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 تارخيية منوذج التقييمنبذة 

 الرؤية

قسردديللا قسرفاللد   للل قسملللق   يعمللا قسم لل  كو يرللدو  يي يللي  للل كنلللق  ديللا تللو قسمفيللليو قسرفاللدييو  للل ت للي  ق  يللي  قس   للل  

  يا قسثيند  ةتردسط.   ق ق طي  قس رف   قسميمل سلم رمع قسعفققل  مردسطة  قالنلق يةقس

يعما قسم   كو يردو  يي يي  ل كنلق  ديا تلو قسمفيلليو قسرفالدييو  لل ت لي  ق  يلي  قس   لل  قسردديلا قسرفالد   لل قسمللق   ق  يلة 

 يةتردسط   قسثيند.   ق ق طي  قس رف   قسميمل سلم رمع قسعفققل

 الرسالة

 يعمل القسم على أعداد وتأهيل متخصصين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي 

 للعمل في المدارس المتوسطة والثانوية على مالك وزارة التربية من خالل إعدادهم 

 
 وتأهيلهم بالخبرة النظرية والعملية وتطوير معارفهم ومهاراتهم بما يمكنهم في أن 

 

 يصبحوا مطلعين معرفياً وممارسين مهنياً ، وملتزمين أخالقياً وقادرين على أحداث 

 تمع  التغيير االيجابي في المج

 األهداف
 جامعة البصرة

 كلية التربية للعلوم االنسانية 

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 

 التقرير الذاتي 

- :التعريف بالتقرير الذاتي    - 1

 من اجل تحقيق قفزة نوعية بالجامعات العراقية وجامعة البصرة خصوصا  -: تمهيد

بجوانبها االدارية والعلمية والمؤسساتية البشرية والمادية البد من   تحقيق  تقويم ذاتي لكل مدخالتها ومخرجاتها لضبط جودة       

 كل, ضماناً للنوعية في ظل الظروف والنظم التعليمية الجديدة وسياسة العولمة واالسواق المفتوحة , التعليم العالي 

وان تستند تلك العملية  على , النظم القديمة والتقليدية و  البحث عن تحليالت وتفسيرات لهذه المتغيرات ذلك استدعى اعادة النظرفي 

مما يمكنها من أداء رسالتها في التعليم العالي , معايير وضوابط محددة يتضح من خاللها مستوى تنظيمها وكفاءة ادائها ومصداقيتها 

ويدعم مركزها العلمي التنافسي بين الجامعات على المستوى العلمي وبالتالي نضمن , لمعايير والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق هذه ا

 .لها ثقة المجتمع والمؤسسات التعليمية االخرى 

 -:اسماء فريق العمل 

  -:من اجل تحقيق ضمان الجودة واالعتماد البد من وجود فريق عمل متخصص ومتحمس الداء المهمة وبالتالي تحقيق االهداف 

  ئيسة ق   قال يي  قس   ل  قسرفاد   -1

 قحل قنضيء قسهيئة قسرل ي ية  تو قسذيو سليه  قسفغبة ايسعما  قالن يز  -2

 ت ينل ايحث سلردثيق  قسمرياعة –تدظف ال دة ارلد يد   -3

 :أهمية التقرير 
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ققت على الصعيد الميداني والعملي في الحاضر تستند أهمية التقرير على قيمة المعطيات والمفردات التي تضمنته والنتائج التي تح: تمهيد

والتوقعات المستقبلية لمقدار النمو والتطور في هذه المعطيات من اجل سد كل الثغرات ونقاط الضعف وتحسينها والدفع بعناصر القوة الى 

 االمام وترصينها 

 -:تستند أهمية التقرير في النقاط التالية 

 مي ت  قن يزه  تحميما  ل  رفة زت ية  س  ا تمديمية تحل ة تملي  صد ة  ققعية  ك ف تيلقنل  س -0

هد كحل قالسيسيب قسمربعة  ل تمدي  دد ة قال قء سلمؤس يت قس يتعية  تمدم اا  حلة ضميو قس د ة  ل قسمؤس ة نلى ضدء  -2

 قسضدقاط  قسشف ط قسمحل ة 

  -:أهدافه

  -:يهدف التقرير السنوي وهو بمثابة تقويم داخلي لما تم انجازه وفق متطلبات جودة االداء الى 

 قن يز تمدي  س د  ذ  ي ي ية نيسية سعما قسمؤس ة ي ر ل نلى قسعما قسميلقنل  قسردثيق قسلقيق سمي ت  كن يزه -1

 قسمي ية  قسبشفية  كافقز كا قس ميط قس لبية  قالي ياية  كا قسمعدقيت  ل قال قء اع يصفهي -2

  ضع قطي  نيم  قسرفقتي ية ت ر ل نلى قسع يصف  قسمعطييت قسمرد فة سلرملم  قس مد  قسرطد   -3

 ضع خطدقت تل  سة  تخطط سهي سالنرمي  قسرمل  قس دنل ايت يه ضميو قس د ة  قالنرمي ية  ل قسمؤس ة قسرعليمية   ضعهي  -4

 .سهي  نلى خط قسر ي س تع قالق يم  قسرلييت قسم يظفة

 الوثائق واالساليب المتبعة في اعدادة 

 -:كل تقرير يستهدف تقويما ذاتيا لمؤسسة تعليمية البد ان يستند على      

 كا قسرصد قت  قسيسيب قسرمدي  قسعلمية  قسلقيمة قسمب ية نلى قسحميئق قسميلقنية  ل قسعما  -1

 تش دني ايسرمي يف قسمدثمة الثبيت تصلققيرهي اعيلق نو قسرمفيفية تي ت  قن يزه نمليي   عليي سل  ة قسرمديمة تلندتي ايسدثيئق  -2

 قس ظفية  ايال قيم قسغيف  ققعية 

 ي ر ل نلى  ؤى  ققعية سالن يز  تي ت  تحميمة  ققعيي  قسمعدقيت قسرل قحيست   و تحميمة  كي ية تذسيا هذه قسصعدايت  تح يمهي  -3

 نبذه عن أهمية البرنامج التعليمي 

 ُيعد البرنامج التعليمي لقسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي منهجا تخصصيا متكامال اُعد بعناية ُيعاد النظر به سنويا من قبل لجنة     

رونه اي منهجا وبرنامجا ذو ديناميكية عالية الم, العمداء بعد تهيئة االرضية المناسبة للتطوير واالغناء من قبل رؤساء االقسام المتناظرة 

للنمو االفقي والعمودي تساهم بذلك اللجان التخصصية والهيئة التدريسية من ذوي االختصاص العام والدقيق وهذه سمة ايجابية لكل 

 برنامج تعليمي يروم التقدم واالنجاز العالي لمخرجاته خدمة للمجتمع وسوق العمل واالنتفاع االيجابي منها 

 نبذة مختصرة عن القسم 

   1891 – 1894 يي  قس   ل سل  ا قسل قسية تأسس ق   قال -0

 يمبا  مط قسمعلميو قسم ر بيو سدزق ة قسرفاية اعل قسحصد  نلى قديزه   قسية  -2

 1898- 1899الك امبد  طلبة قسمفحلة قالنلق ية  ل قس  ة قسل قسية  -3

طالب  11تربيي ة  تخرل ة صعد ق  هبدطي  ح ب قنلق  قسمعلميو قسحيصليو نلى قديزقت   قسية  تي ايو  الق قسم   اينلق  -4

 طيسبي   141ايكثف تو  2114 -2113طيسبي حرى تفحلة قسمبد  قالن  ي   سل  ة  21قسى 

 تل ي يي اأسميب نلمية تخرل ة (  12) تعيقب نلى  ئيسة قسم    قكثف تو  -1

لق  قسرل ي يو امخرلف قالخرصيصيت قسلقيمة  قسغيسبية ت ه  تو حملة قسلكرد قه  ل قال يي  قس   ل زيي ة تضطف ة  ل قن -6

  قسردديا قسرفاد  

 )  المب تل  ( 3 )تل ي ييً المب قسريذ ت ينل   ( 8   )تل ي ييو المب قسريذ   ( 4)قسهيئة قسرل ي ية  ل قسم   ترضمو  -7

 تل   ت ينل ( 2

 تخفج تو قسم   قسعشفقت تو حملة قسميد ريف  قسلكرد قه (   1883-1882)  ل قس  ا قسل قسية  الكت قسل قسيت قسعليي  -9

 اأخرصيص قال يي  قس   ل  قسردديا قسرفاد   
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 الرؤية والرسالة واالهداف  -2  

 :  الرؤيا:اوالً    

يعما قسم   كو يردو  يي يي  ل كنلق  ديا تلو قسمفيلليو قسرفالدييو  لل ت لي  ق  يلي  قس   لل  قسردديلا قسرفالد   لل قسمللق   ق  يلة 

  تردسط   قسثيند.   ق ق طي  قس رف   قسميمل سلم رمع قسعفققل

:                                                       vision-                                                                                                                     

                                         The department Work as a pioneer in the field of Psychology  to Prepare a new 

generation of  Educational  Counselors in the Field of Psychological Counseling and educational 

guidance in Secondary and intermediate Schools , With in the theoretical and Moral frame of the 

Iraqi Society.                                                       

 

 :قسفسيسة:ثينييً 

  

 تمهيل    

 دافه وبرنامجه واستراتيجيته بد ان يكون للقسم رسالة مكتوبة تتضمن اه         

 

 وتكون الرسالة واالستراتيجية واضحتين تم وضعهما ، لفترة مستقبلية معقوله 

 

 بمشاركة الجهات المعنية وذوي االختصاص في القسم واالقسام االخرى المناظرة له 

 

 وتراعي الرسالة التغيرات المتوقعة في  البيئة المباشرة وغير المباشرة مع االخذ ، 

 

 -:باالعتبار المبادئ التالية 

 .     توجيه العملية التعليمية نحو تنمية االنسان فكرا وسلوكاً من اجل تقدم المجتمع وتطوره ونماءه وتقدمه   -0

افضلية االدارة  وحسن اختيارها وقدرتها على توظيف الموارد البشرية والعلمية من أجل انجاز أهدافها من حيث اخصار الزمن  -9

 تائج والمخرجات بافضل الن

مراعاة تقدم البحث العلمي ونشر تطبيقاته الميدانية من أجل نفعية المجتمع في حل مشكالته وتجاوز نقاط الضعف في مفاصله  -3

 البشرية واالدارية والتنظيمية 

 توفير آلية علمية مستمرة للمراجعة والتقويم والتعديل والتطوير باقل جهد وكلفة  -4

 

 -:قسفسيسة 

 

 

 يعمل القسم على أعداد وتأهيل متخصصين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي  

 للعمل في المدارس المتوسطة والثانوية على مالك وزارة التربية من خالل إعدادهم 

 
 وتأهيلهم بالخبرة النظرية والعملية وتطوير معارفهم ومهاراتهم بما يمكنهم في أن 

 

 هنياً ، وملتزمين أخالقياً وقادرين على أحداث يصبحوا مطلعين معرفياً وممارسين م

 التغيير االيجابي في المجتمع  

 :Message-  

The Dept. of Counseling Psychology  is Making every effort to be in a leading position in the fields of 

education and Psychological counsplihy   research so as to be able to support the society  with high 
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Quality counselors who  are capable of, or trained to help the students of intermediate and secondary 

schools , our counseiors are Experienced Enriched With High Know led and Capable of changing the 

Society Positively .    

 : قألهلقف:ثيسثيً 

 

 .أعداد الطلبة لمهنة اإلرشاد النفسي والتوجيه  البوي في المدارس الثانوية     -0 

 

 .إعداد طلبة كلية التربية في األقسام األخرى في الكلية إعدادا نفسياً وتربوياً لمهنة التدريس في المدارس الثانوية    -9 

 

 .المساهمة في معالجة المشكالت التربوية للطلبة وتوجيههم توجيهاً مهنياً وتشخيص الحاالت النفسية التي يعانون منها      -3

 

 . تقديم المشورة التربوية للمؤسسات التربوية في الوزارات ذات العالقة      -4

 

 .المشاركة في تأليف الكتب الدراسية لمراحل التعليم العام     -5 

 

 . تطوير الكادر التدريسي الجامعي من خالل دورات التعليم المستمر   -6 

 إجراء البحوث التربوية والنفسية  -7 

 .المساهمة في تطوير وتدريب المعلمين والمدرسين في التعليم االبتدائي والثانوي   -8 

 .إعداد الطلبة للتخصص في الدراسات التربوية العليا   -2 

 

 .أعداد باحثين علميين في المجال التربوي والنفسي    01 

 

  .المشاركة في اللجان التربوية والنفسية مع الجهات ذات العالقة   -00 

                                                                    

 -:تم التعريف بالرؤية والرسالة واالهداف من خالل  

ت  قصلق   دسل  تعفي ل ايسم   يملم س ديي سلطلبة قس ل  يرضمو تعلدتيت  ق ية ن ا  نو تلخالتا  تخفديتا  كذسك  ؤيرا  -0

  قهلق ا   سيسرا   ت ه ا قسرل تملم سمفقحلا قال اعة 

 سدحة كبيفة تطبدنة ايسلغريو قسعفاية  قالنرليزية ترضمو قسفؤية  قسفسيسة  قالهلقف  ل تلخا قسم    -2

 .تفتبطة ا هيز قسحيسدب تعفض تعلدتيت ايو  قت  قخف نو قسم    قهلق ا  كن يزقتا ( ني ضة  ) ية كبيفة يي -3

 

 -:تمت صياغة الرؤية والرسالة واالهداف من خالل  -

 قسصي   تو (  سيا قسمفيل قس   ل  قسرفاد  ) قس   ل  تهيم قسمفيل قسرفاد   قس   ل  قالنرمي  نلى قسرفق  قسرعفي ل ايال يي  -0

 س  ة تخرصة ايال يي  قس   ل  قسرفاد   ل قسدزق ة 

 قالسيتذه قسمخرصيو ايال يي  قس   ل  قسرفاد   -9

 قسل  ة قسمطينية  ل قس يتعيت قسرل  يهي قق يم تر يظفة  -3

 قسرعلي  قسعيسل  قسبحث قسعلمل س  ا قاليفقف  قسرمدي   ل  زق ة  -4

 –وابرز نقاط القوة في قسم االرشاد النفسي والتربوي هي 

 قسم   قسدحيل  ل قسم طمة قس  داية اعل ق   قال يي   ل كلية قسرفاية قس يتعة قسم ر صفية  -0

ي قسمردسطة  قسثيندية قغلب تخفديت قسم   ير  تعي ه   ل تليفييت قسرفاية  ل  زق ة قسرفاية سلعما كمفيليو  ل تلق سه -2

  تو قسمحرما قو تلخا قسخلتة قال يي ية سلمفحلة  قالارلقئية سحيدة قسم رمع سمثا هذه قسخلتيت 

قز ق  سدق قسعما ت دني سمخفديت قسم   تو خال  حيدة  زق ة قسعما  قسشؤ و قالدرمينية سلعما كمفيليو  ايحثييو  -3

 قسعل   غيفهي  قدرمينييو  ل     قسل سة ساليريم  كذسك  زق ة
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 -:اما نقاط الضعف واالجراءات التصحيحية فهي  

نلم  قهرميم قس هيت قسمع ية امخفديت قسم   ايسعملية قال يي ية  ل  -0

  تدسيعهي تؤس  يتيي  قدرمينية  خلتييً 

نلم قهرميم قسرلييت قسعلمية  حرى قالن ينية ا ل  ة قال يي  قس   ل   -2

  قسردديا قسرفاد   خلقتيتا قالدرمينية  قالن ينية 

قني ة قس ظف ابعض قسم ف قت قسم ه ية  قسرطبيمية ت هي سرح يو ك قء  -3

 هذه قسمخفديت ته ييً  قدرمينييً  تخصصييً 

 -:خالل أما االجراءات التصحيحية والتطويرية من  

كني ة قس ظف ايسم يهج قسل قسية تو قبا قسمخرصيو  خيصة ت ف قت قسرل يب  قسرطبيميت قال يي ية تمي ي عرس نلى تطديف  -0

 قسمهي قت قسمه ية سلمفيليو قسرفادييو 

قت يهيته   قني ة قس ظف املخالت هذق قسم   قنرمي ق نلى قس دع  سيس قسر  اعل قو يرعفضدق الخربي قت  قسربيينيت سلرأكل تو -2

 نحد قسمه ة 

قني ة قس ظف اطفيمة قسمبد  اهذق قسم     قنرمي  قسفغبة  قسحميسة سلم    سيس قس يئض تو قالق يم قالخفى سرطديف هذه قس خبة  -3

 قسفقغبة ايسعما  ل قال يي  قس   ل 

يليو سم ينله   ل حا تشرالته  قالهرميم ايسل    قسرطبيمية قسرل تم ح  فصة سطلبة قال يي   ل قسرعيتا قسعملل تع قسم رف -4

 قسرل يعيندو ت هي 

سمي سا تو كهمية   ل قكر يب خبفقت نالدية ن  ية  خيصة تخفديت قسم   سهي ( قالكلي يرل ) قني ة تي ة قال يي  قس فيف   -1

  فص دليلة  ل قسرعييو ايسم رش ييت  قسف هيت قس   ية 

 -: الموارد المالية– 3 

 :  االرض   

 بد ان تكون للقسم ضمن الكلية والجامعة أر  ومبان تخصصية     ال           

تتناسب وحجم القسم وثقله البشري والعلمي من حيث اعداد الطلبة          والتدريسيين وتخصصاتهم ونظره مستقبلية لتطوره            

 ونمائه 

  -:قاعات التدريس    

االضاءة ) اعات التدريس لكل قسم من اقسامها العلمية بكل مستلزماتها التقنية والفيزيائيةتخصص الكلية عددا كافيا والئقا من ق          

وتوفير االمن النفسي والراحة , لتتناسب مع اعداد الطلبة وخطة عمل القسم والتوسع االفقي من حيث اعداد الطلبة ( والتهويه والتبريد 

 ة للتفاعل بين الطلبة وبين تدريسييهم لتحقبق اقصى فائدة من ذلك لهم واعضاء الهيئة التدريسية وتتيح الفرص االيجابي

- :ونقاط القوة والضعف  في اعاله  
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توفرت في اعاله نسبه مقبوله من القاعات التدرسية التي تراعي الظروف الفيزيقية للتدريس واالستراحة للطلبة ولكنها دون مستوى    

اي ال زال النقص في القاعات الدراسية موجودا , تناسب وحجم القبول في القسم والكلية الطموح في توفير القاعات الدراسية والتي ت

 ويسبب التاخير واالرباك في وضع جداول الساعات الدراسية وانسيابيتها ومرونتها 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

ي ب قو يد ف قسم    تو خال  قسمدق   قسميسية سلرلية تريتب الئمة سلرل ي يو تمر ه  تو ق قء كنميسه  ترد ف  يهي كا ت رلزتيت  -0

 قسفقحة  قسبحث  قالطالع 

 ونقاط القوة والضعف في ذلك

 خيص اا يتبامر وايسرمالسية قسرل ي ي ت ردى قسطمدحترد ف ن با تعمدسا تو قسرحمق  سرو   و  -0

قالتصي   قسردقصا تع قسشبرة قسعيسميا  تدققع قس يتعيت   تو قدا نحمق ق قتةتد ف يبرة قالنرفنيت سرا تل ي ل نلم    -2

  كمي  ندني قسحصد  نلى قسمعلدتيت  تلق سهي 

 -:الحصيلة التعليميه

ة والعمليىة التطبيقية بكل مفرداتها يجب ان يحصل طلبة تخصص االرشاد النفسي والتوجيه التربوي على مجموعة من المساقات النظري   

ا ووحداتها الدراسية  بساعاتها النظرية والتطبيقية من اجل ان تمتلك تلك المخرجات الدراية والكفاية المهنية والعلمية التخصصية ويدخلو

 :سوق العمل بافضلية انتاجية ومهارة مهنية من خالل 

م قسحيل  قالارعي  نو تلك قالهلقف ا دقنبهي قسعلمية  قسدط ية  قسم رمعية  ل ي ب تفقنية قالهلقف قسعيتة سلرلية  قس يتعة  نل -1

 تطميو حيديت قسم رمع  ترطلبيت قسر مية قسشيتلة 

 تفقنية قس  ق قسب يئل قسرريتلل سلرلية  قس يتعةتو قدا تحميق قس مد  قسرطد   قال تميء ارا قسم يقيت قسعلمية  قسبشفية  قسمي ية   -2

 ل تشريا  ا يء يخصية قسطيسب  ل قسم هج  ت ف قتا  طفقئق قسرل يس  قسم يخ قسرل ي ل  كا قسعالقيت  تفقنية قسرريتا -3

 .قالن ينية تو قدا تردو هذه قسم يقيت  سيا نما  ل حييتا قسمه ية ت رمبال 

قي  ة نلى تحل   ي ب قو تردو هذه قسم يهج  قسم يقيت قسرعليمية تدقكبة سف ح قسعصف  تطد ة تو قدا قو تردو قسمخفديت -4

 .قن يزقت قسعصف قسمر ي ع ايسخبفقت  قسمعلدتيت  قسرم ييت 

كا قس شيطيت قسرعليمية  قسرل ي ية  ل قسم   تر ق  ت     تع قس  ق قسعيم سلرلية  تع قس  ق قسخيص كم   نلمل تخصصل  -1

سدحلقت سرا تي ة   قسية  ايسريسل تحميق ير ق تع قالق يم قسم يظفة سا  ل قس يتعيت قالخفى  ل نل  قس ينيت قسل قسية  نل  ق

 .نل   حلقت قسرخفج سرا تفحلة  نلى ت ردى قسبرلد يد   قسميد ريف  قسلكرد قه 

يحصا قسطلبة  ل كا تفحلة نلى قسخبفقت قس ظفية  قسعملية تو قتهيت قسمصي    ل قالخرصيص    ق قسم ف قت قسرل ققفتهي  -6

 ملقء  قسمطينية قسل يو  ل قالق يم قسمر يظفة  س يو قسع

 -:ونقاط القوة في ذلك 

 تد ف قسمف نا قسعيسية تو قبا قسرل ي ييو  ل قخريي  قسمصي   قسحليثة تو قدا تحليث  ت ليل قسخبفقت  قسمهي قت  -0

 حفية قالسريذ  ل قالظي ة قس دنية نلى قسم ف قت قسممف ة امي يخلم نمد  تطد  قسمعفف قس ظفية  قسرطبيمية  -2

 اما نقاط الضعف في الحصيلة العلمية 

 ضييع   ملقو قالسيايع قسل قسية اعطا غيف تبف ة تؤثف سلبي  ل نلم قكمي  قسمدق   قسم ف قت قسل قسية  -0

 تمي يفاك قسعملية قسرعا( قالترحينيت ) نلم قسرمفق  نملية قسرمدي   -2
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 البصرة جامعة

  االنسانية كلية التربية للعلوم

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 

  الذاتي التقرير

- :التعريف بالتقرير الذاتي    - 1

 من اجل تحقيق قفزة نوعية بالجامعات العراقية وجامعة البصرة خصوصا  -: تمهيد

االدارية والعلمية والمؤسساتية البشرية والمادية البد من   تحقيق  تقويم ذاتي لكل مدخالتها ومخرجاتها لضبط جودة بجوانبها       

 كل, ضماناً للنوعية في ظل الظروف والنظم التعليمية الجديدة وسياسة العولمة واالسواق المفتوحة , التعليم العالي 

وان تستند تلك العملية  على , التقليدية و  البحث عن تحليالت وتفسيرات لهذه المتغيرات ذلك استدعى اعادة النظرفي النظم القديمة و

مما يمكنها من أداء رسالتها في التعليم العالي , معايير وضوابط محددة يتضح من خاللها مستوى تنظيمها وكفاءة ادائها ومصداقيتها 

مركزها العلمي التنافسي بين الجامعات على المستوى العلمي وبالتالي نضمن  ويدعم, والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق هذه المعايير 

 .لها ثقة المجتمع والمؤسسات التعليمية االخرى 

 -:اسماء فريق العمل 

  -:من اجل تحقيق ضمان الجودة واالعتماد البد من وجود فريق عمل متخصص ومتحمس الداء المهمة وبالتالي تحقيق االهداف 

 ال يي  قس   ل  قسرفاد   ئيسة ق   ق -4

 قحل قنضيء قسهيئة قسرل ي ية  تو قسذيو سليه  قسفغبة ايسعما  قالن يز  -1

 ت ينل ايحث سلردثيق  قسمرياعة –تدظف ال دة ارلد يد   -6

 :أهمية التقرير 

تستند أهمية التقرير على قيمة المعطيات والمفردات التي تضمنته والنتائج التي تحققت على الصعيد الميداني والعملي في الحاضر : تمهيد

والتوقعات المستقبلية لمقدار النمو والتطور في هذه المعطيات من اجل سد كل الثغرات ونقاط الضعف وتحسينها والدفع بعناصر القوة الى 

 نها االمام وترصي

 -:تستند أهمية التقرير في النقاط التالية 

 تملي  صد ة  ققعية  ك ف تيلقنل  سمي ت  قن يزه  تحميما  ل  رفة زت ية  س  ا تمديمية تحل ة  -3

هد كحل قالسيسيب قسمربعة  ل تمدي  دد ة قال قء سلمؤس يت قس يتعية  تمدم اا  حلة ضميو قس د ة  ل قسمؤس ة نلى ضدء  -4

 قسضدقاط  قسشف ط قسمحل ة 

  -:أهدافه
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  -:يهدف التقرير السنوي وهو بمثابة تقويم داخلي لما تم انجازه وفق متطلبات جودة االداء الى 

 ية نيسية سعما قسمؤس ة ي ر ل نلى قسعما قسميلقنل  قسردثيق قسلقيق سمي ت  كن يزهقن يز تمدي  س د  ذ  ي ي  -1

 كافقز كا قس ميط قس لبية  قالي ياية  كا قسمعدقيت  ل قال قء اع يصفهي قسمي ية  قسبشفية  -6

  ضع قطي  نيم  قسرفقتي ية ت ر ل نلى قسع يصف  قسمعطييت قسمرد فة سلرملم  قس مد  قسرطد   -7

تل  سة  تخطط سهي سالنرمي  قسرمل  قس دنل ايت يه ضميو قس د ة  قالنرمي ية  ل قسمؤس ة قسرعليمية   ضعهي   ضع خطدقت -9

 .نلى خط قسر ي س تع قالق يم  قسرلييت قسم يظفة سهي 

 الوثائق واالساليب المتبعة في اعدادة 

 -:كل تقرير يستهدف تقويما ذاتيا لمؤسسة تعليمية البد ان يستند على      

 كا قسرصد قت  قسيسيب قسرمدي  قسعلمية  قسلقيمة قسمب ية نلى قسحميئق قسميلقنية  ل قسعما  -4

تي ت  قن يزه نمليي   عليي سل  ة قسرمديمة تلندتي ايسدثيئق  تش دني ايسرمي يف قسمدثمة الثبيت تصلققيرهي اعيلق نو قسرمفيفية  -1

 قس ظفية  ايال قيم قسغيف  ققعية 

 ة سالن يز  تي ت  تحميمة  ققعيي  قسمعدقيت قسرل قحيست   و تحميمة  كي ية تذسيا هذه قسصعدايت  تح يمهي ي ر ل نلى  ؤى  ققعي -6

 نبذه عن أهمية البرنامج التعليمي 

ل لجنة ُيعد البرنامج التعليمي لقسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي منهجا تخصصيا متكامال اُعد بعناية ُيعاد النظر به سنويا من قب     

اي منهجا وبرنامجا ذو ديناميكية عالية المرونه , العمداء بعد تهيئة االرضية المناسبة للتطوير واالغناء من قبل رؤساء االقسام المتناظرة 

للنمو االفقي والعمودي تساهم بذلك اللجان التخصصية والهيئة التدريسية من ذوي االختصاص العام والدقيق وهذه سمة ايجابية لكل 

 رنامج تعليمي يروم التقدم واالنجاز العالي لمخرجاته خدمة للمجتمع وسوق العمل واالنتفاع االيجابي منها ب

 نبذة مختصرة عن القسم 

   1891 – 1894تأسس ق   قال يي  قس   ل سل  ا قسل قسية  -2

 يمبا  مط قسمعلميو قسم ر بيو سدزق ة قسرفاية اعل قسحصد  نلى قديزه   قسية  -11

 1898- 1899طلبة قسمفحلة قالنلق ية  ل قس  ة قسل قسية الك امبد   -11

طالب  11الق قسم   اينلق  تربيي ة  تخرل ة صعد ق  هبدطي  ح ب قنلق  قسمعلميو قسحيصليو نلى قديزقت   قسية  تي ايو  -12

 طيسبي   141ايكثف تو  2114 -2113طيسبي حرى تفحلة قسمبد  قالن  ي   سل  ة  21قسى 

 تل ي يي اأسميب نلمية تخرل ة (  12) سم    قكثف تو تعيقب نلى  ئيسة ق -13

زيي ة تضطف ة  ل قنلق  قسرل ي يو امخرلف قالخرصيصيت قسلقيمة  قسغيسبية ت ه  تو حملة قسلكرد قه  ل قال يي  قس   ل  -14

  قسردديا قسرفاد  

المب ( 2)  تل   ( 3) المب قسريذ ت ينل تل ي يي ( 8 )تل ي ييً المب قسريذ    (    4)  قسهيئة قسرل ي ية  ل قسم   ترضمو -11

  تل   ت ينل

 تخفج تو قسم   قسعشفقت تو حملة قسميد ريف (              1883-1882) الكت قسل قسيت قسعليي   ل قس  ا قسل قسية  -16

  قسلكرد قه اأخرصيص قال يي  قس   ل  قسردديا قسرفاد             

 الرؤية والرسالة واالهداف  -2  

 :  قسفؤيي :الً ق    

يعما قسم   كو يردو  يي يي  ل كنلق  ديا تلو قسمفيلليو قسرفالدييو  لل ت لي  ق  يلي  قس   لل  قسردديلا قسرفالد   لل قسمللق   ق  يلة 

  تردسط   قسثيند.   ق ق طي  قس رف   قسميمل سلم رمع قسعفققل

:                                                       vision-                                                                                                                     

                                         The department Work as a pioneer in the field of Psychology  to Prepare a new 

generation of  Educational  Counselors in the Field of Psychological Counseling and educational 

guidance in Secondary and intermediate Schools , With in the theoretical and Moral frame of the 

Iraqi Society.                                                       
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 :قسفسيسة:ثينييً 

  

 تمهيل    ال

 بد ان يكون للقسم رسالة مكتوبة تتضمن اهدافه وبرنامجه واستراتيجيته          

 

 وتكون الرسالة واالستراتيجية واضحتين تم وضعهما ، لفترة مستقبلية معقوله 

 

 بمشاركة الجهات المعنية وذوي االختصاص في القسم واالقسام االخرى المناظرة له 

 

 وتراعي الرسالة التغيرات المتوقعة في  البيئة المباشرة وغير المباشرة مع االخذ ، 

 

 -:باالعتبار المبادئ التالية 

 .     جتمع وتطوره ونماءه وتقدمه توجيه العملية التعليمية نحو تنمية االنسان فكرا وسلوكاً من اجل تقدم الم  -5

افضلية االدارة  وحسن اختيارها وقدرتها على توظيف الموارد البشرية والعلمية من أجل انجاز أهدافها من حيث اخصار الزمن  -6

 بافضل النتائج والمخرجات 

تجاوز نقاط الضعف في مفاصله مراعاة تقدم البحث العلمي ونشر تطبيقاته الميدانية من أجل نفعية المجتمع في حل مشكالته و -7

 البشرية واالدارية والتنظيمية 

 توفير آلية علمية مستمرة للمراجعة والتقويم والتعديل والتطوير باقل جهد وكلفة  -8

 

 -:قسفسيسة 

 

 

 يعمل القسم على أعداد وتأهيل متخصصين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي  

 مالك وزارة التربية من خالل إعدادهم  للعمل في المدارس المتوسطة والثانوية على

 
 وتأهيلهم بالخبرة النظرية والعملية وتطوير معارفهم ومهاراتهم بما يمكنهم في أن 

 

 يصبحوا مطلعين معرفياً وممارسين مهنياً ، وملتزمين أخالقياً وقادرين على أحداث 

 التغيير االيجابي في المجتمع  

 :Message-  

The Dept. of Counseling Psychology  is Making every effort to be in a leading position in the fields of 

education and Psychological counsplihy   research so as to be able to support the society  with high 

Quality counselors who  are capable of, or trained to help the students of intermediate and secondary 

schools , our counseiors are Experienced Enriched With High Know led and Capable of changing the 

Society Positively .    

 : قألهلقف:ثيسثيً 

 

 .أعداد الطلبة لمهنة اإلرشاترد البوي في المدارس الثانوية     -0 

 

 .إعداد طلبة كلية التربية في األقسام األخرى في الكلية إعدادا نفسياً وتربوياً لمهنة التدريس في المدارس الثانوية    -9 

 

 .المساهمة في معالجة المشكالت التربوية للطلبة وتوجيههم توجيهاً مهنياً وتشخيص الحاالت النفسية التي يعانون منها      -3

 

 . التربوية للمؤسسات التربوية في الوزارات ذات العالقة  تقديم المشورة     -4

 

 .المشاركة في تأليف الكتب الدراسية لمراحل التعليم العام     -5 

 

 . تطوير الكادر التدريسي الجامعي من خالل دورات التعليم المستمر   -6 

 .واالجتماعية لحل المشكالت التي تواجه المجتمع في قطاعاته المختلفة 

 إجراء البحوث التربوية والنفسية  -7 
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 .المساهمة في تطوير وتدريب المعلمين والمدرسين في التعليم االبتدائي والثانوي   -8 

 .إعداد الطلبة للتخصص في الدراسات التربوية العليا   -2 

 

 .أعداد باحثين علميين في المجال التربوي والنفسي    01 

 

  .المشاركة في اللجان التربوية والنفسية مع الجهات ذات العالقة   -00 

                                       

                                           

           

:                                                حالة القسم                

 من حيث:التدريسي الكادر :  أوال 

 .التخصصات العلمية الحديثة والدقيقة -0

 .حملة الشهادات -9

 .أعداد التدريسيين نسبة إلى أعداد الطلبة –هيكلية القسم  -3

 .خبرة الكوادر في مجال التدريس والبحث العلمي -4

 .أخالقيات الكوادر التدريسية -5

 .حث العلميااللتزام كوادر التدريس بالساعات المكتبية في متابعة الطلبة والب -6

 .وليس لغرض الترقيات العلمية فقط : تطور البحث العلمي وتأليف الكتب -7

 التحليل الرباعي

 نقاط القوة نقاط الضعف

يددل نمص  ل اعض قسرخصصيت قسمهمة  -1

 قسم    غيف ت ؤ   نو تد فهي  هذق ترعلق 

 ا مط قسرعييو

زيي ة  ل قسعبء قالكي يمل نلى قسرل ي ييو تو  -2

 حيث قس صيب  قس ينيت قالظي ية 

ال زق  ه يك قصد   تلنل  ل قس ريج قسبحل  قسريسيف  – 3 

  هذق نيتج تو قسعبء قالكي يمل 

نل  كي ل تو قسرل ي ييو قسحيصليو نلى يهي ة قسلكرد قه  – 1

  ل قالخرصيص  ن بره  قسى قنلق  قسطلبة ال زقست تمبدسة 

 تتوفر خبرة ممتازة للتدريسيين في مجال اختصاصهم  - 2
قسرل ي ييو يمرلردو قخالقييت قسمه ة  ييتل تو خال   – 3

 خبفته   ل قسعما قالكي يمل 

يس ينيت قسمرربية  قسبحث قسعلمل  ترياعة قسرزقم ني   ل ا – 4

 قسطلبة  ل احدث   ل قسعليي  قال سية 

 الفرص التهديدات
قسزيي ة قسمضطف ة  ل قنلق  قسطلبة  ل قسم   تمي  -1

 يزيل تو قسعبء قالكي يمل نلى قسرل ي ييو

ترد ف سلى قسرل ي ييو قسلق ع سرح يو قال قء  ل قسرل يس 

  قسبحث قسعلمل قسفصيو 

 
 
 

 احلصول على شهادة االعتماد األكادميي –ثانيا 
 التحليل الرباعي

 نقاط القوة نقاط الضعف

 قلة قالهرميم ايسردثيق  -1

ضعف قال تبيط ايسشبرة قسع ربدتية  قسمدققع  -2

 قس يتعية 

 نلم قالهرميم ايس شف قالسررف نل سلبحدث قسم  زة  -3

فتمدق اعمله  قالكي يمل ي عى قسرل ي يدو  احمي  قو ي

قسى قسم ردى  قسذ  يحمق سرليره   قق يته   قالنرمي ية 

  قس د ة قسعيسية  قسرص يف قسعيسل 

 الفرص التهديدات
نلم ترد ف خطدط قنرفنيت  ل غفف قسرل ي يو  -1

 هذق يشرا نيئق كبيفق  ل قسردقصا تع قسمدققع 

 قالكرف نية 

ترد ف  فص كي ية سالهرميم ايس ميط قناله تو خال  قسمرياعة 

 قسمبييفة تو  ئيسة قسم   
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 الطلبة –ثالثا 
 من حيث: الدراسة األولية  -

 بالنسبة لخطة القبول –أعداد الطلبة المقبولين  -0

 معدالت القبول  -9

 نظام العبور -3

 الدور الثالث -4

 نظام المقررات أو نظام الكورسات -5

 الرباعيالتحليل 
 نقاط القوة نقاط الضعف

تعلالت قسمبد  ترلنية تمي يزيل تو قنلق  قسطلبة  -1

 قسممبدسيو

نلم قالهرميم ايسلييقة قسبلنية  سالتة قسلغة  -2

 قس طق  ل قسمبد   ل كلية قسرفاية  النهي تخفج 

 تل سيو

 نلم تد ف قينيت   قسية سهذه قسزيي ة قسمضطف ة  -3

 زيي ة تضطف ة  ل قنلق  قسطلبة س ديي  -4

1-  

6-  

 الفرص التهديدات
قني ة قس ظف امدقنييو قسرعلي  قسعيسل  تفقدعرهي   -1

    يي سرح يو قال قء قس يتعل

   ع تعلالت قسمبد   ل كلييت قسرفاية  -2

 قسغيء نظيم قسعبد   -3

 قسغيء ك  قترحينيت غيف نظيم قسل  يو  -4

 قسعما ا ظيم قسممف قت قس صلية  -1

 
 من حيث : الدراسات العليا  -

 الكادر التدريسي -1
 .خبرة الكوادر في مجال التدريس والبحث العلمي -   
 .االعتماد على المصادر العلمية الحديثة والمتطورة  -   
 .اللقب العلمي -شهادة   -   
 :طلبة الدراسات العليا -2
 .معدل المنافسة للقبول -  
 .مجاالت القبول -  
 .نسبة ألعداد الكادر التدريسي من حيث الخبرة والشهادة واللقب العلمي –د الطلبة المقبولين أعدا -  
 .بناء مكتبة مستقلة للدراسات العليا مجهزة بالمصادر العلمية الحديثة ومع شبكة انترنت -  

 التحليل الرباعي
 نقاط القوة نقاط الضعف

كني ة قس ظف ايسشف ط قسدقدب تد فهي سلمبد   ل  -1

قسل قسيت قسعليي  ه  يطيسبدو قغلبه  سلرل يس 

  ل قس يتعة 

قالهرميم ايسلغة قالنرليزية سطالب قسل قسيت  -2

  قسرأكيل نلى قتمينهي نطمي  كرياة 

قني ة قس ظف  ل تعيييف قسمبد  قسمرخفديو سلعما  -3

 كرل ي ييو 

 سمصي   قسخي دية ضعف قسرعيتا تع قسمرربة  ق -4

1-  

ترد ف ال دة ديلة كدق   ذقت خبفة  ل قسرل يس  -6

 ايسل قسيت قسعليي 

قسريذ  قسريذ ) ترد ف قالسميب قسعلمية سلرل ي ييو  -7

 سلرل يس   ل قسل قسيت قسعليي (  ت ينل 

ير  قسمبد    ق قحلث قسرعليميت  ل قسرملي   -9

 قسم ي  ة  قالسرزقم ايسرعليميت قسدزق ية 

 يتة سلر ي س  قسمبد  احيي ية ت

ترد ف  ل قسم   حيسييً تالكيت تل ي ية سهي خبفة  -8

ديلة  قسميب نلمية ترملتة سلرل يس  ل 

 قسل قسيت قسعليي 

 الفرص التهديدات
قالنحلق   ل ت ردى قسرل يس قس يتعل سرشياها  -1

 تع قسرل يس  ل قالنلق ية 

قكمي  قسرخصصيت قسعلمية قسرل يحريدهي قسم    -3

  تو ذ   قسخبفة  ل قسرل يس
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قصفق  قسبعض تو قسرل ي ييو نلى نلم قسرطديف  -2

 ل قل قته  قسعلمية  قسبحثية  قسرعيتا تع 

 ت ر لقت قخرصيصيته  

كنطيء ت ردى تو قالسرمالسية  ل قخريي   -4

قسمالكيت قسرل ي ية  تعي هي س ل قس مص  ل 

 قسعلمية قسرخصصيت 

 
 
 
 

 من حيث: املناهج الدراسية –رابعًا 

 .مدى نسبة التحديث بالمواد الدراسية بما يواكب التطور العلمي وسوق العمل  -1

 .اعتماد مادة اللغة االنكليزية  في المناهج الدراسية ولكافة المراحل  -2

 .االعتماد على مناهج دراسية ذات طبعة حديثة  -3
 .إلى نسبة أعداد الطالب( مجانية التعليم )الدراسية في توفر أعداد كتب المواد  -4

وباالعتماد على مناهج دراسية حديثة بما ( علوم حاسبات) من قبل كادر تدريسي متخصص ( العملي –النظري )تدريس مادة الحاسوب  -5

 .يواكب التطور العلمي

 .أعداد الطلبة  توفير مختبرات الحاسوب ذات سعة وتقنية حديثة وأعداد أجهزة حاسوب تناسب -6

 .بعض المواد الدراسية بما يفيد الطالب في سوق العمل بعد التخرج( النظري+ العملي ) التركيز باالعتماد على  التدريس -7

 .بدل النظام السنوي( الكورسات)اعتماد المقررات الدراسية  -8

 التحليل الرباعي
 نقاط القوة نقاط الضعف

ال زق  يعرمل قسبعض تو قسرل ي ييو نلى ت يهج  -1

 تعل غيف حليثة 

نلم قالهرميم قس ي   قسمرحمس سرعل  قسحيسدب تو  -2

 قبا قسطلبة  حرى اعض قسرل ي ييو 

كني ة قس ظف اشرا دي   ل تدضدع قسرد سيت الال  -3

تو قس ظيم قس  د  سيعطل ت يحة قكبف  ل تل يس 

ل تدق  قخفى ت     تع قسرطد  قسحيصا  

 قسرخصصيت قسفئي ية  قسثيندية 

س  يحلث تغييف نلى ت ردى قسم ينية  خيصة  ل  -4

تخصص قسم    هل خيسية تميتي تو كرب 

 قسرخصص قالسيسية 

نلم تد ف تخربفقت كي ية  ل تي ة قسحيسدب تغطل  -1

 .قالنلق  قسمرزقيلة تو قسطلبة س ديي 

ق خي  تي ة قسلغة قالنرليزية كمي ة   قسية  ل  -1

 قسمفحلة قال سى 

 تل يس قسحيسدب  ل قسمفحلة قال سى - 2 

 الفرص التهديدات
) قالنرمي  نلى هيئيت خي دية  ل  فض قسم يهج  -1

  غيفهي ( كيسمطينية 

 ملقو ت يحة قسحفية  ل كخريي  قسم يهج  -2

  سينيتهي  قحلقث تغيف كمل  ندنل  يهي 

قالسرمفق   ل نلم تد ف تخربفقت سرل يس قسلغة  -3

 قالنرليزية  قسحيسدب 

 قسرمفق  تل يس تي ة قسلغة قالنرليزية سرا قسمفقحا  -1

قسرمفق  تل يس قسحيسدب  افقت ا قسحليث  سرا  2 

 قسمفقحا 

قسعما قس د   ا ظيم قسرد سيت  قل هيئة - 3

 قالق يم ت رلزتيت قسم يهج   ق ذسك قس ظيم 

 

 

 

 من حيث:املستلزمات اخلدمية  –خامسا 

 –توفر المراوح الهوائية والمكيفات الهوائية  –المقاعد الدراسية  –اإلضاءة  –النظافة )القاعات الدراسية ومدى مالئمتها للتدريس  -1

 (.الــــخ........ -ابواب القاعات الدراسية  –النوافذ والستائر 
 .المواصفات وتزويدها بكافة التقنيات الحديثة التي تخدم العملية التدريسية تحديث وتوسيع القاعات وفق احدث  -2

شبكة  -أجهزة الكمبيوتر –حداثة األثاث  –المكيفات الهوائية  –اإلضاءة  –النظافة )مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية من حيث توفر  -3

 (.االنترنت
 1( المياه توفر –النظافة  –العدد )من حيث ( الحمامات)دورات المياه  -4

 .توفر برادات المياه الصالحة للشرب  -5
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 التحليل الرباعي
 نقاط القوة نقاط الضعف

ال زق  قس مص كبيف  ل تد ف قسمينيت قسل قسية  -1

ا بب نلم قالسرزقم قسمفكز  اخطة قسمبد  

  قالنلق  قسخفق ية سلمبد   ل قس يتعيت 

نلم تد ف قا ية حليثة سرغطل هذه قسزيي ة  -2

 نلى قسرلييت  قالق يمقسم ف ضة 

نلم تد ف قدهزة كدتبيدتف سلرل ي ييو سددد   -3

 نمص  ل ذسك 

نلم تد ف خطدط قنرفنيت سلرل ي ييو  هذق يشرا  -4

نمصي قديي  ل قسرعيتا تع تدققع قس يتعيت ق  

 قس شف  قثف سلبي  ل تدصيف قال قء قس يتعل 

1-  

تد ف نل  تعيو تو قسمينيت قسل قسية ترد ف  يهي  -6

قسممينل قسل قسية ) قس يزيمية  قسم رلزتيت

 ( قسربفيل  قالظيءة قسري ية 

 تد ف قسريتفقت قسحليثة سلمرياعة  -7

تد ف ت ردى ديل تو قسحميتيت     قت قسمييه  -9

 سلطلبة 

) تد ف نل  تمبد  تو قسمريتب سلرل ي ييو  -8

 ( قسم ف ة  قسمز  دة 

قس عل قسمخلص تو قبا نمي ة قسرلية  ل قخرزق   -11

مي هد ترد ف تو قسمبيسغ  ل قسدقت  قسضغط ا

قادقب قسصفف س ل قس مص  ل قسمينيت  تهيئة 

 كف ينيت امدقص يت تمبدسة دلق كمينيت   قسية 

 الفرص التهديدات
قالسرمفق   ل نلم  تد ف قسمبيسغ قسميسية سلصفف  -1

نلى قادقب قسف قتب كيسمحيضفقت  قسرحليث  ل 

قسمريتب سلرل ي ييو  تد ف قالدهزة قسحليثة  قثيت

  ل قسحيسدب 

تد ف قسمبيسغ قسري ية سرهيئة  ا يء قينيت   قسية  -2

 حليثة 

تد يف تريتب سلرل ي ييو ترريتلة تو حيث  -3

  سيئا قالتصي  اهدقتف ق ضية  خطدط قنرفنيت 

4-  

 
 
 

 التقييم الذاتي حلالة القسم العامة

 التحليل الرباعي
 نقاط القوة نقاط الضعف

 حيدة قسم   سبعض قسرخصصيت -1

 ( قسمل ديت ) حيدة قسم   سلمينيت قسرل قسية  -2

 نلم تد ف كرب حليثة  ل قسم ينية سرغطل حيدة قسم    -3

 حيدة قسم   سمدظ ل خلتيت قكثف نشيطي  حيدية  -4

 

توفر كادر تدريسي  ال زال بمستوى مقبول  -1   
 الكمال النصاب وتحمل العبء االكاديمي 

 تتوفر مكاتب بمستوى مقبول لهذه السنة  -2
 توفر خدمات عامة  بمستوى مقبول  -3
 تد ف قدهزة حيسدب  ل تريتب قسرل ي ييو  -1

 قس هل قسبحثل  ل قسم   يرطد  ام ردى ديل  -6

 الفرص التهديدات
 نلم قسفغبة سبعض قسرل ي ييو  ل قسرطد  قالكي يمل  -1

نلم دلية قس يتعة  ل تطديف قسرل ي ييو  ل يهي ة تي  -2

 اعل قسلكرد قه  ل ت ي  قسبحث  قسرل يس 

ضعف قالهرميم ايسحصد  نلى يهي قت تو ديتعيت  -3

 نيسمية  ل اعض قسرخصصيت 

 قكمي  قس مص  ل قسرخصصيت  -4

قني ة قس ظف امعيييف قخريي  قسرل ي ييو  ل قسرلية  -1

  قسم   

ث  قس شف  قسرطديف   ع قسرل ي ييو  ل قسبح -6

 قالكي يمل 

ت عيا  سيئا قالتصي  ايسمدققع قالسررف نية  -7

  قس شف  يهي 

  ع قسرل ي ييو سرطديف تهي قته  ايسرل يس  -9

  تعل  قسلغة قالنرليزية 
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 ( 9102-9191 -)   التدريسيني يف القسم العلمي كادر 

 االختصاص الدقيق
تاريخ 
الحصول 
 عليه

 اللقب العلمي
تاريخ 
التعين في 
 الجامعة

الدولة 
 المانحة

تاريخ 
الحصول 
 عليها

 االسم الكامل الشهادة

 

 
 ت

 1  د حامد قاسم ريشان دكتوراه 2112   العراق  استاذ  2112 ارشاد نفسي

 2  قسمينيا   نيي  دكتوراه 1991 العراق 1992 استاذ 2112 ارشاد نفسي

 3  د امل عبد الرزاق نعيم دكتوراه 2113 العراق 2112 ما مساعد 2112 ارشاد نفسي

 2  د فاضل عبدالزهرة مزعل دكتوراه 1991 العراق 1999 ستاذأ 2112 أرشاد نفسي

 2  د عبدالزهرة لفته دكتوراه 2111 العراق 2111 ستاذأ 2111 علم النفس التربوي

 1  عبدالمحسن عبدالحسين  دكتوراه 2112 العراق 2112 أ مساعد 2112 ارشاد نفسي

 2  مائدة مردان محي    دكتوراه 2112 العراق 2113 أستاذ 2112 أرشاد نفسي

 9  صفاء عبدالزهرة حميد  دكتوراه 2112 العراق 2111 ستاذأ 2112 ارشاد نفسي

 9  سناء عبدالزهرة حميد دكتواره 2112 العراق 2111 ستاذأ 2112 أرشاد نفسي

 11  د محمود شاكر عبدهللا دكتوراه 2112 العراق 1992 ستاذأ  2112 ارشاد نفسي

 11  د عبدالكريم زاير رسن دكتوراه 2111 العراق 1992 أ مساعد 2112 أرشاد نفسي

مناهج وطرق تدريس 
 بايولوجي

 12  د علي شنان علي دكتوراه 2112 العراق 2112 أ مساعد 2113

 13  عبداللطيفد شذى  دكتوراه 2113 العراق 1992 أ مساعد 2113 أرشاد نفسي

 12  دعبدالكريم غالي محسن   دكتوراه 2112 العراق 1999 ا مساعد 2112 ارشاد نفسي

 12  د هناء صادق كريم  دكتوراه  العراق  مدرس  ارشاد نفسي

 11  تهاني أنور اسماعيل ماجستير 2119 العراق 2112 مدرس  2112 أرشاد نفسي

 12  ذكريات كاظم دعدوش ماجستير 2112 العراق 1992 م مساعد 2111 أرشاد نفسي

 19  منتظرعبدهللا مغامس ماجستير 2112 العراق 112  م مساعد 2111 أرشاد نفسي

 19  م  مهند عبدالكريم  ماجستير 2113 الهند 2112 م مساعد 2112 تبولوجي

   خليا قافقهي                     قكثي   دكتوراه 2119 العراق 2112 مدرس 2112 ارشاد نفسي 

 21  جابر عبيد صالح رماجستي  العراق  م مساعد  ارشاد نفسي

 (9102-9191-   )البحوث العلمية والكتب املؤلفة

 عنوان البحث او الكتاب تاريخ االنتهاء جهة النشر
اسم التدريسي 
 واللقب العلمي

 ت

 1/ ع/صرةمجلة ابحاث الب
 22/م
 

 1/ ع/صرةابحاث البمجلة 
 22/م
 
 

2121 
 

2121 
 
 
 

 

اثر فنية التخيل المنطقي العاطفي في خف  االنحياز التاكيدي  1 
 لى طالبات الجامعة 

 االنحياز التاكيدي لدى طالبات الجامعة 2
 القطع العاطفي لدى المتزوجين من طلبة الجامعة 3

ا د حامد قاسم 
  ريشان

1 

 1/ ع/صرةمجلة ابحاث الب
 22/م

 2/مجلة أبحاث البصرة ع 
 22/م
 

كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

 2121 
 

2119 
 
 

2119 

 الشفقة بالذات لدى طلبة الجامعة – 1
أثر اليقظة العقلية في تنمية الشفة بالذات لدى طالبات كلية التربية للعلوم – 2

 اإلنسانية
األنظمة التمثيلية  اثر البرمجة اللغوية العصبية في تنمية مهارات التواصل وفق– 3

 لدى المرشدين التربويين
التفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي وعالقته باالتجاه نحو التطرف لدى طلبة – 2

 الجامعة 

 

 2 ا د مائدة مردان محي 

 مجلة أبحاث البصرة
أبحاث البصرة للعلوم 

 اإلنسانية

) الجامعة بناء أداة لقياس التكاسل االجتماعي لدى طلبة  – 1 2121
 (مشترك

زاير د عبدالكريم 
 الموزاني 

3 

 مجلة ابحاث البصرة
 

2119 
 

االنتباه التنفيذي وعالقته بتميز االداء لدى المرشدين   - 1
 (مشترك ) التربويين 

 د عبدالكريم غالي
 محسن

2 
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 1/ ع/صرةمجلة ابحاث الب
 22/م

 

 ( بناء وتطبيق) المعتقدات الخرافية لدى طلبة الجامعة  2 

 مجلة ابجاث البصرة
 

 

 2119 
 

2119 
 

 برنامج ارشادي لتنمية التفائل لدى النساء االرامل– 1
الكفايات التواصلية لدى تدريسسي كلية التربية من وجهة  2

 مثترك) نظرهم وعالقتها ببع  المتغيرات 
 .االنتاح على الخبرة وعالقته بإدارة الذات لدى طلبة الجامعة 3
الهواتف الذكية وعالقته بالشعور بالوحدة ادمان استخدام  2

 .النفسية
 

 2 د سناء عبدالزهرة

  2ع  مجلة ابحاث البصرة
 22م 

 مجلة ابحاث البصرة 
 مجلة كلية التربية

أبحاث البصرة للعلوم 
 اإلنسانية

2119 
2119 
 

2119 

 قياس اإلخفاق المعرفي لدى طالبات الدراسة اإلعدادية – 1
من  التربويين في المدارس الثانويةمشكالت المرشدين – 2

)  وجهة نظرهم وعالقتها بتقييم مديري المدارس الدائهم
 (مشترك
فاعلية فنية المتصل المعرفي في تعديل اإلخفاق المعرفي لدى  3

 .طالبات الدراسة االعداية
العالقات االجتماعية وعالقتها بالصورة المدركة للمرشدة 2

 التربوية
  

 1  ا م د امل عبدالرزاق 

 مجلة ابحاث البصرة
 مجلة أبحاث البصرة

2119 
2119 

لدى طالب المرحلة  بناء اداة لقياس السلوك االعتمادي – 1
 (مشترك)االعدادية 

 قيي   هيب قسرحلث سلى طلبة قس يتعة  -1
افنيتج ق يي   تمرفح سخ ض قس لدك قالنرمي   سلى  -2

 .طالب قسمفحة ق نلق ية

عبداللطيف  شذى 
 الحمدون 

2 

 مجلة أبحاث البصرة
 

 مجلة العلوم النفسية
 

 مجلة العلوم النفسية
 
 

 

2121 
 

2121 
 

2119 

المرونة اإليجابية وعالقتها بتشكل هوية االنا لدى الطلبة  1
 (مشترك) الموهوبين 

 تأثير اإلرشاد العقالني االنفعالي في تخفي  قلق البطالة لدى طلبة السنة األخيرة 2

 (مفرد) في الجامعة 
اثر أسلوب االرشاد المتمركز على الحل في تعديل التوجه نحو الحيات لدى المعاقين  3

 .حركيا

 

عبد المحسن عبد 
 الحسين خضير

9 

 
 21مجلة نسق العدد 

 
 

مجلة العلوم النفسية العدد 
 31/ م 2

 
2121 
 
 

2119 

اثر برنامج إرشادي في خف  درجة إدمان االنترنت لدى  -1
 (مشترك)اإلعدادية طلبة المرحلة 

( بناء وتطبيق ) التوجه نحو الحياة لدى المعاقين حركيا -2
  مشترك

 9 تهاني أنور اسماعيل

 2/مجلة أبحاث البصرة ع
 22/م

 3/مجلة العلوم النفسية ع
 31/م

2121 
 

2121 

باساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة إيذاء الذات وعالقته 
 المرحلة المتوسطة

لدى طلبة تقرار النفسي وعالقته باالفكار االستحواذية ساال
 المرحلة اإلعدادية

منتظر عبد هللا 
 مغامس

11 

 1/ ع/صرةمجلة ابحاث الب
 22/م

كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

2121 
2121 
2119 

 االكاديمي لدى عينة من طلبة الجامعة  فادمان االنترنت وعالقته بالتسو 1

 
 11 اكثار خليل ابراهيم

 ,Brauer trees of spin characters for Sn , n=17, 18-17 (1 2121 ةمجلة أبحاث البصر
19, 2 

2)  "Clustering and Neighbouring technique Based 
Energy-Efficient Routing for WSNs 

3)  Decision Making Using New Distances of 
Intuitionistic Fuzzy Sets and Study Their Application 
in the Universities 

 

مهند عبد الكريم 
 حسن

12 
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4)   Characteristics of soft (1,2) – gprw-Closed sets in 
soft Bi-Tobological Spaces 

 

كلية التربية للعلوم 
 اإلنسانية

أبحاث البصرة للعلوم 
 اإلنسانية

ت يه نحد قسه فة قسرريف قس   ل  قالدرمينل  نالقرا ايال (5 2119

 سلى طلبة قس يتعة
صفاء عبد الزهرة 

 حميد
13 

أبحاث البصرة للعلوم 
 اإلنسانية

قالارزقز قسعيط ل سلى طلبة قسمفحلة ق نلق ية  1 2119  12 محمود شاكر عبد هللا 

أبحاث البصرة للعلوم 
 االنسانية

قسلق عية قسمه ية سلى قسمفيليو  ا يء ك قة سميي  2119

 قسرفادييو

 12 عياد إسماعيل صالح

 
 ( -9191 9102       ) املوظفني يف القسمكادر 

  -:حيث من 
 خطة التحسين والتطوير -0

 قنلق  قسمدظ يو  قسعيتليو  عال -2

 الحاجة من الموظفين من حيث الشهادة والتخصص -3
 ( النظافة –االضاءة  –اجهزة الحاسوب  –التدفئة  –التبريد -االثاث)مدى مالئمة مكاتب الموظفين  -4

 

 .والمشترك فيها الموظفالدورات التطويرية المخططة  -5

 عنوان الدورة المشرك فيها عنوان الدورة المخطط لالشتراك فيها التاريخ/ الفترة 
اسم الموظف والعنوان 

 الوظيفي
 
 ت

 دورة حاسوب – 1  
 دورة التنظيم االداري – 2
 دورة الدفاع المدني– 3

 1 عبدهللا كاظم نعمة

 دورة الدفاع المدني– 1  
 المخزنيالعمل دورة  – 2
 2 حسين علي عبدالكريم

 

 (9191- 9102    ) الدراسة األولية/ أعداد الطلبة 
 المراحل الدراسية الدراسة الصباحية الدراسة المسائية المجموع

 المرحلة االولى 92 39 121

 المرحلة الثانية 121 29 191

 المرحلة الثالثة 112 12 112

 المرحلة الرابعة 129  129

 المجموع الكلي 239 111 299

 
 (9191- 2112     )ليا   الدراسات الع/ أعداد طلبة 

 نوع الدراسة مرحلة الكورسات مرحلة الكتابة المتخرجون

 الدبلوم العالي   

1 9 12 MBA الماجستير 

9 2 2 Ph.Dالدكتوراه 

 
 

 (9191- 2112    ) االنشطة العلمية

 ت عنوان الندوة العلمية النقاشيةعنوان الحلقة  عنوان الحلقة الدراسية

 العمل الشهادة العنوان الوظيفي اسم الموظف الرباعي ت

 قسم االرشاد النفسي ارشاد/ بكلوريوس رئيس أبحاث عبدهللا كاظم نعمة  1

 قسم االرشاد النفسي محاسبة بكلوريوس  حسين علي عبدالكريم 2
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اسلوبي االرشاد بالواقعواالرشاد  اثر
 المتمركز حول الحل 

العاملين  دورة للمرشدين التربويين االنتباه التنفيذي   
توصيف واقع ) في تربية البصرة

 خدمات االرشاد التربوي

1 

اليقظة العقلية وادارة اثر اسلوبي 
 االنفعاالت

 2 ندوة عن االندماج الجامعي  التمكين النفسي وعالقته باالبداع

واعادة اثر اسلوبي اعادة البناء المعرفي 
 الصياغى

وعالقته باساليب الطمانينة االنفعالية 
 الحياى

دورة في اساليب االرشاد التربوي 
 جامعة البصرة /الساتذة كلية التربية 

3 

تنمية في اثر البرمجة اللغوية العصبية 
 مهارات التواصل

  2 ندوة في آثر المخدرات االجتماعية  وعالقتها بالسيطرة المعاالفكار الخرافية 

 2 االعداد والتهيئة النفسية للمطبق النظريات التي تفسر سلوك العزلة 

  1 االجتماعي االسباب والمعالجات العنف نظريا  1التوجه نحو الحياة  مفهوم 

   2 

 

 (2121 2112)فية  الثقااالنشطة 

 ت عناوين المعار  السفرات العلميةعناوين  (الشعرية –الدينية  –العلمية )المسابقات 

   1 

   2 

   3 

   2 

 

 (            2121- 2118     -)  ةاالنسانياالنشطة 

 ت زيارة المستشفيات دار المسنين/ زيارة دار االيتام المساهمة في الحشد الشعبي

زيارة مستشفى الطفل في  زيي ة  ق  قسم  يو -1 
 البصرة

1 

   زيارة مركز البصرة الطفال التوحد 3 

 

 املستلزمات اخلدمية
 المعلومات العدد

 الغرف الخاصة ألعضاء الهيئة التدريسية 11

 الخاصة للتدريسيين( الالبتوب)الحاسبات  1

 الخاصة للعمل االداري( الالبتوب)الحاسبات  2

 الخاصة للبحث العلمي( الالبتوب)الحاسبات  صفر

 القاعات الدراسية لطلبة الدراسة األولية 2 

 مختبرات الحاسوب صفر

 (مختبرات الحاسوب)المتوفرة لطلبة الدراسة األولية ( الالبتوب)الحاسبات  صفر

 قاعات طلبة الدراسات العليا 2

 الدراسات العلياالمتوفرة لطلبة (  الالبتوب)الحاسبات  صفر

 الحمامات الخاصة العضاء الهيئة التدريسية والكادر الوظيفي 2

 الحمامات الخاصة لطلبة القسم العلمي عامة في الكلية

  
 
 
 

 
 عميد الكلية                                                                                     رئيس القسمقيع تو           

         أ د حميد سراج جابر                                                                                  د حامد قاسم ريشان أ م       


