
58 / الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام  للعام الدراسي 1436 - 1437 هـ - اإلصدار الثالث

املر�صد الطالبي.المسمى الوظيفي

االر�صاد الطالبياالرتباط التنظيمي

وكيل املدر�صة ل�صوؤون الطالب.المسؤول المباشر

ال يوجد.المسؤولون تجاهه

الهدف العام للوظيفة
االإ�صهام يف بناء �صخ�صية الطالب ومعرفة قدراته وذاته ومعاجلة امل�صكالت وال�صعوبات 

التي يواجهها وتعزيز دافعيته لرفع م�صتواه التح�صيلي.

ال�اجبات  
اإعداد ومتابعة برامج العمل الإر�شادي. . 1
ن�شر ثقافة الت�جيه والإر�شاد  وخدماته يف املجتمع املدر�شي و املحلي  وا�شتثمار  و�شائل الإعالم املتاحة.. 2
م�شاعدة الطالب يف التعرف على  قدراتهم ومي�لهم واجتاهاتهم وتنميتها للنجاح يف كافة املجالت.. 3
ح�شر الطالب الذين يعان�ن من م�شاكل �شحية.. 4
متابعة احلالت الجتماعية والقت�شادية للطالب وح�شر من هم بحاجة لتقدمي امل�شاعدات املنا�شبة لهم.. ٥
احلالة . ٦ درا�شة  فنيات  وفق  لها  العالجية  الربامج  وت�شميم  املختلفة،  باأن�اعها  الفردية  احلالت  درا�شة 

واإ�شرتاتيجيات تعديل ال�شل�ك.
تعزيز قيم النتماء وامل�اطنة واملحافظة على اأمن ال�طن.. ٧
امل�شاركة يف الربامج والأن�شطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين وال�لء للملك والإنتماء لل�طن .. ٨

بحث ودرا�شة امل�شكالت النف�شية والجتماعية والرتب�ية واإعداد الربامج املنا�شبة لها.. 9
اأو عدم . 10 ال�شل�ك  و  الفكر  الذين تظهر عليهم ب�ادر �شلبية يف  الأم�ر للطالب  اأولياء  عقد لقاءات فردية مع 

التكيف املدر�شي. 
وال�شل�كي . 11 والرتب�ي  النف�شي  باجلانب  خا�شة  اأم�رهم  واأولياء  للطالب  تدريبية  ودورات  لقاءات  تنظيم 

والجتماعي.  
الطالع على نتائج التق�مي والختبارات الف�شلية والنهائية وح�شر الطالب املتف�قني واملعيدين واملتاأخرين . 12

درا�شيًا وعر�شها على جلنة الت�جيه والإر�شاد لتقدمي اخلدمات الإر�شادية املنا�شبة.
تطبيق فنيات الإر�شاد الفردي و اجلمعي مل�شاعدة الطالب الذين لديهم  م�شكالت.. 13
تهيئة الطالب نف�شيا وترب�يا وت�فري الج�اء املريحة وعالج ومتابعة احلالت الطارئة .. 14
الإر�شاد املهني للطالب وال�شتفادة من الب�ابات الإلكرتونية للجامعات والكليات واملعاهد واملراكز التدريبية . 1٥

والتعليمية وا�شتثمار ي�م املهنة باملدر�شة يف كل عام درا�شي مب�شاركة اجلهات ذات العالقة.
ت�عية الطالب مب�شار املمار�شات ال�شلبية  مثل: التدخني واملخدرات وتقدمي الربامج  التي ت�شاعدهم على . 1٦

التخل�ص منها. 
تنظيم برنامج ا�شتقبال الطالب امل�شتجدين يف املرحلة البتدائية و برنامج التهيئة الإر�شادية يف املرحلتني . 1٧

املت��شطة والثان�ية. 
امل�شاركة يف اللجان واملجال�ص املدر�شية ذات العالقة بربامج الت�جيه والإر�شاد.. 1٨
تنمية ال�شمات وال�شل�كيات الإيجابية وتعزيزها لدى الطالب .. 19
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امل�شاركة يف برامج الت�جية والإر�شاد التي تنفذ على م�شت�ى املنطقة وغريها.. 20
اإعداد التقارير الف�شلية واخلتامية لربامج وخدمات الت�جيه والإر�شاد ورفعها للجهات املخت�شة.. 21
تب�شري املجتمع املدر�شي باأهداف الت�جيه والإر�شاد وبراجمه وخدماته وبناء عالقات مهنية مثمرة مع من�ش�بي . 22

املدر�شة واأولياء الأم�ر.
تنفيذ برامج الت�جيه والإر�شاد وخدماته الإمنائية وال�قائية واخلدمات العالجية املقدمة للطالب.. 23
بحث ودرا�شة احلالت الفردية باأن�اعها املختلفة والعمل على ت�شميم الربامج العالجية املبنية على الدرا�شة . 24

وال�شحية  والجتماعية  والنف�شية  وال�شل�كية  التح�شيلية  امل�شكالت  درا�شة  وبحث  الفردية  للحالت  العلمية 
الظاهرة يف املجتمع املدر�شي بالتن�شيق مع وكيل املدر�شة ل�ش�ؤون الطالب .

 متابعة مذكرة ال�اجبات الي�مية وفق خطة زمنية ، وتفعيلها ، والعمل على ما يحقق الأهداف املرج�ة منها.. 2٥
العمل على اكت�شاف الطالب املتف�قني وامل�ه�بني ورعايتهم يف حال عدم ت�افر املخت�ص بامل�ه�بني والقيام . 2٦

بت�فري الإمكانات املتاحة لتنمية قدراتهم وم�اهبهم يف اإطار الربامج العامة واخلا�شة والعمل على ا�شتغاللها 
اإىل احلد الأق�شى بالتن�شيق مع الإدارة العامة لرعاية امل�ه�بني.

لالرتقاء . 2٧ الالزمة  اخلط�ات  واتخاذ  وعالجهم  تاأخرهم  اأ�شباب  ودرا�شة  درا�شيًا  املتاأخرين  الطالب  متابعة 
مب�شت�ياتهم وال�شراف على مراكز اخلدمات الرتب�ية يف املدر�شة .

تقدمي برامج اإر�شادية ت��شح كيفية م�اجهة الإحباطات وامل�شكالت وال�شغ�ط النف�شية وفق اأ�شاليب اإر�شادية . 2٨
منظمة .

الربامج . 29 خالل  من  الدرا�شي  التح�شيل  جمال  يف  الفاعلية  حتقق  التي  ال�قائية  والربامج  اخلدمات  تكثيف 
الإر�شادية التي ت��شح اأف�شل الطرق لال�شتذكار واأف�شل الطرق ل�شتغالل اأوقات الفراغ .

متابعة وتنفيذ ال�شجالت وال�شتمارات املنظمة للعمل الإر�شادي وذلك وفق ما يرد من تعاميم ب�شاأنها .. 30
تعبئة ال�شجل ال�شحي للطالب واملحافظة على �شريته .. 31
تزويد الطالب بالأدلة  واملط�يات والن�شرات عن طبيعة الدرا�شة ال�شادرة عن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل و�شروط . 32

القب�ل فيها لطالب املرحلة الثان�ية وتعريفهم  باختبارات قيا�ص والختبارات التح�شيلية وال�شتعداد لها.
تفعيل دليل الطالب التعليمي واملهني و ت�شهيل احل�ش�ل على ن�شخة منه لكل طالب .. 33
حث الطالب على التم�شك بالعادات الإ�شالمية احل�شنة .. 34
تنظيم الزيارات الإر�شادية ال�قائية للطالب مثل زيارة اجلامعات وال�شحة النف�شية ودور امل�شنني.. 3٥
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها من الرئي�ص املبا�شر يف جمال اخت�شا�شه .. 3٦
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العالقات الوظيفية:

1. جميع امل�ظفني باملدر�شة. الداخلية: 

1. اأولياء اأم�ر الطالب. اخلارجية : 

2.  امل�شرف الرتب�ي.   

مواصفات شاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية:بكال�ري��ص )علم نف�ص، خدمة اإجتماعية، علم اإجتماع( اأو بكال�ري��ص ودبل�م الت�جيه والر�شاد

اخلربات العملية:اأربع �شن�ات يف التدري�ص.

املعارف: 

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.. 1
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها.. 2
مفاهيم الت�جيه والر�شاد واهدافه وا�شرتاتيجياته ونظرياته وبراجمه واخلدمات الر�شادية. 3
املعرفة بالعل�م النف�شية والجتماعية.. 4
املعرفة التامة بخ�شائ�ص من� الطالب.. ٥
املعرفة بنظريات الإر�شاد.. ٦
الإملام بالإح�شاء ومناهج البحث.. ٧
الإملام بالقيا�ص النف�شي والرتب�ي.. ٨
الإملام بامل�شطلحات النف�شية.. 9

الإملام بنظريات تفاعل الفرد مع املجتمع.. 10
امليثاق الخالقي ملهنة الت�جيه والر�شاد . . 11
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المهارات والقدرات:

1. التخطيط والتنظيم.

2. ق�ة املالحظة.

3. التقبل والإلقاء.

4. حتديد الأول�يات.

٥. التحليل وال�شتنتاج.

٦. املتابعة والتن�شيق والتق�مي.

٧. الت�شال الفّعال والتعامل مع الآخرين.

٨. اإعداد التقارير.

9. التفاو�ص والإقناع.

10. ا�شتخدام احلا�ش�ب وتطبيقاته يف جمال العمل.

السمات الشخصية:

1. التمتع باأخالقيات ال�ظيفة. 

2. لئقًا �شحيًا.

3. القيادة.

4. القدوة احل�شنة.

٥. التكيف مع متطلبات و�شغ�ط العمل.

٦. العمل بروح الفريق.

٧. املبادرة.

٨. الحرتام والتقدير.

9. التزان النفعايل.

10. �شالمة الفكر واملنهج.

11. الثقة بالنف�ص.

12.  املحافظة على �شرية املعل�مات.

13. امل��ش�عية.

14. الت�ا�شع ولني اجلانب.


