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 :مقدمة

  والحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين, بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته             

 

على الرغم من . للمساعدة وتقديم المشورة للطالبات ألي مشكلة قد تواجههن ةجاهزوحدة االرشاد النفسي 

 . كبر أعداد الطالبات ومنسوبي الكلية, نفخر بسياسة الباب المفتوح والنهج الشخصي 

  التوفيق للجميع,سأل هللا عز وجل العون ن
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 :الرؤية

 .متميزةاالرتقاء بجودة العملية التعليمية وانتظامها في ضوء بيئة تعليمية 

 :الرسالة

وابتكار طرق  وتطويرها ذاتهم على اكتشاف اتمساعدة الطالبتسعى الوحدة إلى 

لمناقشة مواضيع  اتالطالبلتقاء بباالجلسات ب تقومكما . كالتجديدة في حل المش

 واالرتقاء بالمهارات الدراسية أو غيرها من ، في بيئة مريحة وجو تسوده الثقة معينة

ر الذات كالتعرف على نمط الشخصية والتخطيط للحياة أو يالصلة بتطو  القضايا ذات

الوظيفة أو قضايا متعلقة بالصحة النفسية العامة كاالكتئاب والقلق وإدارة الضغوط 

 .والعالقات الصحية و التعامل مع اإليذاء

 

 

 :تعريف االرشاد النفسي

تهدف الى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته، ويدرس شخصيته و عملية هاالرشاد النفسي        

ويعرف خبراته ومشكالته وينمي امكاناته من خالل تعليمه وتدريبه ليصل  الى تحقيق الصحة 

 . النفسية والتوافق شخصياً، تربوياً، مهنياً، وأسرياً 

 :االهداف

 لدراسي بما دراسة أسباب التعثر الدراسي عند الطالبات حتى ال يصلن الى الفشل ا

 .أسرية ،ونفسية ينطوي على هذا التعثر من اسباب

  دراسة مشكالت الطالبات التي يتعرضن  لها ومساعدتهن على مواجهة هذه المشكالت

 .سواء كانت نفسية أو اجتماعية
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  توعية المجتمع بالقضايا النفسية واالجتماعية المتعلقة بالشباب وذلك تفادياً لحدوث أى

 .يتعثرن فيها الطالباتمشاكل نفسية 

  مساعدة الطالبة على تنمية توافقها النفسي من خالل تقديم االستشارات النفسية وبعض

ورش العمل لتدريبها على العادات السليمة لمواجهة بعض السلوكيات السلبية كالقلق، أو 

 .لتنمية بعض المهارات كمهارات التفكير االبتكاري

 ت الالتي في حاجة لهاتقديم اإلعانة المادية للطالبا. 

 :هيكل التنظيمي للجنةال

 هبة محمد  . د: رئيسة اللجنة

 سحر عبد الرحيم . د -منى عبد اللطيف. د: أعضاء اللجنة 

 تغريد الصقر. أ: اللجنة سكرتيرة 

  ؟واالجتماعي ة االرشاد النفسيوضعت لجنلماذا 

التي تعوق الطالبة كالظروف وضعت لجنة االرشاد النفسي للوقوف على المشكالت         

االجتماعية والنفسية المحيطة بالطالبة والتي نؤدي الى تعثر الطالبة أو رسوبها، أو ترك الدراسة 

 .نهائياً 

 ؟واالجتماعي ما تقدمه لجنة االرشاد النفسي

 .دراسة حالة الطالبة المحولة لها -1

 .ها على دراسة الطالباتمد يد المساعدة للطالبات لتذليل المشكالت وتقليل اثار -2

مساعدة الطالبة على التعرف على امكانياتها وقدراتها وكذلك الموارد البيئية المحيطة بها  -3

 .ومحاولة استغاللها

 .حل المشكالت النفسية واالجتماعية التي تعوق التحصيل االكاديمي للطالبة -4

 :خدمات لجنة االرشاد النفسي واالجتماعي

  الفردياالرشاد النفسي: 

يهدف الى تقديم خدمات ارشادية للتعامل مع االضطرابات السلوكية والمشكالت 

 :االجتماعية واالنفعالية ومشكالت التوافق، ويقوم بـ

o عمل ملف دراسة الحالة. 

o حل المشكالت النفسية واالجتماعية للطالبات. 

o  ًمتابعة الطالبة المتعثرة دراسيا. 

o ج نفسي طبي الى المستشفيات المتخصصةتحويل الحاالت التي تحتاج الى عال. 
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 االرشاد النفسي الجمعي: 

 :ويقوم بـ

o الندوات والمحاضرات لتوعية الطالبات الى كيفية مواجهة المشكالت النفسية. 

o  ورش العمل التي تعمل التي تهدف الى تنمية مهارات االتصال الجيد وكيفية

 .استغالل للقدرات الذاتية واالستفادة منها

o تدريبية لتنمية القدرات واالمكانات البشرية دورات. 

 

 

 

 متى تحول الطالبة الى لجنة االرشاد النفسي واالجتماعي؟

 في المجال األكاديمي:  

 تراجع ملحوظ في األداء األكاديمي. 

 انخفاض معدل الحضور والمشاركة. 

 طلبات متكررة لتلقي اهتمام خاص أو لفرص إضافية للقيام بالواجبات. 

  غير عادي الهتمام إضافياحتياج. 

  أو األداء في االمتحانات قاعة المحاضراتصعوبات في التركيز داخل. 

 ترك الدراسة أو التحويل في ةالطالب رغبة. 
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 في السلوك:  

 انفجار الغضب أو المبالغة في رد الفعل. 

 لصياح و البكاءا. 

 هتم بها بالسابقت تلالنعزال وفقدان االهتمام بأنشطة كان ميلال. 

 التحدث أو الكتابة عن االنتحار أو االعتداء على اآلخرين. 

 لنشاط المفرطا. 

 محادثات أو كالم ليس له معنى. 

 تهديد زمالء الدراسة والغضب والسلوك المزعج. 

 اإلفراط في القلق. 

 والطالق ةمقرب ةصديق/ كموت أحد أفراد األسرة ةالتغيرات المؤلمة في حياة الطالب ،

والتغيرات في المسؤوليات التي يقدمها لألسرة والصعوبات التي تواجه واالنفصال، 

 .عالقاته الهامة

  في المظهر:  

 تراجع حاد في العناية بالنظافة الشخصية أو المظهر أو الملبس. 

 وجود جروح، أو كدمات، أو حروق في الجسم. 

 زيادة أو نقص حاد في الوزن. 

 عيون منتفخة أو محمرة. 

 مزاج مكتئب. 

 

 ؟ن من مشكالتييعان تياليتم إحالة الطالبة لإلرشاد والتعامل مع الطالبات ال كيف

 على انفراد ةمع الطالب يتحّدث. 

 عن االهتمام والقلق دون حكم أو نقد يوعبر يتحدث. 

 بوصف السلوك الباعث على القلق دون محاولة تشخيصه وميق. 

 ك بهتما أخبر ةعلى الطالب يديجيدا وأع ياستمع. 

 من منطلق أخالقي يأو تجادل يال تناقش. 

  ةمنصدم تبديال. 

 اجرأته ىأو تختبر ةال تتحدى الطالب. 

 نفسي إلرشاد اللجنة اا الىخيارات للمساعدة، كاألسرة أو األصدقاء أو اإلحالة  ياقترح

 .واالجتماعي

 اإلرشاد  لجنةاالتصال ب اعليه يفي حاجة فورية لإلرشاد، فاعرض ةالطالب تإذا كان

 .وال تشعريها بأن مشكلتها صعبة، النفسيا

  انتبهي الى قسمات وجهك،  والتزمي بالسرية التامة عند تحويلك للطالبة الى لجنة

  .االرشاد النفسي واالجتماعي

 اللجنةلطالب الحضور إلى عضو هيئة التدريس وايمكن ل. 
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  ما شرح و على عضو هيئة التدريس الحضور للجنة، ة الحضورالطالب رفضفي حالة

ثم . مع إعطاء وصف مختصر عن السلوك محل االهتمام ةطالبالتساعد ل حدث

 .ة مباشرمعها  سيتصرف المرشد النفسي ليصل للطالبة للتحدث

 بطريقة أن يعاملها و اسبب رفضه معرفة شدعلى المر ،اإلحالة ةفي حالة رفض الطالب

 .الفرصة للتفكير مجددا في األمر ائهامتفهمة وأعط

  مع أية جهة دون إذن  ةاإلرشاد من مشاركة معلومات الطالب لجنةتمنع متطلبات السرية

 .الطالبة كتابي من

 بعيادة  في حالة اذا كانت مشكلة الطالبة صعبة أو في حالة الطوارئ فالبد من االتصال

 .الجامعة الكلية أو

 وهللا ولي التوفيق،


