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المدخـل :

يمثل الإر�شاد الأكاديمي ركنًا �أ�سا�سيًا ومحوريًا في التعليم الثانوي (نظام المقررات)  ،وهو �أحد عنا�صر جودة النظام،
حيث يعد ا�ستجابة مو�ضوعية لمواجهة متغيرات اجتماعية واقت�صادية و�إن�سانية في �صلب النظام وفل�سفته التربوية،
عالوة على كونه ي�ستجيب لحاجات الدار�س لتحقيق متطلبات الذات الإن�سانية في الإبداع والتميز.
ويتمثل الإر�شاد الأكاديمي في محوري العملية الإر�شادية :الم�ؤ�س�سة التعليمية والطالب ،ويعزز هذا الدور المر�شد
الأكاديمي المخت�ص الذي يعمل من خالل مركز الإر�شاد الأكاديمي طيلة ال�سنة الأكاديمية .وتتكامل عملية الإر�شاد
الأكاديمي بوعي وتفهم جميع �أطراف العملية الإر�شادية؛ بهدف توجيه الطالب �إلى �أن�سب الطرق الختيار �أف�ضل ال�سبل
لتحقيق النجاح المن�شود والتكيف مع البيئة المدر�سية.
ولمركز الإر�شاد الأكاديمي دور في تحقيق هذا الهدف عن طريق �إك�ساب المعلمين الخبرات الإر�شادية وتزويد الطلبة
بالمهارات الأكاديمية المتنوعة التي ترفع من تح�صيلهم الدرا�سي ومناق�شة طموحاتهم العلمية ،وتوعيتهم بلوائح
وقوانين نظام المقررات ،وم�ساعدة الطالب على بلورة �أهدافهم واتخاذ القرارات المنا�سبة المتعلقة بم�ستقبلهم
الأكاديمي والمهني عن طريق اال�ستفادة الق�صوى من جميع الإمكانات والبدائل المتاحة.
وي�ؤمل �أن يمثل هذا الدليل نبرا�س ًا م�ضيئ ًا للهيئة الإدارية والتعليمية في مدار�س التعليم الثانوي (نظام المقررات)
لتفعيل الإر�شاد الأكاديمي ب�صفة �إجرائية  ,وذلك بما يحويه من �أطر نظرية وخطط �إجرائية ونماذج و�أدوات ت�سهم في
تجويد وتطوير �أ�ساليب العمل في نظام المقررات.
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أوالً :المصطلحات:

•الإر�شاد الأكاديمي :خدمة مهنية يقدمها مركز الإر�شاد الأكاديمي لم�ساعدة طالب التعليم الثانوي (نظام
المقررات) في م�ساره التربوي والتعليمي وم�ساندته في حل م�شكالته الأكاديمية وال�شخ�صية منذ التحاقه بالنظام
حتى يكمل �ساعات تخرجه.
•مركز الإر�شاد الأكاديمي  :مقر تخ�ص�صه وتجهزه �إدارة المدر�سة الثانوية المطبقة نظام المقررات  ،وهو
منظومة فريق عمل ؛ لتقديم خدمات �إر�شادية و�أكاديمية نوعية لمعلمي وطالب التعليم الثانوي(نظام المقررات)
وتوعية المجتمع التعليمي و�أولياء �أمور الطالب.
•من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي :معلم يتم اختياره �ضمن منظومة فريق عمل يتولى رئا�سته  ،للقيام بمهام
مركز الإر�شاد الأكاديمي بالتعاون والتن�سيق مع وكيل القبول والت�سجيل والمر�شدين الأكاديميين والمر�شد
الطالبي.
•ع�ضو مركز الإر�شاد الأكاديمي :معلم يتم اختياره �ضمن منظومة فريق عمل  ،للقيام بمهام مركز الإر�شاد
الأكاديمي بالتعاون مع المر�شدين الأكاديميين.
•المر�شد الأكاديمي:معلم يقوم ب�إر�شاد ومتابعة مجموعة من الطالب �أكاديمي ًا  ،وم�ساعدتهم في اختيار الم�سار
والمقررات الدرا�سية  ،وم�ساندتهم في حل م�شكالتهم الأكاديمية وبناء خطتهم الدرا�سية ومتابعتها حتى �إكمال
�ساعات تخرجهم.
•طالب (نظام المقررات):الطالب الذي يلتحق بالتعليم الثانوي (نظام المقررات) وي�سير وفق خطة درا�سية
تمكنه من اختيار الم�سار الذي يتوافق مع �إمكانياته وقدراته  ،وبموجب �إكماله �ساعات التخرج يمنح �شهادة
المرحلة الثانوية العامة.
•المر�شد الطالبي :تربوي متخ�ص�ص في توجيه و�إر�شاد الطالب لمعرفة �شخ�صيته وقدراته  ،وم�ساعدته في حل
م�شاكله النف�سية والتربوية والمهنية واالجتماعية بطرق علميه �سليمة موافقة للتعاليم الإ�سالمية.
•ملف المر�شد الأكاديمي:ملف يحوي الخطابات والنماذج الخا�صة بالمر�شد الأكاديمي وقائمة ب�أ�سماء وبيانات
مجموعة الطالب الم�سندين له .
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•حقيبة المر�شد الأكاديمي:ت�ضم بداخلها ملف لكل طالب في المجموعة التي ي�شرف عليها المر�شد الأكاديمي
ويحوي هذا الملف جميع متطلبات الإر�شاد الأكاديمي للطالب خالل خطته الدرا�سية .
•ملف الطالب الأكاديمي:ملف يحوي بيانات الطالب و�سيرته الذاتية وكل ما يتطلبه الطالب في خطته الدرا�سية
من نماذج �إر�شادية �أكاديمية وتعليمية منذ التحاق الطالب بالنظام حتى تخرجه  ،ويحفظ هذا الملف لدى المر�شد
الأكاديمي للطالب.
•ح�صة الإر�شاد الأكاديمي :لقاء جماعي ي�ضم المر�شد الأكاديمي وطالب مجموعته  ،لتقديم خدمة �إر�شادية
�أكاديمية تعليمية لهم يتم عقده خالل اليوم الدرا�سي وفق خطة زمنية وبرنامج هادف يعده مركز الإر�شاد
الأكاديمي.
•ال�ساعات المكتبية� :ساعات مكتبية تعد من ن�صاب المعلم تعادل ح�صتين �أ�سبوعي ًا يتفرغ فيهاالمعلم  ،لتقديم
خدمة �إر�شادية فردية لطالب مجموعته وم�ساعدتهم على حل م�شكالتهم والإجابة على ا�ستف�ساراتهم التربوية
والتعليمية.
•الخطة الدرا�سية:مجموعة المقررات الدرا�سية (نظرية وعملية و�إجبارية واختيارية ) ي�ؤدي النجاح فيها �إلى
منح الطالب �شهادة المرحلة الثانوية العامة في م�سار معين.
•المقرر الدرا�سي :مقرر �ضمن الخطة الدرا�سية له ا�سم ورقم وو�صف لمفرداته  ،يدر�س بواقع خم�س �ساعات
�أ�سبوعي ًا لمدة ف�صل درا�سي كامل.
•�إ�شعار الت�سجيل:نموذج ي�ستلمه الطالب بعد توقيعه من المر�شد الأكاديمي واعتماده من مكتب القبول والت�سجيل
يبين فيه المقررات التي تم الت�سجيل فيها ويزود مر�شده الأكاديمي بن�سخة منه.
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ثانيًا :أهداف اإلرشاد األكاديمي:

تتلخ�ص �أهداف الإر�شاد الأكاديمي فيما يلي:
•تقديم المعلومات الأكاديمية والإر�شادية للطلبة وزيادة وعيهم ب�أهداف المرحلة الثانوية ونظام المقررات.
•التعرف على الم�شكالت والعقبات ال�شخ�صية التي تحول دون قدرة الطالب على التح�صيل العلمي وبناء الخطة الدرا�سية.
•تزويد الطلبة بالمهارات الأكاديمية وال�شخ�صية التي تمكنهم من فهم ذاتهم وقدراتهم وميولهم وممار�سة دور
�إيجابي في العملية التعليمية.
•توجيه الطلبة ومتابعتهم خالل فترة الدرا�سة الثانوية في نظام المقررات.
ثالثًا :أنواع اإلرشاد األكاديمي:

•الإر�شاد الفردي :يتم فيه �إر�شاد كل طالب بمفرده وي�ستخدم عادة عند الحاالت الخا�صة كحاالت التعثر �أو ت�سريع
التخرج مثال.
•الإر�شاد الجماعي� :إر�شاد مجموعة من الطالب تت�شابه ظروفهم الدرا�سية في وقت واحد وب�صورة جماعية .
•الإر�شاد المبا�شر :يقدم ب�صورة مبا�شرة كالمعلومات والن�صائح ويتم فيه تقديم قدر كبير من التوجيه والإر�شاد
ويعتمد �أ�سا�سا على المر�شد.
•الإر�شاد غير المبا�شر :هو �إر�شاد ذاتي يعتمد فيه طالب (نظام المقررات) على نف�سه ب�شكل �أكبر في تكوين
�شخ�صيته  ،ومواجهة المواقف الحياتية  ،و�إيجاد الحلول لم�شكالته  ،والقدرة على اتخاذ القرارات بتوجيه غير
مبا�شر من المر�شد الأكاديمي.
•الإر�شاد الوقائي :يت�ضمن بع�ض الن�صائح لطرق المذاكرة �أو اقتراحات بتقديم مواد وت�أجيل �أخرى لحماية الطالب
ب�إذن اهلل من التعثر ،
•الإر�شاد العالجي  :التعاون مع المر�شد الطالبي في عالج �أ�سباب تعثر الطالب الدرا�سية �أو التحويل بين الم�سارين
العلمي والأدبي �أو حذف مادة وغير ذلك مما ي�ضمن عالج م�شكلة قائمة .
•الإر�شاد التنموي  :لزيادة قدرات الطالب على تدبر �أموره وحل م�شكالته من خالل اندماجه وتوافقه مع الحياة
الدرا�سية والم�شاركة االيجابية فيها.
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رابعًا :مهارات اإلرشاد األكاديمي:

�إن المر�شد الناجح هو القادر على التوا�صل الفعال مع طالبه ،ي�ستطيع �أن يحدد حاجاتهم  ،يجيد اال�ستماع �إليهم،
يفهمهم ويهتم بهم  ،ال يهاجمهم �أو ي�سخر منهم � ،إنما يعمل معهم وي�شركهم في التخطيط لدرا�ستهم  ،ي�ستثمر
خبراتهم ويثق بقدراتهم  .عندئذٍ يكون قادر ًا على:
الأخذ ب�أيديهم ومعالجة ما يعتر�ض طريقهم من عقبات خالل درا�ستهم  ،ومن هنا ن�ستطيع �أن نحدد بع�ض المهارات
التي ينبغي �أن تتوفر للمر�شد الأكاديمي لكي ي�سهم في تحقيق الأهداف المر�سومة له  ،ومن هذه المهارات :
•مهارة القيادة :وهي تكوين عالقة �إيجابية مع الطالب للت�أثير عليهم وم�ساعدتهم في ال�سير نحو تحقيق الأهداف
المر�سومة .
•مهارة التعاطف :ونق�صد بهذه المهارة م�شاركة الطالب م�شاعرهم وانفعاالتهم لفهمهم وتكوين عالقة جيدة
معهم ت�ساعد على تقبلهم للإر�شاد والن�صح والتوجيه.
•مهارة التخطيط :قدرة المر�شد الأكاديمي المتمثلة في م�ساعدة الطالب على تحديد الأهداف وتحويلها �إلى
�إجراءات قابلة للتحقيق  ،ومثال ذلك م�ساعدة الطالب على اختيار التخ�ص�ص المالئم لتحقيق �أهداف بعيدة
تتعلق بم�ستقبله الدرا�سي والوظيفي� ،أو م�ساعدته في �إعداد خطة لرفع معدله التراكمي .
•مهارة التنظيم :وهي قدرة المر�شد الأكاديمي على تنظيم �أعمال الإر�شاد وترتيبها ب�صورة تحقق اال�ستفادة
الق�صوى منها وينطبق ذلك على تنظيم ملفات الطالب و�أعمال الت�سجيل والحذف وغير ذلك من �أعمال المر�شد
الأكاديمي .
•مهارة اال�ستماع� :أن يكون المر�شد الأكاديمي م�ستمع ًا جيد ًا لطالبه ،يتعرف على �آرائهم  ،و�أفكارهم ،
ومقترحاتهم  ،والم�شكالت التي يواجهونها  ،الأمر الذي يعزز ثقتهم ب�أنف�سهم ويقوي العالقة بين المر�شد وبينهم
ويمكنه بالتالي من مد يد العون لهم.
•مهارة حل الم�شكالت واتخاذ القرار :مهارات يحتاجها المر�شد الأكاديمي عند ا�ستماعه لوجهات نظر
الطالب ومحاورتهم للتعرف على الم�شكالت التي يواجهونها فيتعلمون منه كيفية تحديد الم�شكلة وو�ضع الفرو�ض
لحلها ومن ثم م�ساعدتهم التخاذ القرارات ال�صحيحة الالزمة لحل الم�شكلة .
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•مهارة �إدارة وا�ستثمار الوقت  :ت�شمل جدولة الأعمال وتن�سيقها  ،وتحديد الخطة الزمنية لأعمال المر�شد التي
ت�شمل مواعيد الت�سجيل والحذف والإ�ضافة وجدولة وتنظيم ال�ساعات المكتبية وغيرها .
•مهارة تطوير الأداء وا�ستثمار التقنية :قدرة المر�شد الأكاديمي على ا�ستخدام التقنية وح�سن التعامل
معها وتطوير �أدائه  ،ال�سيما �أنها تتناول كثيرا من جوانب متابعة الطالب والح�صول على المعلومات التي �سيمد
طالبه بها .
خامسًا :متطلبات اإلرشاد األكاديمي:

لدور المر�شد الأكاديمي �أهمية في التعليم الثانوي (نظام المقررات) الأمر الذي ي�ستدعي من المر�شد �أن يلم بمتطلبات
الإر�شاد الأكاديمي التي ت�ؤكد على قدرته في التوا�صل الفعال مع طالبه  ،واالهتمام ب�إر�شادهم وتوجيههم �إلى ما يحقق
تقدمهم في الدرا�سة ونجاحهم وتخرجهم من المرحلة الثانوية  ،ومن �أهم تلك المتطلبات ما يلي:
 )1الإلمام بلوائح و�أنظمة (نظام المقررات).
 )2معرفة مهام المر�شد الأكاديمي وم�س�ؤولياته.
 )3امتالك المهارات الالزمة لمهمة الإر�شاد الأكاديمي.
 )4امتالك الدافعية والرغبة في �أداء العمل الإر�شادي.
 )5تفرغه جزئي ًا للقيام بدور المر�شد الأكاديمي.
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سادسًا :مركز اإلرشاد األكاديمي :

مقر تخ�ص�صه �إدارة المدر�سة الثانوية المطبقة نظام المقررات يقع �ضمن مهام مكتب القبول والت�سجيل  ،تجهزه
�إدارة المدر�سة بالتجهيزات الالزمة من مكاتب و�أثاث وم�ستلزمات تعليمية وملفات ونحو ذلك مما يتطلبه الإر�شاد
الأكاديمي  ،لتقديم خدمات �إر�شادية و�أكاديمية نوعية لمعلمي المدر�سة وطالب التعليم الثانوي(نظام المقررات).
وللقيام بمهام مركز الإر�شاد الأكاديمي والإ�شراف عليه يتم ت�شكيل فريق يتكون من :
م�شرف ًا عام ًا
							
مدير المدر�سة
رئيـ�سـ ًا
							
وكيل القبول والت�سجيل.
مـنـ�سق ًا
معلم									
عـ�ضـوان
معلمان� .أو ( �أقل �أو �أكثر  ،ح�سب �أعداد طالب المدر�سة)		
الهيكل التنظيمي لمركز الإر�شاد الأكاديمي
مـديرالمـدر�سـة
وكيل القبول والت�سجيل
من�سـق مركـز الإر�شاد الأكاديمي
ع�ضو مركز الإر�شاد الأكاديمي

ع�ضو مركز الإر�شاد الأكاديمي

المر�شـدون الأكـاديمـيون من ( 1ـ )12
ع�ضو كحد �أدنى

المر�شـدون الأكـاديمـيون من ( 1ـ )12
ع�ضو كحد �أدنى

مجموعة طالب الإر�شاد الأكاديمي

مجموعة طالب الإر�شاد الأكاديمي
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سابعًا :مهام مركز اإلرشاد األكاديمي:

ت�سند لكل ع�ضو عدة مهام تكون منطلق ًا لتحقيق �أه��داف مركز الإر�شاد الأكاديمي في تقديم الخدمة الإر�شادية
للمعلمين والطالب بالمدر�سة ،وفي ما يلي �أبرز المهام الرئي�سة للأع�ضاء:
-1مهام مدير المدر�سة :
•تخ�صي�ص مكان منا�سب لمركز الإر�شاد الأكاديمي.
•توفير م�ستلزمات مركز الإر�شاد الأكاديمي.
•ت�شكيل �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي وتحديد مهامهم .
•الإ�شراف على خطة عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي.
•التعريف بمهام مركز الإر�شاد الأكاديمي.
•تقييم عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي.
-2مهام وكيل القبول والت�سجيل:
•اختيار �أ�سماء المر�شدين الأكاديميين .
•تزويد مركز الإر�شاد الأكاديمي بمهام العمل .
•طلب خطة عمل لمركز الإر�شاد الأكاديمي .
•جمع معلومات لبناء الجدول الدرا�سي لطالب المدر�سة .
•الم�شاركة في بناء الخطة الدرا�سية المقترحة للطالب .
•الم�شاركة في بناء الخطة الدرا�سية للطالب م�سرعي التخرج .
-3مهام من�سق الإر�شاد الأكاديمي:
•�إعداد خطة ف�صلية لمركز الإر�شاد الأكاديمي.
•تجهيز ملفات مركز الإر�شاد الأكاديمي.
•تهيئة المر�شدين الأكاديميين للقيام بمهامهم.
•تهيئة طالب المرحلة المتو�سطة للتعليم الثانوي (نظام المقررات) .
•تعريف الطالب الم�ستجدين بالتعليم الثانوي (نظام المقررات) .
•تعريف �أولياء �أمور الطالب الم�ستجدين بالتعليم الثانوي (نظام المقررات ) .
•متابعة تفعيل ح�ص�ص الإر�شاد الأكاديمي .
•تقييم مهام المر�شد الأكاديمي.
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-4مهام ع�ضو مركز الإر�شاد الأكاديمي :
•الم�شاركة في تجهيز ملفات مركز الإر�شاد الأكاديمي.
•الإ�سهام في تعريف الطالب الم�ستجدين بنظام المقررات.
•متابعة المر�شدين الأكاديميين في تنفيذ مهامهم الإر�شادية.
•الم�شاركة في تهيئة طالب المدار�س المتو�سطة لنظام المقررات.
-5مهام المر�شد الأكاديمي:
•تفعيل محتوى ملف الإر�شاد الأكاديمي.
•تفعيل محتوى حقيبة الإر�شاد الأكاديمي.
•تقديم المعلومات الإر�شادية والأكاديمية للطالب.
•متابعة تنفيذ الخطة الدرا�سية المقترحة للطالب.
•الإ�شراف على ت�سجيل الجدول الدرا�سي للطالب.
•الإ�شراف على عملية الحذف والإ�ضافة للطالب.
•م�ساعدة الطالب في اختيار الم�سار المنا�سب له.
•المتابعة الم�ستمرة للطالب �أكاديميا وتعليميا.
 -6مهام المر�شد الطالبي :
•التوا�صل والتن�سيق مع الإر�شاد الأكاديمي .
•الإ�سهام في التوجيه والإر�شاد التعليمي والمهني للطالب .
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ثامنًا  :الخطة اإلجرائية لمهام مركز اإلرشاد األكاديمي :

-1الخطة الإجرائية لمدير المدر�سة

1

تخ�صي�ص مكان منا�سب لمركز
الإر�شاد الأكاديمي

اختر مقرًا منا�سب ًا لمركز الإر�شاد الأكاديمي  ,يتيح للمعلمين والطالب و�أولياء
الأمور �سهولة التوا�صل مع �أع�ضاء المركز.

2

توفير م�ستلزمات مركز الإر�شاد
الأكاديمي

�أمّن التجهيزات والأدوات والم�ستلزمات الالزمة لمركز الإر�شاد الأكاديمي.

بداية تطبيق
المدر�سة لنظام
المقررات
بداية تطبيق
المدر�سة لنظام
المقررات

3

ت�شكيل �أع�ضاء مركز الإر�شاد
الأكاديمي وتحديد مهامهم

كلف وكيل القبول والت�سجيل م�شرف ًا على مركز الإر�شاد الأكاديمي وحدّد مهامه .
اختر من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي بالت�شاور مع وكيل القبول والت�سجيل.
اختر �أع�ضاء مركز الإر���ش��اد الأك��ادي��م��ي بالت�شاور مع من�سق مركز الإر�شاد
الأكاديمي.
زود �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي ب�أدلة ولوائح نظام المقررات.

4

الإ�شراف على خطة عمل مركز
الإر�شاد الأكاديمي

اطلع على خطة العمل الف�صلية لمركز الإر�شاد الأكاديمي.

5

التعريف بمهام مركز الإر�شاد
الأكاديمي

اجتمع بمعلمي المدر�سة لتعريفهم بمهام مركز الإر�شاد الأكاديمي.
وجّ ه �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي بتعريف الطالب بمهام مركز الإر�شاد الأكاديمي.
اطلب من �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي توعية �أولياء �أمور الطالب بمهام
مركز الإر�شاد الأكاديمي.

6

تقييم عمل مركز الإر�شاد
الأكاديمي

بداية العام الدرا�سي

م

المهام

�إجراءات التنفيذ

وقت التنفيذ

النموذج

بداية كل ف�صل
درا�سي

نموذج ()1

بداية العام
الدرا�سي

المدار�س
الجديدة المطبقة
للنظام

قيّم عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي

نهاية الف�صل
الدرا�سي

نموذج ()2

قدّم تغذيه راجعه تتعلق بالجوانب الإيجابية ومعالجة نواحي الق�صور في عمل
مركز الإر�شاد الأكاديمي.
عزز الجوانب الإيجابية في عمل الإر�شاد الأكاديمي بحوافز ت�شجيعية.

�أثناء الف�صل
الدرا�سي
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 -2الخطة الإجرائية لوكيل القبول والت�سجيل

2

تزويد مركز الإر�شاد
الأكاديمي بمهام العمل

3

طلب خطة عمل لمركز
الإر�شاد الأكاديمي

4

جمع معلومات لبناء
الجدول الدرا�سي
لطالب المدر�سة

5

الم�شاركة في بناء
الخطة الدرا�سية
المقترحة للطالب

6

الم�شاركة في بناء
الخطة الدرا�سية
للطالب م�سرعي التخرج

نموذج ()5
ن�شرة
بداية العام الدرا�سي
خالل الف�صل الدرا�سي
بداية الف�صل الدرا�سي نموذج ()1
خالل الف�صل الدرا�سي
نهاية الف�صل الدرا�سي نموذج ()2
قبل الف�صل الدرا�سي

نموذج ()6

نهاية الف�صل الدرا�سي

نموذج ()8

بداية العام الدرا�سي

1

اختيار �أ�سماء
المر�شدين الأكاديميين

نموذج ( ) 4 ، 3

م

المهام

�إجراءات التنفيذ
حدّد عدد المر�شدين الأكاديميين وفق ًا لأعداد الطالب .
حدّد �أ�سماء المر�شدين الأكاديميين بالتن�سيق مع مركز الإر�شاد الأكاديمي .
زوّد من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي بمهام المركز .
وجّ ه من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي بتوزيع المهام على �أع�ضاء المركز .
وجه من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي بتوزيع المهام على المر�شدين الأكاديميين.
وجّ ه من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي بمتابعة المهام .
اطلب خطة عمل للف�صل الدرا�سي من من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي.
تابع تنفيذ خطة عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي .
قدّم تقريرًا عن �سير العمل لمدير المدر�سة .
اطلب من مركز الإر�شاد الأكاديمي �أ�سماء الطالب المتوقع تخرجهم والمقررات
المتبقية لهم لإدراجها في الجدول الدرا�سي .
اطلب م��ن مركز الإر���ش��اد الأك��ادي��م��ي ح�صر ال��ط�لاب المتعثرين ومقررات
التعثر،لإدراجها في الجدول الدرا�سي.
�ش���ارك �أع�ض���اء مركز الإر�شاد الأكاديمي في بناء الخط���ة الدرا�سية المقترحة
للطالب على ثالث �سنوات .
راع عند بناء الخطة الدرا�سية المقترحة للطالب و�ضع المقررات كالتالي( :الخما�سية
وال�سدا�سي����ة في كل ف�صل درا�س����ي  ،والرباعية والثالثية في �أح����د الف�صلين من كل
ع����ام ،والثنائي����ة والأحادية في �أي ف�ص����ل درا�سي ،والم����واد االختيارية في الف�صلين
الأخيرين  ،و المواد العلمية ال تزيد عن ثالث مواد في الف�صل الدرا�سي الواحد).
زوّد الطالب بن�سخة من الخطة الدرا�سية المقترحة للطالب
�ش���ارك �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي في بناء خطة الطالب م�سرعي التخرج
والم�ستحقين للمعادلة .
راع في بناء الخطة �أن توزع على خم�سة ف�صول درا�سية وف�صلين �صيفيين

وقت التنفيذ

النموذج

بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي

نموذج ()7
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 3ـ الخطة الإجرائية لمن�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي
م

المهام

1

�إعداد خطة ف�صلية ملركز
الإر�شاد الأكادميي

2

جتهيز ملفات مركز الإر�شاد
الأكادميي .

�إجراءات التنفيذ

 �أعد خطه ف�صلية لربامج مركز الإر�شاد الأكادميي بالتعاون مع وكيل القبولوالت�سجيل تت�ضمن اخلطة :
 ح�ص�ص الإر�شاد الأكادميي وحتديد الأعمال املنفذة خاللها. مواعيد ال�ساعات املكتبية .جهّز مركز الإر�شاد الأكادميي بامللفات التالية :
 )1ملف املر�شدين الأكادمييني مت�ضمنا ما يلي :
 �أ�سماء املر�شدين الأكادمييني و�أ�سماء طالبهم . -مهام املر�شد الأكادميي  ،مقر ح�ص�ص الإر�شاد الأكادميي .

وقت التنفيذ

النموذج

كل ف�صل درا�سي

منوذج ()1

بداية العام الدرا�سي

منوذج ()5

 مواعيد ال�ساعات املكتبية . -اخلطة الدرا�سية املقرتحة ل�سنة التحاق الطالب.

نـمــوذج ()4 ، 3

 -مناذج احلذف و الإ�ضافة .

منوذج ()17

 مناذج الت�سجيل . )2حقائب املر�شدين الأكادمييني مت�ضمن ًة ما يلي :
�أ�سماء طالب جمموعه كل مر�شد ،املطويات والن�شرات اخلا�صة بعملية الإر�شاد .
الخطة الدرا�سية المقترحة .

بداية العام الدرا�سي

ن�شرات
مطويات
نـمــوذج ()4 ، 3

بداية العام الدرا�سي

نموذج ()16

ا�ستمارة تحديد الم�سار التعليمي للطالب .
 )3ملف �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكادميي مت�ضمنا ما يلي :
�أ�سماء �أع�ضاء المركز -المهام الخا�صة بكل ع�ضو.
�أ�سماء المر�شدين الأكاديميين و�أ�سماء طالبهم .
توزيع المر�شدين الأكاديميين على الأع�ضاء  ،مواقع الإر�شاد .
 )4ملف التنمية املهنية للمر�شد الأكادميي مت�ضمنا ما يلي:
االحتياجات التدريبية للمر�شد الأكاديمي .
الدورات المتعلقة بالإر�شاد الأكاديمي .
 )5امللف الإداري  :مت�ضمنا ما يلي:
(التعاميم الواردة للمركز  ،الأدلة الخا�صة بالمركز ،الن�شرات والمطويات ،خطة المركز،
برامج ح�ص�ص الإر�شاد� ،أ�ساليب التحفيز  ،التغذية الراجعة ،خطابات ال�شكر) .

بداية العام الدرا�سي

بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي

نموذج ()5

بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
�أثناء العام الدرا�سي
�أثناء العام الدرا�سي

تعاميم مطويات
ن�شرات
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م

المهام

3

تهيئة المر�شدين الأكاديميين
للقيام بمهامهم

4

تهيئة طالب المرحلة
المتو�سطة للتعليم الثانوي
(نظام المقررات)

5

تعريف الطالب الم�ستجدين
بالتعليم الثانوي (نظام
المقررات)

6

تعريف �أولياء �أمور الطالب
الم�ستجدين بالتعليم الثانوي
(نظام المقررات)

7

متابعة تفعيل ح�ص�ص الإر�شاد
الأكاديمي

8

تقييم مهام المر�شد الأكاديمي

�إجراءات التنفيذ
اعقد لقا ًء تعريفي ًا للمر�شدين الأكاديميين بمهام الإر�شاد الأكاديمي .
زوّد المر�شدين الأكاديميين بالدليل الإجرائي للإر�شاد الأكاديمي .
ن�سّ ق مع مكتب التربية والتعليم في تحديد �أ�سماء المدار�س المتو�سطة التي يتم
تهيئة طالبها لنظام المقررات.
�ضع خطة لزيارة المدار�س المتو�سطة بالتن�سيق مع مديري المدار�س.
�أعد برنامج ًا تعريفي ًا لتهيئة طالب ال�صف الثالث متو�سط .
�شارك �أحد �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي لزيارة المدار�س المتو�سطة.
 زوّد الطالب بالن�شرات والمطويات الخا�صة بالنظام. �شارك الطالب الخريجين المتميزين في تنفيذ برنامج التهيئة .نفّذ برنامج ًا خا�ص ًا ال�ستقبال الطالب الم�ستجدين لتعريفهم بنظام المقررات
ي�شارك في تنفيذه مجموعة من طالب المدر�سة المتميزين .
نفّذ برنامجً ا تعريفيًا بنظام المقررات للهيئة الإدارية والتعليمية بالمدر�سة.
�أعد برنامج ًا م�سائي ًا لتعريف �أولياء �أمور الطالب الم�ستجدين في نظام
المقررات ي�شارك في تنفيذه مجموعه من طالب المدر�سة المتميزين.
ن�سّ ق مع مدير المدر�سة في توجيه دعوة �أولياء �أمور الطالب الم�ستجدين
والهيئة الإدارية والتعليمية لح�ضور برنامج اللقاء التعريفي.
نفّذ البرنامج وزود �أولياء الأم��ور بالن�شرات والمطويات.و الموقع الإلكتروني
لوزارة التربية و التعليم .
فعّل التوا�صل مع �أولياء الأمور عن طريق ر�سائل . sms
زوّد المر�شدين الأكاديميين ببرنامج ح�صة الإر�شاد الأكاديمي .
تابع المر�شدين الأكاديميين �أثناء ح�صة الإر�شاد الأكاديمي.
ا�سند �إلى كل ع�ضو في المركز مجموعه من المر�شدين الأكاديميين .

وقت التنفيذ

النموذج

بداية العام الدرا�سي

الدليل
الإجرائي

قبل نهاية العام
الدرا�سي
نموذج ()9
قبل نهاية العام
الدرا�سي
ن�شرات
ومطويات
بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي

برنامج

بداية العام الدرا�سي

دعوة

بداية العام الدرا�سي
�أثناء الف�صل الدرا�سي

ن�شرات
ومطويات
ر�سائل

�أثناء الف�صل الدرا�سي

لكل ح�صة
برنامج خا�ص

بداية العام الدرا�سي
نموذج ()2

زوّد المر�شد الأكاديمي بنموذج التقييم الخا�ص بالمر�شد الأكاديمي.
تابع عمل المر�شد الأكاديمي في تنفيذ مهامه .

�أثناء الف�صل الدرا�سي

قدّم تغذية راجعه للمر�شد الأكاديمي لتطوير وتح�سين �أدائه .

�أثناء الف�صل الدرا�سي

ا�ستخدم نموذج تقييم مهام المر�شد الأكاديمي .

نهاية العام الدرا�سي

نموذج ()2
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 -4الخطة الإجرائية لع�ضو مركز الإر�شاد الأكاديمي
م

المهام

1

الم�شاركة في تجهيز ملفات
مركز الإر�شاد الأكاديمي

2

الإ�سهام في تعريف الطالب
الم�ستجدين بنظام المقررات

3

متابعة المر�شدين الأكاديميين تابع تفعيل ح�ص�ص الإر�شاد الأكاديمي .
في تنفيذ مهامهم الإر�شادية
ت���أك��د م��ن ا�ستيفاء جميع ال��ب��ي��ان��ات الإر���ش��ادي��ة لحقائب المر�شدين
الأكاديميين.
�ضع برنامجا لتهيئة طالب ال�صف الثالث المتو�سط وتعريفهم بنظام
الم�شاركة في تهيئة طالب المقررات
المدار�س المتو�سطة لنظام نفّذ برنامج التهيئة لطالب ال�صف الثالث المتو�سط بم�شاركة المر�شد
المقررات
الطالبي  ،وبع�ض الطالب المتميزين  ،وزوده��م بالمطويات والن�شرات
الخا�صة بالنظام.

4

�إجراءات التنفيذ
���ش��ارك من�سق مركز الإر���ش��اد الأك��ادي��م��ي ف��ي تجهيز ملفات الإر�شاد
الأكاديمي.
زوّد المر�شدين الأكاديميين بـ ( المهام -الن�شرات  -المطويات  -الأدلة
الخا�صة بالنظام ).
�ضع الن�شرات و المطويات و الأدل��ة الخا�صة بالنظام في ملف المر�شد
الأكاديمي .
�ساهم مع من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي في �إعداد برنامج لقاء تعريفي
للطالب الم�ستجدين .
�شارك طالب المدر�سة المتميزين في تنفيذ برنامج اللقاء التعريفي .
زوّد المر�شدين الأكاديميين بالملفات و الحقائب الإر�شادية .

وقت التنفيذ

النموذج

ن�شرات  .دليل

بداية العام الدرا�سي

برنامج

بداية العام الدرا�سي
خالل الف�صل
الدرا�سي
�أثناء العام الدرا�سي

نهاية الف�صل الثاني

ن�شرات
مطويات

20
20
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م
1

2

3

4

�إجراءات التنفيذ
المهام
تابع تنفيذ الخطة الزمنية الف�صلية و�ضمنها ملف الإر�شاد الأكاديمي.
تفعيل محتوى ملف الإر�شاد �سجّ ل ح�ضور وغياب الطالب في ح�ص�ص الإر�شاد الأكاديمي .
الأكاديمي
وثّق لقاءات الإر�شاد الفردية واللقاءات الجماعية لح�ص�ص الإر�شاد لأكاديمي
�أعد قوائم ب�أ�سماء الطالب  ( :المتميزين  ،الموهوبين  ،م�سرعي التخرج ،المتعثرين ).
�ضمّن ملف كل طالب من طالب مجموعتك الإر�شادية بما يلي:
البيانات ال�شخ�صية للطالب.
الخطة الدرا�سية المقترحة للطالب.
جداول ت�سجيل الطالب لكل ف�صل درا�سي.
تفعيل محتوى حقيبة الإر�شاد نتائج الطالب الف�صلية.
الأكاديمي
الن�سخة الحا�سوبية ل�سجل الطالب التراكمي
ا�ستمارة تحديد الم�سار التعليمي للطالب.
�أوراق الحذف والإ�ضافة للمقررات الدرا�سية للطالب.
بيانات الطالب المتعلقة بدرا�سة الف�صل ال�صيفي
اجتمع بطالب مجموعتك وتعرف عليهم وابن عالقة طيبة معهم
و�ضح دور المر�شد الأكاديمي في تقديم الخدمة الإر�شادية للطالب.
ّ
تقديم المعلومات الإر�شادية عرّف الطالب بالخطة الدرا�سية المقترحة لنظام المقررات و�أر�شدهم
والأكاديمية للطالب.
�إلى �أهمية الرقم الأكاديمي للطالب في ت�سجيل البيانات.
بيّن للطالب �أهمية الح�ضور والغياب �أثناء الدرا�سة .
عرّف طالب مجموعتك بو�سائل االت�صال معهم ومواعيد ال�ساعات المكتبية.
تابع ت�سجيل جدول الطالب الدرا�سي وفق الخطة المقترحة .
متابعة تنفيذ الخطة الدرا�سية عدّل خطة الطالب الدرا�سية وفق الم�ستجدات المنا�سبة له.
�أعد قائمة ب�أ�سماء الطالب م�سرعي التخرج والم�ستحقين المعادلة وزوّد
المقترحة للطالب
مركز الإر�شاد الأكاديمي بها.
وثّق نتائج الطالب الف�صلية في الخطة الدرا�سية.

وقت التنفيذ
�أثناء الف�صل الدرا�سي
�أثناء ح�ص�ص الإر�شاد الأكاديمي
�أثناء الف�صل الدرا�سي
�أثناء الف�صل الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
بداية الف�صل الدرا�سي
نهاية الف�صل الدرا�سي
نهاية الف�صل الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
بداية الف�صل الدرا�سي
قبل نهاية الف�صل الثاني
بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
�أثناء الف�صل الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
بداية العام الدرا�سي
�أثناء الف�صل الدرا�سي
�أثناء الف�صل الدرا�سي
نهاية الف�صل الدرا�سي

النموذج

نموذج()12،13
نموذج ()7،8
نموذج ()14
نم ــوذج ()3،4
نموذج ()15

نموذج ()16
نموذج ()17

نموذج ()3،4

نموذج ()3،4
نموذج ()15
نموذج ()7

21
21

م

5

7

8

�أ�سبوع الحذف والإ�ضافة

6

النموذج
وقت التنفيذ
�إجراءات التنفيذ
المهام
بداية الف�صل الدرا�سي نموذج ()15
اجتمع بطالب مجموعتك ووزّع عليهم نماذج الت�سجيل لتعبئتها.
�أ�سبوع الت�سجيل
 وجّ ه طالب مجموعتك با�ستخدام التقنية الإلكترونية في ت�سجيل الجدول الدرا�سي.الإ�شراف على ت�سجيل الجدول ا�ستلم جدول الت�سجيل النهائي للطالب وت�أكد من ت�سجيل الحد المطلوب لل�ساعات .بداية الف�صل الدرا�سي
بداية الف�صل الدرا�سي
ت�أكد من متطلبات كل مقرر درا�سي .
الدرا�سي للطالب.
احر�ص على التنوع في المقررات عند ت�سجيل الجدول الدرا�سي للطالب،
بحيث ي�شمل مقررات ( البرنامج الم�شترك  ،البرنامج التخ�ص�صي  ،بداية الف�صل الدرا�سي
البرنامج االختياري)،مع مراعاة ح�سن توزيع مقررات التقويم الم�ستمر.
ا�ستقبل طالب مجموعتك الراغبين في �إجراء عمليات الحذف �أو الإ�ضافة
نموذج ()17
وناق�شهم في �أ�سباب ذلك .
وزّع بطاقات الحذف والإ�ضافة على الطالب الراغبين.
الإ�شراف على عملية الحذف ت�أكد من عدد �ساعات الطالب بعد الحذف والإ�ضافة.
والإ�ضافة للطالب
وقّع نموذج الحذف والإ�ضافة من معلم المقرر واعتمده من وكيل القبول
والت�سجيل واحفظ ن�سخة منه في حقيبة الإر�شاد الأكاديمي.
وجّ ��ه الطالب لطباعة جدوله الدرا�سي واحفظ ن�سخة منه في حقيبة
الإر�شاد الأكاديمي.
تعرّف على قدرات وميول طالبك من خالل اللقاءات الإر�شادية الفردية .بداية العام الدرا�سي
م�ساعدة الطالب في اختيار
الدرا�سي
الم�سار
اختيار
في
الطالب
أمر
�
وولي
الطالبي
المر�شد
�شارك
الم�سار المنا�سب له.
بداية العام الدرا�سي نموذج ()16
المنا�سب للطالب.
ناق�ش م�شكالت طالب مجموعتك الدرا�سية �أثناء اللقاءات الفردية من
خالل ال�ساعات المكتبية.
المتابعة الم�ستمرة للطالب وجّ ه الطالب عند الحاجة �إلى تغيير تخ�ص�صه وفقا لقدراته و�إمكاناته .بداية الف�صل الدرا�سي
�أكاديمي ًا وتعليميًا
�أثناء الف�صل الدرا�سي نموذج ()18
�أعد قائمة ب�أ�سماء الطالب ال�ضعفاء درا�سيا.
ن�سّ ق مع المر�شد
الطالبي .في �إر�شاد الطالب ال�ضعفاء درا�سيا و�ساعدهم �أثناء الف�صل الدرا�سي
في رفع م�ستواهم العلمي

22
22
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م

المهام

1

التوا�صل والتن�سيق مع
الإر�شاد الأكاديمي

2

الإ�سهام في التوجيه
والإر�شاد التعليمي
والمهني للطالب

�إجراءات التنفيذ
احر�ص على ح�ضور اللقاءات الدورية التي يعقدها وكيل القبول والت�سجيل
ومن�سق الإر�شاد الأكاديمي لدرا�سة �أو�ضاع الطالب واقتراح الحلول لها.

�أثناء العام الدرا�سي

�شارك من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي في درا�سة الم�ستوى التح�صيلي للطالب
من خالل نتائج االختبارات

�أثناء الف�صل الدرا�سي

�ساهم مع المر�شد الأكاديمي الختيار الم�سار التعليمي و المهني للطالب.
ن�سّ ق مع المر�شد الأكاديمي في بناء خطة �إر�شادية لزيارة م�ؤ�س�سات تعليمية.
ومهنيه.
نظّ م زيارات �إر�شادية للم�ؤ�س�سات التعليمية والمهنية بالتن�سيق مع من�سق مركز
الإر�شاد الأكاديمي والكليات.

وقت التنفيذ

بعد اتمام � 60ساعة
درا�سية

النموذج

23
23

المالحق

24
24

(النماذج والأدوات)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

النماذج
خطة عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي الف�صلية
�أداة تقييم عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي
الخطة الدرا�سية المقترحة(م�سار العلوم الطبيعية)
الخطة الدرا�سية المقترحة(م�سار العلوم الإن�سانية )
�أ�سماء المر�شدين الأكاديميين
�أ�سماء الطالب المتوقع تخرجهم
�أ�سماء الطالب م�سرعي التخرج
�أ�سماء الطالب المتعثرين
خطة تهيئة طالب ال�صف الثالث المتو�سط لنظام المقررات
متابعة وتقييم مهام الإر�شاد الأكاديمي
ح�ضور وغياب الطالب في ح�ص�ص الإر�شاد
مح�ضر اجتماع ح�صة الإر�شاد الأكاديمي
مح�ضر الإر�شاد الفردي
البيانات ال�شخ�صية للطالب
ت�سجيل طالب
تحديد الم�سار التعليمي للطالب
حذف و�إ�ضافة مقررات درا�سية
متابعة الطالب ال�ضعفاء درا�سي ًا

رقم النموذج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25
25

خطة عمل مركز الإر�شاد الأكاديمي الف�صلية
الف�صل ..........العام الدرا�سي  14هـ  14 -هـ
م

�شهر

الأ�سبوع
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

البرنامج

الفئة الم�ستهدفة

نموذج ()1
و�سيلة التنفيذ

نفذت

لم تنفذ

26
26

بطاقة تقييم �أداء مهام مركز الإر�شاد الأكاديمي
المجال
مهام مدير
المدر�سة
مهام وكيل
القبول
والت�سجيل
مهام من�سق مركز
الإر�شاد الأكاديمي
مهام
مهام ع�ضو
مركز الإر�شاد مهام المر�شد الأكاديمي المر�شد
الطالبي
الأكاديمي
معيار التقييم
المعيار
الدرجة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

مهام مركز الإر�شاد الأكاديمي الإجرائية
يوجد مقر منا�سب مخ�ص�ص لمركز الإر�شاد الأكاديمي
تتوافر التجهيزات الالزمة و�أدلة العمل الإر�شادي بمركز الإر�شاد
مهام مركز الإر�شاد الأكاديمي محددة لكل من �أع�ضائه
يوفر مركز الإر�شاد الأكاديمي حقائب تعريفية بنظام المقررات
تدل ال�شواهد على متابعة مدير المدر�سة لمهام مركز الإر�شاد الأكاديمي
توجد قائمة ب�أ�سماء ومهام كل من �أع�ضاء مركز الإر�شاد الأكاديمي
تتوافر خطة عمل ف�صلية مفعلة لمركز الإر�شاد الأكاديمي
تراعي الخطة الدرا�سية خ�صائ�ص الطالب �أكاديمي ًا وتربوي ًا وتعليمي ًا
توجد خطة ف�صلية لبرامج مركز الإر�شاد الأكاديمي
مركز الإر�شاد الأكاديمي مجهز بالملفات وحقائب الإر�شاد الالزمة
يوجد بمركز الإر�شاد الأكاديمي قائمة ب�أ�سماء المر�شدين الأكاديميين
ينفذ مركز الإر�شاد الأكاديمي لقاءات تعريفية بالنظام للمر�شدين الأكاديميين
ينفذ مركز الإر�شاد الأكاديمي لقاءات تعريفية بالنظام لطالب الثالث المتو�سط
ينفذ مركز الإر�شاد لقاءات تعريفية بالنظام للطالب الم�ستجدين و�أولياء الأمور
يوثق مركز الإر�شاد الأكاديمي �أعماله ب�صور ه مكتملة
يزود مركز الإر�شاد المر�شدين الأكاديميين بالن�شرات و�أدلة الإر�شاد
يتابع مركز الإر�شاد تنفيذ وتفعيل ح�ص�ص الإر�شاد وال�ساعات المكتبية
تتوافر �شواهد التكامل بين الإر�شاد الأكاديمي والإر�شاد الطالبي في �إر�شاد الطالب
يتم تقييم عمل المر�شدين الأكاديميين وتقديم التغذية الراجعة لأداء مهامهم
يفعل المر�شد الأكاديمي المطالب الرئي�سة لملف الإر�شاد الأكاديمي
ي�ستوفي المر�شد الأكاديمي ملفات الطالب ويحفظها في حقيبة الإر�شاد الأكاديمي
يقدم المر�شد الأكاديمي معلومات �إر�شادية للطالب تتعلق بالخطة الدرا�سية
يتابع المر�شد الأكاديمي تنفيذ الخطة الدرا�سية لطالب مجموعته
ي�شرف المر�شد الأكاديمي على ت�سجيل الجداول الدرا�سية لطالب مجموعته
يفعل المر�شد الأكاديمي ح�ص�ص الإر�شاد وال�ساعات المكتبية
يوجه المر�شد الأكاديمي طالبه �إلى اختيار الم�سار المنا�سب لكل منهم
يوجد توا�صل وتن�سيق بين المر�شد الطالبي ومركز الإر�شاد الأكاديمي
ي�سهم المر�شد الطالبي في التوجيه التعليمي والمهني لطالب نظام المقررات في
المدر�سة
مجموع الدرجات
140
المجموع الكلي

تنفيذ مهام مركز الإر�شاد الأكاديمي

عال ً
جدا

عال جد ًا
5

عال
4

متو�سط
3

مقبول
2

نموذج ()2
عال

112

متو�سط مقبول

84
�ضعيف
1

56

�ضعيف معدوم

28
معدوم
�صفر

0

27
27

خطة درا�سية مقترحة لطالب م�سار العلوم الطبيعية

نموذج ()3

E5
ريا�ضيات  5ريا�ضيات 6

( فيزياء +2كيمياء ) 2

( فيزياء  + 3فيزياء + 4
كيمياء  + 3كيمياء )4

�أحياء ,2بيئة
تربية مهنية *

�أحياء3
مهارات حياتية *

مهارات �إدارية * .علوم �إدارية(,)1,2
التدريب العملي  ,المحا�سبة

-

مقرر حر  - 1مقرر حر 2

المجموع

مقرران علوم �شرعية
( قر�آن ،*1توحيد)1
عربي  + *1عربي *2
E2 + E1
ريا�ضيات  ,1ريا�ضيات 2
فيزياء 1
كيمياء 1
�أحياء1
اجتماعيات
تربية �صحية *(بنين),
تربية ن�سويه * (بنات)
14

مقرران علوم �شرعية
( حديث ، 1فقه)1
عربي + *3عربي 5
E4 + E3
ريا�ضيات  . 3ريا�ضيات 4

تف�سير1

( قر�آن  +2توحيد  +2حديث + 2
فقه + 2تف�سير ) 2
عربي  ,* 4عربي  , 6عربي 7
E8 , E7 , E6
مهارات ريا�ضية
علم الأر�ض والفلك

14

12

مهارات حياتية  , 2فنية * ,
بحث وم�صادر معلومات
 40مقرر ًا

المقـ ـ ـ ـ ــررات

م

الف�صل الأول والثاني

الف�صل الثالث والرابع

الف�صل الخام�س وال�ساد�س

المقرر الحر

* مقررات تقويم م�ستمر

28
28

خطة درا�سية مقترحة لطالب م�سار العلوم الإن�سانية
م

الف�صل الأول والثاني

الف�صل الثالث والرابع
�أربع مقررات علوم �شرعية
(حديث ، 1فقه ,1تف�سير+1
توحيد)2

ثالث مقررات علوم �شرعية
(تف�سير , 2حديث , 2فقه )2

عرب + *1عرب*2

عرب + *3عرب 5

عربي ( + 6عرب � *4أو ) 7

E2 + E1

E4 + E3

E5

اجتماعيات

جغرافيا
مهارة �إدارية *  +علوم �إدارية1
 +مهارات حياتية *

تاريخ

المقـ ـ ـ ـ ــررات

مقرران علوم �شرعية
( قر�آن ،*1توحيد)1

�أحياء + 1كيمياء  + 1فيزياء 1

ريا�ضيات  + 1ريا�ضيات 2
تربية �صحية *(بنين)  ,تربيه ن�سويه
* (بنات)
حا�سب 1
14
المجموع
* مقررات تقويم م�ستمر

نموذج ()4

الف�صل الخام�س وال�ساد�س

المقرر الحر
قر�آن  , * 2فقه 3
عرب المتبقي من اختياري
التخ�ص�ص
E8,E7 ,E6

علوم �إداريه 2
تربية مهنية

التدريب العملي

بيئة

مقرر حر - 1مقرر حر2

فنية *  ,بحث ,علم النف�س ,درا�سات
اجتماعية  ،التربية البيئية

حا�سب 2
14

حا�سب 3
12

حا�سب 4
 40مقرر ًا

29
29

من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي وكيل القبول والت�سجيل
العام الدرا�سي 14هـ  14 -هـ
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ا�سم المر�شد الأكاديمي

ال�شعبة

التخ�ص�ص

عدد طالبه

مقر الإر�شاد

نموذج ()5
دورات تدريبية
في الإر�شاد

ال�ساعات
المكتبية

30
30

�أ�سماء الطالب المتوقع تخرجهم
الف�صل الدرا�سي  ...................لعام  ...............ومواد التخرج
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ا�سم الطالب

الرقم الأكاديمي

المر�شد الأكاديمي 					.................................../

نموذج ()6

المواد المتبقية للطالب

من�سق مركز الإر�شاد الأكاديمي /

..........................................

31
31

الطالب م�سرعي التخرج
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م

ا�سم الطالب

الرقم الأكاديمي
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خطة تهيئة طالب ال�صف الثالث متو�سط لنظام المقررات
م

ا�سم المدر�سة

تاريخ الزيارة
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برنامج الزيارة

�أدوات البرنامج

مدير المدر�سة

اال�سم/
التوقيع............................................................... /
.................................................................

نموذج ()9
نفذ

لم ينفذ

34
34
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للطالب
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ال�ساعات
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الإر�شاد
أكاديمي ا اللأكاديمي للمر�شد
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الدرا�سية
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ا�سم الطالب ........................................................................................................................................... :تاريخ الميالد14 / / :هـ
عدد الأخوات ( )
ترتيب الطالب في الميالد .................................... :عدد الإخوة 		) ( :
ا�سم ولي الأمر� ....................................................................... :صلة القرابة .................................... :عمله.................................................................. :
هاتف العمل..................................................... :
م�ستواه التعليمي ........................................ :رقم الجوال........................................................ :
مع من يعي�ش الطالب ................................... :يذكر ال�سبب في حال عدم عي�شه مع والده......................................................................... :
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�أمرا�ض �أخرى............................................................................................................................................................................................................................. :
الرعاية ال�صحية التي يحتاج لها الطالب....................................................................................................................................................................:
)
		
) الن�سبة (
		
الم�ستوى الدرا�سي :م�ستوى الطالب في ال�صف الثالث المتو�سط التقدير (
ال�صفات ال�شخ�صية للطالب:
 هادئ
		
 انطوائي
		
 قيادي
� أخرى ( تذكر )
		
 ن�شيط
		
 م�شاغب
الحالة االقت�صادية:
 يحتاج �إلى م�ساعدة
		
 متو�سطة
 جيدة		
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ت�سجيل طالب
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ا�سم الطالب

الرقم الأكاديمي

ال�شعبة
م
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التخ�ص�ص
ا�سم المقرر

ال�سبت

القاعة

الأحد

عدد ال�ساعات الم�سجلة
االثنين

الثالثاء

الأربعاء

معلم
المقرر

الح�صة ال�شعبة الح�صة ال�شعبة الح�صة ال�شعبة الح�صة ال�شعبة الح�صة ال�شعبة
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عدد ال�ساعات المعتمدة
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تحديد الم�سار التعليمي
المكرم ولي �أمر الطالب :
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.................................................

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ت�أمل �إدارة المدر�سة البنكم م�سيرة تعليمية موفقة وحيث �إنّ ابنكم �سينتقل (للم�ستوى الثاني ) ف�إن �إدارة المدر�سة ممثلة
في المر�شد الأكاديمي قامت باالجتماع بابنكم لبحث رغبته في اختيار الم�سار التعليمي المنا�سب له ( علوم طبيعية  -علوم
�إن�سانية ) لذا ن�ضع بين �أيديكم ا�ستمارة اعتماد الرغبة..
راجين منكم تعبئتها بكل ت�أن وروية و�إعادتها لنا في موعد �أق�صاه يوم  ..............................الموافق  14 / /هـ
�شاكرين لكم تعاونكم الدائم مع المدر�سة
		
			
الرجاء و�ضع �إ�شارة (� )أمام الرغبة المنا�سبة:
 م�سار العلوم الإن�سانية.
 م�سار العلوم الطبيعية.
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ا�سم الطالب  .........................................................رقم ال�سجل الأكاديمي  .........................................الم�سار  .......................الم�ستوى  .......................ال�شعبة
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مالحظات
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.........................

المر�شد الأكاديمي

اال�سم/
التوقيع............................................................... /
.................................................................

42
42
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