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وقت  اإلجراءات واألنشطة األهداف اإلجرائية اهلدف االسرتاتيجي م
 التنفيذ

 مؤشر النجاح مسؤول التنفيذ
 مطلوب األدلة والشواهد

نشاء لجنة خاصة لقياس وتقويم  1 إ 
رشادية  إلخدمات إل 

عدددددإد لجنددددة خدددداصددددددددددة لقيدددداس وتقويم - إ 
رشادية.  إلخدمات إل 

عضاء هيئة إلتدريس -
 
ترشيح عدد من إ

رشاد.إلمميزين   في مجال إل 
عضاء إللجنة للجهة إلمختصة -

 
إلرفع با

 لالعتماد وإلموإفقة.

 هد 14/01/1443
لى  إ 

  هد 21/01/1443

 دداديمي -
 
رشددددددددداد إل وحدددا إل 

بتوجيددم من و ددالددة إلجددام ددة 
 للشؤون إلت ليمة. 

وجود لجندددة مختصدددددددددة بدددالقيددداس 
 وإلتقويم.

رشادية 2 عدإد م ايير لتقييم إلخدمات إل    إ 
عدإد إلتخطيط-1 شمل يلل مل، و وإل 

 ذلك ما يلي:
عدإد  . إ 

 
طارإ  إل ام للم ايير. إل 

عدإد إلخطة إلتنفيذية.  ب. إ 
 
 فرق إل مل تشكيل-2

 ددددددد  -
 
عدددددددإد نمددددددوذل لل مددددددل للتا إ 

 للموإصفددددددددددددددات مالئمتممددددددددددددددن 
 وإلم ايير إلمطلوبة.

عددإد مسدودا إلم اييدر، -  إ 
وليإلفحدددددددددددددددد   -

 
لمسددددددددددددددددودا  إل

ة إللجنددة إلمشددرفتقوم إلم اييددر: 
ولي للمسددددددددددددددودا 

 
بالفحدددددددددددددد  إل

 ددددددد مددددددن
 
وفائها بالموإصفات  للتا

  وإلم ايير إلمطلوبة.
إلتحكيدددددم إل لمدددددي: ب دددددد تسدددددلم  -

إلمسدددددودا وفحصهدددددا مدددددن   دددددل 
لدى فر  تحال إللجندة إلمشدرفة يدق إ 

 ةثالثعلمددددددددي، يتضمددددددددن  تحكيددددم
 وتربوييددددددن مختصيددددددن علمييددددددن

تقددددددددل  لإلمددددددددادا، فددددددددي مجددددددددال 
درجتهددددددددددددددددددددددددددددم إل لميددددددددددددددددددددددددددددة 

 .(إلد دتورإه)عددن

 هد 14/01/1443
لى  إ 

 هد 5/02/1443

 
 
رشدددددددددداد إل  ددداديمي وحددددا إل 

بتوجيددم من و ددالددة إلجددام ددة 
 للشؤون إلت ليمة.

عدددددإد  وجود لجنددددة مختصددددددددددة- ل 
 إلم ايير

لتقييم إلخددددمدددات وجود م دددايير -
رشادية  إل 
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وقت  اإلجراءات واألنشطة األهداف اإلجرائية اهلدف االسرتاتيجي م
 التنفيذ

 مؤشر النجاح مسؤول التنفيذ
 مطلوب األدلة والشواهد

حظدددددددددددددات لمال وفقا  إلت ديددددددددددددددل  -
إلمحكميددددددددددن: ف  ددددددددددد إنتهدددددددددداء 

 مددرا ي اد إل مددل مددن إلتحكيددم
لددددى فريددددق خددددرإ إ 

 
إل مل ليقوم  إ

حظدددددددددددددددددددددددددددات بت ديلم وفقا  لمال
 إلمحكمين.

دة: ب ددد تسددلم  - دة إلنهائيد إلمرإج د
 مددن   ددل فددرق   ةم دددل  اييرإلم

مددددن   ددددل  يتم مرإج تمإل مددددل 
 د من  إللجنددددددددددددة إلمشددددددددددددرفة

 
للتا

لم في جميع   دددداييرإتسدددددددددداق إ
 إلتخصصات.

 

3  
 
 
 
 

تهيئة وإست دإد إلطالب إلمستجدين 
للتكيف مع إل يئة إلجام ية في ظل 

 جائحة  رونا

ت ريف إلطالب بكيفية إسدددددتخدإم نظام - -
moodle. 

 
 ليميددةإلت  إللكدترونيددة بددالنقلددة إلتوعيددة -

لية وإيجابياتها إلحالية
 
 .نهام إلستفادا وإ

 
نظمدددة -

 
ت ريف إلطالب إلمسدددددددتجددددين بدددا

إلدرإسددددددة وإل رإمي وإلسددددددياسددددددة إلت ليمية 

ول للطالب -
 
عقدددد إللقددداء إلت ريفي إل

 إلمستجدين عن ب د.
 
 إلدددددخول بكيفيددددة إلطالب ت ريف -

 .ونيإللكدتر  للت ليم إلجام ة لمنصة
 
منا شددددددات حول إلمنصددددددة إلت ليمية -

  للمقررإت عن ب د.

 

 هد 21/01/1443
لى  إ 

 هد 28/01/1443

 اديمي  منسدددددددق
 
رشدددددددداد إل إل 

 بالكلية.
 
 سام. -

 
رشاد بال  ممثلي إل 

 
رشدددددددددداد - عضدددددددددداء وحدددددا إل 
 
إ

 اديمي.
 
 إل
 
 اديميون.-

 
 إلمرشدون إل

 .عن ب د إللقاءإت عقد-
 
لكدترو  إلتط يقات توظيف -  نيةإل 

 إلددتددوجدديددهددددات بدد دد  عددر  فددي
 إلرشادية.

 
رسدددددال - رشددددداد رسدددددائل ب   إ   إل 

من خالل برنددددامي  إللكدترونيددددة
دروب وع ر حسددددابات إلمرشدددددين 
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وقت  اإلجراءات واألنشطة األهداف اإلجرائية اهلدف االسرتاتيجي م
 التنفيذ

 مؤشر النجاح مسؤول التنفيذ
 مطلوب األدلة والشواهد

للكليدددة وإلخددددمدددات إلتي توفرهدددا في ظدددل 
 جائحة  رونا.

 
توعيددددة إلطالب إلمسدددددددتجدددددين بالئحددددة -

إلدددددرإسددددددددددة وإلخت ددددارإت ع ر إلمنصددددددددددة 
ديدددد  وحدقدوق 

 
إلدتد دلديدمديددددة ولئدحددددة إلدتددددا

ووإج ات إلطال  إلجام ي ط قا  للقرإرإت 
 ي ظل جائحة  رونا. إلمستجدا ف

 
همية إلتوعية-

 
رشاد با  اديمي إل 

 
  إل

 
 هميةوإ

 اديمي. إلمرشد مع إلتوإصل
 
 إل

نشدددداء- دلة إ 
 
 ية يف عن للطالب مرئية إ
نشددددددددددطددددة  تددددقددددديددددم

 
إلددددوإجدددد ددددات وإل

 .قرإءش جام ة منصة على إللكدترونية
 
 .إلت ريف ب رنامي دروب--

 
هدددددإ  إلدطدالب تد دريدف-

 
 إلدكدلديددددة بددددا

 إلت ليميددددة، وبرإمجهددددا ورسددددددددددالتهددددا،
 سامها

 
 إل لمية. وإ
 
 وحدا حول إلطالب بين إلوعي نشددددر-

 اديمي
 
رشدددددددداد إل هميتها إل 

 
 ةو يفي وإ

 خدماتها. من إلستفادا
 
عدددالن-  إلدددتسدددددددددجددديددددل فدددتدددرإت عدددن إل 

 .وإلتحويل وإلحذ  وإلضافة
 
عالن عن لوإئح إلجام ة بحسددددددد  - إل 

 برإمي مددددا يسدددددددتجددددد من  رإرإت ع ر
لئحة إلدرإسدددددددة ) ب د عن إلتوإصدددددددل

ديد ديددددة 
 
وإلخددتدد ددددارإت وإلددالئددحددددة إلددتددددا

 وحقوق إلطال (.

 
عضاء هيئة إلتدريس.-
 
 إ

عضاء هيئة إلتدريس على موإ ع 
 
وإ

وإلددتدديددلدديددجددرإم  smsإلددتددوإصددددددددددل و
 .وإلوإتساب وغيرها

 
زيددددادا وعددي إلددطددالب بددرسددددددددددالددددة -

هدددددإ  إلدددجددددامددد ددددة وإلدددقدددوإعددددد 
 
وإ

جددرإءإت إلددتددي تددنددظددم سدددددددديددر  وإل 
 إلدرإسة.

 
م رفددددة إلطالب بنظددددام إلكليددددة -

 سامها إل لمية.
 
 وإ
 
سئلة-

 
 ومشكالت إلطالب.  لة إ

 
عر  إلكدتي ددددات وإل روشدددددددورإت -

من خالل إلمنصددددددددددة إلت ليميددددة 
وإلتط يقددات إللكدترونيددة وموإ ع 

 إلتوإصل ب د إعتمادها.
 
م رفة إلطالب بالئحة إلدرإسدددددددة -

وإلخت ددددارإت ولئحددددة إلتدددداديدددد  
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وقت  اإلجراءات واألنشطة األهداف اإلجرائية اهلدف االسرتاتيجي م
 التنفيذ

 مؤشر النجاح مسؤول التنفيذ
 مطلوب األدلة والشواهد

وحددددقددددوق ووإجدددد ددددات إلددددطددددالدددد   
 إلجام ي.

جرإءإت إلحترإزية وإلو ائية  4 إلتوعية بال 
فيروس  رونا إلمستجد من مصادر من 

 موثوق منها

 إلت ريف بوبائية إلمر . -
 إل دوإ. إنتقال إلت ريف بطرق -
عرإ -

 
 يةإلسرير  وإل المات إلت ريف بال

 إل دوإ. إلت ريف بطرق مكافحة-
جرإءإت-  إلدددخول منددافددذ في إلت ريف بددال 

 للجام ة.
بالغ-  وإلستجابة. إلت ريف بطرق إل 
 

 ل س إلكمامة -
يدي بالستمرإر-

 
 ت قيم وغسل إل

 تط يق إلت اعد إلجسدي-
 عدم إلمصافحة-

غرإ  إلشدددخصدددية 
 
تجن  إسدددتخدإم إل
خرين

 
 وإلدرإسية لال

رشدددددددددادإت في - إت دددال إلملصدددددددقدددات إل 
  اعات وممرإت إلجام ة.

من -
 
إلتجداوب مع ت ليمدات موظفي إل

 عند إلمدإخل.
عدم إلسدددددددماو بالدخول إلى إلمدن --

لكليدددات إل ب دددد إلجدددام يدددة و دددافدددة إ
 تف يل تط يقي تو لنا وت اعد. 

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443

 

رشدددددددداد منسدددددددق  اديمي إل 
 
 إل

بددالكليددة بددالت دداون مع و يددل 
إلكليددددة ومطددددابقددددة إلمحتوإ 

 .بت ليمات وزإرا إلصحة

 عدم إنتشار إلمر  وإنحساره.-
  
 تف يددل تط يقي إلت دداعددد وتو لنددا -

 لدخول جميع مرإفق إلجام ة.

5  
تطوير  درإت إلمنسقين وإلمرشدين 

 اديميين بالكليات
 
 إل

 
 

 دددداديمي -
 
رشدددددددددداد إل توعيددددة منسددددددددقي إل 

رشاد ومهامهم.  بالكليات بط ي ة إل 
 
رشدددداد بالكليات بالخطة - تزويد منسددددقي إل 

 ددداديمي 
 
رشدددددددددداد إل إلتنفيدددذيدددة لوحددددا إل 

 بالجام ة.
 

رشددددداد ومنسدددددقات منسدددددقي حصدددددر-  إل 
 اديمي.

 
 إل
 
نشدددددددددداء-  خددداصددددددددددة بيددداندددات  ددداعددددا إ 

 إمسدددددددتو على إلفرعيين بالمرشددددددددين
 سددددددام

 
 مسددددددتوإ وإلمرشدددددددين على إل

 وإلطال ات. إلطالب لشطري  إلكلية

 هد 28/01/1443
لى  إ 

 هد 5/02/1443
 
 

 دداديمي  -
 
رشدددددددداد إل وحدددا إل 

 بالجام ة.
رشدددددداد وحدإت -  اديمي إل 

 
 إل

 .بالكليات
 

دفددددة عقددددد لقدددداءإت منظمددددة هددددا-
 دددداديمي 

 
رشدددددددددداد إل لمنسدددددددقي إل 

 بالكليات.
 
 دداديمي -

 
رشدددددددداد إل عمددل خطددة إل 

إلفصدددددددليدددة بدددالكليدددات م نيدددة على 
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وقت  اإلجراءات واألنشطة األهداف اإلجرائية اهلدف االسرتاتيجي م
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 اديمي ب رإمي -
 
رشدددداد إل توعية منسددددقي إل 

رشاد   اديمي إلمستحدثة.إل 
 
 إل

 
 
 

 
 ومنسدددقات لمنسدددقي عمل ورش إ  امة-

رشدددددددددداد  دددداديدددمدددي إل 
 
 بددددالدددكدددلددديددددات إل
هميددددة لت صددددددديرهم

 
 لوإئح تف يددددل بددددا

رشاد ونماذل إلجام ة  اديمي. إل 
 
 إل

 
 إلمرشدددد مهام تدور حول ندوا تنظيم-

 اديمي
 
ة وإلطال  إلطال  ووإج ات إل
رشادية. إل ملية في  إل 
 

رشددددددداد  إلخطة إلتنفيذية لوحدا إل 
 اديمي بالجام ة.

 
 إل
 
إلتقدددارير إلمرسدددددددلدددة من وحددددإت -

لى   اديمي بالكليات إ 
 
رشددددددداد إل إل 

 ددددداديدددددمدددددي 
 
رشددددددددددداد إل وحددددددا إل 

 بالجام ة.
 
  

6  
 

 اديمي 
 
رشاد إل إعتماد نماذل إل 

 إلموحدا 

توحيددددد جميع إلنمدددداذل على مسدددددددتوإ -
إلجددددام ددددة ط قددددا  للنمدددداذل إلموزعددددة على 

 إلكليات.
 

 
عدإد -  بين للتوإصددددددل موحدا نماذل إ 

 اديمي إلمرشدددددددد
 
 و ذلك وإلطالب إل

 دإلمرشدد لقاءإت بتوثيق خاصددة نماذل
 .إلطالب مع
عدددإد نموذل لقيدداس رضددددددددا إلطالب - إ 

عضددددددددا
 
ء هيئددة إلتدددريس فيمددا يخ  وإ

 اديمي.
 
رشاد إل  إل 

 

 هد 21/01/1443
لى  إ 

 هد 29/10/1443
 

 دداديمي -
 
وحدددا إلرشددددددددداد إل

 بالجام ة.
 اديمي -

 
وحدإت إلرشددددددداد إل

 بالكليات.

تدفد ديددددل ندمدددداذل مدوحدددددا مدثددددل -
نموذل طددالدد  –نموذل طددالدد  )

–نموذل طددددالدددد  متفوق -مت ثر
نموذل طدددالددد  ذوي إحتيددداجدددات 

لخ(.  خاصة...................إ 

تسهيل عملية إلتسجيل وإلحذ   7
ضافة  وإل 

توعيددددة إلطالب بكيفيددددة إلقيددددام ب مليددددة -
ضدددددددافة للمقررإت  إلتسدددددددجيل وإلحذ  وإل 

 إلدرإسية عن ب د.

توعيددة إلطالب عن  يفيددة تسدددددددجيددل -
إلمقررإت إلدرإسدددددددية وموإعيد إلحذ  

ضافة.  وإل 

 هد 21/01/1443
لى  إ 

 هد 25/02/1443

رشدددددددداد وممثلي منسدددددددقي -  إل 
 .بالكليات

 

وجود نشددرا عن  يفية إلتسددجيل -
ضددددددددددافددددة للمقررإت  وإلحددددذ  وإل 

 إلدرإسية.
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عضدددددددددداء هددديدددئددددة إلدددتدددددريدددس     
 
إ

 بالكليات.
 
 دددداديميين -

 
إلمرشدددددددددددين إل

 بالكليات.

 
عدددالنددددات عدددلدددى مدددوإ دددع - وجدددود إ 

 إلتوإصل إلخاصة بالكلية.
 
عدددددم وجود مشددددددددكالت تت لق -

ضافة.بالتسجيل وإلحذ    وإل 
 
 

 عر  مقدمة عن إل رنامي.- إلت ريف ب رنامي دروب 8
إلت ريف بددددالفلت إلدددددلليددددة للم دددددلت -

 إلترإ مية.
 إلت ريف بفكرا دروب.-
هدإ  إل رنامي.-

 
هم إ

 
 إلت ريف با

 إلت ريف بالدللت إللونية للدروب.-
 إلت ريف بالرسائل إلتي يحتويها إل رنامي.-
 

بوربويندددد  - لتوضدددددددديح عمددددل عر  
إلفلت إلدددلليددة للم دددلت إلترإ ميددة 

 وإلدللت إللونية.
 

 هد 21/01/1443
لى  إ 

 هد 28/02/1443
 ومن

 هد 13/06/1443
لى  إ 

 هد 20/06/1443
 

رشددددددددداد وحدددا-  دداديمي إل 
 
 إل

 بالجام ة 
 
رشدددداد - منسددددقي ومنسددددقات إل 

عضاء 
 
بالكليات بالت اون مع إ

 هيئة إلتدريس.
 

وجددود نشددددددددرإت تدد ددريددفدديددددة عددن -
 إل رنامي.

وجدددود عدددر  بدددوربدددويدددندددد  عدددن -
 إل رنامي.

نجدداو إلطالب في إلت ددامددل مع  -
 إل رنامي.

9  
 
 
 
 
 

 دددداديمي -
 
رشدددددددددداد إل توعيددددة إلطالب بددددال 
رشادية.  ووإج اتهم في إل ملية إل 

 
 تزويد إلطالب بم لومات عن -

هدإ  -إلرسدددالة -)إلرؤية 
 
مهام منسدددوبي -إل

 إلوحدا(.

على إلكليددددات توجيددددم إلمرشدددددددددددين -
 اديميين للتالي:

 
 إل
 
رشدددددددادية -1 عالن عن إلسددددددداعات إل  إل 

ليات إلتوإصل م هم عن ب د.
 
 وإ
 

 هد 21/01/1443
لى  إ 

 هد 28/02/1443
 ومن

 هد 13/06/1443
لى  إ 

رشدددددددددداد - عضدددددددددداء وحدددددا إل 
 
إ

 اديمي.
 
 إل
 
 اديمي -

 
رشددددداد إل منسدددددقي إل 

عدددلدددى مسدددددددددتدددوإ إلدددكدددلددديددددات 
 وإل سام إلفرعية لكل  لية.

تدددفدددداعددددل إلدددطدددالب مدددع وحدددددإت -
 اديمي بالكليات.

 
رشاد إل  إل 

 
نشددددر إلمطويات إلخاصددددة بوحدا -

 اديمي بالحسدددددددابات 
 
رشددددددداد إل إل 

 إلخاصة بالكليات.
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 اديمي لدإ 

 
رشاد إل نشر وت زيز ثقافة إل 
 طالب إلكليات.

 
رشددددددددادية - بالسدددددددداعات إل  ت ريف إلطالب 

 اديميين وتوضددددددديح طرق 
 
للمرشدددددددددين إل

 إلتوإصل عن ب د.

عدددددإد نشدددددددرإت ت ريفيددددة للطالب -2 إ 
 اديمي.لم رف

 
رشاد إل  ة ماهية إل 

 
نفسدددددددهم وح  إلطالب -3

 
با إلت ريف 

بالتوإصل م هم عن ب د وع ر صفحة 
 إلطال . 

 
هدددإ  ومهددام -4

 
عدددإد مطويددات عن إ إ 

 إلوحدا ودورها في مساعدا إلطالب.

 هد 20/06/1443
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إلهتمام وإلمتاب ة للطالب إلمت ثرين 
 درإسيا  

إلت ر  على نسددددددد دددة إلطالب إلمت ثرين -
 درإسيا  بالكليات وفقا  ل رنامي دروب.

 
عدددإد خطددة عالجيددة للطالب إلمت ثرين - إ 

س اب إلت ثر.
 
 درإسيا  حس  إ

 
ليدددة إلت دددامدددل مع -

 
ت ريف إلمرشددددددددددين بدددا

 إلمت ثرين.
 
إلمتدداب ددة إلمسدددددددتمرا للطالب إلمت ثرين -

 لالرتقاء بمستوياتهم. 

ت حصددددددددر إلددطددالب و عددلددى إلددكددلدديددددا-
رشاد  إلمت ثرين درإسيا  وفق نماذل إل 

 وبرنامي دروب.
 
لية  -

 
ورشددددة عمل للمرشدددددين لم رفة إ

إلت امل مع إلمت ثرين ووضدددددددع خطة 
 لالهتمام بهم مع توثيقها.

 
 توجيم منسقي إلكليات لتنفيذ برنامي-

يتضدددددددمن مجموعددة )م ددا  نحو إلتفوق 
من إلحلقات إلنقاشددددية وإلمحاضددددرإت 

رشدددددادية ومنا شددددد ة ب   إلقضدددددايا إل 

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443

 

 اديمي -
 
رشددددددداد إل وحدإت إل 

 بالكليات.
 
عضددددداء  -

 
رشددددداد وإ منسدددددقي إل 

هيئددة إلتدددريس وإلمرشدددددددددين 
 اديميين بالكليات.

 
 إل
 
 

 سام -
 
حصر إلمت ثرين درإسيا  بال

 وإلكليات.
ب   ف اليات برنامي م ا  تنفيذ -

 نحو إلتفوق.
وضددددع خطة من   ل إلمرشدددددين -

 ددادميين لالهتمددام بددالمت ثرين 
 
إل

 سددددددددددام إلددفددرعدديددددة 
 
درإسدددددددديددددا  بددددال

 بالكليات.
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ضدددددافة إلى ورش إل مل للمت ثرين  بال 
 عن ب د(
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إلهتمام وإلمتاب ة للطالب إلمتفو ين 
.  درإسيا 

 
 
 
 

 نإلمتفو ي إلطالب نسددددددد دددة على إلت ر -
 وفقا  ل رنامي دروب. .بالكليات درإسيا  

 
شدددددددكدددال إلرعدددايدددة وإلددددعم  تقدددديم-

 
 دددافدددة إ

 .درإسيا   إلمتفو ين للطالب
 
ليدددة إلمرشددددددددددين ت ريف-

 
 مع إلت دددامدددل بدددا

 .إلمتفو ين
 . ينإلمتفو  للطالب إلمستمرا إلمتاب ة-
 إلددمددثددددابددرا عددلددى إلددمددتددفددو دديددن تشددددددددجدديددع-

 إلتفوق. في وإلستمرإر
 
 

 إلدددطدددالب حصدددددددددر إلدددكدددلددديددددات عدددلدددى-
رشا درإسيا   إلمتفو ين د وفق نماذل إل 

 .وبرنامي دروب
 
مال -

 
تنفيذ برنامي إلمتفو ين درإسدديا  إ

يتضدددددددمن مجموعددددة من )وطموحددددات 
إلحلقددات إلنقدداشددددددديددة وإلمحدداضدددددددرإت 
رشدددددادية  ومنا شدددددة ب   إلقضدددددايا إل 
ضددددافة إلى ورش إل مل للمتفو ين  بال 

 درإسيا  عن ب د(.
 

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443

 

رشاد وحدإت-  اديمي إل 
 
 إل

 .بالكليات
 
رشددددداد منسدددددقي - عضددددداء إل 

 
 وإ

 وإلمرشدددددددددين إلتدددريس هيئددة
 اديميين

 
 .بالكليات إل
 
 عمادا إلق ول وإلتسجيل.-

 
 

 حصددددددددر إلددمددتددفددو دديددن درإسدددددددديددددا  -

 سام
 
 وإلكليات. بال
 
تنفيددددذ ب   ف دددداليددددات برنددددامي -

مال وطموحات.
 
 إلمتفو ين إ

سدددددددمددداء -
 
وجود لوحدددة شدددددددر  بدددا

إلمتفو ين ب ددددد إلموإفقددددة على 
 .وسائل إلتوإصل للكليات

تدددكدددريدددم إلدددطدددالب إلدددمدددتدددفدددو دديددن -
بددددالكليددددة وتنفيددددذ برإمي تحفيزيددددة 

 لهم.

12  
 
 

إلت ر  على نسددددددد دددة ذوي إلحتيددداجدددات -
 سام.

 
 إلخاصة بالكليات وإل

 
مسدددددددددداعدددددا إلطالب ذوي إلحتيدددداجددددات -

  ية.إل يئة إلجامإلخاصة على إلت ر  على 

على إلكليددددات توجيددددم إلمرشدددددددددددين -
 اديميين ل قد إللقاءإت إل  

 
ادية رشددإل

إلفرديددة وإلجمدداعيددة مع إلطالب ذوي 
 إلحتياجات إلخاصة عن ب د.

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443

 

 اديمي -
 
رشددددددداد إل وحدإت إل 

 بالكليات.
 

 
برإمي - نفيددددذ  ت دلددددة على 

 
وجود إ

 رعاية لذوي إلحتياجات إلخاصة.
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إلهتمام وإلمتاب ة للطالب ذوي 
إلحتياجات إلخاصة وتقديم إلدعم 

 إلمناس  لهم.

 
تدددقددددديدددم إلدددمسدددددددددداعدددددا لدددلدددطدددالب ذوي -

إلحتيدددداجددددات إلخدددداصددددددددددة للت لدددد  على 
 إلمشكالت إلتي توإجههم.

 
رشدددددددداديددة للطالب ذوي - تقددديم خدددمددات إ 

 إلحتياجات إلخاصة.
 
إلددمددتددددابدد ددددة إلددمسددددددددتددمددرا لددلددطددالب ذوي -

 إلحتياجات إلخاصة.

عضدددداء هيئة إلتدريس لكيفية -
 
توجيم إ

 إلت امل مع هذه إلفئة.
عضاء  -

 
رشاد وإ منسقي إل 

هيئة إلتدريس وإلمرشدين 
 اديميين بالكليات.

 
 إل

 
 

رشدددددددداديددة فرديددة - عقددد إللقدداءإت إ 
وإلجمدداعيددة مع ذوي إلحتيدداجددات 

 إلخاصة عن ب د.

توجيم ومتاب ة إلطالب خالل فترا  13
إلدرإسة وتوفير إلمساعدا وإلدعم إلالزم 

 لهم

إلت ر  على إلطالب غير إلموإظ ين على -
 إلمحاضرإت.حضور 

 
مسدددددددددداعدددددا إلطالب لحددددل مشدددددددكالتهم -

 إلدرإسية وتحقيق إلتوإفق إلدرإسي.
 
سددد اب عدم إهتمام إلطالب -

 
إلت ر  على إ

 بالدرإسة.
 
دإء إلطالب في إلخت ارإت.-

 
 متاب ة إ

 

 اديميين  -
 
إلتنسيق بين إلمرشدين إل

عضاء هيئة إلتدريس لمتاب ة حضور 
 
وإ

 إلطالب للمحاضرإت.
 
 دددداديددمدديدديددن -

 
عددقددددد إلددمددرشددددددددددديددن إل

رشدددددادية إلفردية  بالكليات إللقاءإت إل 
وإلجمدداعيددة للت ر  على إلمشدددددددكالت 
دإئددهددم فددي 

 
إلددتددي تددوإجددددم إلددطددالب وإ

 إلخت ارإت إلفصلية.

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443
 

رشددددددداد وحدإت-  اديمي إل 
 
 إل

 .بالكليات
 
رشددددداد منسدددددقي - عضددددداء إل 

 
 وإ

 وإلمرشدددددددددين إلتدددريس هيئددة
 اديميين

 
 .بالكليات إل

وجود  دددائمدددة لددددإ إلمرشددددددددددين -
ماء إلطالب غير إلموإظ ين  سددددددد

 
با

فددددي حضدددددددددددور إلددددمددددحدددداضددددددددددرإت 
وإلمت ثرين في حددددل إلوإج ددددات 

 وإلخت ارإت إلشهرية.
 
وجود نمددداذل للقددداءإت إلفرديدددة -

 وإلجماعية للطالب.
 
إلطالب على حضدددددددور موإظ ددددة -

 إلمحاضرإت وإرتفال م دلتهم.
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متدددداب ددددة إلمت ثرين في حددددل وإج ددددات -
نشطة إلمنهجية.

 
 إلمقررإت وإل

 

ت ديل إلسلو يات غير إلمرغوب فيها - 14
يجابية لى  يم وسلو يات وإتجاهات إ   إ 

ت ددديددل سدددددددلو يددات وإتجدداهددات وعددادإت  -
 إلطالب إلسل ية.

يجدددابيدددة في - غرس إلتجددداهدددات وإلقيم إل 
 نفوس إلطالب.

تنظيم ورش عمددل من   ددل إلكليددات 
 عن:
 
ة إلتجاهات وإلقيم إلسل ي يف ت ير -

 للطالب؟
 
خال يات إلطال  إلجام ي.-
 
 إ

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443
 

رشددددددداد وحدإت-  اديمي إل 
 
 إل

 .بالكليات
دلة وإلوثائق إلدإلة على -

 
وجود إل

 تنفيذ إلندوإت وورش إل مل.
 
إلتزإم إلطالب في سدددددددلو يدددداتهم -

وإنددخددفددددا  إلسدددددددددلددو دديددددات غدديددر 
 إلمرغوبة

15  
 
 
 
 
 
 
 
 

 اديمية وتنمية 
 
ت زيز إلقدرإت إل

 إلمهارإت إلشخصية للطالب.

تدددندددمددديددددة  دددددرإت إلدددطدددالب ومدددهددددارإتدددهدددم -
 اديمية وإلشخصية.

 
 إل
 
إ  ساب إلطالب إل ديد من إلمهارإت إلتي -

ت ينهم على إلنجدددداو وإلتفوق درإسددددددديددددا  
.  وشخصيا 

 
هم إلمهددارإت إلمرت طدة -

 
ت ريف إلطالب بددا

 إلجام ة.بال ملية إلت ليمية دإخل 
 
إ  سددددددداب إلطالب مهارإت إلدرإسدددددددة إلتي -

 اديمية.
 
 تساهم في رفع م دلتهم إل

تنظيم ندوا " إسدددددددترإتيجيات إلت لم -
 وعادإت إلدرإسة إلناجحة".

 "مهارإت إلثقة بالنفس".تنظيم ندوا -
 
زمددات -

 
دإرا إل تنظيم ندددوا "مهددارإت إ 

 إلنفسية وإلض وط".
 
تنظيم برنامي تنمية مهارإت إلتصددال -

 وإلحوإر إلف ال.
 
ية لمنا شددددددددة  - تنظيم حلقات نقاشددددددد

  ضية "إلستفادا من إلمحاضرإت".

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443
  

 دداديمي -
 
رشددددددددداد إل وحدددا إل 

 بالجام ة.
 اديمي -

 
رشددددددداد إل وحدإت إل 

 بالكليات.
 
 

وجود إلوثائق وإلتقارير و شدددددددف -
حضدددددددور إلطالب إلددذي يدددل على 

 تنفيذ إلندوإت وورش إل مل.
 
طددالب يددمددتددلددكددون إلدد ددددديددددد مددن -

إلمهارإت إلتي ت ينهم على إلنجاو 
زمدددات وإلتي تقددداس من 

 
دإرا إل وإ 

 نتائي إلخت ارإت.
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مسدددددددددداعدددددا إلدطدالب فدي إلدتد دلدددد  عدلدى -

مشكالتهم إلمرت طة بالمذإ را وإلست دإد 
 لالخت ارإت وخاصة في ظل جائحة  رونا.

 
ية لمنا شددددددددة  - تنظيم حلقات نقاشددددددد

دإرا إلو  ".   ضية "تنظيم وإ 
 
 قات نقاشية " إلت ل  علىتنظيم حل-

  لق إلخت ارإت ".
تددنددظدديددم ندددددوا " دديددف تددتددفددوق فددي -

 إلخت ارإت".
مدددطدددويددددات عدددن  ددديدددفددديددددة إلدددمددددذإ ددرا -

 وإلخت ارإت.
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 اديميين 
 
دإء إلمرشدين إل

 
تقييم إ

 اديمي
 
رشاد إل  ووحدا إل 

شددرإ  ومتاب ة إلمرشدددين -  اديمييإل 
 
ن إل

للت ر  على درجددددة  يددددامهم بدددددورهم في 
رشاد إلطالب.  إ 

 
عضدددددددددداء هيئدددة -

 
 يددداس رضددددددددددا إلطالب وإ

 اديمي.
 
رشاد إل  إلتدريس فيما يخ  إل 

 
 

 دددداديمي إلرشدددددددددداد وحدددددا تزويددددد-
 
 إل

 ويإلفصددددلي وإلسددددن بالتقرير بالجام ة
عمال

 
 إلوحدا. ل
 
 ددداديمي  -

 
رشددددددددداد إل تزويدددد وحددددا إل 

شدين إلرشادية للمر بالكلية بالحقي ة 
 سام.

 
 اديميين بال

 
 إل
 
عضاء -

 
تط يق إست انة رضا إلطالب وإ

رشددددددددداد  هيئدددة إلتددددريس عن وحددددا إل 
 اديمي.

 
 إل
 

 هد 21/01/1443

لى  إ 
 هد 3/11/1443
 

رشاد وحدإت-  اديمي إل 
 
 إل
 .بالكليات

تقددددارير للمرشدددددددددددين عن وجود  -
دإئددهددم لدددددإ مشدددددددددر  إلددوحدددددا 

 
إ

 بالكلية.
 
رشدددددددددداديددددة - وجددود إلددحددقددددائدددد  إل 

رشاد بالكلية  للمرشدين بوحدا إل 
 
وجود نتددائي إسدددددددت ددانددات رضددددددددا  -

عضاء هيئة إلتدريس.
 
 إلطالب وإ

 
وجود إلتقرير إلفصدددلي وإلسدددنوي -

 دددداديمي 
 
رشدددددددددداد إل للوحدددددإت إل 
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رشادية للمرشدين - فح  إلحقائ  إل 
 اديميين وتزويدهم بالمالحظات.

 
 إل
 

رشددددددددداد  بددالكليددات لدددإ وحدددا إل 
 اديمي 

 
 بالجام ة.إل

عضاء  إلطل ة ياس دوري لمدإ رضا  17
 
وإ

رشادية  هيئة إلتدريس عن إلخدمات إل 
 
 دداديمي  -

 
رشددددددددداد إل تزويددد وحدددإت إل 

 .بالنماذلبالكليات 
فح  إلنتددائي إلمقدددمددة بنهددايددة  ددل  -

 فصل درإسي

عددددإد-  رضددددددددددا مددددإ لقيددداس نموذل إ 
خر ونموذل إلطل ة

 
 ارضددد مدإ لقياس إ

عضددددددداء
 
 إلخدمات عن إلتدريس هيئة إ

رشادية  . إل 
 
على جميع وحدددددإت إلنمدددداذل توزيع -

رشاد   اديمي بالكليات.إل 
 
  إل

 
رشدددددددداديددة حسدددددددينت عن  إلخدددمددات إل 

طريق إلت ددذيددة إلرإج ددة إلم نيددة على 
نتددددائي  يدددداس مدددددإ رضددددددددددا إلطالب 

عضاء هيئة إلتدريس.
 
 وإ

 هد 15/05/1443
لى  إ 

 هد 22/05/1443
 ومن

 هد 21/10/1443
لى  إ 

 هد 28/10/1443
 

 اديميوحدا إلرشاد 
 
 إل

 الجام ةب
 

 اديميإلرشاد  إتوحد
 
 إل

 بالكليات

قياس رضدددا إلطل ة ل نماذلوجود -
عضدددددددددداء هديدئددددة إلدتدددددريدس عدن 

 
وإ

 .إلخدمات إلرشادية
 
ة رضا إلطل لوجود نس  وتقييم -

عضدددددددددداء هديدئددددة إلدتدددددريدس 
 
عدن وإ

رشادية.  إلخدمات إل 
  

18  
لالستفادا منها في  إعدإد إلتقارير

رشاديةإلخدمات   إل 

عدإد إلتقرير إلخاص - بتط يق  إ 
 اديمي 

 
رشاد إل إلخطة إلتنفيذية لال 

عمال
 
من  إلكلية إلوحددا ومدا تدرإه وإ

 مقترحات ومرئيات
 

رشاد  - تقييم إلتقارير من   ل وحدا إل 
 اديمي

 
 .بالجام ة إل

 اديمي -
 
رشاد إل  يام وحدإت إل 

عدإد إلتقبالكليات ب خ  فيما يارير ا 
عمال إلوحدا.

 
 تط يق إلخطة وإ

 
 دددداديمي  تزويددددد-

 
رشدددددددددداد إل وحدددددا إل 

بتلدددك إلتقدددارير لمتددداب دددة بدددالجدددام دددة 

 هد 15/05/1443
لى  إ 

 هد 22/05/1443
 ومن

 هد 21/10/1443
لى  إ 

 هد 28/10/1443

 اديميوحدا إلرشاد 
 
 إل
 بالجام ة
 اديميوحدإت إلرشاد 

 
 إل
 بالكليات

تط يق بوجود تقددددارير خدددداصددددددددددة 
وإلخدددددمددددات  إلخطددددة إلتنفيددددذيددددة

رشادية  .إل 
 

عدإد  إلسدددددددتفادا من إلتقارير في إ 
. إلتنفيذية لل ام إلذي يليمإلخطة 

رشادية.  لتحسين إلخدمات إل 
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 في إعمال إلوحدا ولالسدددددددتفادا منها
رشادية.  إلخدمات إل 

 
رسددددددددال -  إلتي وإلمرئيات إلمقترحات إ 

 لتطوير مندددداسدددددددد ددددة إلكليددددات ترإهددددا
رشادية لى إلخدمات إل  رشاد وحدا إ   إل 

 اديمي
 
 .بالجام ة إل

  
 

 
دلة والشواهد مع التقرير السنوي. مالحظة:

أ
 ترفق جميع ال


