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 لتعز�ز�قيم�الوسطية�واالعتدال�ب�ن�طلبة�املع�د�وإبراز�ج�ود�اململكة�العر�ية�السعودية����خدمة�اللغة�العر�ية�ا��رم�ن�الشر�ف�ن:�والندوات أوال:�املحاضرات 

  

  

  الوقت  الفئة�املس��دفة  م�ان�ال�شاط  املحاضر  اسم�ال�شاط  الرقم

  االول الدرا����لفصل�ا  طالباتو طالب�  املص���واملكتبة  عبد�الكر�مالد/أحمد�  أ�مية�األمن�الفكري����استقرار�املجتمع  ١

  االول الدرا����لفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  رودي�طد/عادل�امل  خطر�االنحراف�الفكري�ع���الفرد�واملجتمع  ٢

  االول الدرا����لفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  د/عاصم�أبا�حس�ن  صوره�ومف�ومھ�والتحذير�منھاإلر�اب�  ٣

  االول الدرا����لفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  د/مالك�حس�ن�  وخطورتھ�ع���املسلمالتكف���  ٤

  االول الدرا����لفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  الشيخ�ظافر�األسمري   الوسطية����اإلسالم  ٥

  االول الدرا����لفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  د/محمد�النوفل  املشبو�ة�ع���األمن�الفكري �خطر�املواقع�االلك��ونية  ٦

  الدرا����الثا�يلفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  الش�را�يمحمد��أ.  �التحذير�من�الغلو�واإلر�اب  ٧

٨  
عميد�مع�د�العلوم�  والطالبات�طالبلللقاء�مع�عميد�املع�د�توج��ات�

  اإلسالمية�والعر�ية

  الدرا����الثا�يلفصل�ا طالب�وطالبات  واملكتبةاملص���

  الدرا����الثا�يلفصل�ا طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  أ.�ع���السم��ي�  داب�طالب�العلمآ  ٩

١٠  
  العر�ية�السعودية�����شر�اللغة�العر�يةدور�اململكة�

  ���العالم�اإلسالمي

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  أ.�ع���العتي��

١١  
�ا��رم�ن� �خدمة ��� �السعودية �العر�ية �اململكة ج�ود

  الشر�ف�ن

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  طالب�وطالبات  املص���واملكتبة  أ.�نايف�ا��ر�ي



 

٢ 
 

 :
ً
  �:ع���الفرد�واملجتمعه�ر و�والتطرف�وأثلتحذير�من�الغلاعتدال�و من���ا��معة�لتعز�ز�الوسطية�واال �ثانيا

  

  

  

 

 

 

 

 

  الوقت  الفئة�املس��دفة  م�ان�ال�شاط  املحاضر  ال�شاط�اسم  الرقم

١  

  

  

  

  

  

  

١� �لتعز�ز�. �مواضيع �لطرح �من���ا��معة سيخصص

�اإلر�اب� �نبذ �ع�� �وا��ث �واالعتدال الوسطية

�وأ�مية� �األ والتطرف �و�يان����استقرار�املجتمعمن ،

أنواع�أن�اإلسالم�دين�الوسطية�واالعتدال�ومحار�ة�

  أش�ال�وصور�اإلر�اب�والتطرف.�و 

٢� �من���. �السيخصص �ل�سليط ع����ضوءا��معة

ج�ود�اململكة�العر�ية�السعودية����خدمة�ا��رم�ن�

  الشر�ف�ن.

ــــة� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء��يئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعضــ

  التدر�س�والطالب

  يوم�ا��معة�من��ل�أسبوع  طالب  املص��



 

٣ 
 

 ثا 
ً
 لتنمية�م�ارات�طالب�وطالبات�املع�د:�الورش�التدر��ية:�لثا

  املحاضر  الدورةاسم�  الرقم
الفئة�

  املس��دفة
  الوقت  امل�ان

١  
�ودوره �الناقد �األمن��التفك�� ��عز�ز ��

  �الفكري�لدى�الطلبة

  األسبوع�األول�من�ر�يع�األول   املص���واملكتبة  الباتططالب�و   د/�أحمد�العبد�الكر�م

٢  
ام�ن�يصا���ن�ب��أ.  التصميم�وا��رافيك�وا��طوط�

  أحمد

  األسبوع�الثا�ي�من�صفر  معمل�ا��اسب  طالب

٣  
�جمادى�  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   ل�أحمدقيد/ع  تنمية�ال��صية� �من �الثالث األسبوع

  األول 

٤  
�جمادى�  املص���واملكتبة  طالب�وطالبات  يد�آل�رفيععس.�أ  م�ارات��عليم�اللغة�العر�ية �من �الثا�ي األسبوع

  الثا�ي�

  األسبوع�الثا�ي�من�رجب  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   د/�عادل�املطرودي  ر�عةسال�ةالقراء  ٥

  األسبوع�الثا�ي�من�رجب  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   ع���السم��ي أ.�  اإللقاءم�ارات�  ٦

  

  

  

  

  

  



 

٤ 
 

  
ً
 :الثقافية�:�املسابقاترا�عا

  الوقت  امل�ان  الفئة�املس��دفة  اسم�املسابقة  الرقم

  الدرا����األول لفصل�ا  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   �الكر�م�القرآنحفظ�  ١

  الدرا����األول لفصل�ا  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   النبو�ة�السنةحفظ�  ٢

  الدرا����األول لفصل�ا  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   مسابقة�ا��ط�العر�ي  ٣

  الدرا����األول لفصل�ا  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   مسابقة�فن�االلقاء  ٤

  الدرا����األول لفصل�ا  املص���واملكتبة  طالباتطالب�و   األجمل����القراءة�تالصو مسابقة�  ٥

٦  

  ت��يص:مسابقة�أفضل�

ـــاب .١ ــ ـــ���كتـ ــ ـــــان�وا��نـــــــان��ــ ـــــروح�والر�حـ الــ

ـــ��ة� املواقـــــف�التار�خيـــــة�املشـــــرفة�والســ

ـــــر�ف�ن� ـــــرم�ن�الشــ ـــــادم�ا��ــ ـــــرة�ا��ــ العطــ

ــلمان ــ ــــك�سـ ــــا���ال�امللـ ــــليمان�شملعـ يخ/ســ

 أبا�ا��يل

�واإلمامة��كتاب .٢ �ا��ماعة مف�وم

� �لزوم�ما �ا��روج�ووجوب وحرمة

�ل�ع �الكتاب �ضوء ��� السنة�و �ما

�الشيخ� �ملعا�� �الصا�� �السلف ومن��

  سليمان�أبا�ا��يل

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  واملكتبةاملص���  طالباتطالب�و 

٧  
مسابقة�أفضل�مقالة�عن�مم��ات�اململكة�

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  املص���واملكتبة  طالب�وطالبات  العر�ية�السعودية�



 

٥ 
 

٨  

�عبد� �بن �سلمان �امللك �إ�� �حب رسالة

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  املص���واملكتبة  طالب�وطالبات  -حفظھ�هللا–العز�ز�

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  املص���  طالب�  خطمسابقة�أجمل�  ٩

١٠  
  مسابقة�فن�اإللقاء�

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  املص��  طالب

١١  
  مسابقة�أفضل�طبق

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  املكتبة  طالبات

١٢  
  مسابقة�تز��ن�الفصول 

  الدرا����الثا�يلفصل�ا  الفصول   طالبات

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

٦ 
 

  
ً
 :النقاش�لتعز�ز�األمن�الفكري�لدى�الطلبةحلقات�:�خامسا

  اسم�ال��نامج  الرقم
الفئة�

  املس��دفة
  الوقت  امل�ان

١  
�األمن� ��عز�ز ��� �والطالبة �الطالب دور

  الفكري�

طالب�

  طالباتو 

املص���

  واملكتبة

  الدرا����األول لفصل�ا

٢  
�األمن ��عز�ز ��� �ودورة �الناقد �التفك��

  الفكري�لدى�طلبة�املع�د

طالب�

  طالباتو 

املص���

  واملكتبة�

  الدرا����األول لفصل�ا

٣  
��عز�ز�األمن� ��� �التدر�س �عضو��يئة دور

  الفكري�لدى�الطلبة�أثناء�التدر�س

�أ �يئة�عضاء

  التدر�س

  الدرا����الثا�يالفصل�  

  

  
ً
 :الر�اضية��شطة:�األسادسا

  اسم�ال�شاط  الرقم
الفئة�

  املس��دفة
  الوقت  امل�ان

  الدرا����األول لفصل�ا  امللعب�  طالب  كرة�القدم�دوري�ر�ا���  ١

  الدرا����األول لفصل�ا  النادي�الطال�ي  طالب  دوري�ت�س�الطاولة�الفصل�األول   ٢

  الدرا����األول لفصل�ا  النادي�الطال�ي  طالب  دوري����لعبة�الفرف��ة�الفصل�األول   ٣

  لثا�ياالدرا����لفصل�ا  امللعب�  طالب  الثا�يدوري����كرة�القدم�للفصل�الدرا����  ٤

  ثا�يالدرا����اللفصل�ا  النادي�الطال�ي  طالب  دوري�ت�س�الطاولة�الفصل�الثا�ي  ٥

  ثا�يالدرا����اللفصل�ا  النادي�الطال�ي  طالب  دوري�الفرف��ة�الفصل�الثا�ي  ٦



 

٧ 
 

  

 سا�عا:�الز�ارات: 

  

  

  

  

 

 

  
ً
 املسر��::�ال�شاط�ثامنا

  الوقت  امل�ان  الفئة�املس��دفة  اسم�ال�شاط  الرقم

١  

سالمية�ال�شاط�املسر���لتعز�ز�القيم�اإل 

�والتطرف �اإلر�اب �ز ��عز و �ومحار�ة

  �الوسطية�واالعتدال

  األسبوع�الثا�ي�من�رجب  املص���واملكتبة  طالب�وطالبات

 

  
ً
 :�األ�شطة�االجتماعية:تاسعا

  الوقت  امل�ان  الفئة�املس��دفة  اسم�ال�شاط  الرقم

١  

�الطالب� �فيھ �و�مارس �املفتوح اليوم

� �الثقافية والر�اضية�األ�شطة

  واالجتماعية

�ا  طالب�وطالبات �والناديملص��

  واملكتبة�الطال�ي

  الفصل�الدرا����األول ��اية�

  الفصل�الدرا����الثا�يو��اية�

  الوقت  الفئة�املس��دفة  امل�ان  ال�شاط  الرقم

١  
� �سفارة �الشر�ف�ن�ز�ارة �ا��رم�ن خادم

  بإندون�سيا

�والطالبات  السفارة حفاظ��الطالب

  الكر�م�القرآن

  الفصل�الدرا����األول 

  الفصل�الدرا����الثا�ي  �طالباتطالب�و   ا��امعة  ز�ارة�إ���جامعة�شر�ف��داية�هللا�بجاكرتا  ٢



 

٨ 
 

 


