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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم      
 جامعة اجلوف       

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 ادميي والطاليبمركز اإلرشاد األك

  

حسب  والطالبات للطالب ملقدمةااإلرشادية  اخلدماتمجيع كليات اجلامعة يوضح  تقرير عن
 (القرايت –طربجل – سكاكا)الفروع 

 مقدمة: -
كل كلية لاجلامعة يف اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي والوعي الفكري  وطالبات لطالب املقدمةاخلدمات اإلرشادية حصر هبدف التقرير  

املمارسات والندوات وورش العمل اليت  وأهم ،كليات القرايت(  –كليات طربجل -على حدة حسب الفرع الذي تنتمي إليه )كليات سكاكا
اإلرشادية اجليدة وفق متطلبات املمارسات الصادرة عن هيئة تقومي التعليم مارسات امللتحقيق  ؛يف اإلرشاد األكادميي والطاليبت نفذ

 واالحتياجات اإلرشادية لطالب وطالبات اجلامعة.
بة ألقسام الطالباتالنس النسبة ألقسام الطالب الكلية  

 67.62 45.42 السنة األولى المشتركة
 80.22 56.53 كلية الطب

مالحظة : العدد والنسبة اجمالي للطالب  35.63 كلية طب األسنان
 والطالبات

 100.00 100.00 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 36.57 22.52 كلية الصيدلة

 69.77 53.55 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 0.00 35.88 كلية الهندسة
 9.40 11.10 كلية العلوم

 19.61 42.28 كلية الشريعة والقانون
 2.67 32.13 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 29.89 89.17 كلية التربية
 20.54 26.32 كلية المجتمع بسكاكا

 19.77 35.02 كلية العلوم واآلداب بطبرجل
 63.70 61.24 برجلكلية المجتمع بط

 4.15 12.51 كلية العلوم واآلداب بالقريات + كلية المجتمع بالقريات
 9.11 15.76 كلية العلوم التطبيقية بالقريات
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم      
 جامعة اجلوف       

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 ادميي والطاليبمركز اإلرشاد األك

  

حسب  والطالبات للطالب ملقدمةااإلرشادية  اخلدماتمجيع كليات اجلامعة يوضح  تقرير عن
 (القرايت –طربجل – سكاكا)الفروع 

 مقدمة: -
كل كلية لاجلامعة يف اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي والوعي الفكري  وطالبات لطالب املقدمةاخلدمات اإلرشادية حصر هبدف التقرير  

املمارسات والندوات وورش العمل اليت  وأهم ،كليات القرايت(  –كليات طربجل -على حدة حسب الفرع الذي تنتمي إليه )كليات سكاكا
اإلرشادية اجليدة وفق متطلبات املمارسات الصادرة عن هيئة تقومي التعليم مارسات امللتحقيق  ؛يف اإلرشاد األكادميي والطاليبت نفذ

 واالحتياجات اإلرشادية لطالب وطالبات اجلامعة.
بة ألقسام الطالباتالنس النسبة ألقسام الطالب الكلية  

 67.62 45.42 السنة األولى المشتركة
 80.22 56.53 كلية الطب

مالحظة : العدد والنسبة اجمالي للطالب  35.63 كلية طب األسنان
 والطالبات

 100.00 100.00 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 36.57 22.52 كلية الصيدلة

 69.77 53.55 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 0.00 35.88 كلية الهندسة
 9.40 11.10 كلية العلوم

 19.61 42.28 كلية الشريعة والقانون
 2.67 32.13 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 29.89 89.17 كلية التربية
 20.54 26.32 كلية المجتمع بسكاكا

 19.77 35.02 كلية العلوم واآلداب بطبرجل
 63.70 61.24 برجلكلية المجتمع بط

 4.15 12.51 كلية العلوم واآلداب بالقريات + كلية المجتمع بالقريات
 9.11 15.76 كلية العلوم التطبيقية بالقريات
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 الكلية
 أقسام الطالبات اقسام الطالب

عدد 
 الطالب

اجمالي عدد 
 المستفيدين

عدد 
 البرامج

متوسط عدد 
 المستفيدين

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالبات

إجمالي عدد 
 المستفيدات

عدد 
 البرامج

متوسط عدد 
 المستفيدات

النسبة 
 المئوية

 67.62 474.67 6 2848 702 45.42 370.20 15 5553 815 السنة األولى المشتركة

 80.22 125.14 7 876 156 56.53 149.25 12 1791 264 كلية الطب

 مالحظة : العدد والنسبة اجمالي للطالب والطالبات 44 35.63 54.875 8 439 154 كلية طب األسنان

كلية العلوم الطبية 
 100 1113 1 1113 1113 100 559 1 559 559 التطبيقية بسكاكا

 36.57 73.50 10 735 201 22.52 41.44 9 373 184 كلية الصيدلة

كلية علوم الحاسب 
 69.77 328.60 15 4929 471 53.55 184.20 15 2763 344 والمعلومات

 0.00 0.00 0 0 0 35.88 180.84 31 5606 504 كلية الهندسة

 9.40 86.67 6 520 922 11.10 59.60 10 596 537 كلية العلوم

 19.61 130.00 17 2210 663 42.28 418.15 13 5436 989 كلية الشريعة والقانون

كلية العلوم اإلدارية 
 2.67 42.33 3 127 1583 32.13 235.20 5 1176 732 واإلنسانية

 29.89 183.80 5 919 615 89.17 107.00 8 856 120 كلية التربية

 20.54 23.00 3 69 112 26.32 10.00 3 30 38 كلية المجتمع بسكاكا

كلية العلوم واآلداب 
 19.77 504.17 35 17646 2550 35.02 318.33 49 15598 909 بطبرجل

 63.70 50.96 23 1172 80 61.24 46.55 22 1024 76 كلية المجتمع بطبرجل

كلية العلوم واآلداب بالقريات 
 4.15 156.85 13 2039 3781 12.51 154.80 10 1548 1237 + كلية المجتمع بالقريات

كلية العلوم التطبيقية 
 9.11 22.60 73 1650 248 15.76 18.43 23 424 117 بالقريات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥

 سكاكا(. كلياتباجلامعة  فرع)واًل: أ
 األوىل املشرتكة عمادة السنة  -  1

 شطر الطالب -أ
 املستفيدين  املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية

 616 استقبال وإرشاد الطالب وتوجيههم حنو القاعات الدراسية 
 552 الب ومركز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعة.استقبال الطلبة املستجدين ابلتنسيق مع عمادة شؤون الط

 616 .1440/  1439للعام الدراسي األوىل املشرتكة برانمج هتيئة الطالب اجلدد وتوجيههم للدراسة ابلسنة   

 14 إضافة املقررات الدراسية لطالب املتعثرين دراسياً.
 رات وأثر التأخري على الطالب.جولة إرشادية للتأكيد أبمهية احلضور مبكراً للمحاض -
 جولة إرشادية للتأكيد اباللتزام ابلزي الرمسي داخل العمادة. -

616 

 عقد االجتماع األول بني املرشد األكادميي والطالب ويشمل التايل:
 الرتحيب ابلطالب. -
 تعريف الطلبة مبهام املرشد األكادميي واخلدمات اليت يقدمها  -
 بدون أعذار طبية حيرم من املقرر. %25إذا جتاوزت نسبة غيابة  التأكيد على الطالب -
 تعريف الطلبة مبواعيد الساعات املكتبية واإلرشادية للمرشد الطاليب خالل أايم األسبوع. -
 التأكيد على تسليم األعذار الطبية. -
 تذكري الطالب ابلالئحة واألنظمة والتعليمات. -
 اإلعالانت على البالك بورد بشكل دوري.  التأكيد على ضرورة متابعة لوحة -
 االلتزام بتعليمات اجلامعة وأمهها مينع التدخني داخل احلرم اجلامعي. -
 شكر الطلبة على حضور االجتماع. -

616 

 11 يف حماضرة بعنوان: أمهية علم اإلحصاء والعملية اإلحصائية يف التنمية الوطنية.األوىل املشرتكة مشاركة طالب السنة  -

 529 ورش عمل عن التعامل مع البالك بورد وموقع اخلدمات اإللكرتونية للطالب  -
 14 حصر الطالب املتعثرين وإرشادهم لتجاوز التعثر الدراسي.  -
 40 حماضرة توجيه مجعي بعنوان: تنظيم الوقت -
 616 نشرة إرشادية حول االستعداد لالختبارات  -
 66  احلرم اجلامعي زايرات للمكتبة املركزية يف -
 616 الرد على االستفسارات والشكاوى على موقع اخلدمات االلكرتونية. -
 616 ظهراً. 3صباحاً حىت  8استقبال الطالب يف وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب واإلجابة على االستفسارات اليومية من الساعة  -
   15 فكري مشاركة طالب العمادة يف حضور حماضرة الوعي ال -



٦

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات   اخلدمات اإلرشادية

 414 .األوىل املشرتكة حفل استقبال الطالبات املستجدات يف عمادة السنة  -

 عقد االجتماع األول بني املرشدة األكادميية والطالبات ويشمل التايل: -
 الرتحيب ابلطالبات. -
 مبهام املرشدة األكادميية واخلدمات اليت تقدمها  تعريف الطالبات -
 بدون أعذار طبية حترم من املقرر. %25التأكيد على الطالبة إذا جتاوزت نسبة غياهبا  -
 تعريف الطالبات مبواعيد الساعات املكتبية واإلرشادية للمرشدة الطالبية خالل أايم األسبوع. -
 التأكيد على تسليم األعذار الطبية. -
 تذكري الطالبات ابلالئحة واألنظمة والتعليمات. -
 التأكيد على ضرورة متابعة لوحة اإلعالانت على البالك بورد بشكل دوري.  -
 االلتزام بتعليمات اجلامعة. -
 شكر الطالبات على حضور االجتماع. -

496 

اسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدر  -
 لالختبارات...اخل

450 

 496 نشرة إرشادية حول االستعداد لالختبارات عرب موقع اخلدمات اإللكرتونية  -
 496 الرد على االستفسارات والشكاوى على موقع اخلدمات االلكرتونية. -
 496 ظهراً. 3صباحاً حىت  8 واإلجابة على االستفسارات اليومية من الساعة استقبال الطالبات يف وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب -

 
   اإلرشادية  املقدمة للطالب والطالبات اخلدمات برامج  جمموع -ج

 عدد الربامج الشطر
 15 الطالب
 6 الطالبات
 21 اجملموع
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 كلية الرتبية  - 2
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين  باملقدمة للطال اخلدمات اإلرشادية

 40 استقبال الطلبة املستجدين ابلتنسيق مع عمادة شؤون الطالب ومركز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعة. -
عقد لقاءات إرشادية لتعريف الطلبة ابلبيئة اجلامعية والكلية وأقسامها العلمية وتعريفهم ابملرشدين األكادمييني، ونظم ولوائح  -

 علق بالئحة االختبارات ونظام الدراسة. اجلامعة، وما يت
176 

 150 تعرف على مرشدك األكادميي -
 100 أمهية االرشاد الطاليب واألكادميي  -
 120 حماضرة إرشادية عن تنمية القيم اإلجيابية. -

 100 حماضرة إرشادية عن األمن الفكري. -

 100 حماضرة إرشادية عن حل املشكالت. -

 70 ية عن مهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد لالختبارات.حماضرة إرشاد -

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات اخلدمات اإلرشادية

 100 استقبال الطالبات املستجدات ابلتنسيق مع عمادة شؤون الطالب ومركز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعة -

الطالبات ابلبيئة اجلامعية والكلية وأقسامها العلمية وتعريفهم ابملرشدات األكادمييات، ونظم ولوائح عقد لقاءات إرشادية لتعريف  -
 اجلامعة، وما يتعلق بالئحة االختبارات ونظام الدراسة. 

 مت رفع الئحة اجلامعة والالئحة التأديبية على البالك بورد جلميع الطالبات

308 

رشاد األكادميي وتقدمي خدمات متميزة للطالبات حث الطالبات على حضور احملاضرات وعدم عقد لقاءات إرشادية لتفعيل اال -
 الغياب االستعداد لالختبارات...اخل

306 

عقد ورشة عمل مع أعضاء هيئة التدريس ابلكلية لتعريفهم مبهام املرشد األكادميي وشرح املمارسات اإلرشادية اجليدة والتوقيع على  -
 وثيقة املرشد.

17 

 79 عقد ورشة عمل بعنوان إدارة الوقت  -

 126 عقد ورشة عمل بعنوان دور املرشد األكادميي يف حتصني الطالب من االحنراف الفكري   -



۸

  اإلرشادية املقدمة للطالب والطالبات  اخلدمات جمموع-ج
 عدد الربامج الشطر
 12 الطالب
 6 الطالبات
 18 اجملموع

 
 
 

 كلية الصيدلة -3
 الطالبشطر  -أ

 املستفيدين   املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية
 28 فعاليات حفل الرتحيب ابلطالب املستجدين

 28 ورشة عمل حول ماهية اإلرشاد األكادميي ودور املرشد األكادميي والطالب يف العملية اإلرشادية
 28 ورشة عمل لتعريف الطالب ابلالئحة التأديبية والئحة االختبارات

 28 ورشة عمل لتدريب الطالب على البالك بورد
 9 حماضرة عن كيفية التغلب على توتر االختبارات

 176 توزيع الطالب على املرشدين األكادمييني 
مراجعة  –التأجيل واالنقطاع عن الدراسة  –تقدمي اخلدمات املتنوعة لإلرشاد األكادميي )االعتذار عن مقرر او فصل دراسي 

 عمليات احلذف واالضافة(-معاجلة املشكالت اليت تعوق الدراسة-الدراسيةاخلطة 
68 

 6 حصر ومساعدة الطالب املتعثرين
 2 حصر الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات    اخلدمات اإلرشادية

 54 فعاليات حفل الرتحيب ابلطالبات املستجدات -
 54 رشة عمل حول ماهية اإلرشاد األكادميي ودور املرشد األكادميي والطالب يف العملية اإلرشاديةو  -
 54 ورشة عمل لتعريف الطالبات ابلالئحة التأديبية والئحة االختبارات -
 54 ورشة عمل لتدريب الطالبات على البالك بورد -



۹

 90 ةحماضرة عن اجملاالت املختلفة ملمارسة مهنة الصيدل -
 214 توزيع الطالبات على املرشدات األكادمييات  -
 –التأجيل واالنقطاع عن الدراسة  –تقدمي اخلدمات املتنوعة لإلرشاد األكادميي )االعتذار عن مقرر او فصل دراسي  -

 عمليات احلذف واالضافة(-معاجلة املشكالت اليت تعوق الدراسة-مراجعة اخلطة الدراسية
190 

 2 عدة الطالبات املتعثراتحصر ومسا -
 20 حصر وتشجيع الطالبات املوهوابت -
 3 حصر الطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة -

 
 جمموع اخلدمات املقدمة -ج

 عدد الربامج الشطر
 9 الطالب
 10 الطالبات
 19 اجملموع

 
 كلية العلوم -4
 شطر الطالب -أ

 دين املستفي  املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية
 51 احلذف واإلضافة -
 42 ركن استقبال الطالب اجلدد -
 63 حفل استقبال الطالب اجلدد -
 50 تعريف الطالب اجلدد كيفية االستخدام األمثل لبوابة الطالب -
 40 زايرة مكتبة اجلامعة -
 28 ملتقي اإلرشاد األكادميي والطاليب -
 80 التسجيل املبكر -

 20 ي كلية العلوم لسوق العملبرانمج أتهيل خرجي -
 150 دقائق األوىل من احملاضرات لتعريف الطالب اجلدد اإلرشاد األكادميي 10محلة معك للتميز بتخصيص  -
 72 حفل ختام األنشطة -



۱۰

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات    اخلدمات اإلرشادية -

 20 احلذف واإلضافة -
 20 الطالبات املستجداتركن استقبال  -
حفل استقبال الطالبات املستجدات ابلكلية وتكرمي املتفوقات ابلرتم االول والثاين لقاء إرشادي مفتوح مع وكيلة الكلية ورئيسات  -

 .اللجان ومنسقات األقسام املختلفة لإلجابة عن أي استفسارات ختص الطالبات
54 

64 
 

 3 تخدام البوابة االلكرتونية للطالب"حماضرة ارشادية بعنوان "كيفية اس -
 34 ملتقي اإلرشاد األكادميي والطاليب -
 100 التسجيل املبكر -
 200 ابلرتم االول والثاين دقائق األوىل من احملاضرات لتعريف الطالب اجلدد اإلرشاد األكادميي 10محلة معك للتميز بتخصيص  -
 12 ت من االحنرافات الفكريةدور املرشدة الطالبية يف حتصني الطالبا -
 22 صناع النجاح -
 80 حفل ختام األنشطة -

  :جمموع اخلدمات املقدمة-ج
 عدد الربامج الشطر

 10 الطالب
 11 الطالبات

 21 اجملموع
 

 :كلية الطب -5
 :طالبات-ب    طالب-أ الشطرين:

 املستفيدين   املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية
 منسويب الكلية ة الرؤية والرسالة واألهداف يف وحدة اإلرشاد ابلتعاون مع الطلبة إعداد وإجاز  -
 35 االجتماع ابملرشدين وتسليم وشرح وثيقة عمل املرشد -
 35 ترمجة مناذج اإلرشاد للغة االجنليزية -
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 تقدمي شرح للنظام األكادميي للكلية  -
 امعة اجلوفتقدمي شرح للوائح والنظم اليت ختص الطالب جب -

 طالب 264
 طالبات 156

 طالب 70 ورشة عمل "دالالت املتعاطي للمخدرات -
 طالب 264 إعداد وإجازة مشروع ملف السرية واإلجناز -

 طالبات 156
 طالب 80 ندوة مبناسبة اليوم العاملي لإليدز -
 طالب 264 كلية الطب-إعداد وإجازة الئحة اإلرشاد األكادميي والطاليب -

 طالبات 156
 جلسات اإلرشاد اجلماعي اليت هتدف إىل: -

 شرح األهداف واملخرجات التعليمية للوحدة
 شرح متطلبات التقييم املستمر وتوزيع الدرجات اخلاص ابلوحدة

 طالب 174
 طالبات 94

)املرحلة قبل 
-2-1السريرية)

3) 
 جلسات اإلرشاد املهين اجلماعي اليت هتدف إىل: -

 ص السريري وجماالت التخصص الدقيق فيهالتعريف ابلتخص
 التعريف بكيفية التطوير العلمي واملهين واملؤسسات املرموقة يف جمال التخصص

 طالب 90
 طالبات 62

)املرحلة السريرية 
(4-5) 

 طالب فقط 50 تقدمي االستشارات العلمية والبحثية يف جمال التخصص للخرجيني -
 –)اخلرجيني 

 طالب فقط(
 ومتابعة التدريب امليداين يف املستشفيات أثناء الدراسة يف املرحلة السريرية )السنة الرابعة واخلامسة( اإلشراف -

 تقدمي االستشارات الختيار التخصصات الطبية من خالل اإلرشاد املهين عرب الشعب السريرية ابلكلية. -

ية ومساعدة الطالب يف استيفاء بعض هذه املتطلبات تقدمي ورشة عمل حول متطلبات اهليئة السعودية للتخصصات الطب -
 يف فرتة ما قبل التخرج

تقييم األداء والتقومي لفرتات التدريب الصيفية للطالب ما قبل التخرج واليت تؤدي يف مراكز الرعاية الصحية األولية  -
 واملستشفيات التعليمية

 طالب 264 إعداد قوائم اإلرشاد وحتديد الساعات اإلرشادية -
 حتميل لوائح االختبارات ولوائح االنضباط وغريها عرب منصة اإلرشاد يف البالكبورد - طالبات 156

 .%15متابعة الغياب وإصدار التنبيهات يف حال بلغت نسبة الغياب  -
 %20التعاون مع منسقي الوحدات التعليمية يف إصدار خطاابت اإلنذار إذا بلغت نسبة الغياب  -
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 .%25التعاون يف استصدار قرارات احلرمان من االختبارات يف حال جتاوز نسبة الغياب  -
 متابعة الساعات اإلرشادية وعمل املرشدين -
 إنشاء منوذج الكرتوين لتقدمي األعذار -
  متابعة التحصيل العلمي يف االختبارات الفصلية والنهائية   -
  احلذف واالعتذار   مساعدة الطالب يف اختاذ قرارات -
 طالب 2 اإلشراف على التشغيل الطاليب ومتابعة العقود واالستحقاقات -

 طالبات 2
العمل مع جلنة األنشطة الطالبية واجمللس االستشاري الطاليب على إقامة األنشطة وتشجيع الطالب على املشاركة يف  -

 الفعاليات اليت تنظمها الكلية أو على مستوى اجلامعة
 طالب 264
 طالبات 156

 طالب 5 تكوين جلنة خاصة ابلطالب املتعثرين واحلاالت اخلاصة -
 وحدة اجلودة  استيفاء مناذج اجلودة -

  :جمموع اخلدمات املقدمة-ج

 مشرتكة بني الشطرين 29عدد الربامج   

 
 :  والقانونكلية الشريعة  -6

 أ : ) شطر الطالب( 

 املستفيدين  الب املقدمة للط اخلدمات اإلرشادية
 طالب. 200 عقد حفل استقبال الطالب املستجدين. -
 طالب. 70 أمهية املرشد الطاليب يف وقاية الشباب من االحنرافات الفكرية.عقد ورشة عمل حول  -
 ب.طال 120 عقد حماضرة ارشادية عن مهارات التفكري واألمن الفكري ابلتعاون مع اندي نور بعمادة شؤون الطالب. -
 اجلميع إعداد مطوية تعريفية عن وحدة اإلرشاد ومهامها. -
 اجلميع إعداد مطوية عن الية تقدمي الغياب املعتمدة من الكلية -
 اجلميع عمل معرض إرشادي دائم عند مدخل الكلية  -
الطالب )مناوبة عمل نشاط إرشادي يومي على مدار الساعة عند مدخل الكلية لإلجابة على تساؤالت واستفسارات  -

 يومية(.
 اجلميع

 طالب. 80 .اإلرشاد األكادميي لكلية الشريعة والقانونعقد ورشة عمل حول  -
 طالب. 110 حماضرة عامة بعنوان أضرار املخدرات وطرق الوقاية منها. -
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 شطر الطالبات: -
 املستفيدات  املقدمة للطالبات    اخلدمات اإلرشادية

 400 ات يف عملية احلذف واالضافة وحل مشكالت الطالبات املتوقع خترجهنمتابعة الطالب -
 200 املشاركة يف حفل استقبال املستجدات الذي نظمته عمادة شؤون الطالبات -
 - توزيع الطالبات اجلدد على املرشدات االكادمييات -
 200 اللقاء التعريفي للمستجدات -
 40 الدراسيحماضرة ارشادية حول طرق التفوق  -
 50 تنمية القيم اإلجيابية لدى طالبات اجلامعة ودورها يف حتقيق اهلوية الوطنية  -
 30 حماضرة ارشادية حول أسباب وعالج التأخر الدراسي -
 600 منشط االستشارات القانونية بعنوان )لن يسلب حقي( -
 200 اللقاء االرشادي األول للطالبات -
 30 ملنظور الشرعي والطيبالزواج الناجح من ا -
 40 أمهية التعاون مع االخرين -
 50 كيف ختتار ختصصك  -
 50 اعداد البحث العلمي  -
 30 واجبات املعلم واملتعلم من منظور الفقه االسالمي -
 40 مهارات االستذكار اجليد واالستعداد لالختبارات النهائية -
 30 شباب التمكني -
 20 ثيةطرق املناهج البح -

 جمموع اخلدمات املقدمة -ج
 عدد الربامج الشطر

 13 الطالب
 17 الطالبات

 30 اجملموع

 طالب. 150 ورشة عمل بعنوان كيف ختتار ختصصك. -
 طالب. 350 إلرشاد األكادمييإجراء استبياانت تفاعل الطالب مع خدمات ا -
 طالب. 100 ورشة عمل بعنوان مهارات االستذكار اجليد واالستعداد لالختبارات النهائية. -
 طالب. 300 إجراء استبياانت قياس الوعي املعلومايت واملهارى. -



۱٤

 كلية طب االسنان -7
 الطالباتالطالب و  الشطرين: -أ

 املستفيدين  املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية
 47 حفل استقبال الطالب والطالبات املستجدين -
 5 يات حفل الرتحيب ابلطلبة املستجدين حتت رعاية معايل مدير اجلامعةمشاركة وحدة اإلرشاد فعال -
 176 اللقاء اإلرشادي األول بعنوان مهام وحدة اإلرشاد ودور املرشد األكادميي يف العملية اإلرشادية -
 38 وورشة عمل مع املرشدين األكادمييني -
نظام البالك بورد وكيفية التسجيل فيه والتعامل معه وامهيته على  –ين مشرف وحدة التعليم اإللكرتو -لقاء الدكتور حممد موسى  -

 الصعيدين.
29 

وامهيته ومسؤولية   والطاليب عن ماهية اإلرشاد األكادميي- والطاليب عضو وحدة االرشاد األكادميي-لقاء الدكتور حممد كساب  -
 متميزة ي الناجحة ليحصل الطالب على خدمة إرشاديةكال من املرشد األكادميي والطالب جتاه عملية االرشاد األكادمي

29 

 4 مشاركة وحدة اإلرشاد بكلية طب األسنان حماضرة بعنوان الرتبية البيئية يف حتقيق األمن الفكري  -
منه يف  مشاركة وحدة اإلرشاد بكلية طب األسنان حماضرة بعنوان التواصل الطاليب لدى طالب وطالبات اجلامعة وكيفية االستفادة -

 احلماية من االحنرافات الفكرية 
6 

أقامت وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب على مسرح كلية طب األسنان، ندوة لكافة طالب الكلية بعنوان )مهارات التواصل يف  -
ة اإلرشاد منسق وحد الدكتور خالد الرهاوى جمال طب األسنان( ضمن الدورات التطويرية وورش العمل لطالب الكلية، قدمها

 ( ثالثة وتسعون طالباً من الكلية.93األكادميي والطاليب ابلكلية، وذلك حبضور )

93 

د/ بدر  ضمن سلسلة من اللقاءات الطالبية للعام اجلامعي واليت حيرص عليها سعادة وكيل اجلامعة / عميد كلية طب االسنان -
دراسية منفصلة عن األخرى والبنني منفصل عن البنات وتناقش  الزارع، مت عمل اجتماع مع مجيع الطالب والطالبات كل سنة

 سعادته مع اجلميع حول املشاكل اليت واجهتهم أثناء سري العملية الدراسية وكيفية حلها، وذلك كالتايل:

 

 طالب السنة األوىل / الفصل الدراسي الثاين ـ حبضور معظم الطالب. -
29 

 حبضور معظم الطالب.-سي الثاينطالب السنة الثانية / الفصل الدرا -
28 

 طالب السنة الثالثة / الفصل الدراسي الثاين حبضور معظم الطالب. -
23 

 طالب السنة الرابعة / الفصل الدراسي الثاين ـ حبضور معظم الطالب. -
24 
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 19 طالب السنة اخلامسة / الفصل الدراسي الثاين ـ حبضور معظم الطالب. -
 6 رشاد بكلية طب األسنان حماضرة بعنوان شبابنا حافظ لدينة مساهم يف وطنه.مشاركة وحدة اإل -

 املقدمة:جمموع اخلدمات -ج
 عدد الربامج الشطر
 15 الطالب
 15 الطالبات
 30 اجملموع

 
 كلية علوم احلاسب واملعلومات -8
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين اجنازات الكلية يف جمال اخلدمات اإلرشادية  -
إعداد وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب ابلكلية الجتماع سعادة عميد كلية علوم احلاسب ابلطالب اجلدد من أجل التهيئة  -

 النفسية وتيسري ادماجهم أبقسام الكلية املتعددة.
25 

 استكمال ربط الطالب اجلدد مبرشديهم األكادمييني من أعضاء هيئة التدريس ابلكلية.  -
 الطالب القدامى مع مرشديهم  مع استمرار -

 

90 
255 

  345 توزيع دليل التوجيه واإلرشاد األكادميي على الطالب اجلدد يف بداية الفصل الدراسي -

  345 اإلرشاد فيما يتعلق بعمليات احلذف واإلضافة للطالب -
وحول سبل تطويرها من خالل مقرتحات اجتماع منسقي اإلرشاد األكادميي للتشاور حول خطة االرشاد األكادميي ابلكلية  -

عملية تطرح من كل قسم وذلك حتت اشراف وحدة االرشاد األكادميي كما يقع التعرض ملشكل استمرار ربط طالب قدامى 
 مبرشدين غادروا الكلية ألسباب متعددة كإهناء عقودهم مثال.

 هم أو ألسباب أخرى.فك ارتباط الطالب القدامى ملرشدين غادروا الكلية بسبب إهناء عقود -

 امرشد 44
 

 طالبا 50

  345 استالم كشف أبمساء طالب اإلرشاد األكادميي من كل مرشد أكادميي كما هي موجودة ابلبوابة اإللكرتونية وحاالهتم األكادميية. -

ليس عقااب أو تـأديبا    معاينة السجل األكادميي لكل طالب من طرف املرشد األكادميي ليوضح للطالب أن اإلنذار األكادميي -
 بقدر ما هو ميّكن الطالب من االستمرار بعبء دراسي خمّفض ملساعدته يف حتسني أدائه.

345  
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تفعيل خدمة مرشد أكادميي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد وربط طالب معهم إلقامة التوازن يف خدمة االرشاد بني كل أعضاء  -
 هيئة التدريس من دون املتفرغني ملهام.

72  

 مرشدا 44 عرض خطة اإلرشاد األكادميي على جملس الكلية للتصديق واملوافقة عليها وإبداء أي مالحظات خاصة عليها. -

ورشات إرشاد فردية يقوم هبا كل مرشد أكادميي مع الطالب املربوطني معه وذلك ملساعدة الطالب على إجياد حلول مباشرة  -
 هم.للمشكالت األكادميية اليت تواجه

145  

  345 ورشات إرشاد مجاعية يقوم هبا كل مرشد أكادميي مع الطالب وذلك لتحضري الطالب نفسيا واجتماعيا لالختبارات الفصلية. -

إعداد استبياانت تشخيصية حول مشاكل اإلرشاد األكادميي وتوزيعها للتعبئة من طرف أعضاء هيئة التدريس و من طرف  -
 الطالب 

345  

طالب املتعثرين وذلك بعد استمارة إحصائية يقوم هبا كل مرشد أكادميي حتدد على اْثرها اخلطوات الالزمة من وحدة حصر ال -
 االرشاد ومن منسقي االرشاد ابألقسام الثالث.

21  

رها اخلطوات حصر وحتفيز الطالب املتفوقني واملوهوبني وذلك بعد استمارة إحصائية يقوم هبا كل مرشد أكادميي حتدد على اْث -
 الالزمة من وحدة االرشاد ومن منسقي االرشاد ابألقسام الثالث.

3  

متابعة غياب الطالب الذين مل حيضروا نسبة من احملاضرات تقرهبم من احلرمان واالتصال هبم إلعالمهم حبرج موقفهم وللوقوف على  -
 .وهل يف اإلمكان تقدمي املساعدة أسباب ذلك

35 

  24 دميي حول مهام املرشد وتفعيل دورهورشة ارشاد أكا -
 21 ااتحة الفرصة للطالب املتعثرين لالستفادة املباشرة وغري املباشرة من خربات أعضاء هيئة التدريس خارج قاعات الدراسة -
 1 متابعة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة -

 شطر الطالبات 4
 املستفيدين  اخلدمات االرشادية 

رشاد األكادميي والطاليب ابلكلية الجتماع سعادة عميد الكلية ابلطالب اجلدد من أجل التهيئة النفسية وتيسري إعداد وحدة اإل
 ادماجهم أبقسام الكلية املتعددة.

187 

 استكمال ربط الطالب اجلدد مبرشديهم األكادمييني من أعضاء هيئة التدريس ابلكلية.
 .بداية الفصل الدراسي مع استمرار الطالب القدامى مع مرشديهم مع

 جدد 187
340 
 قدامى

 527 توزيع دليل التوجيه واإلرشاد األكادميي على الطالب اجلدد يف بداية الفصل الدراسي

 207 اإلرشاد فيما يتعلق بعمليات احلذف واإلضافة للطالب
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سبل تطويرها من خالل مقرتحات  اجتماع منسقي اإلرشاد األكادميي للتشاور حول خطة االرشاد األكادميي ابلكلية وحول
عملية تطرح من كل قسم وذلك حتت اشراف وحدة االرشاد األكادميي. فك ارتباط الطالب القدامى ملرشدين غادروا الكلية 

 بسبب إهناء عقودهم أو ألسباب أخرى.

477 
 

 

 527 ابة اإللكرتونية وحاالهتم األكادميية.استالم كشف أبمساء طالب اإلرشاد األكادميي من كل مرشد أكادميي كما هي موجودة ابلبو 

معاينة السجل األكادميي لكل طالب من طرف املرشد األكادميي ليوضح للطالب أن اإلنذار األكادميي   ليس عقااب أو تـأديبا 
 بقدر ما هو ميّكن الطالب من االستمرار بعبء دراسي خمّفض ملساعدته يف حتسني أدائه.

527 

أكادميي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد وربط طالب معهم إلقامة التوازن يف خدمة االرشاد بني كل أعضاء تفعيل خدمة مرشد 
 هيئة التدريس من دون املتفرغني ملهام.

 مرشدة  25
 

 مرشدة 20 عرض خطة اإلرشاد األكادميي على جملس الكلية للتصديق واملوافقة عليها وإبداء أي مالحظات خاصة عليها.

 رشاد فردية يقوم هبا كل مرشد أكادميي مع الطالب املربوطني معهورشات إ
 وذلك ملساعدة الطالب على إجياد حلول مباشرة للمشكالت األكادميية اليت تواجههم.

158 

ورشات إرشاد مجاعية يقوم هبا كل مرشد أكادميي مع الطالب املربوطني معه وذلك لتحضري الطالب نفسيا واجتماعيا 
 الفصلية.لالختبارات 

448 

 إعداد استبياانت تشخيصية حول مشاكل اإلرشاد األكادميي وتوزيعها للتعبئة من طرف أعضاء هيئة التدريس ومن طرف الطالب 
 عضوا 25 

527 
 طالبة

 حصر الطالب املتعثرين وذلك بعد استمارة إحصائية يقوم هبا كل مرشد أكادميي حتدد على اْثرها اخلطوات الالزمة من وحدة
 االرشاد ومن منسقي االرشاد ابألقسام الثالث.

عدد 
 :املتعثرات

22 

حصر وحتفيز الطالب املتفوقني واملوهوبني وذلك بعد استمارة إحصائية يقوم هبا كل مرشد أكادميي حتدد على اْثرها اخلطوات 
 الالزمة من وحدة االرشاد ومن منسقي االرشاد ابألقسام الثالث.

عدد 
 :املتفوقات

32 

تابعة غياب الطالب الذين مل حيضروا نسبة من احملاضرات تقرهبم من احلرمان واالتصال هبم إلعالمهم حبرج موقفهم وللوقوف على م
 .أسباب ذلك وهل يف اإلمكان تقدمي املساعدة

 عدد اللوايت
اخنفض  

 معدهلن



۱۸

214 
 527 ورشة ارشاد أكادميي حول مهام املرشد وتفعيل دوره

 طالب املتعثرين لالستفادة املباشرة وغري املباشرة من خربات أعضاء هيئة التدريس خارج قاعات الدراسةااتحة الفرصة لل
عدد 

 :املتعثرات
22 

 طالبة 0 متابعة الطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة
 
 جمموع اخلدمات املقدمة -ج

 عدد الربامج الشطر
 19 الطالب
 18 الطالبات
 27 اجملموع

 
 دسةكلية اهلن -9
 ال يوجد طالبات بكلية اهلندسة  شطر الطالب -أ

 املستفيدين   املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية

 )الفصل الدراسي االول( اعالم الطالب ابملقررات اليت هلا متطلبات سابقة يف اخلطة الدراسية -
280 

 360 ألول()الفصل الدراسي ا متابعة عملية التسجيل واحلذف واالضافة واالنسحاب -

 حتديد الساعات اإلرشادية لكل مرشد -
530 

 توزيع الطالب على املرشدين االكادميني -
530 

 تنظيم احتفال الكلية ابلطلبة املستجدين -
60 

 توزيع دليل اإلرشاد األكادميي على الطالب اجلدد يف بداية العام الدراسي -
60 



۱۹

 توزيع االئحة الدراسية على الطالب -
60 

 عمل ملف لكل طالب -
530 

 عمل ايقونة لالرشاد االكادميى على موقع الكلية -
 

 تنظيم احتفال ابليوم الوطىن -
80 

 تقسبم جمموعة الطالب اإلرشادية عند كل مرشد اكادميى اىل: -
 جمموعة الطالب املتعثرين -
 جمموعة الطالب املتفوقيني -
 جمموعة الطالب اخلرجيني -
 ابقى اجملموعة -

530 

 عمل لقاءات ارشادية دورية للطالب بكل جمموعة وتوثيقها من خالل النماذج اإلرشادية -
300 

 مجاعية -عمل جلسات اسرتشاديه للطلبه املتعثرين: فردية  -
18 

 العمل على االستفادة من مواهب الطالب ومعاونتهم على تقدمي أفضل ما لديهم -
30 

 - خترجهم املتوقع حصر الطالب -
76 

 متابعة املرشد االكادميى للمجموعة اخلاصة به ومالحظة احواهلم النفسية  -
4 

 لقاء علمى للطلبة للتعريف ابالبتكار: تنمية قدرات الطالب االبتكارية وشرح مفهوم االبتكار  -
100 

 عقد لقاء توعوي لتنمية مهارات  املرشدين االكادمييني -
 مرشدا 36
 

 1438/1439األول   الفصل  :االسبوع السادسالغياب حىت  متابعة -
400 

 تنظيم ندوات توعوية ابالشرتاك مع املركز اإلرشادى والطالىب ابجلامعة -
55 



۲۰

 90 عمل دورات علمية متخصصة للطالب لتنمية مهاراهتم -
 26 حتفيز الطالب املتفوقني علمياً ونشاطيا. -

 املسرتشدين لديه وتقدمي تقرير لوحدة اإلرشاد  حاالت من 5تكليف كل مرشد اكادميى بدراسة  -
150 

 300 - عمل استبيان للطلبه يقيس رضاهم عن وحدة اإلرشاد االكادميى )الفصل الدراسي االول( -

 عمل جمالس دورية لوحدة اإلرشاد االكادميي -
عدد اجللسات 

6 
 190 )الفصل الدراسي الثاين( اسيةاعالم الطالب ابملقررات اليت هلا متطلبات سابقة يف اخلطة الدر  -

 )الفصل الدراسي الثاين( متابعة عملية التسجيل واحلذف واالضافة واالنسحاب -
250 

 لقاء علمى للطلبة للتعريف ابالبتكار: تنمية قدرات الطالب االبتكارية وشرح مفهوم االبتكار  -
36 

 احواهلم النفسية واالجتماعية  متابعة املرشد االكادميى للمجموعة اخلاصة به ومالحظة -
4 

 التشغيل الطاليب -
2 

 حضور الطالب ندوات توعوية ينظمها مركز االرشاد االكادميي والطاليب  -
35 

 حاالت من املسرتشدين لديه وتقدمي تقرير لوحدة اإلرشاد  5تكليف كل مرشد اكادميى بدراسة  -
130 

 120 وبنيتنظيم لقاء لعرض ابتكارات الطلبة املوه -

 عمل استبيان للطلبه يقيس رضاهم عن وحدة اإلرشاد االكادميى )الفصل الدراسي الثاين( -
270 

 عمل جمالس دورية لوحدة اإلرشاد االكادميي -
عدد اجللسات 

5 
 املقدمة:جمموع اخلدمات -ج         

 عدد الربامج الشطر
 35 الطالب
 ال يوجد الطالبات
 35 اجملموع



۲۱

 بسكاكا العلوم الطبية التطبيقية كلية -10
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين  املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية

متابعة املستوى التحصيلي للطالب وتقدمي التوجيهات املناسبة من أجل رفع مستوى الطالبة ومعرفة أسباب أتخرها الدراسي،  -
 .مواجهة القلق والتوتر يف فرتة االمتحاانت حيث مت تقدمي ورش عن طريقة االستذكار اجليد وكيفية

 
96 

 خمتربات
 
 
 

121 
 متريض

 
 
 

181 
عالج 
 طبيعي

 
 

161 
قسم غري 

 حمدد

 .رعاية الطالب املتفوقني -
 .متابعة الطالب املتأخرين دراسياً ومتكرري الرسوب -
 .حصر ومتابعة الطالب متكرري الغياب -
 .سرية الطالب الدراسيةدراسة األسباب اليت تعرتض م     -
 .تقدمي التوجيه واملشورة الشخصية واألكادميية عند الطلب   -
تعريف الطالب ابهليكل اإلداري واألكادميي للكلية وجلان الكلية وأهداف برانمج البكالوريوس وطرق التقييم وأساليب    -

 .االمتحاانت
 .فصول الدراسية وتوجيهها ومساعدهتا أكادميياً وتربوايً مبا خيدم هذا التحصيلمتابعة التحصيل العلمي للطالب وتقدمهم يف ال   -
التعرف على املشاكل اليت تواجه الطالب وخباصة ما يؤثر منها على أدائهم األكادميي والعمل على حلها وتقدمي النصيحة    -

 .بشأهنا
 .ماعيةحث الطالب وتشجيعهم على املشاركة يف النشاطات الطالبية اجل -
 .التعرف على أحوال الطالب الصحية والنفسية واالجتماعية والتحصيلية وحتديد من حيتمل أهنم حباجة إىل خدمات وقائية   -
 تنمية السمات االجيابية وتعزيزها لدى الطالب يف ضوء املبادئ اإلسالمية والقيم الدينية   -
 .واالرتقاء مبستوى طموحهمتنمية الدافعية لدى الطالب حنو التعليم    -
 .التعرف على الطالب ذوي املواهب والقدرات اخلاصة ورعايتهم -

 
 
 
 
 
 



۲۲

 
 شطر الطالبات -ب

 املستفيدات  املقدمة للطالبات  اخلدمات اإلرشادية

باب أتخرها متابعة املستوى التحصيلي للطالبات وتقدمي التوجيهات املناسبة من أجل رفع مستوى الطالبة ومعرفة أس -
 .الدراسي، حيث مت تقدمي ورش عن طريقة االستذكار اجليد وكيفية مواجهة القلق والتوتر يف فرتة االمتحاانت

 
 

200 
 خمتربات

 
 
 

318 
 متريض

 
 
 

296 
 عالج طبيعي

 
 

299 
قسم غري 

 حمدد

 .رعاية الطالبات املتفوقات -
 .متابعة الطالبات املتأخرات دراسياً ومتكرري الرسوب -
 .حصر ومتابعة الطالبات متكرري الغياب -
 .دراسة األسباب اليت تعرتض مسرية الطالبات الدراسية     -
 .تقدمي التوجيه واملشورة الشخصية واألكادميية عند الطلب   -
طرق التقييم وأساليب تعريف الطالبات ابهليكل اإلداري واألكادميي للكلية وجلان الكلية وأهداف برانمج البكالوريوس و    -

 .االمتحاانت
متابعة التحصيل العلمي الطالبات وتقدمها يف الفصول الدراسية وتوجيهها ومساعدهتا أكادميياً وتربوايً مبا خيدم هذا    -

 .التحصيل
ا وتقدمي التعرف على املشاكل اليت تواجه الطالبات وخباصة ما يؤثر منها على أدائها األكادميي والعمل على حله   -

 .النصيحة بشأهنا
 .حث الطالبات وتشجيعها على املشاركة يف النشاطات الطالبية اجلماعية -
التعرف على أحوال الطالبات الصحية والنفسية واالجتماعية والتحصيلية وحتديد من حيتمل أهنم حباجة إىل خدمات    -

 .وقائية
 البات يف ضوء املبادئ اإلسالمية والقيم الدينيةتنمية السمات االجيابية وتعزيزها لدى الط   -
 .تنمية الدافعية لدى الطالبات حنو التعليم واالرتقاء مبستوى طموحها   -
 .التعرف على الطالبات ذوي املواهب والقدرات اخلاصة ورعايتهم -

 :جمموع اخلدمات املقدمة-ج
 عدد الربامج الشطر
 14 الطالب
 14 الطالبات

 28 عاجملمو 
 



۲۳

 بسكاكا: كلية اجملتمع -11
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين   املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية -
 12 استقبال الطلبة املستجدين ابلتنسيق مع عمادة شؤون الطالب ومركز اإلرشاد األكادميي والطاليب -
امها العلمية وتعريفهم ابملرشدين األكادمييني، ونظم ولوائح عقد لقاءات إرشادية لتعريف الطلبة ابلبيئة اجلامعية والكلية وأقس -

 اجلامعة، وما يتعلق بالئحة االختبارات ونظام الدراسة. 
9 

عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدراسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد  -
 لالختبارات...اخل

9 

 1 عمل مع أعضاء هيئة التدريس ابلكلية لتعريفهم مبهام املرشد األكادميي وشرح املمارسات اإلرشادية اجليدة.عقد ورشة  -
 شطر الطالبات -ب

 املستفيدات املقدمة للطالبات اخلدمات اإلرشادية

 25 استقبال الطلبة املستجدين ابلتنسيق مع عمادة شؤون الطالب ومركز اإلرشاد األكادميي والطاليب -

عقد لقاءات إرشادية لتعريف الطلبة ابلبيئة اجلامعية والكلية وأقسامها العلمية وتعريفهم ابملرشدين األكادمييني، ونظم ولوائح  -
 اجلامعة، وما يتعلق بالئحة االختبارات ونظام الدراسة. 

22 

اسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدر  -
 لالختبارات...اخل

22 

 1 عقد ورشة عمل مع أعضاء هيئة التدريس ابلكلية لتعريفهم مبهام املرشد األكادميي وشرح املمارسات اإلرشادية اجليدة. -
  :جمموع اخلدمات املقدمة-ج

 عدد الربامج الشطر
 4 الطالب
 4 الطالبات
 8 اجملموع

 
 
 

 
 



۲٤

 العلوم اإلدارية واإلنسانيةكلية  -12
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين املقدمة للطالب اخلدمات اإلرشادية

استقبال الطلبة املستجدين ابلتعاون مع مركز االرشاد األكادميي ابلكلية وتوفري مصادر معلومات متنوعة من نشرات وكتيبات  -
 ولوائح ونظم جامعية متخصصة

650 

عريفية مبهام وواجبات للمرشد األكادميي ألعضاء هيئة التدريس بقسم احملاسبة مع تزويد كل عضو ابمللف االرشادي عقد ندوة ت -
 الكرتونيا 

73 

عقد لقاءات إرشادية لتعريف الطلبة ابلبيئة اجلامعية والكلية وأقسامها العلمية وتعريفهم ابملرشدين األكادمييني، ونظم ولوائح  -
 لق بالئحة االختبارات ونظام الدراسة.اجلامعة، وما يتع

305 

 107 تعرف على مرشدك األكادميي -

 92 أمهية االرشاد الطاليب واألكادميي -

 22 مساعدة الطالب على التعرف على التخصصات العلمية اليت تالئم استعدادهم الفكري والذهين  -
بعة وحل اشكاليات التواصل بني الطالب واملرشدين األكادمييني. العمل على استمرارية تقدمي النصح واملشورة للطالب ومتا -

 واالهتمام ابلطالب املتعثرين وتكثيف التواصل معهم.
 

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات  اخلدمات اإلرشادية -

 60 اللقاء التعريفي ابإلرشاد األكادميي للطالبات املستجدات -
 60 كوين أمجلحماضرة ابتسمي ت -

 7 حماضرة إذا مل يقدر لك أن تدرسي ما حتبينه فأحيب ما تدرسينه -

 جمموع اخلدمات املقدمة -ج
 عدد الربامج الشطر

 7 الطالب
 3 الطالبات

 10 اجملموع
 



۲٥

+ عمادة السنة كلية  12يف كليات سكاكا )لطالب والطالبات  املقدمةاالرشادية اجملموع اإلمجايل للخدمات  •
 ألوىل املشرتكة(ا

 النسبة عدد الربامج الشطر
 %57،8 182 الطالب

 %42،2 133 الطالبات
 %100 315 اجملموع

 
أكثر من  يف فرع اجلامعة بكليات سكاكا  يتضح من اجلدول السابق أن عدد الربامج  واخلدمات اإلرشادية  اليت نفذت للطالب -

للطالبات ، وذلك ألن عدد الطالب يف جامعة اجلوف أكثر من عدد الطالبات ، عدد الربامج  واخلدمات اإلرشادية اليت نفذت 
من الطالب والطالبات متوفر  وأن كلية اهلندسة ال يوجد هبا شطر طالبات ، وأن عدد املستفيدين من اخلدمات اإلرشادية سواءً 

الطب وطب األسنان تقدم نفس اخلدمة  تقدمها الكلية للطالب أو الطالبات ، بل إن كليات نشاط إرشادي خدمة و  كلأمام  
، حيث اإلرشادية للطالب والطالبات يف فرتات زمنية متشاهبة ،عدا بعض اخلدمات اإلرشادية  الفردية سواء للطالب والطالبات 

يف عدد  ابلنسبة للطالب والطالبات والرسم البياين التايل يوضح تلك الفروقاتتتنوع األنشطة واخلدمات اإلرشادية يف كل كلية 
  يف فرع اجلامعة بسكاكا. ابلكليات للطالب والطالبات الربامج  واخلدمات اإلرشادية
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عدد الخدمات اإلرشادية للطالب 

عدد الخدمات اإلرشادية للطالبات 

اإلجمالي 

+ عمادة السنة كلية  12يف كليات سكاكا )لطالب والطالبات  املقدمةاالرشادية اجملموع اإلمجايل للخدمات  •
 ألوىل املشرتكة(ا

 النسبة عدد الربامج الشطر
 %57،8 182 الطالب

 %42،2 133 الطالبات
 %100 315 اجملموع

 
أكثر من  يف فرع اجلامعة بكليات سكاكا  يتضح من اجلدول السابق أن عدد الربامج  واخلدمات اإلرشادية  اليت نفذت للطالب -

للطالبات ، وذلك ألن عدد الطالب يف جامعة اجلوف أكثر من عدد الطالبات ، عدد الربامج  واخلدمات اإلرشادية اليت نفذت 
من الطالب والطالبات متوفر  وأن كلية اهلندسة ال يوجد هبا شطر طالبات ، وأن عدد املستفيدين من اخلدمات اإلرشادية سواءً 

الطب وطب األسنان تقدم نفس اخلدمة  تقدمها الكلية للطالب أو الطالبات ، بل إن كليات نشاط إرشادي خدمة و  كلأمام  
، حيث اإلرشادية للطالب والطالبات يف فرتات زمنية متشاهبة ،عدا بعض اخلدمات اإلرشادية  الفردية سواء للطالب والطالبات 

يف عدد  ابلنسبة للطالب والطالبات والرسم البياين التايل يوضح تلك الفروقاتتتنوع األنشطة واخلدمات اإلرشادية يف كل كلية 
  يف فرع اجلامعة بسكاكا. ابلكليات للطالب والطالبات الربامج  واخلدمات اإلرشادية
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عدد الخدمات اإلرشادية للطالبات 

اإلجمالي 



۲٦

 اثنياً: فرع طربجل  -
 عمادة السنة األوىل املشرتكة  (1

 شطر الطالب -أ
 املستفيدين  املقدمة للطالب اخلدمات اإلرشادية

 14 حفل استقبال الطلبة املستجدين. -

 الطالب ويشمل التايل:عقد االجتماع األول بني املرشد األكادميي و  -
 الرتحيب ابلطالب. -
 تعريف الطلبة مبهام املرشد األكادميي واخلدمات اليت يقدمها  -
 بدون أعذار طبية حيرم من املقرر. %25التأكيد على الطالب إذا جتاوزت نسبة غيابة  -
 األسبوع.تعريف الطلبة مبواعيد الساعات املكتبية واإلرشادية للمرشد الطاليب خالل أايم  -
 التأكيد على تسليم األعذار الطبية. -
 تذكري الطالب ابلالئحة األنظمة والتعليمات. -
 التأكيد على ضرورة متابعة لوحة اإلعالانت على البالك بورد بشكل دوري  -
 االلتزام بتعليمات اجلامعة وأمهها مينع التدخني داخل احلرم اجلامعي. -
 .شكر الطلبة على حضور االجتماع -

17 

عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدراسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد  -
 لالختبارات...اخل

17 

 17 نشرة إرشادية حول االستعداد لالختبارات عرب موقع اخلدمات اإللكرتونية  -
 17 دمات االلكرتونية.الرد على االستفسارات والشكاوى على موقع اخل -
صباحاً حىت  8استقبال الطالب يف وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب واإلجابة على االستفسارات اليومية من الساعة  -

 ظهراً . 3
17 

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات اخلدمات اإلرشادية

 15 حفل استقبال الطالبات املستجدات.

 ماع األول بني املرشدة األكادميية والطالبات ويشمل التايل:عقد االجت
 الرتحيب ابلطالبات. -

17 



۲۷

 تعريف الطالبات مبهام املرشدة األكادميية واخلدمات اليت تقدمها  -
 بدون أعذار طبية حيرمن من املقرر. %25التأكيد على الطالبات إذا جتاوزت نسبة غياهبن  -
 ات املكتبية واإلرشادية للمرشدة الطالبية خالل أايم األسبوع.تعريف الطالبات مبواعيد الساع -
 التأكيد على تسليم األعذار الطبية. -
 تذكري الطالبات ابلالئحة واألنظمة والتعليمات. -
 التأكيد على ضرورة متابعة لوحة اإلعالانت على البالك بورد بشكل دوري.  -
 االلتزام بتعليمات اجلامعة  -
 على حضور االجتماع.شكر الطالبات  -
عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدراسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد  

 لالختبارات...اخل
17 

 17 نشرة إرشادية حول االستعداد لالختبارات عرب موقع اخلدمات اإللكرتونية 
 17 على موقع اخلدمات االلكرتونية. الرد على االستفسارات والشكاوى

 17 ظهراً . 3صباحاً حىت  8استقبال الطالبات يف وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب واإلجابة على االستفسارات اليومية من الساعة 
 جمموع اخلدمات املقدمة -ج

 عدد الربامج الشطر
 6 الطالب
 6 الطالبات
 12 اجملموع

 جل بطرب  كلية اجملتمع (2
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين   املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية
 15 حفل استقبال الطالب املستجدين -
 8 ندوة بعنوان: مهام املرشد وواجبات الطالب يف العملية اإلرشادية -

 برانمج حتصني عقول الشباب ووقايتهم من االحنرافات الفكرية وتتضمن:
 ية الطالب من االحنراف الفكري.ندوة بعنوان: ُسبل وقا -
 ندوة بعنوان: توعية الطالب آباثر وخماطر االحنراف الفكري -
 ندوة بعنوان: االستخدام اآلمن لألنرتنت حلماية الطالب من االحنراف الفكري. -

15 
 
 
 

 7 حلقة نقاشية بعنوان: ما الذي يعيقك عن النجاح؟ -



۲۸

 لفعال وتضمن:برانمج تنمية مهارات االتصال واحلوار ا
 ورشة عمل بعنوان: كيف تكون متحداثً ابرعاً ومستمعاً جيداً؟ -
 حلقات نقاشية بعنوان: احملاور الناجح. -
 ندوة بعنوان: كيف خنتلف وال نفرتق؟ -

15 

 9 ورشة عمل بعنوان: مهارات الدراسة اجلامعية. -
 نحرفة وتضمن:برانمج تنمية القيم االجتماعية ودورها يف تصحيح األفكار امل

 ورشة عمل بعنوان: شبكات التواصل االجتماعي وآاثرها يف القيم االجتماعية واألمن الفكري.
 حلقات نقاشية بعنوان: دور تنمية القيم االجتماعية يف تصحيح األفكار املنحرفة.

 لقاء إرشادي مجاعي بعنوان: تعزيز القيم يف األسرة حلماية أفرادها من األفكار املنحرفة

15 

 8 ورشة عمل: أسرار التفوق وعادات الطالب الناجح يف االستعداد لالختبارات. -
 10 العالج( –لقاء إرشادي مجاعي للمتعثرين: التعثر الدراسي )األسباب 

اإلعالن لكل  مسابقة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب حتت شعار "األفكار اآلمنة مستقبل وطن ". -
 الطالب

رشاد اإللكرتوين والتقليدي يف احملاضرات، حيث مت مناقشة بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول تفعيل اإل -
االفرتاضية بعناوين: حقوق الطالب اجلامعي، والئحة الدراسة واالختبارات، وتنظيم الوقت، واالحنراف الفكري، وأسرار التفوق 

 .وعادات الطالب الناجح استعداداً لالختبارات

املستهدف  
كل طالب 

 الكلية 
كل الطالب  تزويد الطالب املسرتشدين ابلتقومي اجلامعي والئحة الدراسة واالختبارات والالئحة التأديبية وميثاق حقوق الطالب اجلامعي. -

 املسرتشدين
 املرشدين تنفيذ لقاءات مع املرشدين األكادمييني لتفعيل اإلرشاد األكادميي. )املرشدين( -
 املرشدين نفيذ ورشة عمل بعنوان: طرق تعامل املرشد األكادميي مع الطالب املتعثر دراسياً. )املرشدين(ت -
 املرشدين ورشة بعنوان: وضع آلية لعالج التعثر الدراسي. )املرشدين( -
 الطالب لقاء سعادة عميد الكلية ابلطالب املستجدين ابلفصل الدراسي الثاين.  -
 املرشدين ن: اإلرشاد األكادميي )مهام ومهارات(.ورشة عمل بعنوا -
طالب  ورشة عمل بعنوان: مهارات الثقة ابلنفس. -

 الكلية 
طالب  ورشة عمل بعنوان: إدارة وتنظيم الوقت.

 الكلية 
 10 لقاء سعادة عميد الكلية ابلطالب املتعثرين دراسياً.



۲۹

طالب  اتف الذكية.ورشة عمل بعنوان: إدمان اإلنرتنت وسوء استخدام اهلو 
 الكلية 

طالب  ورشة عمل بعنوان: كيف تستعد وتتفوق يف االختبارات النهائية؟ -
 الكلية 

 كل الطالب  توعية الطالب خبطورة التدخني وآاثره، بوضع ملصقات ونشرات بلوحة اإلعالانت الرئيسة  -
 كل الطالب احملاضرات.توعية الطالب ابإلرشاد األكادميي وأمهيته ومهام املرشد أثناء  -
 كل الطالب توعية الطالب بقضية "املذاكرة اجليدة" أثناء احملاضرات. -
تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتقليدي، حيث انقش أعضاء هيئة التدريس بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول  -

سة واالختبارات والتقومي اجلامعي، وتنظيم الوقت، وأسرار التفوق االفرتاضية وهي: اإلرشاد األكادميي ابلكلية، والئحة الدرا
 وعادات الطالب الناجح استعداداً لالختبارات، املذاكرة اجليدة.

كل الطالب 
 املسرتشدين

املرشدين  لقاء إرشادي حبضور املرشدين األكادمييني. )املرشدين( -
 والطالب 

 املرشدين  وان: كيف تغري قيم واجتاهات الطالب املسرتشدين ورشة عمل حبضور املرشدين األكادمييني بعن -
 شطر الطالبات -ب

 املستفيدات املقدمة للطالبات اخلدمات اإلرشادية

 15 .حفل استقبال املستجدات، وعمل مطوايت ركن خاص ابإلرشاد -

 برانمج حتصني عقول الشباب ووقايتهم من االحنراف الفكري وتتضمن:

 لطالبات من االحنراف الفكري.ُسبل وقاية ا -

 االستخدام اآلمن لألنرتنت حلماية الطالبات من االحنراف الفكري. -

 لقاء مع الطالبات لتوعيتهن آباثر وخماطر االحنراف الفكري. -

15 

 10 حلقة نقاشية بعنوان: ما الذي يعيقين عن النجاح؟  -

 " وتضمن: برانمج " تنمية مهارات االتصال واحلوار الفّعال

 ورشة عمل بعنوان: كيف تكون متحداًث ابرًعا ومستمًعا جيًدا؟ -

 جلسة نقاشية بعنوان: " احملاور الناجح " -

 جلسة نقاشية بعنوان: "كيف خنتلف وال نفرتق؟" -

15 



۳۰

 10 حلقة نقاشية: " مهارات الدراسة اجلامعية ". -

 فكار املنحرفة:برانمج تنمية القيم االجتماعية ودورها يف تصحيح األ

 حلقة نقاشية: دور تنمية القيم االجتماعية يف تصحيح األفكار املنحرفة. -

 لقاء إرشادي مجاعي بعنوان: تعزيز القيم يف األسرة حلماية أفرادها من األفكار املنحرفة ". -

 ي ورشة عمل بعنوان: شبكات التواصل االجتماعي وآاثرها يف القيم االجتماعية واألمن الفكر  -

15 

 12 ورشة عمل بعنوان: أسرار التفوق واالستعداد لالختبارات. -

 10 ندوة بعنوان: التأخر الدراسي أسبابه وطرق عالجه. -

 اعالن عام مسابقة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب "األفكار اآلمنة مستقبل وطن " -
مت مناقشة بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتقليدي يف احملاضرات، حيث  -

االفرتاضية بعناوين: حقوق الطالبة اجلامعية، والئحة الدراسة واالختبارات، وتنظيم الوقت، واالحنراف الفكري، وأسرار التفوق 
 .وعادات الطالب الناجح استعداداً لالختبارات، واملقابالت الشخصية وكتابة السرية الذاتية

كل 
 الطالبات 

كل  تزويد الطالبات املسرتشدات ابلتقومي اجلامعي والئحة الدراسة واالختبارات والالئحة التأديبية وميثاق حقوق الطالبة اجلامعية. -
 الطالبات 

 املرشدات لقاء ابملرشدات األكادمييات ملناقشة ما يتعلق ابإلرشاد األكادميي.

 املرشدات املرشدة األكادميية مع املتعثرات.لقاء مع املرشدات عن طرق تعامل 

الطالبات  اللقاء اإلرشادي األول ابلطالبات املستجدات ابلفصل الدراسي الثاين.  -
 املستجدات

 املرشدات ورشة عمل بعنوان: اإلرشاد األكادميي )مهام ومهارات(. -

 الطالبات  ورشة عمل بعنوان: مهارات الثقة ابلنفس. -
 الطالبات بعنوان: إدارة وتنظيم الوقت. ورشة عمل -

 الطالبات حلقات نقاشية عن: كيف تتعاملي مع الضغوط األكادميية والنفسية. -

 الطالبات حضور حماضرة بعنوان: شبابُنا حافظ لدينه ..مساهم يف وطنه. -
 15 لقاء سعادة عميد الكلية ابلطالب والطالبات املتعثرات دراسياً. -
 الطالبات بعنوان: إدمان اإلنرتنت وسوء استخدام اهلواتف الذكية. ورشة عمل -



۳۱

 الطالبات ورشة عمل بعنوان: فن إدارة األزمات. -
 الطالبات .؟ورشة عمل بعنوان: كيف تستعدي وتتفوقي يف االختبارات النهائية -

 لباتالطا توعية الطالبات ابإلرشاد األكادميي وأمهيته ومهام املرشد يف احملاضرات.
 الطالبات توعية الطالب بقضية "املذاكرة اجليدة" أثناء احملاضرات. -
تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتقليدي، وذلك مبناقشة أعضاء هيئة التدريس بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول  -

ت والتقومي اجلامعي، وتنظيم الوقت، وأسرار التفوق االفرتاضية وهي: اإلرشاد األكادميي ابلكلية، والئحة الدراسة واالختبارا
 واالستعداد لالختبارات، واملذاكرة اجليدة.

 الطالبات

 جمموع اخلدمات املقدمة -ج
 عدد الربامج الشطر

 33 الطالب
 31 الطالبات

 64 اجملموع
 

  بطربجل كلية العلوم واآلداب (3
 شطر الطالب -أ

 املستفيدين   الب املقدمة للط اخلدمات اإلرشادية
 200 املشاركة يف حفل استقبال الطالب املستجدين. -
 100 ندوة بعنوان: مهام املرشد وواجبات الطالب يف العملية اإلرشادية -

 برانمج بعنوان: حتصني عقول الشباب ووقايتهم من االحنرافات الفكرية وتضمن:
 كري.ندوة بعنوان: ُسبل وقاية الطالب من االحنراف الف -
 ندوة بعنوان: توعية الطالب آباثر وخماطر االحنراف الفكري. -
 ندوة بعنوان: االستخدام اآلمن لألنرتنت حلماية الطالب من االحنراف الفكري. -

350 
 

 50 حلقة نقاشية بعنوان: ما الذي يعيقك عن النجاح؟ -
 برانمج بعنوان: تنمية مهارات االتصال واحلوار الفعال وتضمن:

 رشة عمل بعنوان: كيف تكون متحداثً ابرعاً ومستمعاً جيداً؟و  -
 حلقات نقاشية بعنوان: احملاور الناجح. -
 ندوة بعنوان: كيف خنتلف وال نفرتق؟ . -

380 

 109 ورشة عمل بعنوان: كيف تؤهل نفسك لسوق العمل؟ -



۳۲

 120 ورشة عمل بعنوان: مهارات الدراسة اجلامعية. -
 200 املتفوقني.حفل تكرمي الطالب  -

 برانمج تنمية القيم االجتماعية ودورها يف تصحيح األفكار املنحرفة. 
 ورشة عمل بعنوان: شبكات التواصل وآاثرها يف القيم االجتماعية واألمن. -

 حلقات نقاشية بعنوان: دور تنمية القيم يف تصحيح األفكار املنحرفة.
 حلماية أفرادها من األفكار املنحرفةلقاء إرشادي بعنوان: تعزيز القيم يف األسرة 

300 

 90 ورشة عمل: أسرار التفوق وعادات الطالب الناجح يف االستعداد لالختبارات -
 80 العالج(. –لقاء إرشادي للمتعثرين بعنوان: التعثر الدراسي )األسباب  -

 عالن عاما مسابقة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب: "األفكار اآلمنة مستقبل وطن "
تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتقليدي يف احملاضرات، حيث مت مناقشة بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول  -

االفرتاضية بعناوين: حقوق الطالب اجلامعي، والئحة الدراسة واالختبارات، والتخطيط، وتنظيم الوقت، واالحنراف الفكري، 
 الب الناجح استعداداً لالختبارات، واملقابالت الشخصية وكتابة السرية الذاتية.وأسرار التفوق وعادات الط

 كل الطالب 

مت تزويد الطالب ببعض النشرات اإلرشادية أمهها: التوعية ابالحنراف الفكري، والنشرات اليت هدفت إىل حث الطالب على  -
 . أمهية التواصل املستمر مع املرشد األكادميي ووحدة اإلرشاد

 كل الطالب 

تزويد الطالب املسرتشدين ابلتقومي اجلامعي والئحة الدراسة واالختبارات والالئحة التأديبية وميثاق حقوق الطالب اجلامعي  -
 من خالل البالك بورد.

كل الطالب 
 املسرتشدين

 58 تنفيذ لقاءات مع املرشدين األكادمييني لتفعيل اإلرشاد األكادميي. )املرشدين( -
 40 ورشة عمل بعنوان: طرق تعامل املرشد األكادميي مع الطالب املتعثر دراسيا -
 45 ورشة بعنوان: وضع آلية لعالج التعثر الدراسي. )املرشدين( -
 130 لقاء سعادة عميد الكلية ابلطالب املستجدين ابلفصل الدراسي الثاين.  -
 300 تزويد الطالب مبطوية عن اإلرشاد األكادميي. -
 90 ورشة عمل بعنوان: اإلرشاد األكادميي )مهام ومهارات(. -
 85 ورشة عمل بعنوان: مهارات الثقة ابلنفس )أمهيتها ومتطلباهتا وطرق تنميتها(. -

 100 ورشة عمل بعنوان: إدارة وتنظيم الوقت.
 65 العالج(. –حلقات نقاشية عن: االحنرافات السلوكية )األسباب  -
 60 عن: كيف تتعامل مع الضغوط األكادميية والنفسية.حلقات نقاشية  -
 45 لقاء ابملكتبة بعنوان: مهارة استخدام املكتبة. -
 250 حضور حماضرة بعنوان: شبابُنا حافظ لدينه ..مساهم يف وطنه. -



۳۳

 4 لقاء إرشادي مجاعي ابلطالب ذوي االحتياجات اخلاصة  -
 20 اسي )األسرار وخطوات االستمرار(.لقاء ابلطالب املتفوقني: التفوق الدر  -
 135 لقاء سعادة عميد الكلية ابلطالب املتعثرين دراسياً. -
 90 ورشة عمل بعنوان: إدمان اإلنرتنت وسوء استخدام اهلواتف الذكية. -
 70 ورشة عمل بعنوان : فن إدارة األزمات. -
 200 . حفل تكرمي الطالب املتفوقني حبضور سعادة عميد الكلية -
 55 ورشة عمل: العمل احلر وإدارة املشروعات الصغرية. -
 100 ورشة عمل بعنوان: كيف تستعد وتتفوق يف االختبارات النهائية ؟ -
 80 ورشة عمل بعنوان : كيف تسجل مقرراتك الدراسية. -
نت اللقاءات بعنوان : كيف تواجه نظم مشرف الوحدة لقاءات إرشادية فردية ومجاعية حبضور الطالب املعاد قيدهم، وكا -

 اإلحباط واليأس، ومهارات االستذكار اجليد، وكيفية االستعداد اجليد لالختبارات النهائية.
10 

 كل الطالب  توعية الطالب خبطورة التدخني وآاثره، بوضع ملصقات ونشرات بلوحة اإلعالانت الرئيسة ابلكلية. -
وهوبني أكادميياً واملوهوبني يف جمال الشعر واإللقاء واخلطابة، ومشاركتهم يف امللتقي الثامن التواصل مع الطالب املتفوقني وامل -

 " .2030" ملتقي الرؤى التنموية للمجتمع وفق رؤية لطالب وطالبات جامعة اجلوف، وملتقي الكلية 
30 

خالل بوابة البالك بورد ووسائل  إعداد نشرة بعنوان : كيف حتسب معدلك ؟ ومت تعميم هذه النشرة على الطالب من -
 التواصل االجتماعي. 

كل الطالب 
 املسرتشدين

 كل الطالب توعية الطالب ابإلرشاد األكادميي وأمهيته ومهام املرشد أثناء احملاضرات. -
 كل الطالب توعية الطالب بقضية "املذاكرة اجليدة" أثناء احملاضرات. -
ليدي، حيث انقش أعضاء هيئة التدريس بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتق -

االفرتاضية وهي: اإلرشاد األكادميي ابلكلية، والئحة الدراسة واالختبارات والتقومي اجلامعي، وتنظيم الوقت، وأسرار التفوق 
 العمل احلر واملشروعات الصغرية. وعادات الطالب الناجح استعداداً لالختبارات، املذاكرة اجليدة، 

كل الطالب 
 املسرتشدين

إعداد مطوية عن االختبارات )نصائح وتوجيهات(، وتزويد الطالب ببعض النشرات اإلرشادية أمهها: املذاكرة اجليدة  -
 والتعامل مع االختبارات.

 كل الطالب

 أقسام( إبشراف الوحدة: 6الورش والندوات اليت نفذها كل قسم ) -
 ورشة عمل لشرح اخلطة الدراسية لطالب القسم وخاصة املستجدين منهم. -
حلقة نقاشية حبضور الطالب املتعثرين دراسياً للتعرف على أسباب اخنفاض معدالهتم ومساعدهتم يف التغلب على معوقات  -

 النجاح.
 ورشة عمل بعنوان: مهارات القراءة. -

300 
300 
300 
300 
300 



۳٤

 اضرات وتدوين املالحظات.ورشة عمل بعنوان: مهارة االستفادة من احمل -
 حلقة نقاشية عن: التفوق الدراسي )اخلطوات واألسرار(. -
 ورشة للمتوقع خترجهم بعنوان: سوق العمل )املتطلبات والتسويق الشخصي(. -
 ورشة عمل للطالب املتعثرين دراسياً بعنوان: مهارات االستذكار اجليد. -
 لالختبارات.حلقة نقاشية بعنوان: مهارات االستعداد  -
 لقاء مجاعي بعنوان: الطريقة الصحيحة لتسجيل املقررات الدراسية. - -

300 
300 
300 
300 

 61 نظمت الوحدة لقاءات مع املرشدين األكادمييني.
 40 ورشة عمل حبضور املرشدين األكادمييني بعنوان: كيف تغري قيم واجتاهات الطالب املسرتشدين ؟.

 :شطر الطالبات -ب
 املستفيدات املقدمة للطالبات اخلدمات اإلرشادية

 100 كلمة اإلرشاد يف حفل استقبال املستجدات، وعمل مطوايت ركن خاص ابإلرشاد  -

 برانمج حتصني عقول الشباب ووقايتهم من االحنراف الفكري وتضمن:

 ُسبل وقاية الطالبات من االحنراف الفكري. -

 من لألنرتنت حلماية الطالبات من االحنراف الفكري.االستخدام اآل -

 لقاء مع الطالبات لتوعيتهن آباثر وخماطر االحنراف الفكري. -

300 

 70 حلقة نقاشية مع الطالبات املتعثرات بعنوان ما الذي يعيقين عن النجاح ؟  -

 80 ورشة عمل بعنوان : كيف تقرئي ؟ وكيف تستفيدي من احملاضرات؟  -

 80 اء كلمة اإلرشاد يف نشاط تعريف على جامعتك .إلق -

 برانمج " تنمية مهارات االتصال واحلوار الفّعال " ويشمل:

 ورشة عمل بعنوان: كيف تكون متحداًث ابرًعا ومستمًعا جيًدا ؟ -

 جلسة نقاشية بعنوان: " احملاور الناجح " -

 جلسة نقاشية بعنوان: "كيف خنتلف وال نفرتق ؟" -

300 

 70 ندوة بعنوان: " كيف تؤهلي نفسك لسوق العمل؟" -

 80 حلقة نقاشية: " مهارات الدراسة اجلامعية ". -



۳٥

 برانمج تنمية القيم االجتماعية ودورها يف تصحيح األفكار املنحرفة ويشمل:

 حلقة نقاشية بعنوان: دور تنمية القيم االجتماعية يف تصحيح األفكار املنحرفة. -

 ي مجاعي بعنوان: تعزيز القيم يف األسرة حلماية أفرادها من األفكار املنحرفة " لقاء إرشاد -

 ورشة عمل بعنوان: شبكات التواصل وآاثرها يف القيم االجتماعية واألمن الفكري  -

300 

 80 ورشة عمل بعنوان: أسرار التفوق وعادات الطالب الناجح يف االستعداد لالختبارات. -

 70 لتأخر الدراسي أسبابه وطرق عالجه.ندوة بعنوان: ا -

 اعالن عام مسابقة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب: "األفكار اآلمنة مستقبل وطن  -
تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتقليدي يف احملاضرات، حيث مت مناقشة بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول  -

لطالبة اجلامعية، والئحة الدراسة واالختبارات ختطيط وتنظيم الوقت، واالحنراف الفكري، وأسرار االفرتاضية بعناوين: حقوق ا
 التفوق وعادات الطالب الناجح استعداداً لالختبارات، واملقابالت الشخصية وكتابة السرية الذاتية.

 كل الطالبات 

االختبارات والالئحة التأديبية وميثاق حقوق الطالبة تزويد الطالبات املسرتشدات ابلتقومي اجلامعي والئحة الدراسة و  -
 اجلامعية.

 كل الطالبات 

أربع لقاءات إرشادية ابملرشدات األكادمييات مبجمع الطالبات بطربجل بواقع لقاءين يف كل يوم وذلك ملناقشة ما يتعلق  -
 ابإلرشاد األكادميي.

36 

 30 املرشدة األكادميية مع الطالبة املتعثرة لقاءين مع املرشدات األكادمييات عن طرق تعامل  -

 100 اللقاء اإلرشادي األول ابلطالبات املستجدات ابلفصل الدراسي الثاين.  -

 80 ورشة عمل بعنوان: اإلرشاد األكادميي )مهام ومهارات(. -

 80 ورشة عمل بعنوان: مهارات الثقة ابلنفس )أمهيتها ومتطلباهتا(. -
 70 : إدارة وتنظيم الوقت.ورشة عمل بعنوان

 75 حلقات نقاشية عن: كيف تتعاملي مع الضغوط األكادميية والنفسية. -

 70 حضور حماضرة بعنوان: شبابُنا حافظ لدينه. مساهم يف وطنه. -
 40 لقاء ابملتفوقات بعنوان: التفوق الدراسي )األسرار وخطوات االستمرار(.

 75 والطالبات املتعثرات دراسياً.لقاء سعادة عميد الكلية ابلطالب 
 65 ورشة عمل بعنوان: إدمان اإلنرتنت وسوء استخدام اهلواتف الذكية.



۳٦

 70 ورشة عمل بعنوان: فن إدارة األزمات.
 60 ورشة عمل: العمل احلر وإدارة املشروعات الصغرية.

 75 ورشة عمل بعنوان: كيف تستعدي وتتفوقي يف االختبارات النهائية؟
 كل الطالبات ة الطالبات ابإلرشاد األكادميي وأمهيته ومهام املرشد يف احملاضرات.توعي

 كل الطالبات توعية الطالب بقضية "املذاكرة اجليدة" أثناء احملاضرات.
تفعيل اإلرشاد اإللكرتوين والتقليدي، حيث انقش أعضاء هيئة التدريس بعض القضااي اإلرشادية أثناء احملاضرات والفصول 

االفرتاضية وهي: اإلرشاد األكادميي ابلكلية، والئحة الدراسة واالختبارات والتقومي اجلامعي، والتخطيط وتنظيم الوقت، وأسرار 
 التفوق وعادات الطالب الناجح استعداداً لالختبارات، املذاكرة اجليدة، العمل احلر واملشروعات الصغرية. 

 كل الطالبات 

 36 ادمييات.لقاءات مع املرشدات األك -
 
 جمموع اخلدمات املقدمة -ج
 عدد الربامج الشطر

 61 الطالب
 38 الطالبات

 99 اجملموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۳۷

 
 كليات(  3اجملموع اإلمجايل للخدمات االرشادية يف كليات طربجل ) •

 
 متوسط كل كلية النسبة عدد الربامج الشطر

 برانمج 33 %57،1 100 الطالب
 برانمج 25 %42،9 75 الطالبات

 برانمج 58 %100 175 اجملموع
 

كليات طربجل شطر الطالب أكثر من عدد   يفاملقدمة  ينضح من اجلدول السابق أن الربامج واخلدمات اإلرشادية -
ونظراً لزايدة األعباء  الطالب،الطالبات نظراً لكثرة عدد للطالبات يف كليات  املقدمةاإلرشادية الربامج واخلدمات 

كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من اخلدمات   الطالبات،الوحدات اإلرشادية لشطر  يسية ملشرفاتالتدر 
وذلك الختالف كل  حدة،على  كل     كل خدمة إرشادية تقدمها الكلية للطالب أو الطالبات  ماإلرشادية متوفر أما 

 الفروقات.ايل يوضح تلك . والرسم البياين التوعدد املستفيدين منها رى،خاألدمة إرشادية عن خ
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 كليات(  3اجملموع اإلمجايل للخدمات االرشادية يف كليات طربجل ) •

 
 متوسط كل كلية النسبة عدد الربامج الشطر

 برانمج 33 %57،1 100 الطالب
 برانمج 25 %42،9 75 الطالبات

 برانمج 58 %100 175 اجملموع
 

كليات طربجل شطر الطالب أكثر من عدد   يفاملقدمة  ينضح من اجلدول السابق أن الربامج واخلدمات اإلرشادية -
ونظراً لزايدة األعباء  الطالب،الطالبات نظراً لكثرة عدد للطالبات يف كليات  املقدمةاإلرشادية الربامج واخلدمات 

كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من اخلدمات   الطالبات،الوحدات اإلرشادية لشطر  يسية ملشرفاتالتدر 
وذلك الختالف كل  حدة،على  كل     كل خدمة إرشادية تقدمها الكلية للطالب أو الطالبات  ماإلرشادية متوفر أما 

 الفروقات.ايل يوضح تلك . والرسم البياين التوعدد املستفيدين منها رى،خاألدمة إرشادية عن خ
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۳۸

 
 :فرع القرايت كلياتاثلثا:  

 عمادة السنة األوىل املشرتكة  (1
 شطر الطالب -أ

 دين املستفي املقدمة للطالب اخلدمات اإلرشادية

 14 حفل استقبال الطلبة املستجدين.

 عقد االجتماع األول بني املرشد األكادميي والطالب ويشمل التايل: -
 الرتحيب ابلطالب. -
 تعريف الطلبة مبهام املرشد األكادميي واخلدمات اليت يقدمها  -
 ملقرر.بدون أعذار طبية حيرم من ا %25التأكيد على الطالب إذا جتاوزت نسبة غيابة  -
 تعريف الطلبة مبواعيد الساعات املكتبية واإلرشادية للمرشد الطاليب خالل أايم األسبوع. -
 التأكيد على تسليم األعذار الطبية. -
 تذكري الطالب ابلالئحة األنظمة والتعليمات. -
 التأكيد على ضرورة متابعة لوحة اإلعالانت على البالك بورد بشكل دوري  -
 يمات اجلامعة وأمهها مينع التدخني داخل احلرم اجلامعي.االلتزام بتعل -
 شكر الطلبة على حضور االجتماع. -

17 

عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدراسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد  -
 لالختبارات...اخل

17 

 17 بارات عرب موقع اخلدمات اإللكرتونية نشرة إرشادية حول االستعداد لالخت -
 17 الرد على االستفسارات والشكاوى على موقع اخلدمات االلكرتونية. -
ظهراً  3صباحاً حىت  8استقبال الطالب يف وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب واإلجابة على االستفسارات اليومية من الساعة  -

. 
17 

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات اإلرشاديةاخلدمات  -
 15 حفل استقبال الطالبات املستجدات. -
 عقد االجتماع األول بني املرشدة األكادميية والطالبات ويشمل التايل: -
 الرتحيب ابلطالبات. -

17 



۳۹

 تعريف الطالبات مبهام املرشدة األكادميية واخلدمات اليت تقدمها  -
 بدون أعذار طبية حيرمن من املقرر. %25ذا جتاوزت نسبة غياهبن التأكيد على الطالبات إ -
 تعريف الطالبات مبواعيد الساعات املكتبية واإلرشادية للمرشدة الطالبية خالل أايم األسبوع. -
 التأكيد على تسليم األعذار الطبية. -
 تذكري الطالبات ابلالئحة واألنظمة والتعليمات. -
 ة لوحة اإلعالانت على البالك بورد بشكل دوري. التأكيد على ضرورة متابع -
 االلتزام بتعليمات اجلامعة  -
 شكر الطالبات على حضور االجتماع. -
عقد لقاءات إرشادية وحماضرات توعوية وأكادميية متنوعة تتعلق ابلتفوق الدراسي ومهارات املذاكرة اجليدة واالستعداد  -

 لالختبارات...اخل
17 

 17 دية حول االستعداد لالختبارات عرب موقع اخلدمات اإللكرتونية نشرة إرشا -
 17 الرد على االستفسارات والشكاوى على موقع اخلدمات االلكرتونية. -
ظهراً  3صباحاً حىت  8استقبال الطالبات يف وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب واإلجابة على االستفسارات اليومية من الساعة  -

. 
17 

 جمموع اخلدمات املقدمة -ج
 عدد الربامج الشطر
 6 الطالب
 6 الطالبات
 12 اجملموع

 
 واجملتمع ابلقرايت  كلية العلوم واآلداب (2
 شطر الطالب -أ
 املستفيدين  املقدمة للطالب  اخلدمات اإلرشادية -
هـ ، وتوجيه الطالب 1438/1439امعي حفل استقبال الطالب املستجدين يف كلية العلوم واآلداب ابلقرايت للعام اجل -

 والرد على استفساراهتم خالل األسبوع األول ببهو الكلية وبوحدة اإلرشاد
350 

 70 ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس لتعريفهم مبسؤولياهتم اإلرشادية جتاه طالهبم  -



٤۰

 67 ية حماضرة: تنمية القيم اإلجيابية لدى الطالب ودورها يف حتقيق اهلوية الوطن -

 180 اجتماعات أعضاء هيئة التدريس جبميع طالب أقسامهم اجلدد للتعرف عليهم وتعريفهم أبنظمة اجلامعة وضوابطها -

 125 إقامة معرض للطالب بعنوان الصحة النفسية -

 76 حماضرة عن التعثر الدراسي -

 65 ورشة عمل تنمية مهارات االتصال واحلوار الفعال -

 450 ب بضوابط احلذف واإلضافة والتحويل والتقومي اجلامعي للفصل الثاين وما يتضمنه من عمليات أكادمييةتعريف الطال -

 78 حماضرة: الشخصية الناجحة استعدادا لسوق العمل -

 80 حماضرة: التعثر الدراسي أسبابه وعالجه  -

 77 ا حماضرة: مهارات االتصال الفعال ودورها يف حتقيق النجاح يف حياتن -

 67 حماضرة: طرق االستذكار الفعال -

 شطر الطالبات -ب
 املستفيدات  املقدمة للطالبات اخلدمات اإلرشادية -

استقبال الطالبات املستجدات وتزويد الطالبات ابملطوايت الورقية اخلاصة ابإلرشاد واحلذف واإلضافة وخطط األقسام  -
 والتعليمات املتعلقة ابلعملية التعليمية وإعطاء الطالبات حملة عن طبيعة اللوائح 

172 

 307 األسبوع اإلرشادي للطالبات  -

 92 تنمية القيم االجيابية لدي الطالبات ودورها يف حتقيق اهلوية الوطنية -

 44 دور املرشدة الطالبية يف حتقيق عقول الطالبات ووقايتهن من االحنرافات الفكرية -

 49 ات بناء األفكار اإلجيابية لدي الطالبات ورشة اسرتاتيجيات مهار  -

 122 حماضرة: االستخدام األمثل للجواالت داخل اجلامعة والعقوابت التأديبية   -

 125 حماضرة: االنطالق حنو النجاح   -
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 39 ورشة بعنوان كيفية التعامل مع الطالبات املتعثرات  -

 46 ورشة بعنوان اخلرائط املفاهيمية -

 415 بعنوان اختبار بال قلق  ورشة -

استقبال الطالبات املستجدات وتزويد الطالبات املطوايت الورقية اخلاصة ابإلرشاد واحلذف واإلضافة وخطط األقسام  -
 اعطاء الطالبات حملة عن طبيعة اللوائح والتعليمات املتعلقة ابلعملية التعليمية  

313 

 68 د لسوق العمل ورشة بعنوان الشخصية الناجحة استعدا -

 123 ورشة بعنوان أمهية استخدام البالك بورد يف العملية اإلرشادية  -

 78 ورشة بعنوان مهارة االتصال جزء من السلوك األخالقي القومي  -

 113 ورشة بعنوان الغش يف االختبارات -

 65 ورشة بعنوان طرق االستذكار الفعال -

 املقدمة:جمموع اخلدمات -ج
 عدد الربامج الشطر
 12 الطالب
 16 الطالبات
 28 اجملموع

 
 ابلقرايت كلية العلوم الطبية التطبيقية (3
 شطر الطالب -أ

 عدد املستفيدين اخلدمة االرشادية املقدمة للطالب  -
 22 اللقاء التعريفي االول للمستجدين -
 13 دور االرشاد األكادميي يف حياة الطالب اجلامعيني -
 18 ارسات اجليدة يف جمال االرشاد األكادميي والطاليب ابلكليةاملم -
 16 ووقايتهن من االحنرافات الفكرية الطالبدور االرشاد األكادميي يف حتصني عقول  -
 10 ورشة عمل عن االمن والسالمة يف املختربات -
 19 اللقاء التعريفي ابملؤمتر العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة اجلوف -
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 22 احلذف واالضافة  -
 14 الئحة الدراسة واالختبارات -
 10 االستعداد لالختبارات  -
 18 االسعافات االولية  -
 13 لوائح وانظمة اجلامعة  -
 15 املؤمتر العلمي الثامن للطالبات جبامعه اجلوف -
 17 نشر ثقافه اجلودة -
 19 ارات ورشة عمل كيفية املذاكرة واالستعداد لالختب -
 22 االستعداد المتحاانت نصف الفصلية االوىل -
 26 مشاركة الطالب ابملؤمتر الطاليب الثامن -
 27 االستعداد لالختبارات النهائية -
 38 جلسة تعريفية ابملرشد األكادميي -
 8 الئحة التأديب -
 16 الية قبول االعذار  -
 23 الية احلذف واالضافة  -
 23 عريفي ابإلرشاد الطاليب اللقاء الت -
 15 تعريف عن وحدة االرشاد األكادميي -
 شطر الطالبات -ب

 املستفيدات اخلدمة االرشادية املقدمة للطالبات 
  55 اللقاء التعريفي االول للمستجدين -
  12 دور االرشاد األكادميي يف حياة الطالب اجلامعيني -
 12 اد األكادميي والطاليب ابلكليةاملمارسات اجليدة يف جمال االرش -
 50 األخطاء الطبية -
 12 دور االرشاد األكادميي يف حتصني عقول الطالبات ووقايتهن من االحنرافات الفكرية -
 26 اسرتاتيجيات تنمية القيم االجيابية لدى الطالبات -
 65 الوطنية تنمية القيم االجيابية لدى طالبات اجلامعة ودورها يف حتقيق اهلوية -
 35 اللقاء التعريفي بسنة االمتياز -
 تصميم وطرق البحث العلمي -
 اسرتاتيجية البحث العلمي وكيفية اجنازه -

123 

 44 ورشة عمل عن االمن والسالمة يف املختربات -
 119 االستخدام اآلمن للهواتف الذكية داخل احلرم اجلامعي -
 65 تعزيز الثقة ابلنفس لدى االطفال -تتعزيز الثقة ابلنفس بني الطالبا -
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 95 حماضرة: حنو اختبارات ومتفوقات -
 48 ورشة عمل عن كيفية اختيار التخصص -
 82 اللقاء التعريفي ابملؤمتر العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة اجلوف -
 9+ 8 احلذف واالضافة  -
 15+ 6 الئحة الدراسة واالختبارات -
 7 أديبية اجلديدةالالئحة الت -
 5 التقومي اجلامعي -
 9 االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي  -
 8 االستعداد لالختبارات  -
 5 منط احلياة الصحي  -
 75 فن االختبارات  -
 11 التواصل االجيايب   -
 11 الصحة والرايضة  -
 11 اسرار التفوق    -
 11 االسعافات االولية  -
 11 لتهيئة لالختبارات الفصلية ا -
 15 الثقة ابلنفس -
 15 فن احلوار -
 14 اليات استخدام اهلواتف الذكية  -
 دور وواجبات الطالبة يف االرشاد  -
 ويف التعليم اجلامعي  -

15 

 15 لوائح وانظمة اجلامعة  -
 7 املؤمتر العلمي الثامن للطالبات جبامعه اجلوف -
 11 ودةنشر ثقافه اجل -
 12 ورشة عمل كيفية املذاكرة واالستعداد لالختبارات  -
 10 االلتزام ابلزي اجلامعي  -
 30 التعامل مع الضغوط النفسية كيفية -
 65 تعزيز الثقة ابلنفس كيفية -
 13 فن االختبارات -
 5 اخلطة الدراسية  -
 8 الالئحة التأديبية اجلديدة -
 7 ح املفاتيح العشرة للنجا  -
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 15 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي -
  16 شروط التخصص -
 7 االمل والطموح -
 10 مراجعة اخلطة الدراسية -
 5 جلسة ارشاد للطالبات للتحفيز على املزيد من التفوق ىف الدراسة -
 10 ضوابط الزى اجلامعي و اللوائح التأديبية -
 8 فيجلسة ارشاد مجاعية عن املستقبل الوظي -
 7 جلسة ارشاد مجاعية للتحدث عن اخطار الوجبات السريعة -
 8 االستعداد المتحاانت منتصف الدراسي الثاين -
 6 مراجعة اخلطة الدراسية -
 4 االستعداد المتحاانت نصف الفصلية االوىل -
 6 خمالفة الزى اجلامعي واللوائح التأديبية  -
 5 االستخدام االمن للجوال -
 5 سة ارشاد مجاعية عن املستقبل الوظيفيجل -
 30 ارشاد أكادميي و مهين لتعريف الطالبات على خماطر بيئية العمل -
 5 مشاركة الطالبات ابملؤمتر الطاليب الثامن -
 5 االستعداد لالختبارات النهائية -
 8 ورشة ارشاد ألساليب الدراسة اجليدة وفن ادارة الوقت  -
 40 للتعريف برسالة واهداف قسم التمريض  جلسة ارشادية  -
 59 السرطاانت النسائية   -
 8 تعريف بسنه االمتياز  -
 17 جلسة تعريفية ابملرشد األكادميي -
 18 الئحة التأديب -
 18 الية قبول االعذار  -
 3 )املستوي السادس(1440-1439اخلطة التدريسية للفصل االول للعام  -
 9 الضافة الية احلذف وا -
 9 اللقاء التعريفي ابإلرشاد الطاليب  -
 9 تعريف عن وحدة االرشاد األكادميي -
 8 لوائح اجلامعة التأديبية -
 7 لوائح الدراسة واالختبارات  -
 9 التقومي اجلامعي -
 9 كيف حتقق النجاح يف حياتك -

 1 تعزيز الطالب املتفوقني
 جمموع اخلدمات املقدمة -ج

 عدد الربامج الشطر
 23 الطالب
 76 الطالبات
 99 اجملموع

 كليات(  3كليات القرايت )  يفوالطالبات املقدمة للطالب  اجملموع اإلمجايل للخدمات االرشادية •
 النسبة عدد الربامج الشطر
 %30 41 الطالب
 %70 98 الطالبات
 %100 139 اجملموع

 
أكثر من عدد  الطالباتكليات طربجل شطر   يفاملقدمة  دمات اإلرشاديةينضح من اجلدول السابق أن الربامج واخل -

كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من اخلدمات اإلرشادية متوفر   ،للطالب املقدمةاإلرشادية الربامج واخلدمات 
ة إرشادية عن دمخوذلك الختالف كل  حدة،على  كل     كل خدمة إرشادية تقدمها الكلية للطالب أو الطالباتم  أما 
 الفروقات.. والرسم البياين التايل يوضح تلك وعدد املستفيدين منها رى،خاأل
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 1 تعزيز الطالب املتفوقني
 جمموع اخلدمات املقدمة -ج

 عدد الربامج الشطر
 23 الطالب
 76 الطالبات
 99 اجملموع

 كليات(  3كليات القرايت )  يفوالطالبات املقدمة للطالب  اجملموع اإلمجايل للخدمات االرشادية •
 النسبة عدد الربامج الشطر
 %30 41 الطالب
 %70 98 الطالبات
 %100 139 اجملموع

 
أكثر من عدد  الطالباتكليات طربجل شطر   يفاملقدمة  دمات اإلرشاديةينضح من اجلدول السابق أن الربامج واخل -

كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من اخلدمات اإلرشادية متوفر   ،للطالب املقدمةاإلرشادية الربامج واخلدمات 
ة إرشادية عن دمخوذلك الختالف كل  حدة،على  كل     كل خدمة إرشادية تقدمها الكلية للطالب أو الطالباتم  أما 
 الفروقات.. والرسم البياين التايل يوضح تلك وعدد املستفيدين منها رى،خاأل
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 اجلامعة كليات  مستوىعلى بات املقدمة للطالب والطال اجملموع اإلمجايل للخدمات االرشادية •
  عدد الربامج 
 النسبة امجايل الطالبات الطالب الفرع
 %50 315 133 182 سكاكا
 %28 175 75 100 طربجل
 %22 139 98 41 القرايت
 %100  629 306 323 اجملموع

 
-سكاكا )كلياتامعة ونسب الربامج املقدمة للطالب والطالبات يف فروع اجل أن عدديتضح من اجلدول السابق  -

 املقدمة؛عدد الربامج واخلدمات اإلرشادية لكليات سكاكا يف  كالتايل:جاءت   القرايت(كليات   –طربجل  كليات
كما أن عدد   اجلامعة،من إمجايل اخلدمات اإلرشادية املقدمة لطالب وطالبات  %50حيث احتلت بنسبة 

ليات سكاكا متوفر أمام كل خدمة إرشادية ابلكلية اليت تقدم املستفيدين واملستفيدات من الربامج اإلرشادية يف ك
 وطبيعة الفئة املستهدفة منها. اإلرشادية،وحسب نوع اخلدمة  الطالبات،اخلدمات اإلرشادية للطالب أو 

؛ على الرغم أن عدد الطالب يف كليات  %28حيث احتلت نسبة   الثانية؛وجاءت كليات طربجل يف املرتبة  -
ن عدد الطالب يف كليات القرايت ، ولكن نظرًا لنشاط الوحدة اإلرشادية بكليات طربجل ، وتوىل طربجل أقل م

فرع طربجل عميد واحد ، فاجلهود مركز يف تقدمي اخلدمات اإلرشادية للطالب والطالبات ،وتويل متخصص يف علم 
من اخلدمات اإلرشادية اليت  اتدالنقس ملسؤولية العمل اإلرشادي ابلكلية ، كما أن عدد املستفيدين واملستفي

 الفئة املستهدفة منها .  ةتقدمها الكليات يف فرع طربجل متوفر أمام كل خدمة إرشادية نظرا لطبيعة اخلدمة وطبيع
بلغت نسبة اخلدمات اإلرشادية املقدمة للطالب  الثالثة؛ حيثمث جاءت كليات اجلامع فرع القرايت يف املرتبة  -

ا أن عدد املستفيدين واملستفيدات من اخلدمات اإلرشادية اليت تقدمها الكليات يف فرع ، كم %22والطالبات 
 القرايت متوفر أمام كل خدمة إرشادية نظرا لطبيعة اخلدمة وطبيعة الفئة املستهدفة منها . 

طالب تقريبًا من  %70ميثل  سكاكا،كما توجد مالحظة أحرى وهي أن عدد الطالب والطالبات بفرع اجلامعة  -
ابلفروع، وابلتايل تتضمن ختصصات غري متوفرة  سكاكا،وطالبات اجلامعة نظرًا ألن اجلامعة املقر األساسي هلا مدينة 

والرسم البياين التايل يوضح تلك الفروقات يف الربامج  األساسي بسكاكا.عدد الطالب والطالبات ابملقر  وكثرة
 .وطالباتجلميع فروع اجلامعة طالب اإلرشادية 
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