
قُرىجامعة أم اللطالب وطالبات اللقاء العلمي الثامن 
األعمالكلية إدارة 

جواهر العتيبي. أ



الشروط العامة

.وفعالیاتھیكون موضوع المشاركة المقدمة ضمن موضوعات محاور الملتقى أن ¡

.مساربالشروط والضوابط الخاصة بكل التقید ¡

.بھاأو الطلبة الذین تقدموا الطالبة تكون المشاركة المقدمة من فكر وعمل أن ¡

.لآلخرینتخلو من ما یخل باألمانة العلمیة أو ینتقص من الحقوق الفكریة أن ¡

.العمادةمن قبل منسق الكلیة المعتمد لدى الطالبة یتم ترشیح مشاركة أن ¡

ي أي أن ال تكون المشاركة المقدمة قد تمت المشاركة بھا في ملتقیات سابقة أو تم نشرھا أو قبلت للنشر ف¡
.ةمجلة علمیة أو في مؤتمر سابق داخل المملكة أو خارجھا، أو حصلت على جائزة محلیة أو إقلیمیة أو دولی



الشروط العامة

في مرحلة ) ھـ1437/1438(لھذا العام الجامعي الحالي دراسیاً، من الطلبة المنتظمین أن تكون المشاركة ¡
.أو الدكتوراهالدبلوم أو البكالوریوس أو الزمالة أو الماجستیر 

).الطالب الرئیسوتحدید (استمارة المشاركة المرفقة بأسماء المشاركین في العمل تعبئة ¡

لطالبة اتبین حالة والتسجیل، موقعة من عمید القبول بالجامعة طلبة البكالوریوس إرفاق إفادة انتظام على ¡
.فیھاومنسق الكلیة على صحة البیانات الواردة الطالبة على أن تذیل بتوقیع وتاریخھا، 

د حال كون العمل المقدم مشتركاً بین أكثر من طالب أو طالبة فال یزید عددھم عن خمسة أشخاص ، وال بفي ¡
یان من تسجیل اسماء جمیع المشاركین في استمارة المشاركة ، ونسبة مشاركة كل واحد منھم ، مع ارفاق ب

لعمل في یوضح ن توقیع جمیع المشتركین بالموافقة على صحة تلك البیانات والموافقة على المشاركة با
.ذلكوتوقیع المنسق على صحة الملتقى، 



تنبيهات عامة 

ة ، وستتم المشاركات للفحص من قبل متخصصین، ومن قبل برنامج متخصص في االقتباسات العلمیتخضع ¡
لجنة  ویحال إلىالمشاركة، وسیحرم من الشروط، أو تعمده مخالفة العلمیة، محاسبة من یثبت إخاللھ باألمانة 

.الفوزوستسحب منھ الجائزة في حال اكتشاف المخالفة بعد إعالن التأدیب، 

ق ولن في كل مسار من مسارات الملتقى حسب الجدول المرف) من البنین والبنات(المشاركات من كل كلیة عدد ¡
.المطلوبینظر للمشاركات التي تزید عن العدد 

.أخر رفع المشاركات لعمادة شؤون الطالب من قبل عمید الكلیة ولن ینظر ألي مشاركة ترفع عن طریقیتم ¡

ھي الجھة المسؤولة عن إیصال مشاركات الطالب والطالبات لعمادة شؤون الطالب عن طریق منسق الكلیة ¡
.الكلیة



تنبيهات عامة 

.ھـ١٤٣٨/٦/٢٠األحدتسلیم المشاركات لعمادة شؤون الطالب بدایة ¡

.الثانیة ظھراً تمام الساعة ھـ في ١٤٣٨/٦/٢٣الموافقموعد لتسلیم المشاركات یوم األربعاء أخر ¡

.ھـ١٤٣٨/٧/١٣–١٢الموعد المبدئي للتصفیات األولیة لمسابقة المناظرة االحد واالثنین ¡

.ھـ١٤٣٨/٧/١٥–١٤واألربعاء المبدئي للملتقى الثالثاء الموعد ¡

.المحددینظر ألي مشاركة تصل بعد الموعد لن ¡

.المشاركةینظر ألي مشاركة بدون وجود استمارة لن ¡



محاور 
امللتقى

األبحاث

االبتكار، وصناعة األعمال، 
واملشاريع الصغيرة 

األفالم التوعوية وخدمة اجملتمع

اإللقاء والتسويق  

األعمال الفنية



محاور امللتقى توصيف 



األبحاث: األولاحملور 

:مساراتأربع ویتضمن 
قنیة ویتضمن العلوم البحتة والھندسة وعلوم الحاسب اآللي والت: العلوم األساسیة والھندسیةمسار ¡

.والزراعةالحیویة 

.والتمریضویتضمن الطب والجراحة والعلوم الطبیة والصیدلة : الصحیةالعلوم مسار ¡

.دابواآلالعلوم الشریعة والدعوة والثقافة اإلسالمیة واللغة العربیة ویتضمن : 1اإلنسانیة العلوم مسار ¡

.واالقتصادویتضمن التربیة والعلوم االجتماعیة وعلوم اإلدارة : 2اإلنسانیة العلوم مسار ¡



األبحاث: األولاحملور 

:الشروط والمواصفات الخاصة باألبحاث العلمیة
.وبخاصة ما یتعلق باإلحالة على المراجع العلمیة العلمي، بجمیع قواعد البحث االلتزام ¡

.مع االلتزام بالكتابة بلغة سلیمة اإلنجلیزیة، یُكتب البحث باللغة العربیة أو أن ¡

على أن یشتمل والفھارس، صفحة شاملةً للمراجع والمالحق  20ال تزید صفحات البحث العلمي عن أن ¡
كلة مشالبحث، المقدمة، صفحة مستخلص المشاَركة، صفحة الغالف وبھا عنوان : التالیةعلى األمور 

المراجع والتوصیات، الخالصة، النتائج البحث، المناقشة، مواد وطرق الدراسة، أھداف الدراسة، 
).CD(ویقدم في ثالث نسخ مع العلمیة، الفھارس، 



األبحاث: احملور األول

:الشروط والمواصفات الخاصة باألبحاث العلمیة
المقدمة ومشكلة الدراسة والمنھج المتبع : كلمة، ویتضمن 250یكتب ملخص للبحث ال یزید عن أن ¡

.مستقلویُرفع وحده في ملف التوصیات، وأھم النتائج، وملخص للدراسة، 

.ربیةالعیُراعى في األوراق العلمیة التي ستقدم باللغة اإلنجلیزیة إضافة مستخلص آخر باللغة أن ¡

على مسافة سطر واحد ، 4A ، مقاس)Wordبرنامج وورد (تكون الكتابة بواسطة الحاسب أن ¡
)Normal( على أن یكون الصفحات، مع ترقیم االتجاھات، سم من جمیع  2.5، ویكون قیاس الھامش

وفي  ،16مقاس ) Traditional Arabic(الخط المستخدم في البحوث المقدمة باللغة العربیة ھو 
.14مقاس ) Times New Roman(البحوث المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ھو 



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:ویتضمن ثالث مسارات
.مسار االبتكار¡

.األعمالالمتمیزة في صناعة مسار الفكرة ¡

.الصغیرةالمشاریع مسار ¡



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:ھيواالختراعات مراحل رئیسة ولالبتكارات االبتكارمسار : األولالمسار 
.رالمبتكالمتمیزة التي یستند إلیھا " الفكرة"وھي مرحلة التفكیر التي تنتج : المرحلة األولى¡

یُؤدي  الذي یتجسد في حقول التقنیة بجھاز" المنتج"وھي مرحلة الفعل التي تُقدم : المرحلة الثانیة¡
انیة والذي یتمثل في الحقول اإلنسصنعھ، أو أسلوب فني یحاكي الجھاز المستھدف مطلوبة، وظیفة 

.مبتكرةبموضوع مكتوب یُعالج قضیة مثیرة لالھتمام بطریقة 

.تاجھایحلتعمیم الفوائد التي یُقدمھا إلى من " السوق"فھي مرحلة نقل الُمنتج إلى : المرحلة الثالثة¡

.فیھالذي یُقدمھ المبتكر والعطاء الذي یُسھم " األثر"ونعني بھا النتائج، : المرحلة الرابعة¡



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:االبتكاربمسار والمواصفات الخاصة الشروط 
.إبداعيواحتواؤھا على حس وجودتھا الفكرة أصالة ¡

.للفكرةبالجانب التقني االھتمام ¡

.سابقةأو تطویراً فعلیاً لفكرة جدیدة، یحمل االبتكار فكرة أن ¡

).صفحة 20(أن یكتب الطالب بشكل جید وبلغة سلیمة تقریراً عن مشروع االبتكار ¡

.كلمة، ویُرفع وحده في ملف مستقل 250أن یكتب ملخص للتقریر ال یزید عن ¡

.أن یُراعى في التقاریر التي ستقدم باللغة اإلنجلیزیة إضافة مستخلص آخر باللغة العربیة¡



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:االبتكاربمسار والمواصفات الخاصة الشروط 
.وجدتبراءة االختراع من الجھة المانحة لھا إن إرفاق ¡

إذا كان االبتكار قد حصل على دعٍم مالي من أي جھة مانحة خارج الجامعة، أو كان ھناك حقوق في ¡
المشروع أو الفكرة ألي جھة أخرى، فال بد من إرفاق خطاب موافقة من الجھة المانحة على مشاركة 

.المشروع في المؤتمر



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:األعمالالمتمیزة في صناعة بمسار الفكرة الشروط والمواصفات الخاصة 
.جدیدةوالفكرة إبداعیة، تكون المشاركة أن ¡

.المعرفيتكون ریادیة تخدم االقتصاد أن ¡

.مجتمعالتكون الفكرة نواة لمشروع قابل للتطبیق والتحویل إلى نموذج عملي یمكن تسویقھ في أن ¡

واه مع دراسة لجدللتطبیق، تقریر متكامل یوضح خطة العمل وماھیة المشروع ومدى قابلیتھ تقدیم ¡
وأثر ستقبلیة، الموالتوقعات المالیة والتسویقیة اإلیرادات، والمقترحات التطبیقیة لتحقیق االقتصادیة، 

 وتحدید السوق المستھدفعملي، والوقت المتوقع لتحویل الفكرة إلى واقع االجتماعي، المشروع 
.المشاركینوتحدید مھمة كل عضو بالفریق في المشروع حال تعدد بالمشروع، 



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:بمسار الفكرة المتمیزة في صناعة األعمال الشروط والمواصفات الخاصة 
وال ما یشیر إلیھ في مشرفھ، وال جامعتھ، وال یذكر اسم الطالب وال صفحة،  20التقریر عن یزید ال ¡

.التقریر

.مستقلویُرفع وحده في ملف كلمة،  250یكتب ملخص للتقریر ال یزید عن أن  ¡

.العربیةیُراعى في التقاریر التي ستقدم باللغة اإلنجلیزیة إضافة مستخلص آخر باللغة أن ¡



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:الصغیرةبمسار المشاریع الشروط والمواصفات الخاصة 
.السعوديیكون المشروع قد تم تطبیقھ وتسویقھ في المجتمع أن ¡

أو كان ھناك حقوق في الجامعة، كان المشروع قد حصل على دعٍم مالي من أي جھة مانحة خارج إذا ¡
فال بد من إرفاق خطاب موافقة من الجھة المانحة على مشاركة أخرى، المشروع أو الفكرة ألي جھة 

.المؤتمرالمشروع في 

مع موظفیھ، یقدم المشارك تقریراً متكامالً یوضح خطة العمل وماھیة المشروع ورأس مالھ وعدد أن ¡
یقیة والقیمة المالیة والتسواإلیرادات، والممارسات التطبیقیة لتحقیق االقتصادیة، دراسة لجدواه 

ذي تم والسوق العملي، والوقت المبذول في تحویلھ إلى واقع االجتماعي، وأثر المشروع المستقبلیة، 
وخطط المشاركین، وتحدید مھمة كل عضو بالفریق في المشروع حال تعدد بالمشروع، استھدافھ 

.وجدتالتطویر والتوسع المستقبلیة إن 



واملشاريع الصغيرة األعمال، االبتكار، وصناعة : الثانياحملور 

:الصغیرةبمسار المشاریع الشروط والمواصفات الخاصة 
صفحة، وال یذكر اسم الطالب وال جامعتھ، وال مشرفھ، وال ما یشیر إلیھ في  20ال یزید التقریر عن ¡

.التقریر

.مستقلویُرفع وحده في ملف كلمة،  250یكتب ملخص للتقریر ال یزید عن أن ¡

.العربیةیُراعى في التقاریر التي ستقدم باللغة اإلنجلیزیة إضافة مستخلص آخر باللغة أن ¡



وخدمة  اجملتمع التوعوية األفالم : الثالثاحملور 

:ویتضمن مسارین
.المجتمعیةالخدمة مسار ¡

). تعزز مبدأ القدوةموضوعاتھا (األفالم التوعویة المتعلقة بقضایا المجتمع مسار ¡



وخدمة  اجملتمع التوعوية األفالم : الثالثاحملور 

:المجتمعیةبمسار الخدمة الشروط والمواصفات الخاصة 
.ھدفةالمستویظھر لھا أثر على الشریحة المحلي، تخدم المشاركة قضیة أو أكثر من قضایا المجتمع أن ¡

.للقیاستكون المشاركة واقعیة وقابلة أن ¡

.سابقةأو فكرة مطورة عن فكرة مبتكرة، تكون المشاركة إبداعیة وتحمل فكرة أن ¡

ویر وبالتصكتابیاً، وتوثیقھا عملیاً، بل ال بد أن یتم تطبیقھا فكرة، ال تكون المشاركة مجرد أن ¡
.الفیدیووالتصویر عبر الفوتوغرافي، 



وخدمة  اجملتمع التوعوية األفالم : الثالثاحملور 

:المجتمعیةبمسار الخدمة الشروط والمواصفات الخاصة 
صفحة، وال یذكر اسم الطالب وال جامعتھ، وال مشرفھ، وال ما یشیر إلیھ في  20ال یزید التقریر عن ¡

.التقریر

.مستقلویُرفع وحده في ملف كلمة،  250یكتب ملخص للتقریر ال یزید عن أن ¡

.العربیةیُراعى في التقاریر التي ستقدم باللغة اإلنجلیزیة إضافة مستخلص آخر باللغة أن ¡



وخدمة  اجملتمع التوعوية األفالم : الثالثاحملور 

: المجتمعبمسار األفالم التوعویة المتعلقة بقضایا الشروط والمواصفات الخاصة 
اً عن ویقدم محتوى مختلفقیمة، ویحمل فكرة توعویةً ذات اجتماعیة، یطرح الفیلم موضوعاً ذا أھمیة أن ¡

.وصحیحةعلى أسس علمیة واقعیة والتساؤالت، المألوف یثیر النقاش 

وع یكون في الفیلم ما یجعلھ یستحوذ على اھتمام المشاھد منذ البدایة عن طریق الصورة والموضأن ¡
ة وأن یكون من شأنھ أن یعمل على تحفیز المشاھد على التفكیر في اتخاذ إجراءات عملیوالصوت، 

.تساعد في حل المشاكل المطروحة في الفیلم

.الشخصيیعرض المشارك الحقائق بحیادیة تامة دون إبداء رأیھ أن ¡

.مبالغةتتالءم المعلومات الواردة في الفیلم التوعوي مع الواقع دون تشویھ أو أن ¡

.المرعیةما یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة واألنظمة  صوتیاتھال یكون في صور الفیلم وال أن ¡



وخدمة  اجملتمع التوعوية األفالم : الثالثاحملور 

: المجتمعبمسار األفالم التوعویة المتعلقة بقضایا الشروط والمواصفات الخاصة 
.دقائقال تزید مدة الفیلم عن سبع أن ¡

 لھدف،الرئیسة، واالفكرة (الفیلم، تفاصیل متضمنة یكتب المشارك ورقة واحدة باللغة العربیة أن ¡
).والمدةالفیلم، وملخص 

.للمؤتمرحال ترشح الفیلم فإنھ سیعرض في المعرض المصاحب في ¡



والتسويقاإللقاء : الرابعاحملور 

:ویتضمن أربع مسارات¡
.مسار المناظرة¡

.مسار الخطابة¡
.مسار اشرحھا¡
).That's me(ھذا أنا مسار ¡



اإللقاء والتسويق: احملور الرابع

: لمسار المناظرةاألساسیة القواعد 
الثة المناظرة بین فریقین حول قضیة محدد فریق مؤید وفریق معارض یتألف كل فریق من ثتجري ¡

 یتعین علیھم العمل بشكل جماعي لعرضة رأیھم وحججھم المؤیدة لرأیھم حول القضیةمتحدثین، 
.المطروحة

.المناظرةدقیقة للتحضیر للمناظرة بعد اعطائھم عنوان ) 20(یعطى كل فریق مدة ¡

.دقیقة) 52(مدة المناظرة ¡



اإللقاء والتسويق: احملور الرابع

:بمسار المناظرةالشروط والضوابط الخاصة 
.المحددبالوقت للنقاش وااللتزام بالموضوع المحدد االلتزام ¡

.والتعديالرأي األخر والبعد عن التعصب احترام ¡

تساوي إلتاحة المجال و(استخدام اآلیات اآلیة القرآنیة أو األحادیث النبویة في الجدل أثناء المناظرة عدم ¡
).الفریقین في ابداء الحجج والبراھین العقلیة

.مزعجرفع الصوت بشكل عدم ¡

.النقاشاستخدام األلفاظ الجارحة أو الخارجة عن موضوع عدم ¡

.الموضوععن التجریح الشخصي أو شخصنة البعد ¡



ة هيكل إجرائي للمناظر



اإللقاء والتسويق: احملور الرابع

:بمسار الخطابةوالضوابط الخاصة الشروط 
.تقعراللفظ وجزالة األسلوب دون تكلف أو العربیة، وبالغة بقواعد اللغة االلتزام ¡

.تناسق األفكار ووضوحھا وتسلسلھا¡

.أحدھاأو من العربیة، من القرآن والسنة والشعر العربي واألمثال  استشھاداتالخطبة تضمین ¡

 تضیھیقالموضوع، وأن ینوع في طبقات صوتھ حسبما یظھر الطابع الشخصي للمشارك في تناول أن ¡
.والجسدالموضوع بتعابیر الوجھ وحركات الیدین مع یظھر تفاعل المقام، وأن 

.دقائقال تزید مدة الخطبة عن سبع أن ¡



اإللقاء والتسويق: احملور الرابع

:بمسار اشرحھاالشروط والضوابط الخاصة 
ً یكون المتحدث قادراً على اإلبداع في تقدیم معلومة مفیدة توضح مفھوماً أن ¡ .علمیا

.وتسلسلھااألفكار ووضوحھا العربیة، وتناسق بقواعد اللغة االلتزام ¡

.والجسدیظھر تفاعل المشارك مع الموضوع بتعابیر الوجھ وحركات الیدین أن ¡

.دقائقال تزید مدة الحدیث عن خمس أن ¡

.لخإیة، سیاسدون الترویج لفكرة اعتقادیة أو العلمي، یكون الحدیث منصباً على توضیح المفھوم أن ¡

للمتحدث  ویحقلھا، وتستخدم ھویة الفعالیة خلفیة متقن، المصاحب بشكل  التقدیميیُصمم العرض أن ¡
.العامةإضافة أي نوع من المحتوى بشرط عدم مخالفة الشروط 



اإللقاء والتسويق: احملور الرابع

:)me That's(بمسار ھذا أنا والضوابط الخاصة الشروط ¡
.العربیةبقواعد اللغة االلتزام ¡

.وتسلسلھااألفكار ووضوحھا تناسق ¡

.والجسدیظھر تفاعل المشارك مع الموضوع بتعابیر الوجھ وحركات الیدین أن ¡

.قائقال تزید مدة الحدیث عن سبعة أن ¡

للمتحدث  ویحقلھا، وتستخدم ھویة الفعالیة خلفیة متقن، المصاحب بشكل  التقدیميیُصمم العرض أن ¡
.العامةإضافة أي نوع من المحتوى بشرط عدم مخالفة الشروط 



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

):موضوعاتھا لتعزیز مبدأ القدوةوتكون (خمس مسارات ویتضمن ¡
.العربيالخط مسار ¡

.الضوئيالتصویر مسار ¡
.مسار الكاریكاتیر¡
.التشكیليالرسم مسار ¡

.الشكیليالتصویر مسار ¡



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

:بمسار الخط العربيالشروط والضوابط الخاصة 
.الخطاطینیلتزم الطالب بقواعد الخط الكالسیكي باستخدام األدوات التقلیدیة المعروفة لدي أن ¡

واني، الفارسي، الدیالنسخ ، الثلث، : وھيتقتصر األعمال المشاركة على الخطوط الخمسة األساسیة أن ¡
 .الرقعة

).قبل التأطیر(سم 70×سم 50یكون العمل بمقاس واحد أن ¡

.الفنيال یستخدم الطالب الطامس األبیض إال في الحدود الضیقة التي ال تشوه العمل أن ¡

).مؤطرة(تكون األعمال مخرجة أن ¡



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

:بمسار الخط العربيمالحظات خاصة 
.األحباربمختلف أنواع وألوان مصقول، أو غیر مصقول، حریة التنفیذ على ورق للطالب ¡

.الواحدحریة كتابة نوع واحد أو نوعین من الخطوط في العمل للطالب ¡

.للعملللطالب استخدام الزخرفة النباتیة أو الھندسیة بما یتناسب والتصمیم العام یمكن ¡



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

:بمسار التصویر الضوئيوالضوابط الخاصة الشروط 
ودقة ال تقل عن سم، 45×سم 30تقدم األعمال مطبوعة على خامة مناسبة بمقاس ال یقل عن أن ¡

).إنش/بیكسل300(

.ال تعالج الصور بالحاسب اآللي أن ¡

).مؤطرة(تكون األعمال مخرجة أن ¡

واحدة، صفحة  یكتب الطالب وصفاً نظریاً للخلفیة الفكریة والثقافیة للعمل المشارك بھ فیما ال یتجاوزأن ¡
.العملویرفقھا مع 



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

:الكاریكاتوربمسار والضوابط الخاصة الشروط 
.الفكرةیكون العمل منفذاً بخامة أو تقنیة تناسب أن ¡

).قبل التأطیر(سم 30×سم 20سم ، وال یقل عن 50×سم 30ال یتجاوز مقاس العمل أن ¡

).مؤطرة(تكون األعمال مخرجة أن ¡

واحدة، صفحة  یكتب الطالب وصفاً نظریاً للخلفیة الفكریة والثقافیة للعمل المشارك بھ فیما ال یتجاوزأن ¡
.العملویرفقھا مع 



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

:الرسم التشكیليبمسار والضوابط الخاصة الشروط 
ات أو بھذه الخامالصیني، أو الحبر الفحم، أو الرصاص، یكون العمل منفذاً على الورق بخامة أقالم أن ¡

.مجتمعة

).قبل التأطیر(سم 40× سم 30سم ، وال یقل عن 70×سم 100ال یتجاوز مقاس العمل أن ¡

).مؤطرة(تكون األعمال مخرجة أن ¡

واحدة، صفحة  یكتب الطالب وصفاً نظریاً للخلفیة الفكریة والثقافیة للعمل المشارك بھ فیما ال یتجاوزأن ¡
.العملویرفقھا مع 



الفنيةاألعمال : اخلامساحملور 

:التصویر التشكیليبمسار والضوابط الخاصة الشروط ¡
).قبل التأطیر(سم 60×سم 40سم ، وال یقل عن 70×سم 100ال یتجاوز مقاس العمل أن ¡

).مؤطرة(تكون األعمال مخرجة أن ¡

واحدة، صفحة  یكتب الطالب وصفاً نظریاً للخلفیة الفكریة والثقافیة للعمل المشارك بھ فیما ال یتجاوزأن ¡
.العملویرفقھا مع 

.ھفكرتللمشترك حریة اختیار الوسائط والخامات المختلفة لتنفیذ العمل الفني وإبراز : مالحظة¡



الكلياتاحلد األعلى للمشاركي من 



المحاور والمسارات
المشاركاتعدد 

الكلیةمن 
الفائزین 

مستوى الجامعة على 
األبحاث، ویتضمن أربع مسارات: المحور األول

فائزین 3مشاركات فقط 3مسار العلوم األساسیة والھندسیة
فائزین 3مشاركات فقط 3المسار الطبي والعلوم الصحیة

فائزین 3مشاركات فقط 13اإلنسانیةمسار العلوم 
فائزین 3مشاركات فقط 23اإلنسانیةمسار العلوم 

االبتكار، وصناعة األعمال، والمشاریع الصغیرة ویتضمن ثالث مسارات: المحور الثاني
فائزین 5مشاركات فقط 5 مسار االبتكار

فائزین 3مشاركات فقط 3الفكرة المتمیزة في صناعة األعمال
فائزین 3مشاركات فقط 3مسار المشاریع الصغیرة

األفالم التوعویة وخدمة  المجتمع، ویتضمن مسارین: المحور الثالث
فائزین 3مشاركات فقط 3مسار الخدمة المجتمعیة

 مسار األفالم التوعویة المتعلقة بقضایا
المجتمع

فائزین 5مشاركات فقط 5



المحاور والمسارات
المشاركاتعدد 

الكلیةمن 
الفائزین 

مستوى الجامعة على 
اإللقاء والتسویق ویتضمن أربع مسارات: المحور الرابع

فریق من الطالب وفریق من المناظرة 
الطالبات

األول والثاني من كل فرع 

فائزین 3مشاركات فقط 3الخطابة
فائزین 3مشاركات فقط 3اشرحھا
فائزین 3مشاركات فقط That's me(3(ھذا أنا 

األعمال الفنیة ویتضمن خمس مسارات: المحور الخامس
فائزین 3مشاركات فقط 5الخط العربي

فائزین 3مشاركات فقط 5التصویر الضوئي
فائزین 3مشاركات فقط 5الكاریكاتیر

فائزین 3مشاركات فقط 5الرسم التشكیلي
فائزین 3مشاركات فقط 5التصویر الشكیلي


