
دإرة إس تقطاب إ 
ورعاية إملوهوبني

اأ...الِفكر
ً
ول

ي لمبادرة ف  
رك  الملف التعريف 



ـرك   ؟ما هـي مبـادرة ف 

جدة مبادرة تقوم علهيا طالبات وطالب جامعة

رشإف مجموعة من أ عضاء هيئة إلتدريس ودمع ب 

دإرة إس تقطاب ورعاية إملوهوبني، هت دف من إ 

. إلعملبناء ِفكر جممتعي نّير هيمت بنرش

ا...الِفكر
ً
أول



رؤيــتــنــا

إلتفكرر جممتع يؤمن بأ مهية إلبحث، قادر عىل

.وإلتساؤل حول لك ما هو موجود

ا...الِفكر
ً
أول



رسـالـتـنـا 

حث زايدة إلوعي بأ مهية إلتساؤل وإلب▪

قامة إحملارضإت إلعلمية  من خالل إ 

.وإلفلسفية

ن تمنية إلوعي إلعام بأ مهية إلقرإءة م▪

.خالل جلسات مرإجعة إلكتب

ا...الِفكر
ً
أول



أهدافنـا

فكر، إلتأ مل، إلعمل عىل ترس يخ إلقمي إل سالمية إليت حتث عىل إلت▪

.وإلقرإءة

.زايدة إلوعي بلعلوم إلطبيعية وأ مهيهتا يف حياتنا▪

.زايدة إلوعي بأ مهية طرح إل س ئةل وإلرتغيب عىل ذكل▪

.تصحيح إملفاهمي إخلاطئة حول إلفلسفة▪

.خترجي جممتع هممت بلكتب قرإءًة وكتابة▪



محاور المبادرة
حمارضإت علمية وفلسفيةثـقـافـيـةجلسات 

.لشهرإيفمرإتثالثفلسفيةأ وعلميةحمارضة

حمارضينمضللقبولسابقًاتقدموإقدطلبةيلقهيا

أ ولسفيف موضوعحولإحملارضةتكونوقدإملبادرة،

.(إلطبيعةعلومبل خص)علمي

.شهرايً كتابملرإجعةجلسات

تار متابعيبلق منعلهياإلتصويتعربختخ

ددتويرت،يفإملبادرةحساب خمتلفوعنُيخ

.شهرلكللكتاب



الهيكل التنظيمي 

x3

x4x6

x5 x9

قسمااإلعالم قسماالتنظيم قسماالتصميم

قسماالجودة

قائداعام

قائداقسم

نائباالقائداالعام
وقائداقسم

عضو

قسماالعالقاتاالعامة



دإرة إس تقطاب إ 
ورعاية إملوهوبني

اأ...الِفكر
ً
ول

 الموسم األول من فرك



170+
مرة إس تفادة

من إحلارضين للفعاليات

ي أرقام
 
رك  ف ف 

(الموسم األول)

523
ساعة تطوعية 

10
فعاليات

64.5%
كتقيمي "ممتاز"إختاروإ تقيمي 

.للفائدة مقابل إلوقت



ٌء مما لدي ي
ناش 

شأة التساؤل ون)تساءل 

(الكون

أ ول مجموعة 

كرحمارضإت لفِ 

(لسفةالف)أفال يتفكرون 

على دروب يسعون 

(العلم)

(ةالتقني)ثمرة العلم 



ٌء مما لدينا ي
ش 
ي )

 
ات ف أول مجموعة محاض 

.الموسم األول
"(تساءل: "بعنوان

ةاعن ابأهميةاالتساؤلاوإعطائهاالدافعالذلكاوتدعيماذلكابمقدمةامخترصةاحولانشأةاالكون:االمحاضر ي
إقناعاالمتلق 



ٌء مما لدينا ي
ش 
ي )

 
ات ف أول مجموعة محاض 

.الموسم األول
"(تساءل": بعنوان

ةاعن اأسئل:االمحاضر ي
ر
اإيضاحاعددامنافروعاالفلسفةاوالتفكراف اعبر ي

ةافلسفيةإيصالاأهميةاوكيفيةاالتفلسفاللمتلق 



ةاعن انصبحابهااعلماء،اونقاشاأسباباوحلولامشكلةااإلعراضاعناا:االمحاضر ي
االكيفيةاالت  ر لعلمعرضانشأةاالعلم،اتبيي 

ٌء مما لدينا ي
ش 
ي )

 
ات ف أول مجموعة محاض 

.الموسم األول
"(تساءل": بعنوان



ٌء مما لدينا ي
ش 
ي )

 
ات ف أول مجموعة محاض 

.الموسم األول
"(تساءل": بعنوان

ةاعن انقاشاعدةاقصصاالبتكاراتامختلفة،اواإلجابةاعناعدةاأسئلةاحولااالب:االمحاضر الالبتكاراعبر ي
تكاراإلهاماالمتلق 



ِفكر حتلرق عالًيا

ول أ برز يه سلسةل حمارضإت مس مترة إطلقهتا مبادرة ِفكر تتنا

نظرايت وأ حباث عم إلفضاء وإلفكل 

"ويتّفكرون في خلق السماوات"



ات سلسلة محاض 
لاالو للموسم

عالًياِفكر حتلرق

دورة حياة النجوم

الثقوب السوداء       
(ورلم تعرض لتعليق الحض)



ٌء مما لدينا ي
ش 
ة من سلسلة أول ) محاض 

رك  تحلق عالَيا .ف 
("حياة النجومدورة:"بعنوان

ةاعن .دورةاحياةاالنجوماحسباأحجامها:االمحاضر



ت بأ ين سعيت دوًما حنو إملعرفة وإحلقيقة وأ من

ىل هللا ليس هناك طريقة أ   فضل من ليك أ تقرب إ 

أ ن أ حبث عن إملعرفة وإحلقيقة 

إحلسن إبن إلهيمث-

ا...الِفكر
ً
أول


