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 المقدمة : 
 
تليتة تدتيتت  التي يستتدد الياتا التمتتتي عتي   األساسية ركيزةيعد قطاع الشباب ال        

م ياالتلل  تتولا التمتتعتاه ااتتاتتاز تتزايتداز بقهتا وبدتاه  وداوهت  وتطتور    وتقدتت 
 ويصتعب  لتيامتوامت  الشتباب  التتيتشتكاله ال الكثير تتن ادا  أنغير  وتشكالتام  
 .  حياتام بتختلف تياديداا ودواحياا لا  اسلبي اتأثير تتا يتر تواماتاا 

العولتتة  التتي أعرزتاتائدة التلبدة بغيوم التغيراه الستريعة عي ظل الظروف الساو      
واهتطراباه تبتدو بتمتلاتا  ظواارتن دتج  داا وتا  اائلة التكدولومية ال الدمازاهوا

حقوالز  التي باتهبظاللاا الكثيف  لا التمتتعاه  لقيداتمة  ن السياسة العالتية التي ت
عهتالز  تن ادعكاستاه تلت   تترا واألوالكتوار   واألزتتاهلحروب ا بسببللتمارب 

الدفسي بوصف  وسيلة ععالة عي  اإلرشاد أاتية تتهح اإلدسادي  التمارب  لا السلو  
تتدرمام عتي  ثتم دختولام الماتعتة ابتتداه تتنتسيرتام الدراسية  أثداهتقديم الد م للطلبة 

ة تستتا دبالدفستتي  اإلرشتتاد تقتتوم  تليتتة إل لاتتا الدراستتية وحتتتا تختترمام تداتتا  تراح
  وزيتادة عتر   وأاداع الطالب عي رسم الخطط الدراسية التتواعقة تي قدرات  وتيول  

عتي االختيتار الستليم لدتوع الدراستة   وكتلل  حتل التشتاكل الدماح تتن ختالل تستا دت  
 والتعليتاه .  األدظتةالدراسية تثل تشاكل سوه التواعق وتشاكل االدسمام تي 

يكفتتل تقتتديم اتتل   إرشتتاد يتطلتتب وهتتي بردتتاتج  ةاإلرشتتاديتقتتديم الختتدتاه  إن      
التختصتين  األعترادقتوم بت  تمتو تة تتن ت ادشتاط إل أن اتلا البردتاتج يتثتلالخدتاه   

 أسسيقوم  لا  اتدظت اتخطط الا الدشاط التؤالين لخدتة دتو الفرد وتكيف    يتهتن
 ةواألدشتتتط اإلمتتتراهاه بتتتر تمتو تتتة تتتتن  إرشتتتادية لتيتتتة تستتتتادف تقتتتديم ختتتدتاه 

اتاتتم وتحقيتتق ل إلتتاوالفعاليتتاه   ترتتتي عتتي الداايتتة لتحقيتتق حامتتاه الطلبتتة لتصتتل باتتم 
وكلل  زيتادة    والا التواعق الدفسي واالمتتا ي وتعالمة التشكاله التي يعادون تداا

الستتلوكياه التتتي تتتؤالام   وإكستتابامتام عتتي اتختتال القتتراراه وتحتتتل التستتؤولية اقتتدر
 ة .للدماح عي حياتام التستقبلي

 
 هي :  اإلرشاديةالعملية  أهداف إنعلماً 

 تطوير الدظام التربو  وتوعير التداخ التداسب للطلبة .   -أ
 . ةـــتقديم التشورة التربوية والدفسية التتخصصة للطلبة اللين يواماون تشكاله تتدو  -ب
ام ر اية وتتابعة الطلبة لو  التحصيل التتددي للوقوف  لتا أستباب التلكتؤ عتي تستيرت -مـ

 العلتية وتقديم التشورة والتومي  الالزتين لام . 
دراستتة الظتتواار الستتلوكية والتشتتكاله التتتي قتتد تظاتتر عتتي حيتتاة الطلبتتة وتتتؤثر ستتلباز عتتي  -د

 تستوياتام العلتية وتواعقام الدفسي واالمتتا ي . 
 ح  الطلبة  لا ارتياد التكتباه وزيارة تعار  الكتب واألدشطة العلتية .  -اـ
 
 
 
 
 
 
 



 

 :البرنامج اإلرشادي
 2102-2102 ةالدراسي سدةلل اإلرشاد البرداتج  عأنوعي هوه تا تقدم       
 : يأتيثالثة تراحل وكتا  يتهتن

 
 بداية العام الدراسي : ) استقبال الطلبة (  األولىالمرحلة 

 طلبة السدة الدراسية االولا .  -أ
 طلبة السدواه الدراسية االخرى .  -ب
 

 لبة السنة الدراسية االولى : ) الفئة أ ( : ط
 إمراه لقاه توسي تي الطلبة يحهر  رؤساه األقسام التختلفة يتم عيــ  تا يأتي : -
تقتتديم دبتتلة واعيتتة  تتن القستتم التتل  قبتتل عيتت  الطالتتب   تتتن حيتت  تاريختت  وتدريستتيي   -أ

 وتوقع  عي الكلية . 
 التواد الدراسية التي تدرس عي القسم أو الكلية .  -ب
تية االختصا  الل  يقدتت  القستم والطبيعتة العلتيتة والعتليتة للدراستة عتي للت  أا -مـ

 القسم والتستقبل التادي لكل اختصا  . 
 التعريف بالقوادين واألدظتة والتعليتاه الماتعية بدرمة كاعية تن الوهوح .  -د
 التعريف باألخالقياه التطلوبة داخل الحرم الماتعي .  -اـ
إلرشتتاد الفر يتتة والوحتتدة االرشتتادية وطبيعتتة  تلاتتا عتتي الكليتتة التعريتتف بلمدتتة ا -و

 والتعريف بطريقة ترامعتاا عي حال احتياج الطالب للل  . 
 تسا دة الطلبة المدد  لا التواعق تي البيئة الماتعية .  -ز
 االستتاع إلا الطلبة والتعرف  لا آرائام وتقترحاتام .  -ح
ديتة والرياهتية واالدبيتة وتشتميعام وتستا دتام استقصاه الطلبتة لو  التوااتب الف -ط

 عي تدتية تواابام . 
تدظتتيم زيتتاراه تدتظتتتة للطلبتتة المتتدد التتا التكتبتتاه يقتتوم التدريستتيون بتدظيتاتتا  - 

 وبالتعاون تي تدتسبي التكتباه . 
 

 :  األخرى( : طلبة السنوات  ) الفئة ب
 القسم يتم عياا :  يسييتدربحهور  أقساتامتي الطلبة عي  ـةتوسع اهلقاه إمراه -
الدفسي عي تسا دتام وحل تشاكلام الدراستية والدفستية  اإلرشادتو ية الطلبة بدور  -أ

 .  اإلرشاديةبالوحدة واالمتتا ية وكيفية االتصال 
  كتل حستب  ةالمديتد سدة الدراسيةدبلة  ن التواد الدراسية عي اليقدم التدريسيون   -ب

 التادة التي يقوم بتدريساا . 
وتتطلبتاه الدراستة تتن ستا اه التدوام  واألدظتتةقتديم توهتيحاه  تن التعليتتاه ت -مـ

 التوحد واالدهباط .  الزىوالتوقيتاه والغياب وتعليتاه 
واالتتحادتاه والغيابتاه  والتحاهتراهالدراستية التتعلقتة بالتدتااج  كالهشرح التشت -د

 .  للسدة الدراسية التاهيةوالدتائج 
وتالئتتتة لستتير  إثتتراه أكثتترتصتتوراه الطلبتتة لمعتتل البيئتتة الماتعيتتة  إلتتااالستتتتاع  -اتتـ

 العتلية الدراسية . 



 

للطلبة الراغبين بالحصتول  لتا الدراساه العليا التستقبلية بالدسبة  إتكاداهتوهيح  -ز
  الشااداه العليا وتشميعام  لا لل  . 

 
 :المرحلة الثانية 

االول ولقتاه ارشتاد  ثتادي عتي بدايتة  تدظيم لقاه ارشاد  عي بداية الفصل الدراسي -0
 الفصل الدراسي الثادي يقدم عي  تا يلي : 

 واألعكتارالوقتائي لتحصتين الطلبتة تتن العتاداه الستلوكية الخاطئتة  اإلرشاداستخدام  -أ
 .  سلبية والتتطرعةال
 كالتامللتعتتترف  لتتتا تشتتت األستتتتاهاستتتتبيان تفتتتتوح للطلبتتتة وبتتتدون لكتتتر  إمتتتراه  -ب

 .  وتعاداتام
 لمتيي الطلبة .  واإلرشاديةيم االستشاراه الدفسية واالمتتا ية تقد -مـ
دراستتة الظتتواار الستتلوكية والتشتتكاله التتتي يعتتادي تداتتا بعتت  الطلبتتة وتستتا دتام  -د

  لا التخل  تداا . 
 
حتتتول القهتتتايا التتتتي تتتتدور عتتتي الوستتتط المتتتاتعي التدريستتتيين  آراهالتعتتترف  لتتتا  -2

لاتتل   التقترحتتة الحلتتول بشتتأن وآرائاتتمة وتشخيصتتام لتشتتكالتام ولتشتتكاله الطلبتت
 التشكاله . 

تدظيم لقاهاه دورية يحهراا الطلبة والتدريستيين والقتائتين  لتا العتليتة التعليتيتة  -2
الفعتتال لغتتر  تشتتخي  وتعالمتتة الستتلبياه وتعزيتتز  حالحتتوار الصتتريتعتتتتد  لتتا 
 االيمابياه . 

بتة لو  التحصتيل العلتتي التتدخف  الطل لتتابعتةالعلتية  األقساماالتفاق تي رؤساه  -4
 .  ةالدراسي ياتاملتتابعة تستو اإلرشاديةاللمدة  إلا

 ن الدوام والتعرف  لا تشتاكلام وتستا دتام  لتا تتابعة حااله الطلبة التتغيبين  -5
  دوام . ـوتومي  ادلاراه لام باخبار اولياه اتورام  ن تستوى التزاتام عي الحلاا 

 الفرد  والمتعي لحل تشاكل الطلبة .  رشاداإل أسلوباستخدام  -6
 عي التمااله الدفسية والعلتية واالمتتا ية والثقاعية .  ية وتثقيفددواه تو  إقاتة -7
تتولا لمدة االرشاد التركتز  عتي الماتعتة غقتد ورشتة  تتل ختالل الدصتف الثتادي  -8

 يل الخطـة . تن السدة الدراسية للمان الفر ية لالرشاد عي الكلياه لتتابعة تدف
 إدتتتانللتو يتتة بتختتاطر  قيتتام الكليتتاه با تتداد بردتتاتج وقتتائي يتهتتتن  قتتد دتتدواه -9

الصحية والدفسية الدامتة  تن ستوه استتخدات  وتتأثير   واآلثار واالدترده الحاسوب
عهال  ن بتراتج وقائيتة أخترى للتو يتة بتختاطر  التواعق الدفسي واالمتتا ي . عي

 ه.التدخين والكحول والتخدرا
التكتباه والبحت   تن كتل التستتمداه  ارتيادتشميي الطلبة  لا التداعس العلتي و -01

واتاحتتة الفرصتتة لطلبتتة الدراستتاه العليتتا الرتيتتاد التكتبتتاه عتتي تمتتال تخصصتتام 
  بساولة . 

تفعيتتل الدشتتاطاه الطالبيتتة وحتت  الطلبتتة  لتتا التشتتاركة الفا لتتة عياتتا بتختلتتف  -00
رياهتية لتقويتة أواصتر العالقتاه الفديتة والمتتا ية والوا ثقاعيةالعلتية وال تومااتام

 .  أخرىتن ماة  والتدريسييناالمتتا ية بين الطلبة تن ماة وبين الطلبة 
 



 

 لطلبة السنة المنتهية :  :المرحلة الثالثة 
 :  يأتيلقاه يحهر  الطلبة والتدريسيين يتداول تا   قد -
الفتر   إيهتاححياتام العتلية تتن ختالل تايئة طلبة التراحل التدتاية للتخرج وبده  -أ

 التادية حسب اختصاصاتام .  لفر ا إلاالتتاحة لام وتومياام 
القبتول عتي الدراستاه العليتا وتتا اتي تتطلبتاه اتل  الدراستاه  بإتكاديتاهالتعريف   -ب

 .  وإتكاداهوتا تدطو   لي  تن عر  
  ة تعد لالا الغر  . تن خالل استبادتداقشة التواد الدراسية وطريقة التقويم  -مـ 
وهتتوابطاا وتعريتف الطلبتتة بالستلوكياه الصتتحيحة  وإمراهاتاتاتداقشتة االتتحادتتاه  -د

 عي االتتحاداه . 
 لتتا  أو ترحلتتة أو قستتم التخصصتتة لكتتل شتتعبة اإلرشتتاديةالتركيتتز عتتي الستتا ة  -اتتـ

وكتلل  كيفيتة تدظتيم  أدائاتاالتوهو اه الااتة تثل االستتعداد لالتتحادتاه وكيفيتة 
التقبولتة عتي  األخالقيتاهفاله التخرج بالدسبة للتراحتل التدتايتة بتتا يدستمم تتي ح

 تي التحاعظة  لا المو الدراسي عياا . الماتعة   
 ستتير  لتتا اإلشتترافالتعاتتد عتتي  أوالفر يتتة عتتي الكليتتة  اإلرشتتاديةاللمدتتة  إشتترا  -و

 .  وسالتتاا االتتحادية  اإلمراهاه
 

 :المقترحات 
الدفستي  باإلرشتادتتن التتخصصتين  اإلرشتاديةتلين بالوحتداه يكون العتا أنيفهل  -0

 عي  لم الدفس حصراز .  التتخصصين أووالتومي  التربو  
هتتن توقتي الكليتة   بريد الكترودتيباا و اخاص اتوقع إرشاديةيكون لكل وحدة  أن -2

عهتالز  اإلرشتاديةالوحتدة  إلاتشاكلام وتعاداتام   ن طريق  إرسال بإتكان الطلبة 
 الماتعية .  واألدظتةالتستمداه والتعليتاه   لا آخرالطالع  ن ا

تتي وكيفيتة التواصتل  اإلرشتاديةتوهتيحية لعتتل الوحتدة  تلصتقاهو كتيبتاهتوزيي  -2
 .  الطلبة

 إلتتاالدفستتي  باإلرشتتادوالتتخصصتتين  اإلرشتتاديةالوحتتداه عتتي العتتاتلين  اشتترا  -4
 ل  تلام . االطالع  لا آخر التستمداه عي تما تن أملدوراه تطويرية 

الفر يتة عتي الكليتاه    تمتو تة تحاهتراه بعدتاوين تحتددة تدفتلاا اللمتان إ داد  -5
تثتتل توهتتو اه إدارة الوقتته   وتاتتاراه االتصتتال والحتتوار الدتتامح  وتاتتاراه 

حتتتل التشتتتكاله والتعاتتتتل تتتتي القتتتراهة الستتتريعة  وأساستتتياه التفتتتوق الدراستتتي و
 .وغيراالشخصية الدامحة و واتل الدماح عي الحياة وتقوتاه ااألصدقاه 

 
 
 
 
 
 
 

                       


