محضر االجتماع ( الثاني ) للجنة المركزية لإلرشاد التربوي
للسنة الدراسية 202-2102م
المنعقد في يوم األربعاء المصادف  2102/00/20م
تم عقد االجتماع الثاني للجنة بتشكيلتها الجديدة للسنة الدراسية  2102-2102م  ،في تمام
الساعة التاسعة من صباح يوم األربعاء الموافق  2102/00/20في مبنى رئاسة جامعة بغداد .
ترأس االجتماع األستاذ الدكتور رياض عزيز هادي المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد رئيس
اللجنة المركزية لإلرشاد وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المدرجة أسماؤهم في أدناه :
 -0أ.د .خليل إبراهيم رسول – كلية اآلداب
 -2أ.د .غسان حسين سالم – كلية التربية للبنات
-2أ.د .عبد الزهرة باقر – كلية التربية للبنات
-4أ.م.د .أركان سعيد خطاب – مدير مركز البحوث التربوية والنفسية
-5أ.م.د .فاطمة عبد األمير – كلية التربية ابن الهيثم
-6م.د .توفيق جاسم محمد – كلية طب الكندي
 -7أ.م.د .سهام مطشر معيجل – مركز البحوث التربوية والنفسية
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بدأ االجتماع بكلمة ترحيب من األستاذ الدكتور رياض عزيز هادي ثمن فيها الجهود المبذولة
المتواصلة من أعضاء اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المرجوة لها .
وأكد السيد رئيس اللجنة أهمية ودور أعضاء اللجنة المركزية لإلرشاد في تفعيل العملية
اإلرشادية بمجملها بالتنسيق مع اللجان الفرعية لإلرشاد في كليات جامعة بغداد كافة .
بعد ذلك تمت المباشرة بإعمال اللجنة على وفق المحاور اآلتية :
اوال  :مناقشة كتاب شؤون الطلبة بشأن الزي الموحد والتأكيد على االلتزام به واقتراح توفير الزي
الموحد وبأسعار زهيدة للطلبة بالتعاون مع وزارات أخرى وعرض موقف جامعة بغداد
المؤيد لهذه الفكرة .
ثانيا  :توجيه الكليات بضرورة إصدار كراس للتعريف باألقسام العلمية في كل كلية والمواد الدراسية
والتعليمات االنضباطية والنظام االمتحاني يوزع في الكلية السيما الطلبة الجدد .
ثالثا  :اقتراح تنظيم دورة او ورشة عمل للجان الفرعية لإلرشاد فيي الكلييات تتيولى اللجنية المركزيية
لإلرشاد التربوي في الجامعة اإلشراف والتخطيط لها وتنفيذها .

رابعا  :عرض مقترح إمكانية الدوام المسائي للمكتبات إلتاحة الفرصة للطلبة ( وال سيما طلبة
األقسام الداخلية ) لإلفادة من خدماتها خارج أوقات دوامهم الرسمي .
خامسا  :تمت مناقشة فقرات البرنامج اإلرشادي المقترح لكليات جامعة بغداد للسنة الدراسية
 2102-2102والمقدم من قبل مركز البحوث التربوية والنفسية في جامعة بغداد  ،وتقرر
األخذ بالمالحظات التطويرية التي أبداها السادة أعضاء اللجنة جميعهم ليصدر بصيغته
النهائية .
سادسا  :استحداث موقع على شبكة االنترنت للجنة المركزية لإلرشاد التربوي وتشكيل لجنة مشرفة
على تفعيل الموقع ورفده بالموضوعات ذات العالقة بأهداف وغايات لجنة اإلرشاد المركزية.

