
  الوقائً اإلرشاد مجاالت

 : الدٌنً اإلرشاد -أ

 .  الحمٌدة واألخالق الدٌنٌة القٌم تعزٌز إلى ٌهدف      

 : التنفٌذ خطوات

 الطالب بٌن واإلخاء المحبة أواصر على والحفاظ الهادفة النشرات إصدار -1

 . المدرسً المجتمع فً والمعلمٌن

 المدرسة داخل من االختصاص ذوي واشراك الدٌنٌة والمحاضرات الندوات عقد -2

 . وخارجها

 . وأنشطة برامج من المجال هذا ٌخدم ما كل من االستفادة على العمل -3

 : التربوي اإلرشاد -ب

 على والعمل الدراسً تحصٌله ٌعٌق ما على للتغلب الطالب مساعدة إلى ٌهدف     

 ومٌوله قدراته مراعاة مع تفوقه على ٌساعد ما كل وتقدٌم ٌفٌده فٌما وقته استثمار

 . وطموحاته واستعداداته

 : التنفٌذ خطوات

 . فأكثر دراسً لعام المعٌدٌن الطالب حصر -1

 . المستجدٌن الطالب استقبال -2

 نهاٌة وفً الفصل منتصف فً نتائجهم حسب التحصٌل ضعاف طالب متابعة -3

 . الفصل

 . الخاصة الفردٌة الحاالت دراسة متابعة -4

 . الخاصة اإلعاقات ذو الطالب ومستوٌات أحوال متابعة -5

 . المتاحة بالوسائل وتكرمهم والموهوبٌن المتفوقٌن الطالب رعاٌة -6

 الحلول إٌجاد على والعمل ذلك أسباب لمعرفة الغٌاب متكرري الطالب متابعة -7

 . المناسبة

 المذاكرة أسلوب وإلى الوقت تنظٌم إلى تدعو التً التربوٌة النشرات إصدار -8

  الجٌد



 : السلوكً اإلرشاد -ج

 السلبً السلوك وإطفاء الطالب لدى اإلٌجابً السلوك ودعم تعزٌز إلى ٌهدف      

 . مجتمعه فً وتكٌفه واالجتماعً النفسً والتوافق التوازن للطالب ٌحفظ بما

 : التنفٌذ خطوات

 . الطالب بٌن فٌها المرغوب غٌر السلوكٌة المواقف حصر -1

 ووضع السلوك رعاٌة لجنة أعضاء مع بالتعاون السلوكٌة الظواهر متابعة -2

 . حالة لكل المناسبة الحلول

 . الطالب من الفئة لهذه والجماعٌة الفردٌة اإلرشادٌة الخدمات تقدٌم -3

 : والمهنً التعلٌمً اإلرشاد -د

 مع ٌتناسب الذي والمهنً األكادٌمً التعلٌم بأنواع الطالب تبصٌر على ٌعمل      

 . العمل قطاعات كافة فً المستقبلٌة بالوظائف وتبصٌره ومٌوله قدراته

 

 : التنفٌذ خطوات

 . المهنٌة التوعٌة جماعة تكوٌن -1

 . االختصاصببن مع بالتنسٌق والمحاضرات  اللقاءات وعقد النشرات إصدار -2

 ومٌولهم قدراتهم حسب المختلفة األقسام إلى الثانوي األول الصف طالب توجٌه -3

 . واستعداداتهم

 . والمستقبلٌة المهنٌة واتجاهاتهم الطالب رغبات على التعرف -4

 المقروءة المعلومات لتوفٌر الحكومٌة والقطاعات المؤسسات مخاطبة -5

 . لهم المٌدانٌة الزٌارات إمكانٌة حول والتنسٌق والمرئٌة والمسموعة

 . للطالب وإعارته والمهنً التعلٌمً الطالب دلٌل كتاب من االستفادة -6

 الصحٌحة؟ بالطرٌقة مشاكلنا نحل كٌف

 من الناس من القلٌل ولكن,  ٌومٌا تواجهه التً المشاكل من انسان اي ٌخلو ال       

 وٌحاول مشاكله مواجهة من ٌهرب من الناس فمن, المشكالت هذه مع التعامل ٌجٌد

,  واألسى بالقلق ٌشعر ٌبقى ولكنه عنه تبتعد سوف مشاكله بأن معتقدا ٌتجاهلها ان



 هذه بحل فٌقوم بشأنها قرارا ٌتخذ ان فٌها علٌه ٌجب التً الصفر ساعة حتى فٌتركها

 هذا بتصرفه انه ٌعلم ال وهو المشكلة هذه من ٌرتاح ان المهم الحلول بأي المشكلة

 . السابقة من اكبر تكون قد اخرى مشكله ٌخلق سوف

 دون الحال فً مشورته وٌقبل انسان اي ٌستشٌر بأن مشكلته ٌحل من الناس ومن

 ثقته عدم بسبب او بنفسه مشكلته حل فً التفكٌر عناء من ٌهرب حتى فٌها التفكٌر

 مشكلة غالبا النتٌجة تكون الحاالت كل وفً,  السلٌم الحل لها ٌجد سوف انه فً

 اٌضا وٌحلها, السابقة المشكلة من اعظم تكون وقد الزمن من مدة بعد ولوا جدٌده

 مما حلول لها ٌجد ال التً المشاكل علٌه تتراكم حتى وهكذا السابقة الطرٌقة بنفس

 هو ٌكون نفسٌة بحالة ٌصاب وقد بالمشاكل ملٌئة صعبة حٌاة ٌعٌش ان به ٌودي

 . فٌها السبب

 سوف ما وهذا,  الصحٌحة بالطرٌقة مشاكلنا نحل كٌف نتعلم ال لماذا هو والصحٌح

 صحٌحة؟ بطرٌقة مشاكلنا نحل كٌف.  األن نتعلمه

 مواجهة فعلٌنا النتائج افضل على لنحصل صحٌحة بطرٌقة ما مشكلة نحل لكً

 ٌقوم ذلك وبعد, نفسه فً األنسان ٌثق وان, منها الهرب وعدم وقوعها حال المشكلة

 : باآلتً

 .باهلل االستعانة -1

 تتعامل حتى,  دقٌقا تحدٌدا المشكلة تحدٌد علٌك ٌجب البداٌة فً:  المشكلة تحدٌد -2

 ٌجب فمثال,  المشكله هذه خلفتها التً األعراض مع تتعامل وال نفسها المشكلة مع

 لهم من وكل وقوعها وزمان المشكلة مكان مثل بالمشكلة متعلق هو ما كل تحدٌد

 .بالمشكلة ٌتعلق مما ذلك وغٌر, حال لها تجد حتى الوقت من معك وكم بها عالقة

 من علٌه تستطٌع ما كتابة علٌك ٌجب هنا:   الممكنة الحلول من قدر اكبر اقتراح-3

 او سخٌفة كانت مهما اكتبها,  اكتبها فقط الحلول هذه تناقش ان تحاول ال,  الحلول

 التً الحلول وتضٌف احد تستشٌر قد, كانت مهما تناقشها ال واكرر,  مستحٌلة

 .بجمعها قمت التً الحلول الى علٌك ٌقترحها

,  جمعها او اقتراحها تم التً الحلول بتجربة قم األن:  المقترحة الحلول تجربة -4

 الحلول استخدام حال فً تترتب التً النتائج واكتب لوحده حل كل بتجربتها قم

 .المشكلة لحل المقترحة



 وقم السابقة الحلول استخدام نتائج بأستعراض قم األن:  الصحٌح الحل تحدٌد -5

 بعض تدمج قد. استخدامه حال فً النتائج افضل ٌعطٌك الحلول هذه اي بتحدٌد

 .النتائج افضل على لتحصل بعضها مع الحلول

 كان واذا,  فورا بتنفٌذه قم األفضل الحل بتحدٌد قمت ان بعد:  فورا الحل نفذ -6

 ٌحٌن حتى البال مرتاح تعٌش ان اال علٌك فما الحل إلٌجاد محدد وقت هناك

 .الموعد

 الى العودة اال علٌك ما المشكلة ٌحل لم اخترته الذي الحل ان حال فً:   العودة -7

 .افضلها واختٌار السابقة الحلول

 افضل استخدمت ألنك بالرضى تشعر سوف فانك الطرٌقة هذه استخدامك بعد

 فً بالثقة تشعر وسوف,  مستقبال مشاكلك مواجهة من تخاف ولن, الممكنة الحلول

 شعور دون تلقائٌا تستخدمها انك تجد سوف الطرٌقة هذه على التدرٌب ومع,  نفسك

 .وقت منك تأخذ ولن

 :المرشد ٌتناولها أن ٌمكن التً الحاالت انواع

 :النفسٌة الحاالت

 – السرقة – العدوان – السلوكٌة االضطرابات – بالنفس الثقة ضعف – االنطواء

 – بمرض المرتبط غٌر اإلغماء – االمتحان قلق – االنسحاب – الخوف – الكذب

 .الدراسً الفشل من الخوف

 :التربوٌة الحاالت

 فً الغش – الدوام عن االنقطاع – التحصٌلً المستوى ضعف – الدراسً التأخر   

 وقواعده االستذكار – للتعلٌم الدافعٌة ضعف – الجامعً التوافق سوء – االمتحانات

 .الطالب شخصٌة على وأثره الموحد الزي – الجامعٌة والبحوث المشارٌع أهمٌة –

 :االجتماعٌة الحاالت

 االنحراف – الجنوح – السوء رفقاء أثر – المبكر الزواج – األسري التفكك       

 . الجامعة داخل والموظفٌن الطلبة مع اإلنسانٌة العالقات – األخالقً

 :السلوكٌة الحاالت

 – الجامعٌة المرافق على االعتداء – الموحد زيبال االلتزام ضعف – السرقة      

 .االمتحانات فً الغش – وقواعده االنضباط – الصف داخل الفوضى إثارة



 :الصحٌة الحاالت

 الحفاظ – المخدرات عن التوعٌة – االٌدز مرض عن التوعٌة – وأضراره التدخٌن

 .الٌومٌة الحٌاة فً الصحٌة القواعد بعض – سلٌمة جامعٌة صحٌة بٌئة على

 :عامة

 – الجامعة ولوازم وأثاث مبانً على المحافظة – المجتمع بناء فً الجامعة دور

 فً استخدامها ومجاالت النقالة الهواتف – والكهرباء الماء استهالك ترشٌد

 .الطالب على واإلٌجابٌة السلبٌة وأثاره االنترنت –( ٌضر وما ٌنفع ما)الجامعة


