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 ( -3- جامعة واعيةمشروع ) 

 هـ1440-هـ1439للعام الدراسي 
 

 إعداد وتنظيم 

 وحدة التوعية الفكرية 

 بوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية
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 املشروع: مقدمة

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد :احلمد هلل والصالة والسالم على 

يف  منطلقا من دور اجلامعة الريادي جامعة األمري سطام بن عبدالعزيزجاء تأسيس وحدة التوعية الفكرية يف 

املشاركة بفاعلية يف محاية فكر الشباب ، وتوعيتهم ، ووقايتهم من األفكار الضالة اهلدامة ، واملشاركة 

 كار الضالة ، وطرق الوقاية منها . بإجيابية يف توعية اجملتمع باألف

 الوقائية لألساليب النوعي والتطوير والطالبات، للطالب ريكالف البناء يف الريادة بتحقيق الوحدة تهتمإذ 

 املشاريع خالل من واجملتمع اجلامعة خدمة إىل إضافة وأدواتها، ومظاهرها املنحرفة األفكار من العالجية

 ومظاهرهما، ومؤثراتهما والتطرف الغلو أسباب تعاجل اليت والربامج والفعاليات والدراسات العلمية واألحباث

 .الشباب لدى الوطين واالنتماء الوالء قيم تدعيم يف واإلسهام

: واملتعلقة بوزارة التعليم ( حيث أن من أهداف اخلطة2030وهي بهذا النهج تتوافق مع خطة التحول الوطين )

نص اهلدف االسرتاتيجي اخلامس على: )تعزيز قد جيابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن( وقيم اإل)ترسيخ ال

 القيم واملهارات األساسية للطلبة(

التوعية الفكرية إىل بناء مشروع متكامل ميثل خطتها الزمنية لرباجمها يف العام الدراسي وقد اجتهت وحدة 

األفكار  مكافحة على قادر واٍع جامعي . يهدف إىل جمتمع (-3- مشروع جامعة واعية)هـ وهو 1439/1440

 األفكار ضد وحتصينه اجلامعي للطالبالوسطي،  اإلسالمي والسلوك الفكر من خالل ترسيخ املنحرفة

 والوطنية، الشرعية والثوابت القيم تؤكد اليت والفعاليات الربامج من عدد خالل من املنحرفة والسلوكيات

 . واستقراره الوطن أمن يف فاعال فردًا ليكون

ويسرنا أن نتقدم بأمجل عبارات الشكر والتقدير ملعالي مدير اجلامعة على دعمه غري احملدود للوحدة 

ر موصول لسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية على تشجيعه املستمر ودعمه وبراجمها ، والشك

 املتواصل ، وألصحاب السعادة وكالء اجلامعة وقادتها .

سائلني املوىل القدير أن يوفقنا إىل تقديم ما يسهم يف رعاية أبنائنا الطالب ومحاية أفكارهم وتوجيهها ملا 

 ينفع دينهم ووطنهم .
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 رؤية املشروع :

جمتمع جامعي واٍع قادر على مكافحة أي فكر تنطلق رؤية املشروع من رؤية وحدة التوعية الفكرية، وهي: )

 .(منحرف

 رسالة املشروع :

الفكر والسلوك اإلسالمي للطالب اجلامعي وحتصينه ضد األفكار والسلوكيات املنحرفة من خالل عدد ترسيخ 

تؤكد القيم والثوابت الشرعية والوطنية ، ليكون فردًا فاعال يف أمن الوطن من الربامج والفعاليات اليت 

 واستقراره .

 شعار املشروع الثالث:

 

 أهداف املشروع :

 به. والتمسك احلنيف للدين االنتماء روح تعزيز -1

 . اهلل معصية غري يف األمر لوالة والطاعة السمع على مبدأ التأكيد -2

 الثوابت لزعزعة تبث اليت العقائدية والشبهات الفكرية االحنرافات من اجلامعة وطالبات طالب وقاية -3

 . البالد هذه عليها قامت اليت

 الشرعي املفهوم وبيان وسلوكيا فكريا املنحرفون حرفها اليت اخلاطئة الفكرية املفاهيم تصحيح -4

 . الصحيح

 الذي مييز احلق من الباطل . الناقد التفكري مهارات تنمية -5

 املبكر والكشف التطرف ملواجهة والدراسات البحوث اجراء على اجلامعة يف والباحثني اخلرباء تشجيع -6

 .عنه
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 فكرة املشروع :

اجلامعة يف تنفيذ هذه  كليات بني تنافسية مسابقة املشروع حيوي برامج علمية وثقافية وتدريبية ، وهو ميثل

 التنفيذ يف األفضل يف كل كلية لتقييم فيها واملشاركة الربامج تنفيذ ودرجات نقاط الربامج حيث ُتجمع

 اجلامعة مدير معالي يرعاه خاص حفل يف احلاصلة على الدرجات املميزة الكليات يتم تكريم ثم . واملشاركة

 .قرب نهاية العام الدراسي

 وطالبات اجلامعة. يطبق براجمه على طالب1439/1440للعام الدراسي  الثالثةويف نسخة املشروع 

  املشروع :حماور 

 الدورات التدريبية : الربنامج األول:

 :بالربنامجالتعريف 

 يقدمها جمموعة من املتخصصني من داخل اجلامعة وخارجها . يف التوعية الفكرية دورات تدريبية

 :الربنامجأهداف 

 املالئم ملا مير به الوطن من حتديات فكرية . اإلعداد وإعدادهبالطالب اجلامعي  النهوض -1

 .البحثية وقدراتهم املتدربنيالطالب  لدى التأملي التفكري مهارات تنمية -2

 الفكرية وطريقة التعامل معها . باملستجدات املتدربنيالطالب  وعي تنمية -3

املدربني يف تطوير قدرات الطالب املتدربني يف التفاوض  ومهارات ومعارف خربات من االستفادة -4

 واحلوار .

 .للتحاور حول األسئلة الشائكة يف نظرهم واإلجابات املقنعة هلمإتاحة الفرصة للطالب املتدربني  -5

 :من الربنامجاملستهدفون 

مع التأكيد ، طالبًا 25وال ينقص عن يف كل دورة  طالبًا (40)جمموعة من الطالب يف كل كلية ال يزيد عددهم على 

 على حتري الدقة يف االختيار للشرائح الطالبية اليت ستحقق الفائدة املرجوة من الدورة . 
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 : ربنامجتنفيذ الآلية 

  وحدة  ، ويتوىل منسقلكل كلية نياملدرب أمساءويف املشروع الدورات اليت ستنفذ  عناوينحتديد مت

 .املدربيف الكلية التنسيق مع التوعية الفكرية 

  الدورة : ساعتان.مدة 

  للطالب املشارك حضور شهادةمتنح وحدة التوعية الفكرية  . 

 بعد نهاية كل دورة ، وترسل التوثيق ) خاص بالطالب(توثيق الربنامج بالصوت والصورة تتوىل الكليات

 .مباشرة إىل وحدة التوعية الفكرية

 مقر الدورة وجتهيزه مبا يستلزم من أدوات وأجهزة. تتوىل الكليات تهيأة 

 .ُيكلف مقدم الدورة بالتقييم وفق االستمارة املعدة من قبل وحدة التوعية الفكرية 

 حلقات النقاش : : الربنامج الثاني

 التعريف بالربنامج:

يف التوعية الفكرية يتوىل إدارتها كل حلقة جمموعة من أعضاء هيئة التدريس املرشحني من وحدة   حلقات نقاش

 التوعية الفكرية.

 أهداف الربنامج:

 اإلعداد املالئم ملا مير به الوطن من حتديات فكرية  بالطالب اجلامعي وإعداده النهوض -1

 البحثية. استنهاض قدراتهمالطالب وتنمية   لدى التأملي التفكري مهارات تنمية -2

 الفكرية وطريقة التعامل معها . الطالب  باملستجدات وعي تنمية -3

 إتاحة الفرصة للطالب للتحاور حول األسئلة الشائكة يف نظرهم واإلجابات املقنعة هلم . -4

 املستهدفون من الربنامج:

ع يف كل حلقة نقامش (طالبًا25ن )وال يقل ع طالبًا( 40)جمموعة من الطالب يف كل كلية ال يزيد عددهم على 

 .  ستحقق الفائدة املرجوة من املشاركة التأكيد على حتري الدقة يف االختيار للشرائح الطالبية اليت

 آلية تنفيذ الربنامج :
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  ويتوىل منسق ،  لكل كلية وأمساء املدربنييف املشروع اليت ستنفذ  حلقات النقاشعناوين حتديد مت

 الفكرية يف الكلية التنسيق مع مقدم الربنامج.وحدة التوعية 

 ساعتني: ال تزيد على لقةمدة احل . 

 .  متنح وحدة التوعية الفكرية شهادة حضور للطالب املشارك 

 حلقةوترسل التوثيق بعد نهاية كل  ،) خاص بالطالب( تتوىل الكليات توثيق الربنامج بالصوت والصورة 

 مباشرة إىل وحدة التوعية الفكرية.

 وجتهيزه مبا يستلزم من أدوات وأجهزة. لقةتتوىل الكليات تهيأة مقر احل 

 بالتقييم وفق االستمارة املعدة من قبل وحدة التوعية الفكرية. لقةكلف مقدم احلُي 

 احملاضرة   :: الربنامج الثالث 

 التعريف بالربنامج:

 داخل اجلامعة وخارجها .حماضرات  يف التوعية الفكرية يقدمها جمموعة من املتخصصني من 

 أهداف الربنامج:

 اإلعداد املالئم ملا مير به الوطن من حتديات فكرية . بالطالب اجلامعي وإعداده النهوض -1

 البحثية. الطالب وتنمية  استنهاض قدراتهم لدى التأملي التفكري مهارات تنمية -2

 الفكرية وطريقة التعامل معها . الطالب  باملستجدات وعي تنمية -3

 إتاحة الفرصة للطالب للتحاور حول األسئلة الشائكة يف نظرهم واإلجابات املقنعة هلم . -4

 املستهدفون من الربنامج:

 الطالب يف كل كلية ، ومنسوبوها ، وميكن فتح اجملال حلضور  مجهور من اجملتمع .

 آلية تنفيذ الربنامج :

  ويتوىل منسق وحدة ني فيها ، وأمساء املشارك يف املشروععناوين احملاضرات  اليت ستنفذ حتديد مت

 .اضرةالكلية التنسيق مع مقدم احمل التوعية الفكرية يف

 شاملة إللقاء احملاضرة واملداخالت وأسئلة الطالب( مدة احملاضرة : ال تزيد على مخس وأربعني دقيقة( . 
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 خاص للطالب( تتوىل الكليات توثيق الربنامج بالصوت والصورة( . 

 بالتقييم وفق االستمارة املعدة من قبل وحدة التوعية الفكرية. احملاضرةقدم ُيكلف م 

 : لكرتونيةاإلاملسابقة الثقافية : رابعالربنامج ال

 التعريف بالربنامج:

من خالل  اليت تسعى الوحدة إىل حتقيقها مسابقة ثقافية فكرية تهتم بتنمية املعارف واملهارات الفكرية

 :ثالثة جماالت

وأجب:عبارة عن مشهد مرئي يتم اختياره من قبل وحدة التوعية الفكرية وإعداد أسئلة شاهد  -1

 عليه .

: عبارة عن مادة مسموعة يتم اختيارها من قبل وحدة التوعية الفكرية وإعداد ترمسابقة التو -2

 أسئلة عليها .

وإعداد أسئلة يتم اختيارها من قبل وحدة التوعية الفكرية اقرأ وأجب:عبارة عن مادة مقروءة   -3

 . اعليه

 منوذج إلكرتوني يف موقع الوحدة. وتكون اإلجابات يف 

 أهداف الربنامج:

 االستفادة من حب الطالب للتنافس لتنمية جمموعة من املعارف واملهارات لديهم . -1

 تعريف الطالب على عدد من ممارسات اجملموعات املنحرفة والضالة لتقوية جانب املناعة لديهم . -2

 ح املبادرة حلماية الوطن يف نفوس الطالب من خالل تنمية الوعي بوسائل مساعدة رجال األمن .تنمية رو -3

 تنمية التفكري الناقد لدى الطالب . -4

 إطالع الطالب على اجلهود واملشاريع العلمية اليت تقدمها بالدنا الغالية يف مكافحة األفكار املنحرفة. -5

 ملء وقت الطالب بالنافع املفيد . -6

 املستهدفون من الربنامج:

 . البكالوريوس أم الدراسات العلياالدبلوم أم  اجلامعة . سواء طالبوطالبات مجيع طالب 
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 : آلية تنفيذ الربنامج 

  إلكرتونييتم إعالن رابط املسابقة يف موقع وحدة التوعية الفكرية  وتكون األسئلة عرب منوذج . 

 اجلامعة  ةاملذكورة يف موقع وحدة التوعية الفكرية والتابع ملوقع وكال اإلجابة عن مجيع األسئلة

 للشؤون التعليمية واألكادميية.

 :  جوائز املسابقات 

 قسم الطالبات قسم الطالب ) شاهد وأجب( اإللكرتونية املسابقة الثقافية 

 ريال  3000 ريال  3000 األول 

 ريال  2500 ريال  2500 الثاني

 ريال 2000 ريال 2000 الثالث 

 ريال 1500 ريال 1500 الرابع

 ريال 1000 ريال 1000 اخلامس

   

   (اقرأ وأجباملسابقة الثقافية اإللكرتونية )

 ريال  3000 ريال  3000 األول 

 ريال  2500 ريال  2500 الثاني

 ريال 2000 ريال 2000 الثالث 

 ريال 1500 ريال 1500 الرابع

 ريال 1000 ريال 1000 اخلامس

   (التويرت: األمن سبيلنااملسابقة الثقافية اإللكرتونية ) 

التوعية  يف( أسئلة 10الدراسي ويكن جملموع العام )( أسئلة يف الفصل 5عدد أسئلة املسابقة )

( طالب لكل 3لعدد )و لكل فائز. ( ريال تصرف300الفكرية، وقيمة جائزة كل مسابقة )

 ( ريال 9000ة املسابقات )مسابقة  فيكون جمموع قيم

 ريال 60000 اجملموع
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  ملشروعاميزانية: 

ريال( مائتان وسبعني ألف ريال وتصرف ضمن  270,000( ب)3امعة واعية )جلتقدر ميزانية املشروع الثالث 

 اجملاالت التالية:

 ملحوظات التكلفة الربنامج م
   ريال 128000 البرامج العلمية والثقافية والتعليمية  .1

تكاليف جوائز المسابقات على مستوى الكليات   .2
 والجامعة 

  ريال  60000

   ريال 30000 لمشروعمساندة للكليات لتنفيذ اتكاليف   .3

  ريال 520000 حفل التكريم  .4

  (ريال ألف وسبعون تانمائريال ) 270,000 المجموع  .5

 

  ) هـ1439/1440جدول زمين بربامج ) مشروع جامعة واعية 

  بالربامج التاليةعلى مدار العام يكون جمال التنافس بني الكليات  : 

حلقة  دورة

 نقاش

 املسابقات املسابقة الثقافية حماضرة

 3 يشارك الطالب مباشرة عن طريق الرابط اإللكرتوني 1 2 2

 اجلدول الزمين حسب الربامج بتنفيذ كلية كل تلتزم . 

  من اجلوانب اإلبداعية للكلية على أن يتم  املشروع ، وتعد هذه اإلضافةللكلية أن تضيف ما تراه حمققا هلدف

 التنسيق يف ذلك مع وحدة التوعية الفكرية .

 . تتوىل الكليات توثيق الربنامج بالصوت والصورة 

  تلتزم كل كلية تكليف ممثل هلا لتنسيق تطبيق الربنامج مع املنفذين للربامج وحضور االجتماع

 التوعية الفكرية باجلامعةالتنسيقي مع وحدة 

  يعترب يف تقويم للكليات جودة التوثيق وإعداد برنامج رقمي للمشروع 
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 لتنفيذ املشروع: املدة الزمنية 

 أواًل( الدورات التدريبية:

الدورات التدريبية في الكليات تنفذ خالل ثمانية أسابيع بداية من األسبوع الثالث من العام الدراسي وذلك حسب الجدول 
 المحدد لكل كلية مع المدرب ومادة التدريب.

 ثانياً( حلقات النقاش:

تقدم حلقات النقاش على مدار العام بداية من األسبوع الرابع على أن ينتهي تنفيذها قبل االختبارات النهائية للفصل الثاني بشهر، 
 موضوع حلقة النقاش.وذلك حسب الجدول المحدد لكل كلية مع المدرب و 

 حاضرات:ثالثًا(الم

في الكليات تقام المحاضرات على مدار العام بداية من األسبوع الثالث على أن ينتهي تنفيذها قبل االختبارات النهائية للفصل 
 الثاني بشهر

 :موضوعات الدورات وحلقات النقاش  

 وهي كما يلي:والطالبات تم تحديد موضوعات الدورات وحلقات النقاش المقدمة للطالب 

 الباتحلقات نقاش فكرية للط اتلبادورات علمية للط حلقات نقاش فكرية للطالب للطالب دورات علمية
 قيم فكرية دالئل المواطنة الصالحة أبرز التحديات التي تواجه الشباب نبذ العصبية والعنصرية

تطبيقات لحفظ الضروريات  معالم اإللحاد في الشبكة العنكبوتية منهج اإلسالم في التسامح
 الخمس

 دور األسرة في تنشئة األبناء فكريا

معالم اإللحاد في الشبكة  مظاهر الفكر المنحرف الحوار وأثره في تحقيق األمن حقيقة ومفهوم التعايش
 العنكبوتية

 الحوار وأثره في تحقيق األمن مهارات التفكير الناقد األمن الفكري وتعزيز االنتماء الوطني قيم فكرية
 الوسطية في اإلسالم حقيقة ومفهوم التعايش دالئل المواطنة الصالحة مظاهر الفكر المنحرف
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 :منفذو برنامج الدورات وحلقات النقاش من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 كليات شطر الطالب:  أواًل(

 البرنامج المدرب الكلية م
1.  

 بالخرج كلية إدارة األعمال

   
   
   
   

2.  

 كلية التربية بالخرج

   
   
   
   

    بالخرج كلية العلوم الصحية التطبيقية  .3
    بالخرج كلية هندسة وعلوم الحاسب اآللي  .4
    بالخرج كلية الهندسة  .5
    بالخرج عمادة السنة التحضيرية  .6
    بالخرج كلية طب األسنان  .7
    بالخرج كلية الطب  .8
    كلية الصيدلة بالخرج  .9
    بالخرج كلية المجتمع  .11
    بالخرجكلية العلوم والدراسات اإلنسانية   .11
    كلية التربية بوادي الدواسر  .12
    كلية إدارة األعمال بالحوطة  .13
    كليات األفالج  .14
    كلية الهندسة بوادي الدواسر  .15
    كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر  .16
    بالسليلكلية العلوم والدراسات اإلنسانية   .17
    بوداي الدواسر كلية العلوم الطبية التطبيقية  .18
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 :شطر الطالباتكليات   أواًل(
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 استمارات التقييم

 دورة تدريبية تقييم استمارة  أواًل( 

 الكلية :

 :  بالكلية منسق التوعية الفكرية

 اسم الدورة :                                           يوم وتاريخ التنفيذ :

الدرجة  التقييممادة  م

 الكاملة

 ملحوظات املستحقة

   5 مكان التنفيذ وجاهزيته  .1

   3 عدد الطالب املشاركني يف التنظيم  .2

تهيئة املكان تدريبيا : أوراق ، أجهزة ،   .3

 جمموعات ، لوحات تعريف باملشاركني ...

5   

   10 عدد الطالب املستفيدين  .4

   2 وضوح املظهر التنظيمي  .5

   5 للربنامجالدعاية   .6

   30 اجملموع  .7

 

 : مقدم الدورة التدريبية

 االسم                                      التوقيع 
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 حلقة نقاش تقييم ستمارة اثانيًا( 

 الكلية :

 منسق التوعية الفكرية  :

 :                                           يوم وتاريخ التنفيذ : احللقةاسم 

الدرجة  التقييم مادة م

 الكاملة

 ملحوظات املستحقة

   5 مكان التنفيذ وجاهزيته  .1

   3 عدد الطالب املشاركني يف التنظيم  .2

تهيئة املكان تدريبيا : أوراق ، أجهزة ،   .3

 جمموعات ، لوحات تعريف باملشاركني ...

5   

   10 عدد الطالب املستفيدين  .4

   2 وضوح املظهر التنظيمي  .5

   5 للربنامجالدعاية   .6

   30 اجملموع  .7

 

 :مقدم حلقة النقاش

 االسم                                      التوقيع 
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 ستمارة تقييم حماضرةا ثالثًا(

 الكلية :

 منسق التوعية الفكرية  :

 :                                           يوم وتاريخ التنفيذ :  اسم احملاضرة

الدرجة  التقييممادة  م

 الكاملة

 ملحوظات املستحقة

   3 مكان التنفيذ وجاهزيته  .1

   2 عدد الطالب املشاركني يف التنظيم  .2

   10 عدد الطالب املستفيدين  .3

   5 عدد أعضاء هيئة التدريس احلاضرين   .4

   2 التواصل مع اجملتمع اخلارجي  .5

   3 وضوح املظهر التنظيمي  .6

   5 الدعاية للربنامج  .7

   30 اجملموع  .8

 

 :مقدم احملاضرة

 االسم                                      التوقيع 

  



 

16 
 

 استمارة التقييم النهائية لدرجات مشاركة الكلية خامسًا( 

 الكلية :

 منسق التوعية الفكرية  :

الدرجة  مادة التقييم م

 الكاملة

 ملحوظات املستحقة

ترصد درجة الكلية يف كل فعالية ثم   30 تنفيذ الدورات   .1

  30 تنفيذ حلقات النقاش  .2 تقسم الدرجة على عدد الفعاليات 

  30 تنفيذ احملاضرات   .3

املسابقة الثقافية   .4

 الثالث املتنوعة

درجة ، الثاني 30األول املركز   90

 10الرابع  15درجة، الثالث 20

 5اخلامس 

تواصل الكلية مع   .5

 الوحدة 

ُترصد أوال بأول من بداية العام   20

 الدراسي 

   200 اجملموع  .6

 جلنة التقييم :

 التوقيع                        االسم              

  مالحظة: الربامج اإلبداعية اليت تبتكرها الكلية بالتنسيق مع الوحدة يتم احتسابها بعد

 مقارنة مجيع ما يُنفذ يف الكليات ، وترصد الدرجة .

  بعد احتساب عدد املشاركني يف املسابقة الثقافية من كل كلية تضاف نقاط قوة لتقييم

 الكلية 
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 التوعوية من منسوبي اجلامعة ني يف برنامج الدورات التدريبيةبيان باملشارك

 الكلية  الدرجة العلمية  االسم  م

 الرتبية باخلرج أستاذ  أ.د خالد بن إبراهيم الدبيان  .1

 الدواسر كلية الرتبية بوادي استاذ مساعد مطر السهلي د. خالد بن  .2

 الرتبية باخلرج أستاذ مشارك د فهد بن علي العندس  .3

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د تركي بن خالد الظفريي  .4

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد د عبدالسالم بن عمر الناجي  .5

 باخلرجالرتبية  أستاذ مساعد د. محد بن عبداهلل القميزي  .6

 طب األسنان باخلرجكلية  أستاذ مشارك د حممد بن سامل املهيزع  .7

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد د. حممد بن مقبل املقبل  .8

 كلية هندسة وعلوم احلاسب أستاذ مساعد د.عبداهلل بن عبدالعزيز البهدل  .9

 بيان باملشاركني يف برناجمي احملاضرات التوعوية من منسوبي اجلامعة

 الكلية  الدرجة العلمية  االسم  م

 الرتبية بوادي الدواسر أستاذ مشارك  د ناصر بن حممد آل عشوان   .1

 الرتبية باخلرج  أستاذ مساعد  د عبداهلل بن حممد العسكر  .2

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د خالد بن عبدالرمحن العسكر  .3

 والدراسات اإلنسانية باألفالج كلية العلوم أستاذ مشارك  عمار الدوسرىبن نايف د.   .4

 الرتبية باخلرج أستاذ مشارك د عبدالرمحن بن عبدالعزيز اجلريوي  .5

 العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم أستاذ مساعد د أمحد بن عبدالعزيز الشثري  .6

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د فيصل بن عبدالرمحن الشدي  .7

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  اجلمعاند عبداهلل بن محد   .8

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د مبارك بن عبيد احلربي  .9

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د عبدالرمحن بن عبيد الرفدي   .10

 العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم أستاذ مساعد د. عبداهلل بن حسن احلبجر  .11

 الرتبية بوادي الدواسر  مساعدأستاذ  د. سعد بن حممد التميمي  .12

 الرتبية باخلرج حماضر أ.عبدالرمحن  بن حممد الفواز  .13
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 التوعوية من منسوبي اجلامعةني يف إدارة حلقات النقاش بيان باملشارك

 الكلية  الدرجة العلمية  االسم  م

 الدواسر كلية الرتبية بوادي استاذ مساعد د. خالد بن مطر السهلي  .1

 الرتبية باخلرج أستاذ مشارك بن علي العندس د فهد  .2

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د تركي بن خالد الظفريي  .3

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد د عبدالسالم بن عمر الناجي  .4

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد د. ثالب بن عبداهلل الشكره  .5

 الدواسر الرتبية بوادي أستاذ مشارك د ناصر بن حممد آل عشوان  .6

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد  د عبدالرمحن بن عبيد الرفدي  .7

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد د عبداهلل بن حممد العسكر  .8

 الرتبية باخلرج أستاذ مشارك  د خالد بن هدوب املهيدب  .9

 هندسة وعلوم احلاسب أستاذ مساعد  د. خالد بن عبدالرمحن النويصر  .10

 عمادة شؤون الطالب حماضر احلمداءأ مجال بن محد   .11

 هندسة وعلوم احلاسب حماضر أ. شباب بن علي الغامدي  .12

 هندسة وعلوم احلاسب حماضر أ. عبدالرمحن بن سعود السيف  .13
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 لقسم الطالبات اجلامعة ات يف الربنامج من منسوباتبيان باملشارك

 الكلية  الدرجة العلمية  االسم  م

 اخلرجالرتبية ب مشاركاستاذ  العلي  العزيزعبد نورة بنت د   .1

 الرتبية باخلرج استاذ مساعد د.نوف بنت  ناصر التميمي   .2

 عمادة شؤون الطالب أستاذ مساعد د. دالل بنت خالد املطريف  .3

 الرتبية باخلرج استاذ مساعد د.نوره بنت عبداهلل الغمالس  .4

 باخلرجالرتبية  استاذ مساعد د.منريه بنت صاحل العسكر  .5

 الرتبية باخلرج أستاذ مساعد د.مي بنت صاحل القاسم  .6

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية أستاذ مساعد د.سحر بنت حسني املالكي  .7

 العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم أستاذ مساعد د. حصه بنت سعود اهلزاني  .8

 الرتبية بالدمل مساعدأستاذ  د.شريفة بنت إبراهيم ال طالب  .9

 الرتبية بالدمل أستاذ مساعد بنت عبدالعزيز املربد د. ابتهال  .10

 الرتبية بالدمل حماضرة أ.حمسنه بنت حممد القرني  .11

 الرتبية باخلرج حماضرة أ.مها بنت حممد اخلطيب  .12

 الرتبية باخلرج معيده احلويطان راشد بنت نوره.أ  .13

 

 


