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دليل اِّـوجهات العملية للمرشــد األكاديمي واِّـهنــي (لزيارة اِّـعارض التعليمية

اِّـرحلة األوُّـ

 وزارة الرتبية والتعليم / إدارة االرشــاد األكاديمي واِّـهني

الثانية الثالثةاِّـرحلة  اِّـرحلة الرابعةاِّـرحلة 

التعميم استالم 
إعداد خطة تنفيذية

اإلعالن عن اِّـعرض
الطلبة تسجيل 

اِّـخاطبات الرسمية / واِّـواصالت
توفري مواصالت الصحاب الهمم

توفري مشرفني
استالم موافقات أولياء األمور

تزويــد أولياء األمور بأرقام التواصل
تنفيذ لقاء جمعي

تطبيــق مقياس اإلمارات للميول اِّـهنية
تفســري نتيجة اِّـقياس للطلبة
إعــالم الطلبة عن ورش العمل

االستعداد للحاالت الطارئة

استعداد
تخطيط

إعالن

التنفيذ
التعاون

االعتماد

اِّـالحظة
اِّـتابعة

التطبيق

التحليل
التقييم

التحسني

تجميع الطلبة والتأكد من األســماء
التأكيــد على أهمية حضور الورش
انطالق الحافلة بالطلبة واِّـشــرفني

الوصول وتسجيل الحضور
إعالم الطلبة بموعد اِّـغادرة
إعــالم الطلبة بمكان التجمع

تزويد الطلبة بأرقام التواصل
إعــداد برنامج تربوي للطلبة  يتم

تنفيذة َّـ الحافلة
شرح تعليمات األمن والسالمة

إعــداد قائمة أرقام جهات للطواري
 تجهيز حقيبة االســعافات األولية

إعداد اســتمارة تقييم للطالب
إعالم الطلبة بمواعيد االنطالق

 
  

مالحظة سلوكيات الطلبة
الحــوار اإليجابي البناء مع الطلبة

ارشاد وتوجيه الطلبة
احتــواء الطلبة ودعمهم تربويا

زيــارة منصة وزارة الرتبية والتعليم
زيارة منصات الجامعاًت

توجيــة الطلبة لحضور ورش العمل
التأكــد من حضور الطلبة الورش

حضور اِّـرشد ورش العمل
جمــع اِّـطويات والكتبيات اِّـهمة

مساعدة الطلبة
متابعة الطلبة مع اِّـشــرفني

إبــالغ أولياء األمور َّـ حال التأخري
التأكــد من عودة جميع الطلبة

 

 
  

إعداد جــداول احصائية باألعداد الفعلية
حصــر الورش التي تم حضورها فعليًا

 تحليل نتائج اســتمارات التقييم
إعداد رسوم بيانية للنتائج

إعــداد تقرير نهائي عن اِّـعرض
 إرفاق الصور َّـ التقرير

 تنظيم لقاء جمعــي مع الطلبة للتحقق من
نتائج زيارة اِّـعرض

إعداد خطــة أكاديمية ومهنية للطالب
التنفيذية   تقييم الخطة 

جمع اِّـقرتحات من الطلبة واِّـشــرفني
وضع حلول واجراءات للتحســني والتطوير

تضمني جميــع اِّـعلومات والبيانات َّـ التقرير
إرســال نسخة من التقرير إُّـ ادارة اإلرشاد

 
 

  

بعد زيارة اِّـعرضأثناء تواجدك اِّـعرضقبل زيارة اِّـعرضاالستعداد للمعرض

نبذة عن الدليل

هذا الدليل يعد خارطة طريق للمرشــد األكاديمي
واِّـهني تســاعده على تقديم خدمة إرشادية َّـ 

مجال اإلرشــاد األكاديمي ذات جودة عالية للطالب 
وولي األمــر عند زيارة اِّـعارض التعليمية 

 دعم اِّـرشــد األكاديمي واِّـهني لتحقيق الجودة َّـ التنفيذ
توجيه اِّـرشــد األكاديمي واِّـهني بآليات صحيحة ودقيقة

تمكني اِّـرشــد األكاديمي واِّـهني وتطوير مهاراته اِّـهنية
 تحقيــق قيمة مضافة للمرشــد األكاديمي واِّـهني والطالب

االســتثمار األمثل للطاقات واِّـوارد على اِّـدى الطويل
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