
دليل املرشد األكاديمي واملنهي 

مات واإلخصائي اإلجتماعي  لتقديم خد

ماعي  اإلرشاد األكاديمي واملنهي واالجت

"MS TEAMS"عن بعد 

إدارة اإلرشاد األكاديمي واملنهي 



هو برنامج مخطط ومنظم يقوم على أسس
ه منهجية، يهدف إلى تقديم خدمات توجي
وإرشاد مباشرة أو غير مباشرة فردية أو 
 MSجماعية لطلبة املدرسة اإلماراتية عبر

TEAMS  بهدف ،:
مساعدة الطلبة في تحقيق التطور -

الدراس ي، 
 وتدريبهمدعمهم -

ً
 ونفسيا

ً
على اجتماعيا

.التعامل اإلنساني اإليجابي 
عرفية تزويد الطلبة بالخبرات والجوانب امل-

.إلعدادهم لحياة اجتماعية أفضل 
تعديل سلوكهم وإكسابهم القدرة على-

.التوافق االجتماعي السوي 

اإلرشاد االجتماعي 
:والنفس ي عن بعد 

هو برنامج مخطط ومنظم يقوم على أسس 
منهجية، يهدف إلى تقديم خدمات توجيه 
اعية وإرشاد مباشرة أو غير مباشرة فردية أو جم

،  MS TEAMSلطلبة املدرسة اإلماراتية عبر
:بهدف 

راس ي،مساعدة الطلبة في تحقيق التطور الد-
ص دعمهم لالختيار الواعي للمسار والتخص-

الدراس ي في مراحل الذي يؤهلهم  ملهنة 
عدادتهم املستقبل املتوافقة مع ميولهم واست

.  وقدراتهم
ق من ويقوم املرشد األكاديمي واملنهي، وفري
ارة التربية االختصاصيين املؤهلين العاملين بوز 
والتعليم بتخطيطه وتنفيذه عن بعد

اإلرشاد األكاديمي
:واملنهي عن بعد 

مقدمة عن اإلرشاد  
األكاديمي واملنهي

واإلرشاد االجتماعي
والنفس ي عن بعد



يقدم املرشد 
األكاديمي واملنهي
خدمات اإلرشاد 
األكاديمي واملنهي

:واالجتماعي

الطلبة تسعى إدارة  اإلرشاد األكاديمي واملنهي إلى تقديم خدمات اإلرشاد  لكافة فئات
امومساعدتهم ليتمكنوا من استكمال متطلبات التخرج بنجاح من التعليم الع

تهيئة الطلبة 
للمستجدات 

واملتغيرات 
الحالية 

واملستقبلية

متابعة الطلبة 
دراسيا 

ومساعدتهم على 
تحقيق اإلنجاز 

بكفاءة

توجيه الطلبة 
املتعثرين دراسيا 
وإرشادهم لرفع 

املستوى 
التحصيلي

دعم جهود 
ومبادرة وزارة 
م التربية والتعلي

في التعليم عن 
بعد 

رفع الوعي لدى 
الطلبة و أولياء 

األمور  بضرورة و 
التعلم عن بعد 

تقديم الدعم 
للطلبة الستكمال 
متطلبات التخرج 

بنجاح

تزويد الطلبة 
باملعارف 
والخبرات 
األكاديمية 

واملهنية

االرشاد والرعاية 
االجتماعية



:اعي  عن بعداالخصائي االجتم/الخدمات اإلرشادية التي يمكن أن يقدمها املرشد األكاديمي واملنهي 

يةتنفيذ ورش عمل إرشادية مخطط لها مسبقا لكافة الطلبة تتناسب مع املرحلة العمر . 5

إجراء محادثات صوتية و نصية ومرئية ملتابعة الحاالت وإيجاد حلول للمشكالت . 3

عقد لقاءات للرعاية والدعم ، والتوعية، تنموية، عالجية  مع الطلبة و  أولياء أمورهم . 4

تقديم جلسات إرشاد جماعية مرئية و تقديم جلسات إرشاد فردية مرئية . 2

بات التخرجدعم الطلبة في تخطيط املسار الدراس ي واختيار التخصص الجامعي واستكمال متطل. 7

تشجيع وتحفيز الطلبة وإرشادهم وتوجيههم اجتماعيا، أكاديميا، ومهنيا. 1

12، 11، 10، 9تطبيق مقياس اإلمارات للميول املهنية و تفسير نتائج املقياس للطلبة من الصف. 6



أدوات املرشد األكاديمي
االخصائي /واملنهي 

:االجتماعي

تحميل وعرض

امللفات
ل نشر الرسائ

واملطويات

بدء الدردشة 

واملكاملات

ة تنظيم وإدار 

اإلجتماعات

ر تنفيذ وحضو 

ورش العمل

التطبيقات

واألدوات
إدارة الوقت 

وجداول العمل

إدارة األنشطة 

الخاص به

التعاون مع 

الفرق والقنوات

التواصل مع  

الشركاء



مي يقدم املرشد األكادي
االخصائي/ واملنهي

االجتماعي  خدمات 
الدعم و اإلرشاد 
األكاديمي واملنهي 
:واالجتماعي لكل من

أولياء األمور  يةالهيئة التعليمالطلبة



آليات التحسين 
املستمر 

حصر النتائج و 
إعداد االحصائيات

املتابعة وإيجاد حلول 
للتحديات واملعوقات

تنفيذ اآلليات واإلجراءات 
املقترحة في الخطة

إعداد خطة  التنفيذية 
تلبي احتياجات املدرسة

دراسة الوضع 
ةالحالي في املدرس

ولوجية مساعدة الطلبة وأولياء األمور علي رفع الوعي وإدارك أهمية تنمية املهارات التكن❑
واستخدامها بشكل إيجابي

اقف مع الظروف املتغيرة تعديل❑ السلوك وتحسين املو

تعزيز مهارات التعامل اآلمن بنجاح مع البيئة اإلفتراضية، والتقنية❑

اكتساب العديد من قدرات حل املشكالت واتخاذ القرار❑

الغياب، عدم تدني املستوى التحصيلي،)بيان املوقف و تحديد املشكالت األكاديمية ❑
(حضور الحصص

واد املسارات وامل)تحديد األهداف التعليمية املنشودة ثم حصر املواد املتاحة ❑
(املرتبطة بالتخصصات 

وضع خطة عمل يمكن من خالل تنفيذها التغلب على هذه املشاكل و تحقيق ❑
(  النمو األكاديمي)األهداف 

:  له وأهدافهمساعدة الطلبة في رسم الخطط املستقبلية التي تتالءم مع قدراته وميو ❑
o ولوجيا عام ، متقدم، نخبة، تطبيقي، معاهد التكن)أن يختار املسار الدراسة املناسبة

(التطبيقية، أكاديميات

o أن يختار بين املواد الدراسية

o أن يختار التخصص الجامعي املعتمد والجامعة املعتمدة

:  األمر من خالليقدم املرشد األكاديمي واملنهي الدعم لتحقيق االهداف التعليمية التي يطمح إليها الطالب وولي

 الخدمات اإلرشادية املقدمة في مجال اإلرشاد األكاديمي:



الخدمات اإلرشادية
املقدمة في مجال 

:اإلرشاد املنهي 

(تخطيط املسار املنهي ) تحديد األهداف املنشودة❑

(  النمو املنهي)وضع خطة عمل يمكن من خالل تنفيذها التغلب على املشاكل و تحقيق األهداف ❑

:  مساعدة الطلبة في رسم خطة مهنية مستقبلية تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه❑
oتطبيق مقياس اإلمارات للميول املهنية اإللكتروني
oاختيار مهنة املستقبل والبدائل املتوفرة وفق نتيجة املقياس
o التسجيل واإللتحاق ببرنامج التدريب العملي املنهي داخل الدولة

مساعدة الطلبة علي اكتساب وتنمية املهارات املهنية❑
o التكيف مع الظروف املتغيرة
o تعزيز مهارات خدمة املتعاملين بنجاح في البيئة اإلفتراضية
oاكتساب املعرفة حول أخالقيات العمل و حل املشكالت واتخاذ القرار

:  ولي األمريقدم املرشد األكاديمي واملنهي الدعم من خالل  تحقيق االهداف املهنية التي يطمح إليها الطالب و 



الخدمات اإلرشادية 
املقدمة في مجال 
اإلرشاد االجتماعي 
:والرعاية االجتماعية

تي يطمح إليها االخصائي االجتماعي  الدعم لتحقيق االهداف التعليمية ال/ يقدم املرشد األكاديمي واملنهي 
:  الطالب وولي األمر من خالل

.توعية الطلبة بالسلوك اإليجابي❑
.رعاية الطلبة وتقديم الدعم لهم من خالل الخدمات االرشادية والجلسات العالجية عن بعد ومتابعة الحاالت❑
اقف الطلبة واملخالفات السلوكية ونشر الوعي باللوائح واألنظمة والسياسات املستحدثة للتعلم عن بعد❑ .متابعة مو
(.العلم وأهمية استمرارية التعلم عن بعد في األوضاع الراهنةاحترام املعلم، تعزيز قيمة )تأصيل القيم التربوية ❑
.اتباع الطلبة ألساليب الحياة الصحية والتزامهم بمعايير الوقاية والسالمةتعزيز ❑
.تنفيذ لقاءات لتوعية أولياء األمور بأهمية حضور الطلبة❑
.تمكين أولياء األمور من فهم األنظمة واللوائح املنظمة لتعلم عن بعد❑
.تحقيق معايير حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الدعم  وتعريفهم بحقوقهم وبإجراءات التبليغ في حال تعرضهم لإلساءة❑
.تزويد الطالب بالخبرات والجوانب املعرفية إلعدادهم النفس ي واالجتماعي ملواجهة األزمات❑
افق االجتماعي السوي ❑ .تعديل سلوك الطلبة وإكسابهم القدرة على التو

.مساعدة الطالب للتعرف على استعداداته وقدراته وميوله وتنميتها واالستفادة منها ألقص ى حد ممكن ❑
.تنفيذ االرشاد والبرامج الوقاية للسلوك السلبي وتعزيز جودة التعليم❑
مساعدة الطلبة وأولياء األمور علي إدراك وتنمية املهارات التكنولوجية❑

اقف مع الظروف املتغيرة ❑ تعديل السلوك وتحسين املو
تعزيز مهارات التعامل اآلمن بنجاح مع البيئة اإلفتراضية، والتقنية❑
.اكتساب العديد من قدرات حل املشكالت واتخاذ القرار❑



كيف تستعد 
ة؟ للجلسة اإلرشادي

احجز موعد . 3
ات التنفيذ مع الجه

املختصة 

قبل أبلغ املستهدفين. 4
املوعد بثالثة أيام 
برسائل عبر البريد 

اإللكتروني

أرسل رسائل . 6
فين تذكير للمستهد

قبل املوعد عبر 

يالبريد اإللكترون

حدد موضوع . 1
ة الورش/اللقاء/الجلسة

النشاط والهدف منه/

حدد املستهدفين . 2
ة والفئة العمرية واملد

الزمنية

جهز العرض . 5
املادة /التقديمي

اإلرشادية واألنشطة 

املصاحبة لها

جهز استمارة تقييم. 7
إلكترونية ترسلها 
ة للمشاركين في نهاي

الجلسة

تأكد من الحاسب . 8
كة اآللي وارتباطه بشب

اإلنترنت  و جهز مادة 
العرض قبل بدء 

الجلسة بنصف ساعة

ا اختر مكانا هادئ. 9
وتأكد من 
ديو امليكرفون والفي

والسماعات



كيف تستعد 
ة؟ للجلسة اإلرشادي

رحب . 10
رف باملستهدفين وع

بنفسك واعرض 

دايةالتعليمات في الب

تأكد من . 11
حضور 

ن املستهدفين م

فترة إلى أخرى 

شجع وحفز . 12
املستهدفين 
واشركهم في 

العرض أو النشاط

خصص . 14
وقت في نهاية 
لة الجلسة لألسئ

واإلستفسارات

تجنب اإلسهاب . 13
تزم والتشتت، ركز وال

بالوقت املحدد 

ختاما قدم الشكر للمشاركين وزودهم بطرق التواصل معك. 16

أرسل رابط . 15
استمارة التقييم
للمشاركين في 

الدردشة



ة الجلسات اإلرشادي

نموذج جدول تنظيم 
ي جلسات اإلرشاد األكاديم
:عدواملنهي واالجتماعي عن ب

:املوضوع

اإلرشاد فردي❑ اإلرشاد الجمعي❑ الخدمات

حماية الطقل❑
الدعم األكاديمي ❑

واملنهي 
الدعم ❑

اإلجتماعي
الوقاية من التنمر❑ الدعم النفس ي❑ املجاالت

عدد الطلبة
)            (

الخميس❑ األربعاء❑ الثالثاء❑ االثنين❑ األحد❑ اليوم

الفترة املسائية❑ الفترة الصباحية❑   /        /2020 التاريخ

:األهداف
o

o

o

أخرى ❑ أولياء أمور ❑ إناث❑ ذكور ❑ طلبة❑ الفئة املستهدفة

تعليم ثانوي ❑ حلقة ثانية❑ حلقة أولى❑ املرحلة املستهدفة

الجلسة الرابعة الجلسة الثالثة

حة
ترا

س
ا

الجلسة الثانية الجلسة األولى الجلسة

الصف

دقيقة20❑
دقيقة 30❑
دقيقة45❑

دقيقة20❑
دقيقة 30❑
دقيقة45❑

دقيقة20❑
دقيقة 30❑
دقيقة45❑

دقيقة20❑
دقيقة 30❑
دقيقة45❑

مدة الجلسة

معيةتخصيص وقت في الجدول املدرس ي إن أمكن للمرشد األكاديمي واملنهي لتنفيذ جلسات إرشادية ج



قنوات اإلرشاد األكاديمي
واملنهي عبر برمجية 

MS TEAMS

رابط القناةاملوحدة MS TEAMSاسم القناة في برمجية 
https://bit.ly/3bxfnJiني الدعم واإلرشاد املنهي عن مقياس اإلمارات للميول املهنية اإللكترو. 1

https://bit.ly/2QWXDzlالدعم واإلرشاد املنهي عن التدريب العملي املنهي . 2

https://bit.ly/2UqD7Jsالدعم واإلرشاد حول برامج املنح الدراسية . 3

https://bit.ly/2QTnx7eالدعم واإلرشاد حول وظائف املستقبل . 4

https://bit.ly/2WVyBoeالنابو-التسجيل واإلرشاد الطالبي إدارة . 5

https://bit.ly/2yklJxAإدارة البعثات . 6

EmSAThttps://bit.ly/39x5nOWإدارة االختبارات الوطنية . 7

https://bit.ly/2JHyAfwعامة-مجموعة املرشدين األكاديمين واملهنيين . 8

https://bit.ly/2wNiwGmمدارس بدون مرشدين-دعم أكاديمي ومنهي فقط للطلبة . 9

https://bit.ly/3bzxWN8دعم أكاديمي و منهي ألولياء األمور فقط. 10

:بهدفكل قناة سيتواجد فيها مختصين في املجال املحدد وذلك 

.املنهي واالجتماعيالرد على االستفسارات واألسئلة املطروحة من املرشد األكاديمي واملنهي في مجال اإلرشاد األكاديمي و 1.

.شد األكاديمي واملنهي واألخصائي االجتماعي بشكل مستمر تقديم الدعم املستمر للمر 2.

.رفع الوعي من خالل حضور لقاءات أو ورش عمل أو اجتماعات تخص املجال الذي خصصت ألجله القناة3.

https://bit.ly/3bxfnJi
https://bit.ly/2QWXDzl
https://bit.ly/2UqD7Js
https://bit.ly/2QTnx7e
https://bit.ly/2WVyBoe
https://bit.ly/2yklJxA
https://bit.ly/39x5nOW
https://bit.ly/2JHyAfw
https://bit.ly/2wNiwGm
https://bit.ly/3bzxWN8


لالستفسار يرجى التواصل مع 

:ني التاليإدارة اإلرشاد األكاديمي واملنهي عبر البريد اإللكترو

Counseling.moe@moe.gov.ae

شكرا لكم 


