
 

 

 

 

 

 

 

 

رئاسة جامعة الكوفة وعمادة الكلية بااللتزام بساعات االرشاد بناء على توجيهات 

 التربوي  تم عقد لقاءات  مع الطلبة واهم المواضيع التي تناولته هذه اللقاءات 

 , وعالقة الطالب بزمالئه ,  بالكلية عالقة الطالب,  يات الطالب الجامعياخالق -1

  تذتهاب تجاه اسالطالحقوق وماهي  تذتهاساعالقته ب

وخطره  الستخدام السيئ لمواقع التواصل االجتماعي االثار السلبية ل علىتنبيه الطلبة   -2

 على مستقبل الطالب

 الطالبال تخدم مستقبل  ادارة الوقت وعدم اهداره في امور   -3

اقامة ندوة من قبل كل من د. وسام نعمة رجيب ود. ميثم الخاقاني تضمنت اهم االسس  -4

التي يجب للطلبة مراعاتها بعد التخرج  في سوق العمل للقطاعين الخاص والعام وكذلك 

للطلبة في ضمان مستقبلهم من خالل فتح المشاريع  اهم االفكار واالسس  التي تتيح

  الصغيرة

للمحاضرة قبل تناولها من قبل  التهيئة والتحضير اليوميتمت المناقشة مع الطلبة حول  -5

االهتمام والسعي الجاد لحضور المحاضرات  ,(للمحاضرةالسابقة  االستاذ)القراءة 

وتثبيت المالحظات والهوامش التي تساعد والتركيز والتفاعل مع االستاذ اثناء المحاضرة 

الى  عند الرجوعاضرةدراسة المواضيع التي تم تناولها في المح ,في فهم المادة الدراسية.

( بشكل يومي وعدم تاجيلها لتتراكم بشكل يصعب للمحاضرةالبيت )القراءة الالحقة 

االبتعاد عن االشخاص ,السيطرة عليه ويتنافى مع القدرة االستيعابية للعقل البشري.

السلبيين الذين غالبا ما يسخرون من الطلبة المجتهدين والسعي نحو التميزواالجتهاد في 

 وم المجاالت عم

المخدرات وانعكاسها على المجتمع اسبابها والحلول طي تعاظاهرة ل االثار الضارة  -6

 المقترحة

 

 الكوفةجامعة 

 كلية االدارة واالقتصاد

  قسم احملاسبة

 31/1/2019-1/1للفرتة من تقرير االرشاد الرتبوي 



االطالع على اهم المشاكل التي تواجههم والحلول  مع الطالبات في القسم  و اللقاءتم  -7

 .المالءمة وكان من ضمن هذه المشاكل هو حل مشكلة اللوكرات الخاصة بالطالبات 
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