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 والتحسينتقرير عن العملية االكاديمية االرشادية بكلية الصيدلة ومقترحات التطوير 

 م( 1/11/2016 ثالثاءبتاريخ ال  )في ضوء اللقاء الثامن لوحدة االرشاد

 

وبنييياء  ه 1437/1438 الموضيييوعة لالرشييياد االكييياديمي للعيييام الدرا ييييفيييي ضيييوء ال طييية 

علييي توهيتييات  ييعادة عميييد الكلييية ور يييك الوحييدة الييدكتور/ عاييد السييالم بيين عاييد التيياد  

التيييييي ااترحتيييييا  يييييعادت  بميييييا تيييييب اض ييييياحة وبييييياع  المقترحيييييات ال اليييييد  باعيييييداد تقريييييير 

 العملية االرشادية.وتطوير لتحسين  واعضاء الوحدة

 الانود التي تب اض احها:

 .مستنداتهاو  ية االكاديميةجلسات الخاصة بالعملية االرشادلل محاضر 8تجهيز  -1

الااا  مركاااز  ه 1437/1483 للعاااال الدراسااا   -لكلياااة اللااايدلة  رشااااديةالخطاااة االارساااا   -2

 االرشاد االكاديم  والطالب  بالجامعة.

للفلااااد الدراساااا   لوحاااادر االرشاااااد االكاااااديم   اللقااااااات االرشاااااديةب اعااااالط الطااااال   -3

 .ه 1437/1438للعال الدراس   االو  

ط الكترونيااااا وربطهاااابهااااا  واعااااالل الطااااال   قساااايط الطااااال  الاااا  مجموعااااات ارشاااااديةت -4

 .االكاديميين من اعضاا هيئة التدريس بالكلية بمرشديهط 

ورشاااااة عمااااد العضااااااا هيئااااة التااااادريس للتعرياااا  باهمياااااة االرشاااااد االكااااااديم  اعااااداد  -5

 وتعري  كد عضو بالمهال االرشادية المطلو  انجازها.

السااااعات  –)الجااادو  الدراسااا   ديم  تجهياااز الملااا  االرشاااادك الخااااك بكاااد مرشاااد اكاااا -6

وسااااااتد االتلاااااا   –اللقاااااااات االرشاااااادية باااااالطال  المنفلااااالة عااااان الوحااااادر  –االرشاااااادية 

 .صورر من با  حجرر العضو مثبت عليها العتاصر السابقة( –المختلفة به 

 .(%70تجهيز الملفات االرشادية للطال  )  -7

 كاااد مرشاااد اكااااديم  باااا راد مجموعتاااة الطالبياااةط عااان اللقااااا االرشاااادية الخاصاااة  باالعاااال -8

 .(اكاديم  بطالبة خال  الترل لكد مرشد )ثالثة لقااات

 

 .)لغير المتحدثين باللغة العربية( ترجمة الملفات االرشادية للغة االنجليزية -9

بتحميااااد كااااد  والقيااااال  علاااا  مولاااا  الكليااااةانشاااااا ايقونااااة خاصااااة  لالرشاااااد االكاااااديم   -10

 ملفات الوحدر عليها.
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 ااا  تحاااديق المولااا  االلكترونااا  لكلياااة  مااا  اعضااااا هيئاااة التااادريس بالكلياااة  المشااااركة -11

 جامعة الجوف. -الليدلة 

 التحديث والتطوير: القا مون علي

 د/ عبد السالل بن عبد الهادك الخالدك )عميد الكلية(

 د/ محمد صادق عبد البال  )مشرف لسط االدوية ومنسق لجنة التعليط االلكترون (

المااااانعط رساااااالط )اساااااتاي مسااااااعد اللااااايدالنيات ومنساااااق وحااااادر االرشااااااد د/ محماااااد عباااااد 

 االكاديم (

 د/ سيد ناصر )استاي مساعد الكيمياا الليدلية(

 

 الااا  وحااادر االرشااااد يقاااول بتقديماااة , اعاااداد نماااوي  موحاااد عااان ساااير العملياااة االرشاااادية  -12

 كد مرشد اكاديم     بداية كد شهر.

لقياااااي ماااادك رضااااااهط عاااان الخاااادمات  ,  الخريجااااوطاجااااراا اسااااتبانة وتحليلهااااا للطااااال -13

 االرشادية المقدمة لهط.

( بااااااركن 10/10/2016المشاااااااركة  اااااا  اليااااااول العااااااالم  لللااااااحة النفسااااااية )االثنااااااين  -14

 "دور كلية الليدلة    تعزيز اللحة النفسية لطالبها".ارشادك بعنواط : 

 اعداد ورشة عمد العضاا هيئة التدريس للتعري  بمهال المرشد االكاديم . -15

 –وتتضاااامن: )االرشاااااد االكاااااديم  واهميتااااة ارشااااادية اكاديميااااة  لقااااااات  اعااااداد ارباااا  -16

الهيكاااااد التنويمااااا  وانشاااااطة  -الالتحاااااة التنفيلياااااة للطاااااال  –بواباااااة الجامعاااااة االلكترونياااااة 

 (.الجامعة

 ة االرشادية االسبوعية بلوحة االرشاد االكاديم  بالكلية.من المجل اعداد 3نشر  -17

بانشااااا ايقوناااة بعناااواط  اكااااديم  بالكلياااة  لياااال كاااد مرشااادتفعياااد االرشااااد االلكترونااا :  -18

)االرشاااد االكااااديم (  اا  برناااامر الااابالب بااورد الخااااك بااه, وتحمياااد كاااد مااا يخااا  العملياااة 

 .ة بكلية الليدلة عل  هله االيقونةاالرشادي

 :رحة لتحسين العملية االرشاديةالمقت فكاراال

  .وتشجي  تفولهط المتفولين تكريط الطال  -1

ساااارعة العمااااد علاااا  لقاااااا الطااااال  المتعثاااارين وتااااوجيههط وحااااد المشاااااكد الرتيسااااية  اااا   -2

 اسبا  التعثر.

 .عن مشاكد الطال ( للتعبير ة دراسيةشاا مجموعة طالبية )طالب لكد  رلنإ -3

 .(اختيارك)اعالط عال  للعمد التطوع  اا مجموعة طالبية نشإ -4
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: حلاااار الطااااال  بواسااااطة وحاااادر )الكمااااا  ملاااا  االرشاااااد(رسااااا  اناااالارات للطااااال  إ-5

 االرشاد واعالمهط بانلار لسرعة اكما  ملفهط الالرشادك.

عااا العناصاار النشااطة  اا  المجااا  : اضااا ة بدر االرشاااد يالكليااةوحاا عااديد تشااكيدبتلاارار  -6

 (.اإلرشادك من أعضاا هيئة التدريس الجدد

الطاااااال  المتفاااااولين الباااااداع   علااااا  اط يقاااااول بتنفيااااالهما ا مشاااااروعين للعماااااد اختياااااار  -7

ة بالكلياااة واختياااار الياااة مناساااب عماااادر ووحااادر االرشااااد االكااااديم   وتحااات اشاااراف بالتعااااوط

 .   نهاية المشروع لتكريط هؤالا الطال  

االجتمااااع باالعضااااا ) عاماااة: ونقتااارل ماااا يلااا للقاااااات االرشاااادية العااار  ا لياااةآتغيااار   -9

اط يقاااول كاااد عضاااو بتجهياااز لقاتاااة  -وضااارورر اعالمهاااط باهمياااة اللقاااااات او االنساااحا  منهاااا

بااااعالط تعمااايط  -واالجااارااات المترتبطاااة بعرضاااه  ااا  القاعاااة لباااد اللقااااا بياااول علااا  االلاااد 

اعاااداد   -لقاااااات الباهمياااة حضاااور   اعضااااا هيئاااة التااادريس بيااار المااارتبطين بلمحاضااارات

 (.شهادات  تقدير لكد لقاا لتوزيعها عل  الطال  الحاضروط

تنوااايط مساااابقة علاااا  االلاااد ثقا ياااة واجتماعيااااة للطاااال   كاااد تاااارل دراسااا  مااا  تكااااريط  -10

تنواايط رحلااة تر يهيااة كااد تاارل دراساا  للطااال  الاا  الاار  مكاااط  –الطااال  المشاااركين بهااا 

اسااااية لنفسااااية للطالااااب وتخفياااا  الضااااغوط الدرمناسااااب بمنطقااااة الجااااوف لتعزيااااز اللااااحة ا

 وزيادر تكي  الطالب م  بيئتة الجامعية.

بالتنسااايق مااا  مركاااز االرشااااد ابكااااديم  الطالبااا  وبخطاااا  رسااام  مااان عماااادر الكلياااة:  -11

ومعهاااااط اباااااداعاتهط  علااااا  اااللاااااد(  4.75)معاااااد  وبين والمتفولينارساااااا  الطاااااال  الموهااااا

لتبنااايهط و اااق برناااامر )جدياااد( بالتعااااوط باااين المركاااز وعماااادر شاااؤط الطاااال  وعماااادر القباااو  

مبااادعين والتساااجيد و اااق برناااامر مؤسساااة الملاااج عباااد العزياااز ورجالاااه لرعاياااة الموهاااوبين وال

 من طال  وطالبات االجامعة.


