
 االرشاد في البيئه االكاديمية
 اعداد 

 هدى راشد فرحان
 دكتوراه في استرجاع المعلومات وكوتش معتمد



 mentoringالتوجيه   consultingاالستشارات  coachingاالرشاد

 على االخرين مساعده

 للوصول قدراتهم اكتشاف

 بهم خاصة وحلول افكار الى

 عن تماما النصيحه غياب مع

 باالضافه .االرشاد جلسات

 الوقت على التركيز الى

 النظرة ودعم الحالي

 االيجابية المستقبلية

Milton Erickson's  

 متخصصه نصيحه اعطاء

 مهنه في متخصصين قبل من

 معين مجال او

 أكثر شخص هو الموجه

 خبراته لمشاركة مستعد خبرة

 منه اقل هو من مع وتجاربه

 عالقه في وتجربه خبرة

 المتبادله الثقة على مبنيه

David Clutterbuck 

 

 مالمقصود باالرشاد؟



 من المستفيد من االرشاد االكاديمي؟



 مساعده اعضاء هيئة التدريس للحصول على الدكتوراه∗
 مساعده اعضاء هيئة التدريس الجدد على التأقلم مع الحياه االكاديمية∗
 مساعده اعضاء هيئة التدريس المستمرين على كتابه االبحاث ∗

 تمهيدا للترقيه   
 االنتقال السلسل في بيئة العمل ∗
 

 االرشاد االكاديمي في األدبيات



 الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم∗
 الفرق بين اإلرشاد المقدم من قبل المعلمين وارشاد االقران∗
 اإلرشاد في كليات الطب∗

 اإلرشاد الموجه للطلبه في األدبيات



     goal settingترتكز على تحديد األهداف  ∗
  work-life balanceتداخل متطلبات الحياه والعمل  ∗
 stress reductionارتفاع مستوى الضغوطات  ∗
 
 

 طبيعة الحياة االكاديمية



 االرشاد االكاديمي   

 متابعة عملية التسجيل

 متابعة تطبيق صحيفة التخرج

 متابعه معدل الطالب

 تقديم النصح واتخاذ قرارات

 تعريف بحاجه الى وقفه



 االرشاد االكاديمي   

 االندماج في البيئة االكاديمية

 الموازنه بين الحياة والدراسة

 ماذا بعد التخرج

 توجيه االسئلة 

 استخراج قدرات الطالب وامكاناته

 تعريف بحاجه الى وقفه



 موجهه لطلبه البكالوروس
 مدى تقبل الطلبة لمفهوم االرشاد∗
 مدى استعداد الكليات لتقديم االرشاد∗
 كيف ندمج االرشاد والمناهج التعليمية∗
 اثر االرشاد على مستوى التحصيل العلمي للطلبة∗
 اثر االرشاد على توجهات الطلبة بعد التخرج∗

 مواضع مقترحه للبحث



 نحتاج الى مصطلح اخر؟؟؟



 
 تواصلكم يسعدني

 
Hudafarhan@gmail.com 

 
99980618 
Dr.hfarhan 

 حضوركم شرفني
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