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القواعد املنظمة
لوحدة التوعية الفكرية

جبامعة امللك فيصل
الصادرة بقرار جملس اجلامعة جبلسته السادسة

للعام اجلامعي 1438/1437هـ
املنعقدة صباح يوم االثنني 1438/6/21هـ املوافق 2017/3/20م

وقد صادق معالي وزير التعليم على القرار املذكور
مبوجب خطاب سعادة األمني العام للجنة املؤقتة القائمة بأعمال جملس التعليم العالي

رقم 809 بتاريخ 1438/8/1هـ
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القواعد  هــذه  يف  وجــدت  حيثما  التعريفات  بهذه  يقصد 
املعنى املوضح قرين كل منها على النحو اآلتي:

اجلامعة: جامعة امللك فيصل باألحساء.
الوحدة: وحدة التوعية الفكرية؛ وهي وحدة علمية إرشادية 
مقرها اجلامعة ومتارس نشاطاتها العامة يف جمال تعميق 
التطرف واإلرهاب فكريًا  الفكري ومكافحة  مفهوم األمن 
والعبارات  املشبوهة  الــدعــوات  من  الشباب  فكر  وحتصني 

املضللة.

يتم  تدريس  هيئة  عضو  الفكرية:  التوعية  وحــدة  رئيس 
اختياره من ِقبَل معالي مدير اجلامعة.

الرئيسة: جلنة خيتار أعضاءها ورئيسها  العلمية  اللجنة 
مدير اجلامعة بناًء على ترشيح رئيس الوحدة، ويشرتط 
فيهم أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة 

والكفاءة باجلامعة.

اإلداريــني  املوظفني  أحد  واإلداريـــة:  املالية  الشؤون  رئيس 
املتميزين الذي يرشحه رئيس الوحدة، ويتوىل رئاسة قسم 

الشؤون املالية واإلدارية بالوحدة.

أو  مالية  الــوحــدة مبنحة  متــول  الــوحــدة:  مشاريع  متويل 
عينية دائمة أو مؤقتة لتمويل برامج الوحدة وأن شطتها 
املختلفة وميكن أن تكون دائمة أو مؤقتة أو وقفية أو مَن 

أي شخص.

الشخص  أو  املؤسسة  أو  اجلماعة  أو  الــفــرد  هــو  املــتــربع: 
املعنوي الذي يتربع لصاحل الوحدة.

اليت  واألنــشــطــة  والفعاليات  الــربامــج  الــوحــدة:  مشاريع 
تنفذها أو تشرف على تنفيذها الوحدة.
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المادة األولى: 

التعريفات



أـ الرؤية: تهيئة بيئة تعليمية آمنة فكريًا.

ب ـ الرسالة: العمل على التبصري باملخاطر اليت تستهدف 
الثوابت اإلسالمية السمحة والقيم اإلنسانية وتهدد أمن 
الوطن وسالمته، واإلسهام يف الوقاية من األفكار املنحرفة.

ج ـ األهداف:
ـ تعميق مفهوم األمن الفكري ومكافحة التطرف واإلرهاب.
الوسطية  ونــشــر  السمحة  اإلســالمــيــة  بالقيم  االلــتــزام  ـ 

واالعتدال.
ـ تعزيز مبدأ االنتماء وصيانة أمن الوطن.

أشكال  كافة  ونبذ  اجملتمعي،  التكافل  مفهوم  ترسيخ  ـ 
التمييز بني فئات اجملتمع املختلفة.

ـ تشجيع لغة احلوار وتعميق مفهومه.

المادة الثانية:
الــرؤيــة  ــدة  ــوح ال تتبنى 

والرسالة واألهداف
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المادة الثالثة:
ترتبط الوحدة بمعالي مدير الجامعة مباشرة
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ـ رئيس الوحدة.

ـ اللجنة العلمية الرئيسة وتتكون من جلان فرعية دائمة 
أو مؤقتة.

ـ قسم السكرتارية. 

ـ قسم الشؤون املالية واإلدارية: ويتكون من املكاتب التالية:

أـ مكتب االستقبال والعالقات العامة.

ب ـ مكتب النسخ واألرشيف.

ج ـ مكتب االتصاالت اإلدارية.

المادة الرابعة:
تتكون الوحدة ممايلي
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يتم اختيار رئيس الوحدة وتعيينه بقرار من معالي مدير 
اجلامعة، ويرتبط به مباشرة، وخيتص مبا يلي: 

الوحدة،  منسوبي  على  والفين  واإلداري  املالي  اإلشــراف  ـ 
وتوزيع األعمال وحتديد املسؤوليات بينهم.

الكفيلة  واالســرتاتــيــجــيــة  الــســيــاســات واخلــطــط  ـ وضـــع 
والـــقـــرارات  الــلــوائــح  الــوحــدة يف ضـــوء  ــداف  أهــ بتحقيق 
الرئيسة  العلمية  اللجنة  املنظمة لذلك مع  والتعليمات 
واألنشطة  والــربامــج  واخلطط  السياسات  تلك  وتنفيذ 

والفعاليات اليت تقدم من خالل الوحدة.

والصالحيات  واالختصاصات  الداخلية  القواعد  إقــرار  ـ 
الــالزمــة لتنظيم ســري الــعــمــل مبــا ال يــتــعــارض مــع هــذه 

القواعد واملتبع نظامًا باجلامعة.

ـ ترشيح مجيع األعضاء املتعاونني مع الوحدة من مجيع 
األنسب منهم  اختيار  بعد  ونساًء  رجااًل  كليات اجلامعة 
اجلامعة  ملــديــر  ذلــك  ورفـــع  كليته  يف  الــوحــدة  لتمثيل 

لالعتماد.

ـ خماطبة اجلهات الرمسية مع مراعاة املستوى الوظيفي.
ـ رفع التقارير الالزمة ملدير اجلامعة ومن ثَم الوزارة املعنية 

مبا مت إجنازه خالل العام.

المادة الخامسة: 

اختيار رئيس 
الوحدة
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تتكون اللجنة العلمية الرئيسة من جمموعة من أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة، ويصدر قرار بتشكليها واختيار 
الرئيس واألعضاء من قبل مدير اجلامعة بناًء على ترشيح 

رئيس الوحدة.

وختتص باملهام والصالحيات اآلتية:

مبا  بالوحدة.  السنوية  لألعمال  تنفيذية  خطة  وضــع  1ـ 
حيقق أهدافها ورسالتها يتم اعتمادها من مدير اجلامعة.

2ـ وضع برامج متنوعة ملعاجلة األفكار املتطرفة.
3ـ التوصية باإلجراءات الالزمة عند رصد بعض احلاالت 

بني طالب اجلامعة والرفع ملعالي مدير اجلامعة.
التواصل  شبكات  مــع  التعامل  حــول  الــطــالب  توعية  4ـ 
طريق  عن  مضللة  أخبار  من  فيها  يثبت  وما  االجتماعي 

الربامج املناسبة هلم.
الـــربامـــج وفــعــالــيــات اجلامعة  ــراف عــلــى جـــدول  ــ 5ـ اإلشـ
املعنية  اجلهات  مع  والتنسيق  الفكرية  بالتوعية  اخلاصة 

بهذا الصدد.
6ـ رصد كل ما من شأنه بث الفرقة واالختالف أو زعزعة 
األمــــن، والــتــعــامــل مــعــه مبــا يــضــمــن مــعــاجلــتــه ومحــايــة 

اجلامعة واجملتمع من آثاره.
ما  وفــق  تــامــة  بسرية  اخلــاصــة  احلـــاالت  مــع  التعامل  7ـ 

تقتضيه املصلحة العامة.
8ـ رفع تقرير ربع سنوي إىل مدير اجلامعة عما يتم إجنازه 
من أعمال، كما ترفع تقريرًا متكاماًل يف ختام كل عام 

دراسي.
التدريس  هيئة  أعضاء  من  تراه  االستعانة مبن  للجنة  9ـ 
باجلامعة املوثوقني والطلبة مبا يساهم يف حتقيق أهداف 

الوحدة.
10ـ للجنة تكوين جلان فرعية دائمة أو مؤقتة من أعضائها 
أو من غريهم، وترفع حماضر أعماهلا ملعالي ملدير اجلامعة 

لالعتماد.

المادة السادسة:

اللجنة العلمية
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يتوىل رئيس قسم الشؤون املالية واإلداريــة أحد املوظفني 
مدير  معالي  من  بقرار  تعيينه  ويتم  باجلامعة  األكفاء 

اجلامعة بناًء على ترشيح من رئيس الوحدة.

وخيتص باملهام التالية:

ــال الــدعــوات الــالزمــة ألعــضــاء هيئة الــتــدريــس أو  1ـ إرسـ
غريهم لعقد االجتماعات اليت تدعو الوحدة حلضورها. 

2ـ متابعة كتابة احملاضر وطباعتها واستكمال التعليمات 
الالزمة وعمل الالزم حنو رفعها ملدير اجلامعة لالعتماد.

3ـ اإلشراف على سري العمل اإلداري واملالي داخل الوحدة 
وعمل  الــوحــدة،  رئيس  مــع  بالتنسيق  شؤونها  وتصريف 

الالزم حنو اعتمادها.

والــربامــج  واخلــطــط  السياسيات  تنفيذ  على  العمل  4ـ 
الكتيبات  وطباعة  العمل  وورش  والفعاليات  واألنشطة 
الرئيسة  العلمية  اللجنة  تقرها  اليت  الوحدة  ومطبوعات 
أو اللجان الفرعية املنبثقة عنها مبا حيقق كفاءة األداء 

ويضمن عمل الرتتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك.

المادة السابعة: 

قسم الشؤون

المالية واإلدارية
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المادة الثامنة:

ــل  ــ ــك ــ ــي ــ ــه ــ ال
ــي  ــم ــي ــظ ــن ــت ال

للوحدة
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رئيس الوحدة

قسم الشؤون املالية واإلداريةقسم السكرتاريةاللجنة العلمية الرئيسية

جلان فرعية
دائمة

جلان فرعية
مؤقتة

مكتب السكرتارية
الرئيسي

مكتب السكرتارية
بأقسام الطالبات

مكتب االستقبال
والعالقات العامة

مكتب النسخ
واألرشيف

االتصاالت
اإلدارية

جلنة الربامج
التدريبية

جلنة اإلعالم
والفعاليات

اللجنة الطالبية
للتوعية الفكرية

جلنة الطالب
الفرعية

جلنة الطالبات
الفرعية



تتكون إيرادات » مصادر التمويل » الوحدة من:

1ـ التربعات أو املنح املالية املقطوعة أو على دفعات لتمويل 
وقف  استثمار  أو  مؤقتة؛  أو  دائمة؛  كانت  ســواء  الوحدة 
الكلية  الوحدة  نفقات  لتغطية  عوائده  من  يستفاد  عيين 

أو اجلزئية.

أو  اجلــامــعــة  ميزانية  مــن  الــوحــدة  لتمويل  يــرصــد  مــا  2ـ 
الصناديق األخرى باجلامعة.

3ـ ما خيصص من صندوق الطالب لدعم الوحدة.

4ـ مـــا خيــصــص مـــن بـــرامـــج خــدمــة اجملــتــمــع والــتــعــلــيــم 
اإللكرتوني لدعم الوحدة.

الوحدة؛  وبرامج  أنشطة  عن  الناشئ  الذاتي  التمويل  5ـ 
كالتدريب والدراسات واالستشارات.

المادة التاسعة: 

اإليرادات
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تشمل مصرفات الوحدة ما يلي: 

1ـ مصروفات الربامج والفعاليات وما تقدمه من خدمات 
وأنشطة خمتلفة ومشاريع ختدم أهداف ورسالة الوحدة.

ومشاريع  وبرامج  سياسات  لتنفيذ  الالزمة  املصروفات  2ـ 
الوحدة.

الالزمة لتسيري أعمال  التشغيلية واإلداريــة  3ـ املصروفات 
الوحدة.

المادة العاشرة:

المصروفات
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اجلامعة  مدير  معالي  مبوافقة  دائمة  سلفه  صــرف  يتم 
ال تقل عن )50 ألف ريــال( لكل فصل دراســي باسم رئيس 

الوحدة، ويتم تسويتها قبل نهاية العام املالي.

وجيوز صرف سلفة مؤقتة مبوافقة معالي مدير اجلامعة 
ويتم  مــعــني،  غــرض  لتحقيق  ريـــال(  ألــف   20( تتجاوز  ال 

تسويتها فور حتقيق الغرض الذي صرفت ألجله.

المادة الحادية عشرة: 

السلفة
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يف حالة تعدد اإليـــرادات واملــصــروفــات تــودع اإليـــرادات يف 
النظامية  اإلجـــراءات  وفق  الوحدة  باسم  مستقل  حساب 
واإلنفاق  والــصــرف  التحصيل  ويتم  الــشــأن،  بهذا  املتبعة 
والرقابة املالية وفق ما تقضي به الالئحة املنظمة للشؤون 

املالية يف اجلامعات وقواعدها التنفيذية باجلامعة.

ما مل يرد فيه نص يف هذه القواعد يرجع فيه إىل اللوائح 
والنظم النافذة يف اململكة.

حق  اجلامعة  وجمللس  إقرارها،  بعد  القواعد  بهذه  يعمل 
تفسريها وتعديلها.

الـــمـــادة الــثــانــيــة 
عشرة:

حساب الوحدة
البنكي

المادة الثالثة عشرة:

اللوائح

ــة  ــع ــراب ــادة ال ــمـ الـ
عشرة:

القواعد
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