وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
مديرية األقسام الداخلية

الوقفة التقويمية للفصل الدراسي الثاني
( شعبة اإلرشاد التربوي والنفسي )
للعام الدراسي 2013 - 2012

الفقرة األولى :زيارات عمداء وممثلي الكليات لألقسام الداخلية
ت

االسم

الوظيفة التاريخ

المشاكل والمعوقات
التي تم تشخيصها

اإلجراءات المتخذة آنية أو
مستقبلية
من قبل الكلية من قبل مديرية من قبل الكلية
األقسام

كلية
 31/1/2زيارة قسم ( )8طالب
كثرة عدد الساكنين
اليوجد
 -1قتيبة ذكي التربية 013
ال يوجد
الرياضية  25/3/2في الغرفة الواحدة
التك
-2
قلة عدد الحمامات
سناءاحمد عميد
013
والمرافق الصحية
الكلية
عبداهلل
عدم توفر التدفئة في
كلية
غرف القسم
الطب
مسؤولة
شحه النفط األبيض
إيجاد شاشة كبيرة بدل
إسكان
التلفزيون الصغير في
طلبة
األقسام
القسم
عدم وجود وسيلة
الداخلية
لنقل الطلبة من القسم
في
إلى الجامعة
الكلية

زيارة قسم ()4
طالبات
نظافة القسم جيدة
تم تجهيز القسم
بكل االحتياجات
من األثاث
وخدمات وغيرها
قاعة المطالعة
جيدة ومكيفة
ضرورة زيادة
حصة الكهرباء
الديزل من (-50
 )75أمبير
كذلك زيادة
التشغيل الليلي

ماتم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه

هناك مجمعات اليوجد
ال يوجد
قيد االنجاز
هناك دراسة
لبناء مجمع ل
لصحيات لسد
النقص
اليوجد تدفئة
لكل غرفه مدفأة
نفطية
الحصة كافية
( )20لتر
أسبوعيا لكل
مدفأة
------------قامت المديرية
بمخاطبة رئاسة
الجامعة
والتنسيق مع
مجلس
المحافظة
لتوفير باصات
نقل للطلبة
--------------

من قبل مديرية
األقسام
قامت المديرية بتأهيل
موقع مطبعة الجامعة
القديمة لتخفيف الزخم
.
قامت المديرية بزيادة
عدد السخانات
للتخفيف من الزخم
الحاصل .
ال يوجد موافقة لتوفير
أجهزة تدفئة وتبريد .
زيادة الحصة من قبل
مديرية المنتجات
النفطية بناءا على
طلب المديرية وتم
زيادة الحصة من
( )10إلى ( )20لتر
أسبوعيا .
تم تجهيز القسم
بشاشة كبيرة إضافة
إلى تجهيز مجمع
الشفاء السكني
بجهاز( DATA
.)SHOO
-------------قامت المديرية
بمخاطبة الجهات
المعنية وتم زيادة
الحصة إلى ()75
أمبير..كذلك زيادة
ساعات التشغيل
الليلي في القسم

الفقرة الثالثة  :قامت المديرية بتنظيم دورات للحاسبة في مركز الحاسبة في جامعة الموصل للمشرفين والمشرفات
في األقسام الداخلية لتطوير مهاراتهم وكفأتهم وقدراتهم العلمية في أساسيات الحاسوب وبرنامج البصمة التي طبقت
على طلبة األقسام وكان عدد المشاركين في هذه الدورة ( )50مشرف ومشرفة .

جانب من الدورة
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الفقرة الثانية :قامت جمعية الهالل األحمر العراقي بتاريخ ( )20/5/2013بتنظيم محاضرة ثقافية بعنوان
(أهم النشاطات التي تقوم بها جمعية الهالل األحمر) في مجمع الزهراء قسم ( )2للطالبات بحضور معاونة مدير األقسام
الداخلية وعضو اإلرشاد التربوي في المديرية وعدد من المشرفات في األقسام .

جانب من المحاضرة
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الفقرة الرابعة  :لم يتم انجاز أي بحث في الفصل الدراسي الثاني حيث تم انجاز بحث في الفصل الدراسي األول .
برعاية السيد رئيس جامعة الموصل قامت كلية اآلداب قسم علم االجتماع بالتعاون مع مديرية األقسام الداخلية
بتاريخ( )8/4/2013بعقد الندوة العلمية الموسومة (القسم الداخلي ميدان علم وتفاعل اجتماعي ) بحضور السيد رئيس
جامعة الموصل األستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي والمساعد اإلداري والعلمي والسيد عميد كلية اآلداب والسيد مدير
األقسام الداخلية وتم مناقشة المحاور اآلتية -:
المحور العمراني واإلداري والنفسي واالجتماعي للقسم الداخلي وقدمت أكثر من خمسة عشر بحثا ُ بهذا الخصوص
وساهمت شعبة اإلرشاد التربوي في مديرية األقسام الداخلية بتقديم بحثين للمشاركة في الندوة وخرجت الندوة بتوصيات
لمعالجة المشكالت والمعوقات التي تعاني منها األقسام الداخلية وسبل معالجتها .

جانب من انعقاد الندوة
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الفقرة الخامسة  :فيما يلي أسماء الطلبة الموهوبين الساكنين في األقسام
الداخلية حيث لم يتم تنظيم أي بطولة أو فعالية لعدم تأهيل المالعب والقاعات
المخصصة لمثل هذه النشاطات  ,وأدناه أسماء الطلبة الموهوبين وهواياتهم .
ت

اسم الطالب

الكلية  /القسم  /المرحلة

الهواية

القسم
الداخلي

1

مدلول محمد شهاب

اإلدارة واالقتصاد /إدارة أعمال  /ثالثة

5

الرسم

2

محمد عباس كاظم

اإلدارة واالقتصاد /صناعية  /ثالثة

5

كرة قدم

3

أيوب حميد سلوم

اإلدارة واالقتصاد /اقتصاد  /رابعة

5

تمثيل

4

سامر كاظم عالوي

اإلدارة واقتصاد  /صناعية /رابعة

5

كرة طاولة

5

مأمون غرام عبد القهار

اإلدارة واالقتصاد /إدارة أعمال  /أولى

5

كرة قدم

6

نافع مظهر إبراهيم

اإلدارة واالقتصاد /إدارة أعمال  /أولى

5

شعر

7

علي حسين خلف

اإلدارة واقتصاد /أعمال  /أولى

5

الشعر

8

مصطفى سرحان

اإلدارة واقتصاد  /أعمال  /ثالثة

5

الشعر

9

احمد كريم عباس

اإلدارة واقتصاد  /اقتصاد  /ثانية

5

كرة قدم خماسي

10

مصطفى موفق مصلح

اآلداب /معلومات ومكتبات /أولى

5

تمثيل

11

علي خليفة جراخ

اإلدارة واقتصاد  /محاسبة /أولى

5

مصارع

12

مضر محمد عزيز

اآلثار  /مسماري  /أولى

5

شطرنج

13

عالء عبد العزيز

تربية رياضية  /ثالث

5

تحكيم كرة القدم

14

أسامة عبد هللا جاسم

الحقوق  /ثالثة

7

عزف سيمفونية

15

مصطفى احمد عبيد

الحقوق  /ثالثة

7

تجويد القران

16

علي غازي

زراعة وغابات  /ثالثة

7

شطرنج

17

احمد كريم احمد

علوم سياسية  /ثالثة

7

السباحة

18

محمود شاكر ياسين

الحقوق  /ثالثة

7

الرسم

19

مصطفى عانه جاسم

علوم حاسبات  /ثالثة

9

كرة طائرة

20

عثمان عطية وردي

علوم حاسبات  /ثانية

9

الخط

21

زياد محمد جاسم

طب الموصل  /خامسة

9

الرسم

22

سيف الدين يونس

اإلدارة واقتصاد  /اقتصاد  /أولى

6

غناء ريفي شعبي

المالحظات

الفقرة السابعة  :قامت وحدة اإلرشاد التربوي والنفسي في المديرية بتنظيم مسابقة اختيار أنظف غرفة في
أقسام الطلبة والطالبات بالتنسيق مع مسؤول القسم الختيار أنظف وارتب شقة اوغرفة وذلك تحفيزا للطلبة
لالهتمام بممتلكات وأثاث القسم حيث تم اختيار غرفة من كل قسم وتقديم جوائز عينية لطالبها ...
وفي نفس السياق تم محاسبة الطلبة المقصرين من ناحية االهتمام أو المحافظة على ممتلكات الغرفة والقسم عن
طريق الغرامات وتوجيه اإلنذار أو سحب األثاث منهم .الغرف النظيفة التي تم اختيارها هي:

قسم ( )9طالب شقة ( )20غرفة ()3

قسم ( )2طالبات غرفة ()29

قسم ( )6طالب غرفة ()4

قسم ( )3طالبات شقة ( )10غرفة (ج)

