
 

 
                     هـ1444/ 2 / 18( بتاريخ: 1رقم )التقرير 

 

  

 

 

 (1صيـــاغة التقـــرير النهــــائي )

لمشافي وـشافـت  االول ءحضور اللقـهـ    ت  يليب نامـــ  ـ  ـ  ـ  ـ     1444/   2/  18الموافق  االثنينفي يوم 

و ت  نييذه نأليـت المش     افين ( على فئك نماكز التوجيه واالرش     ـا( في كليك  الوحدات االرش     ـايك نـل ليـت

 الحض   ور المرـش   ا( اعتمـااا على الينيـت االرش   ـايك التـليكر كـلمحـا   ال والحوار والمنـوش   ك ولل  الدور 

سيا. وذلك لتحقيق أهداف الرامــ  المذكورل أعاله، ـن خالل األاوات  ايح والتي شاح والتو صغـء وال واأل

، وود اس  تغاا الرامــ  في  يليله والمنـوش  ك المرـش  اليو ا، المس  تمدـكر كـلرورنوين ، القص  ـص  ـت، ال مر

والمتمثب في االس   تش   ـرل  المش   افين والمش   افـتـده زـنيك ودرهـ  س   ـعتين( وامتاى الرامــ  نتيـعب ـن 

 واالسئلك حول ــ اار نـلرامــ .

 

 

 

 

 

لمشرررروي ومشرررروات ولتات الت جي   االولاللقاء االجتماعي   اسم البرنامج

 واإلرشاد بالكليات 

متابعة التط ر وي مجال الت جي  واإلرشررراد  -1  أهتاف البرنامج 

 الترب ي والنفسي بالكليات.

 مست ى الكليات.نقل التجارب على  -2

يل الصررررررع بات التي ت اج  االرشررررررراد  -3 تذل

 الترب ي والنفسي.

تبرررادل الابرات والمعرررارف وي الت جيررر   -4

 واإلرشاد.

 التعارف المهني وي اللقاء. -5

 لقاء اجتماعي.  ن ع البرنامج 

 مشروي ومشروات الت جي  واإلرشاد بالكليات.   الفئة المستهتوة

 هـ 18/2/1444التتريبية للرجال بالقريقر وي القاعة   مكان وتاريخ التنفيذ

 ساعتين  المتة الزمنية

يل  المشرررررررارعين بتفع

 البرنامج

شئ ن الطالب   مرعز الت جي  واإلرشاد ممثلين وي عميت 

 واالخصائيين النفسين بالمرعز

األدوات المسررررتاتمة 

 بالتفعيل

 ب رب ينت 

 لض ري مباشر  آليات تنفيذ البرنامج

يات  االرشرررررررادية الفن

الررررمسررررررررررترررراررررتمررررة 

 بالبرنامج

الكل ابتأ تجربت  وي الت جي  واإلرشرررررراد وسرررررررد بع   

التجارب االرشررادية التي عان لها وقإ جيجابي على بع  

 الطالب وعذلك االستفادة من اراء بع  المشروين



 

 
               هـ1444/ 2  /19(  بتاريخ:      2التقرير رقم  )                                  

 

  التقرير متع ما بالص ر 

  
 

                

لقـء جمع سلـال عميد ال ليك  هـ     ت  يليب نامـــ   ـ   ـ   ـ   ـ       وــك1443/   6/  29في يوم الثالثـء     الموافق 

المس      تفدين( في كليك  التماي   والوكالء واعض       ـء هيئك التدريظ والموليين نـل ليك نأننـالات ال ال 

طـل ( و ت  نييذه نأليـت  40نمميظ ـش      ي ( على فئك ال ال  نتمص      و  التماي ( والرـل  عداهت  

ليكر كـلمحـا   ال والحوار والمنـوش   ك ولل  الدور  الحض   ور المرـش   ا( اعتمـااا على الينيـت االرش   ـايك التـ

سيا. وذلك لتحقيق أهداف الرامــ  المذكورل أعاله، ـن خالل األاوات  ايح والتي شاح والتو صغـء وال واأل

المس  تمدـكر كـلرورنوين ، القص  ـص  ـت، ال مريو ا، األوراا الملومك، وود اس  تغاا الرامــ  في  يليله ـده 

امتاى الرامــ  نتيـعب ـن ال ال  والمتمثب في االس  تش  ـرل واالس  ئلك حول ــ اار زـنيك ودرهـ  س  ـعتين( و

 نـلرامــ .
 

 

 

 

إقامة لقاء جمع سععدا ع يم   كلية ة لكللي ء لكيءععاء   لة كلس و ل لكلمل      اسم البرنامج
كلمسعععععععسج    لرلي لةسوب ب بط ب كلمسعععععععسل  كل ال   بالية ة بأبنالهم كلط ب

 لمناقشة س و كلدمة ة كلسدة مة لكلمشايل كلسي سلكجه كلط ب.

الهررتف األسرررررررراسرررررري للبرنررامج التعريفي ه  تهيئررة الطالب المسررررررتجررتين  أهتاف البرنامج 

 وتحضيرهم لبتء التراسة الجامعية بكل جتية.

 والن ادي الطالبية بالكليةتعريف الطالب ب لتة الت جي  واالرشاد 

التعريف بأنظمة الجامعة والل ائح التراسية والمعل مات األساسية المرتبطة 

 .بكاوة الج انب

 لقاء ترليبي تعريفي ن ع البرنامج 

 طالب المست ى الثالث بالكلية الفئة المستهتوة

  ـ 19/2/1443مسوح كلية ة  مكان وتاريخ التنفيذ

 ساعتين المتة الزمنية

 عميت الكلية وأعضاء هيئة التتريس وولتة الت جي  واالرشاد المشارعين بتفعيل البرنامج

واالسررررررئلررة المبرراشرررررررة من الطالب لعميررت الكليررة والمرشرررررررتين  ب رب ينررت األدوات المستاتمة بالتفعيل

 االعاديميين

 لض ر مباشر آليات تنفيذ البرنامج

 المباشرة لعميت الكلية باألسئلةمناقشة بع  األم ر االعاديمية  بالبرنامجالفنيات االرشادية المستاتمة 



 

 

            هـ1444/  2/   22(  بتاريخ:    3التقرير رقم  )                                     
 

  التقرير متع ما بالص ر 

 
 

                                     

جولك  لايييك على اوسـم  هـ     ت  يليب نامـــ   ـ   ـ   ـ   ـ      عمب1444/ 2/    22في يوم   االثنين     الموافق 

( في كليك  التماي    نمميظ ـش    ي ( على فئك وـاافق ال ليك وذلك نمس    ـعدل طال  المس    تويـت المتقدـك

طـل ( و ت  نييذه نأليـت  الحض     ور المرـش     ا(  40ال ال  نتمص     و  علوم التماي ( والرـل  عداهت  

االرش   ـايك التـليكر كـلمحـا   ال والحوار والمنـوش   ك ولل  الدور واألص   غـء والش   اح اعتمـااا على الينيـت 

نـلمشي والتوايح والتيسيا. وذلك لتحقيق أهداف الرامــ  المذكورل أعاله، ـن خالل األاوات المستمدـكر 

يليله ، وود اس    تغاا الرامــ  في  واخول الماافق الحيويك لل ليك والش    اح ـن نل  ـس    ولي  لك الماافق

ـده زـنيك ودرهـ  سـعك( وامتاى الرامــ  نتيـعب ـن ال ال  والمتمثب في االستشـرل واالسئلك حول ــ اار 

 نـلرامــ .
 

                                    

 

 

 

يمل جللة سدو   ة يةى كقسعععام لموكال كلية ة لرلي بمسعععاي ع ط ب كلمسعععسل ا   اسم البرنامج
 كلمسق مة.

 الجتيتةالحت من الصتمة الثقاوية التي ي اجهها الطالب وي المنظمة  -1 أهتاف البرنامج 

تعريف الطالب الجتد بأماعن القاعات التراسرررررية والمعامل والمكتبة  -2

 ومكاتب أعضاء هيئة التتريس.

 تسهيل االنتقال من والى مراوق الكلية -3

 

 ج لة تعريفية ن ع البرنامج 

 طالب المست ى الثالث بالكلية الفئة المستهتوة

 هـ 22/2/1444لرم ومراوق الكلية وي  مكان وتاريخ التنفيذ

 ساعة المتة الزمنية

 ولتة الت جي  واإلرشاد وبع  طالب المرالل المتقتمة المشارعين بتفعيل البرنامج

 المشي على االقتام األدوات المستاتمة بالتفعيل

 مباشرة آليات تنفيذ البرنامج

 التحتث شف يا الفنيات االرشادية المستاتمة بالبرنامج



 

 

            هـ1443/ 8 / 12( بتاريخ: 4رقم )التقرير 
 

  التقرير متع ما بالص ر 

 
 

                                              

اوــك ـحـاال عن االعداا النيسي وحب هـ  ت  يليب نامـــــــ   1443/   8/  12في يوم األرنلـء الموافق 

 ( على فئك ال ال  نتمص     و  علوم التماي ( ( في كليك  التماي  نمميظ ـش     يـش     ـكب االخترـرات

طـل ( و ت  نييذه نأليـت  الحض   ور المرـش   ا( اعتمـااا على الينيـت االرش   ـايك التـليكر 232والرـل  عداهت  

سيا. وذلك لتحقيق أهداف  ايح والتي شاح والتو صغـء وال شك ولل  الدور واأل اال والحوار والمنـو كـلمحـ

ن خالل األاوات المس   تمدـكر كـلرورنوين ، القص   ـص   ـت، ال مريو ا، األوراا الرامــ  المذكورل أعاله، ـ

الملومك، وود اس    تغاا الرامــ  في  يليله ـده زـنيك ودرهـ  س    ـعك ومص    ب( وامتاى الرامــ  نتيـعب ـن 

 ال ال  والمتمثب في االستشـرل واالسئلك حول ــ اار نـلرامــ .
 

 

 

 

 

 اقامة حماضرة عن االعداد النفسي وحل مشاكل االختبارات  اسم البرنامج

متخل تزويت الطالب ببع  المعارف ل ل القياس النفسي من خالل  -1 أهتاف البرنامج 

عام ل  والتعرف على التك ينات المعروية األسرررررراسررررررية الااصررررررة 

 باالختبارات.

عيفيرررة اسررررررتارررتام اختبرررارات ال رقرررة والقلم واهميرررة االختبرررارات  -2

 الم ض عية.

 عيفية التحضير لالختبارات قبل االختبار ب قت عاوي. -3

  عيفية طريقة دراسة المادة العلمية التطبيقية.  -4

  ع يةمحاضرة ت ن ع البرنامج 

 عل طالب المست يات بالكلية الفئة المستهتوة

 هـ12/8/1443مسرح الكلية وي  مكان وتاريخ التنفيذ

 ساعة ونصف المتة الزمنية

 ألت أعضاء التتريس ذو الابرة المشارعين بتفعيل البرنامج

 ب رب ينت األدوات المستاتمة بالتفعيل

 بالطالبمحاضرة مباشرة  آليات تنفيذ البرنامج

 المناقشة المباشرة واالسئلة الفنيات االرشادية المستاتمة بالبرنامج



 

 

 
 

                هـ1444/  3/   8(  بتاريخ:   5رقم )التقرير                                      
 

  التقرير متع ما بالص ر 

 
 

                                           

عمب نامــ   وعوي عن اااار هـ      ت  يليب نامـــ    ـ    ـ    ـ    ـ       1444/   3/  8في يوم   الثالثـء المواف

في كليك  التماي  نمميظ ـش     ي ( على فئك ال ال  نتمص     و  علوم  الممدرات والتدخين وـش     تقـ اـ(

( اعتمـااا وـش  ـهدل الش  ـش  ـت طـل ( و ت  نييذه نأليـت  الحض  ور المرـش  ا232التماي ( والرـل  عداهت  

ايح على الينيـت اال شاح والتو صغـء وال شك ولل  الدور واأل اال والحوار والمنـو شـايك التـليكر كـلمحـ ر

والتيس      يا. وذلك لتحقيق أهداف الرامــ  المذكورل أعاله، ـن خالل األاوات المس      تمدـكر كـلرورنوين ، 

ـ  س    ـعتين( القص    ـص    ـت، ال مريو ا، األوراا الملومك، وود اس    تغاا الرامــ  في  يليله ـده زـنيك ودره

 وامتاى الرامــ  نتيـعب ـن ال ال  والمتمثب في االستشـرل واالسئلك حول ــ اار نـلرامــ .
 

 

 

 

 عمل برنامج ت ع ي عن اضرار الماترات والتتخين ومشتقاتها  اسم البرنامج

 

 المساهمة وي مكاوحة التتخين وتعاطي الماترات. .1 أهتاف البرنامج 

 الت عية والتثقيف الصحي بأضرار التتخين والتعاطي. .2

 الت عية بالمشكالت الصحية واالجتماعية للتعاطي. .3

 

 تثقيفي ت ع ي ن ع البرنامج 

 عاوة شرائح المجتمإ وخاصة طالب الكلية. الفئة المستهتوة

 هـ.8/3/1444يف مكان وتاريخ التنفيذ

 ساعتين المتة الزمنية

 ولتة الت جي  واإلرشاد وأعضاء هيئة التتريس والطالب المشارعين بتفعيل البرنامج

 التتخين والماترات برش رات وويتي هات عن اضرار األدوات المستاتمة بالتفعيل

 المشاهتة للشاشات والحض ر المباشر آليات تنفيذ البرنامج

 بالمناقشة والح ار وعرض بع  تجارب من قت اقلإ عن التتخين الفنيات االرشادية المستاتمة بالبرنامج



 

 

                             

 هـ1443/  8/   25(  بتاريخ:    6التقرير رقم  )  
 

  التقرير متع ما بالص ر 

 
 

ـحـاال  مصصيك عن أخالا   يليب نامـــ  ـ  ـ  ـ  ـ     اوــكهـ    ت 1443/ 8/  25في يوم   االثنين الموافق   

في كليك  التماي  نمميظ ـش   ي ( على فئك ال ال  نتمص   و  علوم التماي ( والرـل   (المان الص   حيك

طـل ( و ت  نييذه نأليـت  الحض      ور المرـش      ا( اعتمـااا على الينيـت االرش       ـايك التـليكر  232عداهت  

شك و اال والحوار والمنـو سيا. وذلك لتحقيق أهداف كـلمحـ ايح والتي شاح والتو صغـء وال لل  الدور واأل

الرامــ  المذكورل أعاله، ـن خالل األاوات المس   تمدـكر كـلرورنوين ، القص   ـص   ـت، ال مريو ا، األوراا 

الملومك، وود اس      تغاا الرامــ  في  يليله ـده زـنيك ودرهـ  س      ـعك( وامتاى الرامــ  نتيـعب ـن ال ال  

 تمثب في االستشـرل واالسئلك حول ــ اار نـلرامــ .والم

 
 

 

 

 

 اقامة محاضرة تاصصية عن أخالق المهن الصحية  اسم البرنامج

 التعرف على التط ر التارياي لمهنة التمري  -1 أهتاف البرنامج 

 االخالقيات الطبية من منظ ر وضعي واسالميال ق ف على  -2

التعرف على الحق ق التي يجررب ان يتميإ بهررا المري  لسررررررررب  -3

 الشريعة اإلسالمية

 دور الشريعة اإلسالمية وي ضبط اخالقيات المهن الطبية. -4

 محاضرة ت ع ية تاصصية ن ع البرنامج 

 عاوة طالب الكلية الفئة المستهتوة

 هـ25/8/1443 مكان وتاريخ التنفيذ
 ساعة  المتة الزمنية

 ولتة الت جي  واإلرشاد والت أعضاء التتريس ذو الابرة المشارعين بتفعيل البرنامج

 ب رب ينت األدوات المستاتمة بالتفعيل

 لض ر مباشر آليات تنفيذ البرنامج

 المناقشة واالسئلة والح ار الفنيات االرشادية المستاتمة بالبرنامج



 

 

             

 هـ(1444)التقرير الااص بالحاالت للفصل التراسي الثاني 

 

 علية التمري  باميس مشيط الكلية:

 
ن ع 

 الحالة 

 الاتمة االرشادية المقتمة  آلية التنفيذ شرح المشكلة  العتد 

الغياب المتكرر وعتم لض ر -1 1 نفسية 

محررراضررررررررات  ل واالختبرررارات ا

حرم  ل من وج دا برررا لرغم  برررا

 بق ل  نفسيتي تعبان  الجامعي

ت جي  الطالب وجرشررادا جسررالميا  وي -1

واألخالقيرررة  النفسرررررريرررة جميإ الن الي

ية لكي  ماعية والترب ية والمهن واالجت

 يصبح عض ا صالحا  وي بناء المجتمإ

بحرررث المشرررررركالت التي ي اجههرررا -2

الطالب سرررررر اء عانت شرررررراصرررررري  أو 

اجتماعي  أو ترب ية والعمل على جيجاد 

ت ور لررر   منررراسررررررربرررة   و ل حل ل ا ل ا

 . النفسية الصحة

جمإ معل مات عن الطالب -1

 وتنظيمها وتحليلها

الررركشررررررررف عرررن قرررتراتررر  -2

واسررررررتعررتاداترر  وامكررانرراتيررة 

 ون الي القص ر

ارشرررررراد الطالب ودراسررررررة -3

التغيرات التي تحتث وي بيئت  

 واالهتمام بمشاعرا

لب الى العيادات تح يل الطا-4

النفسررررية او الطبيب النفسرررري 

 عنت الحاجة

ضرررررررعف العالقرررة مإ الزمالء  1 اجتماعية 

واألصرررررررتقاء وأعضررررررراء هيئة 

 التتريس

االهتمام بمعالجة المشكالت المتعلقة -1

بررالجررانررب االجتمرراعي بتق يررة العالقررات 

بالمجتمإ من ل لك والمشرررررررارعة وي 

معيرررة لتى يتحقق  الارررتمرررة المجت

 بالمجتمإ.االنتماج 

دراسة لاالت الطالب الفردية بجميإ -2

أن اعهرررا النفسررررررريرررة واالجتمررراعيرررة 

 واالقتصادية

دراسررررررررة الحررالررة وي مجررال 

المنزل والكليرررة لمجم عرررة 

الطالب الذين لتيهم مشررركالت 

ترجإ لظروف األسرة والبيئة 

 المحيطة بهم

 

 أخذ العالج مإ ججازة مرضية ت جي  الطالب الى العيادات الطبية نزلة برد )أنفل نزا (  2 صحية

انقطررراع المكررراوررراة الجرررامعيرررة  1 اقتصادية

باإليجرار الشررررررهري  والسرررررركن 

 وعتم وج د دخل مالي عاوي

صرررف ل  اعانة من صررنتوق  روإ اعانة لذوي الظروف الصعبة

 الطالب لسب ما روإ

الجل س مإ الطالب والتنبيررر  عليهم  التتخين وي لرم الكلية 1 ترب ية

 ماالف ألنظمة والويح الكلية.بان ذلك 

ت جيررر  الطالب الى عيرررادات 

 اإلقالع عن التتخين. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هـ .1444الحاالت االلصائية التي تم دراستها خالل الفصل التراسي الثاني لعام 

ي    ي   كلط ب ي   كلمسسل ا 

 كلموش   

ي   كلباال  كلسي سم  نص ب يل موش 

  وكسسها

12 208 6   34 - 35 18 

كلباال   كلباال  كلن س ة

 كالجسماي ة

كلباال  

 كلصب ة

كيانة كل ولف 

 كلصدبة

كلباال  

 كالقسصا  ة

باال  كلس خ   

 كلمزكج ة

كلباال  

 كلسوبل ة

 كلمجملع

1 1 2 1 1 1 1 8 

2.08% 2.08% 4.16% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 16.64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


