المرشد الطالبي

المسمى الوظيفي

املر�شد الطالبي.

االرتباط التنظيمي

االر�شاد الطالبي
وكيل املدر�سة ل�ش�ؤون الطالب.
ال يوجد.
الإ�سهام يف بناء �شخ�صية الطالب ومعرفة قدراته وذاته ومعاجلة امل�شكالت وال�صعوبات

المسؤول المباشر
المسؤولون تجاهه
الهدف العام للوظيفة

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

الواجبات

�١ .١إعداد ومتابعة برامج العمل الإر�شادي.
٢ .٢ن�شر ثقافة التوجيه والإر�شاد وخدماته يف املجتمع املدر�سي و املحلي وا�ستثمار و�سائل الإعالم املتاحة.
٣ .٣م�ساعدة الطالب يف التعرف على قدراتهم وميولهم واجتاهاتهم وتنميتها للنجاح يف كافة املجاالت.
٤ .٤ح�صر الطالب الذين يعانون من م�شاكل �صحية.
٥ .٥متابعة احلاالت االجتماعية واالقت�صادية للطالب وح�صر من هم بحاجة لتقدمي امل�ساعدات املنا�سبة لهم.
٦ .٦درا�سة احلاالت الفردية ب�أنواعها املختلفة ،وت�صميم الربامج العالجية لها وفق فنيات درا�سة احلالة
و�إ�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك.
٧ .٧تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على �أمن الوطن.
٨ .٨امل�شاركة يف الربامج والأن�شطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين والوالء للملك والإنتماء للوطن .
٩ .٩بحث ودرا�سة امل�شكالت النف�سية واالجتماعية والرتبوية و�إعداد الربامج املنا�سبة لها.
١٠١٠عقد لقاءات فردية مع �أولياء الأمور للطالب الذين تظهر عليهم بوادر �سلبية يف الفكر و ال�سلوك �أو عدم
التكيف املدر�سي.
١١١١تنظيم لقاءات ودورات تدريبية للطالب و�أولياء �أمورهم خا�صة باجلانب النف�سي والرتبوي وال�سلوكي
واالجتماعي.
١٢١٢االطالع على نتائج التقومي واالختبارات الف�صلية والنهائية وح�صر الطالب املتفوقني واملعيدين واملت�أخرين
درا�سي ًا وعر�ضها على جلنة التوجيه والإر�شاد لتقدمي اخلدمات الإر�شادية املنا�سبة.
١٣١٣تطبيق فنيات الإر�شاد الفردي و اجلمعي مل�ساعدة الطالب الذين لديهم م�شكالت.
١٤١٤تهيئة الطالب نف�سيا وتربويا وتوفري االجواء املريحة وعالج ومتابعة احلاالت الطارئة .
١٥١٥الإر�شاد املهني للطالب واال�ستفادة من البوابات الإلكرتونية للجامعات والكليات واملعاهد واملراكز التدريبية
والتعليمية وا�ستثمار يوم املهنة باملدر�سة يف كل عام درا�سي مب�شاركة اجلهات ذات العالقة.
١٦١٦توعية الطالب مب�ضار املمار�سات ال�سلبية مثل :التدخني واملخدرات وتقدمي الربامج التي ت�ساعدهم على
التخل�ص منها.
١٧١٧تنظيم برنامج ا�ستقبال الطالب امل�ستجدين يف املرحلة االبتدائية و برنامج التهيئة الإر�شادية يف املرحلتني
املتو�سطة والثانوية.
١٨١٨امل�شاركة يف اللجان واملجال�س املدر�سية ذات العالقة بربامج التوجيه والإر�شاد.
١٩١٩تنمية ال�سمات وال�سلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى الطالب .
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٢٠٢٠امل�شاركة يف برامج التوجية والإر�شاد التي تنفذ على م�ستوى املنطقة وغريها.
�٢١٢١إعداد التقارير الف�صلية واخلتامية لربامج وخدمات التوجيه والإر�شاد ورفعها للجهات املخت�صة.
٢٢٢٢تب�صري املجتمع املدر�سي ب�أهداف التوجيه والإر�شاد وبراجمه وخدماته وبناء عالقات مهنية مثمرة مع من�سوبي
املدر�سة و�أولياء الأمور.
٢٣٢٣تنفيذ برامج التوجيه والإر�شاد وخدماته الإمنائية والوقائية واخلدمات العالجية املقدمة للطالب.
٢٤٢٤بحث ودرا�سة احلاالت الفردية ب�أنواعها املختلفة والعمل على ت�صميم الربامج العالجية املبنية على الدرا�سة
العلمية للحاالت الفردية وبحث درا�سة امل�شكالت التح�صيلية وال�سلوكية والنف�سية واالجتماعية وال�صحية
الظاهرة يف املجتمع املدر�سي بالتن�سيق مع وكيل املدر�سة ل�ش�ؤون الطالب .
 ٢٥٢٥متابعة مذكرة الواجبات اليومية وفق خطة زمنية  ،وتفعيلها  ،والعمل على ما يحقق الأهداف املرجوة منها.
٢٦٢٦العمل على اكت�شاف الطالب املتفوقني واملوهوبني ورعايتهم يف حال عدم توافر املخت�ص باملوهوبني والقيام
بتوفري الإمكانات املتاحة لتنمية قدراتهم ومواهبهم يف �إطار الربامج العامة واخلا�صة والعمل على ا�ستغاللها
�إىل احلد الأق�صى بالتن�سيق مع الإدارة العامة لرعاية املوهوبني.
٢٧٢٧متابعة الطالب املت�أخرين درا�سي ًا ودرا�سة �أ�سباب ت�أخرهم وعالجهم واتخاذ اخلطوات الالزمة لالرتقاء
مب�ستوياتهم واال�شراف على مراكز اخلدمات الرتبوية يف املدر�سة .
٢٨٢٨تقدمي برامج �إر�شادية تو�ضح كيفية مواجهة الإحباطات وامل�شكالت وال�ضغوط النف�سية وفق �أ�ساليب �إر�شادية
منظمة .
٢٩٢٩تكثيف اخلدمات والربامج الوقائية التي حتقق الفاعلية يف جمال التح�صيل الدرا�سي من خالل الربامج
الإر�شادية التي تو�ضح �أف�ضل الطرق لال�ستذكار و�أف�ضل الطرق ال�ستغالل �أوقات الفراغ .
٣٠٣٠متابعة وتنفيذ ال�سجالت واال�ستمارات املنظمة للعمل الإر�شادي وذلك وفق ما يرد من تعاميم ب�ش�أنها .
٣١٣١تعبئة ال�سجل ال�صحي للطالب واملحافظة على �سريته .
٣٢٣٢تزويد الطالب بالأدلة واملطويات والن�شرات عن طبيعة الدرا�سة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�شروط
القبول فيها لطالب املرحلة الثانوية وتعريفهم باختبارات قيا�س واالختبارات التح�صيلية واال�ستعداد لها.
٣٣٣٣تفعيل دليل الطالب التعليمي واملهني و ت�سهيل احل�صول على ن�سخة منه لكل طالب .
٣٤٣٤حث الطالب على التم�سك بالعادات الإ�سالمية احل�سنة .
٣٥٣٥تنظيم الزيارات الإر�شادية الوقائية للطالب مثل زيارة اجلامعات وال�صحة النف�سية ودور امل�سنني.
٣٦٣٦القيام ب�أي مهام �أخرى يكلف بها من الرئي�س املبا�شر يف جمال اخت�صا�صه .
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العالقات الوظيفية:

الداخلية:

 .1جميع املوظفني باملدر�سة.

اخلارجية :

� .1أولياء �أمور الطالب.
 .2امل�شرف الرتبوي.

		

مواصفات شاغلي الوظيفة:

امل�ؤهالت العلمية:بكالوريو�س (علم نف�س ،خدمة �إجتماعية ،علم �إجتماع) �أو بكالوريو�س ودبلوم التوجيه واالر�شاد
اخلربات العملية�:أربع �سنوات يف التدري�س.
املعارف:

١ .١املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.
٢ .٢املعرفة التامة ب�أهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها.
٣ .٣مفاهيم التوجيه واالر�شاد واهدافه وا�سرتاتيجياته ونظرياته وبراجمه واخلدمات االر�شادية
٤ .٤املعرفة بالعلوم النف�سية واالجتماعية.
٥ .٥املعرفة التامة بخ�صائ�ص منو الطالب.
٦ .٦املعرفة بنظريات الإر�شاد.
٧ .٧الإملام بالإح�صاء ومناهج البحث.
٨ .٨الإملام بالقيا�س النف�سي والرتبوي.
٩ .٩الإملام بامل�صطلحات النف�سية.
١٠١٠الإملام بنظريات تفاعل الفرد مع املجتمع.
١١١١امليثاق االخالقي ملهنة التوجيه واالر�شاد .
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المهارات والقدرات:

 .1التخطيط والتنظيم.
 .2قوة املالحظة.
 .3التقبل والإلقاء.
 .4حتديد الأولويات.
 .5التحليل واال�ستنتاج.
 .6املتابعة والتن�سيق والتقومي.
 .7االت�صال الف ّعال والتعامل مع الآخرين.
� .8إعداد التقارير.
 .9التفاو�ض والإقناع.
 .10ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته يف جمال العمل.
السمات الشخصية:

 .1التمتع ب�أخالقيات الوظيفة.
 .2الئق ًا �صحي ًا.
 .3القيادة.
 .4القدوة احل�سنة.
 .5التكيف مع متطلبات و�ضغوط العمل.
 .6العمل بروح الفريق.
 .7املبادرة.
 .8االحرتام والتقدير.
 .9االتزان االنفعايل.
� .10سالمة الفكر واملنهج.
 .11الثقة بالنف�س.
 .12املحافظة على �سرية املعلومات.
 .13املو�ضوعية.
 .14التوا�ضع ولني اجلانب.
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