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إدارة اإلرشاد األكاديمي واملنهي



"إعداد"برنامج  التدريب العملي املنهي
نبذة عن البرنامج

ة التع اااامل  بناااااى علاااا  رؤيةااااات ورايااااة املادرنااااا الرشااااملدة املتم  ااااة  ااااي رم اااا     باااا

ملباالولملة حاام مب اارة ت و زعرياار رو  ااال ااانؤو وسابااا ا   املةااارات املةنملااة  ااي مر 

مااال العدياااد رااانو  وةارة اليربملاااة والتع ااامل  بالتعااااو  . واملؤا ناااة الحاااايهة لاااد ا 

ملااااي ماااان مل بااااات الدولااااة الرةاديااااة وانه ملااااة وايااعااااة برنااااامج التاااادريب الع

:ادفوذلك  ( ايهادو عشرت ال اني عشر) واملنهي لط بة املرح ة ال انؤية 

.زعريف الط بة بقطاعات ومتط بات بيئات العمم انات فة . 1
.املةنملة الشاحملة و املةاراتالط بة إاباب . 2
.إعداد الط بة اإلمارارمل   لالنخراط املب ر  ي  ؤق العمم. 3



مدة التدريب 
درب واملهارات التي يت
عليها الطلبة :املةارات املقيرحة ل تدريب

لتف  ر مةارة الرحال و التؤاعمت  رعة الت ملف و ال قة بالنفست مةارة ا

رامملةت ال يرارملجي ت مةارة حم املش الت وارخاذ القرارت مةارة الطالاة ال

مةارة التف  ر اإلبداعي و اإلبتكارت مةارة العمم ضمن فريق

: مدة التدريب 
أ بؤع 

(  اعات يؤمملا 5معدل أيام عمم ب5)

 اعة 25اإليمالي 



الفيرة الرمنملة 
يل تدريب اململدان

إياةة الفحم 

الدراس ي األول 

إياةة الفحم 

ي الدراس ي ال ان
إياةة الحملف

2019ديبمبر 19–15
2019ديبمبر 26–22
2020يناير 02-2019يبمبر 29
2020يناير 09–05

2020ابريم 02-مارس29

2020ابريم 09-2020ابريم 05

2020يؤلملؤ 05-09

2020يؤلملؤ 12-16
2020يؤلملؤ 19-23
2020يؤلملؤ 26-30



مخرجات 
التدريب

ي تبب الط بة خبره  ي مجالت متعددة

يتعرف الط بة عل  بيئات متعددة ال قافات

ة ي تبب الط بة ايابرة العم ملة  ي مجالت اهتمام

يطؤر الط بة  املةارات الشاحملة

يتعرف الط بة عل  أخالاملات العمم

ربادل املعرفة

يتعرف الط بة عل  اطاعات العمم انات فة

يتخذ الط بة القرار املنا ب ملةنة املبتقبم



ابم التدريب
يةدد املرشد األكاديمي 1.

واملنهي كافة احتملاياره
ملذ ويضل خطة شام ة لتنف

التدريب

ي يتؤاعم املرشد األكاديم. 3
  واملنهي ر مملا مل املبلول 

ويةات العمم

ي يعرض املرشد األكاديمي واملنه.  2
ؤل خطته عل  مدير املدر ة للهح

عل  الدع  الالةم

رتؤاعم إدارة اإلرشاد 
األكاديمي واملنهي مل 

املرشدين ر مملا و زعرض
 ي لقاى البرنامج و آلملة رنفملذه

:زعريفي منو  ومن ث  ي عن يع ن املرشد األكاديمي واملنه. 4
ة برنامج التدريب العملي  ل فئ

فقط ( 12،11)املبتادفة  بة 
ويةفره  ويشجعة 

يعرض  املرشد األكاديمي . 6
عملي واملنهي برنامج التدريب ال

ة  به من املنهي عل  الط بة ويعرف
خالل  لقاى يمعي 

املنهي يعرض املرشد األكاديمي و . 5
نهي عل  برنامج التدريب العملي امل

أولملاى األمؤر ويعرفة  به من
خالل  لقاى يمعي  



ابم التدريب

يتؤاعم املرشد . 10
نبق   األكاديمي واملنهي مل امل
يةات  ي املنا ق التع ملمملة و 

العمم ملعرفة الفرص 
التدريبملة واملل بات

يخاطب املرشد األكاديمي . 9
واملنهي أولياء أمورالطلبة 
ل على املرشحين للتدريب ويحص
موافقتهم رسميا 

(وثيقةموافقة  ولي االمر)

سماء يجهز املرشد األكاديمي واملنهي قائمة أ. 8
الطلبة الراغبين في التدريب والجادين
رغباتهم واملستعدين لذلك و يتأكد من ميولهم  و 
يولهم لتوفير فرص مناسبة لهم تتوافق مع  م

:  كم منيتؤاعم املرشد األكاديمي واملنهي مل

مدير املدر ة -
رئيس وحدة شلو  الط بة -
را اى الفرق  ي املنا ق التع ملمملة-
الؤةارة-املنبق    ي املنا ق -
الط بة الراغب    ي التدريب -
أولملاى أمؤر -
عمم املشرف   عل  التدريب  ي يةات ال-

يعرض  املرشد األكاديمي واملنهي. 12
ةارات رفاعملم ايجةة ومكا  التدريب وامل

وولي و بملعة العمم عل  الطالب املتدرب
تع قة األمر ويؤضح له كافة التفاعملم امل
ل  عل  بةقؤاه ووايباره مل ضرورة التؤامل

(وثملقة زعةد الطالب)

يتؤاعم املرشد األكاديمي. 11
ل واملنهي ر مملا عن  ريق من خال

مل ( الةارف–البريد الل يروني )
ة  ي املشرف   عل  ردريب الط ب

يةات العمم ملعرفة كافة 
التفاعملم عن مكا  التدريب 

مي يستقبل املرشد األكادي. 7
ي التدريب واملنهي الطلبة الراغبين ف

ويسجل أسمائهم ويرد على 
استفساراتهم



ابم التدريب

ي يتأاد املرشد األكاديم. 15
واملنهي من كافة ايراىاره 

م و ووثائقه ويقمل    ر العم
مدى رةقق األهداف التي 
ية حددها  ي اياطة التنفملذ

نهي ُيعد املرشد األكاديمي وامل. 14
(  ملن  امه األمر)ر الة ر مملة 

انات يجةة التدريب رةتؤو عل  بمل
عن الطالب املتدرب  معتمدة من

إدارة املدر ة وزب   ل طالب 
املتدرب

ييتابل ويقمل  املرشد األكاديمي واملنه
إيراىاره-
أهدافه-
خطته-

واملنهي ُيبِ غ املرشد األكاديمي. 13
بمكا  الط بة الراغب    ي التدريب

التدريب وا   املشرف عل  
(   يرونيبالبريد الل)التدريب ر مملا 

ويب غه بكافة التفاعملم 



يةحم املرشد األكاديمي. 4
ة  ي واملنهي عل   اعات رطؤعمل

حال رمت متابعة الط بة 
الر مملة املتدرب    ي فيرة إياةره

نهي من يتأاد املرشد األكاديمي وامل. 3
حضؤر املتدرب   عن  ريق 
عمم التؤاعم مل املشرف  ي يةة ال

ي ويبت   اشف ايهضؤر الملؤم

نهي يباعد املرشد األكاديمي وامل. 2
م الطالب املتدرب ويدعمه  ي ح

يرضه املشاكم والتةديات التي زع
أثناى التدريب ويبانده

نهي ُيِعد  املرشد األكاديمي وامل. 6
ؤةعةا عل  ا تمارة رقململ  املتدرب   وي
يب ويؤثق الط بة بعد انتااى فيرة التدر 

(الحؤر واملبتندات )اليراىات 

ي بالرد  ات   املرشد األكاديمي واملنه. 5
عل  ا تفبارات أولملاى األمؤر 

والتعامم معةا بإيجابملة من خالل
(  الةارف–البريد الل يروني )

ملنهي يبت ر املرشد األكاديمي وا. 1
أ  ؤب أو ا يرارملجملة أو أداة 

تدرب لملتؤاعم فياا مل الطالب امل
ويشرف ع مله ويتابعه

أثناى التدريب

نهي عل  يتابل ويشرف املرشد األكاديمي وامل
:الطالب املتدرب 

عن بعد -
مباشر-

اناة رؤاعم-



املهارات التي . 3
ب اكتسبها املتدر 

%

قائمة جهات . 2
العمل   املنفذة 

للتدريب 

العدد . 1
لبة الفعلي للط
املتدربين

بعد التدريب

ي يعد املرشد األكاديمي واملنه
التقرير الناائي 

اإليجابيات. 4

جوانب . 6
التحسين املقترحات. 7التحديات. 5

قياس رضا . 8
املتدربين 

املتدرب   يعد املرشد األكاديمي واملنهي برنامج إذاعي  مل
لعرض انجاةاتا  ور ريمة   ي  ابؤر الحبا 



قائمة املنسقين
البريد الل يرونيرا  الةارف اإلمارةاملبمى الؤظملفيال  م

0569551116baraka.alkatheeri@moe.gov.aeأبوظبيمسؤول وحدة اإلرشاد األكاديميبركة سالم الكثيري 1

0506246645Younis.AlRahm@moe.gov.aeدبيرئيس فريقيونس محمد آل رحمه2

0503087003Hala.Hussain@moe.gov.aeدبيإداري أول أنشطة وفعالياتهالة حسين املالح3

2062245/04amna.abdulrahman@moe.gov.aeدبيتنفيذي رئيس ي أنشطة وفعالياتآمنة أحمد عبدالرحمن4

0506527070moza.salem@moe.gov.aeدبيتنفيذي أنشطة وفعالياتموزة سالم محمد سلطان5

0505627799mohamed.majid@moe.gov.aeالشارقةرئيس فريقمحمد علي ماجد6

0505305059hassanM.AlHosni@moe.gov.aeالشارقة الشرقيةتنفيذي أنشطة وفعالياتحسن مطر الحوسني7

0506283183FatheyaZ@moe.gov.aeعجمانرئيس فريقفتحية الزرعوني8

0502952225shikhae.boharoon@moe.gov.aeأم القيوينرئيس فريقشيخة بوهارون9

0506273090amna.rashed@moe.gov.aeرأس الخيمةرئيس فريقآمنه راشد السكب10

0506277257fatima.mohamad@moe.gov.aeرأس الخيمةتنفيذي أنشطة وفعالياتفاطمة الحيلي11

0506492959Saeed.Obaid@moe.gov.aeالفجيرةرئيس فريقسعيد سعيد املرشدي12

:ول  ل تؤاعم وال تفبار مل املبل 



Counseling.moe@moe.gov.ae

إدارة اإلرشاد األكاديمي واملنهي

شأ لال تفبارات املتع قة  اذا ال

نيرؤاعم عبر البريد اإلل يرو

mailto:Counseling.moe@moe.gov.ae

