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يجـب إعمـال العقـول للخلوص إىل أدوات جديـدة 
ملواجهة املخاطر الفكرية والعمل بطاقة عالية 

لحامية أمن الوطن و الفكر واملجتمع.

صاحب السمو املليك األمري
د. فيـصل بن مشـعل بن سعـود بن عبدالعـزيز



      وسيلة لتحقيق التطور واإلبداع الحضاري.
      جاءت الرشيعة اإلسـالمية بحفظ الكليات الخمسـة : العقل والنفس واملال والعرض والدين، والشـك أن العقل 

مناط التكليف والقيام بحقه الرشعي هو أساس األمن الفكري. 
      تنميـة مهـارات االسـتنباط والتعديـل والنقـد والتحليل وبيـان عالقتهم بالنصوص الرشعية يبني ويسـهل عىل 

املسلم عالقته مع الله ومع املجتمع ومع نفسه وأقرباءه ويعزز من األمن الفكري.
      إبراز القواعد الفقهية يف زمن كرثت فيه االنحرافات الفكرية، تساهم يف موازنة وانضباط األمن الفكري يف 

املجال الصحي.
       ثبات القواعد الفقهية بأصولها الرشعية، ومرونتها مبا يواكب املتغريات واملستجدات يف واقعنا املعارص.

أهمية تعزيز األمن الفكري
فـي املـجـال الصـحـي



التوعية املجتمعية
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تطبيقات كبدك 

يف تعزيز األمن الفكري

تأسيس إدارة 
األمـن  بتعزيـز  تعنـى 
الـفـكــري، وتـفـعيـل 
واملبادرات  األنشـطة 

ذات العالقة.

تفعيل 
برنامج األمن الفكري 
العمـــل  بيئـــة  يف 
الداخيل عرب اللوحات 

والنرشات التوعوية.

املشاركة
يف أنــشطة برنــامج 
عـرب  الفكـري،  األمـن 
شـبــكــات الـتــواصــل 

االجتامعي.

إعــداد
التــــوعوي  الدلــــيل 
الفكري  لتعزيز األمن 
يف املجـال الصـحي 

وتطبيقاته.



البـيــئـة

دور املرأةاألخـالق

السـلـوك

وسائل وتطبيقات

منجـزات وطنيةقواعد فقهية

أخالقيات املهنة

اإلنحراف الفكري

العقيدة

الثقافة دور املجتمع

أبرز موضوعات الدليل التوعوي 
لتعزيز األمن الفكري يف املجال الصحي



مناذج املشاركات واألنشطة
 عرب املنصات االجتامعية
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أفـكــار وتـطـلـعــات
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انطالقاً من نشاط جمعية كبدك الصحي والتوعوي، وملا ميثل األمن الفكري من أهمية إلبرازه والحاجة 
إىل تطبيقاتـــه يف واقعنا املعارص أكـــرث من أي وقت مىض حيث ابتعد البعـــض عن الهدي النبوي 
والفقه يف الدين؛ يف شـــتى مناحي الحياة السيام يف املجال الصحي، الذي هو أقرب للتعبد منه 

لالستثامر، وقد ذكر اإلمام الشافعي رحمه  الله أنه ال يوجد أنبل بعد العلم بالدين من مهنة الطب.

إال أن العمل يف املجال الصحي يف عرصنا هذا قد تشعب كثرياً واتسعت تخصصاته واختلفت توجهات 
كوادره املهنية، فأصبح العاملون فيه يواجهون تحديات فكرية مع بعضـهم ومع املرضـى واملجتمع

األمر الـــذي ترتب عليه الحاجة إىل تقنني وتعزيز مســـائل األمن الفكري رشعـــاً يف الجوانب الصحية 
ومواجهة االنحرافات التـــي قد تهدد أركان القطاع الصحي والقيـــام بالواجب املنوط به عىل الوجه 

املطلوب.

تفعيل الدليل التوعوي لتعزيز األمن الفكري
فـي املـجـال الصـحـي



الجهات

املستهدفة

الـمـــدن الـطـــبـيــة

الـمـســتـشـفــيــات

املجـمعات الطـبـية

الـمـســتــوصــفــات

العيادات التخصصية

الــنــوادي الصــحية

الصـــيـــــدلـــــيـــات

املخــتبــرات الطبية

الجمـعيـات الصحـية

الوسائل

املستخدمة

املنــصات االجتامعية

املعــارض التــوعوية

الـنـدوات التـثقـيـفية

الــنـشــرات الـدوريــة

الـدورات الـتــدريـبـية

املـطبوعات الجدارية

الشــاشــات املـرئـية

الهـــدايا التــوعــوية

املسابقات التفاعلية


