الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة التعـليــم العـالـ ـ ـــــي

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضية السورية

Syrian Virtual University

وثيقة تعريف مقرر  :مهارات الدخول إلى سوق العمل
معلومات أساسية:
اسم المقرر

مهارات الدخول إلى سوق العمل

رمز المقرر

GBS303

ساعات الجلسات المسجلة

18

ساعات الجلسات المتزامنة

12

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

18

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

6

عدد الساعات المعتمدة

2

سوية المقرر

3

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة :ال يوجد
المقرر

الرمز

 -2الهدف من المقرر:

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب على مهارات الدخول إلى سوق العمل حيث يتناول كتابة السيرة الذاتية وأهم مكوناتها
التي يجب أن تتضمنها وأنواعها وقوالبها األكثر استخداماً وأيضاً كتابة خطاب التقدم ( )Cover Letterمن أجل التقدم
إلى عمل .يليها التعرف على مهارات التحضير الجتياز مقابلة العمل الشخصية وأهم النقاط التي يتوجب على المتقدم

للعمل أن يتداركها ويتصرف وفقها أثناء وبعد مقابلة العمل الجتيازها بنجاح .ومن ثم االنتقال إلى مهارات البحث عن

عمل وتخطيط المسار المهني الختيار الوظيفة المناسبة في سوق العمل .وبعدها االنتقال إلى مهارات التواصل

المطلوبة من جميع المتقدمين إلى العمل بكافة أشكالها الشفهية والكتابية ولغة الجسد وماهي معوقات التواصل والتعرف

إلى نقاط القوة والضعف في التواصل وأخالقيات وأدبيات العمل وطرق إعداد العروض التقديمية وقواعد تقديمها شفهيا
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وكتابيا وأمام جمهور الحضور وممارسة التواصل الشخصي مع اآلخرين .وأخي ًار التعريف بأساسيات كتابة المراسالت

اإللكترونية  .سيتم استخدام نماذج وقوالب وأشكال بيانية مساعدة لكل محور من المحاور.

 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

يتمكن الطالب من كتابة سيرته الذاتية وخطاب التقدم للوظيفة حسب قوالب معروفة واحترافية ويتعلم مكوناتها
وقراءتها وتقييمها.

 ILO2يتعلم الطالب مهارات اجتياز مقابلة العمل الشخصية بنجاح ويمارسها.
 ILO3يتعرف الطالب على مهارات البحث عن العمل.
ILO4

يتعرف الطالب على مهارات التواصل وأنواعه الشفهية والكتابية ولغة الجسد وتحليل نقاط القوة والضعف في التواصل
لديه وأدبيات وأخالقيات التواصل في العمل.

 ILO5يتمكن الطالب من استخدام مهارات إعداد وتقديم العروض التقديمية بشكل عملي.
 ILO6يتعرف الطالب على قواعد كتابة المراسالت اإللكترونية.
 -4محتوى المقرر 24 ( :ساعة حد أق صى مجموع الساعات المسجلة 12 ،ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)

المحصالت
التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

 -مهارات كتابة السيرة الذاتية

أنماط المهام
 تمارين )(TD
 وظائف

ILO1

3

2

3

2

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
ILO2

 -مهارات مقابلة العمل الفعالة

 تمارين )(TD
 وظائف

القسم العملي مع

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

التمرين

األول:

سيقوم

الطالب بالتمرن على كتابة

السيرة الذاتية وخطاب التقدم
للعمل حسب القوالب التي
سيتم تغطيتها وتزويده بها.

التمرين الثاني :حالة عملية
يستطيع الطالب من خاللها
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 حلقات بحث

التركيز على النقاط الهامة

 تجارب

الشخصية.

 مشاريع

 أخرى .....
 تمارين )(TD

مهارات البحث عن العمل

 وظائف
ILO3

1.5

1

4.5

3

في

التمرين

مقابلة

الثالث:

العمل

تمرين

عملي يضع الطالب من

 حلقات بحث

خالله خطة البحث عن

 مشاريع

عمل والمسار المهني له

 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD
 وظائف
ILO4

مهارات التواصل والتعاون

 حلقات بحث
 مشاريع

المناسبة وكيفية استخدامها

 تجارب

بالشكل األمثل

 تمارين )(TD
التقديمية

ILO5

 وظائف
4.5

3

1.5

1

ILO6

والتجارية

حالة عملية يقدم خاللها

 حلقات بحث
 مشاريع

يستخدم فيها مهارات إعداد

عرض

تقديمي

العروض التقديمية التي

 أخرى .....

تعلمها

 تمارين )(TD

التمرين السادس :تمرين

 وظائف

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 -5معايير التقويم:

التمرين الخامس  :وهي
الطالب

 تجارب

 -مهارات كتابة المراسالت اإللكترونية

يقوم

الطالب

بموجبها

بتعريف أشكال التواصل

 أخرى .....

 -مهارات إعداد وتقديم العروض

التمرين الرابع :حالة عملية

 أخرى .....

عملي يقوم الطالب بموجبه
بكتابة

بريد

الكتروني

واستخدام أهم تطبيقاته
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معايير التقييم لتحقيق المحصالت
على الطالب أن يظهر اإلمكانيات

ILO
Code

المحصالت التعليمية

ILO1

يتمكن الطالب من كتابة سيرته
الذاتية وخطاب التقدم للوظيفة
حسب قوالب معروفة واحترافية
ويتعلم مكوناتها وقراءتها وتقييمها

ILO2

يتعلم الطالب مهارات اجتياز مقابلة
العمل الشخصية بنجاح ويمارسها

ILO3

يتعرف الطالب على مهارات البحث يضع خطة إليجاد وظيفة في مجال
عن العمل
معين.

الالزمة للقيام باألنشطة التالية:
يكتب سيرته الذاتية كوظيفة عملية
ويكتب نموذج عن خطاب التقدم إلى
وظيفة ما.

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

X

عملي

X

امتحانات

X

عروض

ومقابالت

تقارير

X

يحدد ما هو المسموح وما هو
الممنوع القيام به أثناء مقابالت

X

X

X

العمل بكافة أنواعها.
X

X

X

يحلل نقاط القوة والضعف في
مهارات التواصل لديه الشفهية

يتعرف الطالب على مهارات والكتابية ولغة الجسد وتطوير

التواصل وأنواعه الشفهية والكتابية

ILO4

ولغة الجسد وتحليل نقاط القوة مهاراته في التواصل والتعرف على

X

X

X

X

والضعف في التواصل لديه وأدبيات
أدبيات وأخالقيات العمل المطلوبة
وأخالقيات التواصل في العمل

وتطبيق ماتعلمه بحالة عملية يزوده

بها المدرس.
تقديم حالة عملية يعرض

ILO5

فيها

يتمكن الطالب من استخدام مهارات
إعداد وتقديم العروض التقديمية
بشكل عملي
العروض من خالل تمرين عملي

مهاراته التي تعلمها في تقديم

X

X

X

X

يزوده به المدرس
استخدام البريد االلكتروني بطريقة

ILO6

يتعرف الطالب على قواعد كتابة عملية ومهنية ويثبت ذلك من خالل

املراسالت اإللكرتونية

التمرين العملي الذي يزوده به

المدرس.

X

X

X

X
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: أدوات ومختبرات القسم العملي-6
توصيفها

إسم األداة

: المراجع األساسية-7
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