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إّن خريجي قسم العموم التربوية والنفسية يتمتعون بكافة حقوقيم وامتيازاتيم في العمل في      
المؤسسات التعميمية بكافة فروعيا وبالفعل أثبتوا جدارة في عمميم في المدارس التعميمية التي 

وراحتو وتقديم الدراسات المتعمقة حول اختصاصيم لتحويميا الى  تصب في خدمة االنسان
مشاريع منجزة عمى أرض الواقع لتطوير ما دأب عميو استاذتيم من  تطوير ليذا البمد العريق 

 في المجال النفسي والتربوي .

 يوصف خريج قسم العموم التربوية والنفسية باالتي :

سية الذي أنيى دراستو االكاديمية والتطبيقية في قسم خريج قسم العموم التربوية والنف إن    
،  العموم التربوية والنفسية ، وحصل عمى شيادة البكالوريوس بتخصص عمم النفس التربوي

والذي اكتسب من دراستو أرضية من المعمومات في عمم النفس التربوي وعمم النفس العام 
نو من ممارسة المين ذات العالقة ، والتي تمك وعمم النفس االجتماعي وطرائق التدريس

بالتخصصات المختمفة بنجاح تام تفصيمية ودقيقة وتخصصية في عممو بحيث تمكنو ىذه 
المعمومات من ان يشغل أحد الوظائف أو المراكز التي تؤىمو لمعمل في ىذا الجانب من 

خرى كحقوق االنسان  العموم التطبيقية والتربوية واالنسانية ، كذلك دراسة  المواد اإلنسانية اال
 وأسس التربية ، وتعميم التفكير وغيرىا التي تجعل منو ركيزة يستند عمييا المجتمع .

 



وعمى ىذا االساس أو المفيوم الوصفي فان خريج قسم العموم التربوية والنفسية يجب ان يتمتع 
 بالمعرفة االتية :

وكيفية توظيفيا في مجال العمل امتالك معمومات واسعة في مجاالت عمم النفس التربوي 
باستخدام  النفسي ومحاولة تناسق الجانب النظري والعممي ، مع امتالك الميارة فيما يتعمق

الوسائل واالجيزة التعميمة المتاحة التي تمكن الخريج من تقديم المادة العممية  ضمن 
تنفيذ وتطوير التخصصات التربوية والنفسية والتي يعمل من خالليا عمى المساىمة في 

 الخدمات الضرورية لممجتمع .

 الخريجين بين التأىيل والتوظيف

تعني بالتواصل مع طمبة قسم العموم التربوية والنفسية في  في القسم شكمت لجنة مصغرة 
جامعة البصرة في كمية التربية لمعموم االنسانية وخريجييا وتأىمييم من خالل جممة من 
البرامج وورش العمل كما تعنى بمد جسور التعامل بين الطالب وسوق العمل  المتمثل 

اليو مما تسيم الوحدة في بناء مجتمع والدولي وتسويقيم  بالقطاع الخاص والعام المحمي
متقدم ترتكز عميو جميع مؤسسات الدولة لمواكبة التطورات التربوية والنفسية وتحديث 

 لمطمبة ألجل تطوير قابمياتيم التي سوف توظف مستقبال لخدمة بمدنا العزيز . المعمومات

 برنامج العمل :

 تعريف الخريجين بمجنة متابعة الخريجين. -
 قاعدة بيانات لمخريجيناعداد  -
التواصل مع الخريجين واعالميم بأنشطة القسم والجامعة عن طريق موقع القسم  -

 ومواقع التواصل االجتماعي .
 توفير برامج متنوعة إلعداد الطالب الخريجين لسوق العمل . -
 توفير برنامج التعمم المستمر عن طريق برامج ودورات تدريبية لمخريجين . -
 لمخريجين. اقامة حفل سنوي -



تفعيل االنشطة االجتماعية مثل الرحالت والندوات وغيرىا واعالم الخريجين  -
والحرص عمى مشاركتيم في ىذه االنشطة حتى يكون ىناك ارتباط وتواصل 

 مستمر بين الخريج والقسم .
 : تفعيل دور المستفيد النيائي من الخريجين والحرص عمى مشاركتو في 

 العمل قبل التخرج . تدريب الطمبة في اماكن -1
 االنشطة الطالبية. -2
 توفير فرص عمل لخريجي القسم . -3
 المساىمة في الحقل السنوي لمخريجين . -4
 برنامج اعداد الطالب والخريجين لسوق العمل . -5

  اعداد استبيانات الستطالع راي المؤسسات في خريجي القسم لموقوف عمى مدى
قسم والعمل عمى تطوير اداء خريج القسم رضا المؤسسات عن مستوى خريجي ال

 في ضوء ىذه االستبيانات .
  اعداد استبيانات حول انشطة الوحدة وعمل تحميل ليذه االستبيانات لمتعرف عمى

العمل المختمفة عن ىذه االنشطة  مدى رضا واستفادة الخريجين ومؤسسات
 والعمل عمى تطوير اداء الوحدة في ضوء تحميل ىذه االستبيانات .

  االشراف عمى العاممين في مجال عمم النفس التربوي وتوجيييم ومتابعة تنفيذىم
 لألعمال الموكمة ليم .

 النشاطات لمجنة في القسم :
 سي .زيارة المراكز النفسية والتربوية واالرشاد النف 
 . زيارة عممية لمراكز التوحد والمؤسسات االجتماعية 
  ورشة عمل لتطويرات قدرات المدرسين والمدرسات في مجال تدريس المواد عمم

 وعمم االجتماع .النفس والفمسفة 
  ورشة عمل عن طرائق االرشاد النفسي ومعالجة المشكالت التي تواجو الطمبة

 في المدارس المتوسطة والثانوية .



 رة عممية الى دور راعية المسنين ومدارس الموىوبين زيا. 

 الماجستير والدكتوراه :ثانيا ً 

حيث يتمتع الحاصل الماجستير او الدكتوراه المتخرج من قسم العموم التربوية       
واالعدادية  التدريس في الجامعات العراقية أو المدارس المتوسطة بإمكانياتوالنفسية 

والمعاىد العراقية المختمفة أو االنخراط في ساحات العمل في المجال النفسي 
 والتربوية او المؤسسات االجتماعية ومراكز االرشاد والتأىيل النفسي .
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