
 

 :لجان التوجيه المهني تتكون

 مدٌر التدرٌب المهنً  رئٌسا (1

 رئٌس لسم التوجٌهً المهنً  ممرا (2

 مدٌر التعلٌم المهنً  عضوا (3

 وكالة الغوث  عضوا (4

 الموات المسلحة  عضوا (5

 مؤسسة التدرٌب المهنً  عضوا (6

 لسم التخطٌط  عضوارئٌس  (7

 

 المهني : التوجيه أهداف

بالمعلومات  األساسًالمهنً بشكل عام الى تزوٌد الطلبة فً مرحلة التعلٌم  التوجٌهتهدف عملٌة 

ومستوٌاتها والمهام  أنواعهاالمتعلمة بالمهن المختلفة الموجودة فً سوق العمل من حٌث 

 إلى, كما تهدف والمهارات المحتواة فً تلن المستوٌات ومسار ونوع التعلٌم والتدرٌب الالزم لها 

ممارسة هذا االختٌار وٌمكن  ختٌار السلٌم لمهنه المستمبل وتعرٌفهم بطرٌمة مساعدتهم على اال

 : أهمهاالخاصة  األهدافف العام من خالل مجموعة من تحمٌك هذا الهد

 رفة لدراتهم وبلورة مٌولهم المهنٌة .تعرٌض الطلبة لخبرات عملٌة متنوعة تساعدهم فً مع (1

 الطلبة تجاه العمل.تنمٌة المٌم واالتجاهات الصحٌحة لدى  (2

ن المختلفة الموجودة فً سوق العمل والمستوٌات مهبال أمورهم وأولٌاءتعرٌف الطلبة  (3

 المهنٌة المختلفة الموجودة فً كل منها.

تعرٌف الطلبة بالمهام والمهارات الالزمة لكل مستوى من المستوٌات المهنٌة فً كل مهنة  (4

 من المهن الموجودة فً سوق العمل.

بمسار وفرع التعلٌم والتخصص فً هذا الفرع المؤدي لكل مستوى  وأولٌاءلبة طتعرٌف ال (5

 مهنً وفً كل مهنة.

 بالمؤسسات التعلٌمٌة المتوفرة فً المملكة وما تمدمة كل منها أمورهم وأولٌاءتعرٌف الطلبة  (6

 تعلٌمٌة , والتوزٌع الجغرافً لهذه المؤسسات.من المسار والفروع والتخصصات ال

التوظٌف المتوفرة فٌه  إمكاناتالعمل من حٌث سوق بوالع  أمورهم وأولٌاءبة تعرٌف الطل (7

 والمتولع توفرها والمردود المادي المتولع لكل من الوظائف المختلفة فٌه .

 االختٌار الصحٌح لنوع التعلٌم ومهنة المستمبل . آلٌة إلىالطلبة  إرشاد (8

 الالزمة لتحمٌك اختٌاراتهم التعلٌمٌة. اإلجراءاتمساعدة الطلبة فً اتخاذ  (9

 

 



 مهام لسم التوجٌه المهنً :

 المهنً من خالل : التوجٌهعملٌة  أهدافالمهنً فً وزارة التربٌة والتعلٌم بتحمٌك  ٌهتم لسم التوجٌه

 المهنً. ٌة الالزمة لتنفٌذ نشاطات التوجٌهتحدٌد الهٌكل (1

 بمستوٌاتها المختلفة . المرحلة األساسٌةة للتوجٌه المهنً لطلبة الخطة السنوٌ إعداد (2

 رات الالزمة إلنجاح عملٌة التوجٌهالمهنً المٌدانٌة بالتوجٌهات والمؤش تزوٌد لجان التوجٌه (3

 المهنً.

على هذه لها وبلورة ما ٌترتب  واإلعدادالمهنً  للتوجٌهالتخطٌط الجتماعات اللجنة الوطنٌة  (4

 االجتماعات من لرارات ومتابعة تنفٌذها.

بالشكل المطلوب من  بإعمالهامن لٌامها  والتأكدالمهنً المٌدانٌة  متابعة تشكٌل لجان التوجٌه (5

 خالل الزٌارات المٌدانٌة.

اللجان  إلىصالها االمهنً و  بالتوجٌهاألخرى المتعلمة  اإلعالمٌةالنشرات و المواد  إعداد (6

 المٌدانٌة

مهنً السنوٌة و التً تشمل تمٌٌم تنفٌذ هذه ال تنفٌذ خطة التوجٌهمٌة حول االتمارٌر الخت إعداد (7

 الخطة, و تمدٌمها للجهات المختصة فً الوزارة و متابعة تنفٌذ التوصٌات الواردة فٌها.

التخطٌط لتدرٌب المائمٌن على عملٌة التوجٌه المهنً على كافة المستوٌات ومتابعة ذلن مع  (8

 الجهات الممولة داخلٌا وخارجٌا.

الثانوٌة المهنٌة بالمعلومات حول إمكانٌة التشغٌل الذاتً ومتابعة ذلن تزوٌد طلبة المرحلة  (9

 مع الجهات التً تعمل فً هذا المجال.

 إعداد البٌانات والتمارٌر حول أنشطة التوجٌه المهنً المختلفة. (11

 تنفٌذ المهام اإلدارٌة المختلفة الالزمة لعمل المسم. (11

 

ثالثة بحٌث تتكامل جهود هذه اللجان لتحمٌك األهداف تشكٌل لجان التوجٌه المهنً على المستوٌات ال

 العامة لعملٌة التوجٌه المهنً: 

 اللجنة الوطنٌة للتوجٌه المهنً: -1

لعدد من  إلى إضافة األساسًفً الجهات المشرفة على التعلٌم  االختصاصٌنتتشكل هذه اللجنة من 

 ذوي االختصاص:

 التعلٌم المهنً ....... رئٌسا. إدارةمدٌر  -1

 رئٌس لسم التوجٌه المهنً ومتابعة الخرٌجٌن......... ممررا. -2

 مدٌر التوجٌه المهنً فً مؤسسة التدرٌب المهنً ..... عضوا. -3

 مندوب وكالة الغوث الالجئٌن.......عضوا. -4

 .......عضوا..األردنمندوب غرفة صناعة  -5

 .......عضوا..األردنمندوب غرفة تجارة  -6

 عضوا........مندوب الثمافة العسكرٌة. -7

 .......عضوا. مندوب الشركة الوطنٌة. -8

 .......عضوا.مندوب هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات المهنٌة والتمنٌة. -9



 .......عضوا. مندوب وزارة التعلٌم العالً. -11

 .......عضوا. التخطٌط فً وزارة التربٌة والتعلٌم. إدارةمندوب  -11

 .......عضوا. مندوب المركز الوطنً للموارد البشرٌة. -12

 .......عضوا. مندوب جمعٌة المدربٌن. -13

 المدارس الخاصة........عضوا. جمعٌة مندوب -14

  لجنة التوجٌه المهنً فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم -2

 تتشكل هذه اللجنة فً كل مدٌرٌة من مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم على النحو الالتً:

 المدٌر الفنً  -1

 .....................ممرراً.تعلٌم المهنً رئٌس لسم ال -2

 اإلرشاد التربوي..............عضوا.رئٌس لسم  -3

 رئٌس لسم التخطٌط التربوي...............عضوا. -4

 رئٌس لجنة التطوٌر التربوي فً المدٌرٌة..............عضوا. -5

 ..............عضوا.مدٌر مدرسة مهنٌة -6

 ..............عضوا. مدٌرة مدرسة مهنٌة. -7

 ..............عضوا. درسة أساسٌة.مدٌر م -8

 / المنطمة.ءالمهنً فً المحافظة/ اللوا مدٌر مركز التدرٌب المهنً التابع لمؤسسة التدرٌب -9

 ..............عضوا.

 ..............عضوا. من مدارس الثمافة العسكرٌة ضمن المدٌرٌة. أساسٌةمدٌر مدرسة  -11

 ..............عضوا. مدٌر/ مدٌرة مدرسة خاصة ضمن المنطمة. -11

 ..............عضوا. مندوب غرفة الصناعة ضمن المنطمة. -12

 

 لجنة التوجٌه المهنً فً المدرسة -3

تتشكل فً كل مدرسة أساسٌة أو ثانوٌة بها شعب تعلٌم أو اإلناث لجنة مدرسٌة للتوجٌه المهنً على 

 النحو اآلتً:

 ٌساً.مدٌر / مدٌر المدرسة ...........................رئ -1

 ...............ممرراً. المرشد التربوي / المرشدة التربوٌة... -2

 ...............عضوا.فً المدرسة رئٌس لجنة التطوٌر التربوي -3

 مربً الصفوف الثالثة العلٌا فً المدرسة بوالع معلم لكل صف ...............عضوا. -4

 معلم / معلمة التربٌة المهن..............عضوا. -5

 

  



 لجان التوجيه المهني :واجبات 

 : اآلتٌةتموم كل من لجان التوجٌه المهنً بمستوٌاتها المختلفة بالمهمات 

  

 ا ( اللجنة الوطنية للتوجيه المهني :

 

 : األتًتشمل مهمات هذه اللجنة 

ملٌة التوجٌه المهنً وبرامجه التوعٌة المهنٌة الخطوط العرٌضة والمؤشرات لع إعداد (1

 على مستوى المملكة .

تزوٌد مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم بالمعلومات حول والع التعلٌم المهنً وتوزٌع فروعه  (2

 وتخصصاته .

الستخدامها فً برامج التوعٌة المهنٌة فً المدارس او من خالل  إعالمٌةمواد  إعداد (3

 المحلٌة المختلفة . اإلعالموسائل 

ات التربٌة والتعلٌم متابعة تنفٌذ خطط التوجٌه المهنً وبرامجه على مستوى مدٌرٌ (4

 والمدارس.

 لجان التوجٌه المهنً فً مستوٌاتها المختلفة . أعضاءالتخطٌط لتدرٌب  (5

 التوعٌة المهنٌة . ألعمالالتمٌٌم الختامً  (6

جمع المعلومات حول والع ومستمبل سوق العمل وتزوٌد لجان التوجٌه المهنً المختلفة  (7

 بها .

 

 

 التربية والتعليم :ب( لجنه التوجيه المهني في مديرية 

 

 تشمل مهمات هذه اللجنة األتً :

إعداد خطة للتوجٌه المهنً فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم تتضمن إجراءات مبرمجة  (1

 زمنٌا تهدف إلى تحمٌك أهداف عملٌة التوجٌه المهنً فً المدٌرٌة.

خطة للتوجٌه المهنً لطلبة من مدارس المدٌرٌة بوضع  أساسٌةتكلٌف كل مدرسة  (2

 وأولٌاء أمورهم تشمل إجراءات مبرمجة زمنٌا للتنفٌذ .المدرسة ن تل

المواد  وإٌصالالالزمة لعملٌة التوجٌه المهنً فً المدٌرٌة  اإلعالمٌةالمواد  إعداد (3

 مدارس المدٌرٌة وبرمجة استخدامها . إلىالواردة من الوزارة  اإلعالمٌة

التً تصممها لتلن الغاٌة متابعة تنفٌذ خطط المدارس للتوجٌه المهنً والبرامج  (4

 لضمان تحمٌك الفائدة المرجوة منها .

 لد تحتاجه لجان التوجٌه المهنً المدرسٌة .تدرٌب  أيتوفٌر  (5

 .تمكن المدارس من تنفٌذ برامج توجٌه مهنً فاعلهالمساندة التً تمدٌم الخدمات  (6

رس المدٌرٌة تمٌٌم برامج التوجٌه المهنً وإجراءات التوعٌة المهنٌة التً تتم فً مدا (7

 وتزوٌد الوزارة بالتمارٌر حول ذلن .

 



 ج( لجنة التوجيه المهني المدرسية :

 تشمل مهمات هذه اللجنة األتً :

إعداد خطة تفصٌلٌة للتوجٌه المهنً لطلبة المدرسة وتوعٌتهم وأولٌاء أمورهم مهنٌا لٌتم  (1

ٌا وتخدم كافة تنفٌذها عل مدار العام الدراسً , بحٌث تكون هذه الخطة مبرمجة زمن

 أغراض التوجٌه المهنً والتوعٌة المهنٌة .

 تنفٌذ خطة التوجٌه المهنً على شكل برامج محددة المتغٌرات . (2

التعاون مع لجنة المدٌرٌة للتوجٌه المهنً لجمع المعلومات عن سوق العمل فً المنطمة من  (3

 حٌث المهن الموجودة وأنواع التعلٌم المناسبة لها .

 المدرسة على تعرف لدراتهم الجسمانٌة والعملٌة ومٌولهم المهنٌة .مساعدة طلبة  (4

العمل  أماكنات التوعٌة المهنٌة كالتنسٌك مع العملٌة الالزمة لتنفٌذ نشاط اإلجراءاتاتخاذ  (5

نوي زٌارتها ومرافمة الطلبة فً تلن الزٌارات , والتنسٌك مع مومؤسسات التعلٌم المهنً ال

 وتوزٌعها .... الخ. اإلعالمٌة المحاضرٌن , وتحضٌر المواد

المتوخاة منه  األهدافعلى تدرٌس مبحث التربٌة المهنٌة فً المدرسة بحٌث ٌحمك  اإلشراف (6

االتجاهات االٌجابٌة نحو العمل واإلحساس بالمدرات الفعلٌة والتعرف إلى لدى الطلبة كتنمٌة 

 التعلٌم المهنً .

 هنٌة وتزوٌد المدٌرٌة بها .إعداد التمارٌر التمٌمٌة لبرامج التوعٌة الم (7

 تدرٌب معلمً المدرسة فً مجال التوجٌه المهنً . (8

 

 


