
 
 

 
 1الصفحة  وحدة اخلدمة النفسية و االجتماعية 

  

  

 وحدة اخلدمة النفسية و االجتماعية

  

   تمكين الطالبات من االستقرار باالجتماعية تُعنى وحدة الخدمة النفسية و

الثقافي الدراسي وتوفير المناخ التربوي والصحي وفسي واالجتماعي والتوافق النو

تنمية شخصيتها من خالل إدراكها ب الذي تحتاج إليه الطالبة الجامعيةاألكاديمي و

تبصيرها بحقيقة اتجاهاتها ومساعدتها على التكيف واالنسجام في الوسط واتها لذ

  تستطيع مواجهة أعباء الحياة العصرية وسرعة تطورها. الحياة فو الجامعي

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

  زبن عبد العزي سطام األمير جامعة
  نسانيةكلية العلوم و الدراسات اإل

 وحدة الخدمة النفسية واالجتماعية
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 2الصفحة  وحدة اخلدمة النفسية و االجتماعية 

  الرسالة : 

  .للمجتمع األخالقيةفكرية وفق المعايير و نفسية و اجتماعيةتقديم خدمات      

  

  الرؤية : 

ً إعداد طالبة متميزة نف يات الحياة فكرياً قادرة على مواجهة تحدواجتماعياً و سيا
  .في ظل الجودة الشاملة

  

  : أهداف الوحدة

   :االجتماعية بالكلية إلىوحدة الخدمة النفسية و تهدف

 االجتماعية وسط الطالبات.و واألخالقيةترسيخ وتدعيم القيم الدينية  .1

حتى يستطيع الجميع مساعدة إدارة الكلية في ترقية البيئة لتوفير جو معافى  .2

 االحتفاظ بالريادة.

سة مشكالت الطالبات دراوذلك ببالكلية  كاديمياألتوفير االستقرار  .3

 التربوية والعمل على إيجاد الحلول لها. االجتماعية و

 ومواهبهم وتوجيهها إلى المسار الصحيح. الطالبات اكتشاف قدرات .4

  

  



 
 

 
 3الصفحة  وحدة اخلدمة النفسية و االجتماعية 

  : التنفيذآليات 

 .العملدوات وورش النالمحاضرات العامة و .1

  المقابالت اإلرشادية والعالجية.  .2

  النشرات التوعوية.  .3

  صندوق االستشارات النفسية.  .4

  لكلية. ا مجلة   .5

 وزارة(في  الخطابات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني المتمثل .6

مراكز المعاقين، والمستشفيات، ومؤسسات ووالتعليم،  التربية

 .  )اإلصالح والتأهيل االجتماعي

في  ادر العاملة داخل الجامعةتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية للكو .7

  ات.بلامجال التوجيه واإلرشاد  وكيفية التعامل مع الط

  ة. شخصيأدوات جمع البيانات والمعلومات ال .8

  .التربويةالخط الساخن بالوحدة للرد على االستفسارات واالستشارات  .9

 التربوية.وعية العمل على إيجاد قنوات إعالمية تهتم بالت .10

    - :اللجان

 والقياس النفسي النفسي اإلرشاد لجنة.  

  الفكريةلجنة التوعية. 

 لجنة الدراسات والبحوث. 

 االجتماعي الباحث. 



 
 

 
 4الصفحة  وحدة اخلدمة النفسية و االجتماعية 

  - العضوات :

  عديلة حسني جبارة عبد اجلليل د.    .النفسي القياسو  اإلرشادمنسق جلنة   رئيسة الوحدة

  عضوة
   .الباحث االجتماعي

  .الدراسات النفسيةبحوث و نة المنسق جل
  احلبو محدأد. رقية 

  آل مجعة  بنت زيد فوزية  . أ  منسق جلنة التوعية الفكرية   عضوة

رية   آل مجيل  أشواقأ.   سكر
 


