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 ت المنصب االسم التوقيع

 1 عميد الكلية أ.د سعيد عبد الهادي المرهج 

 2 علميةمعاون العميد للشؤون ال د إبراهيم سعيد كاطع.أ 

د محمد علي محمد جواد.م.أ  االداريةمعاون العميد للشؤون    3 

 4 رئيس قسم طب االسنان د إبراهيم سعيد كاطع.أ 

 5 البصرياترئيس قسم  د احسان محسن عباس.م.أ 

 6 رئيس قسم التحليالت المرضية قحطان احمد محمد.د.أ 

 7 رئيس قسم صناعة االسنان د وليد علي محمود.أ 

 8 االجهزة الطبيةرئيس قسم هندسة  أ.م.د شهد اليوسف 

 9 رئيس قسم البناء واالنشاءات د. ياسر محمود كاظم محمد 

 10 رئيس قسم التبريد والتكييف فراس معن عبد الستار د.م 

 11 رئيس قسم تقنيات الحاسوب ماجد صالل نغمش.د.م.أ 

 12 رئيس قسم علوم الحاسوب أ.م.د مازن سمير علي 

 13 ادارة االعمالرئيس قسم  د ثامر ياسر البكري.أ 

 14 ية والمصرفيةلاالدارة المارئيس قسم  أحمد حمدي احمد الحسينيأ.م.د  

  د جمعة عبد فياض الجنابي.م.أ رئيس قسم القانون 15

  د علي جميل عباس.أ رئيس قسم اللغة العربية 16

  زينة عبد الهادي د.م.أ رئيس قسم االعالم 17

محمد علي الفضل مؤيدد .أ رئيس قسم المحاسبة 18  

 

 

 

  د محمد عبد القادر عجاج.أ رئيس قسم اللغه االنكليزية 19

  د حيدر غني عبد الزهر.م وحدة التعليم المستمر 20

  ضياء بشار عبد االعالموحدة  21

  جبار هاشم وحدة النشاطات الطالبية 22

 قائمة توزيع اإلجراء -1-جدول رقم
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 الهدف  -1

و ايجاد الحلول المناسبة لها مع المرشد االكاديمي مشاكل الطلبة واحتوائها  متابعةيهدف هذا االجراء الى 

 وتسليط الضوء عليها من خالل التوعية بهدف معالجتها ومناقشة الحاالت غير المقبولة في االوساط الطالبية

 . تشجيع المبادرات الفردية وابرازهاو 

 

 المجال: -2

في كلية دجلة النفسي  رشادلعالقة باإل والوحدات االدارية ذات ا كافة يطبق هذا االجراء على االقسام الدراسية
 الجامعة االهلية.

 
 المسؤوليات والصالحيات : -3

 .العميد -

 .ن العميد للشؤون اإلداريةمعاو -

 رؤوساء األقسام كافة. -

 .االكاديمي مدير وحدة االرشاد النفسي والتوجية -

 التعليم المستمر  وحدة -

 وحدة االعالم  -

 وحدة النشاطات الطالبية  -

 

 :الوثائق المرجعية -4

ة التعليم التعليمية ( الصادر من قبل وزارات س) دليل االرشاد النفسي والتوجية التربوي الشامل في المؤس

 ( 1الملحق رقم )   . 2019العالي والبحث العلمي  لسنة 

 

 وصف األجراء : -5

 عام 5-1
تحديد البرنامج السنوي من خالل ) استمارة البرنامج السنوي بعد حصول موافقة السيد معاون العميد  -1

 للشؤون العلمية (.
كل عام  بداية تقديم االقسام كافة برنامجها السنوي لوحدة االرشاد النفسي والتوجيه االكاديمي في  -2

 دراسي.
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 : المهام والواجبات  5-2 

كل مرحلة لواالكاديمي النفسي وإلغراض االرشاد ن يالتدريسي ةخاصة بتسمي ةتصدر االقسام اوامر اداري -1

 .من المراحل 

 .  عليها   ةلالطالع والتعديل والموافق العلمي وترسلها الى المعاون ةالخاصتعد االقسام الخطط  -2

 )استمارة الخطة السنوية ( ةاعداد الخطة السنوي يتم توحيد االستمارات و - 3

 عليها من قبل مجلس الكلية . ةالمطلوبة لتنفيذ الخطة والموافق اعداد االحتياجات والمستلزمات  -4

 وفق استمارة البرنامج السنوي على في الكلية االقسام المعنيةمتابعة تنفيذ الخطة السنوية مع  -5

عند وجود حاالت نفسية مستعصية، النفسي استمارة خاصة من قبل االقسام إلعالم وحدة االرشاد  يتم مل   -6

اإلرشاد النفسي والتوجيه وحدة لغرض عرض الحالة ومعالجتها، وفي الحاالت الملحة باإلمكان إعالم 

في جهاز اإلشراف والتقويم العلمي في الوزارة لغرض التعاون والتنسيق مع مكتب المستشار االكاديمي 

 الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة.

والمعوقات او اية قضايا  تكالتحديد مواعيد دورية مع طالب المرحلة المسؤولين عنهم لمناقشة المشا -7

عقد اجتماعين على االقل كل فصل فضآلعن  وحدةالعالقة ويرفع تقرير باالجتماعات الى مسؤول ذات 

 .دراسي من قبل رئيس القسم لالستماع الى شؤون طلبته 

وحدة بدراسة التقارير الدورية المقدمة من قبل المرشدين التربوين و اعداد خالصة بها اليقوم مسؤول  -8

 ؤون العلمية .الى السيد معاون العميد للش

ومن قبل رئاسة  لمرحلته النفسي المرشد  بلمشكلة يعانيها أي طالب يتم احالته من ق ةفي حالة وجود أي -9
وحدة  و احالتها الى الجهات المع بيان نوعية المشكلة التي يعانيها ليتم دراستها من قبل مسؤول القسم 

 . او غيرها المختصة مثل حاجة الطالب الى عالج نفسي مكثف 

 معوقاتال وا تالكمشحل الإلبداء المساعدة لهم في  لقاءات االقسام و المرشدي بمتابعة الوحدةقيام  -10

 . التي تواجههم في البيئة الجامعية

اقتراح ميزانية مخصصة للشعبة من ميزانية الكلية لتمويل وتوفير المستلزمات المادية للقيام  -11

 المطلوبة.بالنشاطات والفعاليات 

وإمكانية استضافة محاضرين متخصصين بالتنمية و العربية االنفتاح على مستوى الجامعات المحلية  -12

 البشرية إللقاء محاضرات للتدريسيين والطلبة. 
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 وذلك بالنسبة للمارسات غير السليمة كالتدخين والمخدرات .اعداد البوسترات  -13

تمكين الطالبات ألخذ دورهن في الحياة الجامعية و وجود قناة الستقبال شكاوي الطالبات الخاصة في  – 14

 حالة وجود اية حالة تحرش في الحرم الجامعي ومراعاة الخصوصية في هذا الجانب . 

 اعداد الندوات التخصصية في مجال مخاطر المخدرات السلبية .  – 15

تمعية السليمة ) رمي النفايات و المحافظة على الممتلكات العامة و احترام ورش عمل للممارسات المج – 16

 اآلخرين وفن التعامل في االماكن العامة ( .

 ظ على خصوصية البيانات في مواقع التواصل االجتماعي . الحد من االبتزاز االلكتروني وكيفية الحفا -17

تنفيذ البرامج السنوية في مجال رعاية المتفوقين وتخصيص مقاعد مجانية للموهوبين في المجاالت  –18

 الرياضية والنفسية وخدمة المجتمع )تحديد نسبة من الميزانية لهذا الغرض ( . 

ومعرفة االسباب لهذه الحاالت ومعالجتها  اتمعالجة حاالت التأخير والتسيب في الدوام من خالل اللقاء – 19

 بالشكل المناسب وتنفيذ التعليمات المركزية في حالة استمرارها . 
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 كلية دجلة الجامعة االهلية  يعية لطلبة ومنتسبندوات التو مؤتمرات ولبرنامج  ةالخطة السنوي -6

 

 

 ت
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ندوة تثقيفية و  

ارشادية لطلبة 

 المرحلة االولى

 

كانون 
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بالتنسيق مع  

 مرشدي  االقسام

 

1 

 

تثقيفية لطلبة  ندوة

الصفوف المنتهية 

بعنوان دور الطالب 

في تنمية و  الجامعي

 اشاعة ثقافة النزاهة

 

 شباط

 

 ة النزاهةئهي
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ندوة عن دور االرشاد 

النفسي والتوجيه 

االكاديمي / برامجه 

 وتطبيقاته في الكلية

 

 آذار
  

 وزارة الداخلية
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اقامة ندوة توعية 

لتمكين الطالبات في 

كافة المجاالت  

 

 اذار
 العربي  االتحاد

للمرأة  

 المتخصصة
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ندوة توعية عن 

 اضرار التدخين 

 

 

 

 آيار
  

 وزارة الصحة
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برنامج ارشادي 

وتوعوي للحد من 

 ظاهرة المخدرات 

 

 

 ايار

 

 

 

 

 وزارة الصحة
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االعاقة التحد من 

 التفوق 

 

 ايار

  

 وزارة الصحة
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 الهيكل التنظيمي  -7
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 استمارة االرشاد االكاديمي

 معلومات تعريفية

 العمر _______  اسم الطالب  ____________________              

   ____________________               نوع الدراسة _________         القسم 

 رقم الهاتف  _____________________             البريد االلكتروني ______________

 

  تفاصيل المشكلة

 

 

 

 

 وحدة االرشاد 

 المرشد االكاديمي                                                                                    رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 وحدة االرشاد النفسي والتوجيه االكاديمي 
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 ستمارة االرشادبعة ااسجل مت

االجراءات  نوع المشكلة اسم الطالب القسم رقم وتاريخ ت

 المتخذه
 المالحظات
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 البرامج المركزية  -8

 المتفوقين دراسياً. بةرعاية الطل -1

 تعريفه
ورئاسة القسم العلمي التربوي  مجموعة من الخدمات التربوية التي يقوم بها المرشد

 وتحفيزهم للمزيد من التفوق العلمي.للحفاظ على المستوى الدراسي للمتفوقين، 

 المجال اهداف البرنامج
المرحلة 

 الدراسية
 وقت التنفيذ

 إبراز أهمية التفوق في الحياة بشكل عام.  .1

 إعطاء المتفوقين مكانة متميزة داخل القسم العلمي.  .2

 الحفاظ على المستوى التحصيلي للطالب المتفوقين. .3

 تربوي
جميع 

 المراحل

طول العام 

 الدراسي

 إجراءات التنفيذ.

وق من وسائل تحقيق التف و ةطالبفي حياة ال ز أهمية التفوقابرالالوسائل اإلعالمية المتاحة  لاستغال .1

 خالل )النشرات التربوية الهادفة، توجيهات األساتذة المباشرة للطالب. إلخ(.

المتفوقين من واقع )نتائج العام الماضي( والحرص على تزويد شعبة اإلرشاد النفسي  الطلبةحصر  .2

 والتوجيه التربوي بصور المتفوقين مع نهاية اختبارات الدور األول لتكريمهم على مستوى الكلية. 

ية بداية العام الدراسي الجديد بحيث ال يتجاوز التكريم نها ،المتفوقين للعام الماضي الطلبةم يكرت .3

شهادات  وتقديم وبمشاركة الجميع، سبوع الثالث من بداية العام وأقامة حفل لذلك داخل الكلية األ

 تفوق وجوائز عينية.

ق مع تدريسيهم لرعايتهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وإشراكهم في الجماعات النشطة ي  نسالت  .4

 المناسبة لالستمرار في التفوق )طوال العام(. 

بتقديم  ءوالبد منتصف الفصل الدراسي األول،وقين من واقع نتائج امتحان المتف الطلبةحصر  .5

 الخدمات المذكورة في السجل لهم. 

 . صورهم في مكان بارز في الكليةو ء الطلبةلوحة شرف يوضع فيها أسماعمل  .6
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 متابعة حاالت التأخر والغياب  -2

 تعريفه
ورئاسة القسم العلمي للحد  تربويبها المرشد المجموعة من الخدمات التربوية التي يقوم 

 من غياب الطالب وتأخرهم عن المحاضرات.

 المجال اهداف البرنامج
المرحلة 

 الدراسية
 وقت التنفيذ

على االلتزام والحضور في المواعيد  لبةتعويد الط .1

 المحددة. 

 التقليل من حدوث الضعف والفشل الدراسي. .2

التعرف على أسباب الغياب والتأخر وإيجاد الحلول   .3

تواجدهم خارج البيت او  بة لها. و مخاطر المناس

 الجامعة. 

 تربوي
جميع 

 المراحل

طول العام 

 الدراسي

 إجراءات التنفيذ.

في بداية العام الدراسي لتوضيح  وتبصيرهم بمهام المرشد التربويلبة االستفادة من توعية الط .1

 السلوك الواجب على الطالب )من ضمنها الحضور اليومي(.

تفعيل برنامج اإلشراف وبكفاءة عالية من خالل قيام المشرف اليوم بدوره من بداية الدوام إلى   .2

 نهايته )مع العلم أن عمل المشرف اليومي يبدأ قبل المحاضرة األولى ويستمر إلى نهاية الدوام(. 

 . جاذبة بالتنسيق مع ذوي العالقة )مسؤول النشاطات الالصفية( في جعل الكلية المساهمة  .3

 الغائبين بالتنسيق مع التدريسيين في المحاضرات.  بةالمتأخرين والطل لبةالطمعرفة  .4

ن رئيس القسم أو ع و المتأخرين صباحآأيام في الشهر(  ةمتكرري الغياب )خمس بةالطل اللقاء مع  .5

 عميد الكلية، مع تزويده باإلجراءات المتخذة معهم.

متكرري الغياب والتأخر الصباحي لمعرفة لبة بتنفيذ بعض الجلسات الجماعية والفردية مع الط القيام  .6

 أسباب الغياب او التأخر. 

 وضح للطالب اآلثار المترتبة على تكرار الغياب أو التأخر.  .7

 السلوك اإليجابي عند تحسين الطالب في االنضباط.  تعزيز .8

 حاالت التي تستدعي ذلك. لمن ا فتح دراسة حالة .9
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 ل الصعوبات التي تتسبب في غياب بعض الطالب. يذلت .10

 عرض المشكلة عند بروزها على شعبة اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي عند اجتماعها الرسمي.  .11

بعض الدراسات أو البحوث للتعرف على الدوافع واألسباب التي تقف وراء تكرار مثل هذا  اجراء .12

 السلوك. 

 أسباب التأخر أو الغياب المتكرر ودوره في الخطة العالجية.  نرئيس القسم عبالغ ا .13

 إشراك التدريسيين وأولياء األمور في خطة العالج بعد تحديد أدوارهم.  .13

، لتطوير العمل الالزمة  مقترحاتذكر ال تقرير دوري كل شهر عن التطور االيجابي أو السلبي و كتابة .14

 .علمي في الكليةالقسم المه لرئيس يقدتو

 

 

 التعرف على الفروق الفردية ورعايتها  -3

 تعريفه
ورئاسة القسم العلمي  تربويمجموعة من الخدمات التربوية التي يقوم بها المرشد ال

 ورعايتها. لبةكتشاف القدرات الخاصة واالستعدادات والميول والمواهب لدى الطال

 المجال اهداف البرنامج
المرحلة 

 الدراسية
 وقت التنفيذ

 . بةرعاية الفروق الفردية بين الطل .1

على االستبصار بقدراتهم  بةمساعدة الطل .2

 واستعداداتهم.

 . بةدر مناسب من الصحة النفسية للطلتحقيق ق  .3

القدرة على بناء وصياغة أهدافهم  بةإكساب الطل .4

 المستقبلية والمهنية. 

 نفسي
جميع 

 المراحل

طول العام 

 الدراسي

 التنفيذ.إجراءات 

 الوسائل المتاحة لتوضيح أهمية الفروق الفردية للتدريسيين وطرق اكتشافها ورعايتها.  لاستغال .1

د التدريسيين بالمعلومات المتاحة عن المستوى التحصيلي والقدرات الخاصة لطالبه بصفة يزوت .2

 .االخرى  عامة في المواد

عي المناسب لرعاية جوانب اإلبداع والتفوق لكل اخطة عمل تتضمن األسلوب الفردي والجم وضع  .3
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 وفق الخطوات التالية: على طالب يمتلك قدرات خاصة 

  بنوع القدرة أو المهارة أو الموهبة التي يمتلكها وكيفية تنميتها ۔  الطلبةتبصير 

  التعاون مع )التدريسيين، الجهات ذات االختصاص.( لرعاية جوانب التفوق واإلبداع لدى

 . لبة الط

 ذوي القدرات والمواهب الخاصة باألساليب التربوية المناسبة  بةإشعار أولياء أمور الطل

 للتعامل مع أبنائهم. 

  ذوي القدرات والمواهب الخاصة الثقة بالنفس، وتنمية المفهوم اإليجابي  الطلبةإكساب

 للذات لديهم نحو إبداعاتهم 

 فصولهم الدراسية للتعرف على مدى ذوي القدرات والمواهب الخاصة في لبة زيارة الط

تكيفهم داخل المحاضرة والتعاون مع التدريسيين لتحقيق أكبر قدر من الرعاية التربوية لهم 

 داخل المحاضرة.

 

 : لبة األساليب اإلجرائية المعينة في التعرف على الفروق الفردية بين الط

 تطبيق االختبارات والمقاييس في مجال الفروق الفردية في حال توفرها.  .1

من خالل األداء الفعلي للطالب  لبةفروق الفردية المختلفة بين الطتقدير التدريسيين لجوانب ال .2

 والمالحظة القابلة للرصد والقياس. 

 من خالل سجالتهم الشاملة.  لبةليل المعلومات المتوفرة عن الطدراسة وتح .3

 . بة ة وتقييم المستوى التحصيلي للطلمتابع .4

 تقدير الطالب ذاتيا لما يمتلكه من قدرات ومواهب.  .5

 تقدير ولي األمر لقدرات ومواهب الطالب.  .6

 رأي زمالء الطالب وأصدقائه في قدرات الطالب ومواهبه. .7
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 التوعية بأضرار التدخين -4

 تعريفه

ها المرشد الطالبي ورئاسة القسم العلمي مجموعة من الخدمات واإلجراءات التي يقوم ب

لتوعية الطالب والبيئة الجامعية المحيطة باألضرار الناتجة عن التدخين، ومساعدة 

 المدخنين على اإلقالع عنه.

 المجال اهداف البرنامج
المرحلة 

 الدراسية

وقت 

 التنفيذ

تحقيق الهدف الوقائي من التوعية بأضرار التدخين  .1

 لحماية الطلبة من اكتساب هذه العادة. 

 باألضرار الناجمة عن التدخين.  بةتعريف الطل .2

المدخنين على ترك هذه العادة  بةمساعدة الطل .3

 واطالعهم على األساليب العالجية المتاحة. 

 تربوي
جميع 

 المراحل

طول العام 

الدراسي 

ويكثف في 

أسبوع 

التوعية 

باضرار 

 التدخين

 إجراءات التنفيذ.

الوسائل اإلعالمية المتاحة في التوعية بأضرار التدخين )النشرات التربوية الهادفة،  لاستغال .1

 . إلخ(.بة..جيهات التدريسيين المباشرة للطلتو

 . لبةاإلشراف اليومي الفاعل على الطبتكثيف  االهتمام  .2

 بأضرار التدخين.  لبةستغالل األوقات المتاحة أثناء المحاضرة لتوعية الطالتأكيد على التدريسيين با .3

 استضافة أطباء ومختصين إللقاء محاضرات وعقد ندوات حول الموضوع.  .4

زيارات للمستشفيات والوقوف على حاالت المرضى الذين ابتلوا ببعض األمراض الناتجة عن  تنظيم .5

 ة والعبرة. ظالتدخين وما آلت إليه أوضاعهم الصحية للع

عقد جلسات إرشادية فردية وجماعية للطالب المدخنين لمساعدتهم على تنظيم برنامج لإلقالع عن  .6

 التدخين.

 عن عادة التدخين.  لبةم حوافز معنوية لمن أقلع من الطيقدت  .7

 ولي أمره إلى الجهات ذات العالقة. ة بعد موافق ل الطالب المحتاج للتحويل )من هذه الفئة(يحوت .8

 ص اسبوع للتوعية بأضرار التدخين لتكثيف التوعية بهذه المشكلة من خالل: يصخت .9
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 التدرج من الجانب  طوال األسبوع لهذه المشكلة مع مراعاة ص البرامج اإلعالنيةيخصت

 اإلنمائي إلى الوقائي إلى العالجي 

 مناهض للتدخين بالتعاون مع مسؤول النشاطات الالب صفية.  مصغر معرض اقامة 

  نفسه غرضللمسابقات )الرسم، البحوث، المقاالت. إلخ(  اءاجر. 

 في: )عقد ندوات، إلقاء كلمات، تنسيق محاضرات، زيارة معارض. إلخ(  بةك الطلاأشر

 لنفس الغرض.

  حفل ختامي بنهاية األسبوع يتضمن مسرحية هادفة حول الموضوع. أقامة 

 النفسي والتوجيه التربوي.  رفعه الى شعبة اإلرشادلتقرير ختامي عن األسبوع  اداعد 

 

 وأرفقها مع التقرير. ثيق الكتابي والمصور لكامل االعمالبالتو االهتمام  مالحظة:

 

 

 التوعية بأضرار المخدرات -5

 تعريفه

ة القسم العلمي التربوي ورئاس بها المرشد يقوم مجموعة من الخدمات واإلجراءات التي

والبيئة الجامعية باألضرار الناتجة عن تعاطي وترويج لتبصير وتوعية المجتمع الطالبي 

 المخدرات وما يشبهها من المسكرات والمواد الطيارة.

 المجال اهداف البرنامج
المرحلة 

 الدراسية
 وقت التنفيذ

تحقيق الهدف الوقائي من التوعية بأضرار  .1

 المخدرات لحماية الطلبة من الوقوع فيها. 

باألضرار الناجمة عن تعاطي  لبةتعريف الط .2

 المخدرات 

بالطرق الصحيحة للعالج من  لبةالطتبصير  .3

 اإلدمان. 

 

 وقائي
جميع 

 المراحل

طول العام 

الدراسي 

وتكثيف 

الجهود خالل 

األسبوع 

المخصص 

للتوعية 

بأضرار 

 المخدرات
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 إجراءات التنفيذ.

الوسائل اإلعالمية المتاحة في التوعية بأضرار المخدرات وما يشبهها من المسكرات  لاستغال .1

 . إلخ(.لبة..الطوالمواد الطيارة )النشرات التربوية الهادفة، توجيهات التدريسيين المباشرة 

 .لبةالطبتكثيف اإلشراف اليومي الفاعل على االهتمام  .2

 ف التدريسيين وجميع العاملين في القسم بسمات وسلوك متعاطي المخدرات. يعرت  .3

 بأضرار المخدرات.  لتوعية  لمتاحة أثناء المحاضرةالتأكيد على التدريسيين باستغالل األوقات ا .4

ومعرفة ما يطرأ عليها من مظاهر وأعراض وتغيرات مشبوهة  لبةالطبعناية سلوكيات  ةتابعالم .5

 جها في حينها بالطرق التربوية واإلرشادية السليبة. ال. وعوغير طبيعية

 استضافة أطباء ومختصين إللقاء محاضرات وعقد ندوات حول الموضوع.  .6

 ، أفالم( التي توضح خطورة المشكلة بطريقة منفرة.  عرض المواد اإلعالمية )بوربوينت .7

 أسبوع التوعية بأضرار المخدرات لتكثيف التوعية بهذه المشكلة من خالل:  لاستغال .8

 التدرج من الجانب اإلنمائي  اةراعمخصص البرامج اإلعالمية طوال األسبوع لهذه المشكلة و

 إلى الوقائي إلى العالجي. 

 مسابقات )الرسم،  اءبالتعاون مع مسؤول النشاطات الالصفية. واجر معرض مصغرامة أق

 حوث، المقاالت. إلخ(. الب

  عقد ندوات، إلقاء كلمات، تنسيق محاضرات، زيارة معارض(.  في لبةالطإشراك( 

 حفل ختامي بنهاية األسبوع يتضمن مسرحية هادفة حول الموضوع، وتكريم  امةأق

 المشاركين في التنفيذ.

 رفعه إلى شعبة اإلرشاد النفسي والتوجيه و األسبوع  في نهايةد تقرير ختامي عداا

 . االكاديمي

 

 وأرفقها مع التقرير.االعمال بالتوثيق الكتابي والمصور لكل  االهتمام مالحظة:

 

 

 

 


