المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
()280
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة
الشئون التعليمية (بنات)
إدارة توجيه وإرشاد الطالبات

تقرير وحدة اإلرشاد التعليمي والمهني الفصل
الدراسي الثاني للعام الدراسي 1440 /1439هـ

مشرفة توجيه وإرشاد الطالبات:
هيفاء أنور كردي

مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات:
فاطمة صالح الجهني

 .1االرشاد التعليمي والمهني

مفهومه:
هو عملية مساعدة الطالب على اختيار المجال المناسب ووظيفة المستقبل
بما يتالءم مع استعداداته وقدراته وميوله وطموحاته وظروفه االجتماعية
واإلعداد والتأهيل لها وتحقيق أفضل مستوى للتوافق المهني.
الهدف العام:
تحقيق اكبر قدر ممكن من التكيف التربوي المنشود للطالبات لمساعدتهن
على اختيار المجال المناسب لهن وفق ميولهن وقدراتهن واستعداداتهن .

االهـــــــــــــداف
التفصيلية:

.1نشــر الــوعي بــين أفــراد المجتمــع المدرســي عــن االســبو
المهني.
 .2مساعدة الطالبة على فهم ذاتهـا والتعـرف علـى ميولهـا
واستعداداتها وقدراتها.
 .3تنمية اتجاهات الطالبات االيجابية نحو المهن.

 .4تبصير الطالبات بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة.

 .5تبصــــير الطالبــــات بالتكصصــــات اتكاديميــــة المتاحــــة
وخصائصها ومتطلباتها وكيفية االلتحاق بها.
 .6تبصير الطالبات بنوعية الوظائف المتعلقـة بكـل تكصـ
من التكصصات العلمية واتدبية.
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برامج وخدمات التوجيه واالرشاد التعليمي والمهني:

البرامج المنفذة:

 .1اسبو االرشاد التعليمي والمهني

الفئة المستهدفة :
• طالبات جميع المراحل الدراسية.
الجهة المنفذة :
• المدارس .
مقر التنفيذ :
• المدارس .
عدد المدارس :

•  717مدرسة .
عدد المستفيدات :
•  137175طالبة.
مؤشر التحقق :
• رفع مستوى الوعي التعليمي والمهني لدى الطالبات بنسبة
%100
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استمارة قياس أثر قبلي
( لبرامج اإلرشاد التعليمي و المهني )
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التعليمية المتاحة لها
مدى معرفة الطالبات بالتكصصات الدراسـية
التــــي تناســــب مــــع ميــــولهن وقــــدراتهن 18.4
واستعدادهن
مدى معرفة الطالبات بأنوا المهن المكتلفة
36
يف المجتمع
هل لدى الطالبة فكرة كافيـة عـن الجامعـات
17.6
والكليات
18.4

47.2

11.2

46.4

0

37.6

0

22.4

12

50
45
40
35
30
25
20
15

درجة عالية

10

درجة متوسطة

5

درجة منكفضة

0
مدى معرفة

هل لد الطالبة فكرة

الطالبات بأنوا

كافية عن الجامعات

مدى قدرة الطالبة

مدى معرفة

على معرفة الفرص

الطالبات

التعليمية المتاحة

بالتكصصات

المهن المكتلفة يف

لها

الدراسية التي

المجتمع

و الكليات

تناسب مع ميولهن
وقدراتهن
واستعدادهن

3

استمارة قياس أثر بعدي
( لبرامج اإلرشاد التعليمي و المهني )
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شواهد تفعيل أسبو االرشاد التعليمي والمهني
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شواهد تفعيل أسبو االرشاد التعليمي والمهني
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شواهد تفعيل أسبو االرشاد التعليمي والمهني
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برامج وخدمات التوجيه واالرشاد التعليمي والمهني:

البرامج المنفذة:

 .1تنظيم زيارات ميدانية لكلية اكسفورد

الفئة المستهدفة :
• طالبات الصف الثالث ثانوي .
الجهة المنفذة :
• كلية اكسفوردبالتعاون مع ادارة توجيه وارشاد الطالبات.
مقر التنفيذ :
• المدارس .
عدد المدارس :
•  28مدرسة (بناء على رغبة كلية إكسفورد).
عدد المستفيدات :
•

2973طالبة .

مؤشر التحقق :
• رفع مستوى الوعي بالتكصصات التعليمية لدى الطالبات
بنسبة %100
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التعريف بالبرنامج :

هــو برنــامج تعريفــي لجميــع الطالبــات حيــث يــتم تعريــف الطالبــة بــاللوائح
واالنظمة وتزويدها بالمعلومات االرشادية التي تستطيع من خاللها التعرف
على كل ما يلزمها من معلومات عن برامج كلية اكسـفورد ونظـام الدراسـة
والــدورات المقدمــة والمنهجيــة التطبيقيــة والتكطــيو الــوظيفي وتحديــد
االهــداف حتــى تــتمكن الطالبــة مــن االعتمــاد علــى نفســها يف مســيرتها
التعليمية واعدادها لتحقيق تحصيل دراسي متميز واستثمار الحياة الجامعيـة
بشكل افضل لزيادة مهارات الطالب يف التعامل مع البيئة المعرفية.

أهداف البرنامج :

 .1تهيئة الطلبه للتعليم الجامعي بتزويدهم بالمعلومات واللوائح المنظمة
للدراسة الجامعية .

 .2تعريف الطالب بالتكصصات المتاحة يف الجامعة الختيار التكص
المناسب عن معرفة وقناعة تامة .

 .3تعريف الطلبة بنظام القبول والتسجيل للدراسة يف الجامعة .

 .4تعريف الطلبة بالمسارات الدراسية المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم بناء
على رغباتهم ومعدالتهم .
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خطوات تنفيذ البرنامج:
ا
أوال  :مرحلة اإلعداد :
 تم التنسيق مع كلية اكسفورد لتنظيم زيارات ميدانيه تعريفية للمدارس
واعتمادها من مدير التعليم.
 اجتما مشرفة الوحدة مع مشرفات توجيه وارشاد الطالبات لتوضيح
الهدف والفكرة العامة لتنظيم زيارات الكليات للطالبات وترشيح
مدرستين من كل مشرفه .
 التواصل مع المدارس الراغبة يف استقبال كلية اكسفورد وتنفيذ جدول
زمني للزيارات.
 وضع خطة لتنظيم زيارات كلية اكسفورد .
 اصدار خطابات للمدارس الراغبة باستقبال كلية اكسفورد للتعريف
بالمواعيد الزمنية للزيارات والقائمين على تنفيذ البرنامج والمهام
والمسؤوليات.
 تعريف جميع منسوبات المدرسة والطالبات بعقد لقاء تعريفي لكلية
اكسفورد.

ا
ثانيا :

.1تم التواصل مع المدارس واخذ الموافقـة علـى المشـاركة
يف استقبال كلية اكسفورد للفصل الدراسي االول .

مرحلة التنفيذ :
 .2تــم التاكيــد علــى المــدارس المشــاركة بتهيئــة المكــان
المناســب يف المدرســة لتنفيــذ اللقــاء التعريفــي الكــاص
بكلية اكسفورد .
 .3عمل بيان باسماء الطالبـات الحاضـرات للقـاء مـن قبـل
المرشدة الطالبية .
 .4تنفيذ اللقاء التعريفي لكليـة اكسـفورد مـن قبـل فريـق
الكليــه وتوزيــع النشــرات والمطويــات التــى تتضــمن اهــم
البيانات والمعلومات عن الكليه .
 .5االشراف على اللقاء من قبل المرشدة الطالبيـة وتقـديم
الكدمات الالزمة للطالبات .
 .6عمل تقرير عن ماتم تنفيذه يف اللقاء التعريفي وإرسـاله
الدراة توجيه وارشاد الطالبات .
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ثالثا:
المتابعة والتقويم

 .1متابعة االشراف علـى المرشـدة الطالبيـة لتقـديم البـرامج
والكــدمات و توجيــه الطالبــات نحــو اختيــار نــو الدراســة
والمهنة التي تتناسب مع مـواهبهن وقـدراتهن وميـولهن
وتشتمل على أحـد مـا يتـوفر مـن النشـرات والمطويـات
والمطبوعات أو اتدلة .
 .2تطوير الكدمة اإلرشـادية يف المجـال التعليمـي والمهنـي
واالرتقــاء بمســتوى اتداء مــع االســتمرار يف تنميــة تلــ
ا
دوريا بما يستجد يف المجال .
المعلومات وتحديثها
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تم تنظيم  28زيارة ميدانية للتعريف بكلية اكسفورد ( ا
بناء على رغبة
الكلية) للفئة المستهدفة وتحقيق  %100من عدد الزيارات المطلوبة
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الفئة المستهدفة :
• طالبات الصف الثالث ثانوي .
الجهة المنفذة :
• كلية ادارة االعمال بجامعة طيبه بالتعاون مع ادارة توجيه
وارشاد الطالبات.
مقر التنفيذ :
• المدارس .
عدد المدارس :
•  6مدرسة .
عدد المستفيدات :
•

330طالبة .

مؤشر التحقق :

• رفع مستوى الوعي بتكص
بنسبة %100

ادارة االعمال لدى الطالبات
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التعريف بالبرنامج :
هــو برنــامج تعريفــي لجميــع الطالبــات حيــث يــتم تعريــف الطالبــة بــاللوائح

واالنظمة وتزويدها بالمعلومات االرشادية التي تستطيع من خاللها التعرف
على كل ما يلزمها من معلومات عن برامج كلية ادارة االعمال بجامعـة طيبـه
ونظــام الدراســة والــدورات المقدمــة والمنهجيــة التطبيقيــة والتكطــيو
الوظيفي وتحديد االهداف حتى تتمكن الطالبة من االعتمـاد علـى نفسـها يف
مسيرتها التعليمية واعدادها لتحقيق تحصيل دراسي متميز واستثمار الحيـاة
الجامعيــة بشــكل افضــل لزيــادة مهــارات الطالــب يف التعامــل مــع البيئــة
المعرفية.
أهداف البرنامج :

 .1تهيئة الطلبه للتعليم الجامعي بتزويدهم بالمعلومات واللوائح المنظمة
للدراسة الجامعية .

 .2تعريف الطالب بالتكصصات المتاحة يف الجامعة الختيار التكص
المناسب عن معرفة وقناعة تامة .

 .3تعريف الطلبة بنظام القبول والتسجيل للدراسة يف الجامعة .

 .4تعريف الطلبه بالمسارات الدراسية المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم بناء
على رغباتهم ومعدالتهم .
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خطوات تنفيذ البرنامج:
ا
أوال  :مرحلة اإلعداد :
 تم التنسيق مع كلية ادارة االعمال لتنظيم زيارات ميدانيه تعريفية
للمدارس واعتمادها من مدير التعليم.
 اجتما مشرفة الوحدة مع مشرفات توجيه وارشاد الطالبات لتوضيح
الهدف والفكرة العامة لتنظيم زيارات الكليات للطالبات وترشيح
مدارس محدده .
 التواصل مع المدارس الراغبة يف استقبال كلية ادارة االعمال وتنفيذ
جدول زمني للزيارات.
 وضع خطة لتنظيم زيارات كلية ادارة االعمال .
 اصدار خطابات للمدارس الراغبة باستقبال كلية ادارة االعمال للتعريف
بالمواعيد الزمنية للزيارات والقائمين على تنفيذ البرنامج والمهام
والمسؤوليات.
 تعريف جميع منسوبات المدرسة والطالبات بعقد لقاء تعريفي لكلية
ادارة االعمال.

ا
ثانيا :
مرحلة التنفيذ :

.1تم التواصل مع المدارس واخذ الموافقـة علـى المشـاركة
يف استقبال كلية ادارة االعمال لفصل الدراسي الثاني .
 .2تــم التاكيــد علــى المــدارس المشــاركة بتهيئــة المكــان
المناســب يف المدرســة لتنفيــذ اللقــاء التعريفــي الكــاص
بكلية ادارة االعمال .
 .3عمل بيان باسماء الطالبـات الحاضـرات للقـاء مـن قبـل
المرشدة الطالبية .
 .4تنفيذ اللقاء التعريفي لكلية ادارة االعمال من قبل فريـق
الكليــه وتوزيــع النشــرات والمطويــات التــى تتضــمن اهــم
البيانات والمعلومات عن الكليه .
 .5االشراف على اللقاء من قبل المرشدة الطالبيـة وتقـديم
الكدمات الالزمة للطالبات .
 .6عمل تقرير عن ماتم تنفيذه يف اللقاء التعريفي وإرسـاله
الدراة توجيه وارشاد الطالبات .
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ا
ثالثا :
المتابعة والتقويم:

 .1متابعــة االشــراف علــى المرشــدة الطالبيــة لتقــديم
البرامج والكدمات و توجيه الطالبـات نحـو اختيـار نـو
الدراســـة والمهنـــة التـــي تتناســـب مـــع مـــواهبهن
وقدراتهن وميولهن وتشتمل على أحد ما يتوفر من
النشرات والمطويات والمطبوعات أو اتدلة .
 .2تطـــوير الكدمـــة اإلرشـــادية يف المجـــال التعليمـــي
والمهنــي واالرتقــاء بمســتوى اتداء مــع االســتمرار يف
ا
دوريا بمـا يسـتجد يف
تنمية تل المعلومات وتحديثها
المجال .
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تم تنظيم ( )6زيارات ميدانية للتعريف بكلية إدارة اتعمال بجامعة طيبة
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بناء على رغبة الكلية) للفئة المستهدفة وتحقيق  %100من عدد الزيارات المطلوبة
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برامج وخدمات التوجيه واالرشاد التعليمي والمهني:

البرامج المنفذة:

 .1برنامج سفراء المسار العلمي 9

الفئة المستهدفة :
• طالبات الصف الثالث ثانوي .
الجهة المنفذة :
• جامعة طيبه بالتعاون مع ادارة توجيه وارشاد الطالبات.
مقر التنفيذ :
• جامعة طيبه .
عدد المدارس :
• .61
عدد المستفيدات :
•

 152طالبة .

مؤشر التحقق :
• رفع مستوى الوعي بالتكصصات التعليمية لدى الطالبات
بنسبة %94
19

التعريف بالبرنامج :
هو برنامج تعريفي لجميع الطالبات حيث يتم تعريف الطالبة باللوائح
واالنظمة وتزويدها بالمعلومات االرشادية التي تستطيع من خاللها
التعرف على كل ما يلزمها من معلومات عن برنامج السنه التحضيرية
ونظام الدراسة والدورات المقدمة والمنهجية التطبيقية والتكطيو
الوظيفي وتحديد االهداف حتى تتمكن الطالبة من االعتماد على

نفسها يف مسيرتها التعليمية واعدادها لتحقيق تحصيل دراسي
متميز واستثمار الحياة الجامعية بشكل افضل لزيادة مهارات الطالب
يف التعامل مع البيئة المعرفية.

أهداف البرنامج :

 .1تهيئة الطلبه للتعليم الجامعي بتزويدهم بالمعلومات واللوائح
المنظمة للدراسة الجامعية .

 .2تعريف الطالب بالتكصصات المتاحة يف الجامعة الختيار التكص
المناسب عن معرفة وقناعة تامة .

 .3تعريف الطلبة بنظام القبول والتسجيل للدراسة يف الجامعة .

 .4تعريف الطلبة بالمسارات الدراسية المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم
بناء على رغباتهم ومعدالتهم .
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خطوات تنفيذ البرنامج:
ا
أوال  :مرحلة اإلعداد :







تم التنسيق مع جامعة طيبه لتنظيم زيارات ميدانيه تعريفية للمدارس
واعتمادها من مدير التعليم.
اجتما مشرفة الوحدة مع مشرفات توجيه وارشاد الطالبات لتوضيح
الهــدف والفكــرة العامــة مــن اللقــاء التعريفــي للســنه التحضــيرية يف
جامعة طيبه.
التواصـــل مـــع المـــدارس لتســـجيل اســـماء المرشـــدات الطالبيـــات
والطالبات وتنفيذ بيان باتسماء وإرساله لمنسقة جامعة طيبه.
اصــدار خطابـــات للمــدارس لحضـــور الملتقــى التعريفـــي والتعريـــف
بالمواعيــــد الزمنيــــة والقــــائمين علــــى تنفيــــذ البرنــــامج والمهــــام
والمسؤوليات.
تعريف طالبات الصف الثالث ثانوي بعقد لقاء تعريفي بجامعة طيبه.

ا
ثانيا :

.1تم التواصل مع المدارس واخذ الموافقـة علـى حضـور
ملتقى سفراء المسار العلمي .

مرحلة التنفيذ:
 .2تــم التاكيــد علــى المــدارس بــااللتزام بحضــور اللقــاء
التعريفي يف الوقت المحدد .

 .3عمل بيان باسماء الطالبات الحاضرات للقاء وارساله
الى منسقة جامعة طيبه .

 .4تنفيذ اللقاء التعريفي قبل فريق جامعة طيبه وتوزيع
النشـــرات والمطويـــات التـــى تتضـــمن اهـــم البيانـــات
والمعلومات عن جامعة طيبه .
 .5االشــراف علــى اللقــاء مــن قبــل المرشــدة الطالبيــة
وتقديم الكدمات الالزمة للطالبات .

 .6عمــل تقريــر عــن مــاتم تنفيــذه يف اللقــاء التعريفــي
وإرساله الدراة توجيه وارشاد الطالبات .
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ا
ثالثا :

المتابعة والتقويم:

 .1متابعة االشـراف علـى المرشـدة الطالبيـة لتقـديم
البرامج والكدمات و توجيه الطالبات نحو اختيار نو
الدراســة والمهنــة التــي تتناســب مــع مــواهبهن
وقدراتهن وميولهن وتشتمل على أحد مـا يتـوفر
من النشرات والمطويات والمطبوعات أو اتدلة .
 .2تطــوير الكدمــة اإلرشــادية يف المجــال التعليمــي
والمهني واالرتقاء بمسـتوى اتداء مـع االسـتمرار يف
ا
دوريـا بمـا يسـتجد
تنمية تل المعلومات وتحديثها
يف المجال .
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 .1برنامج سفراء المسار العلمي 9

عدد المدارس المستفيدة

عدد المدارس الثانوية

81
61

عدد الطالبات المستفيدات

عدد الطالبات المستهدفات
162

152
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برامج وخدمات التوجيه واالرشاد التعليمي والمهني:

البرامج المنفذة:

 .1ورشة عمل بعنوان (كيف تكتار تكصص

الجامعي؟ )

الفئة المستهدفة :
• مرشدات الطالبات يف المرحلة الثانوية .
الجهة المنفذة :
• جامعة طيبه بالتعاون مع ادارة توجيه وارشاد الطالبات.
مقر التنفيذ :
• قاعة المؤتمرات يف جامعة طيبة .
عدد مرشدات الطالبات المستهدفات :
•  50مرشدة طالبات
عدد المستفيدات :
•  38مرشدة طالبات .
مؤشر التحقق :
• رفع مستوى الوعي لدى المستهدفات بنسبة %76
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التعريف بالبرنامج :

هو ورشة تدريبية للمرشدات الطالبيات حيث يتم تعريف المرشدة باللوائح
واالنظمــة وتزويــدها بالمعلومــات االرشــادية التــي تســتطيع مــن خاللهــا
التعرف على كل ما يلزمهـا مـن معلومـات عـن بـرامج الكليـات يف جامعـة
طيبة .
خطوات تنفيذ البرنامج:
ا
أوال  :مرحلة اإلعداد :



تم التنسيق مع جامعة طيبه لحضور المرشدات ورشة عمل تكصصي
مستقبلي واعتمادها من مدير التعليم.



اجتما مشرفة الوحدة مع مشرفات توجيه وارشاد الطالبات لتوضيح
الهدف والفكرة العامة من الورشة التدريبية يف جامعة طيبه.



التواصل مع المدارس لتسجيل اسماء المرشدات الطالبيات الحاضرات
للورشة وتنفيذ بيان باتسماء وإرساله لمنسقة جامعة طيبه.



اصدار خطابات للمدارس لحضور الورشة التدريبية والتعريف بالمواعيد
الزمنية والقائمين على تنفيذ البرنامج والمهام والمسؤوليات.

ا
ثانيا :

.1تــم التواصــل مــع المــدارس واخــذ الموافقــة علــى حضــور ورشــة
تكصصي مستقبلي

مرحلـــة
 .2تم التأكيد على المدارس بـااللتزام بحضـور الورشـة التدريبيـة يف
التنفيذ :
الوقت المحدد .
 .3عمل بيان بأسماء المرشدات الحاضـرات للورشـة وارسـاله الـى
منسقة جامعة طيبه .
 .4تنفيذ الورشة التدريبيـة مـن قبـل فريـق جامعـة طيبـه وتوزيـع
الفولدرات التـي تتضـمن اهـم البيانـات والمعلومـات عـن جامعـة
طيبه .
 .5عمل تقرير عن ما تم تنفيذه يف الورشة التدريبية .
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ا
ثالثا :

المتابعة والتقويم

 .1متابعة االشراف على المرشدة الطالبية لتقديم البرامج
والكدمات و توجيه الطالبات نحو اختيـار نـو الدراسـة
والمهنـــة التـــي تتناســـب مـــع مـــواهبهن وقـــدراتهن
وميولهن وتشتمل على أحد مـا يتـوفر مـن النشـرات
والمطويات والمطبوعات أو اتدلة.
 .2تطوير الكدمة اإلرشادية يف المجال التعليمي والمهني
واالرتقــاء بمســتوى اتداء مــع االســتمرار يف تنميــة تل ـ
ا
دوريا بما يستجد يف المجال .
المعلومات وتحديثها

 .1ورشة عمل بعنوان (كيف تكتار تكصص

عدد المستفيدات

الجامعي؟ )

عدد المرشدات المستهدفات
50

38
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