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ِحيمِ بِْسِم  ِه الرحمن الرَّ  اللّـَ

ُ َعَملَُكمْ   َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ

 )َصدق هللا العلي العظيم( 

الحرص       في  النبيلة  ألهدافها  وتحقيقا  الجامعة  المستقبل  كلية  رسالة  رؤية  من  انطالقا 

والمبتكرة   المتميزة  الكفاءات  تأهيل  في  القطاع  واالهتمام  مجال  في  وسلوكيا  ومهارياً  علميا 

الذي   الرصين  العلمي  بالبحث  والحرص واالهتمام  المختلفة  العلمية  النشاطات  وتشجيع  الطبي 

المجتمع احتياجات  الطالب و  .يلبي  تدريب  هو  التخدير  تقنيات  قسم  من  الرئيسي  الهدف  إن 

 .يمتلك المهارة الفنية المتميزة والمتطوروتعليمه وإعداده نظرياً وعملياً ليتخرج تقني تخدير  

ويمتلك معرفة المواد واألجهزة المختبرية وكيفية التعامل معها واطالعها على أنواع المختبرات 

وإدارتها تأثيثها  التركيز    .وأساليب  مع  ومفيد  كل جديد  إدخال  وباستمرار  القسم  يحاول  وكذلك 

ويطمح القسم   .مع مسيرة التطور العلمي والتقنيعلى الجوانب العلمية وحذف كل قديم ال يتالئم  

وفي   وعالميا”  محليا”  العراق  مستوى  على  التقني  التعليم  مجال  في  رائدا”  يكون  ان  في 

المجالين األكاديمي والمهني. ان تكون مخرجاته متميزة نظريا” وعمليا” من خالل تقديم أفضل  

 .البرامج المعرفية في الحقل التخدير
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 -نبذة عن القسم: 

بموجب االمر اإلداري الصادر    2019/ 2018تأسس قسم تقنيات التخدير في العام الدراسي      

 2018  / 10  /16( في 17778 /أ ق    /من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد )ت ه 

كقسم من اقسام كلية المستقبل الجامعة. وهو من األقسام الحديثة التي تهدف إلى تخريج كوادر  

في   وكذلك  العمليات  صاالت  في  المركزة  والعناية  التخدير  تقنيات  مجال  في  للعمل  متخصصة 

 .وحدات العناية المركزة واإلفاقة حيث يتم منح الخريج عنوان )تقني طبي / اختصاص تخدير(

مدة الدراسة بهذا التخصص أربع سنوات دراسية؛ يُتِم الطالب خاللها دراسة ما مجموعه مائة  و

 .وحده(، على مدى أربع سنوات دراسية كاملة 176وسته وسبعون وحدة دراسية )

محليا”      العراق  مستوى  على  التقني  التعليم  مجال  في  رائدا”  يكون  ان  في  القسم  ويطمح 

المجالين   نظريا” وعمليا” من  وعالميا” وفي  متميزة  تكون مخرجاته  ان  والمهني.  األكاديمي 

خالل تقديم أفضل البرامج المعرفية في الحقل التخدير. تنطلق رؤية القسم من الحاجة الفعلية 

وتحقيق   الحيوي،  االختصاص  هذا  الى  الحاجة  لسد  التخدير  كوادر  الى  الصحي  الميدان  في 

 راحين والمخدرينالكفاية والتوازن المطلوب بين الج

   -رؤية القسم: 

رفد القسم بأحدث التقنيات العلمية ومشاركة كوادر القسم من التدريسين في المؤتمرات العلمية  

ويهدف    .العالمية وفتح الدراسات العليا في التخصصات الدقيقة للقسم بما يخدم حاجة المجتمع

رفيع   بمستوى  الخريجين  من  متميزة  نوعية  اعداد  الى  اكاديمية القسم  بخلفية  يتمتعون 

ومزودين بالمهارات األساسية الالزمة لكي تمكنهم من سد حاجات المجتمع كما يحرص القسم 

المهنية ألصحاب  والقيم  االخالقيات  على  بالحفاظ  التمسك  مع  للطلبة  الذهني  التميز  دعم  على 

يضمن   بما  الفردية  والخبرات  المهارات  تنمية  على  والتركيز  الصحية  مستقبل  المهن  تحقيق 

 وظيفي أفضل 

 -رسالة القسم: 

الصحية    الرعاية  فريق  في  مميزين  اعضاء  ليكونوا  علميا،  تأهيال  مؤهلة  كوادر  اعداد 

لمعاونة   مدربين  تخدير  تقنية  أخصائي  بتخرج  ملتزم  القسم  ان  كما  المختلفة،  بالمستشفيات 

 للمريض الجراحي.اطباء التخدير في توفير رعاية امنية وذات جودة عالية 

 

 

 رؤية و رسالة واهداف قسم تقنيات التخدير 
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 -األهداف: 

   .تخرج كوادر علمية باالختصاص -1

 يتمكن الطالب من المساهمة في حاالت اإلنعاش والتدخل حسب ما يلزم. -2

والعناية   -3 التخدير  في  المختلفة  الحالت  مع  للتعامل  المطلوبة  المهارات  الطالب  تعلم 

 المركزة 

 المطلوبة للتخدير تعلم الطالب كيفية تحضير األدوية والمحاليل  -4

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري للتعرف على اجهزة   -5

 التخدير وطرق ادامتها 

 تدريب الطالب على تخدير المريض تحت اشراف طبيب التخدير المختصر  -6
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 -مجلــس القســــم:

 اعضاء مجلس قسم تقنيات التخدير 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 سالم محمد ناصر  م. م د زهراء حليم القيم  م..أ

 د محمد سامي حسن م. 

 د بشار هادي شعالن . م 

 د سرى عبدالخالق عوض. م 
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 -اإلدارية: الشوؤن -1

العلمية  توزيع الواجبات على منتسبي القسم او الفرع على وفق ما تمليه مصلحة القسم  •

 . واصدار االوامر االدارية بذلك

 . دعوة مجلس القسم لالنعقاد في جلسات استثنائية عند الضرورة •

من  • بها  المسموح  النسبة  يتجاوز  لمن  الغياب  بسبب  الفصل  قرارات  بإصدار  التوصية 

 . طلبة القسم او الفرع على وفق التعليمات النافذة

بالغي • الطلبة  ورسوب  التنبيه  اوامر  لألنظمة  اصدار  ومخالفتهم  تقصيرهم  عند  او  ابات 

 والتعليمات

بإلقاء المحاضرات من قبل المنتسبين او المحاضرين   • اصدار االوامر االدارية الخاصة 

( وفتح السجالت او االستمارات الخاصة بها مع  رجيين )بالتنسيق مع عمادة الكليةالخا

ومتا بشأنها  الصادرة  االدارية  االوامر  وفق  على  قبل  تدقيقها  من  اجورها  صرف  بعة 

 امانة القسم بالتنسيق مع القسم المالي في الكلية

من  • هم  لمن  وكذلك  الفرع  او  القسم  لمنتسبي  والتقدير  الشكر  كتب  بتوجيه  التوصية 

 خارجه في حاالت االداء المتميز 

  الشؤون االكاديمية: -2

تطوير   • و  وتنفيذ خططها  التعليمية  العميلة  في  االشراف على سير  االكاديمية  برامجها 

 القسم

 تطبيق نظم و لوائح الجودة والتويم واالعتماد االكاديمي  •

 االشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم •

 مراقبة اداء االمتحانات وضبط النظام داخل القسم   •

 االشراف على عمليه التطوير االكاديمي لبرامج القسم •

اسة واالداء االكاديمي واالداري والبحثي في  االعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدر •

 القسم و رفعة الى عميد الكلية 

 -العلمية : الشوؤن   -3

 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم •

 .للقسم ومتابعة تنفيذها االستراتيجيةاإلشراف على إعداد الخطة   •

 .واإلدارية والمالية والثقافيةاإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية   •

 .اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا •

 رئاسة القسم 
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 .تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها . •

 .اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية •

 .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها •

 .ومتابعة قرارات مجلس القسم تنفيذ •

 .القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية •

واألكاديمية   • العلمية  القسم  مناهج  بتطوير  الكفيل  الدوري  والتقييم  المراجعة  عمل 

 .وعرضها على مجلس الكلية

 . اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم العلمي •

اصدار االوامر االدارية الخاصة بالتفرغ الجامعي والمحاضرات االضافية على اقتراح   •

 وفق الحاجة الفعلية وانسجاما مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية 

 . االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف المراحل الدراسية •

 

 

 

ل القسم في بعض الصالحيات التي يخولها له رئيس القسم من خالالنيابة عن رئيس   .1

 . االشراف على تنظيم شؤون القسم

 تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس ورئاسة القسم.  .2

مساعدة رئيس القسم في اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم  .3

 العلمية.

الع .4 الشؤون  على  االشراف  في  القسم  رئيس  المراحل   لميةمساعدة  لمختلف  للطلبة 

 .الدراسية

اخالل  .5 من  القسم  موظفي  او  الطلبة  من  يقع  ما  كل  في  القسم  لرئيس  مذكرات  رفع 

 . فات اخرىبالواجبات المطلوبة او اي مخال

 . من تدريسيين والفنيين واالداريينرفع المذكرات الخاصة بتحديد احتياجات القسم  .6

ع .7 الدروس  توزيع  في  القسم  رئيس  القسم مساعدة  في  التدريسية  الهيئة  اعضاء  لى 

 العلمي.

 .وجداول االمتحانات الخاصة بالقسموضع الجداول الدراسية  .8

 .للمحاضرين الداخليين والخارجيين اعداد الحمل التدريسي واجور المحاضرات .9

مذكرات  .10 ورفع  الموحد  والزي  الجامعية  والتعليمات  بالضوابط  الطلبة  التزام  متابعة 

قرارات الفصل بسبب الغياب للطلبة لمن يتجاوز النسبة المسموحة    بالتوصية باصدار

 .مات النافذةيبها من طلبة القسم على وفق التعل

 مهام مقررية القسم
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 مهام اللجنة االمتحانية  

والضوابط   ▪ التعليمات  والجامعة    والتوجيهاتتطبيق  الوزارة  عن  الصادرة 

بشأن   المركزية  االمتحانية  واللجنة  الكلية  والسجالت   االمتحاناتومجلس 

 االمتحانية 

مع  ▪ بأعمالها  للبدأ  الكلية  تسجيل  من  الورقي  شيت(  )الماستر  السجل  استالم 

 المحافظة عليه طيلة اعمالها خاليا من الحك والشطب واالضافة 

مرحل ▪ كل  طلبة  أسماء  شيت( كتابة  )الماستر  االساس  السجل  في  دراسية  ة 

الى  استناداً  بهم  الخاصة  المالحظات  مع  االبجدية  االحرف  حسب  الورقي 

 االوامر االدارية الصادرة من التسجيل فضال عن كتابة أسماء المواد

تدريسي   ▪ من  النهائية  االمتحانات  درجات  وقوائم  السعي  درجات  قوائم  استالم 

والتحق من تثبيت درجات جميع الطلبة فيها وموقعة    المواد الدراسية مطبوعة

القسم ورئيس  المادة  تدريسي  قبل  من  من  ضافة  واال  والشطب  كالح  وخالية 

 س يدوياً.ل الخاصة بكل منها في السجل األساات في الحقووتدوين تلك الدرج

من   ▪ مادة(  لكل  االمتحان  الطلبة  أداء  )بعد  االمتحانية  الدفاتر  اللجنة استالم 

األمتحانية المركزية أو مسؤولي القاعات االمتحانية )حسب األلية التي تطبقها 

األرقام تثبيت  الالزم  اجراء  و  األسماء  الكلية(  وحجب  الجزء    السرية  )قص 

ة والسنة واسم المادة األمتحانية( وحفظها والمرحلة الدراسي  الخاص بالطالب

تدريسي   الى  الدفاتر  تلك  استالمها  وتسليم  ثم  ومن  تصحيحها  لغرض  المادة 

والتحقق تصحيحها  استكمال  بعد  الدرجات على    منهم  تثبيت  امن  تر  لدفغالف 

اعادة  و    الدرجات   كتل  ىالتدريسي عل  عود توقيع وجات موسالمة جمع الدرج

 . هالخاص ب الجزء المتضمن اسم الطالب عل الدفتر االمتحاني

ً ال  يالنهائي )الدور االول و الدور الثان  يتحانكتابة درجات الطلبة في االم ▪ (  حقا

ع درجات السعي و)درجات العملي والتطبيقي  مجم  اني ومن ث المتحفي السجل ا

الثاني الدور  و  االول  الدور  امتحان  ودرجة  في  وكتابة     ان وجدت(  المجموع 

بما ورد في الفصل العاشر    االلتزامع  ساس ماالية في السجل  حقل الدرجة النهائ

 ات.ن  الدرجعند تدوي  مراعاتهايجي   (حظاتمال)

الثاني   ▪ والدور  االول  الدور  امتحان  من  كل  في  الطلبة  نتائج  عن  تقرير  اعداد 

في   دراسته  لغرض  المعني  القسم  الى رئيس  وتقديمه  النجاح(  )متضمنا نسب 

 مجلس القسم واتخاذ التوصيات المناسبة لغرض عرضه في مجلس الكلية.

 اللجنة االمتحانيه



7 
 

النص   ▪ الكلية كما ورد في  او الجامعة او قرار مجلس  الوزارة  تنفيذ توجيهات 

في    هوتاريخ  هأو القرار رقم   وتثبيت نص التوجيهبشأن معالجة حاالت الطلبة  

 الصفحة. أو القرار في تفس  فظ نسخة من التوجيهتح)ي نمتحاالسجل اال

نتا ▪ ية وفقا لما ورد في التعليمات ئج الطلبة بعد اقرارها من مجلس الكلاعالن 

يس اللجنة  رئ  تلك النتائج مطبوعة وموقعة من  االمتحانية وتزويدهم بنسخ من

الفرعية م المتحانا بنسخة منها وتسليمه  عية  الاالحتفاظ  الك  ىا   ع لية متسجيل 

 .ض  حفظها في ملفة الطالبرنموذج براءة الذمة للطالب لغ

 

 

 

 

 

العلمي      األقسام  في  الجودة  لجان  تشكيل  مسؤولية  يتم  تتولى  جديد  دراسي  عام  كل  بدايت  ة 

إدارة ضمان الجودة وتنفيذ المهام الموكلة اليها من قبل السيد العميد المحترم ومسؤولي شعبة  

تنفيذ إجراءات التقويم واالعتماد األكاديمي وتطوير  ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بهدف 

الج ثقافة  الجوانب ونشر  كافة  في  األداء  اللجان  مستوى  مهام  وتتمثل  الدراسي  القسم  في  ودة 

 باآلتي: 

 التنسيق مع السيد رئيس القسم العلمي إلنجاز المهام المكلف بها. .1

التدريسية   .2 الهيئة  بأعضاء  الخاصة  واإلدارية  العلمية  باألنشطة  شخصي  ملف  فتح 

 والموظفين 

 المساعدة في مليء الملفات التقويمية لمنسبي القسم العلمي.   .3

المعمول   .4 الدراسية والنظام  المراحل  المناهج والوصف األكاديمي وحسب  توثيق مفردات 

 فيه وتحديثها لكل عام دراسي جديد ومتابعة نشرها في الموقع االلكتروني.

ال .5 المالك  الدراسية وفق نصاب  المناهج  انجاز  تنفيذ  استمارة  متابعة  تدريسي ومن خالل 

 تعد من قبل وحدة ضمان الجودة.

وحدة  .6 قبل  من  تعد  استمارة  وفق  جودتها  تحقيق  بهدف  االمتحانية  العملية  سير  متابعة 

 ضمان الجودة. 

جمع البيانات واالحصائيات التفصيلية عن القسم العلمي وفق استمارة صادرة من شعبة  .7

 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  

واالعتماد  المس .8 الجودة  ضمان  تطبيق  وقواعد  ألساليب  االرشادية  االدلة  نشر  في  اعدة 

 األكاديمي 

 اعداد تقرير فصلي وسنوي يتضمن كافة نشاطات القسم العلمي وبمختلف الجوانب. .9

 تحديث وإنجاز األدلة والوثائق والسجالت البرامجية التخصصية للقسم العلمي.  .10

 (. 1لعلمي نهاية كل عام دراسي. استمارة رقم ) العمل على استمارة تقييم القسم ا .11

 واالعتماد االكاديميضمان الجودة 
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الجودة  .12 ضمان  شعبة  قبل  من  القسم  في  الجودة  مسؤول  بها  يكلف  أخرى  مهام  أي 

 واالعتماد األكاديمي لتعزيز دور ضمان جودة واالعتماد األكاديمي. 

 

 

 االختصاص   اللقب العلمي  الشهادة مسؤول الجودة

 

د. سرى عبد  

 الخالق عوض 

 

 

 دكتوراه

 

 

 مدرس 

 

Embryology & 

reproductive 

physiology 

 
 

   

 

 

 

 

 .وضع الخطط لتطويرهاتابعة الحركة العلمية في القسم وم •

القسم المقترحات المقدمة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في النظر في الطلبات و •

 .البت بها ة المحددة بالتعليمات وحسب النسببتعديل المناهج باألضافة والحذف منها و

عدد الوحدات  قرار مفردات المواضيع الدراسية ومتابعة تنفيذ المناهج الدراسية وأ •

 .لمواضيع الدراسات األولية

 .المنتسبين في القسمالبحثي لكافة التدريسيين و لنشاطمتابعة اتسجيل و  •

 رات التطويرية في القسم  فتح الدو •

النظر في عقد المؤتمرات العلمية و الندوات و الحلقات الدراسية و ورش و رفع   •

 .التوصيات لعقدها

 .مراجعة الكتب المنهجية و تقديم المقترحات لتحديثها •

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام اللجنة العلمية
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   تقنيات التخدير االجور الدراسية لقسم

 

 

 

 

 

 

 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  السنة الدراسية 

2018-2019 4.000.000 4.000.000 

2019-2020 4.000.000 4.000.000 

2020-2021 4.000.000 4.000.000 

2021-2022 4.000.000 4.000.000 

 النظام الدراسي 
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 المنهاج الدراسي 
 

 ت 

 

 المادة الدراسية 

  عدد الساعات االسبوعية

 الوحدات

 

Name 
 المعدل العملي النظري

  المرحلة االولى المنهاج الدراسي     

 Medical Physics 7  3 2 الفيزياء الطبية  1

 Anatomy 7  3 2 التشريح 2

 General physiology 7  2 2 الفسلجة العامة 3

 Chemistry 7  3 2 الكيمياء السريرية  4

 Biology 5  2 2 البايلوجي 5

 Computers 4  2 1 الحاسبات  6

 Etiquette 2  - 1 السلوك المهني  7

 Human rights 4  - 1 حقوق االنسان  8

 Arabic 1  - 1 اللغه العربية 9

 English 1  - 1 اللغه االنكليزية  10

  المرحلة الثانية المنهاج الدراسي   

 Anesthesia1 10  4 3 1التخدير 1

2 
 4 1 1تقنيات اجهزه التخدير

 
6 

Anesthesia device 

techniques1 

 Medical physiology 9  3 3 الفسلجة الطبيه 3

 basics of surgery 1 5  3 1 1اسس الجراحه 4

 Internal Medicine1 7  3 2 1الطب الباطني 5

 Pharmaceuticals 4  2 1 الدوائيات 6

ــ  1 المصطلحات الطبية  7  Medical terms 2  ـــ

 English 1  - 1 اللغه االنكليزية  8

  المرحلة الثالثة المنهاج الدراسي   

 Anesthesia 11  5 3 التخدير 1

 Intensive care techniques1 9  5 2 1تقنيات العناية المركزيه 2

3 
 5 2 2تقنيات اجهزه التخدير

 
7 

Anesthesia device 

techniques2 

 Internal Medicine2 7  3 2 2الطب الباطني 4

 Surgery 2 5  3 1 2الجراحه 5

 Computers applications 4  2 1 تطبيقات الحاسبة  6

  الرابعة المرحلة المنهاج الدراسي   

 Anesthesia 8  4 2 التخدير 

 
 4 2 3تقنيات اجهزة التخدير 

 
8 

Anesthesia Device 

Techniques3 

 Intensive care techniques2 8  4 2 2تقنيات العناية المركزية 

 Surgical internal medicine 6  4 1 الطب الباطني الجراحي 

 Nursing 6  4 1 التمريض  

ــ  مشروع التخرج   ــ  ــــــــ  Graduation Project 4  ـــــــــــ
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والماجستير ويكلف من هم يحملون   الدكتوراهتتكون الهيئة االكاديمية من تعدد حملة شهادة      

مساعد  مدرس  لقب  يحملون  من  ويكلف  النظرية  المقررات  بتدريس  فأعلى  مدرس  لقب 

مجلس   وموافقة  الحاجة  عند  النظرية  المقررات  بتدريس  او  والمختبرات  العملية  بالمقررات 

 القسم . 
 الكادر التدريسي لقسم تقنيات التخدير

 المنصب التخصص العلمياللقب  اسم التدريسي  ت

 رئيس القسم  علوم حياة أستاذ مساعد زهراء حليم القيم  1

 مقرر القسم علوم حياة مدرس مساعد سالم محمد ناصر  2

 مسؤول الجودة علوم حياة مدرس  سرى عبد الخالق عوض  3

 تدريسي  بورد جراحه بوليه  دكتور  بشار هادي شعالن معليف  4

 تدريسي   بورد  محمد سامي حسن 5

 تدريسية  بورد تخدير  دكتور  ميعاد عبد السالم ابراهيم 6

7 
مازن عبد اللطيف محمد  

 امين
 تدريسي  بورد جراحه  دكتور 

 تدريسي  صيدلة  مدرس مساعد رحيم عبدهللا كاظم  8

 تدريسية  كيمياء  مدرس مساعد زينب محسن نجم عبد  9

 تدريسية  احياء مجهرية  مدرس مساعد عطاء خليل حسين 10

 تدريسية  معلومات اللوجيا وتكن مدرس مساعد مهدي عباس  هرغد 11

 تدريسية  فيزياء طبيه  مدرس مساعد جابر محمد فاطمة ستار 12

 تدريسية  احياء مجهرية طبية  مدرس مساعد عال عبدهللا مهدي  13

 تدريسي  احياء مجهرية  استاذ يونس عبد الرضا كحيوش  14

 تدريسية  هندسة معادن مدرس مساعد فاطمة صفاء فاهم  15

 تدريسية  احياء مجهرية  مدرس مساعد سرى حسن حسناوي 16

 الهيئة الااكدميية
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 تدريسية  فيزياء  مدرس مساعد نور حيدر عبيد  17

 تدريسية  كيمياء  مدرس مساعد هاله ثامر محمد  18

 تدريسي  كيمياء  مدرس مساعد احمد بسيم مهدي  19

 تدريسي  كيمياء  مدرس مساعد وليد خالد محمد داوود  20

 تدريسية  طفيليات مدرس مساعد حنا عبد الكريم حسين 21

 تدريسية  تكنولوجيا معلومات  مدرس مساعد مروة مدلول مهدي  22

 تدريسية  تقانات احيائية  مدرس مساعد هدى صباح جبر  23

 تدريسية  فيزياء  مدرس مساعد حوراء عبد الكريم  24

 اداري عربية لغة  اداري حوراء نعمه حسن  25

 اداري علوم حاسبات  اداري طيبه حسين شامان حسين  26

 اداري علوم حاسبات  اداري نجوان ثائر علي حسين  27

 تدريسي  اإلنكليزية اللغة  اداري جعفر صادق حسن 28

 معيد  تقني تخدير  معيد  نوفل عجمي جريان  29
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الشهادة واللقب العلمي اعداد التدريسيين في قسم تقنيات التخدير حسب 

  

 

الكادر الفني واالداري: عدد العاملين في قسم تقنيات التخدير من حملة  

 شهادة البكالوريوس )المعيدين واالداريين (

 

 المجموع  االداريين المعيدين  القسم 

 4 3 1 قسم تقنيات التخدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم

 اللقب العلمي الشهادة 

 دكتوراه  ماجستير 
مدرس  

 مساعد
 مدرس 

استاذ 

 مساعد
 استاذ

 1 1 1 17 7 17 قسم تقنيات التخدير 
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 -: توصيف عمل الخريج

يتبنى قسم تقنيات التخدير تخريج اخصائيين تقني طبي تخدير، يعملون على تقديم مستوى      

التخدير، حيث يعتمد متميز من الرعاية الصحية، الى جانب أفضل معايير الممارسة الطبية في  

عليهم في التخدير في غرف العمليات بشكل كبير جدا، فأخصائي تقنية التخدير هو االخصائي  

قبل   والمعدات  االجهزة  ويفحص  فيجهز  العمليات  قبل  التخدير  معدات  تجهيز  في  يساعد  الذي 

التخ  اطباء  ويساعد  العملية،  اثناء  المطلوبة  االدوية  توفير  على  ويتأكد  كافة العملية،  في  دير 

 .خطوات التخدير الكلي والنصفي والموضعي وفي حاالت االنعاش الطارئة

 آلية اجراء االمتحانات والتقييم 

   -:  واليومية الشهرية  االمتحانات  .1

 في الدراسي العام او الدراسي الفصل مدار على الدراسة فترة خالل الطلبة تقييم اجراء يتم    

 مع بالتنسيق التدريسي قبل من تحدد ويومية شهرية امتحانات اجراء خالل من البرنامج العلمي

 بها يكلف التي  والالصفية الصفية النشاطات احتساب الى باالضافة. القسم ورئاسة  الطلبة

التقييم في الدراسي الفصل خالل الطلبة الفصل االول  درجة  الطلبة يجمع حيث النهائية درجة 

% تشمل درجات االمتحانات النظرية والعملية اضافة الى التقييم وكذلك درجة الفصل   25من  

 اجراء قبل للطلبة اعالنها يتم %،  50% بالتالي تكون درجة السعي السنوي من  25الثاني من  

 النهائية  االمتحانات

 -: النهائي  االمتحان .2

  حيث   العملية  الجوانب  تتضمن  التي  المواد  في%   50  من  النهائي  االمتحان  يكون           

  خاصة   امتحانية  وبدفاتر  الطلبة  مع  بالتشاور  يحدد  امتحاني  جدول  وحسب  للطلبة  امتحان  يجرى

  حجب   بعد  المادة  مدرس  الى  االمتحانية  الدفاتر  تسلم  حيث  االمتحانية  اللجان  قبل  من  ومختومة

  تقوم   التي  االمتحانية  اللجان   الى   وتسلم  التدريسي   قبل  من  الدفاتر  وتصحح  الدفاتر  من  االسماء

 حيث  الطلبة  على  النتائج  عرض  يتم  ثم  ومن  النهائي  االمتحان  درجة  مع   السعي   درجة  بجمع

 .  مادة لكل التقييم يعلن

 

 

 الطلبة 
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 -: الصيفي  التدريب .3

  احدى  في  الصيفي   التدريب  فترة  الطلبة  اجتياز  هي  الدراسة  متطلبات  ضمن  من         

 ليكون  الطلبة  مهارة  تطوير  على  تساعد  التي  الطالب  سكن  لمكان  التابعة  الصحية  المستشفيات

  القسم   تخصصات  لتالءم  مناسبة  تدريب  اماكن   انتقاء  يتم  حيث  العملية  الحياة  مع  مباشر  بمحك

 الصف   الى  الثالث   الصف  من  الناجح  الطلبة   النتقال  اساسي  متطلب  الصيفي   التدريب  ويعتبر

  علمي  مشرف  تحديد  ويتم.  القادمة  السنه  في  التدريب  الطلبة  على  يتوجب   فانه  وبخالفه  الرابع

  عملي   مشرف  وجود  الى  باالضافة  التدريب  مكان  في  الطالب  واداء  حضور  لمتابعة  القسم  من

   . فيها يتدرب التي الجهه تحدده

 -: مشروع التخرج  .4

يعتبر مشروع التخرج احدى المتطلبات الالزم تلبيتها خالل السنة االخيرة من الدراسة ويتوجب  

على الطلبة اكماله ومناقشة والنجاح به من الدور االول او الثاني واال فانه سوف يضطر الى 

 األمثل اعادة الدراسة سنه تالية لتغطية المشروع البحثي واستكماله بالشكل 

 

 طلبة ومتطلبات التخرجاليات تقييم ال

 سنوات ( 4)  مدة الدراسة

 اللغة االنكليزية وبعض المواد لغة عربية لغة الدراسة

 

 االقسام المناظرة في الجامعات التقنية الحكومية المناهج المعتمدة

 

 الفصل الثاني (25الفصل االول +25% )50السعي السنوي  االمتحانات والتقويم

 عملي(10نظري + 40% ) 50النهائي االمتحان 

 

ــي  التدريب الصيفي ــحة  فـ ــات  الصـ ــي مؤسسـ ــيفي فـ ــدريب الصـ ــرة التـ ــاز فتـ انجـ

ــة  ــن المرحل ــة وم ــى الثالث ــة ال ــة الثاني ــن المرحل ــال م ــة االنتق مرحل

 الثالثة الى المرحلة الرابعة ولمدة شهر كامل

 

 يعتبر من االساسيات لتخرج الطالب مشروع التخرج
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اعداد الطلبة لقسم تقنيات التخدير للعام الدراسي 

2021-2022 

 الرابعة الثالثة  الثانية  االولى المرحلة

 91 125 421 1123 الصباحي

 85 136 451  المسائي
 

 مخطط بأعداد الطلبة 
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 امير يحيى حسن 

 

 -الطلبة االوائل: 

قسم 
تقنيات  
 التخدير

 2021-2020الدراسي الطلبة األوائل للمرحلة االولى للعام 

 

ئل 
وا

ال
 ا
بة

طل
ال

 

 
 

 
 
 

 2021-2020الطلبة االوائل للمرحلة الثانية للعام الدراسي 

 
 

 

 2021-2020الثالثة للعام الدراسي الطلبة االوائل للمرحلة 

 نور فوزي محمد 

 

 بنين حياوي علي 

 هدى عدنان كاظم  احمد عدنان طالب 

محمد حسين علي  

 كاظم 
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 نشر بحث علمي 

شر الطالب )عباس صبري حمزه مرزه( في قسم تقنيات التخدير )المرحله الثانيه( بحث  ن    

قبل   من  امتياز  وبتقدير  التوالي  على  الثانيه  للمره  االوسط  الشرق  مستوعبات  علمي ضمن 

السباب التي  المجله العمليه بعنوان الدهون المجمده وتأثيرها على صحة االنسان وتعتبر احد ا

القلبيه والدماغيه   Frozen fat and its effect on the humanتصيب الجلطات 

body 

 

 

 زهراء حسين هادي 

 امير علي حمزه 
 االء حسين جاسم 

 المشاركات العلمية للطلبة
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 -المكاتب االدارية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحتية البنية
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 -:  الدراسيةلقاعات ا

للدراسة  توجد للقسم قاعات دراسية مخصصة للطلبة ومزودة بعارضات بيانات ومهيئة      

وجميع القاعات مكيفة ومزودة بمقاعد دراسية جيدة ومريحة وبسبورات من نوعية جيدة ومهيأة  

 للدراسة. 

  

 

BC-001 BC-002 

BC-004 BC-003 
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 -مختبرات  قسم تقنيات التخدير : 

 -:  مختبر التخدير

  ،   المتنوعة   التخدير   وإجراءات   لعمليات   حيوي   توضيح    يتم    التخدير  مختبر    خالل   من     

  مع   بالتزامن  المرضى   رعاية   من   مبكر  وقت   في   الخبرة  الكتساب   فرصة  للطالب   يتيح  مما

  مع   التعامل  و  االزمات   إدارة  كيفية  على   الطلبة  تدريب   يتم.    المستشفيات   في  العملي  التطبيق

 .  لذلك خصيصا    أعدت  مجسمات  على   الواقع ومحاكاة  الطوارئ  حاالت 

 األدوات المتوفرة في المختبر :

 لوحدة العناية المركزة.  4أسرة عدد  •

 دمى ومجسمات تحاكي الواقع للكبار، األطفال وحديثي الوالدة.  •

 معدات الفحص الفيزيائية: سماعة الطبيب، المنظار، منظار العين، ومنظار األذن  •

والرئتين: المنظار، االنبوب الرئوي  ،  أدوات متقدمة لمعالجة وتشخيص مجرى الهواء   •

 جهاز انعاش القلب 

 أجهزة داعمة للجهاز التنفسي : جهاز تنفس صناعي متنقل، اسطوانة األكسجين  •

 أجهزة مراقبة وتقييم القلب : جهاز مراقبة دقات القلب، جهاز انعاش القلب المتقدم .  •

 زية . معدات قسطرة وريدية وتشمل تركيب تروية وريدية طرفية ومرك •

•   : المتقدمة  التعليمية  على  LCDاألجهزة  القائم  االلكتروني  التعلم  الفيديو،  شاشة   ،

 استخدام اإلنترنت 
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 -:العناية المركزةمختبر 

  مبكر   وقت   في   الخبرة   الكتساب   فرصة  للطالب   تتيح    العناية المركزه   مختبر    خالل  من    

  على   الطلبة  تدريب   يتم .    المستشفيات   في   العملي   التطبيق   مع   بالتزامن  المرضى   رعاية   من

  أعدت   مجسمات   على   الواقع  ومحاكاة  الطوارئ  حاالت   مع   التعامل  و  االزمات   إدارة  كيفية

 . لذلك خصيصا  

 األدوات المتوفرة في المختبر : 

 أجهزة داعمة للجهاز التنفسي : جهاز تنفس صناعي متنقل، اسطوانة األكسجين  •

 مراقبة دقات القلب، جهاز انعاش القلب المتقدم .  أجهزة مراقبة وتقييم القلب : جهاز  •

 معدات قسطرة وريدية وتشمل تركيب تروية وريدية طرفية ومركزية .  •

•   : المتقدمة  التعليمية  على  LCDاألجهزة  القائم  االلكتروني  التعلم  الفيديو،  شاشة   ،

 استخدام اإلنترنت 
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 -:تقنيات أجهزة التخديرمختبر  

  ،   المتنوعة   التخدير   وإجراءات   لعمليات   حيوي   توضيح    يتم    التخدير  مختبر    خالل   من     

  مع   بالتزامن  المرضى   رعاية   من   مبكر  وقت   في   الخبرة  الكتساب   فرصة  للطالب   يتيح  مما

  مع   التعامل  و  االزمات   إدارة  كيفية  على   الطلبة  تدريب   يتم.    المستشفيات   في  العملي  التطبيق

 .  لذلك خصيصا    أعدت  مجسمات  على   الواقع ومحاكاة  الطوارئ  حاالت 

 األدوات المتوفرة في المختبر : 

 لوحدة العناية المركزة.  4أسرة عدد  •

 معدات الفحص الفيزيائية: سماعة الطبيب، المنظار، منظار العين، ومنظار األذن  •

أدوات متقدمة لمعالجة وتشخيص مجرى الهواء والرئتين: المنظار، االنبوب الرئوي  ،   •

 جهاز انعاش القلب 

 أجهزة داعمة للجهاز التنفسي : جهاز تنفس صناعي متنقل، اسطوانة األكسجين  •

 أجهزة مراقبة وتقييم القلب : جهاز مراقبة دقات القلب، جهاز انعاش القلب المتقدم .  •

 معدات قسطرة وريدية وتشمل تركيب تروية وريدية طرفية ومركزية .  •

•   : المتقدمة  التعليمية  على  LCDاألجهزة  القائم  االلكتروني  التعلم  الفيديو،  شاشة   ،

 استخدام اإلنترنت 
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   -مختبر التشريح:

بالتدريب       أهمية حيث يختص  التخدير  وأكثرها  تقنيات  لقسم  التابعة  المختبرات  أبرز  هو من 

ويسع   المختبرية  واألجهزة  المستلزمات  بأحدث  مجهز  وهو  التشريح  لمادة  طالب   35العملي 

وطالبة، ويشرف على تدريب الطلبة اساتذة من ذوي االختصاص ويحتوي على مجموعة متنوعة  

العظم الهياكل  شاشة  من  على  الشرائح  لعرض  خاص  ومجهر  واألعضاء،  والدمى   LCD ية 

منهاج   ضمن  العملي  التشريح  علم  مقرر  أهداف  لتحقيق  الضرورية  األخرى  والمستلزمات 

التعرف على المبادئ األساسية لعلم يتمكن الطالب من    .المرحلة األولى في قسم تقنيات التخدير  

التشريح   في  العلمية  والمصطلحات  التشريحية والعالقة  وكذلك.التشريح  التراكيب  التعرف على 

 المتداخلة بينهما لألنظمة واألعضاء المختلفة في جسم األنسان 

 

   -التحاليل الطبيه )االحياء والفسلجه(: مختبر

  الدم  على  دقيقة   اختيارات   وتنفيذ  ألجراء عالي   تقنى   مستوى   ذات   االجهزة  بأحدث  مجهز   وهو      

يتمكن الطالب من معرفة االعمال المختبرية    وطالبة،  طالب   35  ويسع   المختلفة  الجسم  وسوائل

ألسريريه اضافة الى تحضير    العينات   في  الموجودة  الجراثيم   فحص ,  صبغ ,  عزل   تخص   التي

يقو   األوساط   كافة  وتعقيم وكذللك    وسوائل   والخروج  اإلدرار  فحوصات   بإجراء  مالزراعية  

 (.  المنوي  السائل,  القشع,    الركبة سوائل) المختلفة  الجسم
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   -:السريرية مختبر الكيمياء

  اساتذة  الطلبة   تدريب   على   ويشرف   وطالبة،  طالب   35  ويسع    اجهزة    بأحدث   مجهز   وهو      

  بما   السريرية   الكيميائية   االختبارات   بأهمية   دراية   لديهم   الذين   والعلمية   الطبية   الخبرة   ذوي   من 

  والمحاليل   الكيميائية  األجهزة   مع   التعامل  على   القدرة   لديهم.  التحاليل  وأداء  إجراءات   ذلك  في

 . النتائج  تفسير  بشأن  المشورة  اعطاء على  القدرة لديهم  ايضا . الطبية 
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   -الطبيه: مختبر الفيزياء

  القياس   أجهزة  الطبيـــة  الفيزياء  مختبر  في  الطلبة   تعريف  يتم  االول  الدراسي   الفصل  بداية  في    

  تتناول   والتي  العمـــلية   التجارب   على  الطلبة  توزيع   يتم   ثم   الجهاز   في الخطأ  ونسب   الدقة  وحساب 

  االنابيب   خالل  المـــاء   ســريان  تجربة   مثل   الطبي   المجال   في   وتطبيقاتها    الميكانيكية   الفيزياء 

  مقاومة  على  يطرأ   الذي   والتغير  الصوت   سرعة  وقياس   السطحي  والشد   اللزوجة  وقياس   الشعرية

  وكيفية  الرئة   وظائف وتجربـــــــة(    الثرمستر )   الحرارة  درجة   في   الحاصل  االختالف  خالل   من 

  وفي (   Sphygmomanometer)  الطبي   الضغط   جهاز   باستخدام  االنــــــــسان   ضغط  وقياس 

  التطبيقات   في  اهمية  لها  لما   والليزر  البصريات   فيزياء  التجارب   تتناول  الثاني   الدراسي  لالفص

  وتطبيقاته   االشعاع   أنواع   على  الطالب   خاللها  من  يتعرف   النووية   الفيزياء  عــن   وتجارب   الطبية 

 االنســــان  صــحة  على   وثأثيرها   المشعة المصادر عن   الناجمة  والمخاطر

 

   -: الحاسوب مختبر

  تدريب   على  ويشرف  وطالبة،  طالب   35  ويسع   الحاسوب   اجهزة  بأحدث   مجهز  وهو     

  تقنية   من  لالستفادة  الخبرة  إكساب   من  الطالب   ويتمكن.  االختصاص   ذوي  من  اساتذة  الطلبة

  الحاسب   وبرمجيات   تطبيقات   واستخدام  متنوعة  مجاالت   في   الشخصي  الحاسب   وتطبيقات 

 التطوير  عملية  في منها  لالستفادة
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 المرافق الترفيهية   
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 التعليم االلكتروني 

للطلبة   االلكترونية  الصفوف  فتح  تم  فقد  كورونا  جانحة  بسبب  االلكتروني  التعليم  لتطبيق  نظرا 

 صف للمراحل األولى والثانية والثالثة والرابعة.  162والتي بلغ عددها  

اللجنة   اعضاء  قبل  من  تمت  اليها  الطلبة  واضافة  التدريسي  الكادر  قبل  من  الصفوف  انشاء  تم 

االمتحانية ويشرف على هذه الصفوف كل من رئيس القسم والمقررين وعضو الجودة في القسم 

 .ي والطلبة ولحل المشاكل ان وجدت لمتابعة ادارة هذه الصفوف من قبل الكادر التدريس

 الطلبة المنضمين إلى الصفوف األلكترونية أحصائية عدد 

 أسم المادة األلكترونية  عدد الطلبة الكلي المرحلة 
عدد الطلبة المنضمين 

 للكالس 

 1123 األولى 

 1065 البايولوجي 

 1067 السلوك المهني

 1083 الحاسبات 

 1065 حقوق األنسان 

 1073 اللغة العربية 

 1075 اللغة األنكليزية 

 872 الثانية 

 أسم المادة األلكترونية 
عدد الطلبة المنضمين 

 للكالس 

 849 المصطلحات الطبية 

 853 األحصاء الطبي 

 854 الدوائيات 

 859 اللغة األنكليزية 

 261 الثالثة 

 أسم المادة األلكترونية 
عدد الطلبة المنضمين 

 للكالس 

 259 تطبيقات الحاسبة 

 259 األنكليزية اللغة 

 176 الرابعة

 أسم المادة األلكترونية 
عدد الطلبة المنضمين 

 للكالس 

 137 اللغة األنكليزية 
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وتشجيع نشر ثقافة البحث   العامة للوزارة والجامعة بتنمية تقوم الكلية وضمن التوجيهات     

 حيث يرتكز البحث لعلمي في الكلية . ,العلمي

: تقوم االقسام العلمية في الكلية بالطلب من التدريسيين الشروع بتسجيل بحوثهم   الخطة البحثية -

 ضمن الخطة البحثية . 

: تشجع الكلية اعضاء الهيئة االكاديمية على المشاركة في المؤتمرات    حضور المؤتمرات -

 والخارجية. الداخلية 

: تقوم الكلية بتحفيز الباحثين على النشر العلمي من خالل منحهم كتاب   كتب الشكر والتقدير -

 شكر وتقدير لكل باحث يقوم بالنشر في قواعد بيانات سكوبس او كالرفيت.

يقوم القسم بتنظيم ندوات علمية تعرض فيها بحوث ومواضيع علمية بحثية او مواضيع علمية   -

 حديثة ذات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العلمي 
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 ارشادات كتابة بحث التخرج لقسم تقنيات التخدير 

أن   مراعاة  مع  كان  مجال  أي  في  حقيقية  مشكلة  لحل  تهدف  معينة  فكرة  هو  التخرج  مشروع 

وللوقت   للقدرات  سليم  تخطيط  ذلك  يتبع  مبتكر  الحل  أسلوب  يكون  وأن  جديدة  الفكرة  تكون 

اختبارا حقيقيا للطالب إذ يكشف عن قدرات الطلبة في تحليل  والجهد. كما يدلل مشروع التخرج  

والمعارف   التقنيات  باستخدام  مشروع  تصميم  طريق  عن  لها  جديدة  حلول  وابتكار  المشاكل 

للحياة  مقدمة  تكون  للطالب  هامة  فعلية  تجربة  التخرج  مشروع  ويقدم  بتخصصه،  المتعلقة 

يعد بحث   .المشروع على إبداعه اعتمادا كلياالعملية لو بعد التخرج إذ يعتمد الطالب في عمل  

في   تخرج  إعداد بحوث  الطالب   يفرض  على  والكليات  الجامعات  متطلب اساسي من  التخرج 

السنة النهائية من الدراسة، في سبيل الحصول على شهادة التخرج، ويشرف على ذلك دكاترة 

ال في  به  المعمول  النظامي  النمط  ذلك  ويشبه  الجامعة،  داخل  والهدف  من  العليا،  دراسات 

ذلك  يسند  وقد  دراسته،  تتم  الذي  للتخصص  الطالب  استيعاب  مدى  قياس  في  يتمثل  األساسي 

والتي   بها،  المعمول  المحددات  حسب  على  الطالب،  من  لمجموعة  أو  طالب،  كل  إلى  العمل 

يتم تقي يم تلك تختلف من كلية ألخرى، واألمر ال يدخل في عداد الروتينيات بتلك الفترة؛ حيث 

البحوث بحيادية بالغة، ويتم تحديد نسب معينة لالقتباس من المصادر والمراجع، وفي حالة ما 

الطالب درجات مهمة،   التخرج، ويفقد  يتم استبعاد بحث  انتحال أو نسخ  تبين وجود شبهة  إذا 

  وتتباين العقوبات الموقعة في ذلك، وسنوضح في مقالنا محددات اختيارعناوين بحوث التخرج،

 . ونماذج لتلك العناوين في تخصصات مختلفة

من المسميات ولذلك سوف يتم استخدام مصطلحات مختصرة للداللة عليها كما  هنالك مجموعة

 هو مبين في الجدول التالي:

 م المصطلح  داللته 

 1 المشروع   مشروع التخرج 

 2 المشرف  عضو هيئة التدريس المكلف باألشراف على الطالب

عضو هيئة التدريس بالقسم المكلف بتنسيق شؤون مشاريع  

 التخرج لكافة الطالب  

 3 منسق المشاريع 

لجنه مكونه من مشرفي طلبة مشروع التخرج باإلضافة الى منسق  

 المشاريع 

 4 لجنة المشاريع 

تقرير مشروع التخرج ويتم تقديمه مرتين خالل الفصل الدراسي  

يعده الطالب /الطالبة منفذ المشروع او مجموعة الطالب /الطالبات  

لوصف المشروع وما تم إنجازه تحت اشراف المشرف ويقدم الى 

( 1منسق المشاريع باالتفاق وفق نموذج )   

 5 التقرير  

منحه درجة نهائية تقيم أداء الطالب في تنفيذ المشروع و  6 التقييم 

فريق مكون من أعضاء هيئة التدريس يتم تشكيلة من قبل مجلس  

 القسم لمناقشة منفذ المشروع قبل نهاية الفصل الدراسي 

 7 لجنة المناقشين 

هي نفس لجنة المناقشة ولكن يضاف اليهم مشرف المشروع  

 ومنسق التدريب بحيث يشتركون في عملية التقييم  

 8 لجنة التقييم 

هو طالب /طالبة قسم الفيزياء المكلف /المكلفة بتنفيذ مشروع  

 التخرج في الفصل الدراسي الثامن 

 9 الطالب  
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 ماهي الشروط العامة في اختيار مشروع التخرج 

 طالب  كل على يجب  وهنا مواد  لغالبية إنهائه بعد  وخاصة المتطلبات  أنهى طالب  كل على يجب 

 :التالية  األسس وفق التخرج مشروع باختيار يقوم أن

العملية  الحياة البحث في تطبيق إمكانية  مع وفعلية واقعية حلول البحث  موضوع يقدم أن •

 .واالستفادة منه

 العمل عن التوقف تم سابق مشروع المشروع يكمل أن أو جديدة أفكار المشروع يقدم أن •

 أن  أو معينة حدود  عند  فيه

 .مسبقا موجودة لمشاكل  حلول المشروع يقدم •

 .عليها تطوير بأي القيام دون مسبقا موجودة فكرة من مأخوذ  المشروع يكون ال أن •

خالل دراسته لمراحل الجامعة الخاصة  اكتسبها التي الخبرة  من الطالب  يستفيد  أن •

 باختصاصه  

 .المهنة وأخالقيات  القيم المشروع يحترم أن •

 أن يكون الطالب قادر على القيام بمشروع التخرج بطريقة متميزة ومتقنة.  •

اختصاصه  بالحياة العملية وجمع المعلومات والمالحظات   بمزاولةأن يقوم الطالب  •

 المناسبة للمشاكل الموجودة أو المواضيع التي هي بحاجة للتطوير. 

أن يكون لدى الطالب معلومات نظرية كافية عن الموضوع المختار قبل البدء في تنفيذ  •

 المشروع . 
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 يجب أن توضع خطة زمنية ومفصلة لم ا رحل إنجاز المشروع.  •

يضع األوليات في اختيار الموضوع بما يخدم قسمه ومحاولة الطالب ترك بصمة  أن  •

 هامة له في القسم من أفكار 

يفضل أن يكون األستاذ المشرف متخصص في مجال البحث  الذي اختاره الطالب او في  •

 اختصاص مقارب له . 

 ما العوامل التي تتحكم في اختيار عناوين بحوث التخرج؟ 

كثير من الطالب الجامعيين يثير   ب في اختيار موضوع معين :فكرة و رغبة الطال •

شغفهم موضوعات بعينها في مجال تخصصهم؛ فنجد على سبيل المثال في كلية الخدمة 

االجتماعية من يشاهدون عددًا من اآلفات االجتماعية في الداخل، ويرغبون في تغييرها  

لعوامل التي تحكم اختيارهم  بما يملكونه من معرفة، ومن ثم قد يكون ذلك من بين ا

 لعناوين بحوث التخرج. 

متطلبات جهات الدراسة واراء المشرفين : في بعض الجامعات يسند أعمال بعينها إلى  •

الطالب، ويحدد ذلك المسؤولون عن الكلية أو مشرفو البحث، في ضوء التخصص 

هم من عناوين الدراسي، أو قد يتم منح الطالب مقترحات، وعليهم أن يختاروا ما يناسب

 بحوث تخرج. 

بالطبع يعتبر الوقت المحدد في سبيل تنفيذ الطالب أو الطالبة  الوقت المطلوب للتنفيذ: •

ألبحاث التخرج من بين العوامل المهمة التي تحدد طبيعة الموضوع، فال ينبغي للطالب 

النهاية عن  والطالبات أن يُقحموا أنفسهم في دراسات تتطلب وقتًا كبيًرا، وبما يُعيقهم في

 إنهاء ما هو مطلوب منهم في الميعاد المطلوب.

هناك نوعيات من البحوث العلمية التي تتطلب اختيار عي ِّنة دراسة كبيرة،  تكلفة البحث: •

ومن ثم إنفاق مبالغ مالية كبيرة؛ لذا فمن المفضل اختيار عناوين بحوث تخرج تعكس 

ما ال  الطالب موضوًعا يتضمن اختيار عي ِّنة بحث محدودة من حيث العدد، وبما ال يكلف 

 . طاقة لهم به من الجانب المادي

 ما معايير الجودة في عناوين بحوث التخرج؟ 

توجد مجموعة من المعايير الواجب أن يراعيها طالب وطالبات الجامعات عند كتابة عناوين  

 بحوث التخرج: 

 أن يعبر العنوان عن مضمون ومحتوى البحث العلمي. •

ا •  على الجانب المجتمعي أو العلمي.   أن يعكس العنوان موضوًعا بحثيًّا مهمًّ

 أن يُـــكتب العنوان باختصار بغير إخالل بالهدف منه.  •

 أن يشمل العنوان متغيًرا أو أكثر من متغيرات البحث العلمي. •

 أن يناسب الموضوع ما هو متعارف عليه من أسس وقواعد دينية أو مجتمعية.  •
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 التخرج؟  مشاريع وقبول طرح ماهي آلية

 ة بمتابعة بحوث التخرج  تشكيل لجان خاص  .1

 تقسيم الطلبة الى مجاميع وحسب الضوابط   .2

 من مجموعة يتقدم أن مانع وال ، المشاريع من مجموعة التدريس  هيئة أعضاء يقترح .3

 ( 1)النموذج حسب  المشاريع لجنة إلى  مشروع بمقترح الطالب 

 والكلية الطالب  واحتياجات  لمتطلبات  مالئمة المشاريع أكثر باختيار المشاريع لجنة تقوم .4

 .للطلبة التخرج المختارة بمشاريع قائمة واعالن

يجب على الجان المشرفة على مشاريع التخرج بتوجيه الطالب باتباع قائمة خاصة عند   .5

التعامل مع المواد البايولوجية والكيمياوية واالشعاعية والنووية وكما مرفقة في  وال يتم  

 تمام متطلبات القائمة المرفقة  انهاء مشروع التخرج بدون ا

بعد االختيار تتم المصادقة على مشروع التخرج باسم المشرف ومجموعة الطلبة بإصدار  .6

 امر اداري بذلك  

 مشاريع التخرج؟  بحوث لجنة ما هو دور

 

 االستمارات  عن الطالب  يرشدون الذين اآلخرين التدريس هيئة أعضاء إبالغ .1

 .واإلجراءات 

 السنوي، التقييم  إلى المستندة النهائية المواعيد  / الزمنية الجداول على  المحافظة  من التأكد  .2

 .التخرج مشروع برنامج وتقييم واالستطالعات 

 سيتمكن خاللها من التي الملصقات  عرض  وكذلك األقسام في "العلمي البحث  يوم" تنظيم .3

 .أعمالهم عرض  من الطالب  جميع

 العروض  لتقديم الزمني الجدول وإعالن المشروع ومناقشة النهائي العرض  إعداد  .4

 .الخ القاعة لحجز الالزمة الترتيبات  واتخاذ  والدعوات 

 .القسم في الجودة  ضمان للجنة المشاريع عن النهائي التقرير إرسال .5
 

 جدول يوضح مراحل مشروع التخرج 

 المدة المقترحة  المرحلة المالحظات 

 )باألسبوع( 

 تحديد أسماء الطالب   -1

 تحديد مشروع التخرج  -2

 تحديد منسق البحث  -3

 الموافقة علي مشروع التخرج   -4

 1 اجتماعات لجنة 

 إقرار مشاريع التخرج  -1

 اإلعالن عن المشاريع التي تم الموافقة عليها  -2

ابالغ الطالب للمتابعة والتنسيق مع مشرفي   -3

 المشاريع  

 2 اجتماعات لجنة المشاريع

تقارير النصف فصلية لمشرف المشروع حسب تقديم 

 ( 3النموذج )

 تقديم نسخة من التقارير النصف فصلية الى منسق المشاريع  

يستكمل تنفيذ المشروع من قبل الفريق ويتخلله لقاءات مع 

 مشرف المشروع   

العمل الميداني او الدراسة  

 النظرية 

3-12 

 13 ئي كتابة التقرير النها  النتيجة  -2التقرير الفصلي  -1
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( 1نموذج )   

 

 

  

 اسم المشروع  

 الهدف من المشروع   

 الفائدة من المشروع  

 مجاالت تطبيق المشروع   

                         اسم الطالب                                               

التوقيع     

 فريق العمل 

 1-  

 2-  

 3-  

 4-  

 5-  

  -:االسم التوقيع  

 

   -التخصص:

 

 

 اعتماد المشرف 

 

 

 اعتماد منسق المشاريع  االسم  التوقيع 

 

 

 اعتماد القسم   االسم  التوقيع  

  

 

 

 هل يوجد استاذ مشترك    

 

 

 

 

 تسليم مشروع التخرج الى منسق المشاريع -1

 تحديد موعد مناقشة المشاريع حسب النموذج  -2

 14 تحديد موعد المناقشة 

عرض المشروع النهائي ومناقشته وتقييمية وإعطاء 

 الدرجات النهائية للطلبة في مقرر مشروع التخرج   

عرض ومناقشة وتقييم  

 مشروع تخرج

15 

 التخرج  بحث  نموذج مقترح
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 مكونات كتابة مشروع التخرج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة عنوان البحث:

ن فيها الطالب  ِّ وتُعد صفحة العنوان هي األولى في مشروع التخرج، وتلي الغالف مباشرة، ويُدو 

الجانب العلوي األيسر، وفي منتصف الصفحة عنوان  اسم الجامعة، والكلية، والتخصص في 

البحث، ويلي ذلك اسم الطالب أو الطالب المنفذين، ويتبع ذلك أسماء الدكاترة المشرفين على 

 البحث، وفي النهاية سنة إعداد البحث. 

وصفحة إهداء الباحث تلي صفحة العنوان، وتتمثَّل في عدد من الجمل  صــفحة إهداء البحث:

 االشخاص الداعمين له في انجاز بحث التخرج وفيها يمدح الطالب أو الطالبة  المنظمة،

 صفحة الشكر والتقدير: 

وهي صفحة ُمشابهة إلهداء البحث، غير أن المستهدفين من تلك الصفحة هم مجموعة 

المفحوصين )عي ِّنة الدراسة(، أو المشرفين الذي ساعدوا الباحث وأمدوه بمعلومات قيمة ساهمت 

وج البحث بالجودة المطلوبة، كما أن هناك نوعية من األبحاث تنصبُّ على جهات ُمعيَّنة،  في خر

ن ذلك الجزء تقديم الشكر للمسؤولين عن تلك المؤسسات.   ويمكن أن يتضمَّ

 : abstract صفحتا ملخص البحث

يُعتبر ملخص البحث من بين األجزاء المهمة في مشروع التخرج، ويدون في صفحة باللغة  

 ربية وأخرى باإلنجليزية، ويحتوي على عرض مبسط وُموجز لجميع أجزاء البحث.الع

 مقدمة البحث: 

المقدمة تهيئ القارئ ذهنيًا، وهي تمثل تمهيدًا يستعرض عوام الموضوع محل مشروع التخرج،  

وتتطلب عددًا محدودًا من الصفحات، وهناك من يفصل بابًا كاماًل ويُطلق عليه المقدمة، 

 يه اإلطار العام للبحث، وآخرون يضعون مقدمة منفصلة عن باقي أجزاء الدراسة. ويستعرض ف

 منهج البحث: 
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أسلوب أو طريقة تستخدم لبلوغ الحقائق المعرفية، أو  Method نقصد بالمنهج العلمي •

لمعالجة إشكالية ُمعيَّنة، وظهرت المناهج العلمية منذ القدم على أيدي فالسفة عظماء مثل 

أفالطون صاحب المنهج الجدلي، وسقراط صاحب نماذج التصورات األرسطية،  

 وأرسطو المؤصل لعلم المنطق وواضح أُُسس المنهج التمثيلي وطرق القياس. 

اعتمد أصحاب المناهج العلمية الحديثة على قواعد المناهج القديمة التي خلفها اليونانيون،   •

يعترفوا صراحة بهذه الحقيقة، ومن أبرز وكذا علماء العرب والمسلمين، ومع ذلك لم 

المناهج العلمية المستخدمة في هذه الفترة كل من: المنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، 

والمنهج اإلحصائي، والمنهج االستداللي، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج االستقرائي، 

دة.  وتُوجد غيرها مناهج ُمتعد ِّ

ن جانب الطالب في تفصيل مشروع التخرج، وذلك تختلف طبيعة المناهج المستخدمة م •

 وفقًا لنوعية البحث، وفي ذلك يمكن أن يختار الطالب منهًجا أو أكثر. 

 عي ِنة البحث: 

ينبغي أن يحدد الطالب ُجزًءا في مشروع التخرج، ويوضح فيه عدد أفراد عي ِّنة البحث، وكيف تم 

تحديد نوعية العي ِّنة )عي ِّنة طبقية، وعي ِّنة    االختيار؛ هل بطريقة احتمالية أو غير احتمالية؟ مع

  جغرافية، وعي ِّنة منتظمة، وعي ِّنة بسيطة، وعي ِّنة ُمزدوجة... إلخ(.

 أدوات البحث:

وهو أحد البنود المحورية في مشروع التخرج، ويرتبط بشكل مباشرة بعي ِّنة البحث، حيث إن  

ي الحقيقة، والحصول على المعلومات والبيانات  أدوات البحث أو الدراسة تساعد الباحث في تحر ِّ

ويجب أن يوضح الطالب ما يستخدمه من أدوات، مثل: االستبيان، أو بطاقة المالحظة، أو  ,

 ارات... إلخ.االختب

 جزء النتائج والتوصيات:  

 النتائج )االستنتاجات(:

تُعتبر النتائج أو االستنتاجات من أهم األجزاء في مشروع التخرج، ويهتم بها ُمقي ُِّمو   •

األبحاث عن غيرها من الجزئيات، ومن المهم أن تتوافق النتائج مع ما طرحه الباحث من 

الُمصاغة في جزء إطار الدراسة العامة، أو توضيح طبيعة مشكلة، وترد على األسئلة 

نها فرضيات الدراسة، مع شرح ُمفصَّل للقرائن   العالقة بين المتغيرات البحثية التي تتضمَّ

 واألرقام.

ترتبط نتائج أو استنتاجات البحث بالتحليل اإلحصائي البيانات، وعملية التحليل  •

يع الباحث للبيانات من عي ِّنة الدراسة، ثم تفريغ اإلحصائي تتطلب مراحل عدَّة تبدأ بتجم 

النتائج وتبويبها، وفي نهاية استخدام ُمعادالت اإلحصاء المتعددة؛ مثل: االرتباط،  

 واالنحدار، ومقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التشتَّت، والجداول التكرارية.. إلخ. 
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 نموذج تحديد موعد مناقشة المشاريع 

 التــــوصيات )الحلول(:

فيمكن بعد تفصيل نتائج البحث، والتعرف على   , ية لمشكلة البحث تُعب ِّر التوصيات عن حلول عمل

 يوضح طريقة المعالجة التنفيذية.   األسباب أن

 

 

 بحث التخرج  اسم  

 بحث التخرج  شرف على ماسم ال 

 فريق العمل   االسم   الهوية الجامعية  الرقم  نسبة االنجاز 

   

   

   

 موعد وتاريخ المناقشة   اليوم   التاريخ  الوقت  

 اعتماد منسق المشاريع   االسم   التوقيع 

 اعتماد مشرف المشروع  االسم   التوقيع  

   القسم اعتماد  االسم   التوقيع  

 

 ؟ المشرف قبل من المشاريع لطالب المتابعة

 مع المشاريع لمناقشة أسبوعية مواعيد  ويحدد  إليه المسندة المشاريع المشرف يتابع .1

 نموذج المرفق  حسب  لهم الالزمة والتوجيهات  اإلرشادات  وتقديم الطالب 

 حسب  أو المشاريع من زء ا أج أو دورية تقارير تسليم الطالب  من الطلب  للمشرف يحق .2

 .المشروع سير حسن لضمان مناسبا ره ا ي ما

 أنجز العمل أن من والتأكد  للمشروع  العملية الخطة في المبينة  المراحل  تنفيذ  متابعة .3

 .ذلك عكس ثبوت  حالة في كتابيا المشاريع لجنة رئيس واشعار للطالب  شخصي بمجهود 

 رحل ا م في الطالب  تقدم حول السادس  األسبوع خالل المشاريع لجنة لرئيس تقرير رفع .4

 .المشروع تنفيذ 

 .المشروع على تحدث  جوهرية اي تغيرات ب المشاريع لجنة إبالغ .5

 للنقاش، سيقدم( المشروع حالة حول أسابيع بثالثة االمتحانات  موعد  قبل تقرير رفع .6

 .حالة كل في األسباب  ذكر مع  )سيعاد  أم سيؤجل

 ة اللجن من المطلوبة التغيرات  تنفيذ  من والتأكد  المشاريع لجنة مالحظات  متابعة .7
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 نموذج متابعة مشاريع التخرج 
 

 

  

 اسم المشروع 

 اسم المشرف على البحث   

 

نضري                        تطبيقي                           
 نوع المشروع  

 فريق العمل   االسم  الرقم الجامعي نسبة االنجاز 

   

   

   

تقديم سير العمل في   

 المشروع حتي /  /   

 االنجازات المتحققة  •

 خطوات العمل المتبقية   •

النسبة التراكمية   •

 االجمالية لإلنجاز

 أخرى  •

 

 المعوقات والمقترحات  

 اعتماد المشرف   االسم                                                               التوقيع  
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 الفصل الدراسي  

 العام الدراسي  

 القسم   

 

 اسم المشرف  

 عنوان البحث  

الرقم 

 الجامعي

الرقم  م اسم الطالب 

 الجامعي

 م اسم الطالب  

  4   1 

  5   2 

  6   3 

 

 مالحظات المشرف  

……………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………

…………. 

 

 %  ..…………نسبة انجاز المشروع … 

 

 توقيع المشرف 

………………….. 

 

 

 

  

 نموذج استالم مشروع التخرج 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية المستقبل الجامعة االهلية 

 قسم تقنيات التخدير

 

  عنوان المشروع

 مشروع بحثي  

 االهلية  الجامعة كلية المستقبلالتخدير مقدم الى قسم تقنيات 

 التخدير في تقنيات  سالبكالوريوكجزء من متطلبات الحصول على درجة  

 من قبل الطلبة 
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 المشرف 

 

                                                                 

 

 

 اسم المشرف 
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 اإلرشادالتربوي:  

المرشد        بين  خاصة  مهنية  عالقة  على  مبنية  عملية  (    وهو  المتخصص، )المعلم 

)المعلم(  عن طريق العالقة اإلرشادية على مساعدة  وفهم    والمسترشد)الطالب(. ويعمل المرشد 

المسترشد )الطالب( ومساعدته على فهم نفسه واختيار أفضل البدائل المتاحة له بناًءا على وعيه 

 الواقعية.  هوقدراته وإمكانياتبمتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمه لذاته 

يؤكد التعريف هذا على أن  التوجيه واإلرشاد النفسي مهنة متخصصة، كما يؤكد على أهمية  و   

والمسترش   ) المرشد)المعلم  بين  اإلرشادية  لدى  د العالقة  الوعي  درجة  زيادة  وعلى   ، )الطالب( 

المسترشد من أجل تقييمه لذاته وقدراته بشكل واقعي يؤدي إلى حدوث تغيير في سلوكه باالتجاه  

 جابي. االي

التربوي يعد  أن  اإلرشاد  التربوي هو  التوجيه واإلرشاد  بين  أن  العالقة  إليه  ومما تجدر اإلشارة 

خدمة مهنية متخصصة تمثل محور برنامج التوجيه، ويُعنى خاصة بالجوانب النفسية واالنفعالية  

على   قـدرتهم  وزيادة  للتالميذ،  واالجتماعي  والذهني  االنفعالي  التوافق   وتحقيق 

االختيار   ذلك  تحقيق  على  العمل  ثم  بينها،  الحلول  أنسب  واختيار  المتاحة  البدائل  بين  المقارنة 

 ووضعه موضع التنفيذ في ضوء الواقع المعاش 

 اهداف جلنة االرشاد الرتبوي  

إرشاد الطالب المتقدمين للقبول في الجامعات الختيـار التخصـصات التـي تتناسب مع ميولهم   -1

 .قدراتهم و في ضوء تلبية متطلبات التنميـة مـن القـوى العاملةو 

 مساعدة الطالب في التكيف مع الدراسة التي التحقوا بها و النجاح فيها .2

 .العناية و الرعاية بالطالب من جميع نواحي شخصياتهم -3

 .الرعاية و العناية بالطالب المتفوقين و الطالب المتخلفين دراسيا -4

 .مساعدة الطالب على اكتشاف ميولهم و قدراتهم و تنميتها -5

 إرشاد الطالب ألنسب طرق الـتعلم و التـشجيع  -6

 .إيجاد التوازن فـي التحـاق الطـالب بالتخصـصات النظريـة و العلميـة و العملية -7

 .لةإيجاد التوازن بين مخرجات التعليم العالي و متطلبـات التنميـة مـن القـوى العام -8

 .التربية الشاملة للطالب من جميع نواحي شخصياتهم-9

 .تحسين الكفاءة الداخلية و الخارجية للجامعة، و التقليل مـن الهـدر التعليمـي و االقتصادي-10

 .زيادة الفعالية و الدافعية للتعلم عند الطالب -11

 .فعال فيهاتحقيق الهدف األساسي للتنمية و هو إسهام المواطنين بدور   .-12
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 أخالقيات اإلرشاد النفسي ومعايريه املهنية: 

ومن    واإلرشاد،  التوجيه  مهنة  والسيما  عليها  القائمين  سلوك  تحد د  ومعايير  أخالق  مهمة  لكل 

وينبغي   واإلرشاد،  التوجيه  بمجال  له صلة  من  كل  مع  التعامل  كيفية  تتضح  المعايير  هذه  خالل 

 قيات والمعايير وال يتعداها، ومن أهمها: للمرشد أن يلتزم بحدود تلك األخال

 

.القناعة التامة بالعمل االرشادي بانه دليل عمل للوقاية  واالصالح والمعالجة والتشجيع لتحقيق  1

 االهداف.

. أن ال يقدم المرشد إلى وظيفة التوجيه واإلرشاد إال بعد أن يكون مؤهالً لذلك وممتلكاً للخبرة  2

 بهذا الدور.    ماتؤهله للقيوالمعرفة التي 

 

. أن يحافظ المرشد على مبدأ المساواة والمحافظة على مصلحة المسترشد، وأال يقوم بأي عمل  3

به.  يضر 

 . يجب المحافظة على سرية العالقة اإلرشادية وعلى المعلومات الناتجة عنها . 4

اإلرشادي5 بالعالقة  البدء  قبل  وذلك  العالج،  أو  اإلرشاد  بشروط  المرشد  إخبار  الموافقة  .  ة الخذ 

 منه ان كان مدركا او من والديه ان كان قاصرا.

 

. للمرشد الحق في استشارة أي من المهنيين اآلخرين الموثوق بكفاءتهم إذا استدعى األمر ذلك.  6

وعلى المرشد إذا استشار أحد المهنيين اآلخرين أن يتجن ب أولئك الذين لهم عالقة أو مصلحة مع  

 المسترشد.

 

 املعلم املرشد   

 اوال /من هو المعلم المرشد؟ 

تتلخص فكرة المعلم المرشد في أن ه يعين لكل فصل دراسي مرشداً من معلمي هذا الفصل،       

كما  اإلرشاد(  تسمى  حصة  )في  أسبوع  كل  من  األقل  على  مرة  بتالميذه  المرشد  هذا  يلتقي 

ردية لمن يرغب في ذلك من طالبه يخص ص عدداً آخر من حصص الجدول المعتاد للمقابالت الف

وتجنب   السلوكية  االضطرابات  من  للوقاية  تمهد  التي  النفسية  األساليب  والستعمال  بأول،  أوالً 

 االنحراف. 

 

تختلف شخصية المعلم المرشد في طبيعتها وسماتها وفلسفتها التربوية في مختلف مدارسنا   و ال   

دريس ببعض طرائق اإلرشاد النفسي.   والبد من  بل هو المدرس الحالي نفسه الذي يقوم مع الت



49 
 

االهتمام بالمعلم المرشد في أثناء الخدمة وذلك بإعطائه برنامج إرشادياً قصير األمد يكون بداية  

ب المعلم المتحمس لعمله على ذلك البرنامج ليطب قه كل يوم في   لبرنامج إرشادي طويل األمد ويُدر 

المؤسسات التربوية في هذه األيام أحوج من أي وقت مضى إلى   أثناء عمله التربوي.  والواقع أن  

في   تردي  من  أجمع  العالم  في  المجتمعات  وسائر  بل  مجتمعنا،  يعانيه  لما  نظراً  المرشد  المعلم 

الجانب التربوي والنفسي، ولذا ينبغي له إزالة الشر من النفوس ومحو الظواهر السلبية، وشرح  

ل فرد سعياً نحو تحقيق عمل أفضل بروح وث ابة واعية. هذا من  وجهات النظر وتحليلها وإرشاد ك

جهة، ومن جهة أخرى فأن  المرشد التربوي تقع على عاتقه مهمة تبصير الطلبة بأهمية مستقبلهم 

إليه   نفتقر  العلمية، وهذا ما  التخصصات على وفق مستوياتهم وقدراتهم  يناسبهم من  العلمي وما 

ف مدارسنا،  في  األيام  هذه  تناسبهم. في  التخصصات  أي  اليعلمون  وهم  يتخرجون  الطلبة   معظم 

 

 : ثانيا/ أمهية املعلم املرشد 

 

ان تقوم عليهما أهمية وجود المعلم المرشد:  هناك أساسان عام 

 

 . أن المعلم المرشد هو محور العملية التربوية واإلرشادية: 1

 

متكاملة عمليات  والنفسي  التربوي  واإلرشاد  والتعليم  أهداف   التربية  ولها  بعضاً  يكمل  بعضها 

ا كانت عليه سابقاً إذ أصبحت المدرسة   رت عم  موحدة ونالحظ أن  وظيفة المدرسة تغي رت وتطو 

هي التي تُعد وتُنم ي التلميذ من الناحية الصحية والنفسية والعقلية واالجتماعية والروحية ثم أخذت 

يذ، وبذلك يكون المعلم المرشد متابعاً لشخصية  تهتم بالمشاكل الفردية والجماعية التي تواجه التلم 

التلميذ راصداً لسلوكياته قادراً على توجيه النصائح واإلرشادات المناسبة له والمؤثرة في نفسيته  

 بوصفه األب الروحي للتلميذ.

 

 . المعلم هو أقرب شخص إلى التلميذ: 2

 

أ ويمكنه  جيداً  يعرفه  إن ه  إذ  بالتلميذ  أدرى شخص  هو  يضفي  المعلم  وأن  كبير  بشكل  به  يؤثر  ن 

ألواناً جديدة على شخصيته وبذلك يثرى العملية التربوية واإلرشادية. نعم إن  المعلم يمتلك مكانة  

أن    عليه  يحتم  المعلم  موقع  إن   إذ  كبيرة  بدرجة  يعد حساساً  األمر  وهذا  طلبته  نفوس  في  متميزة 

إلتزام  يتحلى باألدب الرفيع والخلق السامي ليكون قدوة حس نة مؤثرة في تالميذه، وإال فإن  عدم 

غير   تالميذه  من  سيجعل  الفاضلة  واألخالق  لآلداب  مراعاته  وقلة  والقوانين،  باألنظمة  المعلم 

 ملتزمين.

 

 ثالثا/ املهام اليت ينبغي للمعلم املرشد أن يؤديها: 
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هذه   • من  التقليل  أو  التالميذ  لبعض  الدراسي  التأخر  مشكلة  على  للقضاء  خطة  وضع 

الحاالت. يستطيع أن يتناول مع تالميذ صفه الموضوعات التي تتصل بالفرص الدراسية  

 والمهنية التي تنتظرهم في البيئة المحلية، ويبين خصائص كل دراسة أو مهنة منها. 

داداً جيداً أن يوجههم فيما يرتبط بالمشكالت والصعوبات يمكنه إذا كان مؤهالً ومعَداً إع •

التي تطرأ عليهم في مجال نموهم الجسمي وما يصاحبها من تغيرات، ويضع لهم الحلول 

 المناسبة. 

واألساليب  • الطرائق  حول  التالميذ  مع  مناقشات  الحصص  بعض  في  يدير  أن  يمكنه 

الصعوب على  والتغلب  والتحصيل  االستذكار  في  بعض السليمة  في  تعترضهم  التي  ات 

سائر  وكذلك  عام،  بنحو  الدراسي  المجتمع  مع  توافقهم  ومشكالت  الدراسية  المواد 

ميولهم   توجيه  أجل  من  عنها  واالستفسار  بمناقشتها  التالميذ  يرغب  التي  الموضوعات 

 ورغباتهم نحو أفضل السبل. 

ذ فصله للتعرف على  ينبغي للمعلم المرشد أن يطبق بعض االختبارات النفسية على تالمي  •

استيفاء  على  اإلشراف  يتولى  أن  منه  ينتظر  كما  والخاصة،  العامة  ومزاياهم  قدراتهم 

لتحديد  بعد  فيما  التالميذ  توجيه  في  تفيد  التي  المدرسية  البطاقة  في  المتضمنة  البيانات 

 مستقبلهم الدراسي والمهني. 

تفوقين في الجوانب العلمية أو يعهد إلى المعلم المرشد إكتشاف التالميذ الموهوبين والم  •

المهارية من أجل توجيههم إلى برامج خاصة داخل المدرسة وخارجها في سبيل االرتقاء  

 بهم إلى أعلى المستويات. 

االتصال بولي أمر التلميذ الذي يسهم بشكل كبير في تذليل الصعاب التي تعترض طريق   •

 خصيته.التلميذ، وبذلك تشترك المدرسة واألسرة في تكوين ش

ويتجلى الدور الجوهري للمعلم المرشد في تركيز المفاهيم العقائدية واألخالقية لتالميذه   •

 قبل أن يقعوا فريسة األفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة. 

 

 المرشد في التعليم: 

 

مخرجاتها،          تحديد  في  أساس  عامل  وهو  التربوية،  العملية  في  كبيراً  أثراً  المرشد  يؤدي 

ومهنية  وي شخصية  مؤهالت  له  االرشادي  النفس  بعلم  متخصص  اكاديمي   : بأنه  تعريفه  مكن 

تساعده على تقديم خدماته وفق مبادىء دراسة السلوك االنساني خالل مراحل نموه تساعده على  

 تأكيد الجانب االيجابي لدى المسترشد لتحقيق التوافق لديه.

 

 

 طرائق اإلرشاد 

 من أمهها:   هناك طرائق متعددة لإلرشاد
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 . اإلرشاد المباشر: 1

 

وهو اإلرشاد الممركز حول المرشد وفيه يقوم المرشد بالدور االيجابي النشط وفيه يتحمل المرشد  

نقص   حالة  في  المفروض.ويستعمل  أو  القسري  اإلرشاد  أنواع  من  نوع  ويعد  كاملة  المسؤولية 

حل   في  محصور  وهدفه  مشكالته  حل  عن  وعجزه  المسترشد  المسترشد،  معلومات  مشكالت 

ومحددة،  واضحة  مشكالتهم  وتكون  المعلومات  تنقصهم  الذين  المسترشدين  مع  يستعمل  وكذلك 

المباشر يعطي   إليه أن  اإلرشاد  ا تجدر اإلشارة  في مجال اإلرشاد العالجي. ومم  ويستعمل أيضاً 

 حلوالً جاهزة، وهذه الحلول قد تناسب المسترشد وقد التناسبه. 

 

 إجراء اإلرشاد المباشر: ــ خطوات 

 

 يلي:  يمكن إيجاز أهم الخطوات عند إجراء اإلرشاد المباشر بما

 التحليل: أي تحليل البيانات بعد جمعها. .1

 التركيب: أي تجميع، وتلخيص، وترتيب المعلومات. .2

 التشخيص: أي تشخيص المشكلة وتحديد أغراضها.  .3

 تهي من العملية اإلرشادية. المتابعة: أي يقوم المرشد بمتابعة الحالة بعد أن ين  .4

 

المباشر: اإلرشاد  عيوب  اإلرشاد    ــ  أخالقيات  من  إن   إذ  النفسي  اإلرشاد  وأخالقيات  يتنافى  إن ه 

 النفسي هو عدم إعطاء حلول جاهزة. 

 

المباشر2 غير  اإلرشاد  أقرب   -:.  وهو  الذات  وحول  المسترشد  حول  الممركز  اإلرشاد  وهو 

العال إلى  النفسي  اإلرشاد  مساعدة طرائق  هو  اإلرشاد  هذا  من  األساس  والهدف  النفسي،  ج 

المدرك   الذات  ومفهوم  الواقعي  الذات  مفهوم  بين  والتطابق  السوي  النفسي  النمو  المسترشد على 

االجتماعي.  الذات  ومفهوم  المثالي  الذات   ومفهوم 

ط أكثر  أو  متوسط  ذكاؤهم  الذين  المسترشدين  مع  المباشر  غير  اإلرشاد  استعمال  القة ويمكن 

لفظية. ويمكن أن يفيد في مجال اإلرشاد العالجي واإلرشاد الزواجي وكذلك مع حل المشكالت 

للشباب.  الشخصية 

 

 

 املهام والنشاطات اليت تقوم هبا جلنة االرشاد الرتبوي يف قسم تقنيات التخدير  

ال  حل وطريقة .النفسي العالج في النفسية الطرائق احدث  عن لتعريف تثقيفية دورية ندوات  عقد 1

 .وسريع مناسب  بشكل مشكالت 
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ان  يمكن التي المشكالت  اشهر حول وتحذيرية تثقيفية وتربوية نفسية منشورات  طبع على العمل2

 .الجامعة بالتعاون مع لجنة االنشطة الطالبية  في والعاملين االفراد  لها يتعرض  

القسم   الميدانية الزيارات   -3 في  الدراسية  المراحل  التعليمية   سير على للتعرف لمختلف  العملية 

 .  بهم المتعلقة المشكالت  وكشف والتربوية 

ال  لشؤون االداري والمعاون التحقيق ومجالس الطلبة ضبط مجالس مع  اطبارت حلقة على العمل4

الت  القانونية والطرائق  .وطبيعتها المشكالت  وراء االسباب  عن التعرف بهدف . الكليات  في طلبة

 .الجامعة في والعاملين للطلبة االرشادي االصالح مع تختلف او تتفق ي

ويكون  خاص  باسورد  وفق . االنترنيت  عبر لالستشارات  االلكتروني موقع شبكة  -5 بالطلبة 

 التنمية المستدامة في الجامعة . الموقع بعنون الصحة النفسية وهي ضمن محاور

 م النصائح االرشادية لطلبة المرحلة االولى وكما يلي تقدي -6

اعتمد على نفسك، فليس من الضروري أن يحضر معك أحد والديك في أول يوم كما كان   -1

 الحال في مراحل المدرسة 

احرص على معرفة أماكن محاضراتك ومواعيدها من خالل الجدول المخصص ، حتى ال   -2

 .محاضراتكتضطر يوًما ما للتأخر على  

والبطاقة الشخصية، حتى تتمكن من دخول   بالهوية الجامعية وباج دخول الجامعة احتفظ   -3

 .الكلية أو التسجيل في أي نشاط

ال حظ اللوحات اإلرشادية بطول طريقك داخل الجامعة للوصول إلى المكان الذي ترغب في    -4

 .الذهاب إليه، فذلك يسهل عليك كثيًرا

،  االنشطة الطالبية ماكن الهامة التي قد تلجأ لها فى بعض األيام مثل مكتب اسأل عن األ  -5

شئون الطالب، الشئون األكاديمية، المكتبة، حتى تستطيع االستفادة من الخدمات المعدة لك من 

 .قبل الجامعة من األنشطة المختلفة

ها، لما تقدمه من تعتبر مكتبة الجامعة من أهم المكتبات التى يجب أن تحرص على متابعت -6

دورات تدريبية وندوات هامة، كما أنها بمثابة مصدر لجميع المعلومات والكتب والمراجع التى  

 .تساعدك في جميع أبحاثك خالل الدراسة

 

ال تتجنب زمالء الدراسة بل كون أصدقاء، فيساعد بعضكم البعض في اجتياز الدراسة، ولكن   -7

تصدمك أفعال بعضهم، تأكد أن أيام الدراسة مع أصدقائك ال عليك اختيار أصدقاءك بعناية حتى 

 .يمكن تعويضها بعد الجامعة

خالل األيام األولى، فعليك الحضور، ألنها تعتبر فرصة تعارف إذا نظمت جامعتك حفلة  -8

 .مناسبة للتعرف على أشخاص جدد، وكسر الرهبة من المكان الدراسي الجديد 
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تي يمكن أن تواجهك أذا كنت مغتربًا أو ال، فاحرص على أال تكون  احذر من العقبات المالية ال -9

 .مسرفًا في أمور غير هامة، وحاول أن تدخر من مصروفك لوقت قد تحتاج المال فيه

ستجد   -10 الوقت،  مع  الدراسي  عامك  الجديدة خالل  المصطلحات  بعض  سماع  من  تتعجب  ال 

فهتأقلمت نفسك   األساتذة،  أسماء  معرفة  عليك  كما  دكتور  ،  من  أكثر  يدرسها  المواد  بعض  ناك 

 جامعي. 

 رسائل جلنة االرشاد الرتبوي للطلبة  

 ضع خططك مقدما   •
 .كن منظما  •

 بيئة الدراسة واملذاكرة اهتم   •

 .جهز جدولك للدراسة  •

 اسأل إذا كان لديك شكوك  •

 .تدرب على االختبارات السابقة  •

 تعلم إدارة األزمة وحتييد القلق  •

 جامعتك استفد من موارد   •

 نظم وقتك  •

 االستعداد الصحي والنفسي   •

   ك لالنفعال والغضب واحرص على االمانة واالستقامة  واترك ماال يعني   م ال تستل  •

( لساانة 160تعليمااات انضااباط الطلبااة يف مؤسسااات وزارة التعلاايم العااال والبحاا) العلمااي  رقاام  

2007 

 يلتزم الطالب بما يأتي  :1المادة ـــ 

التقّيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة واألوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي اواًل:  
 والبحث العلمي ومؤسساتها )الجامعة ،الهيئة ،الكلّية ،المعهد(. 
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ّية بسوٍء أو تعمد َعَدم الَمساس بالُمعتقدات الدينّية أو الوحدة الوطنية أو الَمشاعر القومثانيًا: 
 اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعال او قوال. 

 عدم االساءة الى ُسمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها او خارجها .ثالثًا:  

وهيئة  رابعًا:   لإلدارة  واحترام  عاٍل  انضباط  من  الجامعي  السلوك  مع  يتنافى  ما  كل  تجنب 
 ين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.التدريس والموظف

للبعثات  خامسًا:   والترشيح  التعيين  ايجابيًا عليه عند  الذي سيؤثر  القويم  المنضبط  السلوك 
 والزماالت الدراسية.

االمتناع عن اي عمل من شأنه االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم سادسًا:  
 المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.  الجامعي )الكلّية او المعهد( او

 الُمحافظة على الُمستلزمات الدراسّية وُممتلكات الجامعة او الكلّية او المعهد.سابعًا: 

 عدم اإلخالل بحسن سير الدراسة في الملية أو المعهد.ثامنًا: 

المقرر للطلبة على ان تراعى خصو تاسعًا:   بالزي الموحد  صية كل جامعة او هيئة  التقّيد 
 على حدة.

تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من  عاشرًا:  
 صنوف االضطهاد السياسي او الديني او االجتماعي . 

تجنب الدعاية ألي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او  حادي عشر:  
 ليق الصور واالفتات والملصقات او اقامة الندوات.طائفية سواء كان ذلك في تع

دينية  ثاني عشر:   او  ندوات حزبية  واقامة  عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات 
 دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.

 : 2المادة ـــ 

 يُعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :
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 عدم التقّيد بالزي الموحد الُمقرر في الجامعة او الهيئة. اواًل: 

 اإلساءة الى عالقة الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة. ثانيًا: 

 : 3المادة ــ

 ُيعاقب الطالب باإلنذار اذا ارتكب احدى الُمخالفات اآلتية :

 معاقبته بعقوبة التنبيه.فعاًل يستوجب الُمعاقبة بالتنبيه مع سبق اواًل: 

 إخالله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او المعهد. ثانيًا: 

 : 4المادة ــ 

 ( يوما اذا ارتكب احدى الُمخالفات االتية : 30ُيعاقب الطالب بالفصل لمدة )

 فعاًل يستوجب الُمعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبته عقوبة االنذار. اواًل: 

 تجاوزه بالقول على احد ُمنتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسّية.ًا: ثاني

 : 5المادة ــ 

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب 
 إحدى المخالفات االتية : 

 من هذه التعليمات. (4اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة )اواًل: 

مارس او حرض على التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية الحزبية  ثانيًا:  
 داخل الحرم الجامعي.

 اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.ثالثًا: 

 استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة. رابعًا: 

 د بالقيام بأعمال عنف مسلحة. التهديخامسًا: 
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 : حمل السالح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.سادساً 

احداثه عمدا أو بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية أو  سابعًا:  
 المعهد. 

 اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.  ثامنًا:

أو ت تاسعًا:   المعهد  او  الكلية  داخل  في  التدريسية  الهيئة  اعضاء  احد  على  بالقول  جاوزه 
 خارجهما.

 االساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.عاشرًا: 

 أخالله المتعمد بُحسن سير الدراسة. حادي عشر: 

 الكلية او المعهد.ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالئه الطلبة ومنتسبي ثاني عشر:  

 : 6المادة ــ 

الهيئة ويرقن   الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او  النهائّي من  بالفصل  ُيعاقُب الطالب 
 قيده اذا ارتكَب إحدى الُمخالفات اآلتية : 

 ( من هذه التعليمات. 5تكرار أحَد الُمخالفات المنصوص عليها في المادة )أواًل: 

او  اعتدائه  ثانيًا:   الجامعة  في  الُمحاضرين  او  التدريسية  الهيئة  اعضاء  أحد  على  بالفعل 
 الهيئة او الكلّية او المعهد.

 اتيانه بفعٍل ُمشيٍن وُمناٍف لألخالق واآلداب العامة. ثالثًا: 

ِعلِمِه بكونها ُمزّورٍة أو كونِه من  رابعًا:   ُكتٍب أو وثائق ُمزوّرٍة مع  أو  اّيِة ُمستنداٍت  تقديمه 
 رضين على التزوير. المح

ثبوت ارتكابه عماًل يخل باألمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو  خامسًا: 
 المساعدة عليه.



57 
 

عند الُحكم عليه بجنايٍة أو ُجنحٍه ُمخلٍة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها ألكثر من سادسًا:  
 سنة. 

 : 7المادة ــ

اأواًل:   العقوباِت  يمنع َفرُض  المواد )ال  ( من  6(و) 5(و)4( و)3(و)2لمنصوص عليها في 
الُمخالفة   وقعت  اذا  األخرى  العقوباِت  فرَض  من  الُمخاِلف،  الطالِب  على  التعليمات  هذه 

 تحت طائلة القوانين العقابّية. 

المعهد  ثانيًا:   أو  الجامعة  خارج  اليِه  ُنِسَب  فعٍل  عن  الطالب  جزائّية ضد  دعوة  ُحّركة  اذا 
 فيه انضباطّيا ُمستأخرا الى حين البّت في الدعوى الجزائّية. فيكون النظر 

 : 8المادة ــ 

ُيشكل عميد الكلّية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة ُمعاون العميد وعضوية اثنين من  
اعضاء الهيئة التدريسّية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا وممثل عن اتحاد الطلبة 

 حد الموظفين اإلداريين بأعمال مقرريه اللجنة. )المنتخب( ويكلف ا

 ال يجوز فرض اي عقوبة انضباطية مالم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.: 9المادة ــ

ــ لقرار من  :  10المادة  التعليمات  المنصوص عليها في هذه  العقوبات االنضباطية  تفرض 
 كلّية او المعهد.مجلس الكلّية أو المعهد، وللمجلس تخويل صالحياته الى عميد ال

 :11المادة ــ 

 تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية. اواًل: 

( يوما االعتراض على 30للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة ال تزيد على )ثانيًا:  
 قرار الفصل لدى مجلس الكلّية أو المعهد ويكون قراره قطعيا. 

( يوما االعتراض على  30لمدة ال تزيد على )للطالب المفصول من الكلية أو المعهد  ثالثًا:  
 قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا. 
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الفصل رابعًا:   قرار  على  االعتراض  نهائيا  فصال  المعهد  أو  الكلّية  من  المفصول  للطالب 
 لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا. 

)ثانيا(    :12المادة   البنود  في  عليها  المنصوص  الفصل  قرارات  على  االعتراض  للطالب 
( ايام من تاريخ تبلغه بالقرار  7( من هذه التعليمات خالل)11و)ثالثا( و)رابعا( من المادة )

( يوما من تاريخ نشر قرار 15الصادر بحقه، فإن تعذر تبلغه فله حق االعتراض خالل )
 الفصل في لوحة االعالنات. 

ــال تقل  13مادة  ال  مدة  المعهد  أو  الكلّية  في  اإلعالنات  لوحة  في  العقوبة  قرار  ُيعلق   :
 ( يوما، وُيبّلغ بها ولي أمر الطالب تحريريًا. 15عن) 

 . 1989( لسنة 19: ُتلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم )14المادة ــ

 الجريدة الرسمية.: ُتنَفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في 15المادة ــ

 

 

 

 

 

  

 

 


