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 جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجیا
 

 عمادة شؤون الطلبة
 

 التعریف و المھام 
 

، واحتل��ت موقع��اً 1988الطلب��ة من��ذ تأس��یس الجامع��ة ع��ام أنش��ئت عم��ادة ش��ؤون 

متمیزاً وفاعالً نظراً لطبیعة المسؤولیات الملقاة على عاتقھا، والمھام التي تقوم بھا لخدم�ة 

الطلب��ة، واإلش��راف عل��ى حی��اتھم الجامعی��ة ف��ي مختل��ف المج��االت الثقافی��ة والریاض��یة 

 واألدبیة .

م ف��ي ش��بكة جامع��ة عجم��ان للعل��وم عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة ھ��ي مك��ون حی��وي وھ��ا

تخ���دم فلس���فة الش���بكة  ةوالتكنولوجی���ا تض���طلع بمس���ؤولیات ومھ���ام ذات أبع���اد اس���تراتیجی

ورؤیتھ��ا الش��املة ف��ي األبع��اد الثالث��ة ( التعلیمی��ة والمعلوماتی��ة واالس��تثماریة ) و ف��ي بن��اء 

ن الطالب على أسس تربوی�ة س�لیمة ، وص�قل شخص�یتھ ، وتوس�یع مدارك�ھ ، والكش�ف ع�

مك��امن اإلب��داع لدی��ھ  وتط��ویر قدرات��ھ ، ودفع��ھ للع��ب دور ممی��ز وخ��الَّق ف��ي محیط��ھ 

 االجتماعي و المھني ، حاضرا و مستقبال .

وفي إطار سعي شبكة جامعة عجمان للعل�وم و التكنولوجی�ا ، إلع�داد جی�ل طالب�ي   

و ف��ي متمی��ز ق��ادر عل��ى تحم��ل مس��ؤولیاتھ ، و تحقی��ق ذات��ھ ، س��واء ف��ي الوس��ط الج��امعي أ

المجتمع ، فإن عمادة شؤون الطلبة تعم�ل ب�دأب عل�ى ت�وفیر ك�ل م�ا م�ن ش�أنھ تعزی�ز ھ�ذا 

الھدف ، من خالل خلق المناخ المالئم لتنمیة وصقل شخصیة الطال�ب  وإع�داده اجتماعی�ا 

 ونفسیا وجسدیا وروحیا وتنمیة مھاراتھ وقدراتھ .
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ة العقب�ات الت�ي ق�د وفي سبیل ذلك ، تحرص عم�ادة ش�ؤون الطلب�ة عل�ى ت�ذلیل كاف�

تعترض طریق الطالب ، سواء أكانت عقبات موضوعیة أم ذاتیة ، وتعم�ل عل�ى الموائم�ة 

بین احتیاجاتھ الخاصة ومتطلب�ات الحی�اة الجامعی�ة . وت�ذویب جلی�د الح�واجز النفس�یة ب�ین 

 الطالب و محیطھ األكادیمي .

خط��ة عم��ل  ولتحقی��ق ھ��ذه األھ��داف ، تق��وم عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة ، و م��ن خ��الل

معتمدة تغطي عاما جامعیا كامال ، بجمل�ة م�ن الب�رامج و األنش�طة تط�ال مختل�ف جوان�ب 

 حیاة الطالب الجامعیة ، واالجتماعیة و الترفیھیة و الثقافیة و البدنیة و الروحیة ...

وتح��رص العم��ادة عل��ى ت��أمین أوس��ع مش��اركة طالبی��ة ف��ي جمی��ع من��احي ھ��ذه األنش��طة        

 من التخطیط  و اإلعداد وصوال إلى التنفیذ والتقییم . والبرامج بدءا

كما تشرف عمادة شؤون الطلبة على تش�كیل الجمعی�ات الطالبی�ة والتواص�ل م�ع القی�ادات 

الطالبیة المنتخبة ، وتحرص على أن تعبر ھذه الجمعیات خیر تعبیر عن حاجات القط�اع 

 األوسع من الطلبة ورغباتھم و تطلعاتھم . 

ك ، تق��وم عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة باإلش��راف المباش��ر عل��ى مختل��ف إل��ى جان��ب ذل��

الخدمات المقدمة للطلبة ، من سكن ونقلیات و تغذیة ورعایة ص�حیة وتجھی�زات مكتبی�ة ، 

وتح��رص عل��ى تحس��ین وتط��ویر ھ��ذه الخ��دمات ومراقب��ة أدائھ��ا  و ذل��ك م��ن خ��الل آلی��ات 

 معتمدة في شبكة الجامعة .

 : و فیما یلي تفاصیل تلك المھام

 

 أوال : األنشطة الطالبیة :
 

تطال ھذه األنشطة مختل�ف الن�واحي  اإلبداعی�ة والفعالی�ات الالص�فیة ف�ي حی�اة الطال�ب 

الجامعی��ة ، ویق��وم الجھ��از اإلش��رافي ف��ي عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة والمؤل��ف م��ن مش��رفي 

ل حس�ب األنشطة الثقافیة واالجتماعیة والفنیة والریاضیة بمتابع�ة تنفی�ذ ھ�ذه األنش�طة ، ك�
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اختصاصھ ، مشفوعین بالحرص على تحقیق األھداف المتوخ�اة م�ن األنش�طة، وی�تم ذل�ك 

 في إطار مبدأ المحاسبة و النقد البناء ضمن آلیات عمل عمادة شؤون الطلبة .

 ھذا وینقسم النشاط الطالبي إلى :
 

 األنشطة االجتماعیة : -1
 

، وتھ��دف إل��ى تعمی��ق  وتش��مل كاف��ة األنش��طة ذات الط��ابع االجتم��اعي و اإلنس��اني 

وإب��راز ھ��ذا الجان��ب ف��ي شخص��یة الطال��ب ، و دمج��ھ ف��ي مجتمع��ھ الطالب��ي ، و تفعی��ل 

 وتطویر دوره و مساھماتھ في بنى المجتمع و مؤسساتھ  االجتماعیة .

كما تھ�دف إل�ى تعوی�د الطال�ب عل�ى العم�ل الجم�اعي و التط�وعي ، و تمكین�ھ م�ن جن�ي 

لنش��اط وارتباط��ھ النفس��ي والمعن��وي واألخالق��ي ثم��ار عمل��ھ بیدی��ھ ، عب��ر انخراط��ھ با

 بأھداف ھذا النشاط .

و ھناك جملة م�ن الفعالی�ات و األنش�طة االجتماعی�ة تنظمھ�ا عم�ادة ش�ؤون الطلب�ة عل�ى 

 مدار العام الجامعي ، نذكر منھا :

اس���تقبال الطلب���ة الج���دد وأولی���اء أم���ورھم  ومس���اعدتھم وإرش���ادھم ، وت���ذلیل  •

 ونھا عند بدایة حیاتھم الجامعیة .الصعوبات التي قد یواجھ

إقامة اللقاءات الطالبی�ة وحف�الت التع�ارف بھ�دف كس�ر الح�اجز النفس�ي للطلب�ة  •

 الجدد ودمجھم في محیطھم الجامعي .

اس���تقبال الطلب���ة وأولی���اء أم���ورھم عل���ى م���دار الع���ام الج���امعي ، و االس���تماع  •

ی��اء األم��ور ف��ي لش��كاویھم و محاول��ة إیج��اد الحل��ول المناس��بة لھ��ا . و وض��ع أول

صورة وضع أبنائھم الدراسي و السلوكي ، و إضاءة الجوانب الكفیلة بالنھوض 

 بأوضاع الطلبة مع إیجاد آلیة للتواصل مع أولیاء األمور .

بث روح التكافل االجتماعي بین الطلبة أنفس�ھم ، و بی�نھم و ب�ین ذوي الحاج�ات    •

نس���انیة والخیری���ة ، ف���ي المجتم���ع . وذل���ك  م���ن خ���الل جمل���ة م���ن األنش���طة اإل
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كص���ندوق التكاف���ل االجتم���اعي ، و رعای���ة الیت���یم ، و أطب���اق الخی���ر ، وزی���ارة 

المؤسس���ات والجمعی���ات الخیری���ة بالدول���ة وتق���دیم الھ���دایا والمعون���ات ل���ذوي 

الحاج��ات الخاص��ة . باإلض��افة إل��ى األنش��طة االجتماعی��ة و الخیری��ة الخاص��ة 

م��اعي ،والفعالی��ات الخیری��ة                                 بش��ھر رمض��ان المب��ارك ، كحف��الت اإلفط��ار الج

اإلنسانیة واالجتماعیة الت�ي تق�ام خ�الل أی�ام الش�ھر الفض�یل س�واء داخ�ل الح�رم 

الجامعي أم خارجھ ، كالندوات و المحاضرات الدینی�ة و المس�ابقات الرمض�انیة 

خیری�ة األخ�رى ، واإلفطارات الجماعیة والتبرعات المالیة والعینیة واألعمال ال

 باإلضافة إلى مسابقات حفظ القرآن الكریم وتالوتھ .

إقام���ة العدی���د م���ن األنش���طة الترفیھی���ة ذات الط���ابع المعرف���ي واالجتم���اعي ،  •

كالرحالت التي تستھدف االط�الع عل�ى  المع�الم الحض�اریة و المراك�ز العلمی�ة 

العلمی����ة            والمراف����ق الترفیھی����ة بالدول����ة ، وتب����ادل الزی����ارات م����ع المؤسس����ات 

 والتعلیمیة واالجتماعیة بالدولة .

التع��اون م��ع المؤسس��ات والجھ��ات الرس��میة بالدول��ة إلط��الق حم��الت التوعی��ة  •

األمنی��ة والص��حیة مث��ل حم��الت مكافح��ة المخ��درات والت��دخین وذل��ك الجتث��اث 

 اآلفات االجتماعیة التي تستھدف شریحة الشباب في مجتمعاتنا .

رع بالدم بالتعاون والتنسیق م�ع وزارة الص�حة ، والمش�اركة تنظیم حمالت  للتب •

في  الحمالت والمھرجانات التي تنظمھا الجھات الرسمیة بالدولة مثل مھرج�ان  

 الدفاع المدني وأسبوع المرور وغیرھا .

تنظ��یم ال��دورات التدریبی��ة بھ��دف تط��ویر المھ��ارات الفردی��ة للطلب��ة و قی��اداتھم  •

ف األول��ي ودورات بن��اء وتنمی��ة ال��ذات والشخص��یة الطالبی��ة ، ك��دورات اإلس��عا

القیادیة ، باإلضافة إلى جمل�ة م�ن األنش�طة االجتماعی�ة الت�ي تس�تھدف شخص�یة 

 الطالب وبنیانھ النفسي واالجتماعي وتمتین ارتباطھ بالقیم والمثل العلیا .
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 األنشطة الثقافیة : -2
 

، سلس��لة م��ن األنش��طة ت��نظم عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة ، وعل��ى م��دار الع��ام الج��امعي 

الثقافیة   والفكریة ، ھدفھا تحفیز وإثراء الجانب الثقافي والفكري لدى الطال�ب ، ودع�م 

معارفھ العلمیة واألدبیة التي یكتسبھا م�ن دراس�تھ األكادیمی�ة ، ومحاول�ة بن�اء م�ا یمك�ن 

لب�ة تسمیتھ بالطالب المثقف ، حیث أن الكثیر من المواھب و الطاق�ات الفكری�ة ل�دى الط

قد ال تكشف عنھا مقاعد الدراسة التقلیدیة ، وإنما یتم ذلك عبر المنابر الثقافیة الموازی�ة      

 والتي تحتضن إبداعات ومواھب الطلبة الفكریة واألدبیة والعلمیة .

باإلض��افة إل��ى ذل��ك ، ف��إن عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة وانس��جاما م��ع رؤی��ة و فلس��فة ش��بكة 

نش��طة و الفعالی��ات الثقافی��ة ، برص��ف أرض��یة ثقافی��ة       الجامع��ة ، تس��اھم  عب��ر تل��ك األ

وفكریة أكثر صالبة یستند علیھا الطالب ف�ي عملی�ة تمیی�زه ب�ین الغ�ث و الس�مین ، ب�ین 

الفكر الخالق و الفكر الھدام ، بین الثقافة الراقیة و ثقافة االبتذال ، و الت�ي یتع�رض لھ�ا 

 في حیاتھ الیومیة عبر وسائل مختلفة .

 األنشطة الثقافیة التي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة :و من 

ودع��وة  إقامة سلسلة من المحاضرات و الندوات ذات الطابع الفكري و الثقافي ، •

أس�ماء لھ��ا مكانتھ�ا األدبی��ة و العلمی�ة  ف��ي ھ��ذا المج�ال ، س��واء م�ن داخ��ل ش��بكة 

 الجامعة أم من خارجھا .

ی���ة و العلمی���ة ، و تق���دیم الج���وائز إقام���ة المس���ابقات الثقافی���ة و الفكری���ة ، األدب •

والشھادات ألصحاب النتاجات الممیزة . و ذلك لتحفیز الجوان�ب اإلبداعی�ة ل�دى 

الطلبة و تطویرھا  . و من ذل�ك عل�ى س�بیل المث�ال ، مس�ابقات القص�ة القص�یرة 

والمقال���ة األدبی���ة ، مس���ابقات مض���مار المعرف���ة ، مس���ابقات البح���وث العلمی���ة 

 ات الشعریة .واألدبیة ، والمسابق
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تنظ���یم المع���ارض الثقافی���ة و الفنی���ة المتنوع���ة ، كمع���رض المواھ���ب ، و عق���د  •

 األمسیات الشعریة ، وحلقات الحوار ، ومعرض الكتاب .

تحفیز الطلبة الموھوبین في مج�ال الكتاب�ة واإلع�الم ، عل�ى التواص�ل م�ع مجل�ة  •

 المتنوعة .شبكة الجامعة ، و إثراء مجالت الحائط بكتاباتھم و مساھماتھم 

تش��كیل الف��رق الطالبی��ة المس��رحیة ، وت��أمین مس��تلزمات اس��تمرارھا وتطورھ��ا      •

 وتقدیم عروضھا .

المش��اركة ف��ي المس��ابقات الثقافی��ة والفكری��ة والعلمی��ة الت��ي تطرحھ��ا مؤسس��ات  •

 التعلیم العالي والمؤسسات العلمیة واألدبیة المرموقة على مستوى الدولة .

من األنشطة الثقافی�ة األخ�رى والت�ي تھ�دف إل�ى رف�ع المس�توى  ھذا باإلضافة إلى جملة

 الفكري والثقافي لطلبتنا واكتشاف واحتضان المواھب وصقلھا وتطویرھا .

 

 األنشطة الفنیة : -3
 

تح��رص عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة  عل��ى العنای��ة بالجان��ب الجم��الي وال��ذوقي ف��ي حی��اة 

تق�اء ب�الحس الجم�الي ل�دى الطلب�ة بش�كل الطالب و تنمیة قدراتھ و مواھبھ الفنیة ، واالر

 عام .

ھ��ذا الجان��ب یج��د التعبی��ر ع��ن نفس��ھ م��ن خ��الل اللوح��ات التش��كیلیة والمنحوت��ات 

التعبیریة   وأعمال الزخرفة والدیكور والتصامیم الفنیة والزنك�وغراف ولوح�ات الخ�ط 

 والتصویر الضوئي ، والتي تبدعھا أیادي الطلبة .

المجالت الجداریة ، التي تقدم مضمونا ثری�ا ومفی�دا بش�كل ویندرج ضمن ھذا اإلطار ، 

جمیل وملفت للنظر . لذلك فإن المجالت الجداریة التي یصدرھا الطلبة بش�كل دوري ، 

 تلبس في كل عدد حلة جدیدة ، تزدان بھا  الممرات واألروقة في الحرم الجامعي .

 طة فنیة متنوعة منھا :وعلى مدار العام الجامعي ، تقوم عمادة شؤون الطلبة بأنش
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إقام����ة المع����ارض الفنی����ة المتنوع����ة ، حی����ث یق����وم الطلب����ة بع����رض نتاج����اتھم              •

وإب���داعاتھم الفنی���ة ف���ي المج���االت الفنی���ة المختلف���ة ، كالرس���م والنح���ت والخ���ط 

والزخرف��ة والتص��امیم الفنی��ة والزنك��وغراف والتص��ویر الض��وئي . إل��ى جان��ب 

ة المعارض الفردیة للطلب�ة المتمی�زین ف�ي ن�وع ذلك ، ترعى عمادة شؤون الطلب

من أنواع الفنون ، إدراكا من العمادة لما سیمنح ھذا النوع من المعارض للطلبة 

الموھ��وبین م��ن آف��اق رحب��ة و تجرب��ة جدی��دة ستش��كل دافع��ا و قاع��دة لھ��م ف��ي 

 مستقبلھم و تطویر ھوایاتھم .

ة ب�ین الطلب�ة الموھ�وبین ،   إجراء المسابقات الفنیة وب�ث روح االبتك�ار والمنافس� •

 وذلك في مختلف المجاالت الفنیة .

االش��تراك ف��ي المس��ابقات الفنی��ة الكب��رى الت��ي تق��ام  عل��ى أرض الدول��ة ، حی��ث  •

 یحرص طلبتنا على تحقیق مراكز متقدمة في تلك المنافسات .

تصمیم مجالت الحائط بشكل دوري و بأشكال فنیة جذابة تتناغم فیھا أنواع فنی�ة  •

لفة كالرسم والخط و التص�ویر والتص�میم والزنك�وغراف .. م�ع المعلوم�ات مخت

القیمة و المقاالت التي تھم الطلبة ،حیث تعلق في لوحات خاصة تغطي األمكن�ة 

 الحیویة في ممرات و مداخل الحرم الجامعي  . 

 

 األنشطة الریاضیة : -4
 

طلب�ة ، وھ�و یحظ�ى یعد النشاط الریاضي من أھم أعمدة العمل في عمادة شؤون ال

برعایة خاصة من معالي رئیس شبكة الجامعة الدكتور سعید عبد هللا سلمان . نظرا لم�ا 

للریاضة من دور أساسي في بناء الطالب من الناحیة البدنیة ، وتكامل ھ�ذا البن�اء ذھنی�ا 

 تطبیقا لمقولة  " العقل السلیم في الجسم السلیم " .
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ألنس�ب لتفری�غ طاق�ات الش�باب و تجدی�دھا ، و تنمی�ة إن الریاضة ، ھي الوعاء األھم وا

مھ��اراتھم ، وم��لء أوق��ات ف��راغھم  . وھ��ي عنص��ر ھ��ام ف��ي بن��اء الشخص��یة والت��وازن 

 النفسي .

و كون ھذا كلھ یصب في خدمة استراتیجیة ورؤیة شبكة الجامعة ، فق�د خصص�ت 

ض�یة عل�ى للنشاط الریاضي مساحات واسعة من منشآتھا تس�توعب كاف�ة األنش�طة الریا

اختالف أنواعھا . كمالعب األنشطة الكرویة ( القدم و الید و السلة و الطائرة ) وصالة 

البناء الجسماني و اللیاقة البدنیة المزودة بأحدث أن�واع األجھ�زة الریاض�یة ،فض�ال ع�ن 

حوض للسباحة ، و صاالت األلعاب األخ�رى كالش�طرنج و البلی�اردو وك�رة المض�رب 

عل��ى م��دار الع��ام ت��نظم عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة جمل��ة م��ن األنش��طة و ألع��اب الق��وى .و 

 الریاضیة ، منھا :

إقام��ة البط��والت عل��ى مس��توى ف��رق الكلی��ات ف��ي ش��بكة الجامع��ة ، و ذل��ك ف��ي  •

 مختلف األلعاب .

تشكیل الف�رق الریاض�یة الخاص�ة بش�بكة الجامع�ة ، و اإلش�راف عل�ى إع�دادھا  •

 وتدریبھا  بشكل متواصل .

بط�والت والمس�ابقات الریاض�یة الت�ي تنظمھ�ا مؤسس�ات التعل�یم االشتراك في ال •

العالي والمدیریات الریاض�یة ف�ي الدول�ة ، حی�ث غالب�ا م�ا یحص�د العب�و ش�بكة 

 الجامعة ومنتخباتھا  میدالیات و كؤوس المراكز المتقدمة .

االعتناء بصحة الطال�ب ولیاقت�ھ ، وتط�ویر مھارات�ھ ، م�ن خ�الل تنظ�یم ب�رامج  •

 نیة و دورات في ألعاب القوى واأللعاب الفردیة والسباحة .للیاقة البد

االعتناء بالمنشآت الریاض�یة والح�رص عل�ى  أن تك�ون ف�ي كام�ل جاھزیتھ�ا ،  •

  وتحدیث األجھزة والمعدات الریاضیة وضمان سالمتھا وسالمة مستخدمیھا .
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 ثانیا : الجمعیات الطالبیة :
 

تخ�ب م�ن القط�اع األوس�ع م�ن طلب�ة ش�بكة الجمعیة الطالبیة  ھي تشكیل طالبي من

ط�الب    7إل�ى  6عجمان للعلوم والتكنولوجیا . ویبلغ عدد أعضاء الجمعیة الواحدة م�ن 

من مختلف الكلیات . وتتبع الجمعیات مباشرة لعمادة ش�ؤون الطلب�ة حی�ث تعتب�ر راف�دا 

یج أساس��یا ودعام��ة م��ن دع��ائم النش��اط الطالب��ي ، وجس��را ھام��ا وحیوی��ا ی��دخل ف��ي نس��

 العالقة التفاعلیة ما بین الطالب والجامعة والمجتمع .

تتش���كل الجمعی���ات الطالبی���ة وفق���ا لتن���وع مواھ���ب واھتمام���ات الطلب���ة و می���ولھم 

 وحاجاتھم ،

 لذلك ھي  خیر معبر عن تطلعات الطلبة ورغباتھم ، كونھا جزءا ال یتجزء منھم .

 تالي :و بشكل عام فإن أھداف الجمعیات الطالبیة تتمثل في ال

 . ضمان أوسع مشاركة طالبیة في األنشطة  ، واالرتقاء بھا 

 .بث روح التعاون والتكافل بین الطلبة ، وتنمیة الشعور بالمسؤولیة لدیھم 

  م��د ی��د الع��ون للطلب��ة الج��دد وتق��دیم  النص��ح واإلرش��اد لھ��م ، ومس��اعدتھم عل��ى

 التكیف مع وضعھم الجدید .

 رغباتھم ، ونقل اقتراحاتھم و شكاویھم التعبیر عن آراء الطلبة وحاجاتھم و. 

  التواصل الدائم مع المشرفین ف�ي عم�ادة ش�ؤون الطلب�ة  ووض�عھم ف�ي ص�ورة

 أوضاع الطلبة و متابعة المستجدات .

 . تنظیم اللقاءات الدوریة مع عمید شؤون الطلبة وإدارة شبكة الجامعة 

 �ین الطلب�ة الج�دد  تنظیم لقاءات التعارف  بین الطلبة وكس�ر الح�واجز النفس�یة ب

 ومجتمعھم الجدید .

 .  تشجیع الطلبة على التفوق الدراسي وااللتزام بقوانین ولوائح شبكة الجامعة 
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  ح�ث الطلب��ة عل��ى االلت��زام بمك��ارم األخ�الق والمث��ل و المب��ادئ الت��ي دع��ا إلیھ��ا

 الدین اإلسالمي .

جامع��ة  و ب��دورھا ف��إن عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة ، و بن��اء عل��ى فلس��فة و رؤی��ة ش��بكة

عجمان للعلوم و التكنولوجیا ، تواظب على اإلشراف على عمل الجمعیات الطالبی�ة ،         

ومراقبة أداء أعضاءھا ، وتحرص على أن یكون ھذا األداء ف�ي  المس�توى المطل�وب 

و معبرا عن حاجات الطلبة . ومن أجل ذلك تنظم العمادة سلسلة من ال�دورات القیادی�ة 

ویریة للقیادات الطالبی�ة بھ�دف رف�ع أدائھ�م ، و تنمی�ة ال�روح القیادی�ة والتثقیفیة و التط

 لدیھم . والجمعیات الطالبیة  ھي : 

 الجمعیة االجتماعیة :  -1
وتھتم بالجانب االجتم�اعي واإلنس�اني م�ن حی�اة الطال�ب ، وتعم�ل عل�ى تطویروتفعی�ل 

خ�الق الحمی�دة وعم�ل العالقة ما بین الطالب والجامعة والمجتمع المحیط  ، وتدعیم األ

 الخیر . وترفد المحور االجتماعي من أنشطة عمادة شؤون الطلبة .

 الجمعیة الثقافیة : -2
وتھتم بالحیاة الفكریة والثقافیة واألدبیة لدى الطلب�ة ، وتعم�ل عل�ى إب�راز م�واھبھم 

 وتوظیفھا على نحو أمثل . وذلك من خالل عقد األمسیات الثقافیة و تنظیم المعارض 

وتوس��یع المش��اركة الطالبی��ة ف��ي األنش��طة الثقافی��ة وتش��جیعھم عل��ى المطالع��ة ومتابع��ة 

اإلص�دارات األدبی��ة والفكری�ة ، والبح��ث ع��ن أص�حاب المواھ��ب ف�ي مج��االت الكتاب��ة 

األدبیة والفكریة والشعریة  من الطلبة لتشجیعھم و إش�راكھم ف�ي الحی�اة الثقافی�ة لطلب�ة 

  الجانب الثقافي في أنشطة العمادة .  شبكة الجامعة . و ترفد الجمعیة
 الجمعیة الفنیة : -3

وتقوم بالكشف عن أصحاب المواھب والمیول الفنی�ة ، عل�ى اخ�تالف أنواعھ�ا ف�ي 

الرسم والنحت والزخرف�ة والخ�ط والتص�ویر والتص�امیم الفنی�ة ، وإبرازھ�ا ورعایتھ�ا 

ف��ي المس��ابقات  وص��قلھا . وت��نظم المع��ارض الفنی��ة  ودورات الرس��م والخ��ط وتش��ارك
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والمعارض الخارجیة ، وتصمم و تنسق  مجالت الحائط واللوح�ات اإلرش�ادیة وترف�د 

 الجانب الفني من أنشطة عمادة شؤون الطلبة .

 الجمعیة الریاضیة : -4
و تھ��تم بتنمی���ة المھ���ارات الریاض���یة للطلب���ة ، ورف���د ف���رق ش���بكة الجامع���ة  بھ���ذه 

مس��ابقات الریاض��یة ب��ین الطلب��ة ، وتح��ث المھ��ارات وتس��اھم ف��ي تنظ��یم البط��والت وال

الطلبة على االشتراك في األنشطة الریاضیة وتنظم  دورات اللیاقة البدنیة ، وتحرص 

 على  سالمة المنشآت والمعدات الریاضیة كونھا ملك للطالب أوال وأخیرا .

 و ترفد الجانب الریاضي من أنشطة العمادة .

 ثالثا : الخدمات الطالبیة :
 

عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة متابع��ة كاف��ة الخ��دمات الت��ي تق��دمھا ش��بكة الجامع��ة تت��ولى 

والشركات العاملة فیھا للطلب�ة ، و تق�وم باإلش�راف علیھ�ا ، واس�تطالع آراء الطلب�ة ح�ول 

واق��ع تل��ك الخ��دمات والنظ��ر ف��ي أی��ة مقترح��ات لتطویرھ��ا و تحس��ینھا بم��ا ینس��جم وراح��ة 

 الطلبة .

الب��ي ، النقلی��ات ، الرعای��ة الص��حیة ، مط��اعم الطلب��ة و م��ن تل��ك الخ��دمات : اإلس��كان الط

 المساجد ، ومكاتب الخدمات األخرى .

 مساكن الطلبة : •
انطالقا من رؤیة شبكة جامعة عجمان للعل�وم و التكنولوجی�ا . تح�رص ش�بكة الجامع�ة 

عل��ى ت���وفیر ك��ل م���ا یخ��دم إنج���اح العملی���ة التعلیمی��ة بم���ا ف��ي ذل���ك ت��أمین راح���ة الطلب���ة 

لما في ذل�ك م�ن انعك�اس إیج�ابي عل�ى عط�ائھم الدراس�ي . و تحظ�ى مس�اكن واستقرارھم 

الطلب��ة باألولوی��ة ف��ي اھتمام��ات ش��بكة الجامع��ة ألن س��كن الطال��ب ھ��و العنص��ر األس��اس 

لراحت�ھ واس�تقراره النفس�ي . وخاص�ة ألولئ�ك الطلب��ة الق�ادمین م�ن إم�ارات الدول�ة أو م��ن 

 الدول المجاورة .
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مؤسسة مستقلة تعن�ى بت�أمین مس�اكن مریح�ة ومناس�بة للطلب�ة  وبناء على ذلك ، تم تأسیس 

تحت��وي عل��ى جمی��ع المراف��ق الض��روریة ، كالمط��اعم الت��ي تق��دم ث��الث وجب��ات یومی��ا ،       

والكافتیری��ا ، وص��الة االنترنی��ت ، باإلض��افة إل��ى الن��ادي الص��حي ، والمین��ي مارك��ت ،       

 عار رمزیة .و جمیع تلك المرافق تقدم خدماتھا للطلبة  بأس

إض���افة إل���ى ذل���ك ، تق���دم مؤسس���ة الس���كن خ���دمات مجانی���ة للطلب���ة ، كالم���اء والكھرب���اء           

وخدمات الصیانة والنظاف�ة وص�االت تلفزی�ون وغ�رف للم�ذاكرة ومكتب�ات الثقاف�ة العام�ة  

 المزودة بالكتب الشیقة والمفیدة التي تثري ثقافة الطلبة و الصحف الیومیة .

 ریاضي ، یتوفر في المساكن ، صاالت أللعاب الشطرنج و التنس .وفي الجانب ال

و یجري العمل حالیا عل�ى إنش�اء مالع�ب ریاض�یة و ح�وض س�باحة ف�ي مواق�ع الس�كنات 

 كما یوجد في السكن مسجد للصالة مزود بمكتبة دینیة .

 باإلضافة  إلى ذلك ، ما تمتاز بھ مساكن الطلبة من أن :

عل���ى أح���دث ط���راز ، ومؤثث���ة ب���أجود األث���اث جمی���ع الغ���رف مص���ممة ومجھ���زة  -

المف��روش  م��ن أس��رة و خ��زن و مكات��ب و كراس��ي و تكیی��ف و ثالج��ات و أف��ران 

 الغاز.. بما یؤمن للطلبة المقیمین مناخا مالئما و راحة تامة .

اإلشراف على الطلب�ة والس�كن بش�كل متواص�ل ل�یال ونھ�ارا ، م�ن خ�الل مش�رفین  -

 ومشرفات مؤھلین لھذا الغرض .

سائل نقل مریحة و آمنة تنقل الطلبة من المساكن ألم�اكن الدراس�ة وب�العكس كم�ا و -

تقلھ��م للتبض��ع والتس��وق وال��رحالت العلمی��ة والترفیھی��ة و كاف��ة األنش��طة خ��ارج 

 السكن .

إن عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة ، تت��ابع وبش��كل دائ��م ك��ل م��ا یتعل��ق بالس��كنات ، ویق��وم عمی��د 

ع الس���كنات ولق���اء الطلب���ة واالس���تماع لكاف���ة ش���ؤون الطلب���ة بزی���ارات میدانی���ة لمواق���

الشكاوي المتعلقة بالخدمات المقدمة من مؤسسة اإلسكان ، وتستقبل تقاریر المش�رفین 
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والمش��رفات ح��ول أوض��اع الطلب��ة ف��ي الس��كنات ، وتعم��ل عل��ى ح��ل اإلش��كالیات الت��ي 

 تحدث بالطریقة المناسبة والفعالة والتي تحقق راحة الطلبة.

 النقلیات : •
ى عملی��ة نق��ل الطلب��ة م��ن وإل��ى مب��اني ش��بكة الجامع��ة مؤسس��ة نق��ل تابع��ة لش��بكة تت��ول

الجامع��ة ، تمتل��ك أس��طوال كبی��را م��ن الح��افالت المختلف��ة األحج��ام والم��زودة بك��ل وس��ائل 

الراحة         واألم�ان . ویس�ھر عل�ى ھ�ذه الخدم�ة ط�اقم مؤھ�ل م�ن الس�ائقین والمش�رفین 

 واإلداریین العاملین في المؤسسة .

ومھمة ھ�ذه المؤسس�ة تتح�دد بنق�ل الطلب�ة م�ن مق�ر إق�امتھم داخ�ل الدول�ة وم�ن مق�رات 

السكن الطالبي إلى الحرم الجامعي لحضور محاضراتھم بش�كل ی�ومي . وتق�وم المؤسس�ة 

 رحلة یومیا لھذا الغرض ، باإلضافة  لتسییر حافالت للتسوق . 50بتسییر أكثر من 

ت��ؤمن المؤسس��ة عملی��ة نق��ل الطلب��ة إل��ى أم��اكن و بالتنس��یق م��ع عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة ، 

األنش��طة خ��ارج ش��بكة الجامع��ة ، كالزی��ارات وال��رحالت العلمی��ة والترفیھی��ة وحض��ور 

الن��دوات والمحاض��رات والم��ؤتمرات الطالبی��ة وجمی��ع األنش��طة الت��ي تق��وم بھ��ا العم��ادة       

ساعة ح�افلتین  24وكلیات الشبكة . باإلضافة لذلك ، تخصص مؤسسة النقل على مدار ال

 للطوارئ ولخدمة طالبات السكن الجامعي .

 و یتجلى دور عمادة شؤون الطلبة في ھذا الشأن بما یلي :

التنسیق مع المؤسسة في عملی�ة نق�ل الطلب�ة للمش�اركة باألنش�طة عل�ى اخ�تالف أنواعھ�ا    -

 وفي أماكن انعقادھا .

سة ومراجعة المؤسس�ة ف�ي ح�ال استطالع آراء الطلبة حول الخدمات التي تقدمھا المؤس -

 ورود أي مشكلة للعمادة .

حل اإلشكاالت التي تحدث مع الطلبة بالتنسیق مع المشرفین والمشرفات الذین یطلع�ون  -

 العمادة عن سیر العمل ویقدمون تقاریرھم في حال حدوث أیة مشكلة .
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ناك ، للوص�ول التطویر المستمر في عمل المؤسسة وخدماتھا وأداء الجھاز اإلشرافي ھ -

 إلى أعلى مستویات الراحة واألمان للطلبة الذین یستفیدون من ھذه الخدمات .

 العیادات الصحیة : •
حرص�ا منھ�ا عل�ى س�المة طلبتھ�ا و التعام�ل م�ع أي حال�ة مرض�یة طارئ�ة ، أقام�ت ش�بكة 

الجامعة في مقراتھا ، وحدات الرعای�ة الص�حیة ، تت�ولى مس�ؤولیة الكش�ف الطب�ي للطلب�ة   

 الج الحاالت المرضیة الطارئة ، إضافة للعدید من المھام الصحیة األخرى . وع

 ممرض و ممرضة . 41أطباء و  4و یتكون طاقم الوحدات الصحیة من 

و تنسق ھ�ذه العی�ادات م�ع عم�ادة ش�ؤون الطلب�ة ، عملیاتھ�ا التوعوی�ة ومتطلب�ات الرعای�ة 

 ھماتھا أیضا :الصحیة واإلرشادات الطبیة بین صفوف الطلبة . و من م

 تقدیم اإلرشادات الصحیة العامة للمستجدین من الطلبة عند إجراء الفحص الطبي . -

عم��ل مل��ف لك��ل طال��ب و طالب��ة عن��د تس��جیلھم بالجامع��ة ، یش��مل ھ��ذا المل��ف ، البیان��ات  -

باإلضافة إلى البیانات الشخصیة لكل طالب وطالب�ة ، وتوص�یف للح�االت المرض�یة الت�ي 

ك التي یتعرضون لھا أثناء الدراس�ة ، و الت�اریخ المرض�ي وس�جل مواعی�د مروا بھا ، وتل

الزی��ارات للعی��ادة والعالج��ات الت��ي یخض��عون لھ��ا والعق��اقیر الت��ي یتناولونھ��ا ومالحظ��ات 

 الطبیب ...

تدقیق الشھادات المرضیة التي ترد للعیادات من قبل الطلبة للحص�ول عل�ى ع�ذر مب�رر  -

 متحانات والتصدیق علیھا .لغیابھم عن المحاضرات أو اال

 التنسیق مع عمادة شؤون الطلبة في برامج التوعیة الصحیة للطلبة . -

وتقوم عمادة ش�ؤون الطلب�ة بح�ث الطلب�ة عل�ى مراجع�ة الوح�دات الص�حیة ف�ي مق�راتھم ،    

وتساھم في إنجاح البرامج اإلرش�ادیة و االھتم�ام بالص�حة العام�ة ، واالبتع�اد ع�ن ك�ل م�ا 

 لصحة الطالب و یؤثر سلبا على أدائھ الدراسي .  یسبب ضررا

وتق��وم العم��ادة بالتنس��یق م��ع الوح��دة الص��حیة بعق��د الن��دوات الص��حیة وتعلی��ق اللوح��ات 

اإلرشادیة وتوزیع االستبیانات التي تتناول تعامل الطلبة مع  قضایا الصحة العام�ة مث�ل ، 
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وممارس�ة الریاض�ة وأس�الیب الغذاء الصحي والنظافة وساعات النوم والس�ھر والمنبھ�ات 

القراءة الصحیحة وإلى ما ھنالك من قضایا تؤثر على أداء الطلبة الدراسي وتزید أو تح�د 

من استیعابھم و تحصیلھم العلم�ي . باإلض�افة إل�ى برن�امج ص�حي خ�اص بش�ھر رمض�ان 

 یتناول بیان فوائده على الصحة .

 مؤسسة ( سمارت ) للمطبوعات  •

، لت�وفیر الخ�دمات األساس�یة الت�ي یحتاجھ�ا الطلب�ة داخ�ل أتى إنشاء ھذه المؤسس�ة 

الحرم الج�امعي ، حی�ث ت�ؤمن مؤسس�ة ( س�مارت) للطلب�ة ، التجھی�زات المكتبی�ة والكت�ب 

العربی��ة واألجنبی��ة ، والقرطاس��یة ، وبرمجی��ات الحاس��ب اآلل��ي ، والتص��ویر والطباع��ة 

أح�دث أجھ�زة التص�ویر  والتجلید ، إض�افة إل�ى تق�دیم خدم�ة التص�ویر الض�وئي باس�تخدام

الض��وئي . كم��ا ت��وفر المؤسس��ة للطلب��ة ، الكت��ب الجامعی��ة المق��ررة لجمی��ع التخصص��ات ، 

بأسعار تقل عن مثیالتھا في السوق المحل�ي ، حی�ث ی�تم ش�راء الكت�ب م�ن الناش�ر مباش�رة 

 وھذا ما یؤدي إلى خفض في تكلفة الكتاب و توصیلھ للطالب بثمن مناسب .

الطلب�ة خ�دمات المؤسس�ة ع�ن كث�ب ، وتق�وم بمراجع�ة الق�ائمین عل�ى وتتابع عمادة شؤون 

عملھا عند حدوث أي شكوى أو تأخیر في الخ�دمات . كم�ا تح�رص عل�ى وص�ول الكت�اب 

المقرر للطالب في وقتھ و تراجع مع إدارة المؤسسة اإلجراءات الكفیلة بتطویر العمل لما 

 فیھ مصلحة للطالب و الجامعة .

 الخدمات األخرى : •
لى جانب ذلك تتابع عمادة شؤون الطلبة كافة الخدمات األخرى ومنھا ، المط�اعم إ

والمساجد والصیانة والنظافة واألمن الجامعي داخل الحرم الجامعي ، حیث تحرص على 

 أن تقدم ھذه الخدمات للطلبة وعلى أكمل وجھ ، و من ذلك :

روط الص��حیة بم��ا یش��مل مراقب��ة أداء المط��اعم داخ��ل الح��رم الج��امعي ومالءمتھ��ا للش�� -

 وجبات الغذاء والمكان والعاملین في المطاعم . ومتابعة شكاوى الطلبة في ھذا الشأن .

 سالمة محتویات المسجد و نظافة مرافقھ . -
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التنس��یق م��ع األم��ن الج��امعي ومتابع��ة اإلش��كاالت والش��كاوى ، والح��رص عل��ى التعام��ل  -

 الحضاري مع مشاكل الطلبة .

فة وصیانة القاعات الدراسیة وجمی�ع المراف�ق الت�ي یس�تخدمھا الطلب�ة الحرص على نظا -

ومراجع���ة ش���ركات التنظی���ف والص���یانة داخ���ل الح���رم الج���امعي لمعالج���ة أي مش���كلة أو 

 شكوى.

ھذا و تقوم عمادة شؤون الطلبة بعمل استبانات خاص�ة  ت�وزع عل�ى الطلب�ة تق�یم بموجبھ�ا 

م�ل بھ�ا لم�ا فی�ھ مص�لحة الطلب�ة وش�بكة مستوى الخدمات وجودتھا ومقترح�ات تط�ویر الع

 الجامعة .

 رابعا : وحدة الخدمات اإلرشادیة و اإلرشاد النفسي :
 

انطالق��ا م��ن رؤی��ة و فلس��فة ش��بكة جامع��ة عجم��ان للعل��وم و التكنولوجی��ا ، باعتب��ار 

الطالب ھ�و مح�ور العملی�ة التعلیمی�ة و التربوی�ة ، فق�د عم�دت ش�بكة الجامع�ة إل�ى تأس�یس 

 ات اإلرشادیة و اإلرشاد النفسي ، التابع لعمادة شؤون الطلبة .وحدة الخدم

وق����د ج����اء إنش����اء وح����دة اإلرش����اد النفس����ي لتلبی����ة المتطلب����ات و االحتیاج����ات النفس����یة                

واالجتماعیة و الشخصیة للطلبة ، و لمعالجة المشكالت و الصعوبات التي تواجھھم عل�ى 

 اختالف مستویاتھم الدراسیة .

م وحدة الخدمات اإلرشادیة و اإلرشاد النفسي ، فریق متمی�ز م�ن المختص�ین وتض

العاملین في شبكة الجامعة من حملة شھادة الدكتوراه في علم ال�نفس االجتم�اعي  ، و ذوو 

 كفاءة و درایة في عملیة اإلرشاد النفسي .

ح��دة و م��ن الناحی��ة العملی��ة ، ف��إن ھ��ذه الوح��دة تنقس��م إل��ى وح��دتین إرش��ادیتین ، و

 إرشاد الطالب ، ووحدة إرشاد الطالبات . و تتبع الوحدتان لعمید شؤون الطلبة مباشرة .

الت��ي تخض��ع لإلرش��اد  تو ذل��ك بھ��دف الوص��ول إل��ى أفض��ل النت��ائج  ف��ي معالج��ة الح��اال

النفسي  ، باعتبار أن التحدیات التي تواجھ الطالبات قد تختلف عن مثیالتھ�ا عن�د الط�الب 

دة إرشاد الطالبات قد أعطیت لعنص�ر نس�ائي حت�ى یتس�نى للطالب�ات حتى إن مسؤولیة وح
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التعبیر بحریة عن المتاعب النفسیة و المص�اعب الت�ي ت�واجھھن ، و ك�ذلك األم�ر بالنس�بة 

 للطالب .

 أھداف وحدة الخدمات اإلرشادیة و اإلرشاد النفسي : 

دراس�ي ، تستقبل ش�بكة جامع�ة عجم�ان للعل�وم و التكنولوجی�ا م�ع بدای�ة ك�ل فص�ل 

أفواج��اً م��ن الطلب��ة الج��دد ، ك��ل واح��د م��نھم یحم��ل س��متھ الشخص��یة و النفس��یة المح��ددة ، 

رسمت مالمحھا طبیعة الحیاة االجتماعی�ة و خبرات�ھ الشخص�یة ، و البیئ�ة الت�ي ع�اش ف�ي 

المجتم��ع ) قب��ل أن یخ�وض غم��ار تجربت��ھ الجدی�دة ف��ي الحی��اة  -المدرس�ة -كنفھ�ا ( األس��رة

 الجامعیة .

ج��د أن الموق��ف ذات�ھ ال��ذي یتع��رض ل�ھ مجموع��ة م��ن الطلب�ة ، ق��د ال یواج��ھ ل�ذلك ن

بردة فع�ل متس�اویة م�ن ق�بلھم ، و إنم�ا تأخ�ذ ردات الفع�ل أش�كاال متباین�ة ، تبع�ا لشخص�یة 

الطال��ب وبنیت��ھ النفس��یة و خلفیت��ھ الثقافی��ة و االجتماعی��ة ، و ق��د تأخ��ذ ردات الفع��ل أش��كاال 

 انفعالیة مرضیة .

و معالجتھ��ا م��ن خ��الل مرش��دین  تب��د م��ن التص��دي لھ��ذه الح��االم��ن ھن��ا  ك��ان ال

متخصص���ین ق���ادرین عل���ى فھ���م و تش���خیص الحال���ة اإلش���كالیة  الت���ي یعانیھ���ا الطال���ب و 

 مساعدتھ في حلھا   وتجاوزھا .

 و فیما یلي أھم  أھداف وحدة اإلرشاد النفسي :

ھ الجامعی�ة ، و ف�ي . مساعدة الطالب في التغلب عل�ى الص�عاب الت�ي یواجھھ�ا ف�ي حیات� 1

 باإلحباط  و التعامل السلبي و ضبط انفعاالتھ . رتخلصھ من الشعو

 . رفع مستوى الكفاءة لدى الطالب و تنمیة مھاراتھ . 2

. تعویده على اتخاذ القرارات الصائبة في ش�تى  ن�واحي حیات�ھ االجتماعی�ة  والشخص�یة 3

 وزیادة الثقة بنفسھ .

 بالمجتمع الجامعي و تفاعلھ مع المحیط . . تمتین أواصر االرتباط4    

 . تلبیة االحتیاجات  النفسیة و االجتماعیة و الشخصیة للطلبة .5    
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. دفع الطالب لزیادة مستوى تحصیلھ العلمي و األكادیمي و إنجازه لمتطلبااستمراره       6  

كلة وتخرجھ عبر رسم صورة مشرقة  لمستقبلھ بعد التخرج ، والتغلب عل�ى أي مش�

أكادیمی�����������ة ق�����������د تس�����������بب الش�����������عور باإلحب�����������اط لدی�����������ھ ، كاإلن�����������ذارات                                                                 

 األكادیمیة، و الرسوب في مساق معین ، و صعوبة تكیفھ مع المحاضر .. .

ال��وعي . تعم��یم األس��الیب الحض��اریة والعلمی��ة ف��ي التعام��ل م��ع الطلب��ة ، و زی��ادة 7    

واالھتم���ام بمش���اكل الطلب���ة و خاص���ة ل���دى اإلداری���ین و أعض���اء ھیئ���ة الت���دریس 

 والمھتمین بشؤون الطلبة .

. العم��ل عل��ى بن��اء شخص��یة مس��تقلة للطال��ب ، و مندمج��ة ف��ي دائ��رة حرك��ة المجتم��ع  8    

 الطالب��ي  المتج��انس و المتن��اغم م��ع البیئ��ة الجامعی��ة ف��ي كاف��ة تكویناتھ��ا البنیوی��ة  و زی��ادة

 الشعور باالنتماء السترتیجیة  شبكة جامعة عجمان و فلسفتھا التعلیمیة .
 

 آلیة عمل وحدة الخدمات اإلرشادیة و اإلرشاد النفسي : 

تصنف مھنة اإلرشاد النفسي  على أنھا مھنة شاقة ، و تحكمھا جملة من الض�وابط 

المرش��دون  واألخالقی��ات ، و قائم��ة عل��ى أس��س و ش��روط علمی��ة ، و یتطل��ب أن یتمت��ع 

النفسیون بمقدار عال م�ن الكف�اءة و الخب�رة ، حی�ث أنھ�م یتع�املون م�ع أنم�اط مختلف�ة م�ن 

 الشخصیات و المواقف اإلنسانیة و االجتماعیة .

ومن المزایا التي یتمتع بھا المرشد النفسي ، أنھ مستمع جید  حین یص�غي للطال�ب 

ال�ب  بالس�لبیات و الن�واقص وھو یتحدث عن مشكلتھ ، وھو متح�دث لب�ق ح�ین یواج�ھ الط

ویأخذ بیده نحو شط األم�ان  ، وھ�و أم�ین وص�ادق  ح�ین یتعل�ق األم�ر بس�ریة المعلوم�ات  

التي یبوح بھا الطلبة للمرشدین ، وھ�و ص�ریح وم�ریح  ح�ین یب�دد غی�وم القل�ق و الخ�وف         

        والش��عور بع��دم االرتی���اح  الت��ي تس���یطر عل��ى الطال���ب ، ویش��جعھ عل���ى ط��رح مش���كلتھ  

 والتفاعل مع المرشد بأریحیة و دون وجل .  

 و من أجل الوصول إلى أفضل النتائج في عمل وحدة اإلرشاد النفسي ، تقوم الوحدة 
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 بسلسلة من اإلجراءات و الخطوات تبدأ بـ :

حمالت استبیانیة متعددة  في ص�فوف الطلب�ة، و ذل�ك للوق�وف عل�ى الوض�ع الع�ام  •

 للطلبة .

اصة للطلبة الذین یخضعون لعملیة اإلرشاد النفس�ي ، تحت�وي عل�ى  إنشاء ملفات خ •

استمارات مدروسة بعنایة فائقة ، تحت�وي عل�ى مجموع�ة م�ن األس�ئلة ذات الص�لة 

بالوض��ع الج��امعي و االجتم��اعي للطال��ب ، و عالقات��ھ االجتماعی��ة  عل��ى مس��توى 

ان�ت مش�كالت األسرة و الجامعة و المھنة ، و المشكالت التي یتعرض لھا سواء ك

اجتماعی��ة أم أكادیمی��ة ، و وض��عھ الص��حي ، و عادات��ھ المستأنس��ة ، الحس��نة منھ��ا   

 والسیئة ، و  ھوایاتھ و مواھبھ و طریقة تعاملھ معھا ..الخ .

المقابل��ة الشخص��یة م��ع الطال��ب ، لتش��خیص و توص��یف حالت��ھ ، و تحدی��د الخدم��ة  •

 المناسبة الحتیاجاتھ .

ب�ة ، لتك�وین عالق�ة ثق�ة م�ع الطال�ب و طرح�ھ لمش�كلتھ الجلسات اإلرش�ادیة المتعاق •

 للوصول إلى فھم جید و مشترك لطبیعة المشكلة و طرق عالجھا .
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