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  مقدمة :
تنافسي شريف يتضمن  ميدان يتنافس فيه طالب وطالبات اجلامعة يف فنون خمتلفة ومتنوعة، يف جو   وهو ،يف هذ العامعامه العاشر اللقاء العلمي بلغ 

هتدف عمادة شؤون الطالب إىل إاتحة اجملال ملشاركة مجيع طالب وطالبات اجلامعة يف لقاء علمي  همخس حماور يف كل حمور عدد من املسارات، من خالل
 .اهبهم وإبراز قدراهتم وابداعاهتممفتوح لصقل مو 

  :العلميلقاء ال حماور
 :مسارات عشر، ويتضمن احملور األول: األحباث

 البكالوريوس والدبلوم )انتظام( الدراسات العليا والدبلوم العايل )انتظام( املسار
 والدعوية العلوم الشرعية .1

يف ( أحباث على األكثر 3لكل كلية ترشيح )
 املسار الواحد

اث على األكثر يف ( أحب3لكل كلية ترشيح )
 املسار الواحد

 اللغة العربية واألدب .2
 العلوم الرتبوية .3
 العلوم املالية واإلدارية .4
 العلوم االجتماعية .5
 العلوم األساسية والطبيعية .6
 العلوم اهلندسية .7
 علوم احلاسب اآليل واملعلومات .8
 علوم الطب وطب األسنان .9

 والصيدلة والتمريض لصحيةالعلوم  .10
 ثالث مسارات املسابقات اإلبداعية احملور الثاين : 

 ةح فكر توضمن كل كلية مرفقة معه منوذج االبتكار  ( ابتكارات على األكثر3)يتم ترشيح  العلمي  االبتكار .1
 سم(180×سم  80)مبقاس  )إكس استاند( بوسرت االبتكار على

 .الفكرة املتميزة يف رايدة األعمال .2
بوسرت )إكس استاند( مبقاس ح الفكرة على ضمن كل كلية تو على األكثر  ارفك( ا3)يتم ترشيح 

 سم(180×سم  80)

 املشاريع الصغرية  .3
( مشاريع على األكثر من كل كلية يوضح املشروع على بوسرت )إكس استاند( 3يتم ترشيح )

 سم(180×سم  80)مبقاس 
 مسارات  أربعويتضمن  ،اإلثرائيةاحملور الثالث: املسابقات 

 التحقيق الصحفي .1
بوسرت )إكس على التحقيق ح ضو يمن كل كلية ( حتقيقات على األكثر 3)يتم ترشيح 

 سم(180×سم  80)( مبقاس استاند

( أفالم على األكثر من كل كلية يقدم الفيلم على فالش ميموري ابمتداد 3) يتم ترشيح انتاج األفالم التوعوية .2
(Mov-Avi ) 

بوسرت )إكس استاند(  على تقريرح الضو يمن كل كلية  ( تقارير على األكثر3)يتم ترشيح   عامةالدمة اخلتقرير  .3
 سم(180×سم  80)مبقاس 

 مشاركات إبداعية )قصة قصرية أو قصيدة أدبية أو مسرحية من فصل واحد(( 3)يتم ترشيح  ة اإلجنليزيةغابلل اإلبداع االديب .4
 pdfيف فالش ميموري ابمتداد   A4تقدم يف صفحة واحدة إىل ثالث صفحات 

 )فقط بكالوريوس/ دبلوم( مسارات بعس اإللقاء ويتضمن: احملور الرابع

   املناظرة .1
 من الطالب وفريق من الطالباتتم ترشيح فريق ي

 4وال يقل عن  5كل فريق ال يزيد عن 
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 ة واحدة فقط من كل كليةمشاركواحد فقط و مشارك يتم ترشيح  ابللغة العربية اإللقاء الفردي .2
 واحدة فقط من كل كليةة مشاركواحد فقط و  مشاركيتم ترشيح  )لغات خمتارة(اإللقاء الفردي بغري اللغة العربية  .3
 يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية بلغة اإلشارة الفردي  اإللقاء .4
 ة واحدة فقط من كل كليةمشاركواحد فقط و  مشاركيتم ترشيح   (This's meهذا أان ) .5
 ة واحدة فقط من كل كليةمشاركواحد فقط و  مشاركيتم ترشيح  فكرة للشرح والتوضيح .6
 يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية الفورية الرتمجة  .7

 مسارات  عشراحملور اخلامس: األعمال الفنية ويتضمن 
 ( أعمال فقط 3يتم ترشيح ) اخلط العريب .1

 )الفوتوغرايف(التصوير الضوئي .2 يف كل مسار من كل كلية
 شكيليتالتصوير ال .3
 وريالرسم الكاريكات .4
 الرسم التشكيلي  .5
 الفن الرقمي  )اللوحات الفنية ابستخدام الربامج احلاسوبية( .6
 اللوحات أبشغال النسيج )ابستخدام اخليوط أو بواقي األقمشة( .7
 ينظر إليه من مجيع االجتاهات(-احلقيقية  األبعاد التشكيل اجملسم )التكوين ثالثي .8
 التشكيل الغائر أو البارز )تشكيل مسطح يظهر فيه العمل ابرز على سطحه أو غائرا فيه(  .9

 تصميم األزايء )تصميم روب التخرج للطالبات أو الطالب( .10
 الشروط العامة 

 هتا.وغااي اجلامعةمع أهداف ال يتعارض ن أو  ، التقاليد املرعيةاألنظمة و و ، اإلسالمية واألحكام أن تتفق مجيع املشاركات مع املبادئ والقيم .1
 .أو الطلبة الذين تقدموا هبا ـة/أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب .2
 .تقص من احلقوق الفكرية لآلخرينأو ينلعلمية ابألمانة ا ا خيلمماملشاركة أن ختلو  .3
  .عمادةالكلية املعتمد لدى المن قبل منسق ــة /أن يتم ترشيح مشاركة الطالب .4
 .مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة علميةأو  سابقةملتقيات متت املشاركة هبا يف ال تكون املشاركة املقدمة قد ن أ .5

ولية ما مل ة التقدم مبشاركته االبتكارية وإن سبق له املشاركة هبا يف معارض حملية أو دشاركأو امل مشاركميكن للحيث ويُستثىن مسار االبتكارات 
 ، فإن كان االبتكار حاصالً على جائزة فال ميكن املشاركة به يف امللتقى إال يف حالة إجراء تطوير أو تعديل جوهري عليهعليهاحيصل على جائزة 

أو  أو الزمالة يف مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس (ه1439/1440) احلايلا العام اجلامعي هلذ دراسياأو املنتسبني املنتظمني  الطلبة من ـة/أن يكون املشارك .6
 .فقطالبكالوريوس الدبلوم و مرحلة  فتقتصر على طلبة يف مسارات حمور اإللقاءإال  ،الدراسات العليا

 ، وال بديزيد عددهم عن ثالثة، ماعدا حمور األحباث العلمية فيمكن جتاوز ذلكفال ة مشاركأو  مشاركدم مشرتكاً بني أكثر من يف حال كون العمل املق .7
 يقدم البحث . للمجموعةواحد مع حتديد ممثل ، يف استمارة املشاركة مجيع املشاركني امساءتسجيل من 

 استخدام هوية اللقاء العلمي خلفية جلميع العروض التقدميية املصاحبة . .8
 التقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل مسار.  .9
 عامة تهابينت

 .قتباسات العلميةمتخصص يف اال برانمج، ومن قبل متخصصنيلفحص من قبل ل اتختضع املشارك .1
 سحب منه اجلائزة يف حال، وتجلنة التأديب، وحيال إىل حيرم من املشاركة، و ، أو تعمده خمالفة الشروطستتم حماسبة من يثبت إخالله ابألمانة العلمية .2

 .زالفو إعالن  اكتشاف املخالفة بعد
 يتم ترشيح منسق ومنسقة لكل كلية أو معهد مشارك. .3
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 ات( يف كل مسار من مسارات امللتقى حسب اجلدول املرفق فقطشاركوامل املشاركنيااللتزام بعدد املشاركات من كل كلية )من  .4
 .يتم رفع أمساء مجيع املشاركني واملشاركات يف احملاور واملسارات على املوقع من قبل املنسق فقط حسب العدد احملدد لكل كلية  .5
 خر، نظر ألي مشاركة ترفع عن طريق آؤون الطالب من قبل عميد الكلية وعن طريق املنسق من شطر الطالب فقط ولن ييتم رفع املشاركات لعمادة ش .6
 .تصل بعد املوعد احملددلن ينظر ألي مشاركة بدون وجود استمارة املشاركة أو  .7
 ( لكل منسق للرفع على بوابة اللقاء العلمي password) ( و usernameسيتم حتديد ) .8
 ه24/5/1440األربعاء  مساء يوم 11:59ويتم غلقها الساعة  ه14/5/1440األحد صباح يوم  12يتم فتح البوابة من الساعة  .9

 ه14/5/1440األحد من بداية دوام يوم لعمادة شؤون الطالب )البوسرتات ، ومناذج االبتكارات و اللوحات الفنية و اجملسمات الفنية ( بداية تسليم  .10
 ظهراً  2الساعة  ه24/5/1440ليم األربعاء وأخر موعد للتس

 تفصيل حماور اللقاء العلمي 
  مسارات  عشرويتضمن  احملور األول: األحباث العلمية

 فياً لشروط البحث العلمي وخصائصه، حبثاً مستو  ة/يقدم املشارك
 :ما يليااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط  معو 
 .لق ابإلحالة على املراجع العلميةما يتعفي، وخاصة العلميلتزام جبميع قواعد البحث اال •
سم من مجيع االجتاهات،  2.5(، وقياس اهلامش Normal، على مسافة سطر ونصف )A4(، مقاسWord تكون الكتابة بواسطة احلاسب )برانمج •

( ويف البحوث املقدمة Traditional Arabicاخلط )نوع 16مع ترقيم الصفحات، ويكون اخلط املستخدم يف البحوث املقدمة ابللغة العربية مقاس 
 (. Times New Romanنوع اخلط )14ابللغة اإلجنليزية مقاس 

 .مع االلتزام ابلكتابة بلغة سليمة، حث ابللغة العربية أو اإلجنليزيةُيكتب الب •
 : على أن يشتمل على ما يليصفحة  25 تزيد صفحات البحث العلمي عن ال •

o البحث عنوان  الغالف وحيتوي على 
o  مستخلص البحث 
o  املقدمة 
o  أو موضوع البحثمشكلة  
o أسئلة البحث 
o ثبحأهداف ال 
o وطرق البحث  أساليب 
o منت البحث( املناقشة( 
o  النتائج والتوصيات 
o  اخلالصة 
o  املراجع العلمية 
o الفهارس 

 ابللغة اإلجنليزية. بحوث العلمية املقدمةيف المستخلص آخر ابللغة العربية  تقدمي •
 pdfبصيغة  يرفع البحث على املوقع •

 مسارات  املسابقات اإلبداعية  وتتضمن ثالثاحملور الثاين : 
 مسار االبتكار : املسار األول

 :ما يلي يشرتطااللتزام ابلشروط العامة للمشاركة  مع
 .وجدهتا واحتواؤها على حس إبداعي أصالة الفكرة .1
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 )ال تقبل املشاركة بدون تقدمي منوذج توضيحي( تقدمي منوذج توضيحي لالبتكار .2
 .االهتمام ابجلانب التقين للفكرة .3
 .حيمل االبتكار فكرة جديدة، أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة أن .4
 إرفاق براءة االخرتاع من اجلهة املاحنة هلا إن وجدت. .5
بوضوح ومواده واستخدامات كل ، وهدفه كرة االبتكاري أو املنتجفتوضح  سم(180×سم  80)بوسرت )إكس استاند( مبقاس على تقريراً متكامالً  تقدمي .6

  .مع الرسومات التوضيحية، يف املشروع مرتبة على حنو منطقي العمل ملخص لطريقة، مادة
، فال بد من ة أخرىاملشروع أو الفكرة ألي جه ، أو كان هناك حقوق يفيل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعةإذا كان االبتكار قد حصل على دعم  ما .7

   .لتقىإرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة على مشاركة املشروع يف امل
 (jpgبصيغة ) على املوقعترفع صورة واضحة للنموذج االبتكار  .8

 .لفكرة املتميزة يف صناعة األعمال: اثايناملسار ال
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 .فكرة جديدةال، و املشاركة إبداعية تكون -1
 .ون رايدية ختدم االقتصاد املعريفتك -2
 .يف اجملتمع للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي ميكن تسويقه ةتكون الفكرة نواة قابل -3
  للتطبيق. اومدى قابليته الفكرةيوضح خطة العمل وماهية  سم(180×سم  80)بوسرت )إكس استاند( مبقاس على تقريراً متكامالً  ة/يقدم املشارك -4
 (jpgبصيغة ) على املوقعترفع صورة واضحة للبوسرت  -5

 املسار الثالث: املشاريع الصغرية .
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف املشاريع الصغرية  ما يلي : مع
 تكون املشاركة إبداعية، واملشروع جديد. -1
 .يكون املشروع قد مت تطبيقه وتسويقه يف اجملتمع السعودي . أن -2
يوضح خطة العمل وماهية املشروع ورأس ماله وعدد موظفيه ،  سم(180×سم  80)بوسرت )إكس استاند( مبقاس على تقريراً متكاماًل  ة/يقدم املشارك -4

، والقيمة املالية والتسويقية املستقبلية ، وأثر املشروع االجتماعي ، والوقت املبذول  مع دراسة جلدواه االقتصادية ، واملمارسات التطبيقية لتحقيق اإليرادات
التطوير يف حتويله إىل واقع عملي ، والسوق الذي مت استهدافه ابملشروع ، وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني ، وخطط 

 والتوسع املستقبلية إن وجدت
 (jpgبصيغة ) على املوقعواضحة للبوسرت ترفع صورة  -5

  مسارات أربعضمن وتت اإلثرائية  املسابقاتاحملور الثالث : 
 انتاج األفالم التوعوية :  املسار االول

 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع
 .يًة ذات قيمةو عتو ، وحيمل فكرة لفيلم موضوعاً ذا أمهية اجتماعيةأن يطرح ا -1
 .صحيحةواقعية و ، على أسس علمية املألوف يثري النقاش والتساؤالت خمتلفاً عن أن يكون احملتوى -2
 .عن طريق الصورة واملوضوع والصوت على اهتمام املشاهد منذ البدايةلم الفيأن يستحوذ  -3
 .ادية اتمة دون إبداء رأيه الشخصياحلقائق حبي ة/أن يعرض املشارك -4
 .مع الواقع دون تشويه أو مبالغة التوعويأن تتالءم املعلومات الواردة يف الفيلم  -5
 .ريعة اإلسالمية واألنظمة املرعيةصوتياته ما خيالف أحكام الش أوأن ال يكون يف صور الفيلم  -6
 دقائق. سبع أن ال تزيد مدة الفيلم عن  -7
 (Mov-Aviابمتداد)  على املوقعالفيلم  رفعي -8

 قضية من قضااي اجملتمع لعمل حتقيق صحفي : املسار الثاين 
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 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع
  .اختيار قضية أو موضوع خيدم اجملتمع -1
 اختيار عنوان جاذب للتحقيق . -2
 االعتناء مبحتوى التحقيق . -3
 تدعيم التحقيق ابلصور والبياانت الالزمة   -4
 التحقيق .ذكر األدلة و الرباهني و مصادر  -5
 االهتمام ابلشكل البنائي و اإلخراج الفين للتحقيق . -6
 .عدم املساس ابلشخصيات او اهليئات أو احلرايت الشخصية -7
   .سم(180×سم  80)بوسرت )إكس استاند( مبقاس على  مدعما ابلصور الفوتوغرافية الالزمة التحقيق الصحفي تقدمي -8
 (jpgبصيغة ) على املوقعترفع صورة واضحة للبوسرت  -9

 : تقرير خدمة عامة مت تنفيذها املسار الثالث
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 املستهدفة.ويظهر هلا أثر على الشرحية  احمللي،أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع  -1
 للقياس.أن تكون املشاركة واقعية وقابلة  -2
 سابقة.أو فكرة مطورة عن فكرة  مبتكرة،تكون املشاركة إبداعية وحتمل فكرة  أن -3
  .وتوثيقها كتابياً ، وابلتصوير الفوتوغرايف عملياً،تكون قد مت تطبيقها  أن -4
يدين على بوسرت )إكس استاند( مبقاس على املستف وأثرهاتقريرا متكامال مدعما ابلصور الفوتوغرافية توضح طريقة سري اخلدمة املقدمة  ة/أن يقدم املشارك -5

 سم(180×سم  80)
 (jpgبصيغة ) على املوقعترفع صورة واضحة للبوسرت  -6

 ابللغة اإلجنليزية   ديباإلبداع األاملسار الرابع : 
 يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي: ابلشروط العامةااللتزام  مع
 .جنليزيةااللتزام بقواعد اللغة اإل -1
 األفكار ووضوحها وتسلسلها. تناسق -2
 املشاركة ال خترج عن أحد هذه اجملاالت )القصة القصرية/ القصيدة األدبية / مسرحية من فصل واحد( -3
 A4ال تقل املشاركة عن صفحة واحدة وال تزيد عن ثالث صفحات   -4
 pdfبصيغة  على املوقعتقدم املشاركة يرفع  -5

 مسارات  سبع ويتضمن  )فقط بكالوريوس/ دبلوم( احملور الرابع : مهار ات اإللقاء 
 املناظرات: : املسار األول

 القواعد األساسية : 
ني عليهم العمل ، يتعأو واحداثنان احتياط و   من ثالثة متحدثنيكل فريق   يتألفو  ،فريق مؤيد وفريق معارض ة،جترى املناظرة بني فريقني حول قضية حمدد .1

  .املؤيدة لرأيهم حول القضية املطروحة رأيهم وحججهمبشكل مجاعي لعرض 
 ريق املعارض .ملعرفة الفريق املوايل و الفالقرعة  جترى .2
 .عطائهم عنوان املناظرةإرة بعد ( دقيقة للتحضري للمناظ15يعطى قبلها كل فريق مدة ) ( دقيقة45مدة املناظرة ) .3
  .فريق املؤيد مث املعارضالمتبادل يف األدوار يبدأ رتتيب ب( دقائق 5يعطى كل متحدث مدة ) .4
 مداخله قصرية )طرح تساؤل، أو إيضاح نقطة، أو تشتيت أفكار املتحدث، أو تصحيح املتحدث وتنبيهه إىل تناقض كالمه(.  للفريق طلب .5
  .للمتحدثالدقيقة األخرية  للمتحدث وال جيوز املداخلة يف الدقيقة األوىل  يفلة خجيوز املداال  .6
 ( اثنية 15يتعني للمداخل الوقوف وطلب املداخلة )بلفظ مداخلة( ومدة املداخلة ال تزيد عن ) .7
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   .جيب على املتحدث قبول مداخلتني على األقل .8
، أو ةاستخدام لغة غري مهذب) التحكيم إىل أي خمالفة من الفريق املقابل، مثل:نظر جلنة  ( على حديث املتحدث للفتالعرتاضألي فريق االحتجاج )ا .9

و خلروجها عن ، أالطعن أبدلة املتحدث ملخالفتها لقوانني املناظرة، أو أو كل ما يدل على ذلك من تصرف ،أو السخرية ،االستهزاء، أو تصرف غري الئق
  .(احملتوى احملدد

( دقائق وال يسمح خالل هذه اخلطاب 3والذي حيتوي على تلخيص لألفكار واآلراء ومدته )، فريق املعارض يف تقدمي خطاب الرد لتعطى األسبقية ل .10
 ي مداخلة من الفريق املقابل.أب

 :طريقة املشاركة 
   .و االكتفاء بفريق واحدالطالب وفريق واحد من الطالبات أ ترشيح فريق واحد فقط منمشاركة كلية كل  ل •
  .ثناء املناظرةجراء أي تغيري أال حيق للفريق إو  (على األكثر أو أربع على األقل طالبات 5 أو طالب 5فريق مكون من )كل  •
  .ج املغلوبو ر ام املسابقة خبتق •
  .ة وللطالبات على حدةتقام املسابقة للطالب على حد •

 :ملناظراتالشروط والضوابط اخلاصة بفرع ا
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 .ابملوضوع احملدد للنقاشااللتزام  .1
 .االلتزام ابلوقت احملدد .2
 .خر والبعد عن التعصب والتعدياحرتام الرأي اآل .3
 .عند احلاجة هلا ويف أوجهها الصحيحة املناظرة يفآلايت القرآنية أو األحاديث النبوية اب االستدالل ميكن .4
 .عدم رفع الصوت بشكل مزعج .5
 .عن موضوع النقاشعدم استخدام األلفاظ اجلارحة أو اخلارجة  .6
  .البعد عن التجريح الشخصي أو شخصنة املوضوع .7
 يرفع أمساء افريق الطالب وفريق الطالبات على املوقع  .8

 :ابللغة العربية الفردي لقاءاإل: املسار الثاين
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 .االلتزام بقواعد اللغة العربية -1
 .األفكار ووضوحها وتسلسلها تناسق -2
 .وجزالة األسلوب دون تكلف أو تقعر بالغة اللفظ -3
 أن يكون احملتوى كالماً منثوراً  ال شعراً . -4
 إلقائه.أاليستخدم املشارك/ة أسلوب اخلطابة يف -5
 غيباً .وميكن اإللقاء قراءة أو اإللقاء  ميكن أن يكون احملتوى من وضع الطالب أو نصاً خمتاراً . -6
 .يف تناول املوضوع ة/الشخصي للمشاركأن يظهر الطابع  -7
 .ما يقتضيه املقام طبقات صوته حسب يف ة/أن ينوع املشارك -8
 .ابري الوجه وحركات اليدين واجلسدمع املوضوع بتع ة/أن يظهر تفاعل املشارك -9

 .عن سبع دقائق لقاءأن ال تزيد مدة اإل-10
 أو اإللقاء غيباً .قراءة اإللقاء ميكن للمشارك/ة -11
  (pdf)بصيغة على املوقع    A4ما ال يزيد عن صفحة واحدة في لهرؤوس أقالم عنوان املوضوع و رفع يتم  -12

 / الرتكية / اهلوساوية( األملانية / األردية / األندنوسية )الفرنسية /اإلسبانية / :الفردي  بغري اللغة العربية اإللقاء : ثالثاملسار ال
 ط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:االلتزام ابلشرو  ومع
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 إلقائه.أسلوب اخلطابة يف  املشارك/ةيستخدم الأ-1
 . الشخصي للمشارك يف تناول املوضوعأن يظهر الطابع  -2
 وميكن اإللقاء قراءة أو اإللقاء غيباً . أو نصاً خمتاراً ، املشارك/ة ميكن أن يكون احملتوى من وضع-3
 يف طبقات صوته حسب ما يقتضيه املقام. ة/أن ينوع املشارك -4
 مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد. ة/أن يظهر تفاعل املشارك -5
 أن ال تزيد مدة اإللقاء عن سبع دقائق. -6
 (pdfبصيغة ) على املوقع مع ترمجة واضحة ابللغة العربية القطعة املراد إلقاؤها ابللغة األم  يتم رفع -7

 اإللقاء بلغة اإلشارة :  رابعاملسار ال
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 .لغة اإلشارة االلتزام بقواعد  -1
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها. -2
 دقائق. مخسأن ال تزيد مدة اإللقاء عن  -3
 (pdfبصيغة ) على املوقع واحدة نص مشاركته على صفحة يتم رفع -4

 (That's meهذا أان  ):  امساملسار اخل
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 .خر غري ذلك موضوع آنفسه للجمهور وال يتحدث عن  ان يقدم املشارك/ة -1
 .يةااللتزام بقواعد اللغة العرب -2
 .األفكار ووضوحها وتسلسلها تناسق -3
 .ابري الوجه وحركات اليدين واجلسدمع املوضوع بتع ة/أن يظهر تفاعل املشارك -4
 .قائقد ال تزيد مدة احلديث عن سبعأن  -5
 .خمالفة الشروط العامةبشرط عدم إضافة أي نوع من احملتوى وحيق للمشارك/ة  ، على برانمج ابوربوينت لعرض التقدميي املصاحب بشكل متقنأن ُيصمم ا -7
 (pdfبصيغة ) املوقع  املشاركة على يتم رفع  -9

 فكرة للشرح والتوضيح :  سادساملسار ال
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع

 قادراً على اإلبداع يف تقدمي معلومة مفيدة توضح مفهوماً علمياً . أن يكون املشارك/ة -1
 بقواعد اللغة العربية . االلتزام -2
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها . -3
 مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد . ة/أن يظهر تفاعل املشارك -4
 دقائق . سبعأن ال تزيد مدة احلديث عن  -5
 سياسية أو ملنتج جتاري . أن يكون احلديث منصباً على توضيح املفهوم العلمي ، دون الرتويج لفكرة اعتقادية أو -6
إضافة أي نوع من احملتوى ، وحيق للمشارك/ة  وتستخدم هوية الفعالية خلفية له،  على برانمج ابوربوينتأن ُيصمم العرض التقدميي املصاحب بشكل متقن  -7

 بشرط عدم خمالفة الشروط العامة .
 ( pptرفع املشاركة على املوقع بصيغة )يتم  -8

   : الفورية الرتمجة : لسابعاملسار ا
 االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي: ومع
 احملكم ابلقرعة.  ا سيتحدث عنهوص اليتيتم اختيار النص -1
  .الفورية للمتحدثالعربية ة ابلرتمجة /يتم التحدث من قبل جلنة التحكيم ابللغة اإلجنليزية ويقوم املشارك -2
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  .الفورية للمتحدثاإلجنليزية ة ابلرتمجة /ويقوم املشاركجلنة التحكيم ابللغة العربية  يتم التحدث من قبل -3
 .زام بقواعد اللغة والرتمجةتاالل -4

 مسارات   عشر تضمن: األعمال الفنية وياحملور اخلامس
 خلط العريب ا: املسار األول

 :ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي  االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 )البوص و احملربة( التقليدية املعروفة لدي اخلطاطنيبقواعد اخلط الكالسيكي ابستخدام األدوات  املشارك/ةأن يلتزم  •
  (، الكويففارسي، ال)النسخ، الرقعة، الديواين وط التالية:اخلطااللتزام أبنواع  •
ْن َخْوف   ۳ فـَْليَـْعُبُدوا َرّب َهَذا اْلبَـْيت  ﴿: اآلية  ابلعبارة املختارة للخط وهيتزام االل •  ﴾ الَِّذي أَْطَعَمُهم مِّن ُجوع  َوآَمنَـُهم مِّ
 .)قبل التأطري( سم70×سم 50أن يكون العمل مبقاس واحد  •
 .العمل الفينالضيقة اليت ال تشوه الطامس األبيض إال يف احلدود  شارك/ةأن ال يستخدم امل •
 ورقة هبا معلومات املشارك/ة. لعملوتلصق خلف ا ،إبطار لون أسود أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( •
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •

 مالحظات :
 .حرية التنفيذ على ورق مصقول، أو غري مصقول، مبختلف أنواع وألوان األحبارمشارك/ة لل •
 .نوعني من اخلطوط يف العمل الواحدحرية كتابة نوع واحد أو  مشارك/ةلل •
 .مبا يتناسب والتصميم العام للعملاستخدام الزخرفة النباتية أو اهلندسية  مشارك/ةميكن لل •

 )الفوتوغرايف(: التصوير الضوئي  املسار الثاين
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
  .وغري منسوخ من أعمال أخرى يكون العمل من انتاج املشارك/ةأن  •
 بيكسل/إنش(.300، ودقة ال تقل عن )سم45×سم 30اسبة مبقاس ال يقل عن أن تقدم األعمال مطبوعة على خامة من •
 و ميكن استخدامه فقط لإلظهار و التوضيح . أن ال تعاجل الصور ابحلاسب اآليل •
 إبطار لون أسود . أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( •
املشارك/ة وتلصق  معلومات مع تسجيلA4 رك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدةوصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشا شارك/ةأن يكتب امل •

   بشكل جيد خلف العمل .
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •

 : الرسم الكاريكاتوري  املسار الثالث
 :ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي  االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 .ذاً خبامة أو تقنية تناسب الفكرةأن يكون العمل منف •
 سم )قبل التأطري( .30×سم 20، وال يقل عن سم50×سم 30العمل أن ال يتجاوز مقاس  •
 .إبطار لون أسود  تكون األعمال خمرجة )مؤطرة(أن  •
املشارك/ة وتلصق  معلوماتمع تسجيل A4أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  •

   بشكل جيد خلف العمل .
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •

 سم التشكيلي :  الر الرابع املسار 
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 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى. •
 .، أو الفحم، أو احلرب الصيين، أو هبذه اخلامات جمتمعةاً على الورق خبامة أقالم الرصاصأن يكون العمل منفذ •
 .سم )قبل التأطري(40× سم 30قل عن ، وال يسم70×سم 100 يتجاوز مقاس العمل أن ال •
 إبطار لون أسود . تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( أن •
املشارك/ة وتلصق  معلوماتمع تسجيل A4 رك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدةوصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشا شارك/ةأن يكتب امل •

     ل جيد خلف العمل .بشك
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •

 التصوير التشكيلي :  املسار اخلامس
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 .التأطري( سم )قبل60×سم 40، وال يقل عن سم70×سم 100يتجاوز مقاس العمل  أن ال •
 ون أسود.إبطار ل أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( •
املشارك/ة وتلصق معلومات مع تسجيل A4 رك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدةوصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشااملشارك/ة أن يكتب  •

       بشكل جيد خلف العمل .
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •

  الفن الرقمي املسار السادس: 
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 .احلرية يف اختيار أحد الربجميات اجلرافيكية لتنفيذ العمل شارك/ة للم •
  .صور على األقل ملراحل تنفيذ العمل 5يقدم مع العمل فالش ميموري حيتوي على  •
 (psdمل بصيغة )حيفظ الع •
 .بيكسل  300ة العمل ال تقل عن قد •
 .التأطري(سم )قبل 60×سم 40يقل عن ، وال سم70×سم 100 يتجاوز مقاس العمل أن ال •
 .A4وصفا نظراي لفكرة العمل يف حدود صفحة  شارك/ةيقدم امل •
 ر اخلامة اليت يطبع عليها العمل )كانفس، ورق كرتون كانسون .......(احرية اختي شارك/ةللم •
 تلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.إبطار لون أسود و  أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( •
 (jpgبصيغة ) على املوقع للوحةترفع صورة واضحة  •

  سيجأشغال الناملسار السابع: 
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 .سم70×سم 50سم وال تزيد عن 40×سم 30 ال تقل مساحة العمل عن  •
 حرية اختيار اخلامات والوان اخليوط والنسج مشارك/ة لل •
  .حرية اختيار موضوع العمل مع مراعات الشروط العامة للقاء شارك/ةللم •
 .أن يرعى يف العمل الوحدة واالتزان والتوافق اللوين •
 تلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.إبطار لون أسود و  أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( •
 (jpgبصيغة ) على املوقع ة واضحة للوحةترفع صور  •
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 التشكيل اجملسم املسار الثامن: 
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
  أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 . العامةللتنفيذ يف امليادين واحلدائق  قابالً أن يكون  •
 سم  .30سم ابرتفاع 20×سم 20سم ، وال يقل عن 60سم ابرتفاع 40×سم 40تتجاوز قاعدة العمل عن أن ال  •
 حرية اختيار اخلامات املستخدمة )املعادن ، اخلشب ، اجلبس ، حجر ،  خامات غري تقليدية ....... شارك/ةللم •
تلصق املشارك/ة و  معلومات مع تسجيلA4ة به فيما ال يتجاوز صفحة واحد ركوصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشا شارك/ةأن يكتب امل •

       بشكل جيد خلف العمل .
 (jpgبصيغة ) على املوقعترفع صورة واضحة للمجسم  •

 التشكيل الغائر والبارز  املسار التاسع : 
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 سم )قبل التأطري( .50×سم 30سم، وال يقل عن 70×سم 50أن ال تتجاوز سطح العمل عن  •
 حرية اختيار اخلامات املستخدمة )املعادن ، اخلشب ،حناس،  اجلبس ، حجر ،  خامات غري تقليدية ....... للمشارك/ة •
 .مسطحا وليس جمسما ان يكون العمل  •
 تلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.إبطار لون أسود و  أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( •
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •

 تصميم األزايءاملسار العاشر : 
 ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي : االلتزاممع 
 أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.  •
 )روب التخرج(تصميما للزي الذي يلبسه طالب أو طالبة اجلامعة يف حفل التخرج أن يقدم املشارك/ة  •
  .سم قبل التأطري70×سم 30سم وال يقل عن 90×سم50ال يتجاور العمل  •
 و تلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة. أن تكون األعمال خمرجة )مؤطرة( إبطار لون أسود •
تلصق املشارك/ة و  معلوماتمع تسجيل A4 أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  •

 بشكل جيد خلف العمل 
 (jpgبصيغة ) على املوقع ترفع صورة واضحة للوحة •
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  لكل كلية/ معهدعدد املشاركات ببيان 
 عدد مشاركات الكليات طريقة الرفع املسارات احملاور

احملور األول: 
األحباث 
 العلمية

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) العلوم الشرعية والدعوية
 فقط( أحباث 3لكل كلية ترشيح )

لطالب الدراسات العليا والدبلوم 
 العايل

 كل مسار يف  
 
 فقط( أحباث 3لكل كلية ترشيح )

 لطالب الدبلوم والبكالوريوس
 كل مساريف  

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) اللغة العربية واألدب

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) العلوم الرتبوية

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) العلوم املالية واإلدارية

 (pdfالبحث بصيغة )يرفع كامل  العلوم االجتماعية

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) العلوم األساسية والطبيعية

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) العلوم اهلندسية

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) علوم احلاسب اآليل واملعلومات

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) علوم الطب وطب األسنان

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة ) والصيدلة والتمريضالعلوم لصحية 

 احملور الثاين
املسابقات 
 اإلبداعية

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة لنموذج االبتكار بصيغة ) مسار االبتكار
 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة لبوسرت الفكرة بصيغة ) مسار الفكرة املتميزة يف رايدة األعمال

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة لبوسرت املشروع بصيغة ) مسار املشاريع الصغرية

احملور الثالث، 
املسابقات 

 االثرائية

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة لبوسرت التقرير بصيغة ) مسار تقرير اخلدمة العامة

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgصورة واضحة لبوسرت التحقيق بصيغة )ترفع  مسار التحقيق الصحفي

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (pdfترفع املشاركة كاملة بصيغة ) مسار اإلبداع األديب ابللغة اإلجنليزية

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (mov-aviيرفع الفيلم كامال ابمتداد ) مسار األفالم التوعوية

احملور الرابع: 
 اإللقاء

 طالبات 5طالب  فريق  5 فريق (pdfترفع أمساء الفريق بصيغة ) املناظرة
 طالب واحد   طالبة واحدة (pdfترفع عنوان املشاركة بصيغة ) االلقاء الفردي ابللغة العربية

 طالبة واحدة   واحدطالب  (pdfيرفع نص املشاركة والرتمجة ابللغة العربية بصيغة ) اإللقاء الفردي بغري اللغة العربية

 طالب واحد   طالبة واحدة (pdfيرفع نص املشاركة بصيغة ) اإللقاء الفردي بلغة اإلشارة

 طالب واحد   طالبة واحدة (pptترفع املشاركة كاملة بصيغة ) (That's meتسويق الشخصية هذا أان )

 واحد   طالبة واحدةطالب  (pptترفع املشاركة كاملة بصيغة ) فكرة للشرح والتوضيح

 طالب واحد   طالبة واحدة =============== الرتمجة الفورية

احملور 
اخلامس: 
األعمال 

 الفنية

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) اخلط العريب

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) التصوير الضوئي)الفوتوغرايف(

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) الرسم الكاريكاتوري

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) الرسم التشكيلي

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) التصوير التشكيلي

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للمجسم بصيغة ) التشكيل اجملسم

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) الفن الرقمي

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) أشغال النسيج

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) التشكيل الغائر والبارز

 مشاركات فقط 3لكل كلية  (jpgترفع صورة واضحة للتصميم بصيغة ) تصميم األزايء

 الحظاتم
 مهمة جدا

 لطالب/ة مع كل مشاركة على حدىتسجيل كل تم ي .1
 ه24/5/1440األربعاء  مساء يوم 11:59ويتم غلقها الساعة  ه14/5/1440األحد صباح يوم  12يتم فتح البوابة من الساعة  .2
 ه14/5/1440األحد من بداية دوام يوم لعمادة شؤون الطالب )البوسرتات ، ومناذج االبتكارات و اللوحات الفنية و اجملسمات الفنية ( بداية تسليم  .3

 ظهراً  2الساعة  ه24/5/1440وأخر موعد للتسليم األربعاء 
 23/6-19/6اللقاء العلمي  بداية  16/6-12/6التصفيات األولية للمناظرات  .4

 


