جامعة الموصل
كلٌة اإلدارة وااللتصاد
وحدة اإلرشاد التربوي

دلٌل
وحدة اإلرشاد التربوي
للعام الدراسً 2019/2018

الممدمة :
ٌعتبر الطالب محور العملٌة التعلٌمٌة وغاٌتها،وبهدف توفٌر
الدعم الالزم أثناء مسٌرته األكادٌمٌة وبما ٌحمك انسٌاب
الخطة التعلٌمٌة للطالب وإنهاء متطلبات الخطة الدراسٌة
ضمن المدة الدراسٌة المحددة ،ومن اجل تطوٌر بناء الثمة
الذاتٌة المستملة لدى الطالب وفما ً ال هداف برنامج الكلٌة فمد
عمدت كلٌة اإلدارة وااللتصاد  /جامعة الموصل على توفٌر
(مرشدا ً) أكادٌمٌا من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المحددة من
لبل الكلٌة لٌشرف على مجموعه من الطلبة وٌكون عونا ً لهم
فٌما ٌحتاجون من مساعدات فً استكمال متطلبات الحصول
على درجة البكالورٌوس وإتمام متطلبات النجاح فً المواد
الدراسٌة وتحمٌك المهارات المطلوبة وتمدٌم النصح و
المساعدة فً إٌجاد الوصول إلى حل لما ٌواجهونه من
مشاكل وصعوبات داخل الحرم الجامعً و خارجه مما ٌوثر
بشكل مباشر أو غٌر مباشر على أداءهم األكادٌمً ولٌكون
رلٌبا ً ومشرفا ً على اختٌارهم من دون إلزامهم بإتباع ما ٌملٌه
علٌهم من إرشادات وتوجٌهات نحو ما ٌناسبهم وٌحتاجونه
ومرالبة اختٌارهم والتدخل بالمساعدة والنصح عند الحاجة
من دون انتظار أو طلب المساعدة من الطالب.
إضافة إلى ذلن تمدم كلٌة اإلدارة وااللتصاد لدرا ً كبٌرا ً
من الدعم تتمثل فً العــدٌد من التسـهٌالت المتاحة للطالب
واالستفادة منها فً أي ولت و على مدى رحلتهم الدراسٌة
فً الكلٌة .

الرؤٌة :
تمدٌم خدمه إرشادٌة عالٌة الجودة لطلبة الكلٌة ومساعدتهم فً
تطوٌر لدراتهم وتنمٌة مهاراتهم التعلٌمٌة النفسٌة واالجتماعٌة
من خالل التخطٌط والتطوٌر لبرامج ترتمً بأدائهم لمل ٌحمك
أهداف الكلٌة .
الرسالة :
تسعى وحدة اإلرشاد التربوي األكادٌمً على تطوٌر
الخدمات اإلرشادٌة بما ٌتفك مع معاٌر جودة االعتماد
األكادٌمً فً تمدٌم هذه الخدمة فً الكلٌة  ،كما تهتم وحدة
اإلرشاد التربوي بتعزٌز التعاون مع الكلٌات ذات العاللة
بالجامعة من اجل االستفادة من الخبرات األكادٌمٌة واإلدارٌة
،كما تسعى الوحدة إلى تمدٌم خدمه التوجٌه واإلرشاد لطالب
الكلٌة من خالل برامج متخصصة تساعدهم فً تعزٌز
لدراتهم األكادٌمٌة والشخصٌة واكتشاف لدراتهم الكامنة
وذلن بتحمٌك أهداف الكلٌة العلمٌة والتعلٌمٌة.

األهداف :
 -1توعٌة الطلبة بالمشكالت األكادٌمٌة التً تعترضهم
فً الموالف المختلفة خالل فترة الدراسة فً الجامعة
وكٌفٌة التعامل معها.
 -2إٌجاد التفاعل المستمر بٌن الطالب والمشرف
األكادٌمً لتمدٌم الحلول المناسبة للمشاكل التً
تواجههم .
 -3مساعدة الطلبة على تحمٌك النمو األكادٌمً بما
ٌتوافك مع لدراتهم ومٌولهم .
 -4تشجٌع الطالب المتفولٌن وتوجٌههم نحو المزٌد من
التحصٌل .
 -5متابعة الطالب المتعثرٌن دراسٌا ً ومساعدتهم على
اكتساب المهارات األزمة لزٌادة تحصٌلهم .
 -6نشر الوعً باللوائح األكادٌمٌة بٌن الطالب .
 -7مساعدة الطالب فً التعامل مع أي ضغوط نفسٌه
توثر على دراستهم.
 -8توفٌر بٌئة آمنة للطالب تساعدهم فً التكٌف مع
الحٌاة الجامعٌة .
 -9تنمٌة مهارات الطلبة باالعتماد على الذات وااللتزام
بالمسؤولٌة .
 -11دراسة الظواهر السلوكٌة السلبٌة والمشكالت التً
تظهر فً حٌاة الطلبة .
 -11تطوٌر النظام التربوي وتوفٌر المناخ التربوي
واالجتماعً المناسب للطلبة.

 -12زٌادة الوعً لدى الطلبة بأهمٌة استخدام موارد
وتجهٌزات الكلٌة.
 -13مساعدة الطلبة فً االستعداد للدخول إلى سوق
العمل.
المهام:
 .1عمد ورش عمل تتناول العدٌد من الموضوعات التً
تهم الطلبة  ،وتهدف إلى توعٌتهم وتزوٌدهم بالمعلومات
التً تسهم فً ولاٌتهم من الولوع فً الصعوبات
والمعولات.
.2عمد لماءات توضح للطلبة التعلٌمات أالمتحانٌه
وتعلٌمات انضباط الطلبة والزى الموحد.
.3تمدٌم المعلومات األكادٌمٌة واإلرشادٌة للطلبة وزٌادة
وعٌهم برسالة الجامعة وأهدافها وأنظمتها .
.4لٌاس وتشخٌص نماط الضعف فً المهارات األساسٌة
التً تموي تحصٌل الطالب.
.5وضع خطه لمعرفة األعداد المطلوبة من الطلبة لضمان
توزٌعهم على المشرفٌن األكادٌمٌٌن.
.6إعداد االستمارات والنماذج الخاص باإلرشاد التربوي.
.7تزوٌد المشرفٌن األكادٌمٌٌن بالمعلومات الالزمة التً
تعٌنهم على أداء دورهم.
 .8رفع تمارٌر دورٌه عن مولف الطلبة الذٌن تلموا
إنذارات أولٌه أو نهائٌة .

 .9رفع تمرٌر نصف سنوي لعمادة الكلٌة عن سٌر العمل
بالوحدة خالل العام الجامعً وانجازات الوحدة.
 .11العمل على متابعة التزام الطلبة بالزى الموحد مع
التركٌز على الطالبات بضرورة االلتزام بالزى الموحد
مع االحتشام وعدم التبرج  ،وبالتنسٌك مع السادة
رؤساء األلسام العلمٌة ولجان اإلرشاد فٌها.

الهٌكل التنظٌمً الممترح لوحدة اإلرشاد التربوي
واألكادٌمً
السٌد عمٌد الكلٌة
السٌد معاون العمٌد للشؤون العلمٌة و الدراسات
العلٌا
مسؤول شعبة الشؤون العلمٌة

مسؤول وحدة اإلرشاد التربوي
منسك اإلرشاد
التربوي لأللسام
العلمٌة(رئٌس
لجنة اإلرشاد فً
المسم المعنً)

خطة االرشاد التربوي واالكادٌمً

:

تتمثل الخطة المذكورة من مجموعة األنشطة فً المسم المعنً والفعالٌات التً سوف ٌتم
اتخاذها من لبل وحدة اإلرشاد بالتعاون مع المرشد األكادٌمً فً فترة زمنٌة محددة حدودها
العام الدراسً وفً إطار مكانً محدد لكل مرشد أكادٌمً حٌث ٌتم تمدٌم األنشطة األكادٌمٌة
على فترات زمنٌة متدرجة تبدأ بالمباشرة الٌومٌة  ،األسبوعٌة  ،الشهرٌة وانتهاء العام الدراسً
وٌمع على عاتك المرشد تفعٌل األنشطة بالتنسٌك مع وحد اإلرشاد األكادٌمً .

خطة اإلرشاد التربوي واألكادٌمً للعام الدراسً  2019-2018مع
تولٌتات التنفٌذ
ت

نوع النشاط

الجهة المعنٌة
بالتنفٌذ

.1

استنادا" إلى كتاب رئاسة جامعة الموصل/لسم الشؤون
العلمٌة/وحدة اإلرشاد التربوي المرلم  9862/5/5فً
 2118/5/21ومضمونه األمر الجامعً المرلم
 3141/3/9فً  2117/11/13تم استحداث وحدة
اإلرشاد التربوي مرتبطة بشعبة الشؤون العلمٌة فً
الكلٌة.

عمادة الكلٌة

.2

سٌتم اإلٌعاز إلى األلسام العلمٌة لتكوٌن لجان اإلرشاد
وتضم هذه اللجان لسم المرشدٌن مع تسمٌة منسمً
اإلرشاد وعضو االرتباط بٌن الوحدة والمرشدٌن ٌكون
مرتبط إدارٌا بالسٌد رئٌس المسم وفنٌا بوحدة اإلرشاد.

ألسام الكلٌة كافه

.3

إعداد خطة لإلرشاد والتربوي .

.4

عرض الخطة على مجلس الكلٌة بهدف منالشها
واعتمادها.

-5

وضع الخطة على المولع االلكترونً للكلٌة.
اإلٌعاز إلى األلسام العلمٌة لتخصٌص ساعة ضمن جدول
الدروس األسبوعً مخصصة لإلرشاد التربوي لٌتم تنفٌذ
الفعالٌات الخاصة باإلرشاد فٌها وعمد الحلمات اإلرشادٌة
خاللها بٌن اللجان اإلرشادٌة والطلبة.

وحدة اإلرشاد
التربوي
وحدة اإلرشاد
التربوي
وحدة اإلرشاد+
وحدة اإلعالم

تولٌتات التنفٌذ

2018/9/1

نسبة االنجاز

منجز

2018/9

منجز

شهر2018/11

منجز

2018/11

منجز

اعتبارا من بتارٌخ
المصادلة على
الخطة

منجز

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/11

منجز

.7

التنسٌك مع كلٌة علوم البٌئة لغرض إلماء محاضرة عن
نظافة البٌئة والمٌاه وكٌفٌة المحافظة علٌهما.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/11

منجز

-8

االتصال بالسادة أعضاء اللجان اإلرشادٌة من السادة
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لغرض اطالعهم على الخطة
وإجراءات تنفٌذها على السادة المرشدٌن.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/11

.6

منجز

-9

اإلٌعاز إلى األلسام العلمٌة بضرورة تمدٌم تمرٌر
شهري تفصٌلً عن نشاطات المسم بخصوص اإلرشاد
التربوي.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/11

-11

إلامة زٌارات مٌدانٌة لأللسام العلمٌة مع التركٌز على
طلبة المرحلة األولى لغرض شرح اللوائح والتعلٌمات
الجامعٌة وأهمٌة االلتزام بالزى الموحد والمحتشم.

السٌد عمٌد
الكلٌة و السٌد
معاون العمٌد
للشؤون العلمٌة
والسادة رؤساء
األلسام العلمٌة
والسادة مشرفً
المراحل األولى
فً األلسام

(اعتبارا ً من تارٌخ
مباشرة طلبة المرحلة
األولى).

منجز

-11

إلامة حفالت التعارف بٌن الطلبة والتعرف على
مرشدٌهم وتدرٌسً المسم.

األلسام العلمٌة

2018/11

منجز

-12

-13
-14
-15

اعتماد استمارة (استبٌان أراء الطلبة )التً تم تصمٌمها
من لبل وحدة اإلرشاد باالعتماد على متطلبات االعتماد
األكادٌمً لعدد من الجامعات العالمٌة وكما هو معمول
به فً كافة جامعات العالم ٌتم فٌها تمٌٌم أداء التدرٌسً
من وجهة نظر الطلبة من حٌث (طرٌمة تعاملهم مع
وحدة اإلرشاد
الطلبة  ،تفهم المشاكل الطلبة  ،استٌعاب الطلبة للمادة
التربوي
المعطاة  ،وضوح المحاضرة التً ٌغطٌها التدرٌسً ،
استخدامها لألمثلة والتطبٌمات العملٌة والتمنٌات
الحدٌثة) على أن تتم بدون ذكر أسماء الطلبة وتعامل
بسرٌة كاملة من لبل رئٌس المسم واعتمادها أساسا فً
استمارة تمٌٌم أداء التدرٌسً سنوٌا ومعالجة المشاكل
الواردة فٌها.
المساهمة فً تنظٌف الماعات الدراسٌة وإلامة مسابمة
األلسام العلمٌة
(المسم األجمل)من خالل تبرع الطلبة بالستائر أو
اللوحات الجدارٌة مثال.
التنسٌك مع كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة لغرض
وحدة اإلرشاد
إلماء محاضرة عن الصحة البدنٌة والنفسٌة
التربوي
واثر الرٌاضة علٌهما.
سوف ٌتم استحداث لوحة شرف ٌوضع فٌها أسماء
األلسام العلمٌة
الطلبة المتمٌزٌن علمٌا ً واجتماعٌا وخالل كل شهر
+وحدة اإلرشاد
(الصورة +االسم +نوع النشاط الذي تمٌز به الطالب).

ضمن حملة التوعٌة بترشٌد استهالن الطالة الكهربائٌة سٌتم
 -16استضافة عدد من منتسبً المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء
الشمال محاضرة عن ترشٌد استهالن الطالة الكهربائٌة

-17

-18

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/11

مستمرة طلٌة العام
الدراسً

منجز

مخطط

منجز

2018/11

مخطط

شهر2018/11

مخطط

2018/11

مخطط
منجز

ترسٌخ العمل التطوعً والشعور بالمواطنة لكل من
التدرٌسٌٌن  ،المنتسبٌن  ،الطلبة ) من خالل مساهمة
األلسام العلمٌة والشعب اإلدارٌة وتنظٌف الحدائك
وتزٌنها وزراعة الشتالت والشجٌرات فً حدائك
الكلٌة.

األلسام العلمٌة
والشعب اإلدارٌة

شهر2018/12

سٌتم إلماء محاضرة عن الجباٌة ودفع األجور من لبل
المدٌرٌة العامة إلنتاج الطالة الكهربائٌة.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/12

مخطط

-19
-21

-21

-22

-23
-24
-25

-26

-27

-28

-29

سٌتم توجٌه كتب مخاطبة لكلٌة طب نٌنوى لتسمٌة
تدرٌسً إللماء محاضرة عن المخدرات والتدخٌن .
زٌارة األلسام الداخلٌة للطلبة و الطالبات للولوف على
احتٌاجات الطلبة والتبرع بالمواد العٌنٌة الالزمة
(بطانٌات،طباخات،صوبات،لنانً غاز وغٌرها).
سٌتم توجٌه كتاب إلى السادة رؤساء األلسام والشعب
اإلدارٌة المحترمون بضرورة توجٌه لجان اإلرشاد فً
األلسام لغرض إلماء محاضرات عن مخاطر التدخٌن
والتبغ والنركٌله والمخدرات.
زٌارة دار األٌتام ودار ألعجزه فً منطمة المحاربٌن من
لبل كادر وحدة اإلرشاد التربوي فً الكلٌة مع عدد من
التدرٌسٌٌن والمنتسبٌن والطلبة  ،وتم تمدٌم هداٌا
والمساعدات المالٌة والنمدٌة ضمن برنامج تشجٌع
العمل التطوعً الذي تم التأكٌد علٌه من لبل الوزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً والسٌد رئٌس جامعة
الموصل.
تم توجٌه كتاب مخاطبة إلى مدٌرٌة مرور نٌنوى  /لسم
العاللات العامة بضرورة إلماء محاضرة عن التوعٌة
ونشر الوعً المروري بٌن صفوف طلبتنا.
تشجٌع الطلبة على التبرع بشتالت وشجٌرات لغرض
زراعتها فً حدائك الكلٌة والجامعة وإلامة مسابمات
التشجٌعٌة بٌن األلسام الختٌار المسم األجمل .
التنسٌك مع كلٌات الطب فً جامعات الموصل ونٌنوى
لماء محاضرات عن ( زواج األلارب  /االٌدز
/األمراض الوبائٌة وغٌرها).
إلامة مسابمات للفنون اإلبداعٌة
(رسم،نحت،شعر،خٌاطه ،تطرٌز) إضافة مهرجان
النتاجات العلمٌة واألدبٌة والفنٌة التً تشمل (الجدارٌات
 /لوحات الرسم المصائد الشعرٌة )
استضافة أساتذة وأطباء مختصٌن من كلٌة الطب
والتربٌة وإلامة ندوات لمنالشة مواضٌع مثل
(ظاهرة التدخٌن والمخدرات وأثارها السلبٌة).
التنسٌك مع األلسام العلمٌة لغرض إلماء محاضرات
إرشادٌة ضمن المواضٌع التثمٌفٌة الخاصة بالمرأة
مثال(دور المرأة فً المجتمع ماذا تمدم وبماذا
تساهم)و(العنف ضد المرأة).
رفد مكتبة الكلٌة بتبرعات الطلبة بالكتب ذات
االختصاص.

التنسٌك مع (كلٌات طب الموصل  /طب نٌنوى  /طبابة
صحة الجامعة ) لغرض إلماء محاضرات إرشادٌة عن
-31
(مخاطر التبغ  /النركٌلة  /المخدرات  /األمراض
االنتمالٌة  /اإلمراض الوبائٌة وغٌرها).
-31

إنشاء صندوق للتكافل االجتماعً.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/12

وحدة اإلرشاد
التربوي

2018/12

وحدة اإلرشاد
التربوي

شهر2019/1

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/1

وحدة اإلرشاد
التربوي

شهر 2109/2

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/2

بعد
منجز
العطلة الربٌعٌة
مخطط
منجز

وحدة اإلرشاد
التربوي

مخطط
ومستمر طٌلة
العام الدراسً
الحالً

مخطط
منجز

2019/2

مخطط
مخطط

األلسام العلمٌة
+وحدة اإلرشاد

شهر2019/3

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/3

منجز
منجز

وحدة اإلرشاد
التربوي
وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/3

2019/3

مخطط
منجز

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/3

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/3

مخطط

التنسٌك مع كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/لسم العلوم
التربوٌة والنفسٌة فً جامعة الموصل لترشٌح تدرٌسٌٌن
-32
إللماء محاضرات عن الصحة النفسٌة ومعالجة اآلثار
النفسٌة الناجمة عن العملٌات اإلرهابٌة.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/3

 -33تكرٌم الطلبة فً األعوام السابمة.

عمادة
الكلٌة+وحدة
اإلرشاد

2121/3

استضافة مختصٌن فً مدٌرٌة الماء والمجاري للحدٌث
-34
عن ترشٌد استهالن المٌاه.

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/3

المساهمة فً إلامة احتفاالت ٌوم الجامعة بإلامة سوق
-35
خٌري النتاجات طلبة وطالبات كلٌتنا.

األلسام العلمٌة

شهر2019/4

األلسام
العلمٌة+وحدة
اإلرشاد

2019/4

وحدة اإلرشاد
التربوي

2019/4

-38

زٌارات ترفٌهٌة لمنطمة الشالالت وسد الموصل
والغابات ( تدرٌسٌٌن منتسبٌن طلبة).

وحدة اإلرشاد
التربوي

شهر2019/5

-39

إلامة حفل تكرٌم على مستوى الكلٌة للتدرٌسٌٌن
والمنتسبٌن الذٌن اواحٌلو على التماعد خالل العام
الحالً.

عمادة
الكلٌة+وحدة
اإلرشاد التربوي

2019/5

تنمٌة المهارات اإلبداعٌة واالبتكارٌة للطلبة من خالل
 -36ترشٌح كل لسم (للطالب الموهوب )لٌتم تكرٌمه من لبل
رئاسة الجامعة واحتضان فكرته اإلبداعٌة ورعاٌتها.
إلامة مسابمات رٌاضٌة ( كرة المدم  /كرة السلة  /كرة
 -37المنضدة  /الشطرنج ) بٌن األلسام العلمٌة بالمشاركة
مع وحدة التربٌة الرٌاضٌة.

منجز

مخطط
مخطط
منجز
مخطط
مخطط
مخطط
مخطط

