
 مهام الوحدة 

إرشاد وتوجيه الطلبة والمساهمة  -

إليجاد الحل المناسب للمشاكل أو 

 -اجتماعية -نفسية)المعوقات سواء كانت

  (.مادية -إدارية-دراسية 

االهتمام بالطالب والطالبات الذين  -

يعانون من ضعف في تحصيلهم 

الدراسي والعمل على معرفة األسباب 

التي أدت إلى هذا الضعف وإيجاد الحلول 

 .المناسبة

االهتمام بالطالب والطالبات المتفوقين  -

والموهوبين وتقديم ما يعزز قدراتهم في 

 .التفوق واإلبداع

االهتمام بالحاالت التي تحتاج دعما  -

ماديا من صندوق الطالب عن طريق 

 .التشغيل أو المعونات أو السلف

توجيه وتشجيع الطالب والطالبات إلى  -

بعض األنشطة الطالبية التي يميل إليها 

 .الطالب لالستفادة من وقت الفراغ

المشاركة والمساهمة في دعم األنشطة  -

 .الالصفية

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة الدعم الطالبي

 جامعة الملك عبد العزيز 

 كلية الطب   

 شطر الطالبات   

 الرؤية          

الوصول بطالبنا إلى تحقيق نجاح 

متميز وتحقيق الذات والتميز المهني 

 .الرائد

 

 الرسالة
مساعدة الطالب والطالبات في تحقيق 

أهدافهم األكاديمية والتغلب على 

مشكالتهم الشخصية من خالل تطوير 

 .مهاراتهم ودعمهم معنويا وإرشاديا

 

 األهداف

تهدف الوحدة إلى مساندة الطالب 

والطالبات ومعاونتهم في التغلب على 

أية مشكالت أو معوقات تحول دون 

تقدمهم وتؤثر على تحصيلهم الدراسي 

 .مع المحافظة التامة على خصوصيتهم

 

 



مسئولة وحدة الدعم  

 الطالبي 
 

 نور شاهين.أ

 الدور األرضي غرفة(4)مبنى

(474) 

  4856040850(ج)

 

 

 ويمكن التواصل واستقبال االقتراحات 

 على الموقع اإللكتروني 

 

sa.kau.mssu://http 

 

 نسعد بخدمتكم 

 وحدة الدعم الطالبي 

 

 

 
 هـ7487.نور                          

 رئيسة وحدة الدعم الطالبي

 الدعم المادي  

 إيمان الدقس .د

 الدعم االجتماعي  

 سعاد شاكر .د

 

 شعبة اإلرشاد األكاديمي 

 ريم العفاري .برئاسة د

 

 اإلرشاد الوظيفي 

 النا الشوا.د

 اإلرشاد النفسي 

 دعاء خليفة .د

 عبير خياط  .د

 

 النقطة اإلسعافية

 ديما حنيف .أ

 الدور األرضي،غرفة ( 4)مبنى

   (477) 

 4844458888(ج(

الوسائل المساعدة لتحقيق 

  أهداف الوحدة
 

التعاون والتنسيق مع جميع  -

 . قطاعات الجامعة

التعاون والتنسيق مع األقسام  -

 .العلمية وإدارة الشئون التعليمية

التعاون مع المؤسسات المدنية  -

 .واألهلية من خارج المملكة

إصدار كتيبات ونشرات إرشادية  -

 .وتثقيفية تخدم أهداف الوحدة

إقامة المحاضرات والندوات ذات  -

الصلة والمشاركة في مختلف 

 .الفعاليات

القيام بدراسة السلوكيات والظواهر -

السلبية التي قد تؤثر في سير 

الطالب دراسيا وتطوير أدائهم 

 .وإيجاد الحلول المناسبة

 

 


