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النبـي األكـرم،  لـم يعلـم، والصـالة والسـالم علـى  بالقلـم، علـم اإلنسـان مـا  الـذي علـم  للـه  الحمـد 
الهـادي إلـى السـبيل األقـوم، صلـى الله وسـلم وبـارك عليه وعلى آلـه وأصحابه األخيار ، ومن سـار على 

نهجهـم مـن األبـرار.. أمـا بعـد:

فـإن األفـكار والمبـادئ التـي نتـج عنهـا االنحـراف الفكـري والتطـرف واإلرهـاب الـذي نعانيـه ليـس 
وليـد اليـوم واألمـس، وإنمـا هـو نتـاج عمـل شـيطاني خبيـث، وجهـد غيـر مبـارك، اسـتهدف هـذه 
البـالد المباركـة و أمنهـا ووحدتهـا، و رغـم كل مـا بـذل مـن التحذيـرات والجهـود علـى صـور شـتى 
للقضـاء علـى هـذا الفكـر والتحذيـر منـه ، مـن بيـان الحكـم الشـرعي المؤصـل بنصـوص الكتـاب 
وتأليـف  والمحاضـرات،  النـدوات  وإقامـة  األمـة،  علمـاء  مـن  الصـادر  األمـة،  سـلف  وأقـوال  والسـنة 
الكتـب والمطويـات ، ونشـر الوعـي بشـتى الطـرق المتاحـة للوقايـة مـن هـذه المسـالك المنحرفـة، 
والتصرفـات المنكـرة الشـاذة المبنيـة علـى ثقافـة التكفيـر والتفجيـر والقتـل والتدميـر ، ومـع ذلـك 
فـإن الصـور تتكـرر واألحـداث تتوالـى، فـكان البـد مـن المراجعـة والمحاسـبة، والتعاضـد والتعـاون 
وأن نسـتبين طريـق الحـق والهـدى، وأن نـدرك أن لسـبيل المجرميـن المنحرفيـن فكريـا وعقديـا 
جـذور امتـدت، وأصـول ظهـرت ال يمكـن التهويـن مـن شـأنها أو التحقيـر مـن خطرهـا، وقـد كنـا 
إلـى وقـت قريـب نتوقـع أننـا بمنـأى عـن هـذه الفتنـة وهـا هـي تحـل بنـا، فـكان الواجـب االجتمـاع 
والتعاضـد للحيلولـة دون مـراد هـذه األنفـس الضالـة المنحرفـة األثمـة، لنظـل كمـا كنـا وال نـزال  
فـي وطـن األمـن واألمـان، والسـالم واإلسـالم المملكـة العربيـة السـعودية نعيـش نعمـًا متجددة، 
للـه تعالـى،  العبـادة  الخالـص، وإخـالص  التوحيـد  وآالء متعـددة أعظمهـا وأتمهـا وأوفاهـا نعمـة 
ثـم مـا نتفيـأ ظاللـه مـن أمـن وارف، وعيـش رغيـد، ووحـدة وألفـة وتوحـد، ومحبـة متبادلـة بيـن 
الراعـي والرعيـة، تعـد مضـرب المثـل، ومحـط النظـر، تتحطـم فـي ظلهـا دعـوات الفتـن واالختـالف، 
والفرقـة واالعتصامـات واالضطرابـات، وضـروب اإلرهـاب، وما ذاك إال ألن الله وعـد ووعده صدق، وقال 
ُهم ِفـي اأَلْرِض  اِلَحـاِت َلَيْسـَتْخِلَفنَّ ِذيـَن آَمُنـوا ِمْنُكـْم َوَعِمُلـوا الصَّ ـُه الَّ وقولـه الحـق فقـال : } َوَعـَد اللَّ
ُهـْم ِمـْن َبْعِد  َلنَّ ـِذي اْرَتَضـى َلُهـْم َوَلُيَبدِّ َنـنَّ َلُهـْم ِديَنُهـْم الَّ ِذيـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلُيَمكِّ َكَمـا اْسـَتْخَلَف الَّ
َخْوِفِهـْم َأْمنـًا َيْعُبُدوَنِنـي ال ُيْشـِرُكوَن ِبـي َشـْيئًا {، ولـذا تخطفـت الفتـن مـن حولنـا بـالدًا وحفظ الله 
بالدنـا، مـن كل سـوء وفتنـة وضـرر، ونعتمـد علـى اللـه ونحتمـي بحمـاه أن نسـتديم هـذه الصـورة 

المثاليـة بـإذن اللـه، وأن تبقـى بالدنـا عزيـزة منيعـة.

وهـذه الجامعـة المباركـة، مـن أوائـل الجامعـات التـي قامـت علـى ثوابـت الوطـن، وأسـهمت عبـر 
وأمـدت  ورقيـه،  وتقدمـه  الوطـن  هـذا  تنميـة  فـي  بخبراتهـا وعلمائهـا ومسـؤليها  عقـود طويلـة 
المجتمـع بمخرجـات نوعيـة مسـلحة بالعلـم والمعرفة، متوشـحة بالمنهج الوسـطى الذي قامت 

عليـه الجامعـة، منابـذة كل فكـر أو سـلوك متطـرف، أو مبـدأ دخيـل .

كلمة سعادة
مدير الجامعة

بالنيابة 
رئيـس اللجنة 
العليا لوحــدة 

التوعية الفكرية
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ومـن هنـا واسـتجابة لتطلعـات والة األمـر -حفظهـم اللـه –بمواجهـة الفكـر المنحـرف المتطـرف والتصـدي لـكل مـا يصدر عـن أربابه من 
أكاذيـب مضللـه وأراجيـف مغرضـة ، ومـا ينتـج عن ذلك من فسـاد وإفسـاد يسـتهدف المجتمع كلـه، وبخاصة فئة الشـباب، والعمل على 
الوقايـة منـه، وتحصيـن الجامعـة وكافـة منسـوبيها والمجتمـع بعامـة مـن مخاطـره وأثـاره المدمـرة ، فقـد صـدرت التوجيهات السـامية 
بإنشـاء "وحـدة التوعيـة الفكريـة " داخـل الجامعـة تعنـى بتحقيـق األمـن الفكـري من خالل وضـع البرامج واآلليـات التي تـؤدي إلى مواجهة 

األفـكار المتطرفـة بمعالجتهـا وتحصيـن طـالب وطالبـات الجامعـة وكافة منسـوبيها من خطرهـا ومخاطرها.

واسـتمرارًا لجهـود الجامعـة السـابقة فـي محاربـة الفكر الضال والدعـوات الهدامة فقد بـادرت الجامعة إلى تنفيذ ذلك علـى الفور بما لديها 
مـن خبـرات وإمكانـات فقامـت بتسـخير كافـة إمكاناتهـا وخبراتهـا العلميـة واإلداريـة فـي وضـع البرامـج العلميـة واآلليـات التنظيميـة 

واألهـداف والوسـائل لذلـك ليتحقـق المطلـوب فـي أقـل وقـت ممكـن وعلـى أفضـل وجه .

ويشـرفني أمـام هـذا الجهـد العظيـم والـرؤى المبدعـة الخالقـة مـن والة أمرنـا - حفظهـم اللـه - التـي تستشـرف المسـتقبل وتقـف علـى 
مكامـن الـداء وتضـع الـدواء ،  أن أرفـع أسـمى آيـات الشـكر والتقديـر واالمتنـان لمقـام خـادم الحرميـن الشـريفين المليـك المفدى سـلمان 
بـن عبدالعزيـز - حفظـه اللـه وسـدده - ولسـمو ولي عهـده األمين نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الداخلية صاحب السـمو الملكي األمير 
محمـد بـن نايـف بـن عبدالعزيـز، ولسـمو ولـي ولـي العهـد النائـب الثانـي صاحـب السـمو الملكـي األميـر محمد بن سـلمان بـن عبدالعزيز 
– حفظهمـا اللـه وأيدهمـا بتأييـده – لمـا يقومـون بـه ويقدمونـه مـن جهـود جبـارة لرئيس مجلس الـوزراء ووزيـر الدفاع للحفـاظ على أمن 

الوطـن وأمانـه وحمايتـه وتحصينـه مـن جميـع المخاطـر ، وعلـى ثقتهـم الغاليـة بالجامعـة وبجميع القائميـن عليها .

ويمتـد الشـكر والثنـاء لصاحـب المعالـي الدكتـور أحمـد بـن محمد العيسـى، وزير التعليـم لمواقفه الكريمـة، ومؤازرته ورعايتـه الحميمة 
ودعمـه ألعمـال الجامعـة بعامـة، وفـي مجـال التوعيـة الفكرية بخاصة، فجـزاه الله خيرًا وبارك فـي عمره وعلمه كما يمتد الشـكر والتقدير 
لزمالئنـا القائميـن علـى وحـدة الرعايـة الفكريـة وفـي مقدمتهـم األسـتاذ الدكتـور إبراهيـم بـن محمـد قاسـم الميمـن علـى جهودهـم 

وعملهـم الـدءوب .

وختامـًا .. أبتهـل إلـى اللـه أن يجعـل أعمالنـا خالصـة لوجهه الكريـم، وأن يثيب العاملين، ويجـزل أجر المخلصين، وأن يحفـظ بالدنا عزيزة 
كريمـة أمنـة مطمئنـة، وقيادتنـا مؤيدة منصورة، إنه سـميع مجيب..

مدير   الجامعة بالنيابة
رئيس   اللجنة   العليا   لوحدة التوعية الفكرية

أ.د / فوزان   بن   عبدالرحمن   الفوزان
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الحمدللـه الـذي أنعـم فأجـزل، وأكـرم وتفضل، والصالة والسـالم على الرسـول األكمـل، القدوة لمن 
أراد النجـاة وحسـن العمـل، وعلـى آلـه وأصحابـه ومن سـار على دربهم وتمثـل، وبعد:

جماعـات  مـن  المضللـة  الدعايـة  لمواجهـة  صـدرت  التـي  والتوجيهـات  العليـا  لألوامـر  فاسـتجابة 
وتنظيمـات تقـوم علـى اإلرهـاب والفسـاد واإلفسـاد، مـن خـالل برامـج متنوعـة، وعبر آليـات واضحة، 
تحقـق األهـداف المرجـوة، التـي يرومهـا والة أمرنـا _أيدهـم اللـه_ ومـن ذلـك إنشـاء.. "وحـدة التوعيـة 
الفكريـة" داخـل الجامعـات تعنـي بوضـع برامـج لمعالجة األفـكار المتطرفة، وتحصين منسـوبيها، 
بـادرت الجامعـة الرائـدة جامعـة اإلمـام محمد بن سـعود اإلسـالمية إلـى تنفيذ هذه األوامر السـامية، 
التراكميـة،  خبراتهـا  علـى  تعالـى  اللـه  بعـد  معتمـدة  الرشـيدة،  والـرؤى  السـديدة،  والتوجيهـات 
بـرزت فيهـا معالـم  والتـي شـكلت فـي مجموعهـا تجربـة مميـزة،  والالحقـة  السـابقة  وجهودهـا 
المنهجيـة العلميـة، والتخصصيـة فـي اسـتهداف أصـول الفكـر المتطـرف، ومبادئـه ومرتكزاتـه، 
بـل وتداعياتـه وآثـاره، وكيـف ال تكـون كذلـك وهـي الجامعة التي تفخر بحمل اسـم المؤسـس األول 
لهـذه الدولـة العظيمـة، وأن تأسـيس نواتهـا المتمثلـة فـي المعاهـد العلميـة كان بأمـر الملـك 

المؤسـس البانـي الملـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن _طيـب اللـه ثـراه وجعـل الجنـة مثـواه_.

فهـي جامعـة الوطـن، قدمـت عبـر مـا يقـرب مـن سـبعة عقـود مخرجـات نوعيـة، قـادت مؤسسـات 
الفكـر  إطـار محاربـة  بنائـه، فالمنتظـر منهـا كثيـر، ودورهـا عظيـم، وفـي  الوطـن، وأسـهمت فـي 
المتطـرف كانـت مشـاركاتها المتنوعـة مـا بيـن مؤتمـرات وملتقيـات وورش عمـل وبرامـج كبـرى 
ذات إسـهامات نوعيـة، وفعاليـات عمليـة تجـاوزت فضـاء التنظير إلـى خطط واقعية، يتـم تنفيذها 
يحقـق  الـذي  الرئيـس  الهـدف  فـي  لتصـب  المختلفـة  التخصصـات  فيهـا  وتتكامـل  الشـمولية، 
تطلعـات والة أمرنـا _أيدهـم اللـه_ أال وهـو الوقايـة مـن خطـر الجماعـات والتنظيمـات التـي تعتمـد 
العنـف واإلرهـاب والعـدوان، ومـن هنـا فـإن ورود هـذا األوامـر العليـا والتوجيهـات عـزز مـن قـدرات 
الجامعـة علـى التخطيـط والمراجعة، والتقييـم الدقيق للتجارب الماضية، السـتجالء أمثل الطرق، 
وأميـز األسـاليب المنهجيـة واعتمادهـا فـي البرامـج المسـتقبلية، كمـا أنهـا كانـت انطالقـة كبـرى 
لمواجهـة التحـوالت التـي طـرأت في فكـر التطرف وأدواتـه وتنظيماته والتي باتت سـمومًا فكرية، 
العواطـف،  فيهـا  تجيـش  ماكـرة،  بأسـاليب  وتتخطفهـم  شـبابنا  تسـتهدف  شـيطانية  وأفـكار 
وتسـتخدم اإلعـالم البديـل، وتصـل إلـى الفئـات العمريـة التـي تغلبهـا العواطـف، لتفسـد ذائقتهـا 
اإلنسـانية، وتحولهـا إلـى أدوات للهـدم والفسـاد واإلفسـاد واللـه المسـتعان، في مشـاركات تجاوزت 

كلمة فضيلة 
وكيل الجامعة

لشؤون المعاهد 
العلمية

المشرف العام 
على وحدة 

التوعية الفكرية
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المعقـول فـي البشـاعة واإلجـرام، وتمثـل المرحلـة األسـوأ فـي تاريـخ اإلرهـاب، وتأسيسـًا علـى كل ذلـك اسـتقبلت الجامعـة هـذه األوامـر 
والتوجيهـات وشـرعت فـي مرحلـة التنفيـذ بمسـارين متوازييـن.

األول: يمثـل األطـر المنهجيـة، واآلليـات التنظيميـة بتشـكيل اللجـان والفـرق والمجالـس االستشـارية، لتكـون أطـرًا نظاميـة للعمـل، 
وخارطـة طريـق لمسـتقبل الوحـدة.

الثانـي: البرامـج التـي تحقـق هـذه األهـداف بأقصـر طريـق، وأسـرع وقـت، وكانـت الفرصـة فـي بـدء العـام الجامعـي باسـتثمار اليـوم الوطني 
لوطننـا الغالـي المملكـة العربيـة السـعودية، وهـي مناسـبة مهمـة لتذكر جهـود العظمـاء، وتنمية الحب والـوالء، واالنتماء بما يشـكل 
حصانـة فكريـة، وانطلقـت البرامـج بعدهـا، وهـو مـا يحكيه هذا التقرير الذي يشـرفنا أن نسـتهل به عمـل الوحدة، مع يقيننـا أنه ال يمكن 
اختـزال الجهـود فـي كلمـات، لكنهـا إشـارات وفيهـا مـا يغنـي عـن كثيـر مـن العبـارات، ونحتسـب هـذه الجهـود فـي موازين حسـنات والة 
أمرنـا _أيدهـم اللـه_ وعلـى رأسـهم مليكنـا المفـدى خـادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بـن عبدالعزيز _حفظه الله_ يسـاعده ويشـد 
مـن أزره صاحـب السـمو الملكـي األميـر/ محمـد بـن نايـف بـن عبدالعزيـز ولـي العهـد نائب رئيـس مجلس الـوزراء وزيـر الداخليـة، وصاحب 
السـمو الملكـي األميـر/ محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز ولـي ولـي العهـد النائـب الثانـي لرئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع، وواجبهـم 
علينـا شـكرهم بعـد شـكر اللـه، والعمـل علـى تحقيـق تطلعاتهم، يمتد الشـكر لصاحـب المعالي وزير التعليـم الدكتور/ أحمـد بن محمد 
العيسـى والـذي يدعـم ويـؤازر ويشـجع هـذه األعمـال، ويحـرص علـى تفعيلهـا بـكل وسـيلة أمـا سـعادة مديـر الجامعـة الدكتـور/ فـوزان بن 
عبدالرحمـن الفـوزان فهـو مـن يقـف وراء هـذه النجاحـات، ويوجـه بـكل مـا يذلـل الصعوبـات، ويحقـق األمنيـات سـائلين اللـه أن يحفـظ 

علينـا ديننـا وأمننـا ووحدتنـا وأن يوفـق والة أمرنـا إلـى كل خيـر وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية
المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية

أ.د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن
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  وحدة التوعية الفكرية

الفكريـة  التوعيـة  وحـدة  بإنشـاء  الكريـم  السـامي  األمـر  صـدور  منـذ 
كوحـدة رئيسـة تشـرف علـى المناشـط و الفعاليـات والبرامـج التـي 
لهـا عالقـة باألمـن الفكـري وتواجـه الدعايـات المظللـة مـن جماعـة 
الوحـدة مـن خـالل  الفكـر والتطـرف، حيـث تكـون مخرجـات هـذه 
تفاعـل وتكافـل كافـة الوحدات، التـي تصب في حمايـة أبنائنا وبناتنا 
مـن أفـكار جماعات اإلرهـاب والتطرف، التي تنتهـج الغلو والتكفير، 
وتنتهـي باإلفسـاد والتدميـر، وذلـك اسـتنادًا علـى خبـرة الجامعـة فـي 
آمـن، تحمـل فـي  التـي تسـعى جاهـدة فـي  بنـاء جيـل  هـذا اإلطـار، 
رسـالتها الهادفـة إلـى توعيـة مجتمـع الجامعـة وتحصينـه وحمايته 
الكتـاب  منهـج  علـى  الفكريـة،  واالنحرافـات  التطـرف  أفـكار  مـن 
واالنحـراف  التطـرف  أن  شـك  وال  الصالـح،  السـلف  وهـدي  والسـنة 
يعـدان مـن أهـم أسـاليب الهـدم والتدميـر فـي  المجتمعـات والدول 

وأصعبهـا معالجـة ومحاربـة.

الرؤية:
) التميز في بناء جيل آمن  محصن ضد الغلو والتطرف (

الرسالة:
) نشـر الوسـطية واالعتـدال فـي البيئـة الجامعيـة، وتعزيـز التسـامح 
وفعاليـات  وأنشـطة  برامـج  خـالل  مـن  اآلخـر،  والـرأي  الـرأي  وتقبـل 

) متنوعـة 

األهداف:
التأصيـل الشـرعي المبنـى علـى الكتـاب والسـنة وهـدي السـلف . ١

الصالـح لمنهـج الوسـطية واالعتـدال . 
توعيـة الطـالب والطالبات وكافة منسـوبي الجامعـة باالتجاهات . ٢

الفكريـة المنحرفـة، وموقـف الدين اإلسـالمي الحنيف منها . 
بمـا . ٣ والطالبـات  للطـالب  والشـخصي  النفسـي  األمـان  تحقيـق 

يحقـق بنـاء الوعـي الذاتـي لديهـم ليكونـوا قادريـن علـى تمييـز 
 . وتقويمهـا  األفـكار 

تفعيل دور الطالب والطالبات في نشر الوعي الفكري . . ٤

الهيكل التنظيمي لوحدة المعالجة الفكرية

مدير وحدةالتوعية 
الفكرية

المجلس

المشرف العام

)١(
قسم التنفيذ

 والمتابعة

)٢(
قسم الرصد

والتقويم

)٣(
قسم النشر

واإلعالن

)٤(
االتصاالت
اإلدارية 

اإلشراف  على تنفيذ . ١
الفعاليات في 

الوحدات الجامعية 
والمعاهد العلمية.

متابعة المقترحات . ٢
حيال الفعاليات.

التعامل مع النصوص . ١
المكتوبة والمقروءة.

تجهيز النصوص . ٢
لوسائل اإلعالم.

اإلعالنات عن . ٣
الفعاليات.

إنشاء معرفات على . ٤
مواقع التواصل 

االجتماعي ومتابعتها 
عبر اإلعالم الجديد .

جمع المعلومات . ١
عن البرامج 

المنفذة.
إعداد التقارير.. ٢
تصميم بيانات . ٣

تحليلية يتم من 
خاللها تقويم 

العمل المنفذ.
تحديد البرامج . ٤

المقترحة للتنفيذ.

اإلشراف المباشر . ١
على أعمال 

الصادر والوارد.
تنظيم إجراءات . ٢

استالم وتسليم 
كل ما يرد إلى 

الوحدة.
الفهرسة.. ٣
األرشفة.. ٤
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برامج وحدة التوعية الفكرية
على مستوى الجامعة
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أوال: ندوة علمية تحت عنوان
) تجارب واقعية في استهداف شباب الوطن ( ..

نظمت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالتعاون مع مركز األمير 
)تجارب  عنوان  تحت  علمية  نــدوة  والرعاية  للمناصحة  نايف  بن  محمد 

واقعية الستهداف شباب الوطن(..

صباح يوم األربعاء الموافق ١٤٣٧/٢/٦هـ في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم 
عبدالله  الملك  مدينة  في  المدرجة  والقاعة  للطالب  المؤتمرات  بمبنى 
هيئة  وأعــضــاء  والمركز  الجامعة  مسؤولي  من  عــدد  بحضور  للطالبات، 

التدريس.

مدير  فضيلة  رحب  ثم  الكريم،  القرآن  من  آيات  بتالوة  الندوة  واستفتحت 
الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان بالحضور، وبين أن 
بن  الجامعة ومركز محمد  بين  الفاعلة  الشراكة  إطار  تأتي في  الندوة  هذه 
باتفاقية وقعت عام ١٤٣٣هـ وكان  والتي توجت  والرعاية  للمناصحة  نايف 
الجامعة نتج عنه  أول ملتقى علمي للمناصحة في رحاب  من ثمارها عقد 
توصيات بتطوير هذا العمل المبارك والجهد العظيم الذي يعد من مفاخر 
إلى  مشيرًا  الله-،  -حفظهم  أمرها  والة  ومآثر  السعودية  العربية  المملكة 
الخبرة  الطالب والطالبات لتسدي لهم  أبنائنا  إلى  الندوة موجهة  أن هذه 
العلمية والتجربة الواقعية والموعظة الحسنة بلسان الحال والمقال من 
تصرفات وأعمال عانى منها وطننا الغالي وعموم أوطان المسلمين ووصل 
والقريب  أباه  االبن يستهدف  بات  بل  أحد  لم يعد خافيًا على  إلى حد  األمر 
قريبه في مشاركات غاب عنها صوت العقل ومقصد الشرع يبايعون فيها 
من يعد منفذًا لرغبات القوى اإلقليمية التي تستهدف وحدة بالد اإلسالم 
الغالية فرصًا لمن يزايد  وتشويه سماحته ونقائه في وقت لم تترك بالدنا 

على أنها بلد العقيدة والكتاب والسنة واألمن واألمان.

وأوضح الدكتور الفوزان أن هذه التنظيمات اإلرهابية تحاول تسميم عقول 
الجهود  هذه  على  ويشوش  باألمن  يخل  من  هم  ليكونوا  وأبنائنا  شبابنا 
وهذا الواقع المرير يحملنا مسؤولية مضاعفة وأن نصل إلى أبنائنا بالطرق 
المختلفة وباألساليب التي يدركون بها عظم الخطر وقوة االستهداف وما 
هذه المناسبة إال أنموذج لما تقدمه الجامعة وبقدراتها وخبراتها وكفاءاتها 
من  أبناؤنا  ويستفيق  الله  إلى  ويعذر  الحجة  لتقام  العلمية  وحداتها  عبر 
غفلتهم ويكونوا عوامل بناء وقادة فكر بما تحصنوا به من منهج سليم 

وهذا ما نؤمله بإذن الله.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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إلى  الجامعة  وطالبات  طالب  بالنيابة  الجامعة  مدير  ودعا 
الذي  العظيم  وطننا  تجاه  الكبرى  المسؤولية  استشعار 
ننعم بخيراته، كما شكر والة األمر -حفظهم الله- الذين 
هم مضرب المثل في تطبيق شريعة الله وحماية عقيدة 

التوحيد والقرب من رعيتهم.

يقدمه  وما  المركز  عن  توعوي  فيلم  عرض  تم  ذلك،  بعد 
للمجتمع.

نايف  بــن  محمد  لمركز  الــعــام  الــمــديــر  نــائــب  ــاد  أشـ ثــم 
للمناصحة والرعاية العميد الدكتور ونيان السبيعي بدور 
الجامعة  إلى أن  الفكري، مشيرًا  الجامعة في تعزيز األمن 
من القطاعات األكاديمية الفاعلة في المركز والتي يعول 

عليها الكثير في الجانب الشرعي واالجتماعي.

والتي  المناصحة  فريق  بــإدارة  الندوة  فعاليات  بــدأت  ثم 
نايف  بــن  محمد  بمركز  ــدراســات  ال ــدة  وح رئيس  ــا  أدارهـ
مغايض،  أبو  يحيى  الدكتور  العقيد  والرعاية  للمناصحة 
وشارك فيها الدكتور محمد الفهيد والدكتور علي العفتان 
الهليل،  عبدالعزيز  والدكتور  العقيل  مشعل  والدكتور 
كما استعرض عدد من مستفيدي مركز محمد بن نايف 

للمناصحة والرعاية لتجاربهم السابقة مع الفئة الضالة.

وفي ختام الندوة كّرم مدير الجامعة بالنيابة المشاركين 
من  الندوة  في  المتفاعلين  تكريم  تم  كما  الندوة،  في 

الطالب والحاضرين.

الندوة صاحبها معرض توعوي، عرض فيه عدد  أن  يذكر 
والتي  وغيرها  والــوثــائــق  والمنشورات  المطويات  مــن 
تعكس جهود المركز والجامعة الحتواء الشباب ويظهر 
من خاللها أن هذا البرنامج ليس برنامجًا أمنيًا أو يتعاطى 
مع القضية من بعد أمني إنما هو برنامج إنساني اجتماعي 
إصالحي يقوم على أسس علمية تربوية منهجية يتم من 

خاللها إصالح الشباب وإعادتهم إلى جادة الصواب .

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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ثانيًا : محاضرة علمية تحت عنوان  )حماية الشباب من األفكار الهدامة( ..

نظمت وحدة التوعية الفكرية بالجامعة محاضرة علمية لمعالي الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء تحت عنوان ــ حماية الشباب من األفكار الهدامة، 
حيث أقيمت في جامع المنطقة التعليمية وبحضور كافة أقسام الكليات الشرعية، إضافة إلى بث هذه المحاضرة مباشرة لجميع المعاهد العلمية في شتى انحاء المملكة.

محاضرة 
"حماية الشباب

من األفكار 
الهدامة"

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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ثالثًا : ملتقى أثر المعلم والمعلمة في تحقيق األمن الفكري في المؤسسات
التعليمية في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة 

نظمت وحدة التوعية الفكرية بالجامعة ملتقى علميًا في المدينة المنورة خالل الفترة خالل الفترة من ٦/١٨ 
التي تساعد  التدريبة  والدروات  العلمية  والدراسات والمحاضرات  البحوث  . اشتمل على عدد من  ١٤٣٧/٦/٢١هــ  ــ 
بها  ويسـعد  ومجتمع،  فـرد  كل  فيها  يرفـل  نعمة  األمـن  أن  دام  وما  الفكري.  التطرف  ومواجهة  محاربة  في 
كل مـوجـود، فإن الحفاظ عليه واجب يشترك فيه جميع األفراد والمؤسسات والهيئات في المجتمع ، حيث 
استهدف هذا الملتقى المؤسسات التـربوية والتعليمية التي هي من أولى الجهات المعنية بالحفاظ على األمن 
ووقاية المجتمع من مفسداته من خالل بناء شخصية الناشئة بناءًا إسالميًا مؤصال تأصيل شرعيًا سالما من 
الشبهات والشـهوات وعلى مـنهج  سلف األمـة متبعين غير مبتدعين ،  لذلك تهتم التربية بإكسـاب الدارسين 
العـلوم والمعارف والمهارات وتهدف إلى تعديل السلوك وفق األهـداف المحددة التي تنتهجها الـمؤسسات 
التربوية التي تعنى بالطالب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، فهي الوسيلة المهمة لصياغة العقول 
وتوجيهها الوجهة السليمة المرغوبة .  ومن هنا فإن الدول تولي التربية جل اهتمامها ألنها ترتبط بأغلى ما 
العلمية  واألسـاليـب  بالشـمول  وتأخذ  تراعي جميع األسس  أهداف محددة  ، وفق  اإلنسان  الدول وهو  تملكه 

الحديثة وتتميز باالستمرارية ومسايرة االتجاهات التربوية الحديثة المعاصرة.

أهداف الملتقى :
غرس اإليمان الصحيح بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس الناشئة.. ١
تعزيز الحب والوالء لقادة هذه البالد المباركة الذين يسعون جاهدين لخدمة الدين وتحكيم شرع الله في . ٢

شتى شؤون الحياة.
بيان أثر الشريعة اإلسالمية في حماية الضرورات الخمس والحفاظ عليها مع التأكيد على حرمة سفك الدماء . ٣

المعصومة.
تأصيل األمن الفكري وتعزيزه في نفوس المعلمين والمعلمات والطالبين والطالبات.. ٤
تحصين عقول الناشئة ووقايتها من االنحرافات الفكرية.. ٥
التعرف على مظاهر االنحراف الفكري عند الشباب ومعالجتها.. ٦
إبراز العالقة الوثيقة بين حب الوطن واالنتماء إليه و بين األمن الفكري المنشود.. ٧
التأكيد على مسؤولية المعلم والمعلمة عن تحقيق األمن الفكري داخل المؤسسات التعليمية وبيان أثآر ذلك.. ٨
بيان خطورة االنحراف الفكري وآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع والدولة وعالقته باإلفساد في األرض واإلرهاب. . ٩
ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية القائمة على عقيدة التوحيد ورايته )ال إله إال الله محمد رسول الله (.. ١٠
تربية الناشئة على المعتقد الحق والمنهج القويم والوسطية واالعتدال.. ١١
التحذير الجازم والواضح من الجماعات الضالة واألفكار المنحرفة.. ١٢
إثراء المكتبة المدرسية والجامعية بالمعلومات الكافية عن األمن الفكري ووسائل تحقيقه.. ١٣

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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وقد أقيم هذا الملتقى على عدة محاور من أهمها:
حقيقة األمن الفكري وأهميته وضرورة المجتمع إليه .. ١
اسباب االنحراف الفكري والعقدي وآثاره .. ٢
االنحراف الفكري لدى الناشئة وطرق عالجه.. ٣
أثر عناصر العملية التعليمية في تحقيق األمن الفكري. . ٤
الحوار وأثره في تحقيق األمن الفكري .. ٥
أثر اإلعالم الجديد في تحقيق األمن الفكري . ٦
مع . ٧ التعامل  فــي  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  تجربة 

االنحرافات الفكرية .
والتكاتف . ٨ التعاون  لتحقيق  المعنوية  الــروح  رفع  وسائل 

ومقاومة االنحرافات الفكرية .

حيث يستهدف:
والمشرفون  المملكة  مناطق  في  العلمية  المعاهد  أساتذة 
والمعلمات  والمعلمون  والمديرات  والمديرون  والمشرفات 
في إدارة التعليم . بعدد اجمالي ) ٩٦ ( في جلسات تدريبية لمدة 

أربع أيام بواقع أربع ساعات يوميًا.

والتي تسعى فيه الوحدة للوصول إلى 
النتائج المرجوة ــ بإذن الله ــ وهي :

األمن . ١ بحقيقة  والمعلمات  المعلمين  لدى  الوعي  زيــادة 
الفكري المنشود.

لدى . ٢ الفكر  محاربة  بأهمية  التام  الوعي  لترسيخ  الوصول 
من  وغيرها  المنطقة  هــذه  في  والمعلمات  المعلمين 

مناطق المملكة العربية السعودية .
عاتق . ٣ على  الملقاة  بالمسؤولية  الشعور  مستوى  رفــع 

الــطــالب  ابــنــائــنــا  تحصين  فــي  والــمــعــلــمــات  المعلمين 
والطالبات من إي انحرافات فكرية أو سلوكية .

األمن الفكري..
تحصين عقول الناشئة ووقايتها

 من اإلنحرافات الفكرية.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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" أثر   المعلم   والمعلمة  
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 الفكري   في   المؤسسات

التعليمية"
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وقد تم تنظيم هذا الملتقى وفق برنامج تدريبي  للتدريس فيه كما يلي :

العنوانالمحاضرالزمناليوم

االحد

االفتتاح٧.٣٠ 

أ. د. يوسف بن محمد السعيد٨ -  ٩.٤٥ ص
حقيقة األمن الفكري وأهميته وضرورة المجتمع إليهأستاذ العقيد بكلية أصول الدين

اســتـراحــة٩.٤٥ - ١٠.١٥ ص

أ. د. عبدالله بن محمد الرفاعي١٠.١٥  - ١٢.٠٠
أثر اإلعالم الجديد في تحقيق األمن الفكريعميد كلية اإلعالم واالتصال

االثنين

د. خالد بن مفلح الحامد٧.٣٠ ــ ٨.٣٠ ص
األستاذ بالمعهد العالي للقضاء

وسائل رفع الروح المعنوية لتحقيق التعاون 
والتكاتف ومقاومة االنحرافات الفكرية

اســتـراحــة٨.٣٠ - ٨.٥٠ ص 

أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله الهليل٨.٥٠ ــ ١٠.٢٠ ص
االنحراف الفكري لدى الناشئة وطرق عالجهوكيل الجامعة لشؤون الطالبات

اســتـراحــة١٠.٢٠ - ١٠.٤٠ ص

تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع االنحرافات الفكريةمركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية١٠.٤٠ - ١٢.٣٠

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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العنوانالمحاضرالزمناليوم

الثالثاء

أ. د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن٨.٠٠ -  ٩.٤٥ ص
اسباب االنحراف الفكري وآثارهوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية

اســتـراحــة٩.٤٥ - ١٠.١٥ ص

١٠.١٥ - ١٢.٠٠
أ.د. عبدالمحسن بن محمد السميح

عميد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
للدراسات اإلسالمية المعاصرة وحوار الحضارات

أثر عناصر العملية التعليمية في تحقيق األمن الفكري

٧.٣٠ -  ١٢.٣٠األربعاء 

د.عبدالله بن عبدالرحمن الفنتوخ
األستاذ المساعد في قسم اإلدارة والتخطيط 

التربوي في كلية العلوم االجتماعية

حقيبة تدريبية بعنوان : )فن الحوار(

د.هيلة بنت عبدالله الفايز
األستاذة المساعدة في قسم اإلدارة والتخطيط 

التربوي في كلية العلوم االجتماعية

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الجامعة 
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رابعًا : ورشة   عمل   عن    الطالب   اإليجابي   بمعهد   الرياض   العلمي

ضمن مناشط وحدة التوعية الفكرية في الجامعة بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية في نشر القيم اإليجابية لدى طالب المعاهد العلمية أقيمت ورشة عمل 
بعنوان ) الطالب اإليجابي ( وبحضور )٤٠ ( من طالب المعهد العلمي في الرياض وذلك في قاعة التدريب الخاصة بالمعهد’ وقد حظيت الدورة بتفاعل كبير من قبل الطالب .

وقد تضمنت الورشة التعريف بماهية التفكير اإليجابي ، وتفعيل منطقة االرتياح ، وصفات الطالب اإليجابي ، ومعايير النجاح اإليجابي ، وصفات الطالب السلبي ، وتوظيف قوانين 
التفكير اإليجابي ، وتطبيق اللغة اإليجابية بكفاءة.

وتولى إدارة الورشة الدكتور صالح بن راشد الهويمل مدير اإلدارة العامة للتدريب والبرامج في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ، والذي ذكر أن هناك برامج متعددة تسعى وحدة 
التوعية الفكرية بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية تدريبها لطالب المعاهد العلمية على مستوى المملكة العربية السعودية .

وفي ختام الورشة رفع الدكتور صالح الهويمل شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي ترعى التعليم حق الرعاية وتحرص على تثبيت هذه القيم اإليجابية ، والشكر 
موصول لمعالي وزير التعليم العالي ومدير الجامعة باإلنابة ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس الوحدة الفكرية في الجامعة ومدير ومنسوبي المعهد العلمي في 

الرياض .

ورشة عمل عن
الطالب اإليجابي

بمعهد
الرياض العلمي
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خامسًا : دورة الطالب اإليجابي بمعهد الدرعية

ضمن مناشط وحدة التوعية الفكرية في الجامعة بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية في نشر القيم اإليجابية لدى طالب المعاهد العلمية أقيمت دورة بعنوان 
) الطالب اإليجابي ( وبحضور أكثر من )٣٠٠ ( مشارك وذلك في مسرح المعهد العلمي في محافظة الدرعية ’ وقد حظيت الدورة بتفاعل كبير من قبل الطالب .

وقد تضمنت الدورة التعريف بماهية التفكير اإليجابي ، وتفعيل منطقة االرتياح ، وصفات الطالب اإليجابي ، ومعايير النجاح اإليجابي ، وصفات الطالب السلبي ، وتوظيف قوانين 
التفكير اإليجابي ، وتطبيق اللغة اإليجابية بكفاءة.

وتولى تقديم الدورة الدكتور صالح بن راشد الهويمل مدير اإلدارة العامة للتدريب والبرامج في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ، والذي ذكر أن هناك برامج متعددة تسعى 
وحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية تدريبها لطالب المعاهد العلمية على مستوى المملكة العربية السعودية .

وفي ختام الدورة رفع الدكتور صالح الهويمل شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي ترعى التعليم حق الرعاية وتحرص على تثبيت هذه القيم اإليجابية ، والشكر 
موصول لمعالي وزير التعليم العالي ومدير الجامعة باإلنابة ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس الوحدة الفكرية في الجامعة ومدير ومنسوبي المعهد العلمي في 

الدرعية .

دورة
الطالب اإليجابي
بمعهد الدرعية
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األمن الفكري..
ننير الطريق ألجيال المستقبل



25

برامج وحدة التوعية الفكرية
على مستوى الكليات 
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"طالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف"

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات

الحمالت  هــذه  مواجهة  في  الجامعة  رسالة  من  انطالقًا 
األفكار  بخطر  والطالبات  الطالب  من  منسوبيها  وتوعية 
الضالة و المنحرفة عن منهج أهل الوسطية واالعتدال فقد 
بقسم  كلية  كل  في  يقام  طالبي  ملتقى  الجامعة  أقامت 
الجامعة  وطالبات  »طالب  عنوانك  تحت  والطالبات  الطالب 
عميد  فضيلة  عليه  باإلشراف  يقوم  التطرف«  مواجهة  في 
الكلية  ووكيل  الكلية  وكيل  إشــراف  تحت  وينفذ  الكلية، 
للدراسات العليا، وذلك لمدة ساعتين في أحد األيام من األحد 

١٤٣٧/١/١٩ هـ إلى الثالثاء ١٤٣٧/١/٢١هـ ضمن ضوابط منها :

أن يتم من قبل الطالب والطالبات أنفسهم، ويحددون . ١
المقر لكل فعالية.

إلدارة . ٢ بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  اختيار  يتم  أن 
الملتقى ممن لهم خبرة في هذا الشأن .

الطالب . ٣ يقترح  أن  الملتقى  هــذا  من  األســاســي  الغرض 
هذا  في  تنفيذها  مناسبة  يرون  التي  والفعاليات  البرامج 

الملتقى الرئيسي للتوعية من خطر التطرف واإلرهاب .
قابلة . ٤ المقترحة  والفعاليات  األفــكــار  تكون  أن  يجب 

أنفسهم، وأن تكون متنوعة  الطالب  للتنفيذ من قبل 
وشاملة ومشوقة .

إرسال تقرير كامل عن جميع ما قدم وعرض داخل الكلية . ٥
مع إضافة مقترحات الطالب والطالبات .  

و  المبارك  الملتقى  هذا  في  الكليات  جميع  تفاعل  تم  وقد 
نعرض لكم نبذة عن هذا الملتقى ..
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اواًل : عمادة البرامج التحضيرية
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ملتقى لطالبها وطالباتها تحت  التحضيرية بجامعة  البرامج  أقامت عمادة 

عنوان : طالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف.

وافتتح الملتقى عميد البرامج التحضيرية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان النملة، الذي حث خالل الكلمة التي 
الدراسي ليساهموا بخدمة وطنهم  للتفوق  العلمي، والسعي  بالتحصيل  الطالب على ضرورة االهتمام  ألقاها 
الطالب في  إلى تميز  الرغيد، كما تطرق  السعيدة، والعيش  الحياة  إمكانياته ويوفر لهم  الذي يقدم لهم كل 
جميع  في  مجانيا  التعليم  جعلت  الدولة  وقال:  األخرى،  الدول  في  أقرانهم  عن  السعودية  العربية  المملكة 
مراحله وخصت طالب الجامعات بمكافأة شهرية؛ وأعانتهم في المصاريف الدراسية، ليتفرغوا للدراسة فقط، 
بينما نرى طالب الجامعات في أكثر الدول تقدما يدفعون المال للدخول والتسجيل بالجامعات، مما يجبر كثيرا 

من الطالب على العمل لتغطية رسوم دراسته الجامعية، ومصاريفه الدراسية.

واختتم الدكتور النملة كلمته بضرورة الحفاظ على األمن واألمان للوطن والمواطن، وشدد على ضرورة التسلح 
ووسطيته  اإلسالم  تعاليم  عن  واالبتعاد  واالنحراف  للتطرف  الداعية  الشبهات  لمواجهة  والمعرفة  بالعلم 

وسماحته، متمنيا ألبنائه الطالب التفوق الدراسي والتميز العلمي.

بعدها ألقى وكيل العمادة الدكتور سعود بن عايد الشمري كلمة عن أهمية األمن في الوطن، وأنه مسؤولية 
الجميع، وأن على الطالب أن يحصنوا أنفسهم من األفكار التي تروج للغلو والتطرف وتكفير المسلمين وتدعو 
الستباحة دمائهم، متناواًل أضرار هذه األفكار على الوطن والمواطن، وقال: نعمة األمن ال يعرف قيمتها إال من 
عاش الخوف، فيجب أن يضطلع الطالب في حفظ أمن البالد والعباد، وأن يكونوا قدوة حسنة تظهر سماحة 

اإلسالم، وأنه دين حق، دين وسطية واعتدال ال إفراط وال تفريط.

بعد ذلك ٌعرض الفيلم المرئي الذي أعده األستاذ عبدالحكيم النجار بعنوان: »خطر الغلو والتطرف«، بعدها قدم 
الطالب من مسار العلوم اإلنسانية إبراهيم العنزي قصيدة منشدة، ثم انطلق اللقاء الحواري الطالبي.

الغلو  خطر  عن  بمقدمة  التطبيقية  العلوم  مسار  من  الخنين  عبدالمجيد  الطالب  الحواري  اللقاء  وافتتح 
جيل  يستهدفون  الغالة  أن  إلى  وأشار  اإلسالمية،  األمة  بها  ابتليت  التي  المصائب  من  أنها  وبين  والتطرف، 
الشباب وخاصة طالب الجامعات ألنهم عماد المجتمع وعلى عاتقهم النهوض به وحمايته، وذلك بحرفهم عن 

الدين الصحيح، ودفعهم للغلو والتطرف الذي نهى اإلسالم عنه.

بعد ذلك شارك الطالب: سالم القحطاني بالمحور الثاني وهو عن أسباب الغلو والتطرف، وذكر منها عدم فهم 
اإلسالم على حقيقته وأن من يدرس اإلسالم بنية صادقة سوف  يؤمن به أو سيجله ويحترم أتباعه، ومن عرف 
اإلسالم ومزاياه وخصائصه وسماته وانه دين الوسطية واالعتدال من المستحيل أن يقع في الغلو والتطرف، 
فالجهل سبب لكل داء، كما ذكر أن من األسباب: التعالي والشعور بالكمال وأنه داء يدب في  الشباب خاصة 
من يعد نفسه على حق ومن حوله على باطل، ومن مظاهر التعالي والتكبر أن يّدعي أنه من دعاة الخير، وأن الله 
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سيغفر زّلته إن أخطأ حتى لو كان خطؤه متمثاًل في قتل األبرياء وتدمير الممتلكات، 
وقال: إذا كان اإلسالم حرم على اإلنسان قتل نفسه، فمن باب أولى أن يحرم قتل اآلخرين 

دون وجه حق.

وشارك الطالب: محمد النمر بالمحور الثالث وهو عن عالج ظاهرة الغلو والتطرف حيث 
ذكر أن من العالج تعظيم من أمر الله بتعظيمه وهم الوالدان، وذكر أنه البعض عقهما 
اليوم وبخاصة ممن يزعم أنه يجاهد، النهم استخفوا بحق الوالدين وهذا عين الضالل، 

ومن العالج االبتعاد عن الكبر.

أساليب مناسبة لعالج ظاهرة  تقديم  للمشاركة في  للحضور  الفرصة  أتيحت  ذلك  بعد 
بالمقترحات  المتعلق  األخير  بالمحور  الملتقى  محاور  واختتمت  والتطرف،  الغلو 
المناسبة لبرامج وقائية عن خطر الغلو والتطرف وقدمها الطالب: عبدالمجيد الخنين 

وشارك فيها الطالب الحاضرون.

وفي نهاية الملتقى كرم عميد البرامج التحضيرية الطالب المشاركين في إدارة الحوار 
وتنظيمه.

موجزة  بكلمة  الملتقى  بدأ  حيث  العمادة،  لطالبات  ملتقى   أقيم  اآلخر،  الشطر  وفي 
المهندسة  التحضيرية  البرامج  ذلك قامت مشرفة  بعد  الحربي،  العنود  الطالبة  ألقتها 

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات

استهلت  حيث  التحضيرية،  البرامج  وكيلة  عن  نيابة  الملتقى  بافتتاح  سالمة  سماح 
ريهام  لألستاذة  كلمة  تلته  انعقاده،  ودوافــع  الملتقى  من  الهدف  بتوضيح  كلمتها 
التطرف  ظاهرة  من  والوقاية  العالج  وطرق  وأسبابه  الغلو  عن  فيها  تحدثت  الجنيني 
التي انعكست عواقبها على الفرد والمجتمع، وأكدت على وجوب إتباع منهج الوسطية 
واتباع الطرق السليمة ألخذ العلوم الشرعية من مصادرها الموثقة ومن العلماء الربانين 

الثقات.

بعد ذلك دار حوار بين الطالبات للتعرف على مشكلة االنحراف الفكري ومناقشة األفكار 
والمقترحات والبرامج المناسبة لتعزيز الفكر المعتدل لدى الطالبات، وأدار الحوار وشارك 

فيه الطالبات: ريم القرني، العنود العجالن وتماضر المعجل

ثم اختتم الملتقى بكلمة للطالبة منار المطير، وسألت الله أن يحفظ على هذه البالد 
والسالم  الصالة  عليه  محمد  نبيه  سنة  إتباع  إلى  الجميع  يهدي  وأن  وأمنها  وحدتها 

وصحابته من بعده.

التحضيرية  البرامج  عمادة  وطالبات  طــالب  ملتقى  صــور  من  بعض  لكم  ونعرض 
لمواجهة التطرف :

عمادة البرامج 
التحضيرية
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ثانيًا : كلية العلوم االجتماعية

نظمت كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الملتقى األول لطالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف:

صحيفة الجزيرة
"ملتقى لمواجهة التطرف في جامعة اإلمام"

العاصمة - محمد الثاقب
الملتقى  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  العلوم االجتماعية بجامعة  نظمت كلية 
األول لطالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف في القاعة الرئيسية بالكلية، وذلك 
بمشاركة عميد الكلية الدكتور محمد التويجري، والدكتور صالح بن أبو عباه، والدكتور 
إبراهيم المقحم، ووكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد المطوع، وأدار الملتقى 
على  يقوم  الملتقى  أن  الكلية  عميد  السعيد.وأوضح  عبدالله  الدكتور  الكلية  وكيل 
الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالتطرف وأضراره على 
المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا  به  تمر  ما  والوطن خصوصا في ظل  المجتمع 
نتكاتف جميعا ضد كل فكر متطرف. وبين الدكتور صالح أبو عباة أن التطرف نتيجته 
اإلرهاب، وذكر أن التطرف يأتي على المستوى العقلي والمستوى االنفعالي والمستوى 
السلوكي، وأشار إلى أن من األسباب التي تزيد من حاالت التطرف: إهمال األسرة ألبنائها، 
وعشوائية أماكن التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية. وحذر 
وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد بن المطوع طالب وطالبات الجامعة من 
خطر االنجراف خلف مواقع التواصل االجتماعي المشبوهة التي تبث الشائعات دون 
الملتقى معرض توعوي وورش عمل شارك فيها  التحقق من مصادرها، فيما صاحب 

طالب الكلية.

صحيفة عكاظ
"جامعة اإلمام تنظم ملتقى مواجهة التطرف"

أمس  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمــام  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  نظمت 
الرئيسية  القاعة  في  التطرف(  مواجهة  في  الجامعة  وطالبات  لطالب  األول  )الملتقى 
بالكلية، وذلك برعاية عميد الكلية الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري، وبمشاركة 
الدكتور صالح بن عبدالله أبو عباه، والدكتور إبراهيم بن مقحم المقحم، ووكيل الكلية 
للدراسات العليا الدكتور محمد بن عبدالله المطوع، وأدار الملتقى وكيل الكلية الدكتور 

عبدالله بن عبدالعزيز السعيد.
وأوضح عميد الكلية أن الملتقى يقوم على الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة 
ما  ظل  في  خصوصا  والوطن  المجتمع  على  وأضراره  بالتطرف  يتعلق  فيما  التدريس 
نتكاتف جميعا ضد كل فكر متطرف.  المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا  به  تمر 
وبين الدكتور صالح بن عبدالله أبوعباه أن التطرف نتيجته اإلرهاب، وذكر أن التطرف 
أن  إلى  وأشار  السلوكي،  والمستوى  االنفعالي  والمستوى  العقلي  المستوى  على  يأتي 
أماكن  وعشوائية  ألبنائها،  األسرة  إهمال  التطرف:  حاالت  من  تزيد  التي  األسباب  من 

التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية.
وحذر وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد بن عبدالله المطوع طالب وطالبات 
تبث  التي  المشبوهة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خلف  االنجراف  خطر  من  الجامعة 
وورش  توعوي  معرض  الملتقى  صاحب  فيما  مصادرها،  من  التحقق  دون  الشائعات 

عمل شارك فيها طالب الكلية.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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صحيفة عين اإللكترونية
"كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام تنظم

ملتقى لطالبها حول مواجهة التطرف"

نــظــمــت كــلــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
بــجــامــعــة اإلمـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود 
لطالب  األول  )الــمــلــتــقــى  اإلســالمــيــة 
ــي مــواجــهــة  ــة فـ ــع ــام ــج ــالـــبـــات ال وطـ
في  ـــ  ١٤٣٧/١/٢١هـ الثالثاء  يوم  التطرف( 
برعاية  وذلك  بالكلية،  الرئيسية  القاعة 
محمد  الدكتور  األستاذ  الكلية  عميد 
ويشارك  التويجري،  عبدالمحسن  بن 
صالح  الــدكــتــور  األســتــاذ  الملتقى  فــي 
إبراهيم  والدكتور  عباه،  أبو  عبدالله  بن 
الكلية  ووكــيــل  المقحم،  مقحم  بــن 
بن  محمد  الــدكــتــور  العليا  لــلــدراســات 
وكيل  الملتقى  وأدار  المطوع،  عبدالله 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  الكلية 

السعيد.
 

التدريس،  هيئة  وأعضاء  الطالب  من  بالحضور  الكلية  عميد  رحب  اللقاء  بداية  وفي 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  بين  والنقاش  الحوار  على  يقوم  الملتقى  بأن  وأوضح 
به  تمر  ما  ظل  في  خصوصًا  والوطن  المجتمع  على  وأضــراره  بالتطرف  يتعلق  فيما 

المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا نتكاتف جميعًا ضد كل فكر متطرف.
ودعا الدكتور التويجري الطالب إلى التوقيع على اللوحة التي وضعت في بهو الكلية 
توجيه  على  بناًء  جاء  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا  أشكاله،  بشتى  التطرف  فيه  نستنكر 
سعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان إلقامة محاضرات 

وملتقيات توعوية لطالب وطالبات الجامعة.

وبين األستاذ الدكتور صالح بن عبدالله أبو عباه أن التطرف نتيجته اإلرهاب، وذكر بأن 
التطرف يأتي على المستوى العقلي والمستوى االنفعالي والمستوى السلوكي، وأشار 
وعشوائية  ألبنائها،  األسرة  إهمال  التطرف:  حاالت  من  تزيد  التي  األسباب  من  أن  إلى 

أماكن التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية.
من جهته، ذكر الدكتور إبراهيم بن مقحم المقحم بأن طالب وطالبات الجامعة بمثابة 
واالستماع  أبنائهم  احتواء  إلى  اآلبــاء  ودعا  أشكاله،  بشتى  التطرف  لمواجهة  السالح 

إليهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة.

صحيفة عيون حائل
"جامعة اإلمام تنظم ملتقى مواجهة التطرف"

علي القرني )عيون حائل(
نــظــمــت كــلــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
بــجــامــعــة اإلمـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود 
لــطــالب  األول  الــمــلــتــقــى  اإلســالمــيــة 
وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف 
وذلــك  بالكلية،  الرئيسية  القاعة  فــي 
محمد  الدكتور  الكلية  عميد  بمشاركة 
والدكتور  التويجري،  عبدالمحسن  بن 
والدكتور  عباه،  أبــو  عبدالله  بن  صالح 
ووكيل  المقحم،  مقحم  بــن  إبراهيم 
محمد  الدكتور  العليا  للدراسات  الكلية 
الملتقى  وأدار  الــمــطــوع،  عبدالله  بــن 
بن  عــبــدالــلــه  الــدكــتــور  الكلية  وكــيــل 

عبدالعزيز السعيد.

وأوضح عميد الكلية أن الملتقى يقوم على الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة 
ما  ظل  في  خصوصا  والوطن  المجتمع  على  وأضراره  بالتطرف  يتعلق  فيما  التدريس 
نتكاتف جميعا ضد كل فكر متطرف.  المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا  به  تمر 
وبين الدكتور صالح بن عبدالله أبوعباه أن التطرف نتيجته اإلرهاب، وذكر أن التطرف 
أن  إلى  وأشار  السلوكي،  والمستوى  االنفعالي  والمستوى  العقلي  المستوى  على  يأتي 
أماكن  وعشوائية  ألبنائها،  األسرة  إهمال  التطرف:  حاالت  من  تزيد  التي  األسباب  من 

التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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صحيفة صدى ألمع اإللكترونية
"جامعة اإلمام تنظم ملتقى مواجهة التطرف"

الرياض - علي القرني
الملتقى  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  العلوم االجتماعية بجامعة  نظمت كلية 
األول لطالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف في القاعة الرئيسية بالكلية، وذلك 
بمشاركة عميد الكلية الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري، والدكتور صالح بن 
عبدالله أبو عباه، والدكتور إبراهيم بن مقحم المقحم، ووكيل الكلية للدراسات العليا 
بن  عبدالله  الدكتور  الكلية  وكيل  الملتقى  وأدار  المطوع،  عبدالله  بن  محمد  الدكتور 

عبدالعزيز السعيد.

وأوضح عميد الكلية أن الملتقى يقوم على الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة 
ما  ظل  في  خصوصا  والوطن  المجتمع  على  وأضراره  بالتطرف  يتعلق  فيما  التدريس 
نتكاتف جميعا ضد كل فكر متطرف.  المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا  به  تمر 
وبين الدكتور صالح بن عبدالله أبوعباه أن التطرف نتيجته اإلرهاب، وذكر أن التطرف 
أن  إلى  وأشار  السلوكي،  والمستوى  االنفعالي  والمستوى  العقلي  المستوى  على  يأتي 
أماكن  وعشوائية  ألبنائها،  األسرة  إهمال  التطرف:  حاالت  من  تزيد  التي  األسباب  من 

التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية.

وحذر وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد بن عبدالله المطوع طالب وطالبات 
تبث  التي  المشبوهة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خلف  االنجراف  خطر  من  الجامعة 
وورش  توعوي  معرض  الملتقى  صاحب  فيما  مصادرها،  من  التحقق  دون  الشائعات 

عمل شارك فيها طالب الكلية.

أخبار مكة
" جامعة اإلمام تنظم ملتقى مواجهة التطرف"

مباشر : علي القرني
الملتقى  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  العلوم االجتماعية بجامعة  نظمت كلية 
األول لطالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف في القاعة الرئيسية بالكلية، وذلك 
بمشاركة عميد الكلية الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري، والدكتور صالح بن 
عبدالله أبو عباه، والدكتور إبراهيم بن مقحم المقحم، ووكيل الكلية للدراسات العليا 
بن  عبدالله  الدكتور  الكلية  وكيل  الملتقى  وأدار  المطوع،  عبدالله  بن  محمد  الدكتور 

عبدالعزيز السعيد.
وأوضح عميد الكلية أن الملتقى يقوم على الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة 
ما  ظل  في  خصوصا  والوطن  المجتمع  على  وأضراره  بالتطرف  يتعلق  فيما  التدريس 
نتكاتف جميعا ضد كل فكر متطرف.  المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا  به  تمر 
وبين الدكتور صالح بن عبدالله أبوعباه أن التطرف نتيجته اإلرهاب، وذكر أن التطرف 
أن  إلى  وأشار  السلوكي،  والمستوى  االنفعالي  والمستوى  العقلي  المستوى  على  يأتي 
أماكن  وعشوائية  ألبنائها،  األسرة  إهمال  التطرف:  حاالت  من  تزيد  التي  األسباب  من 

التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية.
وحذر وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد بن عبدالله المطوع طالب وطالبات 
تبث  التي  المشبوهة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خلف  االنجراف  خطر  من  الجامعة 
وورش  توعوي  معرض  الملتقى  صاحب  فيما  مصادرها،  من  التحقق  دون  الشائعات 

عمل شارك فيها طالب الكلية.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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جامعة اإلمام تنظم ملتقى مواجهة التطرف 

الرياض ـ علي القرني

نــظــمــت كــلــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
بــجــامــعــة اإلمـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود 
لــطــالب  األول  الــمــلــتــقــى  اإلســالمــيــة 
وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف 
وذلــك  بالكلية،  الرئيسية  القاعة  فــي 
محمد  الدكتور  الكلية  عميد  بمشاركة 
والدكتور  التويجري،  عبدالمحسن  بن 
والدكتور  عباه،  أبــو  عبدالله  بن  صالح 
ووكيل  المقحم،  مقحم  بــن  إبراهيم 
محمد  الدكتور  العليا  للدراسات  الكلية 
الملتقى  وأدار  الــمــطــوع،  عبدالله  بــن 
بن  عــبــدالــلــه  الــدكــتــور  الكلية  وكــيــل 

عبدالعزيز السعيد.

وأوضح عميد الكلية أن الملتقى يقوم على الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة 
ما  ظل  في  خصوصا  والوطن  المجتمع  على  وأضراره  بالتطرف  يتعلق  فيما  التدريس 
نتكاتف جميعا ضد كل فكر متطرف.  المنطقة من ظروف حساسة تجعلنا  به  تمر 
وبين الدكتور صالح بن عبدالله أبوعباه أن التطرف نتيجته اإلرهاب، وذكر أن التطرف 
أن  إلى  وأشار  السلوكي،  والمستوى  االنفعالي  والمستوى  العقلي  المستوى  على  يأتي 
أماكن  وعشوائية  ألبنائها،  األسرة  إهمال  التطرف:  حاالت  من  تزيد  التي  األسباب  من 

التجمعات بين الشباب، وضعف استيعاب الطاقات الشبابية.

وحذر وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد بن عبدالله المطوع طالب وطالبات 
تبث  التي  المشبوهة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خلف  االنجراف  خطر  من  الجامعة 

الشائعات دون التحقق من مصادرها،

طالب وطالبات #جامعة_اإلمام يتصّدون لـ”#التطرف_اإللكتروني”

تم ـ عبدالله اليوسف ـ الرياض

االجتماعية  العلوم  كلية  وكيل  أعلن 
للدراسات العليا في جامعة اإلمام محمد 
محمد  الدكتور  اإلسالمية،  سعود  بن 
المطوع، أن بعض األسماء المستعارة 
ــي  ــاع ــم ــت فـــي مـــواقـــع الـــتـــوصـــل االج
الدين  لمعادة  نفسها  رت  سخَّ “تويتر” 
التأكد  ضــرورة  على  مشدًدا  والمملكة، 
من الفتاوى التي تصدر من العلماء، في 

ظل انتشار اإلعالم الجديد.
الطالب  ملتقى  خالل  المطوع،  وأوضح 
“أن  التطرف،  مواجهة  في  والطالبات 
الشائعات غزو، وعلينا البحث عن مصدر 

رسمي ألي معلومة أو خبر، فتتبع الشائعات يعد سبًبا رئيًسا في التطرف”.

أن  عباة،  أبو  صالح  الدكتور  بالجامعة،  النفس  علم  قسم  في  المشارك  األستاذ  وأضاف 
التي يسوء استخدامها، وكذلك  التطرف يعود إلهمال األسرة ألبنائها، وللحرية  سبب 
أماكن  بعضها  يعد  والتي  األمنية،  األجهزة  عن  تغيب  التي  العشوائية  التجمعات 

مشبوهة.
التويجري، ضرورة احتواء  الدكتور محمد  العلوم االجتماعية األستاذ  وبّين عميد كلية 
وجهة نظر الطالب، التي تكون مختلفة وغير متطابقة مع غيره، مشيًرا إلى أنه سيتم 

إدراج خطر التطرف للمحاضرات الدراسية لتوعية وتثقيف الطالب في الكلية.
االجتماعية؛  العلوم  كلية  وطالبات  طالب  بين  نقاش  حلقة  الملتقى  نّظم  بعدها، 
الفكري،  االنحراف  في  يكمن  أنه  على  اتفقوا  والذين  الرئيسة،  األسباب  أهم  لمعرفة 
ومتابعة حسابات ومقاطع مرئية في مواقع التواصل االجتماعي تغير من فكر الطالب 
وانتشار  والبطالة،  والفقر  الدولة،  استقرار  ومحاربة  والنقص  اليأس  وكذلك  والطالبات، 
والمراهقين،  الشباب  حماس  استغالل  إلى  إضافة  المؤهلين،  غير  الفتاوى  أصحاب 
المملكة،  بها  تمر  التي  الظروف  واستغالل  الفكري،  والغزو  الحديثة،  التقنية  وخطر 

وضعف المسؤولية االجتماعية.
أهل  إلى  اللجوء  خالل  من  التطرف،  لمواجهة  الحلول  والطالبات  الطالب  وناقش 
االختصاص والعلم في البحث عن المعلومة، واالعتزاز برموز المجتمع وقياداته، وعدم 
االعتقاد بكل ما يؤخذ وينشر في مواقع التواصل االجتماعي، وتطبيق القوانين الرادعة 

لهذا الفكر، والمراقبة الذاتية، وأخيًرا انتقاد السلوك السيء.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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ثالثًا : كلية أصول الدين
كما أقامت كلية أصول الدين حملة إعالنية ومسابقات ثقافية هادفة لمواجهة التطرف حيث كانت تسعى في حث الطالب بأنفسهم على المشاركة والبحث واإلبداع والتوعية 

الذاتية من خاللها باإلضافة إلى إقامة الملتقى الطالبي األول لطالبات الكلية وفق أهداف ومقاصد ناجعة بإذن الله.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات

كلية أصول
الدين
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برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات

رابعًا : كلية الشريعة
لمواجهة  الــطــالبــي  الملتقى  الشريعة  كلية  أقــامــت 
التطرف بلقاء مفتوح مع معالي الشيخ األستاذ الدكتور / 
سعد بن تركي الخثالن  يديره طالب الكلية بمشاركاتهم 
وجه فيه للطالب والحضور كثير من النصائح واإلرشادات 
المبنية على الكتاب والسنة، واالجابة عن استفساراتهم 
وأسالتهم والرد على الشبهات الواردة في ذلك وفق ما جاء 

في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
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خامسًا  : كلية العلوم
 

االمام  بجامعة  العلوم  كلية  في  عقد  تعالى  الله  بحمد 
محمد بن سعود االسالمية ندوه بعنوان: "طالب وطالبات 
الجامعة في مواجهة التطرف" وذلك يوم االثنين الموافق 
١٤٣٧/١/٢٠هـ بحضور كل من عميد الكلية الدكتور/ محمد 
محسن بابطين ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث 
العلمي األستاذ الدكتور/ عبدالله محمد الجوعي  ووكيل 
ورئيس  الهمزاني  غنيم  عبدالرحمن   / الدكتور  الكلية 
كبيرة  وبمشاركة  العيسى  محمد  الدكتور  األحياء  قسم 

من طالب الكلية.

افتتح الندوة سعادة عميد الكلية بحمد الله والثناء عليه 
موضحا بان هذه الندوة تاتي في سياق الندوات الثقافية 
الطالب  مــع  لاللتقاء  وتــهــدف  الجامعة  تقيمها  التي 
الــدول  بعض  تواجهها  التي  المشاهد  في  واشراكهم 
يحدث  وما  السعودية  العربية  المملكة  ومنها  العربية 
االن من تطرف وعنف وارهاب يوثر بال شك على اللحمة 

الوطنية وتكوين األسرة.

العليا والبحث  للدراسات  الكلية  الحوار سعادة وكيل  أدار 
حيث  الجوعي   محمد  عبدالله  الدكتور/  األستاذ  العلمي 
للحوار  مفتوحا  سيكون  الندوه  لقاء  بأن  سعادته  اوضح 

مع الطالب لالستماع اليهم ونقل خواطرهم وطرح 

المتطرفة  التنظيمات  صفات  عن  للكشف  أفكارهم  
الحضور  شاهد  كما  واالرهــاب.  والعنف  التطرف  واسباب 
التنظيمات  لتلك  المسجلة  المقاطع  عن  موثقًا  فيلما 
ووصف  واوصافها  الفرق  هذه  صفات  فيها  يوضح  والذي 
النبي صلى الله عليه وسلم لهم مدعما باالحاديث النبوية 
الصحيحة، ثم فتح الحوار مع الطالب للمحور االول وهو 
ايضاح صفات أخرى للمنتسبين لهذه التنظيمات، وفي 
المودية  االسباب  الطالب  الندوة طرح  الثاني من  المحور 
ايجابيا  الطالب  تداخل  وكــان  االفــكــار،   هــذه   اعتناق  إلى 
لطرح االسباب ومنها الفتوى غير المؤصلة وضعف الوازع 
والشهوة  بالمال  الفكر  لهذا  المنتسبين  واغــراء  الديني 

واالسباب االسرية وضعف التوعية بهذه التنظيمات.

مشاريع  تقديم  للطالب  أتيح   فقد  الثالث  المحور  أمــا 
قابلة للتنفيذ والتطبيق لمعالجة ومواجهة هذه األفكار 
القادم.  االسبوع  بنهاية  مشاريهم  تقديم  مع  المتطرفة 
المشاريع  مــن  مشروعين  أفضل  ترشيح  يتم  ــوف  وس
قبل  من  ومادية  عينية  جوائز  على  للحصول  الطالبية 

الجامعة.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  العلوم  كلية  في  الطالبات  قسم  في  عقد 
ندوة بعنوان "طالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف" وذلك يوم الثالثاء الموافق 
١٤٣٧/١/٢١هـ بحضور كل من مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات األستاذة ريم بنت 
عبد الله الجضعي، ووكيلة قسم الرياضيات الدكتورة منى بنت ابراهيم العصفور ووكيلة 
قسم الكيمياء األستاذة مها العلي، كما حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة 

من طالبات الكلية.

أدار الحوار األستاذة صيتة بنت فهد العنزي -المحاضر بقسم الفيزياء- حيث أوضحت أن 
الندوة ماهي إال حوار مفتوح مع الطالبات لطرح األفكار والحلول القابلة للتنفيذ للكشف 

عن صفات التنظيمات المتطرفة وأسباب التطرف والعنف واإلرهاب .

كلية العلوم

ثم أفتتح الحوار مع الطالبات للمحور األول وهو إيضاح ماهية هذه التنظيمات وصفاتهم، 
وفي المحور الثاني من الحوار طرح على الطالبات األسباب المؤدية العتناق هذه األفكار 
المظللة، فكان التداخل مع الطالبات إيجابيا لطرح األسباب ومنها ضعف الوازع الديني، 
ضعف التوعية بخطر هذه المنظمات، إغراء المنتسبين لهذا الفكر بالمال و األسباب 

األسرية.

الفكر  ومواجهة  لمعالجة  للتطبيق  قابلة  مشاريع  مناقشة  للطالبات  أتيح  الختام  في 
أفضل  ترشيح  وسيتم  الــقــادم.  األســبــوع  بنهاية  مشاريعهم  تقديم  مــع  المتطرف 

مشروعين من مشاريع الطالبات للحصول على جوائز عينية ومادية من قبل الجامعة.

عمل  من  الوطنية  بعبارات  للكتاب  فاصل  عن  عبارة  تذكارات  للطالبات  قدمت  وأيضًا 
األستاذة مها العسكر.

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات

قسم الطالبات في كلية العلوم يقيم ندوة بعنوان "طالب وطالبات الجامعة في مواجهة التطرف"
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سادسًا : كلية اللغة العربية
كما شاركت كلية اللغة العربية بمحاضرة علمية ألقة فيها الطالب مشاركاتهم ومقترحاتهم البناءة والتي تساعد على مواجهة األفكار المتطرفة وبثها في برامج التواصل االجتماعي 

ومشاركة المتابعين في هذه المحاضرة وطرح مشاركاتهم والرد عليها .

كلية اللغة
العربية

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى الكليات
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نبذة من جهود الوحدة في المعاهد العلمية
نظمت الوحدة بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون العلمية برامج علمية توعية لموجهة التطرف الفكري ومحاربته في أوساط المجتمع من خالل المعاهد العلمية المنتشرة 

في شتى أنحاء المملكة 

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى المعاهد العلمية
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المستهدفالتنفيذآلية التنفيذشعار البرنامجاألهداف التفصيليةالرقم

١

تعميق الوالء 
واالنتماء تجاه عقيدة 

هذه البالد المملكة 
العربية السعودية 

ووالة أمرها.

a حقوق وواجبات
a من معالم الوطن
a ملوك بالدي
a  اليوم الوطني

)٨٥(

a كلمات في الطابور الصباحي
a  محاضرات وندوات يقوم بها أعضاء هيئة

التدريس من منسوبي  الجامعة .
a  زيارة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء

المراكز لتهنئتهم بالعيد .
a : مسابقات ثقافية خالل الفسح تخدم الحقوق التالية
a .حق الله على العباد
a .حق الرسول صلى الله عليه وسلم
a . حق الوالدين
a . حق والة األمر حفظهم الله
a .حق العلماء الربانيين
a حق الوطن على مواطنيه

a  معلمو التربية
اإلسالمية

a مشرف األنشطة
جميع منسوبي 

المعهد

جاءت الخطة العامة والتفصيلية للبرامج واألنشطة الطالبية محققة لألمن الفكري واالستقرار النفسي للطالب 
ومراعية لجميع احتياجاته النفسية والسلوكية والفكرية وآخذة بيده نحو اكتشاف قدراته وتنميتها وفق آماله 

وتطلعاته عبر برامجها وشعاراتها المتعددة طيلة العام الدراسي .

a : برنامج األمن الفكري في المعاهد العلمية
االعتدال  جانب  وتقوية  ومدخراته  مكتسباته  وحماية  الوطن  أمن  على  المحافظة  في  يساهم  برنامج  هو 
مجتمعهم  في  صالحين  أعضاء  ليكونوا  التكفير  و  الغلو  أسباب  من  الناشئة  لدى  الفكر  ووقاية  والوسطية 

ومدافعين عن وطنه .

a : الهدف العام من البرنامج
تحصين المجتمع التعليمي ووقايته من أسباب االنحراف الفكري .

برنامج األمن الفكري المنبثق من الخطة التفصيلية للبرامج واألنشطة الطالبية 
في المعاهد العلمية للعام الدراسي ١4٣7/١4٣6هـ

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى المعاهد العلمية
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المستهدفالتنفيذآلية التنفيذشعار البرنامجاألهداف التفصيليةالرقم

٢

تعزيز المسؤولية 
الفردية في 

المحافظة على أمن 
الوطن ومدخراته .

a  األمن مسؤولية
الجميع

a  رجل األمن
عرفان ووفاء

a . برنامج إذاعي متكامل يتخلله تعريف بقيمة الهدف
a  إشعار الطالب بأنه رجل األمن األول في

المحافظة على أمن وطنه .
a  بيان الجهود التي يقوم بها رجل األمن في جميع

القطاعات في حفظ األمن واستقراره .
a  زيارة بعض القطاعات العسكرية وتقديم الشكر والعرفان

لهم على جهودهم التي يبذلونها في خدمة الوطن .

a المعلمون
a جميع منسوبي مشرف األنشطة

المعهد

٣

تحصين البيئة 
التعليمية من 

االنحرافات الفكرية 
والسلوكية 
ومعالجتها .

a  التقنية نعمة
ونقمة .

a تحصين
a  المرشد صديق

الطالب
a حاور

a .برنامج إذاعي طيلة أيام األسبوع يخدم الهدف
a . بيان اآلثار السلبية لسوء استخدام التقنية
a . إقامة دورات خالل الفسح لتفادي أضرار المخدرات والتدخين
a  التواصل مع الجهات ذات العالقة التي تخدم

هذا الشعار ) جمعية مكافحة التدخين ) نقاء 
( ، اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات(

a المعلمون
a المرشد الطالبي
a مشرف األنشطة

جميع طالب 
المعهد

٤

بيان حقوق 
العلماء وأهمية 

الرجوع إليهم 
والتلقي عنهم.

a حقوق وواجبات
a  العلماء

الراسخون

a .برنامج إذاعي يخدم الهدف طيلة أيام األسبوع
a  ندوات ومحاضرات يلقيها فضيلة أعضاء

هيئة التدريس في الجامعة .
a  بيان جهودهم في إيصال العلم الشرعي

الصحيح وتبصير المجتمع بأمور دينهم .

a المعلمون
a جميع منسوبي مشرف األنشطة

المعهد

٥

ترسيخ وتعميق 
الفكر الوسطي 
في المجتمع ، 

ونبذ التطرف بكل 
أشكاله وصورة.

a بأخالقنا نرتقي
a حاور
a  المرشد صديق

الطالب

a . برنامج إذاعي يخدم هذا الهدف طيلة أيام األسبوع
a . دورات تدريبة في مفهوم الوسطية
a . بيان اآلثار السلبية على الفرد والمجتمع من الغلو والتطرف
a  عقد لقاءات مع الطالب والتحاور معهم وأخذ

آرائهم ومعالجة ما فيها من قصور أو انحراف.

a المعلمون
a مشرف األنشطة

جميع طالب 
المعهد

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى المعاهد العلمية
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٦

نشر ثقافة الحوار 
بين الطالب ، 

ونبذ التعصب 
للرأي ، وتبصيرهم 

باألساليب الحسنة 
في التعامل مع 

المخالف.

a حاور
a بأخالقنا نرتقي
a  السلوك اإليجابي

مظهر حضاري.

a .برنامج إذاعي يخدم هذا الهدف طيلة أيام األسبوع
a .بيان األثر اإليجابي لألخالق في بناء شخصية الطالب
a . التحذير من االنجراف وراء كل ما يخدش األدب والذوق العام
a  حفظ بعض اآليات وألحاديث التي تحث المسلم

على النزاهة في تعامالته والسمو بأخالقه.
a .إقامة دورات تدريبة في فن الحوار وأساليبه

a المعلمون
a مشرف األنشطة

جميع منسوبي 
المعهد

٧

تبصير الطالب 
بالتحديات التي 

تواجه الوطن 
وفق رؤية علمية 

وموضوعية.

a من معالم الوطن
a  مكتسبات

الوطن
a األمن نعمة

a  برنامج إذاعي طيلة أيام األسبوع يخدم الشعار في
الحث على المحافظة على ممتلكات الوطن .

a  إبراز قيمة الوطن من خالل الدورات
التدريبيـة ) اللحمة الوطنية (.

a  بيان األثر السلبي على المجتمع في حالة فقدان األمن وما
يسببه من دمار لألرواح والممتلكات العامة والخاصة .

a  بيان أثر الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الوطن من
األعداء في الخارج وأساليبهم في بث سمومهم.

a المعلمون
a مشرف األنشطة

جميع طالب 
المعهد

وفيما يلي نبذة مصورة لفعاليات المعاهد العلمية ...

برامج وحدة التوعية الفكرية على مستوى المعاهد العلمية
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اتبع  آله وصحبه ومن  الحمد لله وحده،والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى 
هديه.. أما بعد:

للحوار أهمية قصوى.. وهو حاجة ُمّلحة في حياة الفرد والمجتمع.. وهو مفردة هامة 
وسمة بارزة في شخصية المسلم دله عليه دينه في كتاب ربه وفي حديث رسوله الكريم 

صلى الله عليه وآله وسلم : 
a  روح لتنمية  وضــرورة  االجتماعية،  الروابط  لتقوية  وضــرورة  بشرية،  ضــرورة  فالحوار 

الشورى والحرية المنظمة، ضرورة لتنمية الجوانب األخالقية وإشاعتها.
a  والحوار طريقة قوية من طرائق البناء واإلعداد لألمة وأفرادها على اختالف مستوياتهم

 ، ، وصورة من صور االتصال بالناس والتعامل معهم وإثراء العالقات، مفتاح للسالم 
وسيلة لالعتصام من الفتن.

a  الحوار ممارسة حضارية تعصم األفراد والجماعات من النزاعات والصراعات ، وهو طريق
لتحسين الصحة النفسية والجسمية ، ووسيلة من وسائل اإلقناع. 

إيمانًا من إدارة المعهد العلمي في بريدة بأهمية إشاعة لغة الحوار بين الطالب وتربيتهم 
عليها بما يعود نفعه عليهم في دينهم ودنياهم.. 

وإحساسًا منها بعظم المسؤولية الملقاة على عواتقها تجاه أبنائها الطالب.. 
واستجابة لتوجيهات والة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم :

خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه رجل الحوار األول . 
تشرفت إدارة المعهد العلمي في بريدة في ١٤٢٦/١١/٢٦هـ بافتتاح مكتبًا خاصًا للحوار باسم 

مكتب مركز الحوار في المعهد العلمي 
ــداف  فــي بــريــدة  لتحقيق عــدد مــن األه

الخاصة بالطالب والهامة في حياتهم..

ومن أبرزها : 
a  حــمــايــة أبــنــائــنــا الــطــالب مــن األفــكــار

الضالة .
a  . وقايتهم من مزالق األخالق السيئة
a . تفعيل وإشاعة لغة الحوار بينهم
a  بيئاتهم فــي  الثقافة  هــذه  توسيع 

الخاصة بهم.

مركز الـحوار في المعهد العلمي في بريدة 

مركز الحوار
في المعهد العلمي

في بريدة

والتفاؤل.. ومع  والنشاط  بالجد  العلمية  الحياة  وابتداء  الجديد  الدراسي  العام  بداية  مع 
حاضره  مع  يتعايش  أن  اإلنسان  يستطيع  بها  راقية  حضارية  للغة  الملحة  الحاجة 

بالطمأنينة والسعادة بعيدَا عن المشاكل والمنغصات.. 

من  كرافدَا  ببريدة  العلمي  المعهد  في  الحوار  مركز  وبرامج  أنشطة  انطلقت  هنا  من 
روافد المعرفة الالمنهجية لتقدم ما لديها من مكاسب معرفية يستفيد منها طالب 
المعهد بقسميه المتوسط والثانوي..انطلقت هذه األنشطة والبرامج تحفها كوكبة 

من مشايخ وأساتذة المعهد الفضالء من خالل مشاركتهم المباركة فيها.. 
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المقدمة للطالب  الحوار  أولى دورات مركز  الموافق ١4٣7/١/٢6ه بدأت  ففي يوم األحد 
وذلك بعد استكمال كافة اإلجراءات والترتيبات الالزمة لذلك والتي تلخصت في: 

a  .تشكل مجلس مركز الحوار الذي يشرف على أنشطة وبرامج المركز
a  والــدورات والبرامج  لألنشطة  المتضمنة  الحوار  مركز  عمل  خطة  على  الموافقة 

وجلسات الحوار المقدمة لطالب المعهد بقسميه المتوسط والثانوي.
a  الحوار مركز  مع  للمشاركة  المعهد  مدرسي  من  الفضالء  واألساتذة  المشايخ  اختيار 

بأنشطته وبرامجه. 
a  واألساتذة المشايخ  و  الحوار  مركز  مجلس  أعضاء  قبل  من  الــدورات  مواضيع  اختيار 

المشاركين في تقديمها للطالب. 
a .إعداد جدول المشاركين في دورات مركز الحوار في الفصلين األول والثاني
a   .إعداد جدول المشاركين من مسؤولي المعهد في جلسات الحوار المباشر مع الطالب

أوال : تشكيل مجلس إدارة مركز الحوار ويتكون من : 
)رئيسًا(. ١ مدير المعهد      
)نائبا للرئيس(. ٢ وكيل المعهد      
)أمينــًا(. ٣ المشرف على مركز الحوار     
)عضوًا(. ٤ منسق أعمال مركز الحوار     
)عضوًا(. ٥ المرشد الطالبي في القسم الثانوي   
)عضوًا( . ٦ المرشد الطالبي في القسم المتوسط    

الدراسي  العام  خالل  ينفذها  التي  وأعماله  الحوار  مركز  على  اإلشراف  المجلس  ويتولى 
ويطلع على التقارير الدورية لذلك.

ثانيا:  خطة عمل مركز الحوار
تشمل خطة عمل مركز الحوار للعام الدراسي ١٤٣٦ هـ - ١٤٣٧هـ  ما يلي :- 

البرنامج المقترح :
الدورات اليومية لطالب المعهد العملي بقسميه المتوسط والثانوي , وهي عبارة أ. 

عن دورات معدة من قبل مركز الحوار للطالب يقيمها أساتذة المعهد الفضالء.
اللقاء المفتوح مع أحد أساتذة المعهد الفضالء وهو عبارة عن لقاء ثنائي بين األستاذ ب. 

والطالب ليعرض الطالب على األستاذ مشكلته الخاصة وليسهم األستاذ إما بحلها أو 
مساعدته على تجاوزها.

لقاء الطالب مع مسؤولي المعهد العلمي لمعالجة ما يجد لديهم من مشكالت أو ج. 
طلبات أو استفسارات وهم:

a  مدير المعهد
a  وكيل المعهد
a  وكيل القسم الثانوي
a  وكيل القسم المتوسط

وبرامج ودورات د.  أنشطة  للمشاركة في  أسماؤهم  المقترحة  األول مع  االجتماع  عقد 
ولقاءات مركز الحوار وهم :

إبراهيم الربيش. ١
أحمد األحمد. ٢
)المرشد الطالبي للمرحلة الثانوية (  . ٣ أحمد القرينيس  
)المرشد الطالبي للمرحلة المتوسطة ( . ٤ فهد الشمري   
راشد الغضية. ٥
سليمان المحيميد. ٦
عبد الرحمن الحربي. ٧
أحمد الحربي. ٨
عبد العزيز المنصور. ٩
محمد المعتق.. ١٠
محمد الحربي. ١١
يوسف الجمعة. ١٢
صالح الفوزان . ١٣
عبد العزيز التميمي. ١٤
عبد الله المقبل. ١٥
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ثالثا: جدول المشاركين في دورات مركز الحوار في المعهد
خالل الفصلين األول والثاني لعام ١4٣6/ ١4٣7ه بداية بتاريخ ١4٣7/١/٢6ه وهم كالتالي :

اسم العضو المشاركعنوان الدورةم
األسبوع الخاص به

األسبوعاليوم
١األحدعبد الرحمن الشدوخيمهارة االتصال الفعال والحوار مع اآلخرين ١
٤األحدسليمان المطروديمهارة االتصال الفعال والحوار مع اآلخرين ٢
٢ ، ٣األحدأحمد األحمدمهارة التعامل مع الوالدين ٣
١ ، ٣االثنينعبدالعزيز المنصورمهارة أقامه الصالة٤
٢ ، ٤االثنينأحمد نايف الحربيمهارة تزكيه النفس٥
١ ، ٣الثالثاءسليمان المحيميد مهارة التخطيط الفعال للحياة ٦
٢ ، ٤الثالثاءعبد الرحمن الحربيمهارة ذكر الله وقراءه القران٧
١ ، ٢ ، ٣، ٤األربعاءعمر الضويحيمهارة حدد هدفك ٨
١و٢و٣و٤الخميسصالح الفوزان مهارة االستعداد لالختبارات ٩

رابعًا : جدول المشاركين من مسؤولي المعهد في جلسات الحوار المباشر مع الطالب
 خالل الفصلين األول والثاني لعام ١4٣7/١4٣6ه وذلك في الحصة الخامسة والفسحة الثانية وهم كالتالي :

الحصةاألسبوع اليومالعضو المشارك م
الخامسة والفسحة ١األحدفضيلة مدير المعهد١

الخامسة والفسحة٢األحدفضيلة وكيل المعهد٢ 
الخامسة والفسحة٣األحدفضيلة وكيل قسم الثانوي ٣
الخامسة والفسحة٤األحدفضيلة وكيل قسم المتوسط٤
الخامسة والفسحة١ ، ٣االثنينالمرشد الطالبي لقسم الثانوي٥
الخامسة والفسحة٢ ، ٤االثنينالمرشد الطالبي لقسم المتوسط٦
الخامسة والفسحة١ ، ٢ ، ٣ ، ٤الثالثاءمسؤول االختبارات ٧
الخامسة والفسحة١ ، ٢ ، ٣ ، ٤األربعاءمشرف النشاط٨
الخامسة والفسحة١ ، ٢ ، ٣ ، ٤الخميسالمشرف الصحي ومشرف المقصف٩
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اإلحصائية لعدد الدورات المقدمة للطالب في هذا الفصل الدراسي :
بلغ عدد الدورات المقدمة للطالب في هذا الفصل الدراسي أربع عشرة دورة . 

استفاد من هذه الدورات عدد ثالثمائة وأثنين طالبًا في القسمين المتوسط والثانوي بواقع : 
a  . ثمانية فصول في القسم الثانوي
a  . ستة فصول في القسم المتوسط
a . وكانت الموضوعات المقدمة هي ما تم تسطيره وإعالنه جدول مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المعهد

لغة الحوار أساس رئيسي في مناهجنا التعليمية وأساليبنا التربوية .. 
ستظل لغتنا هي لغة الحوار .. 

وسيظل مركز الحوار في المعهد العلمي ببريدة بإذن الله يقدم هذه البرامج الثرية لطالبنا لتعم الفائدة وتشيع بيننا هذه اللغة الراقية لغة الحوار  ..

وعلى طريق الحوار نلتقي بإذن الله..






