


اهلدف العام:
تسعى وحدة التوعية الفكرية من خالل برناجمها؛ إىل زيادة الوعي الفكري واالعتدال الديين والرقي األخالقي والوالء الوطين بني منسوبي 

اجلامعة وطالبها خباصة واجملتمع بعامة، بالتعاون مع القطاعات املختلفة باجلامعة. 

ارتباط الربنامج:
الوعي  الوحدة رافدًا مهمًا لنشر  الفكرية باجلامعة، واليت حتظى بإشراف معالي مدير اجلامعة. وتشكل  التوعية  الربنامج بوحدة  يرتبط 

الفكري اآلمن املرتكز على وسطية اإلسالم.
 

الرؤية:
الريادة والتميز يف تقديم أفضل األعمال اجلامعية؛ لتحقيق بيئة تعليمية واعية فكريًا.

الرسالة:
العمل بروح الفريق الواحد؛ للمساهمة يف بناء الوعي الفكري مبفهومه الواسع، وحتصني جمتمع اجلامعة ضد املخاطر اليت تستهدف الثوابت 

والقيم.

األهداف التفصيلية:
*إبراز الصورة احلقيقية لصدق انتماء طلبة اجلامعة ومنسوبيها لوطنهم ووالئهم لقيادتهم الرشيدة.

*بث روح املبادرة والتنافس بني كليات اجلامعة؛ لإلسهام يف اجلهود الوطنية يف جمال حتقيق معاني الوسطية واالعتدال.
*إتاحة الفرصة لتعرب كل كلية عن هويتها يف جماالت الوعي الفكري املختلفة.

اجملاالت:
من أهم مسات الربنامج واختصاصاته أنه يتعامل مع التوعية الفكرية بنظرة واسعة تشمل عدة جوانب، من أبرزها:

*التعايش السلمي بني أطياف اجملتمع.
*التالحم بني القيادة والشعب.

*نبذ التطرف.
*نبذ التعصب بأنواعه.

*الوعي املعريف.
*الوعي البيئي.

*الوعي االقتصادي.
*الوعي الصحي.

تطبيق الربنامج:
العلمية، وعددها )15( كلية بتطبيق الربنامج، وذلك بتنفيذ ثالث مشاركات فقط، ختتص كل مشاركة  تشارك اجلامعة من خالل كلياتها 

بتحقيق هدف من أهداف الربنامج، يتم اختيارها من اجلدول وفق التفصيل اآلتي:
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إبراز الصورة احلقيقية لصدق انتماء طلبة اجلامعة ومنسوبيها لوطنهم ووالئهم لقيادتهم الرشيدة. اهلدف األول                        	

اإلجراءات /املمارسات/ املبادرات / الربامج / 
املشروعات لتحقيق 
اهلدف احملدد أعاله

االحتفال مبناسبة وطنية

جلسة حوارية بعنوان )واجيب حنو وطين ووالة 
أمري( 

ورشة عمل بعنوان )دور األستاذ اجلامعي يف تعزيز 
األمن واملواطنة لدى طالبه(

مؤشرات اإلجناز

إشراك الطلبة يف اإلعداد والتقديم، واإلبداع 
يف فقرات االحتفال، وعدد احلضور

عدد القيم الوطنية املطروحة للنقاش، 
وعدد احلضور يف اجللسة

تطلع  أعضاء هيئة التدريس يف الكلية 
باإلعداد، وتفاعل احلضور، وكثرة 

االستيضاحات، وعدد احلضور

اجلهة املنفذة                            زمن التنفيذ  

اجلهة املسؤولة

وحدة التوعية 
الفكرية

كليات اجلامعة

كليات اجلامعة

اجلهة املساندة

كليات اجلامعة  

وحدة التوعية 
الفكرية

وحدة التوعية 
الفكرية

من                إىل

الفصل األول/ 
الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل األول

الفئة 
املستهدفة 

 

منسوبو 
اجلامعة

طلبة 
اجلامعة

أساتذة 
اجلامعة

امليزانية

نسبة 
التحقق 

وفق زمن 
التنفيذ

%

%

%

نسبة التحقق للهدف العام   =      %

بث روح املبادرة والتنافس بني كليات اجلامعة لإلسهام يف اجلهود الوطنية يف جمال حتقيق معاني الوسطية واالعتدال. اهلدف الثاني                	

اإلجراءات /املمارسات/ املبادرات / الربامج / 
املشروعات لتحقيق اهلدف احملدد أعاله

ورشة عمل بعنوان:  ) التسامح منهج احلياة (

مسابقة )من أجلك وطين نسجت حريف( يف املقالة 
والقصة القصرية والشعر

جلسة تدريبية )احلوار احلضاري ونبذ التطرف(

مؤشرات اإلجناز

إبراز أهمية التسامح، وعدد 
احلضور للورشة

عدد املتسابقني، وعدد املقاالت 
والقصص واألحباث والشعر املقدم

عدد املتدربني وكثرة االستيضاحات، 
ونتائج العصف الذهين

اجلهة املنفذة                            زمن التنفيذ  

اجلهة املسؤولة

كليات اجلامعة

وحدة التوعية 
الفكرية

وحدة التوعية 
الفكرية

اجلهة املساندة

وحدة التوعية 
الفكرية

كليات اجلامعة

كليات اجلامعة 

من                إىل

الفصل األول/
الفصل الثاني

الفصل األول/ 
والفصل الثاني

الفصل األول/
والفصل الثاني

الفئة 
املستهدفة 

 

منسوبو 
اجلامعة

طلبة 
اجلامعة

طلبة 
اجلامعة

امليزانية

نسبة 
التحقق 

وفق زمن 
التنفيذ

%

%

%

نسبة التحقق للهدف العام   =      %

اهلدف الثالث           	                                       إتاحة الفرصة لتعرب كل كلية عن هويتها يف جماالت الوعي الفكري املختلفة

اجلهة املنفذة                            زمن التنفيذ  

من                إىل
اإلجراءات /املمارسات/ املبادرات / الربامج / املشروعات 

لتحقيق اهلدف احملدد أعاله

محلة توعوية أو معرض تعريفي يعرب عن هوية الكلية 
يف جمال التوعية الفكرية )معريف، اقتصادي، صحي، 

بيئي(

جلسة حوارية بعنوان ) الوسائط اإلعالمية واألمن 
الفكري (

مواد إعالمية توعوية: )مطويات وبروشورات ورسائل 
إلكرتونية ومقاطع فيديو، وإنفوجرافيك، ولوحة فن 

تشكيلي(  تعرب املواد املقدمة عن هوية الكلية يف جمال التوعية 
الفكرية )معريف، اقتصادي، صحي، بيئي(

مؤشرات اإلجناز

إشراك الطلبة، وحيوية األفكار 
املعروضة وخروجها عن املألوف 

متضمنة أفكار الوحدة، وعدد احلضور 

عدد الوسائط اإلعالمية املطروحة 
للنقاش، وعدد احلضور

عدد املشاركات، واإلبداع والتجديد يف 
االختيار والعرض

اجلهة  املسؤولة

كليات اجلامعة

وحدة التوعية 
الفكرية

كليات اجلامعة

اجلهة املساندة

وحدة التوعية 
الفكرية 

وحدة التوعية 
الفكرية

وحدة التوعية 
الفكرية

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفئة 
املستهدفة 

 

منسوبو 
اجلامعة

طلبة 
اجلامعة

منسوبو
اجلامعة
واجملتمع

نسبة 
التحقق 

وفق زمن 
التنفيذ

%

امليزانية

نسبة التحقق للهدف العام   =      %
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آلية املشاركة والرتشح للفوز:
- تقوم كل كلية برفع برناجمها لوحدة التوعية الفكرية من خالل اختيار مشاركة واحدة، لتحقيق أحد أهداف الربنامج لتصبح جمموعة مشاركات كل كلية )3( 

مشاركات خالل العام اجلامعي، بواقع )45( فعالية توعوية على مستوى اجلامعة.
- آخر موعد لرفع جدول املشاركات، موضحًا فيها وقت التنفيذ بتاريخ:  1440/1/29هـ.

- يف نهاية العام اجلامعي يقام حفل ختامي لعرض أبرز املشاركات واألعمال الطالبية، وُيعلن عن اسم الكلية الفائزة من خالل قياس مؤشرات اإلجناز، ونسبة التحقق 
وفق زمن التنفيذ، وتقديم هذه الربامج بصفة مستمرة، والتعاون مع الوحدة يف أنشطتها املختلفة، وفق استمارة خمصصة أعدتها وحدة التوعية الفكرية.

استمارة التقييم )خمصص لكل كلية(:

يرجى  إعطاء تقديرك لكل فقرة بوضع عالمة ) / ( أسفل اخليار املناسب
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البنود

استجابة الكلية

أواًل: جمال اإلعداد واخلطة

وجود خطة سنوية لدى الكلية تتعلق بنشر الوعي الفكري

التنسيق املبكر مع الوحدة لتنظيم الربامج

إجناز املخاطبات اإلدارية الالزمة قبل تنفيذ الربنامج

أدوات الكشف اليت قدمت للطالب كانت واضحة هلم.

وجود منسق دائم للتواصل مع الوحدة

اإلعالن اجليد يف وقت مبكر عن كل فعالية

جودة اختيار مقدمي الربامج بالتنسيق مع الوحدة

ثانيًا: جمال التنفيذ والتنظيم

جتهيز املكان املناسب لتنفيذ الربنامج.

اختيار األوقات اجليدة لتنفيذ الربنامج

احلضور يف حدود األعداد املستهدفة

االلتزام بالتعليمات املنظمة لتنفيذ الربامج الصادرة عن الوحدة

مشولية وتنوع الربامج املقدمة يف الكلية

ثالثًا: جمال احملتوى املعريف

حمتوى الربامج ذو ارتباط وثيق بأهداف التوعية الفكرية.

حمتوى الربامج عميق ويعاجل قضايا جوهرية.

حمتوى الربامج ممتع وجذاب للفئة املستهدفة

حمتوى الربامج حديث ومبين على دراسات علمية

اخلربات  من  استفادوا  قد  الطالب/الطالبات  أن  الكلية  تعتقد  مدى  أي  إىل 
املقدمة يف برامج وحدة التوعية الفكرية ؟

)فائدة كبرية(  )فائدة متوسطة(   )فائدة ضعيفة(   )عديم الفائدة(

إىل أي مدى تعتقد الكلية أن برامج وحدة التوعية الفكرية قد قدمت خربات 
متنوعة للطلبة احلاضرين  فيها ؟

)خربات كثرية(  )خربات متوسطة(  )خربات ضعيفة(  )مل يقدم شيئًا(

إىل أي مدى أنت مقتنع مبا تقدمه برامج وحدة التوعية الفكرية من خربات 
ومعلومات للطلبة؟

)قناعة تامة(  )قناعة متوسطة(  )قناعة ضعيفة(  )غري مقتنع(

إىل أي مدى تعتقد الكلية أن برامج وحدة التوعية الفكرية مهمة للطالب / 
الطالبات ؟

)أهمية كبرية(   )أهمية متوسطة(   )أهمية ضعيفة(   )غري مهم(

نرجو اإلجابة حبرية تامة على األسئلة اآلتية:
التوعية  أو تراها جيدة وإجيابية يف برامج وحدة  اذكر أفضل األشياء اليت أعجبتك 

الفكرية .
..................................................................................................

اذكر األشياء اليت مل تعجبك وتود تغيريها يف برامج وحدة التوعية الفكرية. 
..................................................................................................

هل تعتقد أن برامج وحدة التوعية الفكرية قد أفادت بعض الطلبة أكثر من غريهم؟  
وضح ذلك.

..................................................................................................

أمام  الفكرية  التوعية  وحدة  برامج  تضعها  اليت  وجدت(  )إن  التحديات  أبرز  حدد 
القائمني عليها  والطلبة.

..................................................................................................

ما العقبات اليت تعرتض تطبيق برامج وحدة التوعية الفكرية داخل اجلامعة؟
..................................................................................................

كيف ميكننا تطوير برامج وحدة التوعية الفكرية؟
..................................................................................................

نرجو التكرم بوضع دائرة حول التقدير املناسب العتقاداتكم الشخصية:

Fekriah@kfu.edu.sa           0135898340


