الــى وظيفــة مــن اختيارهــم.

الدرس الرابع الدرس الرابع
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نصائــح لكتابــة الســيرة الذاتية
تتمثل الخطوة األولى بقدرتك على تحديد ووصف القرار الواجب اتخاذه.

 اكتــب تجاربــك المهنيــة بصيغــة الماضــي مســتخدما أفعــال تــدل علــى المهــام او المســؤوليات - 
التي قمت بها واالنجازات التي حققتها.    

 عــدل ســيرتك الذاتيــة عنــد كل مــرة تقــدم فيهــا علــى طلــب وظيفــة لتناســب متطلبــات - 
الوظيفة من مهارات وخبرات )دون تزييف المعلومات(.  

استخدم التعابير والعبارات الصحيحة وتجنب األغالط اللغوية واالمالئية.- 
راجع السيرة الذاتية قبل ارسالها وتأكد من اهتمامك بشكلها الخارجي.- 
حدث السيرة الذاتية باستمرار. - 
التزم بصفحة واحدة او صفحتين على األكثر عند كتابتك السيرة الذاتية.- 

كتابــة الرســالة التعريفية
ــا  ــي تقــدم عليه ــك الرســالة والوظيفــة الت ــن نفســك، دراســتك وســبب كتابت ــرف ع فــي المقدمــة ع
وســبب اهتمامــك بهــا. ثــم اذكــر المهــارات والميــزات التــي تجعلــك الشــخص المناســب للوظيفــة 
واربــط تجاربــك بمتطلباتهــا. يمكنــك ان تدعــم اجاباتــك باإلنجــازات التــي حققتهــا فــي الدراســة او العمــل 
التطوعــي او فــرص التدريــب او العمــل الســابق. بعــد ذلــك، بيــن لمــاذا تريــد الوظيفــة واهتمامــك 
بهــا والمؤسســة. اســتخدم النقــاط الموجــودة فــي الوصــف الوظيفــي واعــط أمثلــة مــن تجاربــك. فــي 
نهايــة الرســالة، اكتــب جملــة تبيــن حماســك وشــكرك وطلبــك للقــاء والتحــدث عــن الفرصــة. مثــال: 
شــكرا الضطالعــك علــى طلــب الوظيفــة. أتطلــع للقــاءك ومناقشــة كيــف مؤهالتــي تجعلنــي الشــخص 

األنســب لهــذه الفرصــة.

SAMPLE COVER LETTER 1 

Dear {Insert name if it is known}
 
Please find enclosed my CV in application for the post of  

The nature of my degree course has prepared me well for this position. It involved a 
great deal of independent research, requiring initiative, self-motivation, and a wide 
range of skills. For one course, {insert course name}, an understanding of the {insert 
sector} industry was essential. I found this subject very stimulating.

I am                          with                           and I should be very grateful for the  
opportunity                               . I am able to take on the responsibility of this position 
immediately, and have the enthusiasm and determination to ensure that I make a 
success of it.

Thank you for taking the time to consider this application and I look forward to hearing 
from you in the near future.

Yours sincerely
{Name and surname}

SAMPLE COVER LETTER 2 

Dear {Insert name if it is known}

I am writing to enquire if you have any vacancies in your company. I enclose my CV 
for your information.

As you can see, I have had extensive vacation work experience in                         , 
giving me varied skills and the ability to work with many different types of people. I 
believe I could fit
easily into your team.

I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I’m flexible, 
quick to pick up new skills, and eager to learn from others. I also have lots of ideas 
and enthusiasm. I’m keen to work for a company with a great reputation and high 
profile like [insert company name].

I have excellent references and would be delighted to discuss any possible vacancy 
with you at your convenience.

If you do not have any suitable openings at the moment, I would be grateful if you 
would keep my CV on file for any future possibilities.

Yours sincerely
{Name and surname}

قراءات إضافية 

التـعريفية الرسـالة  نمـاذج 

الدرس الرابع الدرس الرابع
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NAME

TELEPHONE EMAIL MOBILE

ADDRESS HOME

PROFESSIONAL PROFILE

FURTHER COURSES

CAREER SUMMARY

ADDITIONAL INFORMATION

INTERESTS

EDUCATION AND TRAINING

SKILLS AND EXPERIENCE 

SKILLS AND EXPERIENCE 

SKILLS AND EXPERIENCE 

Date Company, Job Title

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Date Company, Job Title

Date Company, Job Title

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

الدرس الرابع الدرس الرابع
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NAME

TELEPHONE EMAIL MOBILE

ADDRESS HOME

PROFESSIONAL PROFILE

CORE STRENGHS

PROFESSIONAL EXPERIENCE

PROFESSIONAL EXPERIENCE CONT’D

Company Name Date
Job Title

Paragraph of Responsibilities

Achievement 1

Achievement 2

Achievement 3

Company Name Date
Job Title

Paragraph of Responsibilities

Achievement 1

Achievement 2

Achievement 3

EDUCATION AND TRAINING

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

FURTHER COURSES

ADDITIONAL INFORMATION

INTERESTS

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

الدرس الرابع الدرس الرابع
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

والتـقييم المـراقبة 

أدوات جـمع األدلـة والمـعلومات
التوصــل الــى أحــكام ترتكــز إلــى بيانــات او أدلــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج ونشــاطاته وأثــره 
علــى تعلــم الطــالب ضــروري لتحســين الممارســة والتأكــد مــن اســتفادة الطــالب منــه. المراقبــة 
ــة  ــق وبعــده باعتمــاد واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدل ــم خــالل التطبي والتقيي
تكــون صــورة شــاملة عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: 
االســتبيان، المالحظــة الصفيــة للنقاشــات والتفاعــل، النشــاطات، المجموعــات المركــزة، النصــوص 

ــار مــن هــذه األدوات واســتخدامها فــي الصــف.  ــة للطــالب. يمكــن للميســر اختي التفكري

المالحظة الصفية )النقاشات، التفاعل( 

النشاطات

مجموعات مركزة

االستبيان

مجموعات مركزة

النصوص التفكرية للطالب

بعــد انتهــاء تطبيــق البرنامجخــالل التطبيــق او التعليم

اســتبيان
ضع إشارة )X( تحت المستوى الذي تراه مناسب لكل من العبارات التالية.

أسلوب التعليم

أسلوب التعليم أثار اهتمامي بالموضوع

أتيحت الفرصة للنقاشات وتبادل األفكار

استخدم الميسر األسلوب التفاعلي في الصف

مضمــون البرنامج والمعلومات

المعلومات سهلة وواضحة

مواضيع البرنامج شيقة ومفيدة

المعلومات ضرورية لي ولمساري المهني والتعليمي

النشاطات

ساهمت النشاطات بتعزيز فهمي للمواضيع

النشاطات سهلة ومفيدة

أضافت النشاطات معارف ومهارات جديدة

ال أوافقأوافقأوافق بشدةالعـــــبارة

مــا هــي الصعوبــات التي واجهتك؟

ما هي اقتراحاتك لتحســين األنشــطة؟

تعليقــات أخرى:

اكتــب ثالثــة أفــكار تعلمتها مــن البرنامج.

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

مالحظات أخرى

الصـفية المـالحظة  قائـمة 

يظهر الطالب ايحاءات وتعابير تبين انتباههم للميسر 
 ولزمالئهم وفهمهم للموضوع.

 يظهر الطالب تركيز مستمر خالل الشرح والنشاطات.

 يعبر الطالب عن اهتمامهم وحماسهم للموضوع.

 يشارك الطالب في الصف ويجابوا على األسئلة.

يعبر الطالب عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وثقة ويسألون 
 أسئلة مفيدة ومرتبطة بالموضوع.

يبين الطالب الثقة في إتمام النشاطات الفردية والعمل 
 بمجموعات.

 يعتبر الطالب النشاطات مفيدة وممتعة.

 يستطيع الطالب اكمال النشاطات ومناقشتها بشكل متقن.

 يبين الطالب االنفتاح، احترام لآلخرين واالبتعاد عن األحكام.

يستطيع الطالب ان يعبروا عن األهداف التعليمية والمعارف 
والمهارات التي اكتسبوها.

مالحظاتنعم ال

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني

النـشاطات الصـفية قائـمة لتـقييم 

 يلتزم الطالب باإلرشادات والتعليمات.

 تظهر إجابات الطالب فهم للموضوع.

 تظهر إجابات الطالب انفتاح، مرونة وتقبل للمواضيع المطروحة.

 يعبر الطالب عن أفكارهم بثقة وتسلسل.

يعطي الطالب أمثلة من حياتهم ويدعمون اجاباتهم بتحليل 
 منطقي.

 يبين الطالب فهم واع وايجابي ألنفسهم.

 ينجز الطالب النشاطات بسهولة ودون توجيهات كثيرة.

 يظهر الطالب القدرة على االبداع واالبتكار في انجاز النشاطات.

يستطيع الطالب استخدام المعلومات وتطبيقها بشكل يخدم 
 قراراتهم المتعلقة بالخيارات الدراسية والمهنية.

يربط الطالب فهمه لشخصياتهم بخياراتهم الدراسية والمهنية 
وعالم العمل.

غير مقبولمقبولجيد

مالحظات أخرى

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

المـركزة المـجموعات 

أسئلة المجموعات المركزة

ماذا عرفت عن خيارات الدراسة ومهنة المستقبل قبل ان نبدأ البرنامج؟• 
ما هي األفكار التي غيرت طريقة تفكيرك بكيفية اختيارك لالختصاص في المستقبل؟• 
ما هي األمور التي سوف تقوم بها بشكل مختلف بعد البرنامج؟• 

يســتطيع الميســر طــرح أســئلة أخــرى تهــدف الــى تقييــم فهــم الطــالب للمواضيــع المقترحــة والتفكــر 
ــر البرنامــج علــى تفكيرهــم وســلوكياتهم. بتعلمهــم وتطبيقــه فــي حياتهــم اليوميــة، باإلضافــة الــى أث

التـفكري النـص 

اطرح احدى األسئلة التالية على الطالب واطلب منهم كتابة نص قصير لإلجابة عليها:

تحدث عن اإلنجاز الذي حققته في هذا البرنامج.• 
 مــا هــي برأيــك المهــارات التــي طورتهــا فــي هــذا البرنامــج؟ مــا هــي أهميتهــا فــي مجــال اختيــار مهنــة • 

المستقبل؟  
ما هي نقاط القوة التي تملكها وكيف يمكنك ان توظفها الختيار مهنة المستقبل؟• 
ما هي األفكار التي كونتها عن نفسك وبالتالي مهنتك المستقبلية؟• 
ما هي األمور التي احببتها في البرنامج؟ ما هي األمور التي لم تحبها؟ لماذا؟• 
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إن تطويــر مهــارات الحيــاة او المهــارات الحياتيــة يّخــول الطــالب اتخــاذ القــرارات المدروســة فيمــا يتعلــق 
بحياتهــم ومســاراتهم الدراســية والمهنيــة، ويعــزز ثقتهــم بنفســهم وحوافــز اإلنجــاز والتوقعــات اإليجابيــة 
لمســتقبلهم. فهــذه المهــارات تحّضرهــم للتمتــع بحيــاة منتجــة وتعــّزز قدراتهــم فــي مجــال اعتمــاد ســبل 
العيــش المســؤول والصحــي والســلوك اإليجابــي بهــدف االعتمــاد علــى النفــس، التكيــف مــع اآلخريــن 
ــا مــا يتــم إغفالهــا فــي النظــام التربــوي التقليــدي وأســاليبه التــي تركــز علــى  ومواجهــة التحديــات. غالًب
الجانــب األكاديمــي وتهمــل المهــارات الشــخصية والنفســية االجتماعيــة، األمــر الــذي يضــع الطــالب أمــام 

تحديــات جديــة حيــن يعمــدوا إلــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأن الدراســة ومهنــة المســتقبل. 

 تتمثــل المقاربــة األساســية فــي تجــاوز هــذه التحديــات فــي توفيــر تدريبــات »مهــارات الحيــاة« كأســاس 
ونقطــة انطــالق لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي ودعــم الطــالب فــي مراحلهــم االنتقاليــة داخــل وخــارج 
المدرســة. فقــد أثبتــت تدريبــات مهــارات الحيــاة قدرتهــا فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي تصرفــات الطــالب 
وســلوكياتهم وطــرق تفكيرهــم، وبالتالــي تحســين تحصيلهــم العلمــي وقدرتهــم علــى إدارة ذاتهــم 

وحياتهــم بشــكل واع ومســؤول مــن أجــل تحقيــق النجــاح والتقــدم.

ــز وعيهــم  ــة لديهــم مــن خــالل تعزي ــة إيجابي ــر هوي ــى دعــم الطــالب فــي تطوي ــدة إل تهــدف هــذه الوح
بســماتهم وخصائصهــم الشــخصية وقيمهــم وقدراتهــم وميولهــم، تطويــر مهــارات التواصــل لتمكينهــم 

ــة والمهنيــة. ــز تحمــل مســؤولية حياتهــم التربوي ــر عــن أنفســهم بثقــة وحــزم، وتعزي مــن التعبي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة بعــض المهــارات التــي يحتاجهــا الطــالب فــي حياتهــم الشــخصية والمهنيــة تشــمل علــى 

درســين: وعــي الــذات وفهــم القيــم واتخــاذ القــرارات. 

المـقدمة
مقـدمة

يركــز هــذا الــدرس علــى تعزيــز فهــم الطــالب ألنفســهم وادراكهم لقدراتهــم وميولهم الحياتيــة والتعلمية 
والمهنيــة. وعــي الــذات او فهــم الشــخصية هــو أن تتوفــر لديــك معرفــة واضحــة بشــخصيتك وتجربتــك، 
بمــا فــي ذلــك القــدرات، الكفــاءة، نقــاط القــوة والضعــف، األفــكار، الميــول، الخبــرات، االهتمامــات، 

اإلنجــازات، الدوافــع والقيــم. 

يشــكل تحديــد القيــم الشــخصية والعمليــة عنصــًرا هاًمــا فــي التعــرف إلى نفســك. القيم هــي المعتقدات 
والمبــادئ األساســية التــي تســاعد فــي تحديــد األولويــات والعوامــل التــي يؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة 
بمهنــة المســتقبل والمســار الدراســي للطــالب. قــد تتغيــر القيــم الشــخصية والعمليــة للطــالب مــع 
التغيــرات التــي تطــرأ علــى تفكيرهــم والخبــرات والتجــارب التــي يكتســبونها، اال أن فهــم مــا يعتبــره 
الطــالب مهــم وضــروري بالنســبة لهــم علــى الصعيديــن الشــخصي والمهنــي، يســاعدهم فــي فهــم 
ومعرفــة ميولهــم المهنيــة التــي تقــوم علــى هــذه القيــم، او تميــز عملهــا او العالقــات التــي تنشــأ فــي 

العمــل او بيئــة العمــل. 

مــن هــذا المنظــور، يســّهل وعــي الــذات او فهــم الشــخصية عمليــة أخــذ القــرارات المتعلقــة بالمســارات 
ــذات وتكييــف الســلوك والتوجــه نحــو  ــة تتــالءم مــع هــذه المعرفــة الشــاملة عــن ال ــة والمهني التعلمي
تحســين نمــط الحيــاة لتحقيــق األهــداف. يمنــح وعــي الــذات األشــخاص حــس التمّكــن والفعاليــة الذاتيــة 
التــي تنشــأ مــن اإلحســاس بالمســؤولية الشــخصية واالســتقاللية والقــدرة علــى التأثيــر بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة. وبالتالــي فهــو يعــّزز ثقتــك بنفســك مــن خــالل زيــادة تقديــرك لنقــاط قوتــك وتســهيل عمليــة 
تطويــرك لقدراتــك والتركيــز علــى النمــو الشــخصي والمهنــي مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التعلميــة 

والمهنيــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تنمية معرفتهم بشخصياتهم وتقديرهم لذاتهم ولقدراتهم. - 
تطوير مفهوم إيجابي للذات. - 
فهم القيم التي تؤثر على خياراتهم وقراراتهم. - 
استكشاف القيم األساسية التي تحدد أولوياتهم.- 
ربط القيم مع اختيار العمل او االختصاص.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

 وعـــي الـــذات وفـــهم القـــيم

  الـدرس األول

الدرس األول



ي
قن

الت
 و

ي
هن

لم
ا

ي
قن

الت
 و

ي
هن

لم
ا

الوحدة األولى | مهارات الحياةالوحدة األولى | مهارات الحياة

26٣ 262

إضــــاءة: يتضمن هذا المخطط نشاطين فيهما خطوات مفصلة لكيفية التطبيق وأوراق نشاطات توزع على الطالب، باإلضافة 
الى مجموعة من النشاطات األخرى المقترحة. على ميسر االرشاد والتوجيه المهني اختيار نشاط من هذه النشاطات لتطبيقها في 
 حصة واحدة نظرا لضيق الوقت. اطلب من الطالب تخصيص ملف لإلرشاد والتوجيه المهني واالحتفاظ بأوراق النشاطات فيه.

التـوجيهات

المقدمة
عّرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش مفهوم وعي الذات او فهم الشخصية مع الطالب. اطرح عليهم األسئلة التالية: - 

هل كل األشخاص يتشابهون من حيث الشخصية، طريقة التفكير واالهتمامات؟ لماذا؟• 
ماذا يعني ان تعي ذاتك او تفهم شخصيتك؟• 
ما هي المكونات األساسية للذات او الشخصية؟• 
ما هي أهمية وعي الذات او فهم الشخصية في اختيار المسار التعلمي والوظيفي؟• 

إضــــــاءة:  اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك 
الطــالب اآلراء واألفــكار. اكتــب االجابــات علــى اللــوح واربــط بينهــا مــن أجــل تســهيل النقــاش. احتــرم اإلجابــات وتجنــب األحــكام. 
يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة مختلفــة 

)مثــال: اســتخدام نشــاط يعــرف الطــالب علــى مفهــوم الشــخصية وأثرهــا علــى اختيــار الفــرد لمهنــة او اختصــاص معيــن(.

النشاط األول  
 وزع أوراق النشــاط األول )التقييــم الذاتــي للقيــم( علــى الطــالب واشــرح التعليمــات، ثــم تأكــد - 

أنها واضحة للجميع.  
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.  
بعد انتهاء الوقت المحدد، اطلب إليهم مشاركة أبرز األشياء التي تعلموها عن أنفسهم:- 

هل تساهم هذه المعرفة بتوضيح ما تعتبره مهم في حياتك؟ كيف؟• 

النشــاط الثاني 
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
بعد انتهاء الوقت المحدد، ناقش النشاط مع الطالب:- 

ما هي القيم األكثر أهمية بالنسبة لك؟ لماذا؟ • 
هل واجهتم أي صعوبات في تحديد القيم؟ لماذا؟• 
كيف ساهم تحديد القيم وأهميتها بتعزيز معرفتكم بأنفسكم؟• 
 مــا هــي العالقــة التــي تربــط هــذه القيــم بطبيعــة العمــل أو المهنــة الــذي ترغــب فــي ممارســتها فــي • 

المستقبل؟  

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة
 قسم الطالب الى مجموعات واكتب العبارات التالية على اللوح، ثم اسأل الطالب إذا - 

كانوا يوافقون معها او ال يوافقوا معها. اعطا الطالب الوقت للتفكير، ثم ناقش اآلراء    
واالجابات لكل فريق.    

»يخلق الفرد بشخصية معينة غير قابلة للتغير والتأقلم او التطور مع اكتساب المعارف    
وخوض التجارب في الحياة.«   

»فهمي لشخصيتي يزيد من وعيي لمميزاتي وصفاتي ويساعدني على اختيار فرص تناسبني    
وتعزز تطوري الفردي.«    

»فهم الشخصية الفردية ليس بالضرورة أمر مهم لتحسين نوعية الحياة.«    

 اطلب من الطالب التعبير عن فهمهم ألنفسهم وشخصياتهم بالكتابة او الرسم وتوضيح - 
الخصائص اإليجابية او نقاط الضعف والخصائص السلبية او نقاط القوة، مع ذكر كيف    

تساهم الخصائص اإليجابية باالنعكاس على تصرفاتهم وتحديد الخطوات التي يريدون ان    
يتخذوها لتحسين نقاط الضعف او الخصائص السلبية.  

  اطرح على الطالب احدى السيناريوهات التالية واعطهم الوقت للتفكير وكتابة نص - 
قصير او أفكار للمناقشة او العرض الصفي.    

»إذا بإمكانك تحقيق هدف او حلم واحد في حياتك في المستقبل، ما هو؟ لماذا اخترته؟«   

»إذا تم تكريمك في المستقبل إلنجاز معين في حياتك المهنية، ماذا يكون هذا اإلنجاز؟«   

 اطلــب مــن الطــالب تحضيــر رســم يعبــر عــن أكثــر صفــة يحبونهــا فــي أنفســهم او عمــا يعطيهــم - 
شعور بالفخر، وثم عرضه والتحدث عنه أمام الصف.   

الدرس األول الدرس األول
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النشـاط األول

التاريخاالسم

أكثــر ما أســتمتع به هو أحب نفســي ألن 

الصفات التي أحبها في نفسي هي ثالثــة أشــياء تجعلنــي فريد)ة( هي

أشعر أنني بحالة جيدة عندماشــعرت بالفخــر عندما 

يتضمــن هــذا النشــاط مجموعــة مــن العبــارات الناقصــة، أكمــل هــذه العبــارات بشــيء إيجابــي عــن 
نفســك، بمــا فيهــا الســمات والخصائــص التــي تحبهــا.

النشـاط الثـاني: التقـييم الذاتـي للقيـم

1- قيــم أعطيهــا أهميــة عاليــة جــًدا       2- قيــم أعطيهــا أهميــة       ٣- قيــم أعتبرهــا أقــل أهميــة

يشكل تحديد قيمك الشخصية والعملية عنصًرا هاًما في التعرف إلى نفسك والى ميولك المهنية.
  

ــة.  ــارزة فــي حياتهــم العملي ــر مــن األشــخاص ذات قيمــة ب ــم التــي اعتبرهــا الكثي فيمــا يلــي الئحــة بالقي
للمباشــرة فــي اســتطالع قيمــك الشــخصية، حــدد لــكل قيمــة مدرجــة فــي الالئحــة نســبة تفضيليــة 

ــة. ــي تعتبرهــا ضروري ــرى الت ــم األخ ــك القي ــى الئحت ــة وأضــف إل معين

التاريخاالسم

النسبة توصيف ملخصالقيمة
التفضيلية

مساعدة المجتمع

مساعدة اآلخرين

التواصل مع العامة

العمل مع اآلخرين

العمل الفردي

المنافسة

اتخاذ القرار

العمل في ظل الضغوطات

التأثير على األشخاص

المعرفة

إتقان العمل

اإلبداع الفني

اإلبداع العام

اإلشراف

التغير والتنوع

الدقة في العمل

االستقرار

األمان

التقدير

الوتيرة السريعة

الحماس

المغامرة

الكسب المادي

التحديات الجسدية

االستقاللية

قناعاتي األخالقية

الجماعة

حرية الوقت

القيام بأمر يساهم في تحسين العالم الذي نعيش فيه

اإلنخراط المباشر في مساعدة اآلخرين، سواء بشكل إفرادي أو في مجموعات

التواصل اليومي مع العامة بشكل كبير

العمل كعضو ضمن فريق لتحقيق هدف مشترك

إنجاز المشاريع بشكل منفرد وفق تواصل محدود مع اآلخرين

االنخراط في نشاطات تختبر قدراتي أمام الخصوم

امتالك القدرة التخاذ القرار حول سلسلة من الخطوات

العمل في سياق يشكل الوقت فيها عاماًل ضاغًطا

التواجد في مواقف تؤثر فيها على سلوكيات اآلخرين ومواقفهم

االنخراط في اكتساب المعرفة والفهم

أن أصبح خبيًرا في أي عمل أقوم به

االنخراط في التعبير الفني اإلبداعي

أن أحصل على فرصة لخلق برامج، موادا وطرق او أساليب   جديدة

أن أحصل على وظيفة تكون مهمتي تحمل المسؤولية المباشرة عن أعمال اآلخرين

أن يتضمن عملي نشاطات تتغير بشكل دائم

القيام بعمل يتطلب العناية في التفاصيل والدقة 

العمل ضمن روتين وواجبات وظيفية يمكن توقع طبيعتها إلى حد كبير

التأكد من أنني باٍق في وظيفتي وأتقاضى الراتب الذي أتوقعه

أن أكون مقدًرا من قبل الجميع لجودة عملي

العمل في ظروف حيث يجب إنجاز العمل بوتيرة سريعة

اختبار نسبة كبيرة )أو متكررة( من الحماس في سياق عملي

القيام بواجبات وظيفية تتطلب المجازفة بشكل متكرر

أن أحظى بفرص عالية لتحقيق كم هائل من العوائد المادية في عملي

ممارسة نشاطات تتطلب بذل قدراتي الجسدية

أن أكون قادًرا على تحديد طبيعة عملي دون توجيهات هامة من قبل اآلخرين

الشعور بأن عملي يتوافق مع مجموعة من المبادئ األخالقية أعتبرها هامة

المشاركة في عمل جماعي 

التمكن من العمل وفق ما يناسب جدولي الخاص

الدرس األول الدرس األول
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مــن بيــن الخيــارات التــي صنفتهــا علــى أنهــا » أشــياء أعطيهــا أهميــة عاليــة جــًدا«، اختــر الخمــس 
األفضــل بالنســبة لــك.

ــم  ــط بالتعلي ــد ترتب ــن ق ــال مســاعدة اآلخري ــم؟ )مث ــا هــذه القي ــط به ــي ترتب مــا هــي بعــض المهــن الت
والطبابــة(

١

١

2

2

3

3

4

4

5

5

قراءات إضافية 

وعــي الــذات، الثقة بالنفس واإلرشــاد والتوجيــه المهني
وعــي الــذات وفهــم الشــخصية هــي المعرفــة التي يكتســبها الطــالب حول نواح مختلفة في شــخصيتهم، 
بمــا فــي ذلــك نقــاط القــوة والضعــف، المعتقــدات، الميــول، القيــم والعواطــف. إنهــا عمليــة مســتمرة 

تســاعدهم فــي معرفــة أنفســهم بشــكل أفضــل لتحديــد خياراتهــم الدراســية ومهنة المســتقبل.

تحقيــق وعــي الــذات هــو الخطــوة األولــى التــي يحتاجهــا المــرء ليبــدأ رحلته االســتطالعية للميــول المهنية 
المحتملــة. يتطلــب وعــي الــذات أخــذ الوقــت الكافــي الستكشــاف مــا يحبــه ومــا ال يحبــه الطــالب، 
ــه  ــه تحســينها. إنهــا توضــح ل ــي ينبغــي علي ــي يحســنها واألمــور الت ــه وضعفــه، واألمــور الت ونقــاط قوت
المســار لمعرفــة مقدراتــه الكامنــة مــن خــالل تمكينــه مــن معرفــة رغباتــه وميولــه الفطريــة وتوجهــه نحــو 
تحقيــق نمــوه الشــخصي والمهنــي. يتمثــل الجــزء الهــام فــي تحقيــق وعــي الــذات او معرفــة الشــخصية 

فــي التعــرف إلــى القيــم الشــخصية للمــرء، والــذي يســاعد فيمــا بعــد فــي اختيــار مهنــة المســتقبل.

ليــس مــن الضــرورة أن تتحقــق مســألة وعــي الــذات او فهــم الشــخصية بشــكل تلقائــي، فهــي عمليــة 
مســتمرة وتدريجيــة. لكــن مــن الواجــب تعليــم الطــالب تقديــر وتقبــل أنفســهم، وهــذا يســاعدهم فــي 
تحديــد المميــزات التــي يقّدرونهــا ويرغبــون بهــا وبنــاء صــورة إيجابيــة عــن الــذات. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل تشــجيع وعــي الــذات، التركيــز علــى واســتغالل نقــاط القــوة التــي يمتلكونهــا وغــرس ملكــة األمــل 

وإرادة اإلنجــاز.

القدرة: القدرة على القيام بشيء ما فكري أو مادي.- 
مثــل -  مجــاالت  فــي  التعلــم  علــى  القــدرة  أو  للشــخص  الطبيعيــة  القــدرة   الكفــاءة: 

التكنولوجيا واالتصاالت والعلوم وما إلى ذلك؛ إمكانات، أو موهبة لتعلم مهارات معينة.  
الميول: الممارسات او المواضيع التي يحبها الفرد والتي تؤثر على الخيارات التي يقوم بها.- 
المهارة: القدرة على القيام بشيء ما نتيجة للتدريب أو الممارسة أو المعرفة.- 

القيم
القيــم هــي المعتقــدات والمبــادئ األساســية التــي تســاعد فــي تحديــد األولويــات فــي المســارات 
المهنيــة والحياتيــة للشــباب. بالنســبة للشــباب القيــم هــي شــخصية وخاصــة، فهــم َمــن يحــدد مــا هــو 
مفيــد وهــادف بالنســبة لهــم. قــد تتغيــر مــع التغيــرات التــي تطــرأ علــى تفكيــر الشــباب والخبــرات التــي 
يكتســبونها، لكنهــا توفــر األســاس لوضــع األهــداف واتخــاذ القــرارات حــول حياتهــم ومســارهم المهنــي. 
ــة  ــة حاج ــر أهمي ــي يعتبرهــا الشــباب األكث ــم الت ــي بالقي ــر المل إذن، وفــي هــذا الســياق، يشــكل التفكي
ملحــة. يمكــن تصنيــف رزمــة القيــم علــى النحــو اآلتــي: قيــم جوهريــة، قيــم بيئــة العمــل، قيــم محتــوى 

العمــل، وقيــم العالقــات التــي تنشــأ ضمــن إطــار العمــل.

الدرس األول
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القيــم الجوهرية
تتمثــل هــذه القيــم بالقيــم التــي تحفــز الشــباب بشــكل جوهــري للقيــام بمــا يختــارون القيام بــه. ومن هذه 

القيــم: مســاعدة اآلخريــن، تقديــم العطــاءات إلــى الجماعة، اإلنجاز والســلطة والتأثيــر على اآلخرين.

قيــم بيئة العمل
وهــي تتمثــل بالشــروط التــي توفــر لهــم البيئــة األفضــل للقيــام بعملهــم علــى النحــو األفضــل. تشــتمل 

بعــض هــذه القيــم علــى التعلــم، الدخــل والتنظيــم.

قيــم محتوى العمل
وهــي تتصــل بالعناصــر التــي تجعــل العمــل يســتحوذ اهتمــام الشــباب، مثــل اإلبــداع، التواصــل مــع اآلخريــن 

وحّل المشــكالت.

قيــم العالقــات التي تنشــأ ضمــن إطار العمل
تتعلــق هــذه القيــم بطبيعــة التفاعــل مــع اآلخريــن فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك التواصــل المفتــوح، 

العمــل ضمــن فريــق والمنافســة.

مقـدمة
اتخــاذ القــرار هــو عمليــة تحديــد واختيــار البدائــل بنــاًء علــى قيــم ومعتقــدات صانــع القــرار والمعلومــات أو 
األدلــة الموجــودة. يتخــذ الطــالب الكثيــر مــن القــرارات كل يــوم، بعضهــا ســهل والبعــض اآلخــر صعــب. 
تتزايــد صعوبــة هــذه القــرارات مــع تقدمهــم فــي العمــر وتصبــح تأثيراتهــا أكبــر علــى حياتهــم ومســارهم 

الدراســي والمهنــي.
  

فــي كثيــر مــن االحيــان، يقــوم الطــالب باتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى ردة فعــل لحــاالت او ظــروف معينــة 
دون إعطــاء أي اعتبــار مــدروس لخياراتهــم وقــد يترتــب علــى بعــض منهــا عواقــب ال يســتهان بهــا طويلــة 
ــق بحياتهــم ممــا  ــان أخــرى ال يكــون لهــم دور فــي اتخــاذ قــرارات تتعل ــى دائمــة. وفــي أحي األجــل أو حت

ينعكــس ســلًبا علــى تجاربهــم الحياتيــة. 

تعتبــر مهــارة اتخــاذ القــرار مهــارة حياتيــة أساســية يمكــن تعليمهــا للطــالب، وهــي إحــدى أبــرز المهــارات 
التــي تمكــن الطــالب مــن التخطيــط الفعلــي لمــا يريــدون تحقيقــه فــي مجــاالت حياتهــم المختلفــة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

اكتساب مهارة اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة في مختلف مجاالت الحياة. - 
التفكير في الخيارات المتاحة وعواقبها عند اتخاذ القرارات.- 
استخدام خطوات اتخاذ القرارات المتبعة في هذا الدليل.- 
 إدراك أهميــة المعلومــات فــي عمليــة اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمســار الدراســي والخيــارات - 

المهنية.  

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــي اختي ــه المهن ــى ميســر االرشــاد والتوجي ــة. عل ــرى المقترح ــة مــن النشــاطات األخ ــى مجموع باإلضافــة ال

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

اتخـــاذ القـــرارات

  الـدرس الثـاني

الدرس الثاني
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التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب.  - 
اطرح على الطالب األسئلة التالية: - 

ما هي بعض القرارات التي نتخذها خالل النهار؟• 
هل كلنا نقوم باتخاذ القرارات بنفس الطريقة؟• 
هل كل القرارات التي نتخذها بنفس األهمية او تتطلب ذات مستوى التفكير والتحليل؟ • 
كيف نتخذ القرارات؟• 
هل سبق وأن اتخذت قراًرا أدى بك إلى نتائج لم تتكن تتوقعها؟• 
كيف يمكننا أن نقرر إذا كان علينا القيام بأمر ما أم ال؟• 

إضــــــاءة:   يمكنــك طــرح أســئلة أخــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكنــك طــرح الموضــوع بطريقــة 
. مختلفة

النشــــاط األول
 قســم الطــالب إلــى مجموعــات ووزع أوراق النشــاط األول علــى الطــالب واشــرح التعليمــات، - 

ثم تأكد أنها واضحة للجميع.  

إضــــــاءة:   عليــك إعــداد نســخ وقــص األنمــاط والتعريفــات مســبًقا. وزع المقصوصــات واطلــب إلــى الطــالب تكملــة تمريــن 
المطابقــة. قــد يتوجــب عليــك شــرح بعــض أنــواع أو أنمــاط اتخــاذ القــرار لكــن تأكــد مــن عــدم إعطــاء االجوبــة.

 ناقــش مــع الطــالب أي نــوع مــن متخــذي القــرار هــم باالرتــكاز إلــى أنمــاط اتخــاذ القــرار التــي - 
تعرفوا عليها. اطرح عليهم األسئلة التالية:  

أي نوع من متخذي القرار أنت؟• 
ــذي •  ــج التــي ترتبــت علــى القــرار ال ــن. مــا هــي النتائ ــة كان عليــك فيهــا اتخــاذ قــرار معي  اســترجع تجرب

اتخذته؟  
أي اختالف كان يمكن أن يتحقق لو أنك اعتمدت مقاربة منطقية التخاذ القرار؟• 

النشــاط الثاني
 فــي نفــس المجموعــات، وزع علــى الطــالب األوراق الخاصــة بالنشــاط الثانــي والســيناريوهات - 

المختلفة المرافقة. واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.  

إضــــــاءة:   ســوف يتعلــم الطــالب نمــوذج اتخــاذ القــرار هــذا العتمــاده فــي خياراتهــم الدراســية والمهنيــة فــي مراحــل الحقــة. 
مــن األهميــة بمــكان بالنســبة إليهــم تعلــم كيفيــة اتخــاذ القــرار باســتخدام المعلومــات وآخذيــن بعيــن االعتبــار الخيــارات، النتائــج 

والظــروف.

 بعــد أن ينهــي الطــالب هــذا النشــاط، اطلــب إلــى كل مجموعــة مشــاركة الخطــوات واكتبهــا - 
على اللوح. أوضح لهم ماذا تتطلب كل خطوة وأين تكمن أهميتها.  

إضــــــاءة:   تتوافــر ســيناريوهات نموذجيــة يمكــن اســتخدامها لهــذا النشــاط. لكــن بإمــكان الميســر اعتمــاد ســيناريوهات مختلفــة 
إذا ارتــأى ذلــك.

 اطلــب إلــى كل مجموعــة التفكيــر بالســيناريوهات واســتخدام النمــوذج الــذي تعلمــوه للتــّو - 
للتوصل إلى قرار.   

 اطلــب مــن المجموعــات مشــاركة إجاباتهــم مــع الصــف والمســار الــذي اتبعــوه فــي عمليــة اتخــاذ - 
القرار.                                  

إضــــــاءة:   ناقــش الخيــارات التــي اتخذوهــا والخطــوات التــي اعتمدوهــا فــي اتخــاذ القــرار. ســتختلف اإلجابــات، لكــن المهــم 
اســتخدامهم الخطــوات وتفكيرهــم بمــا يتوجــب القيــام بــه فــي كل خطــوة. ســوف يســاعد هــذا األمــر الطــالب فــي اتخــاذ خيــارات 

جيــدة حيــن يتعلــق األمــر بقــرارات عليهــم اتخاذهــا بصــرف النظــر عــن الــدرس والتعلــم.

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة
 اختــر او حضــر قصــة فيهــا ســيناريو يحتــاج الــى اتخــاذ قــرار معيــن. اقرءهــا للطــالب وثــم قســم - 

الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم التفكــر بموازنــة الخيــارات المتاحة وايجابياتها وســلبياتها    
وثم التوصل ال قرار مناسب كمجموعة ومشاركته مع باقي الصف.  

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار حــدث او تجربــة معينــة تتطلــب - 
اختيــار قــرار وتحضيــر عــرض عنهــا يتضمــن وصــف دقيــق لهــا، العوامــل التــي تؤثــر بهــا، الخيــارات    

او البدائل المتوفرة، سلبيات وايجابيات كل منها، الخطوات المتبعة، والقرار النهائي.    
ــر مســرحية يمثلــون فيهــا أحــداث قصــة -   قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم تحضي

تتطلب منهم اتخاذ قرار معين.   
 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة قصــة قصيــرة تــدور احداثهــا - 

حول قرار معين ورسم شخصياتها وثم عرضها في الصف.   

الدرس الثاني الدرس الثاني
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النشـاط األول : أي نـوع من متخـذي القـرار أنت؟ 

التاريخاالسم

أي نــوع مــن متخــذي القرار أنت؟

أنمــاط اتخاذ القرار

يعتمــد األشــخاص مقاربــات مختلفــة فــي اتخــاذ القــرار تعكــس أنمــاط مختلفــة لعمليــة اتخــاذ القــرار. فيمــا 
يلــي بعًضــا منهــا:

النشـاط الثانـي : اتخـاذ القـرار المـنطقي

التاريخأســماء أفراد المجموعة

ــذي أعطــي لــك واســتعمل  ــة اتخــاذ القــرار، اعتمــد الســيناريو ال بعــد أن وضعــت الئحــة بخطــوات عملي
الخطــوات لتتخــذ قــراًرا.

في مجموعتك، ضع الئحة بخطوات عملية اتخاذ القرار الواردة أدناه من 1إلى6.

حــدد القــرار    وازن الخيــارات  تأمــل بالقــرار   

القرار اتخذ  ضــع الئحــة بخياراتــك   اجمــع المعلومــات   

١

2

3

4

5

٦

حــدد القرار الــذي عليك اتخاذه.

فكــر بالمعلومــات التــي تحتاجهــا لفهــم القــرار والخيارات التــي تمتلكها.

الخيار أ:

الخيار ب:

الخيار ج:

الخيار د:

ضــع الئحــة بكافة خياراتك. 

المقــرر المتهور

المقرر القدري

المقرر التأجيلي

المقرر الخنوع

المقرر الضائع

المقرر الحدسي

المقرر غير الفاعل

المقرر المتهرب

المقــرر المعتمد 
على األمان

المقرر والمخطط 
المنطقي

 الذي يعمد الى اعتماد أول خيار يتراءى أمامه دون التفكير بالقرار.

الذي يترك القرار للقدر أو البيئة المحيطة.

الذي يتخذ القرار باالرتكاز إلى ما يحس انه مناسًبا.

الذي يتحّمل مسؤولية القرار لكن ال يقوم بأي خطوة التخاذه.

الذي يؤخر عملية اتخاذ القرار والتفكير به بجدية واتخاذ 
الخطوات الالزمة.

 الذي يتوه ويعجز عن اتخاذ القرار ألنه هدر الوقت الكثير على جمع 
المعلومات وتحليل الخيارات والبدائل.

 الذي يتجنب القرار أو يأخذ قرار يناقض التحليل الذي توصل إليه، ما 
يسمح له باعتماد قرار مقبول اجتماعًيا دون أن يتحمل المسؤولية.

 الذي يعمد دائًما إلى اعتماد الخيار األسلم أو الخيار الذي 
فيه أقل نسبة من المجازفة.

 الذي يأخذ بعين االعتبار البدائل، ويعتمد استراتيجية ترتكز 
إلى مقاربة منهجية منطقية.

الذي ال يتخذ قراًرا مستقاًل ويعتمد آراء شخص آخر، وبشكل خاص 
عندما تتعارض هذأ القرار مع القيم واالعتقادات.
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وازن خياراتــك. مــا هــي النتائــج الســلبية واإليجابيــة لكل خيار؟

الخيار أ 

الخيار ب

الخيار ج

الخيار د

النتائج الســلبيةالنتائــج اإليجابية

وازن خياراتــك. مــا هــي النتائــج الســلبية واإليجابيــة لكل خيار؟

تأمــل بالقــرار الــذي اتخذتــه. هــل هــو القــرار المناســب لــك؟ لمــاذا؟ ولمــا ال؟ هــل مــن 
اعتبــارات أخــرى يجــب أن تأخذهــا فــي الحســبان؟

الدرس الثاني الدرس الثاني

السـيناريوهات
الســيناريو أ

تريــد االنضمــام الــى فريــق كــرة الســلة فــي ضيعتــك، ولذلــك يجــب عليــك ان تتمــرن ســاعتين كل 
ــك  ــل مــن شــأن هوايتــك وتمضيت ــن مــن رفاقــك ال يكفــون عــن التقلي ــوم بعــد المدرســة. اال ان اثني ي
الوقــت فــي التدريــب. قبــل مبــاراة التأهــل الــى الفريــق بنهــار واحــد فقــط، كنــت تتــدرب فــي الملعــب 
عندمــا انضمــوا اليــك وطلبــا منــك االنضمــام اليهــم لخــوض مبــاراة ألعــاب الفيديــو االلكترونيــة المفضلــة 

لديــك. مــاذا ســتفعل؟

الســيناريو ب
ــة، اال ان  ــت مشــوق لحضــور الحفل ــالد احــدى زمــالءك فــي الصــف وان ــد مي ــى عي ــك ال ــم دعوت لقــد ت

ــه. هــل ســتلبي الدعــوة؟ ــم دعوت ــم تت صديقــك المفضــل ل

الســيناريو ج
يصــادف عيــد ميــالد رفيقتــك المفضلــة األســبوع القــادم ويجــب ان تشــتري لهــا هديــة للمناســبة لذوقهــا 

واهتماماتهــا، اال أنــك ال تســتطيع االختيــار. مــا هــي الهديــة التــي اخترتهــا؟ لمــاذا أخترتهــا وليــس غيرهــا؟

الســيناريو د
إنــك تخطــط للقيــام برحلــة مــع األصدقــاء خــالل عطلــة األســبوع، لكــن ثمــة أقــارب لــم تلقاهــم منــذ فتــرة 

يــودون زيارتكــم بعــد قدومهــم مــن الســفر. ماذا ســتفعل؟
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الدرس الثاني

نمـــوذج اتخـــاذ القـــرار المـــنطقي

حــدد المشــكلة/المعطيات/القرار الواجــب اتخاذه:
تتمثل الخطوة األولى بقدرتك على تحديد ووصف القرار الواجب اتخاذه.

جمــع المعلومات
ــك  ــك أن تعــّد أبحاث ــاذه. يشــتمل ذل ــع المعلومــات حــول القــرار الواجــب اتخ ــة هــي تجمي الخطــوة التالي

ــراء. ــى الخب ــارب والتحــدث إل ــم التج ــى األصدقــاء، تقيي ــن تكــون، التحــدث إل وتفهــم َم

الئحــة الخيارات والبدائل
في هذه الخطوة فكر بالخيارات المتاحة والبدائل وعقباتها استناًدا إلى ظروفك.

موازنــة ومقارنة الخيارات
فكــر بالنتائــج اإليجابيــة والســلبية لــكل مــن الخيــارات المتاحــة لتتمكــن مــن تحليــل كل منهــا وتتوصــل إلــى 

فهــم كامــل لكيفيــة تأثيــر كل منهــا عليــك وعلــى حياتــك. اســتخدم المعلومــات التــي قمــت بتجميعهــا.

القرار اتخذ 
باالرتكاز إلى التحليل الذي أجريته حول الخيارات المتاحة، اتخذ القرار. 

قّيم/تأمــل القرار
بعــد أن اتخــذت قــرارك، خــذ الوقــت الكافــي لتفكــر بالنتائــج المترتبــة علــى القــرار وتأكــد أن القــرار يناســب 

ظروفــك، يعكــس قيمــك ويســاعدك فــي تحقيــق أهدافك.

أي نــوع مــن متخــذي القرار أنت؟

أنمــاط اتخاذ القرار
يعتمــد األشــخاص مقاربــات مختلفــة فــي اتخــاذ القــرار تعكــس أنمــاط مختلفــة لعمليــة اتخــاذ القــرار. فيمــا 

يلــي بعًضــا منهــا:
المقرر المتهور: الذي يعمد الى اعتماد أول خيار يتراءى أمامه دون التفكير بالقرار.- 
المقرر القدري: الذي يترك القرار للقدر أو البيئة المحيطة.- 
 المقــرر الخنــوع: الــذي ال يتخــذ قــراًرا مســتقاًل ويعتمــد آراء شــخص آخــر، وبشــكل خــاص عندمــا - 

تتعارض هذأ القرار مع القيم واالعتقادات.  
المقرر التأجيلي: الذي يؤخر عملية اتخاذ القرار والتفكير به بجدية واتخاذ الخطوات الالزمة.- 

قراءات إضافية 

 المقــرر الضائــع: الــذي يتــوه ويعجــز عــن اتخــاذ القــرار ألنــه هــدر الوقــت الكثيــر علــى جمــع - 
المعلومات وتحليل الخيارات والبدائل.  

المقرر الحدسي: الذي يتخذ القرار باالرتكاز إلى ما يحس انه مناسًبا.- 
المقرر غير الفاعل: الذي يتحّمل مسؤولية القرار لكن ال يقوم بأي خطوة التخاذه.- 
ــه، مــا -  ــذي توصــل إلي ــل ال ــب القــرار أو يأخــذ قــرار يناقــض التحلي ــذي يتجن  المقــرر المتهــرب: ال

يسمح له باعتماد قرار مقبول اجتماعًيا دون أن يتحمل المسؤولية.  
 المقــرر المعتمــد علــى األمــان: الــذي يعمــد دائًمــا إلــى اعتمــاد الخيــار األســلم أو الخيــار الــذي - 

فيه أقل نسبة من المجازفة.  
 المقــرر والمخطــط المنطقــي: الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار البدائــل، ويعتمــد اســتراتيجية ترتكــز - 

إلى مقاربة منهجية منطقية.  
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 الوحـدة الثـانية: اسـتكشاف مهـنة المسـتقبل
لـها والتخـطيط 

ــا حــول  ــا ذهنًي ــي حيــث ُيجــري الطــالب عصًف ــط المهن ــة التخطي ــة هــو جــزء مــن عملي استكشــاف المهن
خيــارات العمــل الموجــودة، ويعمــدون إلــى اســتقصائها بدقــة وتحديــد تلــك التــي تتناســب مــع مهاراتهــم، 
ميولهــم وقيمهــم المهنيــة.  يدفعهــم إلــى جمــع المعلومــات حــول عالــم العمــل والمهــن المســتقبلية، 
األمــر الــذي يمكنهــم مــن فهمهــا، اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم واختيــار فــرص الدراســة او مســار 

دراســي يتــالءم مــع متطلباتهــا.

يــزود االستكشــاف المهنــي الطــالب بالمعلومــات الضروريــة لتطويــر المهــارات والمعرفــة التــي تمكنهــم 
مــن تحديــد الميــول المهنيــة األوليــة والطموحــات المهنيــة المســتقبلية. ومــن خاللهــا، يقــوم الطــالب 
بالتعــرف إلــى المواصفــات والمؤهــالت لمختلــف المهــن، المراكــز الوظيفيــة وغيرهــا مــن العوامــل 

ليحــددوا المهنــة المســتقبلية.

يشــتمل أيضــا تقييــم إيجابيــات وســلبيات بعــض الخيــارات المهنيــة ومميزاتهــا وغيرهــا مــن المســائل التــي 
تتعلــق بطبيعــة المهنــة وخصائصهــا، مثــل اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر لتحويــل الحلــم المهنــي إلــى واقــع، 
وتحليــل األكالف )اختيــار مهنــة يحبهــا الفــرد ذات دخــل وتقديمــات محــدودة، او اختيــار مهنــة قــد ال 
ترضــي الفــرد لكــن تضمــن راتــب مرتفــع وتقديمــات أخــرى(، مــن أجــل االختيــار األنســب منهــا، واســتخدام 
ــارات التخــاذ القــرارات حــول مــاذا يريــدون أن يحققــوا فــي  المعلومــات التــي جمعوهــا حــول هــذه الخي

المســتقبل.

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تشــتمل هــذه الوحــدة علــى درس يســاهم فــي توجيــه الطــالب لتحديــد مهنــة مــن المجموعــة المهنيــة، 

فهــم مميــزات المهنــة والمتطلبــات الدراســية المتعلقــة بهــا وتطويــر خطــة مهنيــة خاصــة بهــم.

مقـدمةالمـقدمة
الــذات واستكشــاف الخيــارات الدراســية  التخطيــط المهنــي هــو عمليــة مســتمرة مــن التعلــم عــن 
والمهنيــة المتاحــة إلدارة التعلــم والتطــور. يســاعد الطــالب فــي التفكيــر بميولهــم، قيمهــم ومبادئهــم؛ 
استكشــاف خياراتهــم المهنيــة والدراســية؛ والتأكــد مــن توافــق مهنتهــم مــع ظروفهــم ومهاراتهــم 

الشــخصية؛ وإدارة التغيــرات والمراحــل االنتقاليــة بشــكل مســتمر.
.

يقــوم علــى اســتطالع المهــن التــي تتناســب وميولهــم ومهاراتهــم، إيجــاد الطــرق الصحيحــة فــي تقييــم 
ــة أو المتوقعــة فــي  ــة المتاح ــار الفــرص التوظيفي ــن االعتب ــذ بعي ــة، األخ وجمــع المعلومــات ذات الصل
المهــن المتوافــرة والتفكيــر بالروابــط التــي يمكــن تجمع بيــن إنجازاتهم األكاديمية ومهنتهم المســتقبلية، 
وبالتالــي يمنحهــم التوجــه الصحيــح والتركيــز المطلــوب للتمكــن مــن القيــام بخيــارات مدروســة والتحضيــر 

للحيــاة المهنيــة والدراســات المســتقبلية.

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

تحديد مهنة من المجموعة المهنية الخاصة بهم.- 
توضيح األسباب التي دفعتهم الختيار هذه المهنة.- 
فهم مميزات المهنة والمتطلبات الدراسية المتعلقة بها.- 
تطوير خطة مهنية خاصة بهم.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

التـوجيهات

المقدمة
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 

التخـــطيط المـــهني

  الـدرس األول

الدرس األول
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النشاط األول  
وزع أوراق النشاط األول على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت إلنجــاز النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة الفرديــة التــي يمكــن ان - 

يطرحها الطالب.   
 بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد، ناقــش النتائــج. اطلــب إليهــم مشــاركة مجموعاتهــم المهنيــة. - 

اطرح عليهم األسئلة التالية:   
ما هي المجموعات المهنية التي حصلت عليها؟• 
ــن ترغــب أن تكــون •  ــك الشــخصية حــول نفســك وَم ــة برؤيت ــك المهني ــط مجموعت ــى أي مــدى ترتب  إل

في المستقبل؟  
إلى أي مدى ترتبط مجموعتك المهنية بميولك؟• 
هل أنت مقتنع بالنتائج التي توصلت إليها؟• 

النشــاط الثاني  
وزع أوراق النشاط الثاني على الطالب واشرح التعليمات، ثم تأكد أنها واضحة للجميع.- 
 اعــط الطــالب الوقــت لمــلء القــدر األكبــر مــن النشــاط، وأثنــاء ذلــك أجــب علــى األســئلة - 

الفرديــة التــي يمكــن ان يطرحهــا الطــالب. يمكنهــم أخــذ هــذا النشــاط إلــى المنــزل وإجــراء    
األبحاث لتكملة اإلجابات.  

ناقش بعض األمثلة من الخطط المهنية الخاصة بالطالب. اطرح عليهم هذه األسئلة:- 
ما هو هدفك المهني؟• 
ما هو لقبك المهني؟• 
حدد بعض مسؤولياتك.• 
ما هي المهارات التي عليك اكتسابها وتطويرها؟• 
ما هي المؤهالت والقيم الشخصية التي تتناسب مع هذه المهنة؟• 
ما هي المؤهالت التربوية المطلوبة؟• 
هل هذه المهنة مطلوبة؟ أين؟• 

إضــــــاءة:   اطــرح هــذه األســئلة المفتوحــة واعــط الطــالب دقيقــة للتفكيــر، ثــم انتقــل الــى النقــاش الجماعــي حيــث يتشــارك 
ــك طــرح  ــرى تجدهــا أنســب لمســتوى الطــالب وأقــرب اليهــم، كمــا يمكن ــك طــرح أســئلة أخ الطــالب اآلراء واألفــكار. يمكن

الموضــوع بطريقــة مختلفــة .

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

النشـاط األول: المجمـوعات المهـنية

يســاعدك هــذا النشــاط فــي اختياراتــك المهنيــة والتمكــن مــن استكشــاف المهــن التــي تثيــر اهتمامــك 
وتتناســب مــع ميولــك. للتمكــن مــن تحديــد مجموعتــك المهنيــة، اختــر مــا ينطبــق عليــك مــن المواصفــات 
ــكل  ــام للصفــات ل ــار كافــة المواصفــات، احســب المجمــوع الع ــاء مــن اختي ــد االنته ــاه. بع ــواردة أدن ال

مجموعــة مهنيــة. حــدد المجموعــات الثــالث التــي حصلــت علــى المجمــوع األعلــى.

التاريخاالسم

المـهمة: أحـب أن

o أعرف كيف تعيش األشياء وتنمو

o العناية بالحيوانات وإدارة مزرعة

o التعرف إلى الموارد الطبيعية

o تخطيط، إعداد وحفظ القيود

o استعمال وتصليح األدوات والمعدات

أنــا

o مستقل

o دقيق

o ُمِحب الطبيعة

o نشيط جسدًيا

o خبير في حل المشكالت

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o علوم الحياة

o علوم األرض

o  الكيمياء

o الزراعة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 1

المـهمة: أحـب أن

o تصميم، بناء وإعادة نمذجة المنازل أو األبنية

o اتباع الخطط والتوجيهات

o بناء الطرقات أو الجسور

o تركيب األسالك الكهربائية في األبنية

o القيام باألعمال الدقيقة

أنــا

o فضولي

o أجيد استخدام  يداي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o صبور ومثابر

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o علوم الفيزياء

o البناء/ الهندسة المعمارية

o  التكنولوجيا

o إعداد مسودات الخرائط

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 2

الدرس األول الدرس األول



ي
قن

الت
 و

ي
هن

لم
ا

ي
قن

الت
 و

ي
هن

لم
ا

الوحدة الثانية: استكشاف مهنة المستقبل والتخطيط لها الوحدة الثانية: استكشاف مهنة المستقبل والتخطيط لها

28٣ 282

المـهمة: أحـب أن

o طباعة أو كتابة التقارير

o العمل باألرقام والتفاصيل

o إدارة مخزن

o إدارة عملي الخاص

o  أن أبقى منظًما

أنــا

o منطقي

o عملي

o لبق

o مسؤول

o أتقن األعمال الحرة

مــا يثــير اهــتمامي

o التطبيقات الكمبيوترية

o إدارة األعمال

o المحاسبة

o الرياضيات

o الفنون اللغوية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 4

المـهمة: أحـب أن

o تدريس صف

o اإلعتناء باألطفال الصغار

o قيادة مجموعة

o  مساعدة اآلخرين

o تدريب فريق

أنــا

o ودود

o مساعد

o أحسن التواصل

o فضولي

o مفكر

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون اللغوية

o العلوم االجتماعية

o الرياضيات

o العلوم

o علم النفس

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 5

المـهمة: أحـب أن

o كتابة وقراءة القصص والمسرحيات

o إذاعة البرامج التلفزيونية واإلذاعية

o Web تصميم صفحة

o  ،العزف على آلة موسيقية برفقة فرقة 
أوركسترا أو مجموعة موسيقية  

o  تشغيل التجهيزات المستخدمة في الراديو 
والتلفزيون  

أنــا

o فضولي

o أجيد استخدام  يداي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o صبور ومثابر

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون/الرسوم الغرافيكية

o الموسيقى

o المسرح أو فن اإللقاء

o الصحافة أو األدب

o االتصاالت الصوتية 
/الفيديوية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية ٣

المـهمة: أحـب أن

o التخطيط لمنتزه اجتماعي

o إدارة وكالة خدمات اجتماعية

o المشاركة في جمع األموال

o  إقامة التشريعات الالزمة لحماية قضية 
معينة مثل البيئة أو حقوق المرأة  

o  مناقشة األفكار

أنــا

o أحسن التواصل

o خدماتّي المنحى

o خبير في حل المشكالت

o  ناشط في مجال حقوق 
اإلنسان  

o ذو حس مرهف للثقافات

مــا يثــير اهــتمامي

o العمل االجتماعي

o العلوم السياسية

o  الشؤون الحكومية

o التاريخ

o  الشؤون الدولية

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 7

المـهمة: أحـب أن

o  الكشف على األشخاص وإعطائهم وصفة 
العالج الطبي  

o  تقديم اإلسعافات األولية لألشخاص أثناء 
نقلهم في سيارة اإلسعاف  

o  مساعدة شخص مصاب للتمكن من المشي 
من جديد  

o معالجة القيود والمراسالت الطبية

o قراءة صورة شعاعية

أنــا

o أهتم

o محترس

o مستمع جيد

o علمي

o أحسن اتباع التوجيهات

مــا يثــير اهــتمامي

o علوم الحياة

o الطب

o الكيمياء

o الصحة المهنية والتمريض

o الرياضيات

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 8

المـهمة: أحـب أن

o تتبع حركة األموال

o بيع بوالص التأمين لألشخاص

o إدارة قسم في مصرف

o  تحضير قيود مالية وتحليل معلومات مالية 
لألشخاص أوالشركات  

o حفظ القيود

أنــا

o موضع ثقة

o أحسن التعامل مع األرقام

o  منطقي

o أولي التفاصيل عناية فائقة

o عملي

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o المحاسبة

o الشؤون المالية والمصرفية

o إقتصاد

o إدارة األعمال

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 6

الدرس األول الدرس األول
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المـهمة: أحـب أن

o  أرشد مجموعة من األشخاص أثناء الرحالت 
السياحية  

o التعرف إلى الثقافات األخرى

o مساعدة األشخاص في االستمتاع بوقت جميل

o تخطيط وتنفيذ نشاطات ورحالت للسواح

o إدارة فندق

أنــا

o إجتماعي

o ودود

o منفتح

o متسامح

مــا يثــير اهــتمامي

o الفنون اللغوية

o العلوم االجتماعية

o خدمات األغذية

o السياحة

o  الضيافة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 9

المـهمة: أحـب أن

o  تقديم االستشارات لألشخاص في
المستشفيات، العيادات، أوالمدارس 

o  مساعدة الشباب، األزواج والعائالت في حل 
النزاعات والمشاكل  

o  تقديم النصح لألشخاص حول احتياجاتهم 
الغذائية  

o .االستماع إلى مشاعر اآلخرين

o تخطيط النشاطات للمراكز االجتماعية

أنــا

o أهتم

o مستمع جيد

o  عطوف

o قوي

o  غير متسرع في إصدار 
األحكام   

مــا يثــير اهــتمامي

o االستشارات

o علم النفس

o  علم االجتماع

o الفنون اللغوية

o  العمل االجتماعي

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 10

المـهمة: أحـب أن

o   web تطوير مواقع

o  استخدام التطبيقات الكمبيوترية إلعداد 
التقارير  

o العمل في أجهزة الكمبيوتر وصيانتها

o تصميم البرامج ألجهزة الكمبيوتر

o  كتابة التوجيهات التقنية للمهندسين

أنــا

o منطقي

o  منهجي

o دقيق

o تفصيلّي المنحى

o مثابر

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o العلوم

o  علوم الكمبيوتر 
والتكنولوجيا  

o  هندسة الكمبيوتر 
واالتصاالت  

o التصميم الغرافيكي

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 11

المـهمة: أحـب أن

o  استخدام األدوات الصغيرة أو الكبيرة 
لتصليح األشياء  

o أحسن العمل باستخدام يداي

o  استخدام اآلالت لتشكيل، قطع أو قولبة 
المواد المعدنية أو الخشبية  

o تركيب التجهيزات الكهربائية

o تطوير الروبوتات

أنــا

o عملي

o دقيق المالحظة

o مخترع

o منظم

o تفصيلّي المنحى

مــا يثــير اهــتمامي

o الفيزياء

o / التجارة / التقنيات 
تشغيل اآلالت  

o الرياضيات

o الهندسة الرياضية

o الكيمياء

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 1٣

المـهمة: أحـب أن

o شراء المالبس واألكسسوارات لمتجر كبير

o بيع مساحة إعالنية لمجلة

o  توفير العالجات التجميلية للشعر، الوجه أو 
األظافر  

o تنظيم عروضات

o إقناع األشخاص

أنــا

o خالق

o متحمس

o مقنع

o أحسن التواصل

o مندفع ذاتًيا

مــا يثــير اهــتمامي

o إدارة األعمال

o التسويق

o المبيعات

o الرياضيات

o  إقتصاد

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 14

المـهمة: أحـب أن

o حماية األشخاص واألمالك من الكوارث

o مالحظة تصرفات اآلخرين

o دراسة الوثائق القانونية بحًثا عن معلومات

o حراسة األموال أو األشياء القيمة

o  الدفاع عن شخص ما في المحكمة وتقديم 
النصح حول القانون  

أنــا

o ذو عقلية ُمُدنية

o مسؤول اجتماعًيا

o جدير بالثقة

o خدماتّي المنحى

o اتكالي

مــا يثــير اهــتمامي

o القانون

o الشؤون الحكومية

o  تنفيذ القانون / الشرطة 
الخدمات العامة  

o علم النفس

o علم االجتماع

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 12

الدرس األول الدرس األول
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المـهمة: أحـب أن

o القيادة، الركوب أو السفر

o  حل المشكالت الميكانيكية

o التخطيط للرحالت أو المسارات السياحية

o أكون عضًوا في فريق

o  إدارة مستودع للتوزيع

أنــا

o متقن لعملي

o أحسن التخطيط

o دقيق المالحظة

o منظم

o مفكر سريع

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o التجارة والصناعة

o النقل

o علوم الفيزياء

o  إقتصاد

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 16

المـهمة: أحـب أن

o إجراء اختبار في مختبر

o  استخدام الرياضيات المتطورة لحل المشكالت 
المعقدة  

o استكشاف تكنولوجيا جديدة

o دراسة الفضاء والنظام الشمسي

o إيجاد اإلجابات على األسئلة

أنــا

o خبير في حل المشكالت

o عملي

o دقيق

o موضوعي

o فضولي

مــا يثــير اهــتمامي

o الرياضيات

o العلوم

o الكمبيوتر والتكنولوجيا

o اإللكترونيات

o  الهندسة

مجموع عدد المواصفات التي اخترتها:

المجموعة المهنية 15

ــات ذات  ــالث مجموع ــة، ضــع قائمــة بالث ــكل مجموع ــاص ب ــى المجمــوع الخ ــت عل بعــد أن حصل
ــة: ــوارد فــي الصفحــة التالي ــى الجــدول ال ــى اســتنادا ال المجمــوع االعل

١

2

3

الدرس األول

النشـاط الثانـي: الخـطة المـهنية

بعــد أن حــددت المجموعــة المهنيــة وكونــت فكــرة عــن مهنتــك المســتقبلية، امــأل الخطــة المهنيــة 
بالمعلومــات الخاصــة بمهنتــك.

التاريخاالسم

مهــنتي

المجموعــة المهنية:

الهــدف المهني:

المهنة:

اختيـــار هـــذه المـهنة

ثــاث أســباب الختيار هــذه المهنة:

١

2

3

مــا هــي أبــرز المســؤوليات والمهمــات المترتبة علّي؟

مســؤوليات ومهــام العمــل المترتبة علّي

١

2

3

المهــارات: مــا هــي المهارات المطلوبــة للوظيفة؟

مهــارات خاصــة بالمهنةمهارات غير أساســية

الدرس األول
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مقوماتــي الشــخصية: أي مــن مقوماتــي الشــخصية تتطابــق مع هــذه المهنة؟

قيمــي: أيٌّ مــن قيمــي الشــخصية تتطابــق مع هــذه المهنة؟

مــا هــي الشــركات والمنظمــات التــي توظف عمااًل فــي هذا الحقل؟

ــزداد الطلــب علــى العامليــن فــي هــذه المهنــة فــي الســنوات القليلــة القادمــة؟ ســيصبح  هــل مــن المتوقــع أن ي
أقــل، أم ســيبقى علــى حالــه؟ لمــاذا؟

رؤيـــة حـــول طبيـــعة المهـنة

مــا هــو نطاق الراتب بالنســبة لهــذه المهنة؟

مــا هو الدخل الســنوي لهــذه المهنة؟

مــا هــي التقديمــات التــي يحصــل عليهــا العاملين في هــذه المهنة؟

الراتـــب والتقديمــات

علــى المســتوى االبتدائي:  

على المســتوى المتوســط:  

على مســتوى االحتراف:  

الدرس األول
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الوحدة الثالثة: خيارات الدراسة الوحدة الثالثة: خيارات الدراسة

الوحـدة الثـالثة: خيـارات الدراسـة

يمكــن اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي الطــالب مــن اكتشــاف ومعرفــة مهاراتهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، 
يوفــر معلومــات حــول المهــن واالختصاصــات المختلفــة وخيــارات الدراســة المتاحــة وفــرص التدريــب 

األخــرى، ويزودهــم بالمهــارات التــي يحتاجونهــا التخــاذ القــرارات المســؤولة والمناســبة لهــم. 

بعــد ان يطــور الطــالب معرفتهــم عــن شــخصياتهم ونقــاط قوتهــم ويختــاروا او يكونــوا فكــرة أوليــة حــول 
مهــن المســتقبل، يوفــر هــذا الفصــل المعلومــات الالزمــة التــي تســهل للطــالب التخطيــط لمســاراتهم 
التعلميــة وربــط خيــارات او فــرص الدراســة بمهنــة المســتقبل. وبالتالــي، االطــالع علــى النظــام التعليمــي 

فــي لبنــان بمراحلــه ومســاراته المختلفــة ومتطلباتــه هــو عنصــر أساســي فــي هــذا البرنامــج. 

ــارات او فــرص الدراســة لــكل مرحلــة مــن المراحــل المســتهدفة  يقــدم هــذا الفصــل معلومــات عــن خي
فــي هــذا الدليــل، ممــا يســهل االنتقــال بيــن المراحــل التعلميــة المختلفــة والتحضيــر والتقديــم الــى 
الجامعــات أو الدخــول الــى التعليــم المهنــي والتقنــي. تهــدف هــذه الوحــدة الــى مســاعدة الطــالب 
فــي فهــم العالقــة بيــن خيــارات الدراســة والمؤهــالت التعليميــة المختلفــة ومهــن المســتقبل، معرفــة 
خيــارات وفــرص الدراســة المختلفــة المتاحــة لهــم وكيــف تتغيــر مــع تقــدم المراحــل التعلميــة، اتخــاذ 
قــرارات مســؤولة تتعلــق بمســاراتهم التعليميــة وتتناســب مــع قدراتهــم، وميولهــم وقيمهــم، التخطيــط 

ــي. ــن خياراتهــم وفرصهــم الدراســية ومســتقبلهم المهن ــط بي ــة والرب لمســاراتهم التعلمي

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة ثالثــة دروس تهــدف الــى دعــم الطــالب لفهــم المســارات والفــرص التعلميــة المتوفــرة 
وفقــا لهيكليــة التعليــم فــي لبنــان باإلضافــة الــى أنــواع التعليــم الجامعــي واالختصاصــات الجامعيــة 

المتوفــرة مــن أجــل التخطيــط لتحقيــق الهــدف المهنــي.

المـقدمة

  الـدرس األول

مقـدمة
يؤمــن التعليــم العالــي للطــالب الخريجيــن فــرص عمــل أكثــر ودخــال أعلــى مــن غيــر الخريجيــن مــن التعليــم 
العالــي الــذي توفــره مجموعــة مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبنانيــة والمعاهــد المهنيــة التقنيــة. 
التخطيــط للتعليــم العالــي او التعليــم مــا بعــد الثانــوي يعــد الشــباب للنظــر فــي االختصاصــات والبرامــج 
التــي تمكنهــم مــن متابعــة حياتهــم المهنيــة، وبالتالــي يفهــم الطــالب مجموعــة الخيــارات المتاحــة لديهم، 
متطلباتهــا وموادهــا، ويتعلمــون عــن بعــض الجامعــات التــي يمكنهــم االلتحــاق بهــا. تكمــن أهميــة النظــر 
فــي هــذه األمــور أنهــا تتيــح لهــم متســعا مــن الوقــت لمعرفــة مــا يريدونــه واســتنباط خطــوات عمــل 
تســاهم فــي تحقيــق أهدافهــم المهنيــة واالكاديميــة. باإلضافــة الــى ذلــك تســهل اتخــاذ القــرار المتعلــق 
باختيــار االختصــاص او البرنامــج الــذي يطابــق اهتماماتهــم وميولهــم المهنيــة ونقــاط قوتهــم وقيمهــم. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

التعرف على التعليم الجامعي والمسارات التعليمية المرتبطة به.- 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــاءة:  يتضمن هذا الدرس مجموعة من النشاطات يمكن لميسري االرشاد والتوجيه المهني االختيار منها.

التـوجيهات

المقدمة 
عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش متطلبات المهن والوظائف المختلفة مع الطالب:     - 

المهــن او أنــواع العمــل المختلفــة تتطلــب تحصيــل علمــي مختلــف. مثــال أكثــر مــن 50% مــن الوظائف 
والمهــن التــي تتغيــر وتطــور تتطلــب التحصيــل الجامعــي فــي عالمنــا اليــوم اال أنــه هنــاك العديــد مــن 
 الوظائــف او المهــن التــي تتطلــب تدريــب متخصــص أو شــهادات مختلفــة. اســأل األســئلة التاليــة:

هل تعرفون بعض المهن التي تتطلب الدخول الى الجامعة؟ اذكروا بعض األمثلة.• 
هل هناك مهن ال تتطلب الدخول الى جامعة؟  ما هي؟ • 
هل يخضع هؤالء الى تدريب او تأهيل معين؟ ما هو؟ في اية مؤسسات تعليمية؟ • 

ــاءة:  يهــدف هــذا النقــاش الــى تعريــف الطــالب الــى فكــرة ان لــكل وظيفــة متطلبــات تعليميــة معينــة وأنــواع تعليــم  إضــــ
وتدريــب مختلفــة باختــالف مراحلهــا ومتطلباتهــا.

الدرس األول
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خيارات الدراسة
أنواع التعليم الجامعي 

التعليم الجامعي العام  

ــة العامــة بفروعهــا  ــان كل مــن انهــى بنجــاح الشــهادة الثانوي ــم الجامعــي فــي لبن يدخــل التعلي   
كافــة. توفــر التعليــم الجامعــي مجمــوع مــن الجامعــات الخاصــة والجامعــة اللبنانيــة وأنــواع    
الشــهادات التــي تمنــح فــي مرحلــة التعليــم الجامعــي العــام هــي البكالوريــوس فــي اآلداب أو    
البكالوريــوس فــي العلــوم بعــد ثــالث أو أربــع ســنوات مــن الدراســة )حســب االختصــاص(،    
الماجستير وتطلب سنتين او ثالثة من الدراسة بعد شهادة البكالوريوس، والدكتوراه تطلب 6-4    

سنوات من الدراسة حسب الجامعة وبلد الدراسة.  

يلخص هذا القسم معلومات حول التعليم التقني الجامعي:   
التعليــم المهنــي والتقنــي يشــمل التعليــم والتدريــب الــذي ينمــي المهــارات العمليــة والمعــارف    
المتصلــة بالعمــل فــي القطاعــات والمجــاالت المهنيــة المختلفــة كالزراعــة والصناعــة والخدمات    
)تجــارة، ســياحة، معلوماتيــة وغيرهــا(، ذلــك فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقني    
)المعاهــد، المراكــز والمــدارس المهنيــة والتقنيــة( وفــي الميــدان فــي بعــض األحيــان )مصانــع،    

مؤسسات ومشاغل(.  
 

يهــدف التعليــم المهنــي والتقنــي بتأميــن اليــد العاملــة والكفــاءات التــي تلبــي حاجــات ســوق    
العمــل، فتــزود الطــالب بالمعــارف النظريــة والمهــارات اليدويــة المتخصصة وتخضعهــم للتدريب    
ــي  ــم المهن ــا.  يســاهم التعلي ــدون احترافه ــي يري فــي االختصاصــات او المجــاالت المختلفــة الت   

والتقني في النمو االقتصادي وتحسين نوعية وإنتاجية اليد العاملة.  
 

فــي التعليــم التقنــي الجامعــي، فالشــهادات التــي تمنــح هــي شــهادة االمتيــاز التقنــي )TS( بعــد     
الدراســة. مــن  ســنة  بعــد  تمنــح  التــي   )LT( التقنيــة  اجــازة  وبعدهــا  الدراســة  مــن  ســنتين    

المستوى الفني العالي:   

يعد الطالب للمهن الفنية المتطورة ويتضمن مرحلتين:   
مرحلــة األطــر الوســطى التــي تمتــد لســنتين يحصــل الطالــب فــي نهايتهــا علــى شــهادة االمتيــاز    

الفني.   
مرحلــة األطــر العليــا التــي تمتــد علــى ســنة تعقــب المرحلــة الســابقة، وتــؤدي الــى نيــل إحــدى    

الشهادات التالية: االجازة الفنية، أو الهندسة الفنية أو االجازة التعليمية.  

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل العطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

النشاطات المقترحة
 يقــدم هــذا القســم مجموعــة مــن النشــاطات التــي يمكــن اســتخدامها فــي الصــف لدعــم الشــرح 

وتعزيزه وجعله اكثر تفاعال مع الطالب.

 يمكنــك ان تدعــو احــدى أســاتذة التعليــم المهنــي او الموظفيــن فــي المعاهــد المهنيــة المحليــة - 
ــارة  ــام بزي ــودة او القي ــي واالختصاصــات الموج ــم المهن ــل التعلي ــذ مراح ــف لشــرح للتالمي كضي   
ميدانيــة لمعهــد مهنــي مــن أجــل اللقــاء ببعــض األســاتذة والطــالب والتعــرف علــى الشــهادات    

المختلفة، االختصاصات الموجودة وشروط االنتساب لكل منها.   
ــة: -  ــه الجامعي ــم المهنــي والتقنــي فــي مرحلت ــام ببحــث عــن التعلي ــى ازواج للقي  وزع الطــالب ال

أهميته، متطلباته، اختصاصاته والمؤسسات المحلية الموجودة وتقديمه في الصف.  
 وزع الطــالب علــى مجموعــات للبحــث عــن ابــرز الجامعــات اللبنانيــة وتحضيــر بحــث عنهــا لتقديمــه - 

في الصف. تأكد من أن الفرق تبحث في جامعات مختلفة عن بعضها البعض.  

الدرس األولالدرس األول
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مقـدمة
تحتــاج مــا ال يقــل عــن 50 فــي المئــة مــن الوظائــف األســرع نمــوا اليــوم إلــى التعليــم الجامعــي أو التعليــم 
ــة لتزويدهــم  ــي تتناســب مــع ميولهــم المهني ــار الطــالب االختصاصــات الت ــة. يخت ــة الثانوي مــا بعــد المرحل
بالمعــارف والمهــارات التــي تخولهــم مزاولــة المهنــة. فــي هــذه المرحلــة، التعــرف على الجامعــات الموجودة 
وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي، باإلضافــة الــى البرامــج واالختصاصــات التــي تقدمهــا أمــر 
ضــروري يســاعد الطــالب علــى التخطيــط لمســتقبلهم واالختيــار المناســب مــن الفــرص العديــدة. ففــي هذا 
الــدرس، ســيبدأ الطــالب فــي استكشــاف التعليــم الجامعــي وربط اهتماماتهم المهنيــة ومجموعاتها ببعض 

االختصاصــات المتوفــرة. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف وتحديد الخيارات المتاحة للتعليم او التدريب الجامعي.- 
التعرف على الجامعات واالختصاصات والبرامج المتنوعة.- 
ربط الميول الشخصية والقيم والميول المهنية باالختصاصات الجامعية المناسبة.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

التـوجيهات

المقدمة
 أســال الطــالب عمــا يريــدون ان يفعلــوه بعــد المرحلــة الثانويــة واشــركهم فــي مناقشــة صفيــة - 

ــة إجاباتهــم ومــن ثــم مشــاركتها مــع الصــف.   أو يمكنــك إعطــاء الطــالب بعــض الوقــت لكتاب   
بعد ذلك اطرح عليهم األسئلة التالية:  

ماذا تعرف عن التعليم ما بعد الثانوي؟• 
ما هي أنواع المؤسسات التعليمية التي يمكنك التحاق بها بعد الثانوية؟ • 

 اشــرح للطــالب انهــم ســيتعرفون علــى جامعــات مختلفــة في لبنــان ويتعلمون عــن االختصاصات - 
التــي يقدموهــا. اطلــب منهــم التفكيــر فــي المجموعــات المهنيــة التــي يهتمــون بهــا والمهــن    
ــة تجعــل مــن  ــا. معرفــة اهتماماتهــم المهني ــد مــن البحــث عنه ــام بمزي ــون فــي القي ــي يرغب الت   
الســهل العثــور علــى اختصاصــات داعمــة ألهدافهــم واهتماماتهــم المهنيــة والجامعــات التــي    

يمكنها اعدادهم على أفضل وجه واكسابهم المعرفة والمهارات من اجل مزاولة المهنة.   

الجــــامعي التعــــليم 

 يســهل التقديــم الــى الجامعــة بعــد تحديــد تلك التي تقدم االختصاص المناســب مع االهتمامات -   الـدرس الثـاني
المهنيــة اذ انهــا تقلــل الخيــارات وبالتالــي تســمح بالتركيــز علــى التخطيــط لتقديــم الطلبــات.   

بعض األسئلة المقترحة للنقاش:
ما هي المجموعة المهنية المفضلة لك؟ • 
ما هي المهن التي تريد ان تتعلم عنها؟ • 
ما هو مستوى التعليم المطلوب؟ • 
ما هي المؤسسات التعليمية التي توفر هذا التعليم او التدريب؟• 

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل إلعطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

االلكترونيــة -  المنصــة  او  االلكترونــي  الموقــع  علــى  الطــالب  عــرف  الكمبيوتــر،  مختبــر   فــي 
التالــي: الرابــط  الموقــع االلكترونــي اضغــط علــى  لزيــارة  للدليــل واســتخداماتها.  المرافقــة    
التــي تهمهــم  للجامعــات  المواقــع االلكترونيــة  www.hasbany.org. اطلــب منهــم تفحــص     
البحــث  اســألهم  تهمهــم.  التــي  المجــاالت  علــى  بالتركيــز  توفرهــا،  التــي  واالختصاصــات    
عن شروط القبول، االختصاصات ومواضيعها، متطلباته، ومدته. يمكنهم كتابة ملخص عن هذه    
االختصاصــات واالحتفــاظ بهــا. بالنســبة للطــالب المهتميــن بالتعليــم التقنــي والمهنــي، يمكنهم    
االطــالع علــى مواقــع المعاهــد المهنيــة والتقنيــة واالختصاصــات او البرامــج التــي تقدمهــا. فــي    
المحليــة ووزعهــا علــى  المؤسســات  الكتيبــات مــن  بعــض  إلــى  احضــر  تواجدهــا  عــدم  حــال    

مجموعات من الطالب المهتمين في هذا النوع من التعليم.   
 فــي نهايــة الحصــة، اطلــب مــن الطــالب ان يقومــوا بمشــاركة االختصاصــات والجامعــات او - 

معاهــد التعليــم المهنــي والتقنــي التــي اثــارت اهتمامهــم وذكــر االســباب. أخبرهــم ان الخيــارات    
لمــا يجــب القيــام بــه بعــد التخــرج مــن المدرســة الثانويــة تختلــف الن الطــالب لديهــم احتياجــات،    

ميول وأهداف مهنية مختلفة.   

نشــاط مكمل للدرس
 اســأل الطــالب اكمــال الملــف الشــخصي للطالــب، باإلشــارة الــى نــوع التعليــم الــذي يريــدون - 

اكمالــه وتحضيــر قائمــة مــن ثــالث اختصاصــات وجامعتيــن او مؤسســتين يريــدون االنضمــام    
اليها. ثم ذكر إيجابية وسلبية لكل جامعة وسببين لاللتحاق بكل اختصاص.  

 إضــــاءة:  
بعض األسباب التي تقود الطالب الى اختيار التعليم المهني والتقني:

يركز على احتياجات الطالب وأصحاب العمل.• 
يدرب الطالب على المهارات الضرورية لمهنة واحدة او نوع واحد من العمل.• 

بعض األسباب التي تقود الطالب الى اختيار التعليم الجامعي العام:
يوفر قاعدة أوسع من المعلومات والمهارات المفيدة في الحياة والعمل.• 
يؤمن فرص عمل ذات مدخول أعلى في معظم األحيان.• 
تنوع االختصاصات.• 

الدرس الثاني الدرس الثاني
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نشــاطات أخرى مقترحة:
ــي جامعــات لحضــور مدرســتك -  ــي او قــم بدعــوة ممثل ــى جامعــة او معهــد مهن ــارة إل  نظــم زي

والتحدث عن االختصاصات والبرامج التي تقدمها جامعاتهم.  
 -| علــى االختصاصــات  المهنيــة واطلــب منهــم االطــالع  الطــالب حســب مجموعاتهــم   وزع 

المهنيــة  مــع مجموعاتهــم  المتناســقة  االختصاصــات  مــن  قائمــه  معــا ووضــع  والجامعــات    
والجامعات التي توفر هذه االختصاصات.   

 فــي مجموعــات، اســأل الطــالب وضــع قائمــة مــن اإليجابيــات والســلبيات لــكل نــوع مــن التعليم - 
ما بعد الثانوي.   

الدرس الثاني الدرس الثاني

النشـاط األول: المـلف الشـخصي للطـالب

االسم

هدفــي المهني:

التعليــم الجامعي:

ثــالث اختصاصــات تتناســب مع الهــدف المهني: 

ثالثــة أســباب الختيــارك هــذا النوع من التعليــم الجامعي:

١

2

3

١

2

3

مؤسســتين أو جامعتيــن تريــد التقديــم عليها: 

١

2
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مقـدمة
تقديــم طلبــات للقبــول فــي الجامعــة قــد يبــدو وكأنــه تجربــة صعبــة ومعقــدة للكثيــر مــن الطــالب وذلــك 
بســبب كــم المعلومــات التــي يجــب االنتبــاه اليهــا، المهــام الواجــب اتمامهــا والوثائــق او األوراق التــي يجــب 
تقديمهــا مــع الطلبــات، باإلضافــة الــى عامــل الوقــت والمواعيــد التــي يجــب االلتــزام بهــا. لذلــك يجــب علــى 
الطــالب التعــرف علــى هــذه المعلومــات والبــدء للتحضيــر لهــا. مــن المتوقــع ان يقــدم بعــض الطــالب الذين 

يريــدون الدخــول الــى الجامعــات الخاصــة طلباتهــم فــي هــذه المرحلــة. 

ســوف يتعلــم الطــالب عــن عمليــة التقديــم والقبــول في الجامعة وخطوات التســجيل وســيقومون بالبحث 
عــن الجامعــات المختلفــة والنظــر فــي متطلبــات او شــروط القبــول، المواعيــد والتكاليــف. باإلضافــة الــى 
ذلــك ســيتعلمون تنظيــم مهامهــم ووقتهــم للتقديــم إلــى الجامعة التــي يختارونها وســيتعرفون الى الطرق 

المختلفــة لتمويــل تعليمهــم الجامعــي ومواعيــد تقديــم طلبات للمســاعدات الماليــة والمنح الدراســية. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

استكشاف الجامعات المختلفة التي تستحوذ اهتمام الطالب.- 
 التعــرف علــى عمليــة تقديــم الطلبــات الــى الجامعــة والمهمــات الــالزم اتمامهــا للدخــول الــى - 

الجامعة.  
التعرف على الطرق المختلفة لتمويل تعلمهم الجامعي. - 

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  علــى ميســر الــدرس اســتطالع مؤسســات التعليــم المهنــي الموجــودة فــي المحلــة والتعــرف الــى االختصاصــات التــي 
توفرهــا فــي مختلــف المراحــل إلعطــاء التالميــذ بعــض األمثلــة مــن واقعهــم.

التـوجيهات

المقدمة
 اشــرح للطــالب ان التقديــم الــى الجامعــة يمكــن البــدء فيــه فــي الصــف الثانــي ثانــوي او الثالــث - 

ثانــوي اســتنادا الــى نظــام الجامعــة، لذلــك يجــب التحقــق مــن مواعيــد تقديــم الطلبــات لضمــان    
االنتقــال الســلس إلــى الجامعــة. يكــون ذلــك مــن خــالل مــلء طلــب القبــول عبــر الموقــع    
االلكترونــي للجامعــة صفحــة مكتــب القبــول خاصــة أو باســتخدام نســخة مطبوعــة مــن الطلــب    

يمكنهم الحصول عليها من الجامعة التي يختارونها ومن ثم تقديمها في الجامعة.    

التقـــديم الـــى الجـــامعة

 يســأل الطلــب عــادة عــن المعلومــات الشــخصية للفــرد، معلومــات عــن التعليــم فــي المرحلــة -   الـدرس الثـالث
الثانويــة، عالمــات الطالــب وغيرهــا مــن التفاصيــل. ســيتعين علــى الطــالب التحقــق مــن هــذه    
ــال، عالمــات الشــهادة الرســمية،  ــق واألوراق المطلوبة)مث ــم الوثائ ــا، وتقدي ــات، وملئه الطلب   
ــن الصــف و غيرهــا(.   ــة مــن معلمــات او معلمي ــة او الباســبور، رســائل توصي صــورة عــن الهوي   
بعــض طلبــات القبــول قــد تتطلــب كتابــة نــص قصيــر يشــرح فيــه الطالــب عــن مســيرته المهنيــة    
ونشــاطاته الالصفيــة وأســباب اهتمامهــم باالختصــاص. وهنــاك أيضــا رســوم الطلــب يجــب    

دفعه: المبلغ مختلف من جامعه إلى أخرى.   

ــارات -  ــادة الخي ــر مــن جامعــة واحــدة لزي ــى أكث ــم ال ــه مــن المستحســن التقدي  اشــرح للطــالب ان
وفــرص الحصــول علــى القبــول فــي االختصــاص الــذي يريدونــه.. يجــب علــى الطــالب جمــع أكبــر    
قــدر مــن المعلومــات عــن خياراتهــم مــن خــالل اإلنترنــت ومــن اآلخريــن مــن أجــل اتخــاذ قــرار    
مناســب لهــم. اطلــب منهــم ان يتحدثــوا مــع أصدقــاء او أفــراد العائلــة الذيــن يدرســون او    
المتخرجيــن مــن الجامعــات التــي يقدمــون عليهــا للتعــرف علــى الحيــاة الطالبيــة والخدمــات    

المختلفة.  

 يعتمــد قبــول الجامعــات فــي االختصاصــات علــى عالمــات الطــالب فــي المــدارس الثانويــة - 
والشــهادة الرســمية، عالمــات امتحانــات الدخــول لبعــض الجامعــات، وعالمــات امتحانــات اللغــة    

 .)SAT( او امتحان ،)EEE( او )TOEFL(  االنكليزية مثل  

 تختلــف شــروط القبــول بيــن جامعــة وأخــرى لــذا يجــب التأكــد منهــا والتحضيــر لهــا مســبقا، خاصــة - 
اذا تطلبــت عالمــات احــدى االمتحانــات المذكــورة أعــاله.  إذا اختــار الطــالب التقــدم للجامعــات    
التــي تتطلــب عالمــات االختبــارات الموحــدة، يمكــن للطــالب التحقــق مــن المواقــع االلكترونيــة    

أدناه لمعرفة تواريخ االمتحانات الدورية التسجيل في أقرب مركز والدفع:  

 • TOEFL & EEE: www.ets.org
 • SAT: www.collegeboard.org

 هنــاك عــدد مــن الطــرق لتمويــل التعليــم الجامعــي الخــاص فــي لبنــان، وهــي: المنــح الدراســية - 
ــة،  ــة، القــروض الطالبي ــى الحاجــة المادي ــح الدراســية القائمــة عل ــى الجــدارة، والمن القائمــة عل   

وبرامج العمل والدراسة.   

تمنح المنح الدراسية القائمة على الجدارة للطالب الذين يتميزون باألداء األكاديمي  - 
المتميــز )المرتبــة او الدرجــة فــي الصــف، العالمــات المدرســية او عالمــات الشــهادة الرســمية،    
عالمــات امتحانــات القبــول او عالمــات SAT(.  إذا حصــل الطالــب علــى منحــه دراســية قائمــة    
علــى الجــدارة، فمــن المرجــح ان يكــون هنــاك توقــع بــأن يحافــظ الطالــب علــى معــدل معيــن مــن    

أجل الحفاظ على المنحة الدراسية.  

تمنــح المنــح الدراســية القائمــة علــى الحاجــة إلــى الطــالب الذيــن يثبتــون حاجتهــم الماديــة بعــد - 
تقديــم المســتندات المطلوبــة. أمــا برنامــج العمــل والدراســة يقــوم علــى المســاعدات الماديــة 

مقابــل وظيفــة فــي الحــرم الجامعــي غالبــا مــا يغطــي قســم مــن القســط.

 لمســاعدة الطــالب التعــرف علــى المنــح الدراســية المتوفــرة فــي مختلــف الجامعــات اللبنانيــة، - 
ــة واالطــالع  ــى المنصــة االلكتروني ــح عل ــة المخصصــة للمن ــب منهــم التحقــق مــن الصفح اطل   
علــى شــروط كل منهــا مــن اجــل التقديــم عليهــا. يتضمــن هــذا القســم صفحــات المســاعدات    
الماليــة أو صفحــات قســم القبــول للجامعــات. يمكــن أيضــا للطــالب االتصــال بهــذه المكاتــب    
عــن طريــق الهاتــف أو البريــد الكترونــي إذا كان لديهــم اي اســئلة اضافيــة. المنــح الدراســية    
وطلبــات الدعــم المــادي تتطلــب تعبئــة وتقديــم طلبــا منفصــال اضافــي وقــد يكــون لــه موعــد    
آخــر للتقديــم، لذلــك علــى الطــالب النظــر فــي المواعيــد وتوفيــر المســتندات الالزمــة المحــددة    

في الطلبات )مثال: الحالة المادية لالسرة، إثبات الملكية، وما إلى ذلك(.   

الدرس الثالثالدرس الثالث
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أخرى

الدرس الثالث

 خطـة التقديـم الى الجامعـة

نشــاط مكمل
وزع خطــة التقديــم علــى الجامعــة واطلــب مــن الطــالب القيــم ببحــث الكمالــه. يهــدف هــذا النشــاط 
إلــى دعــم الطــالب للتخطيــط مــن اجــل التقديــم الــى الجامعــة بعــد تحديــد نــوع التعليــم الــذي يحتاجونــه 
ــر  ــح األمــور أكث ــل خطتهــم حيــث تصب والجامعــة التــي اختاروهــا. ســيقوم الطــالب بإعــادة النظــر وتعدي
وضوحــا بالنســبة لهــم وبعــد ان يكتشــفوا المزيــد عــن أحالمهــم ومهارتهــم وتطلعاتهــم. يمكنهــم ان 

يشــاركوا والديهــم هــذه الخطــة ومناقشــتها معهــم وثــم مقارنــة خياراتهــم واتخــاذ القــرار المناســب.

نشــاطات أخرى مقترحة
 دعــوه ممثــل مــن مكتــب المســاعدة الماليــة فــي الجامعــة لشــرح الخيــارات المختلفــة لتمويــل - 

الدراسة الجامعية.   
 أســال الطــالب عــن الجامعــات التــي يريــدون االنضمــام اليهــا ثــم قســم الطــالب الذيــن يريــدون - 

علــى مجموعــات حســب الجامعــة وثــم تحضيــر بحــث عــن متطلبــات القبــول المختلفــة مواعيــد    
وشروط التقديم واالمتحانات المطلوبة والعمل معا إلعداد تقرير يظهر كل هذه التفاصيل.   

 اســأل الطــالب العمــل فــي أزواج أو مجموعــات صغيــره تحضيــر عــرض عــن جامعــة يذكــرون غيهــا - 
مــا يميــز الجامعــة، خدماتهــا، الحيــاة الطالبيــة فيهــا وعمليــة القبــول الجامعي)الجامعــة اللبنانيــة،    
الجامعــات الخاصــة والمعاهــد المهنيــة والتقنيــة( وثــم تقديمهــا فــي الصف. اعط لــكل مجموعة    

مؤسسة تربوية واحدة.  

النشـاط األول: خطـة التقديـم الى الجامعـة

االختصاص المتعلق بالمهنة المستقبلية 
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الوحـدة الرابعـة: مهـارات التـوظيف

دخــول عالــم العمــل او االنتقــال إلــى مــكان العمــل يعــد تحــدي اساســي للطــالب والشــباب. تقــدم 
المــدارس والجامعــات القليــل مــن الدعــم لتســهيل هــذه االنتقــال وتحضيرهــم لتحدياتهــا ومتطلباتهــا. 
ــر مــن العمــل الشــاق،  العثــور علــى العمــل والحصــول علــى عــرض عمــل يســتغرق وقــت طويــل والكثي

ــة فــرص العمــل. ــذي يتســم بالمنافســة ومحدودي ــوم ال خاصــه فــي ســوق العمــل الي

ــى مــكان  ــح إل ــل االنتقــال الناج ــداد الطــالب والشــباب وتحضيرهــم مــن أج ــدة إلع صممــت هــذه الوح
العمــل. يتطلــب هــذا االنتقــال مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والمواقــف التــي تمكنهــم مــن 
معرفــة والتعبيــر عــن نقــاط قوتهــم وســماتهم الشــخصية ومعارفهــم. كمــا وأنهــا تهــدف إلــى تزويدهــم 
بالمهــارات الالزمــة لكتابــة ســيرتهم الذاتيــة والقيــام بمقابــالت ناجحــة تتــرك انطبــاع ايجابــي، وبنــاء 
عالقــات تنمــي شــبكاتهم المهنيــة. ويمكــن تعلــم هــذه المهــارات واســتخدامها فــي كافــة المجــاالت 

وقطاعــات العمــل. 

نظـــرة عامـــة حـول الوحـدة
تتنــاول الوحــدة ثــالث دروس تهــدف الــى تمكيــن الطــالب مــن أجــل بنــاء شــبكاتهم المهنيــة لتســهيل 
عمليــة التفتيــش علــى وظيفــة، كتابــة الســيرة الذاتية والرســالة التعريفية، والتحضيــر للمقابلة الوظيفية.

المـقدمة
مقـدمة

الشــبكة المهنيــة هــي مجمــوع األشــخاص التــي يعرفهــا الفــرد ويتفاعــل معهــا ألســباب اجتماعيــة 
ومهنيــة. تعتبــر الشــبكة المهنيــة مــن أهــم العناصــر التــي تزيــد مــن فــرص الفــرد بالنجــاح فــي الحيــاة. لــكل 
فــرد شــبكة مهنيــة تشــمل الزمــالء، األصدقــاء، أفــراد األســرة، األســاتذة ومعــارف آخريــن يكتســبها الفــرد 
تدريجيــا فــي مختلــف مراحــل الحيــاة. يمكــن تطويــر الشــبكات المهنيــة عبــر التواصــل مــع اآلخريــن ولقــاء 

أشــخاص جــدد فــي المناســبات المختلفــة وحتــى علــى شــبكة اإلنترنــت. 

هــدف الشــبكات المهنيــة تبــادل ومشــاركة المعلومــات والفــرص المهنيــة والتعلميــة وبنــاء والحفــاظ 
علــى العالقــات االجتماعيــة والمهنيــة. يمكــن االســتفادة مــن الشــبكات المهنيــة اثنــاء البحــث عــن عمــل، 
تأســيس عمــل خــاص، تطويــر أفــكار متعلقــة بالمهنــة والمســتقبل المهنــي او الدراســة. خــالل البحــث عــن 
وظيفــة، قــد يتعلــق الحصــول علــى وظيفــة بمــن يعرفــه الفــرد وعلــى اســتعداده للقــاء أشــخاص جــدد 

فــي مواقــع ومجــاالت مختلفــة.

اســتخدام الشــبكة المهنيــة مــن أجــل البحــث عــن وظيفــة يعنــي التحــدث مــع األصدقــاء، األقــارب، 
المعــارف واألســاتذة عــن االهتمامــات المهنيــة واألهــداف الوظيفيــة والطلــب منهــم مشــاركة اي 
وظائــف شــاغرة، أفــكار ونصائــح تســاعد فــي عمليــة التفتيــش عــن وظيفــة او تقديــم توصيــة للتوظيــف 
فــي مؤسســة او شــركة فــي حــال وجــود وظائــف شــاغرة تتناســب متطلباتهــا مــع خبــرة او تخصــص 

الفــرد. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ماهية الشبكة المهنية وأهميتها في البحث عن وظيفة.- 
اكتساب مهارات للتطوير الشبكة المهنية.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي

النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. 

الشـــبكة المهـــنية

  الـدرس األول

الدرس األول
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التـوجيهات

المقدمة

عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
اسأل الطالب ان يذكروا بعض الطرق التي يعتمدها الفرد للبحث عن وظيفة. - 
 اخبــر الطــالب ان هنــاك أعــداد كبيــرة مــن الوظائــف الشــاغرة التــي ال يتــم اإلعــالن عنهــا اال ان - 

األشــخاص يعرفــون عنهــا ويحصلــون عليهــا بعــد المقابــالت. اســألهم كيــف يعــرف االفــراد عــن    
هذه الوظائف.   

 عــرف مفهــوم الشــبكة المهنيــة باالســتناد الــى مقدمــة الــدرس، ثــم اســأل الطــالب عــن مــا - 
هي المهارات األساسية لبناء الشبكة المهنية وأهميتها في الحياة المهنية.  

ــاءة:   بنــاء الشــبكة المهنيــة هــي عمليــة بنــاء وتطويــر العالقــات مــع األشــخاص مــن أجــل تبــادل المعلومــات والفــرص  إضــــ
وغيرهــا مــن المــوارد وتقديــم الدعــم المتبــادل. تزيــد الشــبكة المهنيــة فــرص الحصــول علــى وظيفــة. الشــبكة المهنيــة هــي 
مجمــوع األشــخاص التــي يعرفهــا الفــرد ويتفاعــل معهــا ألســباب اجتماعيــة ومهنيــة. تعتبــر الشــبكة المهنيــة مــن أهــم العناصــر 
التــي تزيــد مــن فــرص الفــرد بالنجــاح فــي الحيــاة. لــكل فــرد شــبكة مهنيــة تشــمل الزمــالء، األصدقــاء، أفــراد األســرة، األســاتذة 

ومعــارف آخريــن يكتســبها الفــرد تدريجيــا فــي مختلــف مراحــل الحيــاة.

النشاط األول

 وزع أوراق النشــاط األول علــى الطــالب وقســمهم الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة - 
كتابــة ســؤالين يمكــن ســؤالها للتعــرف علــى أشــخاص او تطويــر عالقــات مهنيــة خالل مناســبات    

اجتماعية ومهنية.   
ناقش بعض األسئلة التي كتبا الطالب ونوع المعلومات التي تسهل الحصول عليها.- 
 بعــد النقــاش وزع للطــالب ورقــة أســئلة مرفقــة مــع مخطــط الــدرس، ثــم اعــط الطــالب وقــت - 

لقراءتها واالطالع عليها وثم التعليق.  

النشــاط الثاني

 وزع أوراق النشــاط الثانــي واشــرح تعليماتــه للطــالب. اعــط وقــت إلكمالــه بالمعلومــات عنهــم - 
وعن زمالئهم.   

 بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد إلنهــاء النشــاط، ناقــش النشــاط مــع الطــالب واطــرح عليهــم - 
األسئلة التالية:   

ماذا تعلمتم عن اآلخرين من خالل هذ النشاط؟• 
 كيــف يمكــن لألشــخاص الذيــن يشــاركونك االهتمامــات المهنيــة مســاعدتك فــي االختيــار المهنــي • 

او الدراسي؟  
ما هي الصعوبات التي واجهتها؟  • 

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة
ــة -  ــب مــن كل مجموع ــات واطل ــى مجموع ــع وقســم الطــالب ال ــة مــن المواضي  حضــر مجموع

مناقشــة موضــوع لمــدة 20 دقيقــة، بعــد انتهــاء الوقــت لــكل مجموعــة اطلــب منهــم االنضمام    
الــى مجموعــات جديــدة. ناقــش النشــاط مــع الطــالب )مــاذا تعلمــوا مــن أصدقائهــم، اختــالف    

اآلراء واالهتمامات، هل وجدوا أصدقاء يفكرون بنفس طريقتهم، وغيرها(.  
 احضــر طابــة صغيــرة الــى الصــف، واطلــب مــن الطــالب الجلــوس فــي دائــرة. علــى كل طالــب - 

ان يســأل ســؤال يتعلــق بشــخصية الفــرد ومســتقبله المنــي والدراســي ويمــرر الطابــة الــى    
الشــخص الــذي يريــده ان يجيــب عنهــا، وهكــذا دواليــك. بعــد انتهــاء النشــاط، ناقشــه مــع    

الطالب.  
 اطلــب مــن الطــالب تحضيــر بطاقــة يكتبــون عليهــا أســمائهم ومهنهــم المســتقبلية وهواياتهــم - 

ومادتهــم المفضلــة، وثــم تخيــل انهــم فــي حــدث اجتماعــي معيــن. عليهــم ان يتعرفوا علــى آخرين    
يشــاركونهم علــى األقــل بإحــدى هــذه العناصــر والتحــدث معهــم. بعــد انتهــاء النشــاط، ناقشــه    

مع الطالب.  
   اعــط كل طالــب ورقــة ليكتــب عليهــا نــص صغيــرة عــن نفســه دون كتابــة اســمه، ثــم طــي - 

الورقــة علــى شــكل طائــرة ورقيــة ورميهــا فــي الهــواء )يجــب ان يقــوم الطــالب برمــي األوراق    
بنفــس الوقــت(. ثــم علــى كل طالــب اختيــار ورقــة وقراءتهــا علــى صــوت عالــي وعلــى الكاتــب    
الورقــة تعريــف عــن نفســه. بعــد ذلــك اتــرك مجــال للطــالب الذيــن وجــدوا بعــض الســمات    

واالهتمامات المشتركة التحدث مع بعض. بعد انتهاء النشاط، ناقشه مع الطالب.  

الدرس األول الدرس األول
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النشـاط الثـاني: النشـاط األول: 

اكمل الجزء األول من الجدول بالمعلومات عنك.اكتب سؤالين تحت كل مجموعة  يمكن أن تطرحها على أشخاص خالل مناسبة اجتماعية او مهنية.

قــف وتجــول وتحــدث إلــى زمــالءك وحــدد االفــراد الذيــن لديهــم نفــس االســتجابة لــكل مربــع. عنــد تجــد 
شــخص مــا بنفــس االســتجابة، اكتــب اســمه فــي المربــع جــري اال تكتــب نفــس االســم مرتيــن. ســؤالين عــن مجــال مهني معين 

ســؤالين عــن فرصــة عمل، دور او وظيفة

ســؤالين عــن المتطلبــات التعلميــة للــدور او الوظيفة

ســؤالين عــن التحديــات في العمل

االختصاص

أناأنا

اسم زميل)ة(اسم زميل)ة(

المهارة األقوى

المهنــة المفضلة

أناأنا

اسم زميل)ة(اسم زميل)ة(

الخوف األكبر

القيمة  

أناأنا

اسم زميل)ة(اسم زميل)ة(

التعليــم الــذي تريــد تحقيقه

المــادة المفضلة

أناأنا

اسم زميل)ة(اسم زميل)ة(

الموهبــة المفضلة

الدرس األول الدرس األول
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تقــدم هــذه الورقــة بعــض األســئلة التــي يمكــن طرحهــا خــالل مناســبات اجتماعيــة او مناســبات لتطويــر 
ــة. تهــدف هــذه األســئلة تعريــف األشــخاص علــى بعضهــم البعــض وعلــى  الشــبكة والعالقــات المهني
مجاالتهــم المهنيــة والمؤسســات او الشــركات مــن اجــل مشــاركة المعلومــات والمســاعدة فــي الحيــاة 

المهنيــة.

ما هو دورك الحالي؟- 
كيف حصلت على الوظيفة او الدور؟- 
ما هي المشاريع التي تعمل عليها؟- 
هل هناك اية قرارات او خطوات تتمنى لو قمت بها في اول رحلتك المهنية؟- 
ما هي أبرز التحديات التي تواجهها في عملك او دورك؟- 
هل يمكنك ان تتطلع على سيرتي الذاتية؟- 
هل هناك أي فرص للتطوع في الشركة؟ - 
هل هناك اية شخص يمكنني التحدث معه؟- 
 كيف توصف العمل في شركتك؟- 
ما هي ابرز الصعوبات التي تواجه العمل؟- 
هل لديك أي نصائح لي؟- 
هل تعرف اية فرص عمل تناسبني؟ - 
ما هي اهدافك المهنية للمستقبل؟- 
ما هي المهارات التي ساعدتك للوصول الى أهدافك المهنية؟- 
ما هو مستوى التعليم التي تحتاجه للدخول لهذا العمل؟- 
ما هي التغييرات التي طرأت على مجال العمل؟- 

مقـدمة
الســيرة الذاتيــة وثيقــة تلخــص بإيجــاز ووضــوح الســيرة األكاديميــة والمهنيــة للفــرد وتتضمــن الشــهادات 
والمســتوى العلمــي، الخبــرات والوظائــف، المهــارات والمؤهــالت، االهتمامــات، العمــل التطوعــي، 
والمنــح والجوائــز التــي نالهــا الفــرد. يتــم ارســالها الــى أصحــاب العمــل خــالل البحــث عــن وظيفــة أو مــن 

أجــل الحصــول منحــة دراســية أو جائــزة، أو فرصــة للتدريــب والتطــوع.  

تعتبــر الســيرة الذاتيــة الفرصــة األولــى لتــرك انطبــاع جيــد عنــد أصحــاب العمــل وغالبــا مــا تــؤدي الــى تعزيــز 
فــرص صاحبهــا حصــول الفــرد علــى مقابلــة او وظيفــة. الســيرة الذاتيــة هــي مــن أهــم الوثائــق المكتوبــة 
لمهاراتهــم وخبراتهــم ومميزاتهــم،  والتســويق  أنفســهم  عــن  للتعريــف  يســتخدمها األشــخاص  التــي 
وإظهــار قيمتهــم الفريــدة ألصحــاب العمــل مــن أجــل الحصــول علــى الوظائــف أو فــرص التدريــب، لذلــك 
ــف مــع  ــب بعــض فــرص العمــل ارفــاق رســالة تعري ــاع.  تتطل ــة واالقن ــز بالفعالي مــن الضــروري ان تتمي
الســيرة الذاتيــة، والتــي تعتبــر علــى قــدر مــن األهميــة. رســالة التعريــف وثيقــة مــن صفحــة واحــدة ترفــق 
مــع الســيرة الذاتيــة عنــد التقــدم للحصــول علــى وظيفــة  تهــدف الــى تقديــم الفــرد لنفســه وشــرح لمــاذا 
هــو او هــي الشــخص المناســب للوظيفــة واضافــة معلومــات غيــر موجــودة فــي الســيرة الذاتيــة. كتابــة 
ــة وهــي  ــى مهن ــاح للحصــول عل ــف المفت ــة ورســالة تعري ــة ومهني ــة وفعال ــة واضح ــر ســيرة ذاتي وتطوي

مهــارة هامــة فــي عالــم عمــل اليــوم الــذي يتغيــر باســتمرار. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

اكتساب مهارات لكتابة سيرة ذاتية ورسالة تعريفية.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

كتـــابة الســـيرة الذاتيـــة

  الـدرس الثـاني

الدرس الثانيالدرس األول

نمـــوذج اتخـــاذ القـــرار المـــنطقي
قراءات إضافية 
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التـوجيهات

المقدمة

عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش مع الطالب السيرة الذاتية واستخداماتها: - 

ما هي السيرة الذاتية )CV(؟• 
لماذا نستخدم السيرة الذاتية؟• 
ماذا تتضمن السيرة الذاتية؟• 
ــي •  ــات الت ــا هــي التحدي ــاذا اســتخدمتها؟ م ــة؟ لم ــة الســيرة الذاتي ــة فــي كتاب ــد منكــم تجرب  هــل ألح

واجهتها؟   

إضــــــاءة:   الســيرة الذاتيــة وثيقــة تلخــص بإيجــاز ووضــوح الســيرة األكاديميــة والمهنيــة للفــرد وتتضمــن الشــهادات والمســتوى 
العلمــي، الخبــرات والوظائــف، المهــارات والمؤهــالت، االهتمامــات، العمــل التطوعــي، والمنــح والجوائــز التــي نالهــا الفرديحتــاج 
الطــالب إلــى ســيره ذاتيــة للتقــدم بطلــب للحصــول علــى وظيفــة، منحــة دراســية أو جائــزة، أو الحصــول علــى فرصــة للتدريــب 

او التطــوع.

النشاط األول

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واســأل الطــالب ان يلحظــوا العناصــر األساســية الموجــودة فــي - 
السيرة الذاتية، ثم اعطهم بعض الوقت للمناقشة.   

ــن الســيرة الذاتّيــة المعلومــات الشــخصّية مثــل اســم الفــرد، وطريقــة التواصــل، كرقــم الهاتــف، والبريــد  إضــــــاءة:   تتضمَّ
اإللكترونــي، الُمؤّهــالت التعليمّيــة: الشــهادة واســم الجامعــة، موقعهــا وســنة التخــرج. وفــي حــال عــدم التخــرج بعــد يتــم ذكــر 
الســنة والشــهر الــذي يتوقــع فيــه التخــرج. خبــرات العمــل: األعمــال التــي شــغلها الفــرد مــن األحــدث إلــى األقــدم مــع ذكــر اســم 
ــز التــي حــاز  المؤسســة وعنوانهــا، والمركــز الوظيفــّي والمســؤوليات والمــدة الزمنيــة، األعمــال التطوعيــة، المهــارات والجوائ
عليهــا الفــرد، باإلضافــة الــى ذكــر اســم شــخصين ومراكــز عملهــم وأرقــام هواتفهــم بريدهــم االلكترونــي، شــرط ان يكونــوا علــى 

علــم بقــدرات ومهــارات الفــرد وقــد وافقــوا علــى ادراج أســماءهم.

بعد ذلك اسال الطالب عن أنواع السيرة الذاتية.  - 

ــاءة:    الســيرة الذاتيــة الزمنيــة هــي النــوع األكثــر اســتخداما فــي عالــم العمــل لوضوحهــا وســهولة تحديثهــا. يذكــر هــذا  إضــــ
النــوع مــن الســير الذاتيــة وظائــف الفــرد فــي ترتيــب زمنــي عكســي ممــا يســمح ألصحــاب العمــل رؤيــة تطــور الحيــاة المهنيــة. أمــا 
الســيرة الذاتيــة الوظيفيــة تبــرز مهــارات ونقــاط قــوة الفــرد. ففــي هــذا النــوع مــن الســيرة الذاتيــة، يتــم تنظيــم المعلومــات فــي 
أقســام تســلط الضــوء علــى اإلنجــازات والمهــارات القابلــة للنقــل فــي مختلــف المجــاالت والوظائــف. عــادة مــا يســتخدم هــذا 
النــوع مــن الســيرة الذاتيــة مــن قبــل الخريجيــن الجــدد دون خبــرة فــي العمــل، واالفــراد الذيــن لديهــم ثغــرات فــي تاريــخ التوظيــف، 
ومــن يريــد تغييــر مجالــه المهنــي. هنــاك نــوع ثالــث مــن الســير الذاتيــة غيــر موجــود بيــن النمــاذج يمــزج جوانــب الســيرة الذاتيــة 
ــف المجــاالت  ــة للنقــل فــي مختل ــى المهــارات القابل ــة يســلط الضــوء عل ــوع مــن الســيرة الذاتي ــة. هــذا الن ــة والوظيفي الزمني

والوظائــف، فضــال عــن وظائــف الفــرد. 

 بالرجــوع الــى القــراءات اإلضافيــة اشــرح للطــالب بعــض النقــاط األساســية التــي تميــز الســيرة - 
الذاتية الفعالة.  

النشــاط الثاني

 بعــد ذلــك، اذكــر للطــالب ان فــي معظــم األحيــان تتطلــب طلبــات التوظيــف رســالة التعريــف - 
)cover letter( اطرح عليهم بعض األسئلة:   

هل قام احد منكم بكتابة رسالة تعريف من قبل؟ ما هي؟ لماذا تقدم؟- 

إضــــــاءة:   رســالة التعريــف وثيقــة مــن صفحــة واحــدة ترفــق مــع الســيرة الذاتيــة عنــد التقــدم للحصــول علــى وظيفــة  تهــدف 
الــى تقديــم الفــرد لنفســه وشــرح لمــاذا هــو او هــي الشــخص المناســب للوظيفــة، اضافــة معلومــات غيــر موجــودة فــي الســيرة 

الذاتيــة وتســليط الضــوء علــى الخبــرات والتجــارب والمهــارات المكتســبة ثــم تطلــب فرصــة لقــاء عمــل.

 وزع للطــالب نمــاذج الرســائل التعريفيــة واطلــب منهــم العمــل فــي مجموعــات لــو كأزواج - 
لقراءة الرسائل وتحديد العناصر التي تتألف منها، ثم ناقشها مع الطالب.  

خالصة
ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة - 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاط مكمل للدرس
اطلــب مــن الطــالب ان يحضــروا ســيرهم الذاتيــة الــى الصــف لتحســينها او قــم بتوزيــع نمــوذج - 

الســيرة الذاتيــة واطلــب منهــم إكمالهــا وكتابــة رســالة تعريــف لتقديمهــا الــى وظيفــة مــن اختيارهــم.

الدرس الثاني الدرس الثاني
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نصائــح لكتابــة الســيرة الذاتية
تتمثل الخطوة األولى بقدرتك على تحديد ووصف القرار الواجب اتخاذه.

 اكتــب تجاربــك المهنيــة بصيغــة الماضــي مســتخدما أفعــال تــدل علــى المهــام او المســؤوليات - 
التي قمت بها واالنجازات التي حققتها.    

 عــدل ســيرتك الذاتيــة عنــد كل مــرة تقــدم فيهــا علــى طلــب وظيفــة لتناســب متطلبــات - 
الوظيفة من مهارات وخبرات )دون تزييف المعلومات(.  

استخدم التعابير والعبارات الصحيحة وتجنب األغالط اللغوية واالمالئية.- 
راجع السيرة الذاتية قبل ارسالها وتأكد من اهتمامك بشكلها الخارجي.- 
حدث السيرة الذاتية باستمرار. - 
التزم بصفحة واحدة او صفحتين على األكثر عند كتابتك السيرة الذاتية.- 

كتابــة الرســالة التعريفية
ــا  ــي تقــدم عليه ــك الرســالة والوظيفــة الت ــن نفســك، دراســتك وســبب كتابت ــرف ع فــي المقدمــة ع
وســبب اهتمامــك بهــا. ثــم اذكــر المهــارات والميــزات التــي تجعلــك الشــخص المناســب للوظيفــة 
واربــط تجاربــك بمتطلباتهــا. يمكنــك ان تدعــم اجاباتــك باإلنجــازات التــي حققتهــا فــي الدراســة او العمــل 
التطوعــي او فــرص التدريــب او العمــل الســابق. بعــد ذلــك، بيــن لمــاذا تريــد الوظيفــة واهتمامــك 
بهــا والمؤسســة. اســتخدم النقــاط الموجــودة فــي الوصــف الوظيفــي واعــط أمثلــة مــن تجاربــك. فــي 
نهايــة الرســالة، اكتــب جملــة تبيــن حماســك وشــكرك وطلبــك للقــاء والتحــدث عــن الفرصــة. مثــال: 
شــكرا الضطالعــك علــى طلــب الوظيفــة. أتطلــع للقــاءك ومناقشــة كيــف مؤهالتــي تجعلنــي الشــخص 

األنســب لهــذه الفرصــة.

قراءات إضافية 

التـعريفية الرسـالة  نمـاذج 

الدرس الثاني

SAMPLE COVER LETTER 1 

Dear {Insert name if it is known}
 
Please find enclosed my CV in application for the post of  

The nature of my degree course has prepared me well for this position. It involved a 
great deal of independent research, requiring initiative, self-motivation, and a wide 
range of skills. For one course, {insert course name}, an understanding of the {insert 
sector} industry was essential. I found this subject very stimulating.

I am                          with                           and I should be very grateful for the  
opportunity                               . I am able to take on the responsibility of this position 
immediately, and have the enthusiasm and determination to ensure that I make a 
success of it.

Thank you for taking the time to consider this application and I look forward to hearing 
from you in the near future.

Yours sincerely
{Name and surname}

SAMPLE COVER LETTER 2 

Dear {Insert name if it is known}

I am writing to enquire if you have any vacancies in your company. I enclose my CV 
for your information.

As you can see, I have had extensive vacation work experience in                         , 
giving me varied skills and the ability to work with many different types of people. I 
believe I could fit
easily into your team.

I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I’m flexible, 
quick to pick up new skills, and eager to learn from others. I also have lots of ideas 
and enthusiasm. I’m keen to work for a company with a great reputation and high 
profile like [insert company name].

I have excellent references and would be delighted to discuss any possible vacancy 
with you at your convenience.

If you do not have any suitable openings at the moment, I would be grateful if you 
would keep my CV on file for any future possibilities.

Yours sincerely
{Name and surname}
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NAME

TELEPHONE EMAIL MOBILE

ADDRESS HOME

PROFESSIONAL PROFILE

FURTHER COURSES

CAREER SUMMARY

ADDITIONAL INFORMATION

INTERESTS

EDUCATION AND TRAINING

SKILLS AND EXPERIENCE 

SKILLS AND EXPERIENCE 

SKILLS AND EXPERIENCE 

Date Company, Job Title

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Date Company, Job Title

Date Company, Job Title

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

الدرس الثاني الدرس الثاني
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NAME

TELEPHONE EMAIL MOBILE

ADDRESS HOME

PROFESSIONAL PROFILE

SKILLS AND EXPERIENCE 

SKILLS AND EXPERIENCE 

CAREER HISTORY

Company Name Date
Job Title

Paragraph of Responsibilities

Achievement 1

Achievement 2

Achievement 3

Company Name Date
Job Title

Paragraph of Responsibilities

Achievement 1

Achievement 2

Achievement 3

Date Company, Job Title

Date Company, Job Title

EDUCATION AND TRAINING

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

FURTHER COURSES

ADDITIONAL INFORMATION

INTERESTS

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

الدرس الثاني الدرس الثاني
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NAME

TELEPHONE EMAIL MOBILE

ADDRESS HOME

PROFESSIONAL PROFILE

CORE STRENGHS

PROFESSIONAL EXPERIENCE

PROFESSIONAL EXPERIENCE CONT’D

Company Name Date
Job Title

Paragraph of Responsibilities

Achievement 1

Achievement 2

Achievement 3

Company Name Date
Job Title

Paragraph of Responsibilities

Achievement 1

Achievement 2

Achievement 3

EDUCATION AND TRAINING

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

Qualification, Establishment, Location, Date

FURTHER COURSES

ADDITIONAL INFORMATION

INTERESTS

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

Course, Establishment, Location, Date

الدرس الثاني الدرس الثاني
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مقـدمة
مقابــالت التوظيــف هــي احــدى األدوات التــي يعتمدهــا أصحــاب العمــل او القائمــون عليــه وموظفي او 
مــدراء دوائــر المــوارد البشــرية الختيــار وتوظيــف األشــخاص الذيــن يمتلكــون الخبــرة العمليــة والمؤهــالت 

والكفــاءات المطلوبــة لشــغل منصــب شــاغر وأداء مهامــه بشــكل جيــد.

ــن  ــة والقائمي ــن ترشــحوا للمقابل ــى المنصــب او الوظيفــة الذي ــن عل ــن المقدمي ــة العمــل هــي بي مقابل
ــر المؤسســة( او  ــرة المــوار البشــرية او مدي ــر دائ ــة فــرد )موظــف او مدي ــة. يجــري المقابل علــى المقابل
لجنــة مقابلــة تتألــف مــن مديــر دائــرة المــوارد البشــرية، صاحــب لعمــل، فريــق العمــل وغيرهــم. يعتمــد 
هــذا علــى حجــم المؤسســة وطبيعــة عملهــا. يتــم اختيــار المرشــحين للمقابلــة بعــض االطــالع علــى كافــة 
طلبــات التوظيــف المرفقــة بالســير الذاتيــة المســتلمة للمتقدميــن، التدقيــق فيهــا مــن اجــل فرزهــا 
واختيــار المرشــحين مقابلــة واســتثناء مــن ال يســتوفي شــروط ومتطلبــات الوظيفــة. بعدهــا، يتم االتصال 
بالمرشــحين وتحديــد مواعيــد للمقابلــة. عنــد المقابلــة، تطــرح مجموعــة مــن األســئلة تمكــن القائمين على 
ــة تعاملهــم  ــي وكيفي ــى المســتوى الشــخصي، المعرفــي والمهن ــى األشــخاص عل ــة التعــرف عل المقابل
مــع مواقــف قــد يواجهونهــا فــي العمــل. قــد تتطلــب بعــض المقابــالت مــن المرشــحين انجــاز اختبــارات 

قصيــرة لمهــارات متعلقــة بالوظيفــة.

كمــا وأنهــا تســمح للمرشــحين للمقابلــة التحــدث عــن نقــاط قوتهــم، انجازاتهــم، ميزاتهــم وخبراتهــم 
ــار  العمليــة وكيفيــة ارتباطهــا بالوظيفــة ليتأكــد القائميــن علــى المقابلــة او أصحــاب العمــل مــن االختي
الصحيــح لألشــخاص، فيكــون هــدف المتقــدم علــى الوظيفــة والمرشــح للمقابلــة اقناعهــم انــه األنســب 

لهــا. 

األهـداف
في نهاية هذه الحصة، سيتمكن الطالب من:

فهم ماهية مقابالت العمل وأهدافها.- 
التعرف الى أنواع مقابالت العمل.- 
اكتساب معارف ومهارات مقابالت العمل.- 
 التمرن على مجموعة من األسئلة واألجوبة الشائعة التي تسأل في مقابالت التوظيف.- 
المشاركة في مقابلة.- 

المـــواد المـطلوبة
لوح، أقالم، أوراق نشاطات مطبوعة على عدد الطالب

الوقــت المخصص
 45 - 50 دقيقة 

إضــــــاءة:  يتضمــن هــذا المخطــط نشــاطين فيهمــا خطــوات مفصلــة لكيفيــة التطبيــق وأوراق نشــاطات تــوزع علــى الطــالب، 
ــار نشــاط مــن هــذه  ــه المهنــي اختي باإلضافــة الــى مجموعــة مــن النشــاطات األخــرى المقترحــة. علــى ميســر االرشــاد والتوجي
النشــاطات لتطبيقهــا فــي حصــة واحــدة نظــرا لضيــق الوقــت. اطلــب مــن الطــالب تخصيــص ملــف لإلرشــاد والتوجيــه المهنــي 

واالحتفــاظ بــأوراق النشــاطات فيــه.

التـوجيهات

المقدمة

عرف بموضوع الحصة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطالب. - 
ناقش ماهية وأنواع وأهداف مقابالت التوظيف مع الطالب. - 

إضــــــاءة:   مقابــالت العمــل هــي احــدى األدوات التــي يعتمدهــا أصحــاب العمــل او القائمــون عليــه وموظفــي او مــدراء دوائــر 
ــة لشــغل  ــاءات المطلوب ــة والمؤهــالت والكف ــرة العملي ــن يمتلكــون الخب ــف األشــخاص الذي ــار وتوظي المــوارد البشــرية الختي

منصــب شــاغر وأداء مهامــه بشــكل جيــد.

ــة. يجــري  ــى المقابل ــن عل ــة والقائمي ــن ترشــحوا للمقابل ــى المنصــب او الوظيفــة الذي ــن عل ــن المقدمي ــة العمــل هــي بي مقابل
المقابلــة فــرد )موظــف او مديــر دائــرة المــوار البشــرية او مديــر المؤسســة( او لجنــة مقابلــة تتألــف مــن مديــر دائــرة المــوارد 

البشــرية، صاحــب لعمــل، فريــق العمــل وغيرهــم. يعتمــد هــذا علــى حجــم المؤسســة وطبيعــة عملهــا. 

.Skype أنواع المقابالت: المقابالت الشخصية، مقابالت على الهاتف، مقابالت الفيديو عبر تطبيق

اسأل الطالب عن تجاربهم السابقة مع مقابالت العمل. بعض األسئلة المقترحة:- 
ما كان هدف المقابلة؟• 
كيف حضرت للمقابلة؟ • 
ما هي التحديات التي واجهتها؟ • 
ما هي األمور التي تريد تحسنها؟ • 

 مقــــابالت التوظيــــف

  الـدرس الثـالث

الدرس الثالثالدرس الثالث
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النشاط األول

ــر لمقابلــة -   وزع الطــالب الــى مجموعــات واطلــب منهــم كتابــة خطــوات يقومــون بهــا للتحضي
وبعــض األســئلة التــي يمكــن ان يطرحهــا القيميــن علــى مقابلــة التوظيــف. اعــط الطــالب    
ــب إليهــم مشــاركة اجوبتهــم مــع  ــاز النشــاط. وبعــد انتهــاء الوقــت المحــدد، اطل الوقــت إلنج   

الصف واكتب اجوبتهم على اللوح على اللوح.   

إضــــــاءة:    تأكــد ان الطــالب يعرفــون ان علــى المرشــح للمقابلــة ان يقــوم ببحــث عــن المؤسســة والقــراءة عــن رؤيتهــا، خدماتها 
وغيرهــا عبــر االنترنــت او غيرهــا، مراحعــة ســيرهم الذاتيــة والرســالة المرافقــة المقدمــة الــى المؤسســة لتذكــر أبــرز النقــاط التــي 
ــة لبعــض  ــر األجوب كتبوهــا والتجــارب التــي ذكروهــا، قــراءة اإلعــالن الوظيفــي والمهــام المنوطــة بالوظيفــة الشــاغرة، تحضي

األســئلة الشــائعة فــي المقابــالت، كتابــة بعــض األســئلة للقيميــن علــى المقبلــة تتعلــق امــا بطبيعــة العمــل او المؤسســة.  

 بعــد النقــاش وزع للطــالب ورقــة أســئلة مقابــالت الوظيفــة المرفقــة مــع مخطــط الــدرس، ثــم - 
اعط الطالب وقت لقراءتها.  

النشــاط الثاني

 وزع أوراق النشــاط الثانــي وقســم الطــالب الــى أزواج واطلــب منهــم اختيــار 6 أســئلة لطرحهــا - 
علــى زمالئهــم فــي مقابلــة لــدور مــن اختيارهــم: أســتاذ، صحافــي، مهنــدس وغيرهــا وتدوينهــا    
علــى الورقــة. يمكنــك تغييــر األدوار بمــا يتناســب مــع االختصاصــات الموجــودة او المرغوبــة    
فــي الصــف. اشــرح لهــم انهــم ســيتبادلون دور المرشــح علــى المقابلــة والمقابــل او القيــم علــى    
المقابلــة. تأكــد ان كل طالــب قــام بلعــب الدوريــن كــي يتمكنــوا مــن فهــم هــذه العمليــة.    

اطلب منهم استخدام أوراق التقييم عند القيام بدور المقابل او القيم على المقابلة.  
 بعــد انتهــاء الطلــب مــن هــذا النشــاط، اســألهم عــن أبــرز التحديــات التــي واجهوهــا فــي دورهــم - 

كالمرشح على المقابلة وبعض االقتراحات لتحسين أداء زمالءهم في المقابلة.  

خالصة

ذكر الطالب بما تم التركيز عليه في الحصة.- 
ذكر الطالب باألهداف التعلمية التي حققوها.- 

نشــاطات أخرى مقترحة

 اعــرض بعــض أســئلة المقابلــة علــى الطــالب واطلــب منهــم اختيــار ثــالث أســئلة وكتابــة إجاباتهــا - 
وثم مشاركتها مع الصف.  

 اطلــب مــن الطــالب كتابــة نــص قصيــر يتضمــن وصــف لنفســهم )التعليــم، الخبــرة، االهتمامــات، - 
المهارات، نقاط القوة وتجربة بينوا فيها روح المبادرة والقيادة.  

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة خمــس اشــاء يجــب اال يقومــوا - 
بها خالل المقابلة، وثم مشاركتها مع الصف.  

 قســم الطــالب الــى مجموعــات واطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة أســئلة يمكــن ان يســألوها - 
للمقابل بعد انتهاء المقابلة.  

بعـض أسـئلة مقـابالت التـوظيف
أخبرنا عن نفسك.- 
لماذا تريد االنضمام الى شركتنا؟ - 
ما هي األسباب التي دفعتك للتقديم الى هذه الوظيفة؟- 
ما هي المهارات او التجارب التي تجعلك أفضل شخص للقيام يهذا العمل؟- 
هل قمت بهذا النوع من العمل في السابق؟ كيف كانت تجربتك؟- 
ما هي نقاط قوتك؟ ما هي نقاط ضعفك؟- 
اعط مثل عن تجربة او تصرف ابديت بها روح المبادرة والقيادة.- 
اعط مثل عن تجربة او حدث قمت فيه بحل مشكلة في العمل. - 
كيف يصفك اآلخرين؟- 

الدرس الثالثالدرس الثالث

نمـــوذج اتخـــاذ القـــرار المـــنطقي
قراءات إضافية 
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الوظيفة:

تاريــخ المقابلة:اســم المرشــح للمقابلة:

اســم المرشــح للمقابلة:

قيــم المرشــح للمقابلــة باســتخدام نظــام القيــاس مــن 1 )األدنــى( الــى 5 )األعلــى( فــي اكتــب أســئلة المقابلة أدناه.
المجــاالت التاليــة:  

١

2

3

4

5

٦

المظهــر ولغة الجســد

يرتدي لباس الئق
يحافظ على التواصل النظري خالل المقابلة

يحافظ على وضعية جسد مستقيمة طوال المقابلة
ال يفرط الحركة

يستخدم حركات اليد المناسبة

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

٣
٣
٣
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4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

المعرفــة والتواصل

يستمع الى األسئلة بعناية
يجاوب على األسئلة بإيجاز ووضوح

يذكر المؤهالت ونقاط القوة
يذكر مهارات متعلقة بالعمل

يركز على نقاط القوة
بين الحماس للعمل
حافظ على الهدوء

تحدث بصوت مناسب
بين معرفة بالمجال، الدور، الوظيفة والشركة

سأل أسئلة مناسبة للمقابل

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
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2
2
2
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 مقابلــة العمل
مقابلــة العمــل هــي الخطــوة األخيــرة قبــل قــرار التوظيــف. بعــض الجامعــات ولجــان المنــح أيضــا تخضــع 
المقدميــن لمقابــالت، لذلــك التحضيــر للمقابلــة وتجميــع المعلومــات والتعبيــر عــن نقــاط القــوة بإيجابيــة 

ووضــوح تزيــد فــرص حصــول الفــرد علــى الوظيفــة او المنحــة.

قبــل المقابلة

 قــم بالبحــث واســتخدم االنترنــت للتعــرف وتتعلــم عــن الشــركة او الجامعــة قبــل المقابلــة. اقــرأ - 
المعلومــات التــي تجدهــا وتعــرف علــى رؤيــة ورســالة الشــركة، القيــم والخدمــات التــي تقدمهــا    

والمشاريع التي تقوم بها.  
 راجــع ســيرتك الذاتيــة ورســالة التعريــف التــي قدمتهــا لتتذكــر التجــارب والمهــارات التــي ذكرتهــا - 

في طلب التوظيف والتي ترتبط بالوظيفة المعلنة.  
ــة -   اقــرأ وصــف الوظيفــة وفكــر ببعــض األســئلة التــي يمكــن ان تطــرح عليــك وتمــرن عــل إجاب

بعض األسئلة التي يمكن سؤالها.  

خــالل المقابلة
خــالل المقابلــة، جــاوب بوضــوح واختصــار وادعــم اجاباتــك بذكــر التجــارب والمهــارات التــي تتناســب مــع 

متطلبــات الوظيفــة. 

نهايــة المقابلة
عنــد نهايــة المقابلــة، اســأل المقابــل او القيميــن علــى المقابلــة بعــض األســئلة عــن الوظيفــة او 

بالوظيفــة. اهتمامــك  لتبيــن  المؤسســة 

بعــد انتهــاء المقابلة
بعــد انتهــاء المقابلــة، ارســل المقابــل رســالة تشــكر فيــه الفرصــة للمقابلــة والتعلــم عــن فرصــة العمــل 

والمؤسســة.

بعــض األســئلة الشــائعة التــي يتم ســؤالها فــي مقابالت العمل

هل يمكنك ان تخبرنا عن نفسك؟- 
لإلجابة على هذا السؤال لخص مسيرتك الدراسية والمهنية.   

لملذا تريد ان تنضم الى الشركة؟- 
اخبر المقابل كيف تتناسب أهدافك المهنية مع ما تعلمته عن الشركة.  

لماذا قدمت على الوظيفة؟- 
تحدث عن اهتمامك بالوظيفة والعمل.  

ما هي األمور التي تجعلك مناسب للقيام بالعمل؟- 
األفضــل الشــخص  تجعلــك  وقيمــك  وخبراتــك  ومهاراتــك  الشــخصية  ميزاتــك  كيــف  اشــرح    

للوظيفة.   
هل قمت بهذا النوع من العمل من قبل؟- 

تحدث عن التجارب واالعمال التي قمت بها.   
اعط مثل عن تجربة قمت باتخاذ مبادرة والقيادة في مشروع.- 
ماهي نقاط ضعفك؟- 

اذكر نقاط ضعفك وحولها الى نقاط قوة وتبيان كيف تعمل عليها لتطويرها.  
ما هي نقاط قوتك؟- 

اذكر بعض نقاط القوة التي ترتبط بالوظيفة.   

أمثلــة عــن أســئلة للمقابــل او القيم علــى المقابلة:

ما هي مسؤوليات المركز الوظيفي او الدور؟- 
ما هي أكبر التحديات التي سأواجهها في هذه الوظيفة؟- 
هل هناك أي فرص للتدرب قبل بدء العمل؟- 
هل سيكون هناك فرص لتحمل مسؤولية إضافية واكتساب خبرة اكبر؟- 
من هو مديري المباشر؟- 
ما هو حجم الفريق الذي سأنضم اليه؟- 

الدرس الثالثالدرس الثالث

نمـــوذج اتخـــاذ القـــرار المـــنطقي
قراءات إضافية 
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

والتـقييم المـراقبة 

أدوات جـمع األدلـة والمـعلومات
التوصــل الــى أحــكام ترتكــز إلــى بيانــات او أدلــة واضحــة حــول اســتخدام هــذا البرنامــج ونشــاطاته وأثــره 
علــى تعلــم الطــالب ضــروري لتحســين الممارســة والتأكــد مــن اســتفادة الطــالب منــه. المراقبــة 
ــة  ــق وبعــده باعتمــاد واســتخدام عــدة مصــادر للمعلومــات وأدوات جمــع األدل ــم خــالل التطبي والتقيي
تكــون صــورة شــاملة عــن تعلــم الطــالب واكتســابهم المعــارف والمهــارات والمواقــف االيجابيــة، وهــي: 
االســتبيان، المالحظــة الصفيــة للنقاشــات والتفاعــل، النشــاطات، المجموعــات المركــزة، النصــوص 

ــار مــن هــذه األدوات واســتخدامها فــي الصــف.  ــة للطــالب. يمكــن للميســر اختي التفكري

المالحظة الصفية )النقاشات، التفاعل( 

النشاطات

مجموعات مركزة

االستبيان

مجموعات مركزة

النصوص التفكرية للطالب

بعــد انتهــاء تطبيــق البرنامجخــالل التطبيــق او التعليم

اســتبيان
ضع إشارة )X( تحت المستوى الذي تراه مناسب لكل من العبارات التالية.

أسلوب التعليم

أسلوب التعليم أثار اهتمامي بالموضوع

أتيحت الفرصة للنقاشات وتبادل األفكار

استخدم الميسر األسلوب التفاعلي في الصف

مضمــون البرنامج والمعلومات

المعلومات سهلة وواضحة

مواضيع البرنامج شيقة ومفيدة

المعلومات ضرورية لي ولمساري المهني والتعليمي

النشاطات

ساهمت النشاطات بتعزيز فهمي للمواضيع

النشاطات سهلة ومفيدة

أضافت النشاطات معارف ومهارات جديدة

ال أوافقأوافقأوافق بشدةالعـــــبارة

مــا هــي الصعوبــات التي واجهتك؟

ما هي اقتراحاتك لتحســين األنشــطة؟

تعليقــات أخرى:

اكتــب ثالثــة أفــكار تعلمتها مــن البرنامج.

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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مالحظات أخرى

الصـفية المـالحظة  قائـمة 

يظهر الطالب ايحاءات وتعابير تبين انتباههم للميسر 
 ولزمالئهم وفهمهم للموضوع.

 يظهر الطالب تركيز مستمر خالل الشرح والنشاطات.

 يعبر الطالب عن اهتمامهم وحماسهم للموضوع.

 يشارك الطالب في الصف ويجابوا على األسئلة.

يعبر الطالب عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وثقة ويسألون 
 أسئلة مفيدة ومرتبطة بالموضوع.

يبين الطالب الثقة في إتمام النشاطات الفردية والعمل 
 بمجموعات.

 يعتبر الطالب النشاطات مفيدة وممتعة.

 يستطيع الطالب اكمال النشاطات ومناقشتها بشكل متقن.

 يبين الطالب االنفتاح، احترام لآلخرين واالبتعاد عن األحكام.

يستطيع الطالب ان يعبروا عن األهداف التعليمية والمعارف 
والمهارات التي اكتسبوها.

مالحظاتنعم ال

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني

النـشاطات الصـفية قائـمة لتـقييم 

 يلتزم الطالب باإلرشادات والتعليمات.

 تظهر إجابات الطالب فهم للموضوع.

 تظهر إجابات الطالب انفتاح، مرونة وتقبل للمواضيع المطروحة.

 يعبر الطالب عن أفكارهم بثقة وتسلسل.

يعطي الطالب أمثلة من حياتهم ويدعمون اجاباتهم بتحليل 
 منطقي.

 يبين الطالب فهم واع وايجابي ألنفسهم.

 ينجز الطالب النشاطات بسهولة ودون توجيهات كثيرة.

 يظهر الطالب القدرة على االبداع واالبتكار في انجاز النشاطات.

يستطيع الطالب استخدام المعلومات وتطبيقها بشكل يخدم 
 قراراتهم المتعلقة بالخيارات الدراسية والمهنية.

يربط الطالب فهمه لشخصياتهم بخياراتهم الدراسية والمهنية 
وعالم العمل.

غير مقبولمقبولجيد

مالحظات أخرى

برنـامج اإلرشـاد والتـوجيه المـهني
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المراقبة والتقييم المراقبة والتقييم

المـركزة المـجموعات 

أسئلة المجموعات المركزة

ماذا عرفت عن خيارات الدراسة ومهنة المستقبل قبل ان نبدأ البرنامج؟• 
ما هي األفكار التي غيرت طريقة تفكيرك بكيفية اختيارك لالختصاص في المستقبل؟• 
ما هي األمور التي سوف تقوم بها بشكل مختلف بعد البرنامج؟• 

يســتطيع الميســر طــرح أســئلة أخــرى تهــدف الــى تقييــم فهــم الطــالب للمواضيــع المقترحــة والتفكــر 
ــر البرنامــج علــى تفكيرهــم وســلوكياتهم. بتعلمهــم وتطبيقــه فــي حياتهــم اليوميــة، باإلضافــة الــى أث

التـفكري النـص 

اطرح احدى األسئلة التالية على الطالب واطلب منهم كتابة نص قصير لإلجابة عليها:

تحدث عن اإلنجاز الذي حققته في هذا البرنامج.• 
 مــا هــي برأيــك المهــارات التــي طورتهــا فــي هــذا البرنامــج؟ مــا هــي أهميتهــا فــي مجــال اختيــار مهنــة • 

المستقبل؟  
ما هي نقاط القوة التي تملكها وكيف يمكنك ان توظفها الختيار مهنة المستقبل؟• 
ما هي األفكار التي كونتها عن نفسك وبالتالي مهنتك المستقبلية؟• 
ما هي األمور التي احببتها في البرنامج؟ ما هي األمور التي لم تحبها؟ لماذا؟• 
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