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ميحرلا نمحرلا هللا

التعخيف بالسشياج :
نط اخ ألىسية اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي في السجال التعميسي واألكاديسي لصمبة كمية
التخبية البجنية وعمػم الخياضة ارتأت عسادة الكمية والستسثمة باألستاذ الجكتػر ضخغام جاسع دمحم
عسيج الكمية السحتخم وبالتشديق مع مدؤول وحجة اإلرشاد التخبػي بالكمية االستاذ الجكتػر عرام
دمحم عبج الخضا بان يتع إعجاد مشياج سشػي خاص باإلرشاد التخبػي يكػن بسثابة مشياج مػحج
لجسيع شمبة الكمية في السخاحل الجراسية كافة األولية والعميا والجراسة السدائية وان ىجفو األساس
ىػ تقجيع الشرح واإلرشاد لجسيع الصمبة مغ خالل إبجاء السداعجة في حل مجسل السذكالت
التي تػاجو الصمبة في إثشاء السديخة التعميسية وتجليل كافة الرعػبات في مجال الحياة الجامعية
فزال عغ تعديد الجػانب والحاالت االيجابية في سمػك الصمبة ومعالجة الحاالت الدمبية مشيا
وان يتع دلظ عغ شخيق نخبة مغ األساتحة السخشجيغ والسخشجات مغ أعزاء الييئة التجريدية في
الكمية ومغ خالل تحقيق لقاءات دورية مع الصمبة األعداء وعمى أن تجون احتياجات ومالحطات
الصمبة بذكل تقخيخ مػحج يدود إلى عسادة الكمية مغ خالل وحجة اإلرشاد التخبػي.
ومغ هللا التػفيق

االستاذ الدكتور
عصام دمحم عبد الرضا
مسؤول وحدة اإلرشاد التربوي
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محتػيات السشيج :
عنهان المحاضرة –اهداف المحاضرة –محتهى المحاضرة –التقرير الذهري للمرشد التربهي-
زمن المحاضرة( ) 02-55دقيقة
جدول المحاضرات
ت
1

العشػان
قػاعج

التاريخ باألشيخ

ونطع تعميسات

و ازرة تذخيغ االول

الفرل الجراسي

السخحمة والذعبة

األول

جسيع السخاحل الجراسية

التعميع العالي والبحث العمسي
الخاصة بالصالب الجامعي
2

الظهاهر الدلبية في سلهكيات تذخيغ ثاني

االول

3

التفاعل مع النذاطا ت الالصفية

كانػن االول

االول

جسيع السخاحل الجراسية
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االمتحانات (الحقػق والػاجبات) كانػن الثاني

االول

جسيع السخاحل الجراسية

5

استخجامات االنتخنيت ومػاقع شباط

الثاني

جسيع السخاحل الجراسية

الطالب الجامعي

جسيع السخاحل الجراسية
ماعجا الجراسات العميا

التػاصل االجتساعي
6

السحافطة

عمى

الثاني

مدتمدمات ادار

جسيع السخاحل الجراسية

وتجييدات الكمية /الجامعة
7

الجانب االجتساعي والتخويحي

نيدان

الثاني

جسيع السخاحل الجراسية

8

اداء االمتحانات الشيائية

ايار

الثاني

جسيع السخاحل الجراسية
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مالحظه :ترشيح ممثل من الطلبة لكل شعبة دراسية يكهن بمثابة حلقة الهصل بين طلبة
الذعبة والمرشد التربهي
المحاضرة رقم (( )5قػاعج ونطع تعميسات و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي لمصالب الجامعي )
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
أهداف المحاضرة :
التأكيج عمى معخفة الجػانب القانػنية واالدارية لمصالب الجامعيتخسيخ مبجا االلتدام في تصبيق القػانيغ الجامعيةتجويغ مالحطات الصمبة واحتياجاتيع مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى المحاضرة :
-1التخحيب بالصمبة االعداء مغ قبل السخشج او السخشجه في بجاية العام الجارسي
-2بيان اىسية الجانب االرشادي بالعسمية التعميسية وضخورة تحقيق التػاصل مابيغ الصمبة وعسادة
الكميو مغ خالل شخح االفكار واالراء ومشاقذتيا وايجاد الحمػل السشاسبة ليا
-3شخح بعس السػاد القانػنية الستعمقة بديخ العسمية التعميسية وبيان اىسيتيا وحث الصمبة عمى
االلتدام بيا ومغ بيشيا عمى سبيل السثال ال الحرخ -:
التقييج بالقػانيغ واالنطسة والتعميسات التي ترجرىا و ازرة التعميع العالي والبحث العمسيوالسؤسدات التابعة ليا ومشيا جامعة السػصل
 تشبيو الصمبة عمى عجم اثارة الفتغ الصائفية اوالعخقية بيغ جسػع الصمبة وماليا مغ مخدود سمبيعمى السجتسع بذكل عام
تجشب كل مايشافي الدمػك الدئ داخل الحخم الجامعي وااللتدام بالدي والسطيخ الخارجيلمصالب /الصالبة واالحتخام والتقجيخ لجسيع الصمبة مغ كل مكػنات وشبقات السجتسع
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تجشب القيام بتشطيسات وتجسعات مغ شانيا تعسل عمى الفخقة بيغ جسػع الصمبة وحفاضا عمىالحياة االكاديسية داخل الكمية والجامعة
االبتعاد عغ السطاىخ الدياسية والعذائخية داخل الحخم الجامعيالمحاضرة رقم (()0الظهاهر الدلبية في سلهكيات الطالب الجامعي)
( التجخيغ –التحخش -الدخقة – استخجامات أجيدة السػبايل-الدي والسطيخ الخارجي)
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
اهداف المحاضرة :
 تػعية الصمبة عل تجشب الطػاىخ الدمبية في الدمػك داخل الجامعة او الكمية العسل عمى االنزباط الخمقي واالجتساعي بيغ الصمبة واألساتحة -تجويغ مالحطات الصمبة واحتياجاتيع مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى المحاضرة :
بيان مزار وسمبيات التجخيغ بأنػاعو وضاىخة انتذاره بيغ الذباب بالسجتسع بذكل عام والصمبةالجامعييغ بذكل خاص والتشبيو الذجيج ب عجم التطاىخ بالتجخيغ في اروقة الكمية وامام اعزاء
الييئة التجريدية.
التشبيو عمى تجشب ضاىخة التحخش بالصالبات وما يتختب عمييا مغ عقػبات قانػنية وادارية تشالالصالب السديء
الحج مغ انتذار ضاىخة الدخقة بيغ الصمبة في السحاضخات او السشازع او في تجييدات الكمية اوفي الجروس العسمية مغ خالل بعس الصمبة ضعاف الشفػس ،مثال (-سخقة السػبايالت او
التجييدات الخياضية ).وتشبيو السخشج والسخشجة لجسيع الصمبة بالحخص عمى مستمكاتيع الذخرية
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استخجام الديئ لمسػبايل في الترػيخ او التدجيل وما يتختب عميو مغ عقػبات صارمة بحقالصالب /الصالبة السديء
تجشب الدي غيخ السحتذع والسطيخ الخارجي غيخ الرحيح لسا لو مغ مخدود سمبي في تكػيغشخرية الصالب او الصالبو داخل الحخم الجامعي
 -التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة

محاضرة (( )3النذاطات الالصفية والمذاركة فيها )
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
اهداف المحاضرة :
التأكيج عمى دور الشذاشات الالصفية في اكتذاف السػاىبتفعيل دور روح التشافذ السذخوع بيغ الصمبةتجويغ مالحطات الصمبة واحتياجاتيع مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى المحاضرة :
ان يبيغ السخشج او السخشجة الذخح الػافي في اىسية مداولة الشذاشات الالصفية ومكانتيا فيتشسية السػاىب في شخرية الصالب وبيان قجاراتو وامكاناتو مغ خالل السذاركات الخياضية
واالنذصة الفشية مشيا والثقافية
تقجيع الجعع السعشػي لكل مغ يذارك في الشذصات الالصفية وبانػاعيا السختمفةتػجيو الصمبة باالترال بسدؤول الشذاشات الصالبية بالكمية عشج االسيام باي نذاط يجج فيوتحقيق شسػحاتو وذاتو والتػاصل مع قدع الشذاشات الصالبية في جامعة السػصل
 التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة4

المحاضرة (( )4أداء االمتحانات الحقهق والهاجبات )
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
اهداف المحاضرة:
التأكيج عمى اداء االمتحانات لجسيع السػاد اليػمية والفرمية الشطخية مشيا والعسمية وضسغتػقيتات متفق عمييا مدبقا
تحفيد الصمبة لمحرػل عمى تقجيخات متسيدة لكافة السػاد الجراسيةتجويغ السالحطات واالحتياجات لمصمبة مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى المحاضرة :
 بيان السخشج او السخشجة اىسية التحزيخ السدبق ال داء االمتحانات باالتفاق مع اعزاءالييئة التجريدية في تحجيج السػاعيج لعجم التجاخل مع مػاد اخخى
 تػضيح السخشج او السخشجة اىسية االبتعاد عغ ضاىخة الغر او محاولة الغر في ايامتحان وماتتختب عميو مغ عقػبات قانػنية وادارية
 تأجيل االمتحانات ال يتع اإلجازة رسسية مغ عسادة الكمية حر اخ امكانية امتحان الصمبة السؤجميغ بعج السحاضخات االلتدام بالدي السحتذع لمصالبات خالل اداء االمتحانات الفرمية والشيائية -التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة
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المحاضرة رقم (()5االنترنيت واستخدام مهاقع التهاصل )
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
اهداف المحاضرة :
التأكيج عمى االستخجام الرحيح لالنتخنيتتشبيو الصمبة عمى العقػبات القانػنية واالداريةتجويغ مالحطات الصمبة واحتياجاتيع مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى الحاضرة :
ان يبيغ السخشج او السخشجة لمصمبة بأىسية االستخجام الرحيح لالنتخنيت وبالتحجيج مػاقعالتػاصل بأنػاعيا واالبتعاد عغ حاالت االساءة او التذييخ او التيجيج بيغ الصمبة او مع األساتحة
تشبيو الصمبة عمى عجم السداس بدسعة الجامعة او الكادر التجريدي وما يتخب عمى دلظ مغعقػبات قانػنية او ادارية
االبتعاد عغ عسل السجسػعات ( الكخوبات) مغ بيغ شعب ومخاحل شمبة الكمية لسا ليا مغمخدود سمبي عمى شبيعة العالقات االجتساعية
 -التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة
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المحاضرة (()6مدتلزمات وتجهيزات الكلية او الجامعة )
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
اهداف المحاضرة :
التأكيج عمى السحافطة عمى كافة السستمكات في الحخم الجامعيالسداىسة باألعسال التصػعية داخل الحخم الجامعي تجويغ مالحطات الصمبة واحتياجاتيع مقبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى المحاضرة :
 بيان السخشج او السخشجة ان السحافطة عمى مستمكات الجامعة او الكمية ضخورة ممحة في ادامةالحياة الجامعية
العسل عمى ثقافة ازرع والتقصع في ابقاء السشاضخ الجسيمة والسحافطة عمييا لحجائق ومتشدىاتواروقو الجامعة والكمية
 الحث عمى السداىسة والسذاركة الصػعية في جسيع االعسال الخيخية في نطافة واعسار الحخمالجامعي او الكمية مغ خالل التشديق مع عسادة الكمية
 -التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة
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المحاضرة (رقم )7الجانب االجتماعي والترويحي( العالقات االجتماعية )
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
اهداف المحاضرة :
بث روح التدامح والسحبة بيغ الصمبةبث روح االحتخام والتقجيخ مغ الصمبة ال عزاء الييئة التجريدةاحتخام القػانيغ واالنطسة القائسة عمى بشاء عالقات اجتساعية سميسةتجويغ مالحطات الصمبة واحتياجاتيع مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى المحاضرة :
بيان السخشج او السخشجة لمصمبة عمى ضخورة بث روح التدامح والتعاون والسحبة بيغ جسيعالصمبة في السػاد الشطخية والسػاد العسمية وفي الحياة العامة
االحتخام الستبادل مع اعزاء الييئة التجريدية وانعكاساتو عمى التػجو الرحيح لمعسمية التعميسيةبذكل رصيغ ومشزبط والحفاظ عمى مكانة التجريدي داخل وخارج السحاضخة
التذجيع عمى اقامة الدفخات والسشاسبات االجتساعية بالتعاون مع مسثمي الذعب ومدؤوليالشذاط الصالبي في الكمية
 -التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة
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المحاضرة رقم ( () 8أداء االمتحانات الفرلية والنهائية)
زمن المحاضرة() 02-55دقيقة
أهداف المحاضرة :
التأكيج عمى اداء االمتحانات لجسيع السػاد اليػمية والفرمية والشيائية الشطخية مشيا والعسميةوضسغ تػقيتات متفق عمييا مدبقا
تحفيد الصمبة لمحرػل عمى تقجيخات متسيدة لكافة السػاد الجراسية في نياية العام الجراسيتجويغ السالحطات واالحتياجات لمصمبة مغ قبل السخشج التخبػي عمى شكل تقخيخمحتهى الحاضرة:
 بيان السخشج او السخشجة اىسية التحزيخ السدبق ال داء االمتحانات باالتفاق مع اعزاءالييئة التجريدية في تحجيج السػاعيج الدمشية لعجم التجاخل مع مػاد أخخى فيسا يخز
االمتحانات الفرمية الشطخي والعسمي
 تػضيح السخشج عغ االبتعاد عغ ضاىخة الغر او محاولة الغر في اي امتحان وماتتختبعميو مغ عقػبات قانػنية وإدارية وتحجيجا عشج بمػغ الصمبة نياية العام الجراسي
التقميل مغ االجازة الخسسية لقخب نياية العام الجراسي مسا يتختب عمى الصمبة تكجيذ السػادعشج االمتحانات
الجعع السعشػي لمصمبة لمتفػق واالنجاز االكاديسي كحريمة نياية العام الجراسي -التأكيج عمى متابعة السخشج او السخشجة لمصمبة مغ خالل مسثل الذعبة
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