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  وتعسل عمى التأكيج عمييا في قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي  الكيؼ العسمية التي تبشتيا
 :مياميا اليؾمية

 
 الغايات واألىجاؼ االستخاتيجية 
  لمقدؼالخظة البحثية 
  لمقدؼالخظة السجتسعية . 
 . الخاتسة 
 
 : مقجمة 
 واجؾاء عمسية، إلى تحقيق مكانة متسيدة في بيئةقدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي  يدعى 

 تعميسي متسيد يتبشى تدؾيق الخجمات التعميسية واألبحاث في إطار الكمية جيلأعساليا مع تييئة 
وذلػ  لألساتحة والظمبة العمسية القجراتالسشتجة لخجمة السجتسع والحخص عمى مزاعفة  والقدؼ

إمكاناتو وفق رؤية متكاممة ورسالة واضحة وقيؼ جؾىخية وأىجاؼ استخاتيجية واقعية واالستفادة مؽ 
عالي ، وخظط وزارة التعميؼ الالجامعةالكمية، و السادية الستاحة بسا يحقق طسؾحات  ومؾارده البذخية

والبحث العمسي ، ووزارة التخبية، والؾزارات والييات االخخى التي ليا تأثخ ويخجميا سؾؽ العسل 
 االرتقاء والشيؾض بالؾاقع التعميسي. ألجل الخاص بالتعميؼ،

    وتساشيًا مع تؾجيات قيادة الجامعة التظؾيخية، واستجابة لتؾجييات الديج رئيذ
 واساتحتو توبخئاس ،قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي  – سقجادكمية التخبية الالجامعة تظمَّعت 

 بالقدؼ، واستخاتيجية الكمية،إلى استذخاؼ السدتقبل في تظؾيخ سيخ العسل اإلداري واألكاديسي 
وفق أسذ عمسية مجروسة تزسؽ نجاحًا كبيخًا لُخظا التظؾيخ ومداعي التقجـ، وتظؾيخ مجروس 

 والسجتسعية في سبيل الؾصؾؿ إلى معالجة فاعمة لمكثيخ مؽ السذكالت اإلدارية واألكاديسية،
وذلػ مؽ أجل اإلرتقاء بالسدتؾى األكاديسي والسيشي ألعزاء ىيئة التجريذ والظالب في الكمية 

 السدتؾيات السشذؾدة. إلى
تدعى الخظة االستخاتيجية عمى تحجيج نقاط القؾة والفخص الستاحة وكيفية استثسارىا 
واالستفادة مشيسا في تظؾيخ السؤسدة وتحجيج أوجو الزعف والتيجيجات القائسة والسحتسمة وكيفية 

 التعامل معيسا والحج مؽ تأثيخاتيا الدمبية عمى الكمية .
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 فريق العسل
 : تذكيل المجشة 

لقدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو  تؼ تذكيل المجشة الخاصة بأعجاد الخظة االستخاتيجية
ياد ىاشؼ أة )أ.د ػػػػػخئاسة عسيج الكميػػػػب 4/2022 /14 في (636)حدب االمخ االداري  التخبؾي 

 ( وعزؾية الدادة و كسا مبيؽ ادناة : دمحم
 السشرب األسساء ت
 عسيج الكمية دمحم ياد ىاشؼأأ.د  .1
 معاوف العسيج لمذؤوف العمسية زيشة شييج عميـ.د  .2
 معاوف العسيج لمذؤوف االدارية جالؿ دمحم جاسؼد ـ.أ. .3
 قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي رئيذ  نادية دمحم رزوقيأ.ـ.د  .4
 مدؤوؿ شعبة ضساف الجؾدة  ـ.د وسشاء ماجج عبج الحسيج .5
 قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي مقخر   عيؾد فاضل عمؾاف ــ. .6
 
  القدؼنبحة عؽ تاريخ 

 الفتية مؽ االقداـمؽ  التخبية السقجاد كمية في قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي عتبخ ي
فتح قدؼ االرشاد  عؽ اإلعالف تؼ  ـ2017 بجاية عاـ  ففي .استيعابيا وحجؼ الدمشي عسخىا حيث

وبجأت الجراسة بيا خالؿ الفرل الجراسي األوؿ  , الشفدي والتؾجيو التخبؾي في كمية التخبية السقجاد
 جامعة كميات مؽ واصبحت واحجة مؽ العاـ نفدو، حيث تؼ استكباؿ السدجميؽ الججد مؽ الظالب

 .الغخاء ديالى
،  الؾزارةضسؽ الشدب التي تحجدىا )العمسي واألدبي(   يجي الفخعيؽخخ  ويقبل القدؼ

 . والجامعة
في كل  باالرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي إلى تييئة السالكات الستخررة  ييجؼ القدؼ  

السبادئ الشفدية والتخبؾية دراسة , وتؤكج عمى دراسة السجاالت سؾاء كانت التخبؾية او االجتساعية
 عمسية مشيجية عمى وفق قؾاعج البحث العمسي الخصيؽ.
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 لقدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي ظة اإلستخاتيجية مشيجية إعجاد الخ
لمتخظيط السدتقبمي  في سياؽ إرساء قؾاعج األسمؾب العمسي لمقدؼيأتي وضع الخظة اإلستخاتيجية 

، وإحجاث تغييخ شامل يختقي بالتعميؼ العالي والبحث والؾزارة الجامعةالكمية و تظمعات الحي يتالءـ ل
عالسية قادرة عمى مؾاجية التحجيات الخاىشة والسدتقبمية. وتشفيحًا ليحه العمسي إلى مدتؾيات 

 التؾجيات، فقج تَؼ اعتساد اآلليات التالية:
"فخيق التخظيط االستخاتيجي" يتكؾف مؽ أعزاء  القدؼتذكيل فخيق عسل مؽ داخل  -

 تتؾفخ فييؼ الخبخة والخغبة في اإلنجاز. لمقدؼالعمسية  المجشة

ية إلعجاد ترؾر أولي إلعجاد الخظة االستخاتيجية وإطالع الديج عسيج تشغيؼ لقاءات دور  -
 الكمية عمى رؤيتيؼ واالستفادة مؽ تؾجيياتو.

 .القدؼاستخالص عؾامل الشجاح األساسية التي تحجد مالمح ورؤية ورسالة  -

لمجامعة و  لمكمية وربظيا باألىجاؼ اإلستخاتيجية لمقدؼتحجيج الغايات واألىجاؼ االستخاتيجية  -
 مؽ خالؿ اجتساعات متكخرة لمجشة التخظيط االستخاتيجي.

 اعتساد كل مؽ الخؤية والخسالة واألىجاؼ االستخاتيجية مؽ مجمذ الكمية. -

 تحجيج اإلستخاتيجيات السشاسبة التي ستداىؼ في تحقيق األىجاؼ. -

يا الدمشية إعجاد البخامج التي سيتؼ تشفيحىا في إطار الخظة االستخاتيجية وتحجيج مخاحم -
 والجية السدئؾلة عؽ التشفيح.

 اقامة السؤتسخات الجولية والسحمية. -

اقامة الشجوات الحزؾرية وااللكتخونية، والجورات ، اضافة الى ورش العسل ، والحمقات  -
 الشقاشية التي مؽ شأنيا تدتيجؼ سؾؽ العسل، حدب تظمعات الؾزارة.

نية التي مؽ شأنيا تخجـ السجتسع وسؾؽ رفع خظة سشؾية مؽ نذخ االبحاث العمسية االندا -
 العسل، واثخاء الباحثيؽ والسكاتب العمسية والجامعية بيحا الشتاج العمسي... .

درج خظة االعساؿ التظؾعية لمقدؼ التي تشفح مؽ قبل الكادر التجريدي واشارؾ الظمبة بحلػ  -
 خجمة ليؼ وارفاد البشى التحتية بحلػ. 
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مؽ قبل الديج عسيج الكمية وعخضيا عمى مجمذ الكمية اعتساد الخظة اإلستخاتيجية  -
 إلقخارىا.

 

 

 

 

 
 قدم االرشاد الشفدي والتهجيه التربهي رؤية ورسالة وأهداف 

 أوال : الخؤية
ٌسعى لسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي فً كلٌة التربٌة الممداد  لتحمٌك اهداف 

خالل التمٌز فً البرامج االرشادٌة والتربوٌة الجامعة بما ٌتفك ومعاٌر الجودة الشاملة ، من 

 .والتعلٌمٌة اضافتاً للبحث العلمً
  ثانيا : الخسالة

العمل على تمدٌم الخدمات االرشادٌة والتربوٌة ونشر المعرفة النفسٌة بفرعٌها النظري     

والمساهمة فً والتطبٌمً)العملً(.وفك المعاٌٌر والمتطلبات التعلٌمٌة والتربوٌة واالجتماعٌة 

تمدٌم استشارات وممترحات للحد من مشاكل المجتمع واثراء الحمل المعرفً فً هذا 

االختصاص من لبل هٌئة التدرٌس من خالل اخاللٌات المهنة ورفدها بإعداد البحوث العلمٌة 

 . االصٌلة والمؤتمرات العلمٌة والدولٌة وورش العمل والندوات والمحاضرات العلمٌة

 ىجاؼ.ثالثا: األ
 .الهدف العام

 .االسهام فً تحمٌك ما تصبو له جامعة دٌالى من اهداف لبلوغ معاٌٌر الجودة الشاملة

 

 االهداف الخاصة

 .اعداد وتأهٌل خرٌجون ذوي كفاءة فً االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي1-

 .تلبٌة سوق العمل المحلً واالللٌمً فً المؤسسات التربوٌة الحكومٌة واالهلٌة2-

 .توظٌف التمنٌات الحدٌثة ومواكبة المستجدات فً العملٌة التربوٌة3-
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 .اكساب الطلبة بمفاهٌم واتجاهات اٌجابٌة نحو مهنة المرشد الفن4ً-

 .العمل على اعداد االبحاث العلمٌة وفك مناهج البحث العلمً المحكم5-

 .العمل على انتشاء مركز ارشادي استشاري نفسً تربوي داخل الكلٌة6-

 .االسهام فً الحد من مشاكل المجتمع كاستشارات نفسٌة وتربوي7-

االسهام فً رفع المستوى الصحة النفسٌة للمجتمع من خالل تمدٌم الخدمات واالستشارات 8-

 .النفسٌة

 . العمل على زٌادة الوعً بأهمٌة االرشاد النفسً فً حٌاة الفرد والمجتمع9-

 
 :لمقدؼاالستخاتيجية  االىجاؼ

 اىجافوجامعة ديالى  - التخبية السقجادكمية  - قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي  استسج
خئيدة مدتسجة مؽ الكيؼ ال بعض، وذلػ بالتخكيد عمى الشفدية والتخبؾيةاالستخاتيجية مؽ الكيؼ 

واإلطار ، وتذكل ىحه الكيؼ القاعجة التي تدتشج إلييا الكمية في أدائيا، الجراسات والشغخيات العمسية
  الحي يحكؼ أخالقيات التعامل بيؽ مشدؾبييا مؽ الظالب، وأعزاء ىيئة التجريذ، واإلدارييؽ.

والكيؼ التي تتبشاىا الكمية ىي: األمانة ،  الجؾدة ، العجالة ، الذفافية ،  االبجاع ، السؾاطشة ، 
 والعسل بخوح الفخيق،  وفيسا يمي تؾضيح لكل مؽ ىحه الكيؼ:

 الص واداء العسل بامانة واحتخاـ اخالقيات التعميؼ الجامعي األمانة : االخ .1
 الذفافية : الؾضؾح في التعامل واالجخاءات ودعؼ متظمبات الشداىة والسداءلة .2
 العجالة :الدعي الى تحقيق العجالة واالنراؼ في معاممة الجسيع وتكافؤ الفخص  .3
 مخخجات الكمية وخجماتيا . الجؾدة : تشفيح كافة األعساؿ وفق أعمى السعاييخ لخفع جؾدة .4
االبجاع : تحفيد االبجاع السعخفي والدمؾكيات االبتكارية وفق آليات عسل السؤسدة ونذخ  .5

 ىحه الثقافة 
 السؾاطشة : تعديد روح السؾاطشة الحقة مع مختمف الذخائح .  .6
والعسل بخوح الفخيق : بث الخوح الجساعية لمعسل، وتذجيع التعاوف إلنجاز السياـ،   .7

 قيق األىجاؼ.وتح



 

 
8 

 :بالقدؼاعجاد الخؤية والخسالة واألىجاؼ الخاصة آلية 
 آليات مخاجعة الخؤية والخسالة واألىجاؼ:

مع رؤية ورسالة الكمية وكحلػ رؤية ورسالة الجامعة، وذلػ مؽ  القدؼتقييؼ سشؾى إلنجازات  -أ
خالؿ استبيانات واجتساعات مع األقداـ العمسية السختمفة والظالب والجيات السدتفيجة مؽ 

 مخخجاتيا.
القدؼ، وفق تقييؼ شامل لمخظة كل خسذ سشؾات وذلػ لسعخفة ما تؼ تحكيقو مؽ رؤية  -ب

 .خ الترشيف الؾطشي لمجامعات العخاقية(معاييخ وتؾجييا الؾزارة )معايي
 نقاط القهة والزعف: 

يسكؽ استثسارىا عمى الشحؾ الحى  القدؼ والتيسيد بيا يت يشاؾ العجيج مؽ نقاط القؾة التى   
القدؼ قج تؤثخ عمى كفاءة وفاعمية  كسا أنو ىشاؾ بعض نقاط الزعف التي،  القدؼ يحقق رسالة

 .في تحقيق رسالتو
 نقاط القهة:

 كفاءة أعزاء ىيئة التجريذ وتشؾع مجارسيؼ العمسية وتخرراتيؼ الجقيقة. 
 مالئسة التخرص العمسي ألعزاء ىيئة التجريذ لمسقخرات التي يتؼ تجريديا. 
 االسمؾب الكيادي الفاعل، والعسل الجساعي، والعجالة واألمانة والحيادية في االدارة. 
 تجريذ والييئة السعاونة والتفاعل مع العسادةبالؾاجبات الؾعيفية ألعزاء ىيئة ال االلتداـ. 
 وجؾد مؾقع لمكمية والجامعة عمى شبكة االنتخنت. 
  وجؾد مكتبة معقؾلة بقجراتيا،  وتحتؾى عمى الكتب الحجيثة  وبعض السجالت العمسية متاحة

  .لمظالب وأعزاء ىيئة التجريذ والباحثيؽ
 مخضية. تؾافق البخامج الجراسية واحتياج سؾؽ العسل برؾرة 
 .استخجاـ تكشؾلؾجيا التعميؼ في بعض السقخرات الجراسية 
  مذاركة فعالة مؽ العسادة وبعض أعزاء ىيئة التجريذ في نجوات ومحاضخات عمسية داخل

 .الكمية وخارجيا أحيانًا لخجمة وتثكيف السجتسع
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 نقاط الزعف:

  مؽ قاعات دراسية مشاسبة، ومكاتب  القدؼقرؾر السبشى الحالي في استيعاب احتياجات
أنذظة طالبية، ومخافق عامة داعسة، ال سيسا اف القدؼ فيو؛ ألعزاء ىيئة التجريذ، وصاالت 

 .باحية والسدائية الجراسة الر
 عجـ كفاية عساؿ الخجمات والريانة. 
  رة بالرؾ  القدؼ والكمية وأىجافوعجـ وجؾد بخامج لمجراسات العميا مسا يعيق تحقيق رسالة

 .السثمى
 محجودية دور البحؾث األكاديسية في مؾاجية السذكالت السجتسعية. 
 . تباطؤ كثيخ مؽ اعزاء ىيئة التجريذ في التفاعل مع مذاريع التظؾيخ والجؾدة واالعتساد 
  قمة الجورات لتظؾيخ السؾعفيؽ 
  ضعف معخفة عزؾ ىيئة التجريذ باألنغسة والمؾائح التشفيحية 
  القدؼ زيادة عجد السقبؾليؽ بالكمية عؽ الظاقة االستيعابية يدبب ضغؾط عمى. 

 لمقدؼ، مؽ الشاحية االلكتخونية فالقدؼ يفتقخ الى التجييد  ضعف التسؾيل الحاتي

 . االلكتخوني مؽ الحؾاسيب والذاشات العارضة لمظمبة.

 : / جامعة ديالى التخبية السقجاد كمية  _  قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي  معاييخ تقييؼ الظمبة في
إف األسئمة االمتحانية الشيائية والفرمية و  ( طالبا،438) قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي عجد طمبة  -1

بجورييا تحتؾي عمى تؾزيع واضح لمجرجات األمتحانية ويعمؼ الظمبة سشؾيا بظخيقة تؾزيع الجرجة لمسقخر 
 العمسية والمجشة االمتحانية. االقداـالجراسي عؽ طخيق 

درجات  يؾمية وتؾضعيكؾف تقييؼ الظالب عالوة عمى االمتحانات الفرمية والشيائية بإجخاء امتحانات  -2
 والسشاقذات والؾاجبات الظالبية.ندبة الحزؾر والتفاعل والشذاط الظالبي داخل الرف عمى 

 نقاط القؾة: -
 ظمبات السقخر الجراسي وأىجافو.إف تقييؼ الظمبة يتالءـ مع مت -
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تؾزيع الجرجات لكل مقخر دراسي معخوؼ لمظمبة ويجخي تؾزيع السقخر بجاية كل عاـ دراسي يحتؾي عمى  -
 تفاصيل تؾزيع الجرجات.

 نقاط الزعف: -
 قمة الجرجة السسشؾحة لمسؾضؾعات العمسية. -
في التحزيخ اليؾمي وعالقتو مع زمالئو والكادر  عجـ وجؾد تحجيج لمجرجة السسشؾحة لكفاءة الظالب -

 .التجريدي  
 -قادريؽ عمى أداء السياـ اآلتية:مخشجيؽ تخبؾييؽ إلى تخخيج   قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي ظسح ي
 لمفخد واألسخة والسجتسع. الرشاديةتقجيؼ الخجمات التخبؾية وا -
 .شفدياإلرشاد والتثكيف التخبؾي وال -
 البحث العمسي. -

 : التخبية السقجادكمية في  لقدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي أىجاؼ السشيج الجراسي لمجراسة األولية 
ييجؼ السشيج الجراسي إلى إعجاد خخيج قادر عمى االطالع في السياـ السذار إلييا في الفقخة أعاله ,ولكي 

 نحقق ذلػ عمى الخخيج أف يستمػ ما يأتي:
 واالجتساعي. شفديالتخبؾي واللكافة أفخاد السجتسع في السجاؿ  السعمؾمات االرشاديةرة عمى تقجيؼ لقجا -1
 . االرشاديةالثقافة القجرة عمى أتباع الخظؾات العمسية في تقجيؼ  -2
 .واالجتساعيةالتخبؾية في مختمف السؤسدات التخبؾي القجرة عمى العسل  -3
 .السجتسعية والسخاطخ الفكخية في األزمات ي العسل التخبؾ السيارة في قيادة  -4
 وىؾ مظسئؽ. ميشة السخشجتأدية أعسالو بأمانة وصجؽ كي يعيج إليو  -5
 القجرة عمى التعبيخ عؽ أفكاره شفؾيًا وتحخيخيًا. -6
 ميارة إدارة الرف السجرسي. -8
 القجرة عمى اإلسياـ في تشسية السجتسع السحمي. -9

 الجامعي عمى وضع حج لكل حالة أو سمؾؾ أو بيئة يسكؽ أف تؤثخ عمى الدالمة الفكخية السجرسقجرة  -10
 لمفخد أو السدتفيجيؽ بيجؼ حسايتيؼ. والشفدية واالجتساعية 

 ميارة البحث العمسي. -11



 

 
11 

 .في ميشة االرشادواستخجاميا  الشفدية واالرشاديةالقجرة عمى فيؼ الشغخيات والسبادئ والعمـؾ  -12
 تخاـ حجود القانؾف وحجود مسارسة السيشة.اح -13
بإنجاز دليل السقخرات الجراسية باالعتساد عمى  تسيدقج   قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي إف   · 

، وفق التؾأمة في جسيع االقداـ عجد الداعات والؾحجات الجراسية وسشؾيًا يتؼ تؾزيع السقخرات عمى الظمبة
 العخاؽ.والكميات السشاعخة لو في 

يتؼ سشؾيًا أعجاد كل تجريدي خظة سشؾية لسفخدات السادة الجراسية التي يجرسيا وفق استسارة   · 
الخظة الدشؾية التي أعجت مؽ قبل وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي, ويتؼ مخاجعتيا سشؾيًا مؽ قبل مجرس 

 السادة.
 

 -:التربهي قدم االرشاد الشفدي والتهجيه في  مدة السشهج الدراسي
تؼ تحجيج أىجاؼ كل مقخر دراسي مؽ قبل مجرس السادة الجراسية , وتست مخاجعتيا مؽ قبل 

مجمذ الكمية, ويجخي مخاجعة أىجاؼ السقخرات الجراسية مؽ قبل رادؽ عمييا تو  القدؼالمجاف العمسية في 
ة الدمشية لتظبيق السشيج الجراسي سشؾيًا مؽ قبل المجشة العمسية لألقداـ بشاء عمى التغحية ))يجب أف تكؾف السج

,وىي أربع سشؾات يتؼ تدويج  التخبية /قدؼ االرشاد الشفديتظابق احتياجات الكفاءة السظمؾبة لخخيج كمية 
 .((التي تؾاجييؼ عمى وفق حاجات السجتسع وحل السذاكل لالرشاد الشفديالستخخج بالسعمؾمات أألساسية 
فأف أربع سشؾات,  لسقجادا التخبيةكمية  _ الشفدي والتؾجيو التخبؾي قدؼ االرشاد  إف مجة الجراسة في

في العخاؽ والسقخ مؽ قبل وزارة التعميؼ  التخبية السؾاد الجراسية تؼ وضعيا عمى وفق كتاب القظاعية لكميات 
 ـ 2016العالي والبحث العمسي لعاـ 

 :قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي معاييخ السشيج الجراسي 
التي تزسؽ كفاءة التعمؼ ، والسيارات  االرشاد الشفدي و. إف السشيج الجراسي يحتؾي عمى أساسيات 1

 .رشاد التخبؾي االاألساسية ، والدمؾؾ لمجخؾؿ في مسارسة ميشة 
بذكل الشغخي عمى التجريدي بتقجيؼ السحاضخات والسشاقذات والتجريذ  الجراسي. يعتسج تظبيق السشيج 2

 كبيخ.
 كامل أفقي وعسؾدي محجد بيؽ مقخرات السشيج الجراسي.ىشاؾ ت. 3
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يتؼ تجريذ مادة الحاسبات لظمبة الكمية ويتؼ مؽ خاللو تعميؼ الظمبة عمى استخجاـ الحاسبة واالنتخنت . 4
والحرؾؿ عمى السعمؾمات الكتخونيا إذ يؾجج مختبخ متخرص لمحاسبات كحلػ يتؼ تجريذ مادة المغة العخبية 

 اراتيؼ المغؾية والكتابية .مؽ أجل تشسية مي
 يتزسؽ السشيج الجراسي مادتي حقؾؽ اإلنداف والجيسقخاطية.. 5
 يتزسؽ السشيج الجراسي مادتي طخائق التجريذ، وعمؼ الشفذ التخبؾي  .. 6
بكل مجاالتو  لعمؼ الشفذ واالرشاد التخبؾي األساسية  بالشغخياتيتزسؽ السشيج الجراسي تدويج الظالب . 7

 وفخوعو.
 . يؾجج ضسؽ السشياج مذخوع بحثي لمظالب الستخخج .9
 

 القدؼالتي تؾاجو تظبيق الخظة االستخاتيجية في  السخاوؼ والسذاكل

  القدؼ دوف تخظيط مدبق لدؾؽ العسل صادر مؽ قبل وزارة التخظيطزيادة أعجاد طالب. 

 . عجـ تفخغ أعزاء ىيئة التجريذ بذكل كامل 

 زمة لتشفيح الخظة االستخاتيجية.عجـ كفاية السؾارد السالية الال 

 .صعؾبة تقييؼ الظالب في عل األعجاد الكبيخة 

  البشى التحتية وعجـ استيعابيا لمقجرة الكبيخة لمظمبة والكادر التجريدي واالداري . 

 السذاكلوسائل التخفيف مؽ 

 الييئة اإلدارية. الدعي الى تحديؽ دخل 

  بالقدؼتذجيع وتحفيد البحث العمسي. 

  في محيط الكمية و مجتسعيا. ثقافة الجؾدة والتقييؼ الحاتينذخ 

 .دعؼ الجولة والسجتسع السجني لخسالة الكمية 
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 مؽ الجورات التظؾيخية الخارجية والجاخمية لتشسية أعزاء ىيئة التجريذ. الدعي لمسديج 

 

 وكيفية تشفيذ لمخطة ، قدم االرشاد الشفدي والتهجيه التربهي ل األهداف االستراتيجية

 االستراتيجية:

 :*  اليجؼ االستخاتيجي األوؿ 
بسايشاسب واقع السجتسع مؽ خالؿ التعاوف مع مشغسات السجتسع السجني، تفعيل خجمة السجتسع 

 وكحلػ تفعيل دور المجاف في ىحا الباب.
 :*  اليجؼ االستخاتيجي الثاني

الظمبة في ىحه االنذظة  د في التعميؼ و األنذظة الظالبية، مؽ خالؿ اشخاؾ اكبخ عجد مؽالتسي
 عمى السدتؾى الجامعي وغيخه.
 * اليجؼ االستخاتيجي الثالث

، وذلػ مؽ خالؿ الشذخ في الجور العالسية لمشذخ  التسيد في التخررات البحثية و التظبيكية 
العمسي وال سيسا مدتؾعبات اسكؾباس، وكحلػ التخكيد عمى االبحاث التي تعالج السذاكل الؾاقعية 

 سخ بيا السجتسع العخاقي والعالؼ اجسع.التي ي
الى تحكيقيا وفق خظط  قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي الى غيخىا مؽ االىجاؼ التي يدعى 

 عمسية استخاتيجية مقجمة مؽ قبل المجاف العمسية في القدؼ.
 

التي يدعى القدم عمى التأكيد عميها في   والشفدية واالجتساعيةالقيم التربهية والعمسية 
 مهامها الدشهية والفرمية واليهمية:

 احتخاـ العسل وتجؾيجه. -1
 التعاوف والعسل بخوح الفخيق. -2
 االلتداـ والسدؤولية والسحاسبة. -3
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 االمانة والسرجاقية والذفافية. -4
 اإلدارة باإلنجاز.  -5
 العسل بخوح الفخيق.  -6
 اإلبجاع واالبتكار.  -7

خح الكيؼ اآلتية في االعتبار بالخظة االستخاتيجية لمكمية والعسل عمى غخسيا في يخاعى أيزًا أ
 األطخاؼ السعشية بالخظة:

  االحتخاـ(. –الججية  –قيؼ الظالب: )االلتداـ 
  األمانة(. –احتخاـ العسل -قيؼ العامميؽ: )االلتداـ 
  التعاوف(. –قيؼ السجتسع: )االحتخاـ 
 

 الخظة البحثية:
السدتقبمي لظخيقة تشفيحؾ لمبحث العمسي عؽ طخيق جسع السادة العمسية،  ىي الترؾر   

وطخيقة معالجة الجراسة العمسية أو تحميميا، وطخيقة عخض نتائج البحث العمسي بعج التشفيح، وىي 
 بسعشى ّاخخ الخظؾات شبو التفريمية والقؾاعج التي ستمتـد بيا أثشاء عسمية تشفيح البحث.

الخظؾط العخيزة التي تدتخشج بيا  -سة العمسية برفة عامة بأنيا:وتعخؼ خظة الجرا   
عشج تشفيح دراستػ، وتذبو بالبؾصمة التي تجرؾ بيا إلى أيؽ تديخ، وتدتخشج بيا في مديختػ. 
والخظة ىي السعيار الؾحيج الحي يسكشػ بؾاسظتو الحكؼ عمى ججوى البحث والجراسة العمسية 

 قبل التشفيح يعتبخ في عالؼ السجيؾؿ.وججارتػ، ذلػ ألف البحث العمسي 
  :قدم االرشاد الشفدي والتهجيه التربهي الخطة البحثية في أهسية إعداد 

 
إعجادىا عمى تحجيج اليجؼ مؽ الجراسة العمسية بالجقة السظمؾبة؛ ألنػ بجوف الجيؾد  يعيؽ -1

التي تدبق إعجاد الخظة الجيجة ال تتؾفخ لجيػ في العادة برؾرة متعسقة عؽ مؾضؾع البحث 
والجراسة العمسية وتفخيعاتيا وحجودىا، فتمتـد عشج إعجاد الخظة بسا ال يتفق مع السجة الدمشية 

 لػ، واإلمكانات الستاحة لػ.السحجدة 
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، مؽ ػ إلى تشفيح اليجؼ السحجد بديؾلةؤدي بت التي إعجادىا عمى تحجيج أيدخ طخيق يديل -2

قدؼ االرشاد الشفدي خالؿ الشتائج السخجى حرؾليا مؽ االبحاث العمسية التجخيبية مؽ قبل اساتحة 
 بذكل خاص . والتؾجيو التخبؾي 

عشج تشفيح البحث  الجية السدتيجفةر العكبات التي قج تعتخض يداعجؾ إعجاد الخظة في ترؾ  -3
والجراسة العمسية، فترخؼ الشغخ عؽ السؾضؾع إذا كانت مذكمة الجراسة فؾؽ إمكانياتػ الدمشية 
أو السادية، أو قج تدتعج عشج إعجاد الخظة لتمػ العكبات قبل البجء في تشفيح البحث والجراسة، 

مأزؽ يجعمػ تشجـ فيسا بعج عمى اختيار السؾضؾع، أو عجـ وبيحا تجشب نفدػ الؾقؾع في 
االستعجاد الكافي لو، كسا يزسؽ إعجاد الخظة لػ تؾفيخ الؾقت والجيج والساؿ أثشاء التشفيح، فال 
تزظخ عشج إعجاد الخظة إلى تغييخ مؾضؾع الجراسة وقج سخت في تشفيحه خظؾات، أو إلى العؾدة 

لعمسية، وال سيسا إذا كانت تدتؾجب سفخًا مكمفًا، أو تدتؾجب مخات متكخرة إلى مرادر السادة ا
 اجتياز صعؾبات يتدبب عشيا ضياع وقتػ وجيجؾ.

يداعجؾ إعجاد الخظة أنت والمجشة السذخفة عميػ في تقييؼ البحث والجراسة العمسية قبل  -4
يتظمبو  تشفيحىا، وذلػ مؽ حيث أىسيتيا، ويداعجؾ إعجاد الخظة عمى تقجيخ حجؼ الجيج الحي

 تشفيح البحث والجراسة، وقجرتػ، ووضؾح مشيجو.
يؾفخ إعجاد الخظة لمسذخؼ عميػ أساسًا في تقؾيؼ البحث والجراسة العمسية، كسا يداعجؾ  -5

 إعجاد الخظة عمى متابعة اإلشخاؼ عميػ خالؿ فتخة تشفيح البحث والجراسة العمسية.
أثشاء إجخائػ وتشفيح البحث والجراسة العمسية،  يؾفخ إعجاد الخظة السكتؾبة لػ مخجعًا ومخشجاً  -6

فيديل عميػ الخجؾع إلييا عشج ندياف بعض العشاصخ، أو في حالة حجوث طارئ ما؛ وليحا فإف 
إعجاد خظة مكتؾبة يداعجؾ عمى تقؾيؼ مؾقفػ مؽ الخظؾات الستبكية مؽ تشفيح البحث والجراسة 

  العمسية.
 

 البحث العمسي فهه أن تقشع األساتذة وأعزاء هيئةأما الهدف األساسي من إعداد خطة 
 -مشاقذة الخطط بسا يمي: قدم االرشاد الشفدي والتهجيه التربهي التدريس في 
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 أف البحث أو الجراسة يدج حاجة ميسة نغخيًا وعسميًا في مجاؿ التخرص. -1
ة لمكياـ بتشفيح البحث أنػ تفيؼ تسامًا مذكمتػ البحثية، ولجيػ إلساـ بالسعارؼ والسيارات الالزم -2

أو الجراسة، وأنػ قج حجدت بحثػ تحجيجًا واضحًا يداعجؾ عمى أف تبجأ العسل في تشفيحه فؾر 
 تدجيل السؾضؾع، ومؽ ثؼ يرمح ألف يذخؼ عميػ أحج األساتحة الستخرريؽ في القدؼ.

 
 :قدم االرشاد الشفدي والتهجيه التربهي لالخطة السجتسعية 

 
 اـيالك تؼيما س جيالسجتسع مؽ خالؿ تحج خييتغ حيلتشف قيطخ  ظةيھي خخ خظة العسل السجتسعي 

بو. وبعبارة أخخى، ترف خظة العسل ما يخيج السجتسع  اـيالك تؼيس فيذلػ، وک فعليبو، ومؽ س
إنجازه، وما ىي األنذظة السظمؾبة خالؿ ججوؿ زمشي محجد، وما ىي السؾارد )الساؿ واألشخاص 

( الالزمة لتحقيق الشجاح. وستربح خظة العسل السجتسعية إطاًرا لتشفيح أنذظة الرخؼ ادوالسؾ 
الرحي وإدارة السياه السدتجامة التي يقخرىا السجتسع نفدو. ومؽ السيؼ التأكيج عمى أف أعزاء 

الخاصة السجتسع السحمي يشبغي أف يكؾنؾا الفاعميؽ الخئيدييؽ في إعجاد خظة العسل السجتسعية 
اتساـ  يتسع الجامعي وغيخه، فالعشاصخ االساس فيو ىؾ اشخاؾ الظمبة واالساتحة والسؾعفيؽ فبالسج

 ىحه السياـ السقخر تشفيحىا .
ىؾ بخنامج العسل الحي ييجؼ إلى حل السذكالت أو تؾليج  :خظة االجتساعيةإذف : ال   

، وىحه التغييخات في السجتسع . يدعى تشفيح خظة اجتساعية إلى إحجاث تأثيخ إيجابي يفيج الشاس
مؽ اوليات القدؼ في اعساؿ الشذاطات السجتسعية عمى السدتؾى الحـخ الجامعي كالسداىسة في 

واالرشاد والسذؾرة الشفدية واالجتساعية لمظمبة وتقجيؼ  وتقجيؼ الشرح مداعجة الظمبة االيتاـ
الفعمية  ت... الخ، وخارج السؤسدة التعميسية كالدياراالسداعجة لحوي االحتياجات الخاصة 

والسداىسة في تقجيؼ الخجمات لسخاكد االيتاـ ودور التؾحج، والخعاية االجتساعية، اضافة الى تقجيؼ 
ة التي مؽ شانيا تداىؼ في رفع السدتؾيات لجسيع شخائح العذخات مؽ السحاضخات التؾعؾي

 السجتسع . 
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 ختامًا:
جامعة ديالى الى تحقيق  التخبية السقجادفي كمية  قدؼ االرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي يدعى 

والترانيف العالسية لمجامعات العخاقية بأقداميا االندانية  االىجاؼ السشذؾدة في معاييخ سؾات
والعمسية وفق الزؾابط والسخخجات لدؾؽ العسل وفي معاييخ الجؾدة السعتسجة مؽ قبل الجامعة 
ووزارة التعميؼ العالي والبحث ، مؽ خالؿ تفعيل المجاف العمسية واالدارية في القدؼ مؽ قبل الكادر 

( تجريدي بسختمف االختراصات  20عزاء الييئة التجريدية لمقدؼ ) التجريدي عمسا اف عجد ا 
 التي تمبي حاجة القدؼ. االرشادية والشفدية والتخبؾية


