
امعة ملتقى أفضل الممارسات المتميزة لج
شقراء

BEST PRACTICES

وحدة التوعية الفكرية
مقدم العرض

  الدعجانيعائشة محمد 



الممارسة المتميزة المشاركة بها الوحدة: 
بعنوان  ملتقى الوعي الفكري•

 ٧ - ٦أقيم الملتقى يومي األربعاء و الخميس
 هـ في كلية العلوم واآلداب بشقراء،٣/١٤٤٠/

وقد افتتح معالي مدير الجامعة المعرض 
 المصاحب يوم األربعاء، وقُدمت أوراق العمل

.م ١:٣٠-ص٨:٣٠:   يوم الخميس من الساعة



هــــــــا .١ ف م ارســــــــة والهــــــــ ــــــــة عــــــــ ال ة عام ــــــــ :ف
:محاورالملتقى

يئة التعريف بوحدة التوعية الفكرية ودور عضو ه• 
التدريس فيها 

.  فكريدور المملكة قيادةً وشعباً في تعزيز األمن ال• 
عن مفهوم األمن الفكري : وعي فكر ووطن آمن • 

.ودوره في تحقيق االستقرار
األمن نعمة كيف نحافظ عليه؟ • 
.مهددات األمن الفكري• 
 دور الطالبة في تحقيق المواطنة الصالحة ونشر•

.الوسطية لحماية األمن
.االنحراف الفكري ومرتكزات األمن الوطني•



هــــــــا .١ ف م ارســــــــة والهــــــــ ــــــــة عــــــــ ال ة عام ــــــــ :ف
:أهداف المتلقى 

تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات• 
وطن من بيان اآلليات المتبعة لتحقيق حماية ال• 

.خالل الوعي الفكري
ات تعزيز دور عضو هيئة التدريس والطالب•

.في التحصين الفكري 
 توضيح عالقة األمن الفكري بالوسطية• 

.واالعتدال
دية في التعربف بجهود المملكة العربية السعو• 

.تعزيز وتحقيق األمن الفكري لمواطنيها



هــــــــا .١ ف م ارســــــــة والهــــــــ ــــــــة عــــــــ ال ة عام ــــــــ :ف

:الفئة المستفيدة -٢•
.منسوبات الكليات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريات والطالباتكل •



(  مي ارتباط الممارسة المتميزة بنظم الجودة ومعايير االعتماد األكادي
)  البرامجي / المؤسسي 

.فيةأنشطة الطلبة غير الص: المجال المرتبطة بها الممارسة  -أ 
ة إدار: المعيار الخامس: المعايير المرتبطة بها الممارسة  -ب

.شؤون الطالب والخدمات المساندة



(  مي ارتباط الممارسة المتميزة بنظم الجودة ومعايير االعتماد األكادي
)  البرامجي / المؤسسي 

:المؤشرات المرتبطة بها الممارسة  -جـ
 نسبة عدد الطالبات المشاركات في الملتقى والمعرض المصاحب •

.بالنسبة لعدد األعضاء
ى على مقياس الملتق" كفاية"متوسط التقديرات (تقييم الحضور للملتقى • 

).تقديري من خمس نقاط
.لملتقىعدد الحاضرات الالتي نقلن ما تعلمنه الى كلياتهن بعد انتهاء ا• 
.تقييم الحاضرات لألوراق العلمية• 
قىعدد الطالبات المشاركات في حلقات النقاش المنعقدة خالل الملت•



: إجراءات وخطوات تنفيذ الملتقى

ترشيح من ستقدم ورقة عمل بناء على مشاركتها • 
.الفاعلة في الوحدة

.ديلمراجعة جميع أوراق العمل وتعديل ما يتطلب التع• 
ث ترتيب المعرض وهو نتاج عمل جميع الكليات حي• 

تقى ُطلب من كل كلية أن تتولى أحد محاور أو أهداف المل
.وتفعله بإعداد بنر ومجسم وتوزيعات

ائها افتتاح معالي مدير الجامعة مع رئيس الوحدة وأعض• 
.ساعة تقريبا ١٥للمعرض قبل موعد الملتقى ب

بعد كل ورقة عمل تُطرح يُفتح المجال لمداخلة • 
.الحضور من أعضاء وطالبات

.ُختم الملتقى بتكريم من ساهم في إعداده• 



 
 
ار  - ف ال ارك في ت اء الف ال :سةأع

 شـــارك عـــدد مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس•
والطالبــــــــــــات يف إعــــــــــــداد أوراق العمــــــــــــل 

ســــة واملعــــرض املصــــاحب وقســــموا إىل مخ
، ليـــــااللجنـــــة اإلشـــــرافية الع: جلـــــان وهـــــي 
للجنــة ا، اللجنــة اإلعالميــة، اللجنــة املاليــة

.جلنة املعرض، العلمية



 
 

ارسـ - ـ ال ي ساه فـي ت امل ال ة الع
ها ق : وت

تكاتف اجلهود.

 تنوع التخصصات.

مشاركة مجيع الكليات.

توفر الدعم املادي.
 رة معايل لـغ يف  كان له أثرمدير اجلامعة للمعرض  ز

.الدعم واملساندة النفسية



 
ها  - غل عل ق ال ات و ع :أه ال
 متابعة أعمال مجيع الكليات وإيصال أعماهلم•

جمموعة  للمعرض ، مت التغلب عليها من خالل فتح
ئق خاص لواتس للمتابعة املستمرة ، وتوفري سا

.ليحضر األعمال من الكليات املرتامية األطراف
قای - ي اس/ أه ال ات ال ش م ال

ارسة  ق لل ة ال اس فعال :  ل
االستبانة ستخدام •



حات - ق ات أو ال ص :ال

ال ضرورة نهأل القادمة السنوات يف امللتقى تنظيم مواصلة 
.عنه غىن

وعملوض العالقة ذات اهليئات إشراك إىل السعي.

نشرو  الكليات داخل التوعوية والندوات الدورات إقامة 
.الصحيح الفكري الوعي

جلميع متطلبات هي اليت الشرعية املقررات تفعيل 
ا  ضمن من لتكون الكليات،  التحصني موضوعا
ا، اململكة مكانة وبيان الفكري،  شبهاتال وكشف وقاد
.الضالة



حات - ق ات أو ال ص :ال
لفئةا فهم والتنفيذ، اإلعداد يف والطالبات الطالب إشراك 

 .املستهدفة

 كافة  مواجهة لىع القدرة لديها حتيته وبنية مؤسساتيه قاعدة بناء 
 والقيم الدين مع تتعارض اليت الدخيلة أو املتطرفة األفكار
 جداتمست تواكب جديدة صيغة يف برامج ووضع ،واملبادئ
 .العصر

مدى من قوالتحق اجلامعات يف الفكرية اللجان ومراجعة تقييم 
 ئحةال وضع مع ملموسة خمرجات لتحقيقها وفقا فعاليتها
 اللجان داءأ تباين تقليل أجل من اجلامعات ا تلزم تنظيمية
 هذه من عاتالتوق تكون حيث السعودية، اجلامعات بني الفكرية
.إجيابية أعماهلا ونتائج واضحة اللجان



ــــــار  - ــــــ ال ــــــة م اء ثالث / أســــــ
ـــــ ـــــة لل ل حه ال ـــــ ات تق ـــــار  ال

ـــــادة  مـــــة مـــــ ع ی مق ـــــهادات تقـــــ
امعة ال دة  .ال و ال

 شريفة كسر . د -١•
 سارة جنر. د -٢•
مرمي العيد .د-٣•
ة - ات إضا :  مالح
مللتقــى كثــري مــن املالحظــات الــيت  وصــلتنا حــول ا•

فـــاد تؤكـــد علـــى ضـــرورة إقامتـــه يف مكـــان أوســـع ت
وأن  ..للزحــام الــذي حصــل بســبب ضــيق املكــان 
ــــه حبيــــث يشــــمل مشــــاركات خا ــــة توســــع دائرت رجي

.ةعلى مستوى اجلامعات احمللية واإلقليمي



في الختام
شكر خاص لعمادة الجودة إلتاحة 
الفرصة للوحدة لتقديم مثال عن 

.مجهوداتها

.شكراً للحضور حسن اإلنصات


