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 الرؤية

مهارات  تنميةقدرات و ال لتطويرخدمة شاملة رفيعة المستوى للمجتمع الجامعي  أن نقدم
 بكفاءة عالية الجودة تحقق التميز محليا وإقليميا وعالميا. ةئمتعلم دا

 الرسالة
يسعى مركز اإلرشاد الجامعي لتقديم خدمات صحة نفسية رفيعة المستوى تدعم اهتمامات 

لتحقيق ذلك يقدم مركز اإلرشاد  األكاديمية والنمائية والنفسية والشخصية واالجتماعية.الطالب 
خدمات اإلرشاد الفردي، واإلرشاد الجمعي، واإلرشاد األكاديمي، واإلرشاد المهني، وخدمات 
الطوارئ والتدخل وقت األزمات، وبرامج التوعية، والتقييم النفسي، واالستشارات النفسية. فريق 

لبحوث في المجال اإلرشادي، العمل على اطالع مستمر بأحدث طرق ممارسة اإلرشاد ونتائج ا
 ويقدمون أعماال بحثية تسهم في تحسين البيئة الجامعية. 

 مـــــــــــــــــــــــالقي

  بيئة تنظيمية صحية

 التنوع

 الخصوصية

 إلى التميز سعيال

 التعاون 

بيئة تنظيمية توفير بفريق العمل بمركز اإلرشاد الجامعي يتعهد : بيئة تنظيمية صحية
وحل الصراعات بطرق مالئمة. لذا  ،بالتواصل الصادق المباشر المفعم باالحترام صحية تتسم

بهدف تحقيق التوازن في حياتهم الشخصية  ألفراداحترم يمجتمع داعم  يجادفنحن نسعى جاهدين إل
 والعملية. 
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طالب وداعمة لجميع وآمنة ة تقبلبيئة م : يسعى مركز اإلرشاد الجامعي لتوفيرالتنوع
نسعى لدعم مجتمع جامعي متنوع يتسم باألمان والشمولية  لذا. فيهاوالعاملين  هاكلياتو الجامعة 
 واالحترام. 

ن مركز اإلرشاد الجامعي حق الطالب في السرية والحفاظ على يثم    :الخصوصية
 التي يقرهاإجراءاتنا مع األسس المهنية واألخالقية تتسق معلوماتهم بأقصى درجات الخصوصية. 

 دليل السياسات الخاص بالمركز. 
يسعى مركز اإلرشاد لتقديم خدمات رفيعة المستوى. نحن نلتزم  إلى التميز: سعيال
، ونسعى ألن نظل الحادث في المجالاألخالقية والمهنية، ونساير التطور  عاييربأسمى الم

 مواكبين لألبحاث والتطورات المتصلة بممارسات الصحة النفسية ومستجداتها.
 وكالة شئون الطالبوعمادة ة، لجامعا فييثمن مركز اإلرشاد أوجه التعاون : تعاون ال

خدمات  قديم، والمجتمع. نسعى للمشاركة وفرص العمل الجماعي في سبيل تالشئون األكاديمية
 أفضل لطالب الجامعة وكلياتها والعاملين فيها.

 عن مركز اإلرشاد الجامعي
 نرحب بك في مركز اإلرشاد الجامعي لجامعة الدمام.       

 شكرا لمرورك على صفحة المركز، نحن هنا من أجل خدمتك.
 كمتخصصين، نحن جادون في تقديم خدمات رفيعة المستوى.

أعضاء مركزنا مدربون تدريبا عالي المستوى على تقديم المساعدة لك، بدءا من          
 يف ووصوال إلى االضطرابات النفسية.األمور المتعلقة بالتك

نرجو أن تمنحنا بعض دقائق من وقتك لتلقي نظرة على موقعنا اإللكتروني          
 وتتعرف على فريق العمل، وسياساتنا، وما نقدمه من خدمات.

 نتطلع للقائك.
 أهداف مركز اإلرشاد الجامعي

أن نقدم لجميع طلبة جامعة الدمام وكلياتها والعاملين بها، والمجتمع المحيط خدمة  .1
 . دائمةشاملة رفيعة المستوى من أجل أن نطور قدراتهم وننمي لديهم مهارات تعلم 



 

 5  . اإلمام عبد الرحمن بن فيصلدليل السياسات واإلجراءات. مركز اإلرشاد الجامعي بجامعة 
 

ستساعدهم التي مهارات التحديد وتعلم على أن نؤدي دورا وقائيا في مساعدة الطالب  .2
 والحياتية بصورة فعالة.على تحقيق أهدافهم التعليمية 

ات لهم، االستشار  تقديم حسن النمو والتطور الصحي للطالب من خاللنعم و أن ند .3
 توعية المجتمع الجامعي.إلى جانب 

 أمان البيئة الجامعية  تحقيق ور يسهم في نقوم بدبيئة آمنة للطالب و  أن نوفر .4

 نطاق الخدمات

يددوفر و  هدا.بوالعداملين  هداكلياتو جامعدة الددمام ز اإلرشداد الجدامعي خدماتده لجميدع طدالب كدر ميقددم 
وحدددين وخددددمات العدددالس النفسدددي.  ،والتقيددديم النفسدددي ،والجمعدددي ،اإلرشددداد الفدددردي خددددمات المركدددز

 إلى مستشفى الملك فهد.   العمالءتحويل قتضى األمر، يتم ي

 الخصوصية وإدارة السجالت

 فريددددق العمددددلكمددددا يلتددددزم تامددددة. السددددرية التحددددت حفددددي جميددددع معلومددددات العمددددالء المركددددز بزم تدددديل
ة بالحفددددداظ علدددددى سدددددرية معلومدددددات العميدددددل. يجدددددب إطدددددالع خاصدددددبالقواعدددددد األخالقيدددددة البدددددالمركز 

العمدددددددالء علدددددددى مدددددددا يخدددددددث سياسدددددددات الخصوصدددددددية وحددددددداالت االسدددددددتثناء مدددددددن الخصوصدددددددية، 
الورقيدددددة للمعلومدددددات السدددددرية . النسددددد  التقيددددديم المبددددددئيجلسدددددة والكشدددددف عدددددن المعلومدددددات خدددددالل 

 للمخددددددددول لهددددددددم األمددددددددر بددددددددالمركز الرئيسددددددددي.فتحهددددددددا إال  حددددددددقزائن موصدددددددددة ال يمحفوظددددددددة بخدددددددد
إغدددددددالق للمركدددددددز الرئيسدددددددي بعدددددددد  العميدددددددلملزمدددددددون بلحضدددددددار ملفدددددددات  ومسددددددداعدوهم المرشددددددددون 

مددددددن الوحدددددددات التابعددددددة  العمددددددالءنقددددددل ملفددددددات هددددددم المخولددددددون بالمسدددددداعدون المرشدددددددون . ملددددددفال
بددددأفراد التسددددليم الددددداخلي يددددتم نقددددل الملفددددات . فددددي حالددددة االسددددتعانة للمركددددز إلددددى المركددددز الرئيسددددي

كترونيددددددددة محفوظددددددددة علددددددددى جهدددددددداز لداخددددددددل أظددددددددرف مختومددددددددة. جميددددددددع المعلومددددددددات السددددددددرية اإل
. الكلمدددددات الدددددثالث ثدددددالث ذي مسدددددتوياتكمبيدددددوتر بدددددالمركز الرئيسدددددي مدددددؤمن بنظدددددام كلمدددددة سدددددر 

مختلفدددددددددة عدددددددددن بعضدددددددددها الدددددددددبعض. وال يمكدددددددددن ألحدددددددددد االطدددددددددالع علدددددددددى الملفدددددددددات إال المددددددددددير 
  الرئيسي.المنسق بالمركز  -النفسي اإلكلينيكيائي واألخص
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االحتفددددداظ بجميدددددع السدددددجالت الورقيدددددة يدددددتم : كيـــــف لـــــتم الـــــتخلت مـــــن النســـــ  اإللكترونيـــــة
يدددددتم  . بعدددددد مدددددرور السدددددنوات السدددددبعالعمدددددالءالق ملدددددف غدددددواإللكترونيدددددة لمددددددة سدددددبع سدددددنوات بعدددددد إ 

 .من خالل لجنة وبمحضر رسمي تسجالإتالف جميع ال

على "ميثاق الخصوصية" قبل مباشرة عملهم بمركز اإلرشاد المركز أفراد فريق العمل بيوقع جميع 
 الجامعي، ويتم إعالمهم بالسياسات المذكورة آنفا.

 

 الكشف عن معلومات سريةسياسة 

لمعددالج آخددر، وذلددك  هعنددد تحويلدد، المعلومددات بعددد الحصددول علددى موافقددة العميددليددتم الكشددف عددن 
 . األخالقي في العمل اإلرشاديلميثاق حسبما يقتضي ا

المعلومات التدي سيفصدع عنهدا،  المختث، ينتقي يضائالكشف عن معلومات بموجب ق في حالة
ال يتم الكشدف عدن المعلومدات  وال يفصع إال عن المعلومات ذات الصلة بسبب طلب المعلومات.

 إال لألفراد المخول لهم ذلك. 

 ياإلرشادالعمل خالقيات أل العامة مبادئال

 بالمبادئ األخالقية التالية: ابمركز اإلرشاد الجامعي خدماته مسترشد ملالع فريققدم ي

 .تقرير مصيرهدعم حق الفرد في  بمعنى :في اتخاذ القرار االستقاللية

 .للعميل تجنب األفعال التي يمكن أن تسبب األذى بمعنى :إليذاءا عدم

 والمجتمع من خالل دعم الصحة النفسية والرفاه.على ما يفيد الفرد بمعنى العمل  :اإلحسان

 العدالة والمساواة.مبادئ معاملة األفراد بسواسية ودعم  بمعنى :العدل

ة متعلقالوفاء بااللتزامات وإنفاذ الوعود، بما في ذلك الوفاء بمسئوليات الفرد ال : بمعنىاإلخالص
 بالثقة في العالقات المهنية.
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 .يمهنالاصل و تفي ال ختثبالمجمعهم يالتعامل الصادق مع األفراد الذين  : بمعنىالصدق

 (ACA Code of Ethics, 2014). 

 مواعيد العمل بمركز اإلرشاد الجامعي ومواقعه

 ة عصرا.نييفتع مركز اإلرشاد أبوابه من األحد إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى الثا

 

 

  :ويمكن وصفه تفصيال كما لليمواقع وحدات مركز اإلرشاد الجامعي 
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 وينقسم إلى قسمي اإلناث والذكور :المركز الرئيسي

 : وتتوزع وحدات اإلرشاد الجامعي به على النحو التالي:قسم الذكور

 وحدة اإلرشاد الجامعي بالدراسات التحضيرية للعلوم الطبية

 وحدة اإلرشاد الجامعي بالدراسات التحضيرية للهندسة

 الجامعي بالدراسات التحضيرية للعلوموحدة اإلرشاد 
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 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية الطب

 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض

 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 وحدة اإلرشاد الجامعي لكلية الهندسة المعمارية والتخطيط

 اإلرشاد الجامعي لكلية الهندسةوحدة 

 وحدة اإلرشاد الجامعي لكلية التربية

 وحدة اإلرشاد الجامعي لكلية طب األسنان

 وحدة اإلرشاد الجامعي لكلية إدارة األعمال

 وتتوزع وحدات اإلرشاد الجامعي به على النحو التالي: قسم اإلناث

 ويتبعه قسم الراكة

 التربية بالجبيلكلية وحدة اإلرشاد الجامعي ب

 كلية المجتمع بالدماموحدة اإلرشاد الجامعي ب

 ويتبعه مجمع الراكة

 وحدة اإلرشاد الجامعي لقسم الدراسات التحضيرية للعلوم الطبية

 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية طب األسنان

 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية الطب

 ة وكلية التمريضوحدة اإلرشاد الجامعي بكلية العلوم الطبية التطبيقي

 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
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 وحدة اإلرشاد الجامعي بكلية إدارة األعمال

  :ويتبعه مجمع الريان

 كلية المجتمع بالقطيفوحدة اإلرشاد الجامعي ب

 كلية اآلدابوحدة اإلرشاد الجامعي ب

 م.كلية العلو وحدة اإلرشاد الجامعي ب

 بمركز اإلرشاد الجامعي الخدمات اإلرشادية المقدمةأنواع 

من  يمكنه  نوع الخدمة اإلرشادية
 االستفادة منها؟

 كم تمتد فترة الخدمة؟ من الذي يقدم الخدمة؟

  اإلرشاد الفردي
 جميع 
 طلبة 

 وطالبات 
 جامعة 
 الدمام 
 وكلياتها 
 والعاملين 

 بها

جلسات.  8إلى  6من  المرشد المختث
 45الجلسة مدة )

 (دقيقة تقريبا
جلسات.  6إلى  4من  المرشد المختث اإلرشاد الجمعي

 45مدة الجلسة )
 (دقيقة تقريبا

 النفسية االستشارة
 السريعة

 15جلسة تمتد من  المرشد المختث
 دقيقة 30إلى 

األخصائي النفسي  التقييم النفسي
 اإلكلينيكي

 حسبما تقتضي الحاجة
)وفقا لما تتطلبه 
 عملية التقييم(

 التقييم المبدئي الطبيب النفسي خدمات الطب النفسي
دقيقة  50)تمتد 
 تقريبا(

 تعريف الخدمات 

 اإلرشاد الفردي، ويتضمن:
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: نقدم خدمات إرشادية فردية لجميع طالب جامعة الدمام، وأعضاء اإلرشاد النفسي
سبيل المثال ال  هيئات التدريس والعاملين، وذلك في موضوعات متنوعة تضم على

الحصر: القلق واالكتئاب والضغوط والصراعات والفقد واألسى، ومشكالت الزواس، 
 والتدخين ومشكالت التعاطي، واتخاذ القرارات الحياتية.

  
: نقدم خدمة اإلرشاد الفردي للطالب الذين لديهم مشكالت أكاديمية. اإلرشاد األكاديمي

ب في التعامل مع: قلق االمتحان، الضغوط فريق العمل خدمات لمساعدة الطاليقدم 
التعليمية، صعوبات التعلم، استراتيجيات التعلم، تطوير مهارات الدراسة، تنظيم الوقت، 

 الجماعي. ومهارات العمل 
 

: نقوم بتطبيق مجموعة من مقاييس الميول المهنية، لمساعدة االستشارات المهنية
ا نقدم خدمة اإلرشاد المهني من خالل مناقشة الطالب على تحديد توجهاتهم الوظيفية. كم

الطالب الهتماماتهم المتعلقة ببرامج التوجه المهني الحالي والمستقبلي. كذلك يتعاون 
 مركز اإلرشاد الجامعي عن كثب مع مركز الخريجين والتنمية المهنية.

 اإلرشاد الجمعي
دين إلى ثمانية أفراد، وهي نقدم خدمات اإلرشاد الجمعي في مجموعات يتراوح عددها بين فر 

خدمة يتشارك خاللها األفراد اهتماماتهم المتشابهة لدعم نموهم االنفعالي والسلوكي والنفسي 
تعليمية، وجماعات نظامية، \واالجتماعي. يمكن أن تتضمن الخدمة عقد جماعات نفسية 

 أسابيع تقريبا. 8إلى  6عي من وجماعات بؤرية. تمتد جلسات اإلرشاد الجما

 الجامعة توصي بهااإلرشادية التي الخدمات        

أو التوصية لمركز اإلرشاد ، يمكن أن يتم تحويل بعض الطالب األحيانفي بعض 
 بتلقيهم خدمات إرشادية.

هذه األحوال على سبيل المثال ال الحصر: تدني مستوى األداء األكاديمي تتضمن 
(، التدخين داخل Grade Point Average (GPA))حسبما يقيسه معدل األداء التراكمي 

ها المفتوحة رجائالتدخين داخل الجامعة منعا باتا بمختلف أيمنع الجامعة )حيث 
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خصوصية هؤالء الطلبة حسب حاجة تتحدد . ةالسلوكي مشكالتغيرها من الوالمغلقة(، و 
المعلومات التالية:  لحصول علىالمسئول للتواصل مع مصدر اإلحالة ل المختث
خطة العالس، وتقارير سير األداء. يتم و ، الدراسية حضور الطالب ومشاركتهمعدالت 

إخطار الطلبة بما يخث حدود الخصوصية في مثل هذه الحاالت. المعلومات المتعلقة 
مع مصدر اإلحالة، وعلى المرشدين ضمان سرية تم مشاركته تما فقط هي بسبب اإلحالة 

 ع طرف ثالث.  معلومات العميل التي ال يلزم مشاركتها م
 التدخل وقت األزمات

 هي خدمة تقدم للطالب الذين يمرون بضغوط انفعالية حادة.
لددددينا فريددددق عمدددل قددددادر علدددى التعامددددل مدددع الحدددداالت الطارئدددة، مثددددل محددداوالت االنتحددددار، 

 والتهديد باالنتحار، واإلساءة البدنية، والعنف، وغيرها من أنماط األزمات. 
يمكن للطالب في حالة األزمات زيارة وحدة الخدمات اإلرشادية بالكلية أو االتصدال خدالل 
ساعات العمل الرسمية )من األحد للخميس، من الثامندة صدباحا حتدى الثالثدة مسداء( علدى 

 )لقسم اإلناث(.  0133330849)لقسم الذكور( والرقم  0133330844الرقم 
لمركدددددددز اإلرشددددددداد الجدددددددامعي علدددددددى الدددددددرقم كمدددددددا يمكدددددددن االتصدددددددال علدددددددى الخدددددددط السددددددداخن 

 لخدمات الطوارئ )الهالل األحمر(.  997. والرقم 0133333000
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 إجراءات التدخل وقت األزمات 2كل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقبال الطالب صاحب األزمة

 يؤمن المرشد سالمة العميل

يقيم المرشد احتماالت إيذاء 

 العميل لنفسه أو لغيره

هل يهدد الطالب نفسه أو 

 غيره؟

 ال

 نعم

هل يلزم قيام مختص آخر 

)كاألخصائي النفسي أو الطبيب 

بعمل مزيد من  النفسي(

 التقييمات للعميل؟

 نعم ال

إحالة الطالب إلى مركز 

اإلرشاد الجامعي لتلقي الدعم 

 النفسي الالزم

الطالب بضرورة  إعالم

شفى )طواعية أو ستدخوله الم

 إجبارا(

االتصال بأمن الجامعة لنقل 

الطالب إلى مستشفى الملك فهد 

 الجامعي

االتصال بمستشفى الملك فهد 

 الجامعي لطلب قبول العميل

شفى لمعرفة ستالمتابعة مع الم

مسار عالج العميل وموعد 

 خروجه
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 خدمات التوعية
نحن نسخر كل فرصة ممكنة لتقديم التوعية لألفراد. ونحن حاضرون دوما في مختلف 
الفعاليات التي تحدث على امتداد الجامعة. قمنا بتوسيع محيط خدماتننا وذلك من خالل 

( ما بين المقر الرئيسي 1وحدة خدمات إرشادية بالكليات )شكل  23تقديم الخدمة داخل 
تتضمن وسائل التوعية استخدام الرسائل اإللكترونية، والمقرات األخرى بالجامعة. 

والنشرات اإلعالنية، والكتيبات، واإلعالنات الملصقة، وشاشات العرض الموجودة على 
 امتداد أنحاء الجامعة. 

 اإلشراف

 ،ألعضاء ينتمون لنفس التخصث المستشارون تدخل يقدمه نوع من الاإلشراف هو 
 :تقييمية تمتد عبر الوقت، ولها أهداف متزامنة تتمثل فيعالقة وهي . فيهلعضو جديد أو 

الء. هنية المقدمة للعمتحسين األداء المهني لألعضاء الجدد، ومراقبة جودة الخدمات الم
 .(Bernard and Goodyear, 2004) على دخول التخصث الموسكشينورعاية 
ضمان جودة في سبيل ا ثنائييتلقى فريق العمل بمركز اإلرشاد الجامعي إشرافا  

 واإلدارة المهنية األخالقية.  الخدمات المقدمة،
 اإلحاالت

 لخدمة ال يقدمها مركز اإلرشاد الجامعي. هماجيتحا يتم تحويل الطالب عند
 وجهددةمستشددفى الملدك فهددد الجدامعي باعتبدداره خدددمات معي مدن امركددز اإلرشداد الجدد يسدتفيد

لخدددددمات العددددالس النفسددددي، ورعايددددة المرضددددى الددددداخليين. يسددددعى مركددددز  ةاإلحالددددة الرئيسددددي
يبحدث و ، اإلرشاد الجامعي لزيادة الشراكة والتعاون مع مصادر الصدحة النفسدية المجتمعيدة

مدن خددمات عالجيدة  لطالباتوفير ما قد يحتاجه  لضمانجديدة إحالة مصادر  دوما عن
 .متخصصة

 العلمي البحث
الحديثددة فددي المجددال العلميددة بمركددز اإلرشدداد علددى اطددالع مسددتمر باألبحدداث  لفريددق العمدد

 إلرشاد المرشدين على إجدراء األبحداثاباألدلة العلمية. يشجع مركز  الخدمة المقدمةلدعم 
. إجدراء البحدوثفدي والكليدات  البمركز الطال ارككذلك يشمع االلتزام بالقواعد األخالقية. 



 

 15  . اإلمام عبد الرحمن بن فيصلدليل السياسات واإلجراءات. مركز اإلرشاد الجامعي بجامعة 
 

كلياتهددددا باإلنتدددداس البحثددددي للحصددددول علددددى بتلددددزم جامعددددة الدددددمام أعضدددداء هيئددددة التدددددريس 
 الترقيات، وتقدم الجوائز لألبحاث المنشورة. 

  األخرى  جهاتالعالقة مع ال

 األكاديميةللشؤون  الجامعة وكالة

 شئون الطالبعمادة 

 مركز الخريجين والتنمية المهنية

 ي بالجامعةصحال المركز
 

 الخدماتإنهاء 

 ويمكن للطالب االنسحاب من الخدمات في أي وقت ،جميع خدمات اإلرشاد طوعية بالكامل
 .(من لجنة ضبط السلوك المحولين)عدا 

 يمكن إنهاء الخدمة إذا:

 حقق العميل أهداف العالس النفسي. •
 رأى المرشد أن العالس غير مفيد للعميل. •
 إلغاؤه للمواعيد.تغيب العميل ألربع جلسات متعاقبة أو تكرر  •
 آخر. مختثل العميلتم تحويل  •
 جامعة الدمام.منتسبا لالطالب  لم يعد •

للخدروس مدن نطداق هم الخدمات بشدكل دوري إلعدداد نهاءبما يخث إ العميلإعالم  المختثعلى 
 والمختثالخدمة العالجية يجب أن يكون قرارا جماعيا بين العميل  إنهاءالمتابعة العالجية. قرار 

 . في اتخاذ القرار مع احترام استقاللية العميل

 تقييم الخدمات
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ضمان الجودة ونطمع للتميز. لتحقيق ذلك الهدف، نقوم  نثمن مركز اإلرشاد الجامعينحن ب
بتقييم مستمر لخدماتنا المباشرة وغير المباشرة المقدمة للطالب، والكليات، وهيئة العاملين. 

 ستخدمنتائج التقييم بالتقرير السنوي للمركز، وترفق تتقييم. للة التالية كوسيلالطريقة نستخدم و 
تتسم للتحسين، األمر الذي يقودنا لوضع خطة  تحتاسكدليل إرشادي لتحديد الجزئيات التي 

 عملية. بال

 

 
 

 خطة التقييم بمركز اإلرشاد الجامعي 3شكل 
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 المالحق
  1ملحق رقم 

 ميثاق الخصوصية
جميع معلومات العميل )مثل: المعلومات الشخصية، والعائلية، والخطط العالجية، وخطط  ▪

بسرية الجلسات( أو أية معلومات أخرى تتسم بالخصوصية أو الحساسية، يتم التعامل معها 
 . تامة

ال يجوز ألي من العاملين بالمؤسسة االطالع على المعلومات السرية للعميل أو مناقشتها؛  ▪
 انت ذات اتصال مباشر بمتطلبات عمله الوظيفي. إال إذا ك

 من أمثلة علميات الكشف غير الالئق عن المعلومات:
أن يفصع أي من العاملين بالمركز أو يناقش أية معلومات سرية ألي من أصدقائه أو أفراد  •

 عائلته. 
دون  أن يفصع أي من العاملين بالمركز أو يناقش أية معلومات سرية لغيره من الموظفين، •

 حاجة ضرورية لمعرفتهم بها.
 في أماكن يمكن لآلخرين سماعه فيها.  العمالءأن يناقش أي من العاملين بالمركز  •
ُيعر  ض نفَسه للمسئولية المدنية والجنائية أي موظف يقوم باإلفصاح غير المصرح به عن  ▪

 المعلومات السرية، وكذلك كل من تثبت مشاركته في األمر. 
التأديب كل من يقوم بأي مما يلي: اإلفصاح عن أية معلومات سرية تخث يحال إلى لجنة  ▪

العمالء ألفراد من غير المصرح لهم باالطالع عليها، أي اختراق غير مصرح به للمعلومات، 
 أو سوء استخدامها، أو سرقتها، أو تدميرها، أو تمزيقها.

------------------------------------------------------------ 

 بيان موافقة العاملين على ميثاق الخصوصية
 أقر أنا الموقع أدناه أنني على دراية تامة بما يلي: 

(1)  
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أن المحفوظات السرية للعمالء، وجميع ما اطلع عليه أو أصل إليه من بيانات في     -أ
يجب اإلبقاء عليها سريًة، وأن هذه السرية  امعي بجامعة الدمامبمركز اإلرشاد الجإطار عملي 

 تعد شرطا أساسيا لتقلُّدي العمل.
أن هذه المعلومات لن يتم الكشف عنها ألي شخث تحت أي ظرف، إال في  -ب

 حدود ضرورة استيفاء متطلبات عملي الوظيفية. 
 بالمركز.أن واجبي في الحفاظ على السرية يظل قائما حتى بعد انتهاء عملي  -ت
، والمتعلقة مركز اإلرشاد الجامعي بجامعة الدمام( أنني على دراية تامة بتوجيهات 2)

 بكيفية استخدام المعلومات السرية للعميل والكشف عنها. 

( أنه في حال إفصاح العميل عن أية معلومات سرية لم يتم التطرق إليها عند وضع 3)
يجب الحصول على  لجامعي بجامعة الدمام،مركز اإلرشاد اتوجيهات وسياسات وإجراءات 

 موافقة المشرف أوال. 

مركز اإلرشاد الجامعي ( أن اإلفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية لعمالء 4)
 يعرضني إلجراءات تأديبية.  بجامعة الدمام

 التاري : .....................                   االسم )الموظف(: ................

 توقيع المشرف: .............                    توقيع )الموظف( .................
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  2ملحق 

 تصريح بالكشف عن معلومات سرية

ل  -----------------------------------أقر أنا  -1  لمركز  أنني أخو  
 الطالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم                              

 
 المؤسسة التالية أسماؤهم  \اإلفصاح للشخثاإلرشاد الجامعي 

          --------------------------------------------- 

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 عن المعلومات التالية المتعلقة بي: 
 بالمربع المجاور للمعلومة التي توافق على اإلفصاح عنها(( √))ضع عالمة 

 ملخث خطة العالس   
 الشكوى _ أول طلب مساعدة    
 التشخيث   
 نتائج االختبارات النفسية   
 التاري  الدوائي  –تقييم االضطرابات النفسية    
 تواري  الحضور للعالس   
 ----------------أخرى )يجب تحديدها(    

 تنتهي صالحية هذه الموافقة تلقائيا بعد مرور )عام واحد( من تاري  توقيعي المدون بأسفله.  -
أعي أن لدي كامل الحق في رفض التوقيع على هذه الوثيقة، كما أعلم أنني أستطيع سحب  -

 إذا كانت المعلومات قد تم اإلفصاح عنها بالفعل(. موافقتي عليها في أي وقت )إال
-------------            -------------                ------------- 

 توقيع العميل                     تاري  الميالد                            تحريرا في    
 

                    -------------           ------------- 
 توقيع العميل                      تحريرا في                         


