
                                                                

 لتاسع لطالب وطالبات الجامعةلق اء العلمي اا
ه1438/1439للعام الدراسي   

  من الكليات رفع املشاركات 
 طريقة الرفع من الكلية لعمادة شؤون الطالب عدد املشاركات من الكلية احملاور واملسارات

 العلمية  احملور األول: األحباث
 الكرتونيا يف املوعد احملدد يتم  مشاركات فقط 3  الشرعيةمسار العلوم 

 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 اهلندسة وعلوم احلاسب مسار 
 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 الصحيةالطبية و مسار العلوم 

 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 األساسيةالتطبيقية و مسار العلوم 
 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 مسار اللغة العربية واالدب

 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 الرتبويةمسار العلوم 
 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 مسار العلوم االجتماعية

 يتم  الكرتونيا يف املوعد احملدد فقطمشاركات  3 االقتصاديةاإلدارية و مسار العلوم 
 صناعة األعمال، واملشاريع الصغرية ، واحملور الثاني: االبتكار

 يتم تسليم النموذج يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 ارمسار االبتك
يف املوعد احملدد بوسرتاتيتم تسليم ال )بوسرت( مشاركات فقط 3 الفكرة املتميزة يف صناعة األعمالمسار   

يف املوعد احملدد بوسرتاتيتم تسليم ال )بوسرت( مشاركات فقط 3 مسار املشاريع الصغرية  

 املسابقات اجملتمعية احملور الثالث: 
)بوسرت( مشاركات فقط 3 مسار التحقيق الصحفي  يتم تسليم البوسرتات يف املوعد احملدد 

)بوسرت( فقطمشاركات  3 يةدمة اجملتمعاخلمسار تقرير   يتم تسليم البوسرتات يف املوعد احملدد 
 يف املوعد احملدد األفالم يتم تسليم مشاركات فقط 3 املتعلقة بقضااي اجملتمع مسار األفالم التوعوية

 احملور الرابع: اإللقاء 
 الوقت احملدديتم رفع استمارة املشاركة الكرتونيا يف  فريق من الطالب وفريق من الطالبات مسار املناظرة
عنوان ورؤوس أقالمالمع ارفاق  الكرتونيا يف الوقت احملدديتم رفع استمارة املشاركة  طالب واحد + طالبة واحدة  مسار اإللقاء  

عنوان ورؤوس أقالمالمع ارفاق  يتم رفع استمارة املشاركة الكرتونيا يف الوقت احملدد طالب واحد + طالبة واحدة اشرحهامسار   

 يتم رفع العرض الكرتونيا يف الوقت احملدد طالب واحد + طالبة واحدة (That's meهذا أان )مسار 
  األعمال الفنيةاحملور اخلامس: 

 يتم رفع صورة للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 اخلط العريبمسار 
للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدديتم رفع صورة  مشاركات فقط 3 التصوير الضوئيمسار   

 يتم رفع صورة للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 الكاريكاتريمسار الرسم 
 يتم رفع صورة للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 الرسم التشكيليمسار 

 يتم رفع صورة للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 مسار التصوير الشكيلي
 يتم رفع صورة للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 مسار الطرق على النحاس

تم تسليمه يف املوعد احملدديتم رفع صورة للعمل الكرتونيا وي مشاركات فقط 3 اللوحات الفنية ابستخدام خامات البيئة مسار   

 يتم رفع صورة للعمل الكرتونيا ويتم تسليمه يف املوعد احملدد مشاركات فقط 3 مسار اجملسمات اجلمالية مليادين اجلامعة 
 


