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 الشروط والضوابط العامة للمشاركة
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 الشروط العامة 
 .التقاليد املرعيةاألنظمة و و ، اإلسالمية  واألحكام ن تتفق مجيع املشاركات مع املبادئ والقيمأ -1
 . هتاوغااي مع أهداف وزارة التعليم شاركةال يتعارض حمتوى املن أ -2
 . وفعالياتهامللتقى حماور  ضمن موضوعاتأن يكون موضوع املشاركة املقدمة  -3
 مسارالتقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل   -4
 أو الطلبة الذين تقدموا هبا ، ـة/أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب -5
 .تقص من احلقوق الفكرية لآلخرين أو ين لعلميةا ابألمانة ما خيلأن ختلو من  -6
  عمادةالكلية املعتمد لدى المن قبل منسق ــة /أن يتم ترشيح مشاركة الطالب -7
مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة أو  سابقةملتقيات متت املشاركة هبا يف ال تكون املشاركة املقدمة قد ن أ -8

 ةجائزة حملية أو إقليمية أو دولي ، أو حصلت على اة أو خارجهعلمية أو يف مؤمتر سابق داخل اململك
ويُستثىن مسار االبتكارات من بعض جوانب هذا الشرط ، فيمكن للطالب أو الطالبة التقدم مبشاركته 
االبتكارية وإن سبق له املشاركة هبا يف معارض حملية أو دولية ما مل حيصل على جائزة عليها ، فإن كان 

املشاركة به يف امللتقى إال يف حالة إجراء تطوير أو تعديل جوهري االبتكار حاصاًل على جائزة فال ميكن 
 عليه

يف  (ه1437/1438) احلايلي ا العام اجلامعهلذ، )واملنتسبني(  املنتظمني دراسيا الطلبة من ـة/أن يكون املشارك -9
  ،أو املاجستري أو الدكتوراه  أو الزمالة مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس

 مرحلة الدبلوم أورجيي االبتكارات ومسار املشاريع الصغرية حبيث يسمح خل االحباث ومسار ويُستثىن مسار
  ه(1436/1437)للعام الدراسي املاضي  الثاينالفصل الدراسي يف  أو الزمالة البكالوريوس

 .حتديد الطالب الرئيس(  واملشاركني يف العمل ) أبمساءاستمارة املشاركة املرفقة تعبئة  -10
، تبني  البكالوريوس إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة من عميد القبول والتسجيل لى طلبةع -أ

 ومنسق الكلية على صحة البياانت الواردة فيها . ـة/واترخيها ، على أن تذيل بتوقيع الطالب ـة/حالة الطالب
على أن لدراسات العليا ، على طلبة الدراسات العليا إرفاق إفادة انتظام أو انتساب موقعة من عميد ا -ب

، على أن تذيل  متطلبات التخرج مل تتم مناقشة رسالته بعد، ومل يكمل بعد ـة/الطالبيوضح هبا أن 
 منسق الكلية على صحة البياانت الواردة فيها . و ـة/بتوقيع الطالب
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إرفاق على الطلبة املتخرجني املسموح هلم ابملشاركة حسب الضوابط املبينة يف )الضابط التاسع( أعاله  -ت
تبني صدور وثيقة التخرج يكتفى إبفادة ، ويف حال أتخر  صورة خمتومة خبتم )طبق األصل( لوثيقة التخرج

 . العلياأو عميد الدراسات  إكمال متطلبات التخرج موقعة من عميد القبول والتسجيل
 ، وال بد أشخاص مخسةيزيد عددهم عن  فالأو طالبة دم مشرتكاً بني أكثر من طالب يف حال كون العمل املق   -11

مع ارفاق بيان يوضح كل واحد منهم ،   ، ونسبة مشاركة يف استمارة املشاركة مجيع املشاركني تسجيل امساءمن 
، وتوقيع امللتقى على املشاركة ابلعمل يف املوافقة تلك البياانت و  صحة على توقيع مجيع املشرتكني ابملوافقةن 

 . املنسق على صحة ذلك
 عامة  تهابينت

، وستتم  قتباسات العلميةبرانمج متخصص يف اال، ومن قبل متخصصنيلفحص من قبل ل اتختضع املشارك -1
جلنة ، وحيال إىل ، وسيحرم من املشاركة  ، أو تعمده خمالفة الشروط حماسبة من يثبت إخالله ابألمانة العلمية

 ز .الفو إعالن  اكتشاف املخالفة بعد ، وستسحب منه اجلائزة يف حالالتأديب 
عدد املشاركات من كل كلية )من البنني والبنات( يف كل مسار من مسارات امللتقى حسب اجلدول املرفق ولن  -2

 عن العدد املطلوب تزيد ينظر للمشاركات اليت
 يتم رفع املشاركات لعمادة شؤون الطالب من قبل عميد الكلية ولن ينظر ألي مشاركة ترفع عن طريق أخر  -3
 يتم ترشيح منسق ومنسقة لكل كلية أو معهد مشارك -4
 يعترب املنسق هو الشخص املسؤول عن مشاركات كليته سواء من البنني أو البنات -5
الب والطالبات لعمادة شؤون الطالب عن طريق منسق الكلية هي اجلهة املسؤولة عن إيصال مشاركات الط -6

 الكلية 
    النتائج العامة ستكون مشرتكة من البنني والبنات  -7
 20/6/1438ت لعمادة شؤون الطالب األحد بداية تسليم املشاركا -8
 ظهراً  2يف متام الساعة  23/6/1438اركات يوم األربعاء املوافق موعد لتسليم املش رأخ -9

 ه15/7/1438-14الثالاثء واألربعاء للملتقى  املبدئي املوعد -10
  ه13/7/1438-12املوعد املبدئي للتصفيات األولية ملسابقة املناظرة االحد واالثنني  -11
 لن ينظر ألي مشاركة تصل بعد املوعد احملدد  -12
 لن ينظر ألي مشاركة بدون وجود استمارة املشاركة   -13
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 محاور الملتقى توصيف 
 : مساراتأربع ، ويتضمن  : األحباث احملور األول

 . مسار العلوم األساسية واهلندسية -1
 . مسار العلوم الصحية -2
 . )الشرعية واللغة العربية( 1مسار العلوم اإلنسانية -3
 .)الرتبوية  واالجتماعية(  2مسار العلوم اإلنسانية -4

 ثالث مسارات، واملشاريع الصغرية ويتضمن  صناعة األعمال، و االبتكار:  احملور الثاين
 . ارمسار االبتك -1
 . الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال -2
 . مسار املشاريع الصغرية -3

 مسارين  ، ويتضمن  اجملتمع وخدمة  األفالم التوعوية :  احملور الثالث
 . مسار اخلدمة اجملتمعية -1
  . (تعزز مبدأ القدوةا اهت)موضوع. مسار األفالم التوعوية املتعلقة بقضااي اجملتمع -2

 مسارات  أربع  ويتضمناحملور الرابع : اإللقاء والتسويق  
 .املناظرة مسار  -1
 . اخلطابةمسار  -2
 . اشرحهامسار  -3
 . (That's meهذا أان )مسار  -4

   )ويكون موضوعاهتا لتعزيز مبدأ القدوة(  مسارات مخس ويتضمن األعمال الفنيةاحملور اخلامس : 
 .  اخلط العريبمسار  -1
 . التصوير الضوئيمسار  -2
 . الكاريكاتريمسار  -3
 . الرسم التشكيليمسار  -4
 .التصوير الشكيلي  مسار -5
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 تفصيل حماور امللتقى العلمي الثالث
 ويتضمن أربع مسارات  العلميةاألحباث  :األولاحملور 

 :العلمية  األحباث ساراتتوصيف م
 التالية : سارات، ضمن امل يقدم املشارك حبثاً مستوفياً لشروط البحث العلمي وخصائصه

 . وحنو ذلكويتضمن الطب واجلراحة والعلوم الطبية والصيدلة والتمريض  :العلوم الصحية  سارم -1
ويتضمن العلوم البحتة واهلندسة وعلوم احلاسب اآليل والتقنية  :العلوم األساسية واهلندسية  مسار -2

 . احليوية والزراعة وحنو ذلك
  واآلدابة العربية واللغثقافة اإلسالمية دعوة والالشريعة والعلوم الويتضمن  :1العلوم اإلنسانية سارم -3
 . الرتبية والعلوم االجتماعية وعلوم اإلدارة واالقتصاد وحنو ذلكويتضمن : 2العلوم اإلنسانية سارم -4

 باألحباث العلمية : الشروط واملواصفات اخلاصة
 املقدمة يف حماور األحباث العلمية ما يلي :يشرتط يف املشاركة  االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة مع

 وخباصة ما يتعلق ابإلحالة على املراجع العلمية . ميع قواعد البحث العلميااللتزام جب ، 
 أن يُكتب البحث ابللغة العربية أو اإلجنليزية ، مع االلتزام ابلكتابة بلغة سليمة . 
  على أن يشتمل صفحة شاملًة للمراجع واملالحق والفهارس ،  20أن ال تزيد صفحات البحث العلمي عن

صفحة مستخلص البحث ، املقدمة ، مشكلة ،  صفحة الغالف وهبا عنوان املشارَكة على األمور التالية :
الدراسة ، أهداف الدراسة ، مواد وطرق البحث ، املناقشة ، النتائج والتوصيات ، اخلالصة ، املراجع العلمية ، 

  (cdويقدم يف ثالث نسخ مع )،  الفهارس
  املقدمة ومشكلة الدراسة واملنهج املتبع  : ويتضمنكلمة ،   250أن يكتب ملخص للبحث ال يزيد عن

 . للدراسة ، وملخص النتائج ، وأهم التوصيات ، ويُرفع وحده يف ملف مستقل
 ص آخر ابللغة العربيةأن يُراعى يف األوراق العلمية اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخل . 
 برانمج وورد( أن تكون الكتابة بواسطة احلاسب Wordمقاس ، )A4  على مسافة سطر ،( واحدNormal) ،

سم من مجيع االجتاهات ، مع ترقيم الصفحات ، على أن يكون اخلط املستخدم يف  2.5ويكون قياس اهلامش 
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، ويف البحوث املقدمة ابللغة اإلجنليزية  16مقاس  (Traditional Arabic) البحوث املقدمة ابللغة العربية هو
 . 14مقاس  (TIMES NEW ROMAN) هو

 ثالث مساراتويتضمن  ، ، واملشاريع الصغرية صناعة األعمال، و : االبتكار احملور الثاين
 مسار االبتكار املسار األول : 

 توصيف :ال
،  (CREATIVITY)، واإلبداع  (INVENTION)، واالخرتاع  (INNOVATION)االبتكار 

 . ويصعب االتفاق على تعريفها ، ، هي من املفاهيم اليت يسهل إدراكها (DISCOVERY)واالكتشاف 
   ، ويعّرف اصطالحاً  ولعل املفهوم األمشل من املفاهيم األربعة هو مفهوم اإلبداع الذي يعّرف لغًة بـ "عدم النظري"

ية اإلبداعية هي إطالق العنان إلمكاانت العقل للوصول إىل أفكار جديدة ، فالعمل كمفهوم واسع حموره "الفكرة"
، أما االبتكار فيمكن قياسه بوصفه جتسيداً  ، فاإلبداع إذاً هو نشاط ذايت ليس من السهل قياسه خارجة عن املألوف

، ويتفق االخرتاع  عمالوحتوياًل هلا إىل منتج ذي قيمة يف أحد جماالت التقنية أو اخلدمات أو األ ، لفكرة جديدة
، أّما االبتكار فهو تقدمي  واالبتكار يف شرط األصالة حيث أن االخرتاع يُعىن إبنتاج أشياء جديدة تظهر ألول مرة

ويشمل أيضًا  ، إما يف املنتجات أو اخلدمات أو اإلجراءات والعمليات ، حلول مبتكرة لبعض املشكالت القائمة
 . منتج قد يكون موجوداً من قبلالتطوير النوعي املستحدث يف 

 مراحل رئيسة هي : اتاالخرتاعولالبتكارات و
 املبتكر .وهي مرحلة التفكري اليت تنتج "الفكرة" املتميزة اليت يستند إليها  : املرحلة األوىل 
  وهي مرحلة الفعل اليت تُقدم "املنتج" الذي يتجسد يف حقول التقنية جبهاز يُؤدي وظيفة مطلوبة  :املرحلة الثانية

، أو أسلوب فين حياكي اجلهاز املستهدف صنعه ، والذي يتمثل يف احلقول اإلنسانية مبوضوع مكتوب يُعاجل 
 قضية مثرية لالهتمام بطريقة مبتكرة .

  فهي مرحلة نقل :أما املرحلة الثالثة  
ُ
 من حيتاجها . إىل إىل "السوق" لتعميم الفوائد اليت يُقدمها نتجامل

  النتائج ، ونعين هبا "األثر" الذي يُقدمه املبتكر والعطاء الذي يُسهم فيه . :وتشمل املرحلة الرابعة 
خلاصة ابملراحل وميكن للمشاركني تقدمي مشاركاهتم بدءًا من هناية املرحلة الثانية فما بعد ، مع توضيح املقرتحات ا

 . املستقبلية لالبتكار أو االخرتاع
 االبتكار :سار مب الشروط واملواصفات اخلاصة
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 االبتكار ما يلي : مسارااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف  مع
 أصالة الفكرة وجدهتا واحتواؤها على حس إبداعي . -1
 للفكرة .االهتمام ابجلانب التقين  -2
 أن حيمل االبتكار فكرة جديدة ، أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة . -3
صفحة ،  20أن يكتب الطالب بشكل جيد وبلغة سليمة تقريراً عن مشروع االبتكار ال يزيد مبالحقه وصوره عن  -4

ملخص التقرير ، مث يبدأ ، مث صفحة  وحيتوي التقرير على صفحة الغالف وفيها عنوان االبتكار أو براءة االخرتاع
التقرير بعد ذلك بفكرة املشروع االبتكاري أو املنتج ، وهدفه بوضوح ومواده واستخدامات كل مادة ، مث منهجية 
العمل التفصيلية يف املشروع مرتبة على حنو منطقي ، كما حيتوي التقرير على الرسومات الالزمة ، وصورة لنموذج 

، ويف حال كون املشاركة وصلت إىل املرحلة الثالثة أو الرابعة فال بد أن  ح عاليةاالبتكار ملونة وذات درجة وضو 
التمويل  خطةيتضمن التقرير عالوًة على ما سبق توضيحًا ملاهية املنتج أو اخلدمة الذي نشأ عن االبتكار ، و 

االقتصادية ، والتوقعات املالية والتسويقية املستقبلية ، وأثر املشروع االجتماعي ،  ى املشروعجدو تسويق ، و الو 
، وال يذكر اسم  وحتديد السوق املستهدف ابملشروع ، ومهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني

التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية ، وميكن أن يكتب  الطالب وال جامعته ، وال مشرفه ، وال ما يشري إليه يف التقرير
، ويكون قياس ، على مسافة سطر A4( ، مقاسWord ، وتكون الكتابة بواسطة احلاسب )برانمج وورد

سم من مجيع االجتاهات ، مع ترقيم الصفحات ، على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة  2.5اهلامش 
 TIMES)، ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو   16مقاس  (Traditional Arabic) ابللغة العربية هو

NEW ROMAN)  14مقاس . 
هناك حقوق يف املشروع كان أو   ، قد حصل على دعٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة االبتكارإذا كان  -5

 . على مشاركة املشروع يف املؤمترخطاب موافقة من اجلهة املاحنة فال بد من إرفاق ،  أو الفكرة ألي جهة أخرى
 إرفاق براءة االخرتاع من اجلهة املاحنة هلا إن وجدت . -6
 .كلمة ، ويُرفع وحده يف ملف مستقل   250أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  -7
 أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية . -8
 ( cdقدمي ثالث نسخ مع )يتم ت -9

 . لفكرة املتميزة يف صناعة األعمالا: ثانياملسار ال
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  التوصيف :
قابلة للتطبيق والتحويل إىل واقع الرايدية الفكار األ إىل استقطاب الفكرة املتميزة يف صناعة األعمالمسار هدف ي

 . بني الطالب عوتعزيز ثقافة اإلبدا يف اجملال التجاري أو الصناعي ، ونشر 
 : الفكرة املتميزة يف صناعة األعمالاخلاصة ب واملواصفات الشروط

 ما يلي :الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف  مع
 . فكرة جديدةالأن تكون املشاركة إبداعية ، و  -1
 .أن تكون رايدية ختدم االقتصاد املعريف  -2
 . يف اجملتمع هتسويقميكن للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي  ملشروع قابلالفكرة نواة كون تأن  -3
 ، مع دراسة جلدواه االقتصادية ، تقدمي تقرير متكامل يوضح خطة العمل وماهية املشروع ومدى قابليته للتطبيق -4

لتحقيق اإليرادات ، والتوقعات املالية والتسويقية املستقبلية ، وأثر املشروع االجتماعي ، واملقرتحات التطبيقية 
والوقت املتوقع لتحويل الفكرة إىل واقع عملي ، وحتديد السوق املستهدف ابملشروع ، وحتديد مهمة كل عضو 

 ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني .
صفحة ، وحيتوي التقرير على  20سليمة ، وال يزيد مبالحقه وصوره عن  أن يكتب التقرير بشكل جيد وبلغة -5

مث صفحة ملخص التقرير ، مث يسرد التقرير بعد ذلك العناصر املذكورة املشروع ، الغالف وفيها عنوان  صفحة
تب التقرير ، وميكن أن يك ، وال ما يشري إليه يف التقرير ، وال يذكر اسم الطالب وال جامعته ، وال مشرفه أعاله

، على مسافة  A4( ، مقاسWord ابللغة العربية أو اإلجنليزية ، وتكون الكتابة بواسطة احلاسب )برانمج وورد
سم من مجيع االجتاهات ، مع ترقيم الصفحات ، على أن يكون اخلط  2.5سطر ، ويكون قياس اهلامش 

، ويف التقارير املقدمة ابللغة  16مقاس  (Traditional Arabic) املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية هو
 . 14 مقاس (TIMES NEW ROMAN) اإلجنليزية هو

 .كلمة ، ويُرفع وحده يف ملف مستقل   250أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  -6
 أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية . -7
 ( cdتقدميها من ثالث نسخ مع )كل امللفات املطلوب   -8
 . املشاريع الصغرية الثالث  سارامل

 التوصيف :



                                                                    

9 
 

 الشروط والضوابط العامة للمشاركة
 امعةلطالب وطالبات اجلثامن ال لتقى الطالبييف امل

 
1437/1438للعام الدراسي   

، وحتفيزهم  الناشئة وبث روح املبادرة االستثمارية يف نفوسهم مشاريع الشباب يهدف هذا املسار إىل دعم
 ، وحتويلها إىل واقع . لالستمرار يف تطوير أفكارهم اإلبداعية

 ، فاحلرفية هي األساس يف قيامه مشروع ال يعتمد على الكثافة التكنولوجية بوجه عام : الصغري هواملشروع و 
 كبري ، وابلتايل فهو  رأس ماليف أكثر األحوال ، كما أنه ال حيتاج إىل  ال يزيد عن مخسة أفرادفيه عدد العمالة و  غالباً ،

تتسم و ،  غالباً  انفصال بني امللكية واإلدارةفيه وال يوجد ،  هر املباشرة الستمرا الرحبية التدفقات النقديةعتمد على ي
 .وقد يكون التصدير خطوة الحقة ،  لبيئة احملليةاحتياجات لذلك أن هدفه تغطية  ؛ منتجاته ابلبساطة واحمللية

وفاعلية  ، العمل، وحتديد أسلوب  الكفاءة اإلدارية والفنية : عوامل منهاإىل لتحقيق أهدافه املشروع الصغري  وحيتاج
 . ذلك وظائف املشروع من تسويق وشراء وإنتاج وحتويل وغري

 : خصائص ومميزات املشروعات الصغرية
 . العمليات الفنيةاإلدارة و يتوىل فهو الذي ،  مالك املشروع هو مديره -1
 . فض الكلفة اإلنتاجيةخل،  االعتماد على املوارد احمللية األولية -2
ملستثمرين يف امدخرات  مقدار اخنفاضوذلك يف ظل  املال الالزم إلنشاء املشروعات الصغرية اخنفاض حجم رأس -3

 ، وهذا ما جيعل هذه املشروعات مناسبة لفئة الطلبة اجلامعيني . املشروعات الصغرية
 . واملقدرة على االنتشار املرونة -4
إذا وجدت الدعم وحتولت من احمللية إىل التصدير ، قد تتحول املشروعات الصغرية إىل مشروعات كبرية مستقباًل  -5

 وجرت عليها أيدي التطوير .
حبماسة مجيع العاملني للعمل ؛ ألن النجاح هو مصلحة مشرتكة بشكل أكثر ظهورًا من  متتاز هذه املشروعات -6

 املشروعات الكبرية .
 الصغرية . هذا النوع من املشروعات يف تطوير وتنمية املناطقيسهم  -7
كما أهنا تشكل ميدااًن لتطوير اخلالقة ،  اجملاالت اخلصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار أهم تعترب هذه املشاريع من  -8

 . املهارات اإلدارية والفنية واإلنتاجية والتسويقية
 سار املشاريع الصغرية :مب الشروط واملواصفات اخلاصة

 ما يلي : مسار املشاريع الصغريةااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف  مع
 . يف اجملتمع السعودي هتسويقو  هتطبيققد مت أن يكون املشروع  -1
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أو هناك حقوق يف املشروع كان أو   ، إذا كان املشروع قد حصل على دعٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة -2
 . خطاب موافقة من اجلهة املاحنة على مشاركة املشروع يف املؤمترفال بد من إرفاق ،  الفكرة ألي جهة أخرى

مع دراسة جلدواه ورأس ماله وعدد موظفيه ، يوضح خطة العمل وماهية املشروع  متكامالً  اً تقرير  يقدم املشاركأن  -3
املالية والتسويقية املستقبلية ، وأثر املشروع  قيمة، وال اتالتطبيقية لتحقيق اإليراد ملمارسات، وا االقتصادية

ابملشروع ، وحتديد مهمة كل  هفاستهدالذي مت اإىل واقع عملي ، والسوق  بذول يف حتويلهاالجتماعي ، والوقت امل
 . ، وخطط التطوير والتوسع املستقبلية إن وجدت عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني

صفحة ، وحيتوي التقرير على  20ب التقرير بشكل جيد وبلغة سليمة ، وال يزيد مبالحقه وصوره عن أن يكت -4
مث صفحة ملخص التقرير ، مث يسرد التقرير بعد ذلك العناصر املذكورة املشروع ، صفحة الغالف وفيها عنوان 

، وميكن أن يكتب التقرير  يف التقريروال يذكر اسم الطالب وال جامعته ، وال مشرفه ، وال ما يشري إليه أعاله ، 
، على مسافة  A4( ، مقاسWord ابللغة العربية أو اإلجنليزية ، وتكون الكتابة بواسطة احلاسب )برانمج وورد

سم من مجيع االجتاهات ، مع ترقيم الصفحات ، على أن يكون اخلط  2.5، ويكون قياس اهلامش سطر
، ويف التقارير املقدمة  16مقاس  (Traditional Arabic) العربية هواملستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة 

 . 14 مقاس (TIMES NEW ROMAN) ابللغة اإلجنليزية هو
 .كلمة ، ويُرفع وحده يف ملف مستقل   250أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  -5
 ابللغة العربية .أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر  -6
 .(cdتقدميها من ثالث نسخ مع )كل امللفات املطلوب   -7
 
 
 

 مسارين  ، ويتضمن  اجملتمع ية وخدمة و األفالم التوع:  احملور الثالث
 ةاخلدمة اجملتمعي تقرير:  املسار االول

 : توصيفال
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أو جمموعة وتؤدي إىل تنمية اجملتمع يقصد ابخلدمة اجملتمعية اإلسهامات واألنشطة غري الرحبية اليت يقدمها فرد 
 وحتقيق بعض أهدافه ، وحل بعض مشكالته ، يف كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية .

وهتدف املسابقة إىل عرض جتارب واقعية انجحة خلدمة قضااي اجملتمع احمللي املختلفة من قبل الطالب 
لى إبراز النشاطات القائمة على فكرة التطوع واملشاركة والتعاون والشفافية وااللتزام ، والطالبات ، وتعتمد املسابقة ع

 دون النشاطات اإللزامية أو الرحبية .
كما هتدف املسابقة إىل نشر وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي والتطوعي بني الطلبة ، وتقوية قيم التواصل 

ميتلكها الطلبة ، والعمل على استغالهلا بتفعيل  القدرات والطاقات اليتاالجتماعي واملسؤولية اجملتمعية ، واكتشاف 
أدوارهم خلدمة اجملتمع احمللي ، وحماولة إكساهبم املعارف واملهارات احلياتية املختلفة الالزمة لتعزيز التواصل مع اجملتمع 

 احمللي ومؤسساته املختلفة .
 اجملتمعية :اخلدمة مبسار  الشروط واملواصفات اخلاصة

 اخلدمة اجملتمعية ما يلي : مسارااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف  مع
 .أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع احمللي ، ويظهر هلا أثر على الشرحية املستهدفة  -1
 أن تكون املشاركة واقعية وقابلة للقياس . -2
 تكون املشاركة إبداعية وحتمل فكرة مبتكرة ، أو فكرة مطورة عن فكرة سابقة .أن  -3
أن ال تكون املشاركة جمرد فكرة ، بل ال بد أن يتم تطبيقها عمليًا ، وتوثيقها كتابيًا ، وابلتصوير الفوتوغرايف ،  -4

 والتصوير عرب الفيديو .
افية اليت توثق التطبيق ة سليمة ، ويضمنه الصور الفوتوغر أن يكتب الطالب تقريرًا عن مشاركته بشكل جيد وبلغ -5

صفحة ، وحيتوي التقرير على صفحة الغالف  20لفكرة املشاركة ، وال يزيد التقرير مبالحقه وصوره عن  العملي
مث صفحة ملخص التقرير ، مث يسرد التقرير بعد ذلك خطة العمل ، وماهية ،  اخلدمة اجملتمعية وفيها عنوان

املشروع ، واترخيه منذ كان فكرًة إىل أن مت تطبيقه عمليًا ، مع بيان أثر املشروع االجتماعي ، وحتديد املستهدفني 
ريق يف املشروع حال ابملشروع ، وإرفاق اإلحصاءات والرسوم البيانية ذات العالقة ، وحتديد مهمة كل عضو ابلف

وميكن أن يكتب ،  ، وال ما يشري إليه يف التقرير وال يذكر اسم الطالب وال جامعته ، وال مشرفهتعدد املشاركني ، 
، على  A4( ، مقاسWord التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية ، وتكون الكتابة بواسطة احلاسب )برانمج وورد

سم من مجيع االجتاهات ، مع ترقيم الصفحات ، على أن يكون اخلط  2.5مسافة سطر ، ويكون قياس اهلامش 
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، ويف التقارير املقدمة  16مقاس  (Traditional Arabic) املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية هو
 . 14مقاس  (TIMES NEW ROMAN)ابللغة اإلجنليزية هو

 .كلمة ، ويُرفع وحده يف ملف مستقل   250أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  -6
 أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية . -7
 .(cdتقدميها من ثالث نسخ مع )كل امللفات املطلوب   -8
 (تعزز مبد القدوةا اهت.)موضوعبقضايا اجملتمع لتوعوية املتعلقةاألفالم اانتاج :  الثانيسار امل

 : التوصيف
؛ إذ حيتوي على كٍم من احلقائق العلمية أو التارخيية أو الفعالة لواقع امعاجلة من أساليب  توعوييعد الفيلم ال

عن غريها من األفالم أبهنا ال تصنع للرتفيه ، بل تعترب يف كثري من األحيان مادة  توعويةالاألفالم ماعية ، وتتميز االجت
أحد أنواع األفالم الواثئقية املعروفة عامليًا هبذا  القصري توعويواألحباث ، ويعد الفيلم ال علمية يرجع إليها يف الدراسات

ات دون اإلخالل دف والرتكيز واختزال املعلومالقصري على الدقة والوضوح يف اهل توعويد الفيلم الاالسم ، ويعتم
 . ، وال بد لنجاحه من أن حيقق املعايري التالية : اإلمتاع ، واإلقناع ، واإلبداع ابحملتوى

إاتحة الفرصة للطلبة ابلتنافس يف هذا اجملال إىل تعزيز احلس الفين واإلبداع لدى الطالب خالل من  يُهدفو 
اليت خيتاروهنا اجملتمعية متميزة تعاجل بعض املشكالت  توعويةل طاقاهتم يف إنتاج أفالم والطالبات ، ودفعهم إىل استغال

أبنفسهم ، واكتشاف املواهب والطاقات اليت ميتلكها الطالب والباحثون يف التعليم يف جمال االحرتاف اإلعالمي 
يف التعليم حلل املشكالت على بشكل خاص ، واستغالل طاقات الطالب والباحثني  التوعويةبشكل عام واألفالم 

، وتصحيح  ، وتوفري مكتبة تصويرية وطنية من إبداع الطلبة تساهم يف نشر الوعي اجملتمعي وترسيخه أرض الواقع
 شائعة .األخطاء الدينية والعلمية والسلوكية والصحية واالجتماعية ال

القدوة  ةاألفالم املتعلقة بتعزيز قيم :يف حل قضااي اجملتمع  ومن أمثلة األفالم التوعوية القصرية املسهمة
، وتصحيح العادات الضارة غري الصحية يف  ، وتصحيح سلوك السائقني يف الطريق االنتماء والوالء للدين والوطنو 

 .  ، وغري ذلك ال، ومكافحة العنف ضد األطف ، واألفالم املتعلقة ابحملافظة على املرافق العامة ونظافتها تناول الطعام
  : سار األفالم التوعوية املتعلقة بقضايا اجملتمعمب الشروط واملواصفات اخلاصة

 ما يلي : التوعويةاألفالم  مسارااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف  مع
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املألوف  قيمة ، ويقدم حمتوى خمتلفًا عن يًة ذاتو عتو أن يطرح الفيلم موضوعًا ذا أمهية اجتماعية ، وحيمل فكرة  -1
 صحيحة .واقعية و ، على أسس علمية  يثري النقاش والتساؤالت

أن يكون يف الفيلم ما جيعله يستحوذ على اهتمام املشاهد منذ البداية عن طريق الصورة واملوضوع والصوت ، وأن  -2
حل املشاكل  ية تساعد يفلاذ إجراءات عميعمل على حتفيز املشاهد على التفكري يف اختيكون من شأنه أن 

 .املطروحة يف الفيلم
 أن يعرض املشارك احلقائق حبيادية اتمة دون إبداء رأيه الشخصي . -3
 مع الواقع دون تشويه أو مبالغة . التوعويأن تتالءم املعلومات الواردة يف الفيلم  -4
 الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية . أن ال يكون يف صور الفيلم وال صوتياته ما خيالف أحكام -5
 . دقائق سبع أن ال تزيد مدة الفيلم عن -6
، حجم  (Traditional Arabic)ورقة واحدة ابللغة العربية على برانمج وورد ، نوع اخلط شارك أن يكتب امل -7

، على مسافة سطر ، متضمنة تفاصيل الفيلم ، )الفكرة الرئيسة ، واهلدف ، وملخص الفيلم ، واملدة(  16اخلط 
 . PDFبصيغة ، ونسخة أخرى  Word، ويرفع منه عرب النظام االلكرتوين نسختان : نسخة ملف 

 . يعرض يف املعرض املصاحب للمؤمترسيف حال ترشح الفيلم فإنه  -8
 مسارات  أربع ويتضمن احملور الرابع : اإللقاء  

 املناظرات: : املسار األول
 : التوصيف

 عدد من املتحدثني حولاملناظرة هي شكل من أشكال اخلطاب العام و هي عبارة عن مواجهة بالغية بني 
قضية معينة ضمن وقت حمدد. وحسب التعاريف الواردة يف القاموس بشكل عام، فإن املناظرة نقاش رمسي يدور حول 
 قضية معينة ويتم يف جلسة عامة تُقدَّم فيها حجج ُمَتعارضة أو ُمتصادمة، وغالبًا ما تنتهي بتصويت من اجلمهور أو

 ة حجج أحد الطرفني. جلنة حتكيم حيث يـُْفضي هذا التصويت إىل ترجيح كفَّ 
املناظرة مسابقة رمسية حتكمها ضوابط معينة تقام يف إطار حمدد ويديرها حكم أو رئيس هيئة حتكيم. وقد و 

تشمل املناظرة متحدثني أفرادًا أو ِفرقًا تضم عدة متحدثني، كما ختضع املناظرات ألصول وقواعد معينة حيث تعرض 
 ن ومينح كال الفريقني وقًتا حمددًّا لتقدمي حججهم وإثبااتهتم. قضية املناظرة على الفريقني املتناظري
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ثو كال الفريقني حججهم والدفاع عنها.  وبناًء على ما سبق فاملناظرات جتري يف جوٍّ ُمنظٍَّم يَقدم فيها متحدِّ
واالة وبعبارة أخرى فإن املناظرة تقتضي طرح قضية يَتناظر حوهلا فريقان ُمتعارضان، ويُْدعى الفريُق امل

ُ
ؤيد للقضية فريَق امل

وهو من يؤيد القضية أو املوضوع الذي يُتناظر حوله وَيْدَعمه ويدافع عنه، أمَّا الفريق الذي يُعارض موضوع املناظرة 
ويـَُفنِّد أطروحة فريق املواالة وحججه فُيْدعى فريق املعارضة. وهكذا، فإن فريق املواالة حياول إثبات رأيه الذي يساند 

املناظرة بينما حياول فريق املعارضة أن يُفنده وأن ينفيه. ومن الضروري أن أيخذ فريق املواالة موقفًا واضحًا جُتاه  موضوع
 املوضوع الذي تتناوله املناظرة. 

، حلشد األدلة العقلية واملنطقية يةحتث مهارة املناظرة التفكريية والتحليلية والنقدغوية لمنافسة ذهنية علمية  وهي
 إلقناع األخرين بقوة وجهة نظره حول موضوع املناظرة  

 تهدف املسابقة إىل :  
 تطوير مهارات الطالب يف التفكري الناقد وحتسني قدراهتم على حتليل املشكالت وحلها .1
 االعتزاز هبا االرتقاء ابللغة العربية اليت هي جوهر هويتنا العربية واالسالمية وتنمية روح .2
 تعميق روح املواطنة وتقوية أواصر الُلحمة الوطنية ونبذ التطرف .3
 ترسيخ ثقافة احلوار البناء الذي ينتج املعرفة ويفسح اجملال لالختالف والتنوع املثري .4
 التعمق يف دراسة أبعاد قضااي العصر وخلفياهتا مما ميكن الطلبة من اإلملام الواسع ومشولية النظرة  .5
 لطلبة على اختاذ املواقف بناء على حتليل منطقي سليم بعيداً عن العاطفة والتعصبتدريب ا .6
 إطالق القدرات واملواهب اإلبداعية يف التعبري عن اآلراء والتفاعل مع الرأي اآلخر وتقبله وليس التصادم معه .7
 تنمية مهارات الطلبة يف القيادة وتعزيز ثقتهم أبنفسهم .8
 وتنظيم وحتليل ومناقشة األفكار وطرحها تعزيز قدرة الطلبة على بناء .9

تنمية قدرات الطلبة الستيعاب مبادئ احلوار ومفاهيمه وغرسها يف نفوسهم وحتفيز طاقاهتم وإعدادهم  .10
 لبناء جمتمع املعرفة

 طريقة املسابقة 
 القواعد األساسية : 
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من ثالثة متحدثني ، كل فريق   يتألفجترى املناظرة بني فريقني حول قضية حمدد فريق مؤيد وفريق معارض  -1
 يتعني عليهم العمل بشكل مجاعي لعرضة رأيهم وحججهم املؤيدة لرأيهم حول القضية املطروحة

 ( دقيقة للتحضري للمناظرة بعد اعطائهم عنوان املناظرة 20يعطى كل فريق مدة ) -2
  ( دقيقة 52مدة املناظرة ) -3
 متبادل يف األدوار يبدأ فريق املؤيد مث املعارض رتتيب ب( دقائق 7يعطى كل متحدث مدة ) -4
( 5تعطى األسبقية لفريق املعارض يف تقدمي خطاب الرد والذي حيتوي على تلخيص لألفكار واآلراء ومدته ) -5

 دقائق وال يسمح خالل هذه اخلطاب أي مداخلة من الفريق املقابل
قصرية وهي عبارة عن مقاطعة صغرية يقوم هبا  ميكن للفريق املقابل أثناء حتدث الفريق األخر بطلب مداخله -6

 الفريق  اخلصم لتحقيق ما يلي: 
i.  طرح تساؤل أو استفهام 
ii. إيضاح نقطة 
iii. تشتيت أفكار املتحدث 
iv.  لتصحيح املتحدث وتنبيهه إىل تناقض كالمه 

 جيوز املداخلة بعد مرور الدقيقة األوىل حىت وقبل الدقيقة األخرية من كلمة املتحدث  -7
 ( اثنية 15خل الوقوف وطلب املداخلة )بلفظ مداخلة( ومدة املداخلة ال تزيد عن )يتعني للمدا -8
 جيب على املتحدث قبول مداخلتني على األقل   -9

ألي فريق االحتجاج )االعرتاض ( على حديث املتحدث للفتح نظر جلنة التحكيم إىل أي خمالفة من   -10
  الفريق  املقابل ، مثل : 

i.  استخدام لغة غري مهذبة أو تصرف غري الئق 
ii.   االستهزاء أو السخرية أو كل ما يدل على ذلك من تصرف 
iii. الطعن أبدلة املتحدث ملخالفتها لقوانني املناظرة او خلروجها عن احملتوى احملدد  

 
 طريقة املشاركة 

   ميكن لكل  كلية ترشيح فريق واحد فقط من الطالب وفريق واحد من الطالبات او االكتفاء بفريق واحد 
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  طالبات( 5طالب ( وفريق مكون من ) 5ترشح فريق مكون من )لكل كلية ترغب يف املشاركة يف هذه املسار 
  ج املغلوب و تقام املسابقة من خر 
 ( مث املباراة النهائية 4( مث )8( مث )16( مث )32توزع الكلية ابلقرعة إىل دوري ) 
  تقام املسابقة للطالب على حدى وللطالبات على حدى 
  الطالبات  فرق الطالب واألول والثاين من فرق يكرم األول والثاين من 
  ال حيق للفريق اجراء أي تغيري اثناء املناظرة 

 : ملناظراتبفرع االشروط والضوابط اخلاصة 
 ما يلي : طابةابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخلااللتزام  مع
 ملوضوع احملدد للنقاشااللتزام اب -1
 االلتزام ابلوقت احملدد -2
 احرتام الرأي األخر والبعد عن التعصب والتعدي -3
)إلاتحة اجملال وتساوي الفريقني  النبوية يف اجلدل أثناء املناظرة ثعدم استخدام اآلايت اآلية القرآنية أو األحادي -4

 يف ابداء احلجج والرباهني العقلية(
 عدم رفع الصوت بشكل مزعج -5
 عدم استخدام األلفاظ اجلارحة أو اخلارجة عن موضوع النقاش -6
 البعد عن التجريح الشخصي أو شخصنة املوضوع  -7
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

17 
 

 الشروط والضوابط العامة للمشاركة
 امعةلطالب وطالبات اجلثامن ال لتقى الطالبييف امل

 
1437/1438للعام الدراسي   

 للمناظرة  يهيكل إجرائ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخلطابة:  املسار الثاني
 : التوصيف
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 قيمة الفصحى يف نفوس الطالب والطالبات ، واستكشاف املهارات اخلطابية واإللقائيةهتدف املسابقة لتعزيز 
لديهم من خالل إذكاء روح التنافس يف إطار اللغِة الفصيحة ، واألدب الرفيع ، كما هتدف إىل الرقي مبستوى التحدث 
ابللغة العربية الفصحى لدى الطالب ، وتنمية قدراته التعبريية والتحاورية ، وتشجيعه على اكتساب القدرة على تطبيق 

لنقاش ، وبناء شخصية قادرة على اإلقناع والتفسري ، واكتشاف املواهب القواعد النحوية بشكل سليم أثناء احلديث وا
والطاقات يف جمال اإللقاء واخلطابة ، وتطوير مهارات اإللقاء والتحدث لدى الطالب املشاركني ، واإلسهام يف خدمِة 

هتمام ابلقضااي الدينية واالجتماعية اللغِة العربية ، وتعزيز حضورها يف احملافل العلمية ، واملنتدايت اجلامعية ، وتعميق اال
  واألخالقية

 : بفرع اخلطابةالشروط والضوابط اخلاصة 
 ما يلي : طابةااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخل مع
 االلتزام بقواعد اللغة العربية . -1
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها . -2
 اللفظ وجزالة األسلوب دون تكلف أو تقعر .بالغة  -3
 تضمني اخلطبة استشهادات من القرآن والسنة والشعر العريب واألمثال العربية ، أو من أحدها . -4
 أن يظهر الطابع الشخصي للمشارك يف تناول املوضوع . -5
 أن ينوع املشارك يف طبقات صوته حسبما يقتضيه املقام . -6
 شارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد .أن يظهر تفاعل امل -7
 أن ال تزيد مدة اخلطبة عن سبع دقائق . -8
 (cd+ ) (PDF)بصيغة رؤوس أقالم حملاور اخلطبة يف ما ال يزيد عن صفحة واحدة من مخسة نسخ تقدمي يتم  -9

 : اشرحها : ثالثاملسار ال
 التوصيف : 

الطالب على املسرح حديثًا علميًا ، يشرح فيه مفهومًا علميًا يكون غري واضٍح  يقصد هبذا الفرع أن يتحدث
يف مدة ال تتجاوز مخس دقائق ، مبا يوضح ذلك املفهوم  ،متامًا لغري املتخصصني ، أبسلوب شيق ومرتابط وميسر 

 للجمهور ، مستعيناً يف ذلك بعرض تقدميي .
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ًا واكتشاف املواهب يف هذا اجملال ، إىل جانب تعزيز جمتمع وهتدف هذه الفعالية إىل تطوير الطالب إلقائي
 أبسلوب ميسر عرب إبداعات الشباب . املعرفة وإاتحتها للجميع

 :بفرع اشرحها الشروط والضوابط اخلاصة 
 ما يلي :(  شرحهاا) االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية  مع
 . علمياً  مفهوماً  وضحعلى اإلبداع يف تقدمي معلومة مفيدة ت املتحدث قادراً أن يكون  -1
 االلتزام بقواعد اللغة العربية . -2
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها . -3
 أن يظهر تفاعل املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد . -4
 دقائق . مخسعن  ديثأن ال تزيد مدة احل -5
 أن يكون احلديث منصباً على توضيح املفهوم العلمي ، دون الرتويج لفكرة اعتقادية أو سياسية أو ملنتج جتاري . -6
، وحيق للمتحدث إضافة  وتستخدم هوية الفعالية خلفية هلا، بشكل متقن  التقدميي املصاحب صمم العرضأن يُ  -7

 الشروط العامة . أي نوع من احملتوى بشرط عدم خمالفة
 (PDF( + )cdيتم تقدمي رؤوس أقالم حملاور املوضوع يف ما ال يزيد عن صفحة واحدة من مخسة نسخ بصيغة ) -8

 (That's meهذا أنا  ):  رابعاملسار ال
 التوصيف : 

يف مدة  ،، أبسلوب شيق ومرتابط وميسر  ةعلمي بطريقة على املسرح  نفسه الطالبيقدم يقصد هبذا الفرع أن 
، مستعيناً يف ذلك بعرض تقدميي  حبيث حياول اقناع اجلمهور بشخصيته )تسويق الشخصية (دقائق ،  سبعةال تتجاوز 

 .متضمنا ألدلة وشوهد 
 وهتدف هذه الفعالية إىل 

  واكتشاف املواهب يف هذا اجملال  يف حمال اإللقاءتطوير الطالب 
  تنمية مهارات الطالب يف تعريف األخرين بنفسه 
  ياز املقابالت الشخصية اجتتدريبه على 

 : (That's meهذا أنا  )بفرع الشروط والضوابط اخلاصة 
 ما يلي :(  شرحهاا) االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية  مع
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 االلتزام بقواعد اللغة العربية . -2
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها . -3
 املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد .أن يظهر تفاعل  -4
 قائق .سبعة عن  ديثأن ال تزيد مدة احل -5
، وحيق للمتحدث إضافة  وتستخدم هوية الفعالية خلفية هلا، بشكل متقن  التقدميي املصاحب صمم العرضأن يُ  -7

 الشروط العامة . أي نوع من احملتوى بشرط عدم خمالفة
 ز مبدأ القدوة(   )ويكون موضوعاهتا تعز مسارات  مخس  تضمنوي األعمال الفنيةاحملور اخلامس : 

 خلط العربي ا:  املسار األول
وال يكاد يوجد عمل فين  ،وهو اتج فنون اإلسالم وتراثه  ، اخلط العريب هو الركيزة األوىل للفنون اإلسالمية

ومل  ، إسالمي من نقٍش أو عمارٍة أو نسيج أو غري ذلك إال وللخط العريب فيه نصيب بشكل مباشر أو غري مباشر
وإمنا تولدت من ارتباطه  ،تكن هذه املكانة املتميزة للخط العريب يف حياة املسلمني وليدة مصادفة أو ظاهرة غريبة 

 القرآن الكرمي والّسُنة املطهرة للنيب صلى هللا عليه وسلم . بدين اإلسالم من خالل تدوين
حىت لقد استهوى كثرياً من الفنانني غري املسلمني ، كما أن اخلط  ،واحلرف العريب ميتاز جبماٍل وطواعيٍة فريدتني 

نشاهده يف  وهذا ما ،العريب تفرد عن سائر الفنون العاملية يف مقدرته على تكوين فٍن بذاته مستقل عن دور الكتابة 
  .املساجد وكثرٍي من القصور واألماكن األثرية يف كثري من دول العامل

 :باخلط العربي الشروط والضوابط اخلاصة 
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي : مع
 ية املعروفة لدي اخلطاطني .أن يلتزم الطالب بقواعد اخلط الكالسيكي ابستخدام األدوات التقليد 
  أن تقتصر األعمال املشاركة على اخلطوط اخلمسة األساسية وهي : الثلث ، النسخ ، الفارسي ، الديواين ، الرقعة 
  سم )قبل التأطري(70×سم 50أن يكون العمل مبقاس واحد . 
 الفين . أن ال يستخدم الطالب الطامس األبيض إال يف احلدود الضيقة اليت ال تشوه العمل 
 . )أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة 

 : اتمالحظ
 . للطالب حرية التنفيذ على ورق مصقول ، أو غري مصقول ، مبختلف أنواع وألوان األحبار 
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 . للطالب حرية كتابة نوع واحد أو نوعني من اخلطوط يف العمل الواحد 
  والتصميم العام للعمل .ميكن للطالب استخدام الزخرفة النباتية أو اهلندسية مبا يتناسب 

 التصوير الضوئي :  املسار الثاني
 التصوير الضوئي هو الفن املرادف لفن الرسم القدمي ، فمن خالل العدسة يقوم املصّور بوضع تصّوره يف اللحظة

من خالل عدسته ، والتصوير هو عملية إنتاج صور بوساطة أتثريات ضوئية ؛ فاألشعة املنعكسة من املنظر امللتقطة 
ويسمى  ،تكوِّن خيااًل داخل مادة حّساسة للضوء ، مث تُعاجَل هذه املادة بعد ذلك ، فينتج عنها صورة متثل املنظر 

مشتقة من اليواننية ، وتعين  (Photography)  رايفوكلمة فوتوغ ، لتصوير الفوتوغرايفابالتصوير الضوئي أيًضا 
 . الرسم أو الكتابة ابلضوء

 لتصوير الضوئيبا الشروط والضوابط اخلاصة
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي : مع
  ال تقل عن  ، ودقة سم45×سم 30أن تقدم األعمال مطبوعة على خامة مناسبة مبقاس ال يقل عن

 .بيكسل/إنش(300)
 . أن ال تعاجل الصور ابحلاسب اآليل 
 . )أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة 
  أن يكتب الطالب وصفًا نظراًي للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة ،

  ويرفقها مع العمل 
 الرسم الكاريكاتوري :  املسار الثالث

الرسم التشخيصي الساخر ، ويتناول مواضيع وقضااي متنوعة ، يف صورة تبالغ يف تناول املوضوع هو فن 
 ، هبدف السخرية أو النقد بشىت جماالته . وإظهار حتريف املالمح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما

ة أحيااًن ، ويطلق عليه كثري من املمارسني وفن الكاريكاتري له القدرة على النقد مبا يفوق املقاالت والتقارير الصحفي
)فن االختزال( ، ولقد قال أحد النقاد عن فن الكاريكاتري : إنه الفن الوحيد الذي ال حيتاج إىل شرح ، وإنه مرصد 

 والرسوم ، وميكن أن األفكارهزيل للواقع ولكل املتغريات والتناقضات املوجودة يف العالقات االجتماعية يف جمموعة من 
نضيف فنقول : ليس األساس يف الكاريكاتري رسم الضحكة على شفاه القراء أو املتفرجني فقط ، وإمنا اهلدف منه 

 تبصريان بواقعنا ، وكشف مفارقاته مما قد يغيب عن األذهان .
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، وال  ورسامو الكاريكاتري فنانون مبدعون ابمتياز كبري ، وال يتحدد إبداعهم ابخلطوط واألشكال اليت يبتكروهنا
ابأللوان اليت يستخدموهنا يف رسوماهتم املثرية للدهشة والضحك غالباً ، وإمنا يتجاوز ذلك كله إىل ما يرتبط حبساسيتهم 

 البالغة إزاء الواقع ، الذي يبقى مناخهم املفضل يف احلدس والسخرية واملغامرة معاً .
 الرسم الكاريكاتوريب الشروط والضوابط اخلاصة

 ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي :االلتزام  مع
 . أن يكون العمل منفذاً خبامة أو تقنية تناسب الفكرة 
  سم )قبل التأطري(30×سم 20، وال يقل عن  سم50×سم 30أن ال يتجاوز مقاس العمل . 
 . )أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة 
 كرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة أن يكتب الطالب وصفًا نظراًي للخلفية الف ،

 ويرفقها مع العمل  
 سم التشكيلي :  الراملسار الرابع 

فبالسحب  ،الرسم مبعناه املطلق هو إحداث أثر أبي أداة كانت عن طريق السحب على أي سطح كان 
وإذا حتول الفعل إىل "حركة  ،الورق حيدث أثر يسمى رمسًا  وعند حتريك القلم عشوائيًا على ، حندث أثرًا يسمى رمساً 

 . معرب نتيجة لتلك احلركة شيء  ألنه تشكل أمامنا  ،مسي ذلك رمساً تشكيلياً  "منظمة ومقصودة للتعبري عن شيء ما
أي أو  –ويعترب الرسم التشكيلي أسرع وسيلة فنية لتسجيل أي فكرة وإظهارها للعيان مبجرد مرور قلم الرصاص 

ومن مث بلورة تلك الفكرة مبجموعة من الرسوم والدراسات املتنوعة حىت الوصول إىل دراسة كل  ، على الورق –قلم 
 . عنصر من العناصر املكونة للفكرة اليت سوف تتحول فيما بعد إىل عمل فين متكامل

ت جمال مستقل من جماالت والرسم التشكيلي متالزم إىل حد كبري مع التصوير التشكيلي ، ولكنه يف نفس الوق
للوحة التصوير التشكيلي هي  (Sketches)ووجه التالزم هو أن الرسوم التحضريية األولية  ،التعبري الفين املتعددة 

والرسم التشكيلي جمال مستقل من حيث املظهر العام للعمل الفين املكتمل ، والذي تقل فيه  ، حبد ذاهتا رسم تشكيلي
من لون  (Tones)ويتم الرتكيز على إبراز الغوامق والفواتح وما بينهما من درجات  ، وظيفة اللون بشكل واضح
ات التنقيطية املنتشرة وهناك تقنيات أخرى ميكن توظيفها يف الرسم التشكيلي مثل التجمع ،واحد عادة أو أكثر قلياًل 

مسيكة  ،متقاطعة أو متشابكة  ،تقاربة مواإلمكانيات العديدة من اخلطوط أبنواعها يف أشكال متباعدة أو  ،والكثيفة 
ن بني بقية اجملاالت الفنية عوهذه مجيعها ختلق تنوعًا من مالمس السطوح اليت متيز الرسم التشكيلي  ،أو رفيعة 
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األخرى ، وهذه التقنيات وغريها ميكن حتقيقها عن طريق اخلامات واألدوات الشائعة يف الرسم التشكيلي وهي مجيع 
وخمتلف أنواع  ، (Charcoal)وأقالم الفحم النبايت  ،املتفاوتة بني الليونة والصالبة الرصاص ودرجاهتا أنواع أقالم 

األحبار السائلة اليت تستخدم عن طريق الريشة املعدنية الصلبة أو الفرشاة ذات الشعريات الناعمة ، وعادة ما يكون 
ما يكون على منه ات صغرية ومتوسطة ، وقليل جدًا الرسم التشكيلي منفذًا على الورق بشىت أنواعه وعلى مساح

 . مساحات كبرية
ومن االجتاهات الفنية املعاصرة توظيف عناصر جديدة يف أعمال الرسم التشكيلي مثل قصاصات الورق كنوع 

 . ن مع مراعاة انسجامها مع اخلامات واألدوات الشائعة االستعمالالو وزايدة استخدام األ، من التوليفات 
 سم التشكيليلربا الشروط والضوابط اخلاصة

 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي : مع
 . أن يكون العمل منفذاً على الورق خبامة أقالم الرصاص ، أو الفحم ، أو احلرب الصيين ، أو هبذه اخلامات جمتمعة 
  سم )قبل التأطري( .40× سم 30وال يقل عن سم ، 70×سم 100أن ال يتجاوز مقاس العمل 
 . )أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة 
  أن يكتب الطالب وصفًا نظراًي للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة، 

 ويرفقها مع العمل  
 التصوير التشكيلي :  املسار اخلامس

والذي يعتمد على توظيف اللون بصفة أساسية  ،هم أمناط التعبري الفين لإلنسان يعترب التصوير التشكيلي من أ
ومن خالله عرب عما حوله من كائنات حية ومجاد وأحداث ، وقد  ،ف اإلنسان هذا اجملال منذ القدم ، واترخييًا عر 

، Oil Colors وان الزيت وأمهها أل ، تنوعت على مر العصور اخلامات واألدوات الالزمة للتصوير ، ومنها األلوان
، ويستمر التطور Canvas ، والتصوير على قماش القنب  Panels Woodوالتصوير على ألواح اخلشب 
، وهي عادة ما تكون مبططة الشكل ، ومصنوعة من وبر اجلمل أو  Oil Prushليشمل نوعية الفرش املستعملة 

حلل وختفيف ألوان الزيت مع  Linseed Oilلكتان ويستعمل زيت بذر ا ،شعر ذيل اخليل أو من ألياف صناعية 
كما يستخدم الرتبنتني ،  كمثبت وجمفف لأللوان   Pure Terebinthine نسبة معينة من حملول الرتبنتني النقي 

 . العادي أو حملول الكريوسني لغسل وتنظيف الفرش من األلوان
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األلوان مع بعضها البعض للحصول على وميكن للمصور "الفنان" احلصول على إمكانيات متعددة من خامة 
واحلصول على مظاهر  ، Tonesوعمل غوامق وفواتح للحصول على درجات لونية خمتلفة  ، ألوان أخرى جديدة

خمتلفة من األسطح كالشفافية والنعومة واخلشونة والكثافة اللونية من خالل توظيف مقاسات متعددة من الفرش 
اختالف كمية اللون وحملول زيت بذر الكتان من مساحة ألخرى على اللوحة ،  مع ، والسكاكني اخلاصة ابلتصوير

، وتساعد للوصول إىل ما يسمى  Techniquesوهذه اإلمكانيات تسمى يف مظهرها العام ابلتقنيات الفنية 
، حيث متثل كل ضربة من ضرابت الفرشاة أو السكني جزءًا من  Pectorial Feelingابحلساس التصويري 

 ن متالحم مييز لوحة التصوير عن غريها من األعمال األخرى ذات البعدين .تكوي
أو  ،وابلنسبة لوضع اللون على اللوحة فيتم بعد حتضريه ومزجه على سطح أملس انعم من خشب أو زجاج 

فاف ، ولسهولة االستعمال والتخلص من بقااي األلوان هناك ابليتات من ورق ش  Paletteبالستيك يسمى ابلباليتة
عازل وخاص ال ميتص اللون أو الزيت ، كما أن بعض الفنانني ميارسون وضع اللون مباشرة على اللوحة مث يقومون 

وهناك طرق أخرى تعود إىل الفنان وأسلوبه اخلاص يف طريقة عمله وتقنياته ، وألن  ،زجه وحتضريه مبعزل عن الباليتة مب
ية فهناك ألوان مصنوعة من مواد أخرى يتم استخدامها مثل : التصوير التشكيلي يعتمد على اللون بصفة أساس

 Water واأللوان املائية ،حتل ابملاء ولكنها سريعة اجلفاف ، وهي ألوان  Acrylic Colorsاالكريليك 
Colors وأخريًا هناك األلوان الشمعية الزيتية ، وهي  ،ورق حبييب خشن امللمس خاص لذلك  ، وتستخدم على

 م حبجم الطباشري ، يتم استخدامها غالباً على الورق ، وقلياًل على القماش ، أو اخلشب .عبارة عن أقال
 التصوير التشكيليب الشروط والضوابط اخلاصة

 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي : مع
  قبل التأطري( .سم 60×سم 40سم ، وال يقل عن 70×سم 100أن ال يتجاوز مقاس العمل( 
 )أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة . 
  أن يكتب الطالب وصفًا نظراًي للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة ،

 ويرفقها مع العمل  
 للمشرتك حرية اختيار الوسائط واخلامات املختلفة لتنفيذ العمل الفين وإبراز فكرته .مالحظة : 
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  الحد األعلى للمشاركين من الكليات 
 الفائزين على مستوى اجلامعة  عدد املشاركات من الكلية احملاور واملسارات

 مساراتأربع ، ويتضمن  : األحباث احملور األول
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 . مسار العلوم األساسية واهلندسية

 فائزين 3 مشاركات فقط 3 . العلوم الصحيةالطيب و سار امل
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 )الشرعية واللغة العربية( 1مسار العلوم اإلنسانية
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 )الرتبوية  واالجتماعية( 2مسار العلوم اإلنسانية

 ثالث مسارات، واملشاريع الصغرية ويتضمن  صناعة األعمال، و : االبتكار احملور الثاين
 فائزين 5 مشاركات فقط 5  ار .مسار االبتك

 فائزين 3 مشاركات فقط 3 الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 . مسار املشاريع الصغرية

 مسارين، ويتضمن  اجملتمع ية وخدمة و األفالم التوع:  احملور الثالث
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 . مسار اخلدمة اجملتمعية

 فائزين 5 مشاركات فقط 5 . التوعوية املتعلقة بقضااي اجملتمعمسار األفالم 
 مسارات أربعويتضمن احملور الرابع : اإللقاء والتسويق  

 األول والثاين من كل فرع  فريق من الطالب وفريق من الطالبات املناظرة 
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 . اخلطابة
 فائزين 3 مشاركات فقط 3 . اشرحها

 فائزين 3 مشاركات فقط 3 (That's me)  هذا أان
 مساراتمخس ويتضمن  األعمال الفنيةاحملور اخلامس : 

فائزين 3 مشاركات فقط 5 اخلط العريب  

فائزين 3 مشاركات فقط 5 التصوير الضوئي  

فائزين 3 مشاركات فقط 5 الكاريكاتري  

فائزين 3 مشاركات فقط 5 الرسم التشكيلي  

فائزين 3 مشاركات فقط 5 التصوير الشكيلي  
 


