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 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 الخدمات النفسية والتوجيه واإلرشاد

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 واإلرشادالتوجيه و دمات النفسيةاخل. 6

 نظرة عامة
 المسؤولية والتوجيه واإلرشاد، بما فيها النفسية الخدمات تقديماألمور المتعلقة ب واإلجراءات الخاصة بها هذه السياسة لصِّ فَ تُ 
 .السجالت وحفظ لسريةوا واجباتوال الحقوقو

 مجال التطبيق
 المسجلين في الجامعة. ةبلجميع الططبق هذه السياسة على ت

 الهدف
. تطوير الذات واالرتقاء بالصحة النفسية لجميع الطلبة في الجامعة إلىتهدف خدمات الدعم النفسي واإلرشادي في الجامعة 

 . السياسة الخدمات المقدمة كما تقدم إرشادات لمستخدمي الخدمةهذه تشرح و

 السياسة
هم على تحصيل قات الشخصية التي قد تؤثردعم قدراتهم لتجاوز المعوو تلتزم الجامعة بتعزيز التطوير الشخصي للطلبة )1

 .للطالب التجربة الجامعيةبحيث تؤدي إلى دعم وتحسين  خدمات الدعم النفسي واإلرشاديم . وتصمَ لعلميا

 .اإلرشادة والتوجيه وخدمات النفسياليحق لجميع طلبة الجامعة الحصول على  )2

برامج و التواصل الخارجي،و ،اإلرشادفي الجامعة برامج تلبي احتياجات الطلبة، وبرامج  مركز اإلرشاديقدم  )3
 ة.يبيئة الجامعالفي تعزيز  عاملين، والبحوث التي تدعم جهود أعضاء هيئة التدريس والبقاءاالست

لمناقشة القضايا واالهتمامات المتعلقة بتطوير الذات، والتعامل مع الضغوط  لبةالفرصة للط مركز اإلرشاديتيح  )4
كما يوفر المركز  .كاديميألفضل مستويات التحصيل اأزمات، وذلك لتحقيق ألوا ،وإدارة الوقت ،والمشاكل الصحية

 معتمدة لمزيد من التشخيص والعالج.و خدمات التحويل إلى جهات خارجية متخصصة
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 رقم السياسة المرتبطة  06- ش.ط

 الطلبةدليل إجراءات عمادة شئون 
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
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 2 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

 رشادالتوجيه واإلو النفسيةاخلدمات  - )6السياسة رقم ( جراءاتإ

 ھميعرفھم على حقوق ،يصغي لھم ،بالتعامل بأسلوب مھني وحضاري مع جميع المتعاملين مركز اإلرشاديقوم  )1
 حكام مسبقة.أتعامل معھم بشفافية دون ي، وھموواجبات

 لى جھات خارجية مختصة.إبإبالغ العمالء بتوفر خدمة التحويل  مركز اإلرشاديقوم  )2

 .حدود اإلمكانيات المتاحة بالجامعةفي للعمالء بتوفير الموارد والمعلومات المطلوبة  اإلرشادمركز يقوم  )3

ً العاملين  جميع، ويلتزم للغاية سرية العمالء حول المعلومات كافة )4 ً  قانونيا ً  ومھنيا  .العمالء سرية على الحفاظب وأخالقيا

 :التالية برامجال مركز اإلرشاديقدم  )5
 العالج النفسي الفردي والجماعي و رشادإلا -أ 
 زمات وخدمات الطوارئحل األ - ب 
 التواصل الخارجي - ج 
 االستشارات -د 
 خدمات المجتمع -ه 
 التحويل -و 
 البحوث - ز 
 البرامج تقييم - ح 
 التدريب -ط 

 ستنيرةالموافقة الم )6
قبل الشروع في تقديم الخدمة ألحد معتمدة خطية الذين يقدمون اإلرشاد على موافقة  عاملونيجب أن يحصل ال -أ 

 الطوارئ.األزمات وماعدا في حاالت  العمالء
في أقرب  اإلرشاد، يجب على المرشد إعالم الطالبتقديم خدمات من أجل  ستنيرةعند الحصول على الموافقة الم - ب 

 ةتاح، كما يجب إشراك طرف ثالث ونطاق السريةإوإمكانية مساره المتوقع حول طبيعة اإلرشاد وفرصة ممكنة 
 ليسأل ويستفسر ويتلقى اإلجابات. الفرصة الكافية للطالب

 كلينيكيإلاإلشراف ا )7
مع مشرف سريري من خالل جلسات  اإلكلينيكي اإلشرافيعرض المرشدين في المركز عملھم على  أنمن المتوقع 

في مثل ھذه المرشد، ويجب أن تتوافق المعلومات المقدمة  فاعليةتعزيز  إلىويھدف ھذا التقييم  .إشراف دورية
 مبادئ السرية. معالجلسات 

 اإلحاالت الداخلية والخارجية )8
إلى  ةفر ضمن مؤھالت الطاقم اإلرشادي في الجامعاتتو يتم تحويل الحاالت التي تحتاج خدمات إرشادية ال -أ 

 الشخص أو الجھة المناسبة ( داخلياً أو خارجياً) للمساعدة، وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 بسبب تشخيص األمراض النفسية.الذين يحتاجون الدواء  لبةالط -1
 نتحار.في االر يفكتالذين لديھم  لبةالط -2
 عندما يكون في مصلحة الطالب عدم الكشف عن ھويته. -3
 عند عدم رضا الطالب عن الخدمة المقدمة.  -4

 إلحالة، ينبغي على المرشد توفير المعلومات الالزمة عن جھة اإلحالة.الطالب لفي حالة قبول  - ب 
في و. تهضرورة اإلحالة، ال يتم تنفيذھا إال بعد إبالغ الطالب والحصول على موافق خصائيإلاحتى عندما يرى  - ج 

 مثل ھذه الحاالت على الطالب تحمل المسؤولية المالية لمواصلة العالج خارج الجامعة.
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 رقم السياسة المرتبطة  06- ش.ط

 الطلبةدليل إجراءات عمادة شئون 
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  الخدمات النفسية والتوجيه واإلرشاد   تاريخ المراجعة القادم

 2 من  2  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

نقل الحاالت  في الحاالت النفسية الحادة التي تتطلب التدخل والعالج النفسي (الحاالت السريرية، إيذاء النفس)، يتم -د 
 مراض النفسية.ألإلى قسم ا

 السرية )9
معتمدة من خطية ال يتم االفصاح عنھا إال بموافقة و بسرية تامة مركز اإلرشادتعامل جميع معلومات المتعاملين مع 

 من الحاالت التالية: الةحمالم تتوافر الشخص المعني، 
إبالغ السلطات الطبية أو القانونية  حيث يعتبرخرين، آلن الطالب في خطر ويشكل تھديداً على نفسه أو على اكا إذا -أ 

ً  مراً أ  .الطالب أو اآلخرين لضمان سالمة ضروريا
 في حال االشتباه بأن الطالب يتعرض إلى االساءة او االستغالل من قبل اآلخرين. - ب 
 الطالب.قانوني أو أمر من المحكمة (موقع من قاض) للكشف عن المعلومات المتعلقة بالتزام ي حال وجود ف - ج 
عن المعلومات على ما ھو ضروري لحماية  اإلفصاحيقتصر  التفي مثل ھذه الحاوفي الحاالت الطارئة.  -د 

 مساعدة.اليقتصر ذلك على الذين ھم أقدر على و الطالب،
الطالب المعني وذلك من الطالب محول من جھة اخرى، فإن على مرشد المركز التأكد من مصدر اإلحالة  إذا كان -ه 

 االولى. في الجلسة
يتم تجنب المناقشة عن طريق رسائل  ،جل التأكد من حماية المعلومات الحساسة والسرية وعدم اختراقھاأمن  -و 

 . لمنع الوصول إليھااإللكترونية  سجالت، كما يتم تأمين سرية الالبريد اإللكتروني أو الھواتف النقالة
  

 حفظ الملفات/األرشفة: )10
على  سجلويحتوي ال .رشاد حسب المعايير المھنيةإلوظفي مركز امن قبل مظمة تبطريقة من سجالتة التتم أرشف -أ 

ملخص  مثل معلومات عن تقييم الحالة، مالحظات عن الحالة، جميع الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالخدمات المقدمة
 أساسية، ومعلومات االتصال معلومات أيضا المخزنة المعلومات ملشتو اإلنھاء، نتائج أي اختبار وما إلى ذلك.

 في المطبوعة السجالت تخزين يتمو .إحصائية ألغراض الالزمة والمعلومات ،حالةال وتقييموالموافقات المعتمدة، 
 المادية الضمانات من وغيرھا المرور كلمةب حمايةال تكون ،اإللكترونية التالسج حالة فيو. مؤمنة خزانات
 اإلرشاد. لمركز ملك ھي ةحالال سجالت جميع، والمخزنة المواد سرية لضمان

وينبغي أن تكون إجراءات التخلص من السجالت متسقة مع  بسجل معلومات الطالب وفقاً للمعايير المھنية.فظ تحي - ب 
سنوات من  أربعلمدة ال تقل عن المعايير المھنية والخطوط اإلرشادية للجامعة، كما يجب االحتفاظ بالسجالت 

 تاريخ آخر خدمة.
على طلب خطي  به في وجود موظف مركز االرشاد ويتم ذلك بناءً  ةالخاصسجالت للطالب مراجعة ال يجوز - ج 

، كما يسمح للطالب بأخذ نسخ أو بنسخ الطالبتم مراجعته في سجل  وتفاصيل مايتم إدخال الطلب ومسبق. 
ً أو جزئياً. على ومنھا  سجلخة من القد ال يسمح للطالب بالحصول على نساستثنائية حاالت في و السجالت كليا
 سبيل المثال ال الحصر:

 قد يكون ضد مصلحة الطالب. سجلن عرض الأيرى  مركز اإلرشادمرشد  إذا كان -1
 من قبل طرف ثالث.الطالب معلومات  قديمفي حال ت -2

   
   




