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اتها من خالل بنااء أولت وزارة التعليم اهتمامًا كبيرًا لالرتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها الستدامة مخرج
هناة تتطلاب الخطط للبرامج النوعية المناسبة للتعليم المباشر للطلبة أو عان بعاد وحيان أن الفاروف الرا
تكاملياة فاي تقديم برامج إرشادية تراعي المرحلة وتساتهدف كافاة شارائل المجتمات التعليماي لتحقياق ال

إرشاادي ومن هذا المنطلق حرصت اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي بإعداد دليال, مساندة المواقف التعليمية
يادان لخطة العودة للدراسة عن بعد يتضمن أهام البارامج والخادمات اإلرشاادية وآلياات تنفياذها فاي الم

شاادية التاي لتفعيال البارامج اإلر, التربوي ومهام العاملين على مستوى المدرسة ومكاتب وإدارات التعليم
التعليماي تسهم في دعم احتياجات المساتهدفين بماا يحقاق لهام التاوازن النفساي والتكياف الترباوي و

حاو الاتعلم واالجتماعي والمهني , والتركيز على تعزياز دور اسسارة فاي تعلايم اسبنااء وتنمياة دافعياتهم ن
ية واالجتماعياة والتخفيف من اآلثار النفسية الناتجة عن اسزمة الراهنة بتقديم المساعدة التربوياة والنفسا

ثمار كافاة لزيادة المرونة النفسية للطلبة الذين تأثروا بالفروف الراهنة عان ررياق اإلرشااد عان بعاد, واسات
.الوسائل التقنية المساعدة في ذلك

“

4دليل اإلرشاد الطالبي للعودة للدراسة

“



ستوى المرونة التهيئة اإلرشادية للطلبة لرفت متحديد إرار لخطة العودة للدراسة يتضمن اإلجراءات العامة لمشاريت وبرامج اإلرشاد الطالبي بما يحقق 
النفسية للتكيف مت الوضت الراهن في ظل جائحة كورونا وزيادة الدافعية للطلبة نحو التعليم والتعلم
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العمااال وفاااق خطاااة 
متكاملااة وآليااة مقننااة
تساااهم فاااي تفعيااال 
الباارامج والمشااروعات 
اإلرشااادية فااي الفااروف
الراهناااة بماااا يحقاااق 

.اسهداف المنشودة

ه تشااكل باارامج التوجياا
يًا واإلرشاد مكوناًا أساسا
ياة في العملياة التعليم

وذلااك بتكاماال الجهااود
ومساااااندة المواقااااف 
التعليمياااة وتحساااين

.مخرجاتها

ة /تمكاااااين المرشاااااد
ة ماان تنفيااذ/الطالبااي

البااااارامج والخااااادمات 
علية اإلرشادية بكفاءة وفا
.وفق الفروف الراهنة

ات توظياااف االساااتراتيجي
عاد الحديثة للاتعلم عان ب

ماااان خااااالل الباااارامج 
ي والخدمات اإلرشادية التا

تساااااعد الطلبااااة علااااى 
رباوي التكيف النفسي والت

واالجتماااااااعي ورفاااااات 
ي مستواهم التحصايلي فا

.ظل الفروف الراهنة

ة /مساااااعدة المرشااااد
ى ة للوقوف علا/الطالبي

ة أباارز  مشااكالت الطلباا
ة التعليمياااة والنفساااي

واسسااااارية للوصاااااول 
بماا للتشخيص الساليم

ول يسهم في إيجاد الحل
.التربوية
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ية مقاييس نفسبناء الخطط العالجيةدراسة الحالةاإلرشاد عن بعد
وتربوية

اللقاءات افتراضيةالتدريبالخدمات اإلرشاديةزيارات إشرافية



.وفق الدليل اإلجرائي لإلرشاد الطالبي( عن بعد)إعداد خطة االستعداد للعام الدراسي •

.على جميت مدارس إدارة التعليم(اإلرشاد عن بعد)تعميم الدليل اإلجرائي لإلرشاد الطالبي •

.اإلشراف على تطبيق برامج وخدمات اإلرشاد الطالبي بالمدارس واالرالع على آلية تنفيذ البرامج ميدانيًا وعن بعد•

(.عن بعد)متابعة االستعداد لألسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية •

.عليمتنفيذ حملة توعوية عن بعد في اسسبوع اسول من الفصل الدراسي اسول للتعريف بالهاتف اإلرشادي على مستوى إدارة الت•

.متابعة تنفيذ اسسابيت المكثفة للبرامج حسب خطة االستعداد لهذا العام ميدانيًا وعن بعد•

.  إدارة التعليم وإعداد التقارير لها/ دراسة المشكالت الطالبية على مستوى المكتب •

.ة وتقديم الحلول المناسبة لها/ة الطالبي/تذليل الصعوبات التي تواجه المرشد•

(.عن بعد)تنفيم وتنفيذ اللقاءات والبرامج التدريبية حسب خطط إدارة اإلرشاد •

.رفت التقارير الفصلية والسنوية المطلوبة•
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تيساااير اإلمكاناااات والوساااائل
المعيناااة فاااي تطبياااق خطاااط 
وخااادمات البااارامج اإلنمائياااة 
والوقائياااة والعالجياااة داخااال 

.المدرسة

ادية متابعة تطبيق الخطة اإلرشا
.  وتقييمها

ت التخطيط لعقد اجتماعات ما
ور أولياء أمور الطلباة لتعزياز د

مياة اسسرة في العملياة التعلي
. عن رريق التعليم عن بعد
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(.عن بعد)تنفيذ البرامج اإلرشادية المركزية وفق الفروف المناسبة لعمليات التعليم •
.تعزيز دور اسسرة في العملية التعليمية ومسئوليتها في تحفيز أبنائها على التعلم عن بعد•
(.عن بعد)ة لهم وتقديم الخدمات المناسببكورونا, السيما الطلبة المتأثرين ( االقتصادية-النفسية –االجتماعية -الصحية )متابعة حاالت الطلبة •
( .عن بعد)متابعة الطلبة المتأخرين دراسيًا ومتكرري الغياب والمتفوقين وتقديم الخدمات المناسبة •
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( .ن بعدع)تعزيز القيم والسلوكيات اإليجابية لدى الطلبة ووقايتهم من السلوكيات السلبية كالعنف والتنمر وسوء استخدام التقنية•
ن جدات الوضت الراهتقديم حصص توجيه جمعي ودورات تدريبية للطلبة لتنمية المهارات الحياتية والمعرفية والسلوكية والمهنية والتعامل مت مست•

(.  عن بعد)
تعليم ة بإدارة التحويل الطلبة الذين يفهر لديهم مشكالت تربوية أو نفسية أو اجتماعية وفق ضوابط وإجراءات التحويل إلى وحدة الخدمات اإلرشادي•

.لمتابعتهم عن بعد
(.عن بعد)تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والتربوي للطلبة واسسر ومنسوبي التعليم في ظل جائحة كورونا •
للتبليغ عن حالة عنف أو ۱۹۱۹لتقديم االستشارات النفسية واالجتماعية, وكذلك خط بالغات العنف ۱۱6۱۱۱التوعية عن بعد بخط مساندة الطفل •

.إهمال أو إساءة داخل اسسرة



تنمية الدافعية لرفتاإلرشاد وقت اسزمات
المستوى التحصيلي

للطلبة

الخاادمات العالجيااة 
هم للطلبة الاذين لادي

و مشااكالت تربويااة ا
ةنفسية أو اجتماعي

الدعم النفسي 
ةواالجتماعي للطلب

ابيااة تعزيااز القاايم والساالوكيات اإليج
يات لدى الطلبة ووقايتهم من السالوك

وك المادارس المعاززة للسال)السلبية 
"(تعزيز"اإليجابي 

قواعد السلوك 
والمواظبة

برامج وخدمات وحدة 
الخدمات اإلرشادية

12345

679
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اسسبوع التمهيدي 
والتهيئة اإلرشادية 

للطلبة

رعاية الطلبة 
وياً تعليميًا وترب
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:على مستوى إدارة التعليم
.تعميم البرنامج على المدارس.1
.إقامة ورشة عمل لمشرفي التوجيه واإلرشاد.2

:  على مستوى مكتب التعليم
.متابعة تعميم البرنامج على المدارس من قبل مشرفي اإلرشاد الطالبي.1
.إقامة ورشة عمل للمرشدين الطالبيين.2

اسسبوع / أوالً 

التمهيدي والتهيئة 

اإلرشادية للطلبة 

ومتابعة تكيفهم

الهدف العامالمستفيدون
رلباة -رلبة الصف اسول ابتدائي باالتعليم العاام 
الرابات : )مراحل التعليم العام في الصفوف الدراسية

بااة رل-.( واسول ثااانوي, واسول متوسااط, ابتاادائي
بكرةالصف الثاني والثالن من مدارس الطفولة الم

ربويااًا تهيئااة الطلبااة نفساايًا واجتماعيااًا وت
.للتكيف مت البيئة المدرسية الجديدة
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:آلية التنفيذ

:على مستوى المدرسة
رسائل تنفيذ خطة برنامج تهيئة الطلبة عن بعد باستخدام برامج التواصل المباشرة إن أمكن أو عن رريق إرسال.1

:ومقارت تشويقية تتضمن اآلتي
م على المشاركة العمل على استثمار التقنية في التواصل عن بعد وبن البرنامج من المدرسة وحن اسسر لتشجيت أبنائه•

.  عن بعد أو تسجيل مشاركاتهم ونشرها في قروب الواتس اب المعد لألسبوع التمهيدي

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xlHEtftwJDCg5HAtjrW4b8JSQPg1fJSz?usp=sharing


اسسبوع / أوالً 

التمهيدي والتهيئة 

اإلرشادية للطلبة 

ومتابعة تكيفهم
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يئة جاذبة ومحفزة تقديم التوجيهات المناسبة لألسرة لتهيئة أماكن التعلم عن بعد ومن أهمها التهيئة التقنية وتوفير ب•

.لتعلم أبنائهم

.للتعريف بمتطلبات المناهج بأسلوب مبسط ومشوق( بن مباشر أو مسجل)مشاركة المعلمين •

.ما يستجد من أفكار إبداعية تصب في ربط الطلبة المستجدين بمدرستهم وتهيئتهم للتعلم عن بعد•

.  إنتاج فيلم قصير عن المدرسة ومرافقها•

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xlHEtftwJDCg5HAtjrW4b8JSQPg1fJSz?usp=sharing


الهدف العامالمستفيدون

-رلبة التعليم العام–العاملين في المدارس 
أولياء اسمور

مواجهاة رفت مستوى المرونة النفسية للطلبة ل
مااا قااد يتعرضااون لااه ماان أزمااات محتملااة 
وتقااديم الخاادمات اإلرشااادية للحاااالت التااي

ار تعرضات لألزماة ومتابعتهاا والحاد مان اآلثاا
.الناجمة عنها اإلرشاد وقت / ثانياً 

اسزمات
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:آلية التنفيذ
:على مستوى إدارة التعليم

.  تنفذ المهام عن بعد مستفيدين في ذلك من التطبيقات اإللكترونية وغيرها من وسائل التواصل اسخرى.1
:  على مستوى مكتب التعليم

.  ترونيةتنفذ المهام عن بعد مستفيدين في ذلك من التطبيقات اإللكترونية وغيرها من وسائل التواصل اإللك.1
:على مستوى المدرسة

وسائل تنفذ جميت المهام عن بعد واالستفادة في ذلك من منصة مدرستي وغيرها من  التطبيقات اإللكترونية و.1
.التواصل اسخرى حسب الخطة التشغيلية للبرنامج

:البرامج المركزية والمبادرات المرتبطة بالبرنامج
وحدات الخدمات اإلرشادية-اإلرشاد وقت اسزمات 

https://drive.google.com/file/d/1uH3aoYQtDqjYVAaz0iuuE04WdpOeMln8/view


الهدف العامالمستفيدون

فااق رفاات مسااتوى دافعيااة الطلبااة للااتعلم ورلبة التعليم العام وأسرهم
أساليب إرشادية مقننة

عية تنمية الداف/ ثالثاً 

لرفت المستوى 

التحصيلي للطلبة
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:آلية التنفيذ
:على مستوى إدارة التعليم

.إعداد خطة متكاملة للتدريب واإلشراف والمتابعة للبرنامج.1
.رفت التقارير لإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي.2

:  على مستوى مكتب التعليم
.متابعة تنفيذ البرنامج ضمن اآللية المعتمدة لخطة اإلرشاد المكلف بها مشرفي المكاتب.1

:  على مستوى المدرسة
.تنفيذ خطة موازية لتنمية الدافعية للطلبة وفق المتاح من برامج التواصل عن بعد.1
لرسائل والفيديوهات وفق خطته التشغيلية وتفعيل ا" تنمية الدافعية لرفت المستوى التحصيلي للطلبة " تنفيذ برنامج .2

.المرفقة في الروابط اإللكترونية عبر وسائل التواصل
.  إقامة ورشة عمل سولياء اسمور عن دور اسسرة في تنمية الدافعية لرفت التحصيل الدراسي لدى اسبناء.3
.متعددةعن رريق وسائل التواصل ال" دور اسسرة في تنمية الدافعية لرفت التحصيل الدراسي لدى اسبناء"نشر دليل .4
.رفت التقارير.5

:البرامج المركزية والمبادرات المرتبطة بالبرنامج
السلوك اإليجابيتعزيز-تكريم الطلبة المتفوقين-برنامج تنمية المهارات المعرفية والسلوكية للطلبة  

https://drive.google.com/drive/folders/1fV7p29TTBG7q5SdzZVsqgX_f1Xx9grIK?usp=sharing


الهدف العامالمستفيدون

رفت المستوى التحصيلي والدراسي للطلبةرلبة التعليم العام

رعاية الطلبة / رابعاً 

تعليميًا وتربوياً 
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:آلية التنفيذ
:على مستوى إدارة التعليم

. اإلشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة.1
:  على مستوى مكتب التعليم

.متابعة حصر الطلبة المتأخرين دراسيًا في المدارس الداخلة في النطاق اسحمر.1
.رونيةمتابعة تنفيذ البرامج والفصول العالجية المقدمة من خالل المنصات التعليمية اإللكت.2
.  ياً اقتراح برامج مساندة تساهم في الرفت من المستوى التحصيلي للطلبة المتأخرين دراس.3

:على مستوى المدرسة
.حصر الطلبة المتأخرين في مادة أو أكثر.1
.حصر المواد التي يتكرر فيها التأخر الدراسي.2
.عقد اجتماع لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة لتحديد الخطة المناسبة للطلبة المتأخرين دراسياً .3
.م الدراسيالتواصل مت أولياء أمور الطلبة المتأخرين؛ لدراسة حالتهم وتذكيرهم بأهمية رعاية أبنائهم ومتابعة تحصيله.4
.تنفيذ فصول عالجية عن بعد من خالل المنصة اإللكترونية للتعليم.5
.متابعة الواجبات المنزلية عن رريق المنصة التعليمية.6
.تقييم البرامج العالجية وقياس نسبة اسثر على تحسن حاالت الطلبة.7

:رنامجالبرامج المركزية والمبادرات المرتبطة بالب
ينرعاية الطلبة المتفوق-رعاية الطلبة المتأخرين دراسيًا 



:  على مستوى إدارة التعليم
.اإلشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة.1

:  على مستوى مكتب التعليم
.وتقييمها( عن بعد)متابعة تنفيذ البرامج اإلرشادية .1
.لمنسوبي اإلرشاد الطالبي( التنمر-رفق -تعزيز ) تنفيذ البرامج التدريبية لبرامج .2

:  على مستوى المدرسة
(  من التنمرالوقاية-التوعية بأضرار التدخين والمخدرات -رفق -تعزيز السلوك اإليجابي ) تنفيذ خطة البرامج الوزارية .1

(عن بعد)باستثمار وسائل التقنية بحين يستفيد جميت الطلبة 
.اسسابيت اإلرشادية المكثفة من خالل وسائل التواصل االجتماعيتنفيذ.2
.لدى الطلبة( ةالمسؤولي–التطوع -النفافة ) استثمار وسائل التواصل والمنصات اإللكترونية لتنمية القيم اإليجابية .3
(.عن بعد)تقديم توجيهات إرشادية لحماية الطلبة الذين يعانون من التنمر اإللكتروني .4

الهدف العامالمستفيدون

يات تنفيااذ باارامج إرشااادية لتعزيااز الساالوك
اإليجابية للطلبة

تعزيز القيم/ خامساً 

ية والسلوكيات اإليجاب

م لدى الطلبة ووقايته

بيةمن السلوكيات السل
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:آلية التنفيذ

:البرامج المركزية والمبادرات المرتبطة بالبرنامج
راتالتنمر التوعية بأضرار التدخين التوعية بأضرار المخد-رفق-تعزيز

ء أوليا-مرشدي الطلبة -رلبة التعليم العام 
اسمور



الهدف العامالمستفيدون

ديهم تقديم الخدمات العالجية للطلبة الذين لمرشدي الطلبة-رلبة التعليم العام 
مشكالت تربوية او نفسية أو اجتماعية

الخدمات / سادساً 

ين العالجية للطلبة الذ

وية لديهم مشكالت ترب

ةاو نفسية أو اجتماعي

16 17دليل اإلرشاد الطالبي للعودة للدراسة

:آلية التنفيذ
:على مستوى إدارة التعليم

.اإلشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة.1
:  على مستوى مكتب التعليم

لمنسوبي ( جيةبناء البرامج العال-المقابلة اإلرشادية -دراسة الحالة -خصائص النمو )تنفيذ البرامج التدريبية في مجال .1
(.عن بعد)اإلرشاد الطالبي 

بعد دراسة ومتابعة حاالت الطلبة المحولين لوحدات الخدمات اإلرشادية وتقديم البرامج العالجية المناسبة لهم عن.2
.  باستخدام البرامج التقنية المالئمة

:  على مستوى المدرسة
من خالل رابط قائمة المشكالت الطالبية) حصر الطلبة الذين يعانون من مشكالت تربوية أو نفسية أو اجتماعية من خالل .1

(.  الكتروني
.  تنفيذ برامج الصحة النفسية باستخدام المنصات اإللكترونية.2
البرامج ريق القيام بدراسة حالة الطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية أو تربوية أو اجتماعية من خالل المقابلة عن ر.3

.التقنية المالئمة
(.عدعن ب)إحالة الطلبة الذين لم يفهروا استجابة للبرامج العالجية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية التابعة للمدرسة .4

:البرامج المركزية والمبادرات المرتبطة بالبرنامج
ت قائمة المشكال-دليل التربويين لرعاية السلوك -وحدات الخدمات اإلرشادية 

خصائص النمو لطلبة التعليم العام-دليل المرشد الطالبي -الطالبية 



الهدف العامالمستفيدون

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للطلبةمرشدي الطلبة-رلبة التعليم العام 

ي الدعم النفس/ سابعاً 

واالجتماعي للطلبة
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:آلية التنفيذ
:على مستوى إدارة التعليم

(.  عن بعد)اإلشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة .1
.  إلرشادياستثمار وسائل التواصل المختلفة والمنصات التعليمية والشاشات في الطرق العامة للتعريف بالهاتف ا.2

:  على مستوى مكتب التعليم
مهارات -العنف آلية التبليغ عن حاالت-المساعدة النفسية اسولية ) تنفيذ البرامج التدريبية لمرشدي الطلبة في مجال .1

(.الكشف والتدخل المبكر لألرفال المعرضين لإلساءة واإلهمال
ماعي إقامة حملة الهاتف اإلرشادي في اسسبوع اسول من الفصل الدراسي اسول ودوره في تقديم الدعم النفسي واالجت.2

.للطلبة
:  على مستوى المدرسة

.عن بعد( الهاتف اإلرشادي-أولياء اسمور )حصر الطلبة الذين يحتاجون للدعم النفسي واالجتماعي من خالل .1
.عن بعد ( المساعدة النفسية اسولية)تنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي المدرسة عن .2
. عن بعد( المساعدة النفسية اسولية)تنفيذ برامج تدريبية سولياء اسمور عن .3
(.عن بعد)التعريف بخط المساندة وآلية التبليغ عن رريق الوسائل التقنية المختلفة .4

:البرامج المركزية والمبادرات المرتبطة بالبرنامج
اإلهمالمهارات الكشف والتدخل المبكر لألرفال المعرضين لإلساءة و-خط مساندة الطفل -رفق 



:توجيهات عامة
ضافات الواردة تطبيق ماورد في دليل قواعد السلوك والمواظبة لجميت المراحل الدراسية مت اسخذ باالعتبار االستثناءات واإل.1

.في الدليل
لمدرسة من خالل وذلك بتنفيذ مسؤوليات ا( الطالب والبيئة المدرسية)تفعيل الجانب الوقائي والصحي في المدرسة تجاه .2

.  تطبيق جميت اإلجراءات االحترازية
وسائل توعية الطلبة وأولياء أمورهم ومنفومة العمل التربوي باالستثناءات واإلضافات الواردة في الدليل من خالل ال.3

.اإلعالمية والتربوية المتاحة
.توعية أولياء أمور الطلبة بأهمية متابعة أبناءهم في الدخول على منصة مدرستي وتحفيزهم على ذلك.4
.ضرورة تكثيف دور لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة.5

االستثناءات/ ثامناً 

واإلضافات لقواعد 

السلوك والمواظبة 

لجميت المراحل 

الدراسية في ظل 

جائحة كورونا

16 19دليل اإلرشاد الطالبي للعودة للدراسة

:المسؤوليات الوقائية
:مسؤوليات المدرسة الوقائية

.زارة الصحةاإلشراف المباشر ومتابعة التزام الطلبة باإلجراءات الوقائية وتطبيق كافة االحترازات الوقائية الصادرة من و.1
ضمن نموذج ..( .غسل اليدين . التباعد. لبس الكمامة)إضافة بند االلتزام باالحترازات الوقائية المتبعة تجاه جانحة كورونا .2

.عقد االلتزام المدرسي في المرحلة االبتدائية والعقد السلوكي في المرحلة المتوسطة والثانوية
مرحلة ارالع الطلبة وأولياء أمورهم على نموذج عقد االلتزام المدرسي في المرحلة االبتدائية والعقد السلوكي في ال.3

اظبة في بداية المتوسطة والثانوية من خالل استخدام الرسائل االلكترونية التي تتضمن روابط دليل قواعد السلوك والمو
.ها1442العام الدراسي 

.االلتزام بمسؤوليات المدرسة الوقائية الواردة في دليل قواعد السلوك والمواظبة لجميت المراحل الدراسية.4
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:  ة الوقائية/مسؤوليات الطالب
.االلتزام باالحترازات الوقاية المتبعة تجاه جائحة كورونا.1
.االلتزام بوثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته الواردة في قواعد السلوك والمواظبة لجميت المراحل الدراسية.2
.االرالع على قواعد السلوك والمواظبة المرسلة الكترونيا من إدارة المدرسة.3

:  مسؤوليات اسسرة الوقائية
.تحقيق الصحة النفسية لألبناء في ظل جائحة كورونا.1
..(.ليدين غسل ا. التباعد. لبس الكمامة)توعية االبناء بأهمية االلتزام باالحترازات الوقائية المتبعة تجاه جانحة كورونا .2
.االلتزام بمسؤوليات اسسرة الوقائية الواردة في دليل قواعد السلوك والمواظبة لجميت المراحل الدراسية .3
.االرالع على قواعد السلوك والمواظبة المرسلة إلكترونيا من إدارة المدرسة.4

:االستثناءات واإلضافات في الجانب السلوكي)1
إلى ( اسةالحرمان من الدر-النقل إلى مدرسة أخرى -الحسم من درجات السلوك )يتم التوقف عن تطبيق اإلجراءات التالية .1

:حين استقرار الوضت والعودة للحياة الطبيعية, عدا الحاالت التالية
لمدرسة في حال ثبوت ترويج المخدرات أو استخدام اسسلحة أو التحرش الجنسي أو القيادة سفعال الرذيلة والخروج من ا•

د من سالمة للذهاب مت الجنس اآلخر فيتم تطبيق كافة اإلجراءات الخاصة بالمخالفة في حال اقرت اللجنة ذلك وبعد التأك
.ة النفسية وتطبيق كافة اإلجراءات الوقائية من قبل إدارة المدرسة /الطالب

ة المدرسة /ليتم رصد المخالفات السلوكية داخل منصة مدرستي من قبل الهيئة التعليمية واإلدارية وتحويلها الى وكي.2
.ة لتقديم الخدمة االرشادية المناسبة /ة الطالبي/ويحال المتكرر منها للمرشد

في ( 1)لبند رقم التقيد باإلجراءات الواردة في الدليل اإلجرائي لمعالجة المخالفات السلوكية للطلبة مت التقيد بما ورد في ا.3
.ظل الجائحة

االستثناءات/ ثامناً 

واإلضافات لقواعد 

السلوك والمواظبة 

لجميت المراحل 

الدراسية في ظل 

جائحة كورونا
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ة حسب رأي تحويل الطلبة لوحدة الخدمات اإلرشادية التي تتبعها المدرسة في الحاالت التي ال تستجيب لدراسة الحال.4
.اللجنة وتطبيق اإلرشاد الفردي والجمعي عن بعد

.الدرجة اسولىالتنبيه على الطلبة بتطبيق االحترازات الوقائية والصحية وفي حال مخالفة ذلك تطبيق إجراءات مخالفة.5

:االستثناءات واإلضافات في جانب المواظبة)2
رهم الى تطبيق جميت اإلجراءات الواردة في الدليل اإلجرائي تجاه معالجة غياب الطلبة في اسيام التي تستلزم حضو.1

االجتماعي ة في بداية اليوم الدراسي مت اسخذ باالعتبار الوضت النفسي و/المدرسة مت أهمية التواصل مت ولي أمر الطالب
.ة في ظل الجائحة/والصحي للطالب

ة /ة الطالبي/دتكثيف متابعة وحصر حضور الطلبة في منصة مدرستي من قبل المسؤول عن غياب الطلبة والتحويل المرش.2
.بالمتكرر غيابه منهم

لمناسبة للحالة ة لحاالت غياب الطلبة المتكرر وتقديم الخدمات اإلرشادية ا/ة الطالبي/تكثيف دراسة الحالة من قبل المرشد.3
.في ظل الجائحة

عدم الحسم دراسة أسباب غياب الطلبة في اسيام التي تستوجب حضورهم من قبل لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة و.4
نعة ة وعدم وجود مبررات مق/من درجات المواظبة إال في الحاالت التي يثبت فيها اإلهمال والتقصير من قبل الطالب

.للغياب وإثبات ذلك في محضر لجنة التوجيه واالرشاد

االستثناءات/ ثامناً 

واإلضافات لقواعد 

السلوك والمواظبة 

لجميت المراحل 

الدراسية في ظل 

جائحة كورونا



:آلية تنفيذ برنامج اإلرشاد النفسي والسلوكي
شادين تنفياذ خدماة اإلرشاد عان ررياق آلياات التواصال مات وحادة الخدماات اإلرشادية للطلباة وأوليااء أمورهام والمر.1

.   ابة لهاموالمعلمين لمساعدتهم في التغلاب عالى ماا يعترضهام مان صعوباات وتقديام االستشارة اإلرشادية المناس
الستفادة اساتضافة المختصاين في الجواناب النفساية واالجتماعية والتربوياة مان داخال إدارة التعليام أو خارجهاا ل.2

قديام منهاام في اإلجابااة عاالى استفسااارات أولياااء أمااور الطاالبة حااول مشااكالت أبنائهاام في ظل الجائحة وت
.الخدماات الالزماة لهام بواساطة الهاتاف االستشاري أو مان خاالل الوساائط اإللكترونياة

:آلية تنفيذ برنامج الهاتف االستشاري
.  منسوبي التعليم/ أولياء اسمور/تلقاي االستشارات الهاتفياة من الطلبة .1
.عقد شراكات مت الجهات ذات العالقة واستضافة ذوي االختصاص لتقديم االستشارات الهاتفية.2
.تدريب مشرفات الوحدة على آلية الرد واستخدام الهاتف اإلرشادي.3
.التعميم لجميت الماادارس عاان هاتااف الوحاادة ماان خااالل البريد اإللكتروني الرساامي.4

:آلية تنفيذ برنامج دور الوحدة فيما يخص اسسبوع التمهيدي
:على مستوى إدارة التعليم

.إعداد خطة متكاملة لإلشراف والمتابعة اإلرشادية لالستعداد للعام الدراسي.1
.إعااداد آليااة واضحااة لتنفياام واسااتقبال الحاااالت الطالبية.2
(.عن بعد)رعاياة الطلبة المستجدين خاالل اسسابوع اسول والثاني مان بداياة العاام الادراسي .3

برامج وخدمات/ تاسعاً 

وحدة الخدمات 

:اإلرشادية 

وكياإلرشاد النفسي والسل-)

الهاتف االستشاري-

دور الوحدة فيما يخص -

(اسسبوع التمهيدي
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.تنفيم حملة إعالمية للتعريف بوحدات الخدمات اإلرشادية.4
(.عن بعد)وكية تعزيز الوعي لدى المجتمت التربوي بطرق التعامل مت المشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية والسل.5
ل إصدار تعميم من وحدة الخدمات اإلرشادية للمدارس في بداية العام الدراسي يوضل نماذج العمل بالوحدة في ظ.6

.الفروف الراهنة
.رفت التقارير من قبل وحدات الخدمات اإلرشادية لإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي.7

:على مستوى المدرسة
من خالل التواصل المسبق مت اسسرة ( ۱۹-كوفيد)حصر وإحالة الطلبة المتأثرين نفسيا واجتماعيا بجائحة كورونا .1

.وتقديم اسساليب اإلرشادية المناسبة للطلبة
.رصد الحاالت النفسية والصحية للطلبة من خالل التقارير السابقة في العام الماضي.2
(.عن بعد)إعداد خطط عالجية لإلرشاد الجمعي والفردي للطلبة المتأثرين بالجائحة .3
(.عن بعد)الدعم والمساندة النفسية واالجتماعية والتربوية للحاالت المتعثرة خالل اسسبوع التمهيدي .4

ي أو يتم تنفيذ جميت آليات برامج وخدمات وحدة الخدمات اإلرشادية عن رريق منصة مدرست: مالحفة
.حسب الوسائل االلكترونية المتاحة
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برامج وخدمات/ تاسعاً 

وحدة الخدمات 

:اإلرشادية 

وكياإلرشاد النفسي والسل-)

الهاتف االستشاري-

دور الوحدة فيما يخص -

(اسسبوع التمهيدي



المالحق
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.اسبةتأكيدًا سهمية تطبيق اإلجراءات االحترازية يقدم محتوى هذه الخطة عن بعد من خالل المنصات االلكترونية المن

عدد العنوانم
المالحفاتمؤشر التحققدالمنفذ والمسانالمستهدفااليام

البرامج التدريبية المختصة
ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف3(إشراق)اإلرشاد وقت اسزمات 1

د إدارة التوجيه واإلرشا
ي ومركز التطوير المهن

طقة التعليمي في المن
والمحاففة

تدريب المستهدف 
%60بنسبة ال تقل عن 

-
-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف3تعزيز السلوك اإليجابي2
-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف3خصائص النمو3
-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف3الحد من التنمر بين الطلبة 4
الت مهارات الكشف والتدخل المبكر في حا5

-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف3االرفال المعرضين لإلساءة واإلهمال

-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف2فنيات اإلرشاد الفردي والجمعاي6

ية دور المرشد الطالبي في تنمية الدافع7
-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف2لرفت المستوى التحصيلي للطلبة

-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف2فنيات تعديال السالوك8
-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف5اإلرشاد باسقران9

رلبة المشكالت النفسية والسلوكية لدى10
-ة/ة الطالبي/ة, المرشد/ة التربوي/المشرف2(اسسباب والعالج)المرحلة االبتدائية 
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عدد العنوانم
المالحفاتمؤشر التحققدالمنفذ والمسانالمستهدفاسيام

البرامج التدريبية العامة

مهارات التعامل مت البرامج التقنية 1
المشرفة التربوية, المرشدة الطالبية3للتدريب واإلرشاد

د إدارة التوجيه واإلرشا
ي ومركز التطوير المهن

طقة التعليمي في المن
والمحاففة

تدريب المستهدف 
-%60بنسبة ال تقل عن 

لقاءات

المشرفة التربوية, المرشدة الطالبية1االستعداد والتهيئة اإلرشادية1
دإدارة التوجيه واإلرشا
واإلدارات المعنية 
ةباالستعداد والتهيئ

إقامة اللقاء عن بعد 
وحضور ما ال يقل عن 

من المستهدف% 90

يتضمن ألية 
قواعد السلوك 
والمواظبة في 

ظل جائحة 
كورونا المدرسةأولياء اسمور1التثقيف اإلرشادي2
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المالحفاتمؤشر التحققالمنفذ والمساندالمستهدفالعنوانم

االستعداد والتهيئة اإلرشادية1

أولياء اسمور
الهيئات التعليمية 

واإلدارية

إدارة التوجيه واإلرشاد
واإلدارات المعنية باالستعداد

وي, والتهيئة وإدارة اإلعالم الترب
المدرسة 

تب النشر في حسابات المدرسة ومك
ل التعليم وإدارة التعليم وفق دلي

الحوكمة

-
التثقيف اإلرشادي2
-نتعلم بأمان3
-خصائص النمو 4

5
الصحة النفسية في زمن التباعد 

اإلجتماعي
-

-تعزيز السلوك اإليجابي6
-فنيات تعديل السلوك7
-صيلي تنمية الدافعية لرفت المستوى التح8
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الرسائل اإلرشادية

دليل دور اسسرة في تنمية الدافعية لرفت 
التحصيل الدراسي لدى اسبناء

ورشة دور اسسرة في تنمية الدافعية لرفت 
التحصيل الدراسي لدى اسبناء

موشن جرافيك برنامج تنمية الدافعية لرفت 
المستوى التحصيلي للطلبة

https://drive.google.com/drive/folders/1DX7e1IASdxxnbKHfhUUloEv7WRJXi6S1
https://drive.google.com/drive/folders/1Xu9rFUUYhljI285h6fcMoS16ryXMWACX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fV7p29TTBG7q5SdzZVsqgX_f1Xx9grIK?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1qoAf2C0ie0


ي استمارات تقييم برنامج اسسبوع التمهيد
والتهيئة اإلرشادية

برنامج اإلرشاد وقت اسزمات
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برنامج اسسبوع التمهيدي

https://drive.google.com/file/d/1uH3aoYQtDqjYVAaz0iuuE04WdpOeMln8/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xlHEtftwJDCg5HAtjrW4b8JSQPg1fJSz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IKvntXob0NJFle32_86pKkek1XyRGgtx



