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 اميقدىت

 امظياطيت امعلاقاث في جؤذس ،الاحداد في كبيسة جحىلاث اميعاصر عاميَا يؼھد 

 يٌ خصىصا أحد يؼك ال .اميخحنفت اميصحيعاث في امحفكيس أٍياغ وفي والاقحصاديت،

 امغامب يظيزة في األكادييي اإلزؼاد بأهييت امعامي امحعنيو ليصا في امعاينيٌ

 امدزاظي لامفؼ وؼك عنى كاٌ يٌ وامغامباث امغالب يٌ هَاك أٌ لب امصايعي

 في امدزصاث أعنى حقق األكادييي اميزؼد ويظاعدة مَفسيا اإلزؼاد لوبفظ

 .امحعنييي يؼوازِ

 وامصحيت الاىَيت امـسوف ٍحيصت امحاصه امكبيز وامظغغ امغنبت أعدد حشايد أياو

 لأص يٌ  ىاييكُ وجقديً بدوزها امقياو الازػاد وحدة ىُ لابد اصبح والاقحصاديت

 اإلزؼاد بزايض خلال ويٌ بهو اميزحبغيٌ وامغامباث امغالب مصييع زظامحهو لإيصا

 امعينيت في صداً يهو اإلمكحزوَي األكادييي اإلزؼاد يعحبز حيد اإلمكحزوَي األكادييي

 يحصاوشاً بها يحعنو امحي امحعنيييت باميؤظظت امغامب بزبغ يقوو ألَو امحعنيييت

 يبقى اإلمكحزوَي اإلزؼاد لخال ويٌ األكادييي اميزؼد أٌ كيا ،واميكاٌ امشياٌ حدود

 .  وقاثلاأ شييع في وغامباحو غالبو يع يظحيز لحواص عنى

 

   :ىحدةام زؤيت

 /كىفت الادازيت امحقَيت امكنيت في امحسبىي وامحىشيو امَفسي الازػاد وحدة وجقد

 وجَييت ًقدزاجه جؼىيس في ًوىظاعدجه امكنيت نبتمؼ وحسيصت واعيت إزػاديت دىتخ

 جسجقي مبساىض وامحؼىيس يؽامحخؼ خلال ىُ والاشحياعيت وامَفظيت امحعنيييت ًىهازاجه

 .عتاىوامص امكنيت أهداف يحقق بيا ،ًبأدائه
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 :امىحدة زطامت

 اميؼىزة عنى اميؼحينت امؼاىنت اميظاٍدة امبساىض بحقديً  امىحدة عَيج

  امَفسي دعًوام الاشحياعي وامحىشيو امعنييت، واميظاعدة امصادقت، وامَصيحت امَافعت،

 ىُ ًمديه ىيا والاطحفادة امؼخصي، ًٍيىه وزقي جقدو في طعيا   امكنيت نبتػ مصييع

 .والإبداع امحييص عنى ًوجؼصيعه ،ًىهازاجه جؼىيس عنى وامعيه ذاجيت، قدزاث

 

 :امىحدِ أهداف

 بقىاٍيُ وجعسيفو امصاىعيت منحياة وجهيئحو امؼامب لإعداد  ةامىحد جهدف           

 ُيىظنح ميكىٍىا امظاىيت واميبادىء واميره وامقيً والاخلاق امصاىعي لاٍظباغا

 توذقاف وعي ذي صامح ىصحيع بَاء عنى يُقادز  ىاميصبحو واميعسفت وامعنً بالإيياٌ

 .اميصحيع جفيد جَيىيت خؼؽ بَاء في الإزػاديت امخدىاث ىُ الاطحفادة خلال ىُ

 

 امىحدة وؿيفت

 

 .امدزاطيت منحياة ًوإعداده ًوجهيئحه امصدد نبتامؼ اطحقبال-

 الازجقاء عنى نبتامؼ ميظاعدة اميَاطبت ندزاطتم والاشحياعيت امَفظيت امـسوف جىفيس-

 .ىيكَت دزشت أقصى إمى عنيي بيظحىى

 مهً جقدو امحي توالاشحياعي وامَفظيت امعنييت الإزػاديت باميعنىىاث نبتامؼ جصويد-

 وفقا ًجعحسطه امحي اميؼكلاث وحه ىىاشهت في اميهازاث اكحظاب في امفائدة

 .ًوإىكاٍياجه ًمقدزاجه

 ٍفظيا نبتامؼ جَييت إمى جظعى امحي عيتوالاشحيا امَفظيت واميؼىزة امَصح جقديً-

 .واشحياعيا
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 نبتامؼ طيس في جؤذس قد امحي بيتامظن وامـىاهس امظنىكياث بعع بدزاطت الاهحياو-

 .امظنبياث مهرِ وامعلاس امىقايت ػسق وعيه دزاطيا

 ىَـً. شىَي شدول وفق حياجهً وىحؼنباجهً اعيامهً بحَـيً  امىحدة جقىو-

 

   :مىحدِا واشباث

 :وهي امىاشباث بعع امىحدِ جساعي

 ىعنىىاث كاٍخ طىاء امؼامب عؼيهاي امحي اميعنىىاث في امخصىصيت عاةىسا-

 .سريت أو ػخصيت

 مو ويسجاح بو يرق عَدىا امحسبىي اميسػد ىع مححددا في امحسيت منؼامب -

 .جاىت سريتو واخلاص اىاٍت بكه وامحسبىيت وامظنىكيت الاشحياعيت اميؼكلاث حه-

 .نبتامؼ خدىت إمى جهدف امحي آزاءوال الإيصابيت اميقحسحاث اطحقبال-

 

 امحسبىي وامحىشيو امَفسي الازػاد وحدة اٍؼؼت

 حَادي امحعنيييت اميؤظظاث  داخه يٌ َداءاث عدة ىَصروام امعاو في ؾهزث

 ،ػامب لك إمى امحعنيو لوإيصا تامحزبوي األهداف مححقيق ؛امحقَي امحقدو يٌ  باإلفادة

 امى امحعنيو ايصال إمى امحاصت حؤكد امحي اميبززاث يٌ عدداً َداءاحهو يع يبزشيٌ

  اميبززاث هذِ ويٌ ، الاعصاء ػنبحَا

 هي:

 امى ادث بيـاهساث 2020-2019 امدزاسي امعاو بدء فقد ىحنيت اىَيت ىبسزاث 

 امَصف ىحافـت ػنبت وصىل وصعىبت امصاىعاث في امحعنيً ايقاف

 كاىه. دزاسي فصه ىُ قازبخ ػىينت فحسة الاخسى واميحافـاث

 جأذيسا اشيع امعامً في امحعنيً بيظأمت كىزوٍا شائحت اذسث حيز صحيت ىبسزاث 

 .امصاىعاث امى امىصىل ىُ زئيع ىاٍع امحصىال امحـس اصبح ححى كبيسا
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 قادزة جعنيييت وىَصاث بساىض عبس امحىاصه بها ويقصد  وحقَيت: عامييت يبززاث 

 ، ىحىطؼت بَظبت ومى والاطحاذ امؼامب بيُ وامحفاعه امعنييت اميادة ايصال عنى

 وامَاىيت. اميححطرة امبنداٌ اغنب في حدد كيا

 امبند اقحصاد عنى اذسث وامحي ذكسها امظابق منـسوف ٍحيصت  اقحصاديت: يبززاث 

 في اقحصاديا اميكنف غيس امبديه ايصاد ىُ ابدل كاٌ ، خاصت امؼامب وعنى عاىت

 . ػنبحَا كه امى امحعنيً ايصال

 

 ىُ ىصيىعت جفعيه  عاجقها عنى امحسبىي وامحىشيو امَفسي الازػاد وحدة اخرث

 بيئحهً يف امؼلاب ىضمد وذمك، ـامعنييت الاقظاو وىع امعيادة ىع محَظيقبا الأٍؼؼت

 قظييُ: عنى الاٍؼؼت جكىٌ وقد . الأكاديييت

   امحامي: بامؼكه فحكىٌ امؼنبت ىصيىع  جظحهدف  اٍؼؼت اولا:

 عنى صفحاث باٍؼاء اميـاهساث فحسة خلال امكحسوٍي جؼىعي عيه فسيق جؼكيه- 

اىض   وامحدزطييُ. امعيادة ىع وبامحعاوٌ واميساحه الاقظاو ىظحىى عنى امفيظبىك بٍس

 في والاطحاذ امؼامب ميكىٌ وامىاجظاب امحنكساو بساىض عنى وىصيىعاث قَىاث فحح -

 بيَهً. وامصداقت امرقت ىُ شى خنق وبامحامي ىباشر جىاصه

 امَقاػيت وامحنقاث امعيه ووزغ امَدواثو اميؤجيساث في امؼلاب إشراك  -

 امحفاعه مححقيق مك"ذ أىكُ كنيا الأخسى امكنياث "أو امكنيت جقييها امحي   الامكحسوٍيت

 امؼيىح وشزع ،امصاىعيت منحياة الأكادييي ميحيؽا في ودىصهً والاشحياعي امؼخصي

 اميظحىياث. باعنى دزاطحهً لاكيال امؼنبت مدى

  امكنيت عييد امظيد بحظىز الامكحسوٍيت الاشحياعاث خلال ىُ ازائهً عُ امحعبيس حسيت -

 

 

 



ي الكلية التقنية االدارية /كوفةالسنوي لوحدة االرشاد النفسي التقرير 
بوي ف  التوجيه التر  

 

6 
 

 : امحامي بامؼكه فحكىٌ امؼامب جظحهدف  اٍؼؼت :ذاٍيا

 امبامؼ مدى  امحسبىي وامحىشيو َفسيام الإزػاد ذقافت  وجعصيص صرٍ عنى امعيه -1

 يؼنبها. مً وإٌ يححاشها ميُ بامخدىت وامىصىل

 .ىؼكلاجهً وحه ىعهً وامحىاصه واميَقؼعيُ اميحعرسيُ امؼلاب ودعً اكحؼاف -2

 .ىعهً اميباشر وامحىاصه ذويهً او هً كىزوٍا بفايسوض اصيبىا امريُ امؼلاب دعً -3

 هيئت أعظاء خبساث ىُ اميباشرة وغيس اميباشرة ملاطحفادة منؼلاب امفسصت إجاحت -4

 . الاشحياعي امحىاصه وطائه عبس امحدزيع

 وبامفعه امحكييني امدوز اداء اشه ىُ وامساطبيُ اميحينيُ امؼنبت مدى امرقت شزع -5

 . ػنبحَا ميعـً ٍصاح حققَا

 غيس يامؼلاب امظنىك جعديه عنى وامعيه املاشىت وامحىعيت والإزػاد امَصح جقديً -6

 اميَظبؽ.

 وامحكيف وامحىافق وامحسبىيت الأكاديييت امبيئت في الاٍدىاس عنى امؼلاب ىظاعدة -7

 ىعها.

 وٍؼاػيا . عنييا   اميحفىقيُ امؼلاب جحفيص - 8

خ مؼبكت املائق الاطحخداو عنى امؼنبت حز – 9  الاشحياعي امحىاصه ومبساىض الاٍحٍس

 .الاخسيُ حسياث واححساو

 

  بامكنيت امخاصت وامفعامياث الاٍؼؼت

 امَفسي الازػاد مىحدة اميسطىىت امخؼت جَفير امياضي امدزاسي امعاو خلال جً

 امحامي: وبامؼكه امحسبىي وامحىشيو

منؼنبت امصدد اقاىت حفلاث جسحيبيت ىُ قبه اميساحه )امراٍيت وامرامرت وامسابعت(  -1

 اميقبىميُ في اميسحنت الاومى
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بيُ امظيد عييد امكنيت وزوؤطاء الاقظاو  الامكحسوٍيتجً جَفير عدد ىُ امنقاءاث  -2

 ػسحخ بعع ىُ اميظائه امحي لاقخ حنىلا فعامت.ىيرني امؼنبت وقد و

امسطً في اميؼازكت في ىعصزض اقاىحو جؼصيع امؼنبت امريُ ييحنكىٌ ىىهبت  -3

 حصدوا شىائص جؼصيعيت ىُ قبه امظيد زئيع امصاىعتامصاىعت وقد 

وجصويدهً بؼهاداث  امىزغ الامكحسوٍيت دعً وجؼصيع امؼنبت منيؼازكت في  -4

 ىؼازكت .

 .افهاو امؼنبت عنى امحعبيس عُ ازاء واححساو امييحنكاث امعاىت وامخاصت -5

 

ىاجكىٌ ىحابعت امؼنبت امريُ يحغيبىٌ باطحيساز وىعسفت الاطباب ، وامحي غامبا  -6

 اطباب اقحصاديت.

 .امَفظيت اميسطيت مدى امؼنبت ىعامصت بعع ىُ حالاث امحدخه في  -7

اميظاهيت في اطحخداو اميَصاث امحعنيييت امبظيؼت وامظهنت الاطحخداو  -8

 وامحعنً .

 

 واميعىقاث اميؼاكه

 الازػاديت امعينيت جعحسض امحي واميعىقاث اميؼاكه ىُ ىصيىعت هَاك 

 :ىَها وامحىشيهيت

 ىظؤومت عنى ىقحصرة فهي الازػاديت امكىادز امى كنيحَا في امىحدة جفحقس -1

 .عنيي مقظً كيقسزة عيني ىهاو امى اطافت امىحدة

 جعسيف مغسض ، امحسبىي وامحىشيو امَفسي الازػاد مىحدة ىخصص ىكاٌ لايىشد -2

 امحي ىؼكلاجهً في والازػاد امَصح ػنب في اميها وامحىشو امىحدة بهرِ امؼنبت

 .امؼنبت اعداد بصيادة جحصايد وامحي ىعقدة، او بظيؼت جكىٌ قد
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 امصاٍب امى الامحفاث دوٌ فقؽ امعنيي بامصاٍب امعنييت الاقظاو اهحياو -3

 امعنيي امصاٍب جؼىز عنى وايصابا طنبا يؤذس به عَو اهييت لايقه وامري الازػادي

 .واميعسفي

 . امعقىباث بعع جحديد في امحسبىي منيسػد دوز لايىشد -4

 امحي وامفعامياث بالاٍؼؼت امقياو اشه ىُ منىحدة ىامي جخصيص وشىد عدو -5

 .واميحؼىز امحديز امحعنييي بامىاقع جسقى

 

 

 :اميقحسحاث

  منىحدة ىَاطب ىكاٌ جخصيص -1

 امريُ امحدزيظيُ ىُ ويفظه امعنيي الاقظاو في الازػاديت امكىادز شيادة -2

 .جىشيهيت ازػاديت ىهازاث ييحنكىٌ

 ىُ بساىض امكحسوٍيت ىحييت منحىاصه بيُ امؼامب واميسػد امَفسي  جخصيص -3

 وجؼخيص امؼنبت طنىك دزاطت في يظهه وححى ميؼاكه والاطحياع امحىاصه اشه

 . امحالاث

 الاٍظباػيت امنصاٌ امى الاحامت ىسحنت امى امىصىل قبه اميؼاكه ىعامصت -4

 .حنو ُىا ييك وحه الاطباب عنى منىقىف امؼنبت بحق يتامقاط وامعقىباث

 

 

 

  


