1440/1439ه – 2019/2018م

مقدمة :
اللقاء العلمي بلغ عامه العاشر يف هذ العام ،وهو ميدان يتنافس فيه طالب وطالبات اجلامعة يف فنون خمتلفة ومتنوعة ،يف جو تنافسي شريف يتضمن
مخس حماور يف كل حمور عدد من املسارات ،من خالله هتدف عمادة شؤون الطالب إىل إاتحة اجملال ملشاركة مجيع طالب وطالبات اجلامعة يف لقاء علمي
مفتوح لصقل مواهبهم وإبراز قدراهتم وابداعاهتم.
حماور اللقاء العلمي:

احملور األول :األحباث ،ويتضمن عشر مسارات:
املسار

الدراسات العليا والدبلوم العايل (انتظام)

البكالوريوس والدبلوم (انتظام)

 .1العلوم الشرعية والدعوية
 .2اللغة العربية واألدب
 .3العلوم الرتبوية
 .4العلوم املالية واإلدارية
 .5العلوم االجتماعية
 .6العلوم األساسية والطبيعية

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

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

 .7العلوم اهلندسية
 .8علوم احلاسب اآليل واملعلومات
 .9علوم الطب وطب األسنان
 .10العلوم لصحية والصيدلة والتمريض
احملور الثاين  :املسابقات اإلبداعية ثالث مسارات
 .1االبتكار العلمي

يتم ترشيح ( )3ابتكارات على األكثر من كل كلية مرفقة معه منوذج االبتكار توضح فكرة
االبتكار على بوسرت (إكس استاند) مبقاس ( 80سم ×180سم)

 .2الفكرة املتميزة يف رايدة األعمال.

يتم ترشيح ( )3افكار على األكثر من كل كلية توضح الفكرة على بوسرت (إكس استاند) مبقاس
( 80سم ×180سم)

 .3املشاريع الصغرية

يتم ترشيح ( ) 3مشاريع على األكثر من كل كلية يوضح املشروع على بوسرت (إكس استاند)
مبقاس ( 80سم ×180سم)

احملور الثالث :املسابقات اإلثرائية ،ويتضمن أربع مسارات
 .1التحقيق الصحفي

يتم ترشيح ( )3حتقيقات على األكثر من كل كلية يوضح التحقيق على بوسرت (إكس
استاند) مبقاس ( 80سم ×180سم)

 .2انتاج األفالم التوعوية

يتم ترشيح ( )3أفالم على األكثر من كل كلية يقدم الفيلم على فالش ميموري ابمتداد
()Mov-Avi

 .3تقرير اخلدمة العامة

يتم ترشيح ( )3تقارير على األكثر من كل كلية يوضح التقرير على بوسرت (إكس استاند)
مبقاس ( 80سم ×180سم)

 .4اإلبداع االديب ابللغة اإلجنليزية

يتم ترشيح ( )3مشاركات إبداعية (قصة قصرية أو قصيدة أدبية أو مسرحية من فصل واحد)
تقدم يف صفحة واحدة إىل ثالث صفحات  A4يف فالش ميموري ابمتداد pdf

احملور الرابع :اإللقاء ويتضمن سبع مسارات (فقط بكالوريوس /دبلوم)
 .1املناظرة
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يتم ترشيح فريق من الطالب وفريق من الطالبات
كل فريق ال يزيد عن  5وال يقل عن 4

 .2اإللقاء الفردي ابللغة العربية

يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية

 .3اإللقاء الفردي بغري اللغة العربية (لغات خمتارة)

يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية

 .4اإللقاء الفردي بلغة اإلشارة

يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية

 .5هذا أان ()This's me

يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية

 .6فكرة للشرح والتوضيح

يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية

 .7الرتمجة الفورية

يتم ترشيح مشارك واحد فقط ومشاركة واحدة فقط من كل كلية

احملور اخلامس :األعمال الفنية ويتضمن عشر مسارات
 .1اخلط العريب
 .2التصوير الضوئي(الفوتوغرايف)

يتم ترشيح ( )3أعمال فقط
يف كل مسار من كل كلية

 .3التصوير التشكيلي
 .4الرسم الكاريكاتوري
 .5الرسم التشكيلي
 .6الفن الرقمي (اللوحات الفنية ابستخدام الربامج احلاسوبية)
 .7اللوحات أبشغال النسيج (ابستخدام اخليوط أو بواقي األقمشة)
 .8التشكيل اجملسم (التكوين ثالثي األبعاد احلقيقية -ينظر إليه من مجيع االجتاهات)
 .9التشكيل الغائر أو البارز (تشكيل مسطح يظهر فيه العمل ابرز على سطحه أو غائرا فيه)
 .10تصميم األزايء (تصميم روب التخرج للطالبات أو الطالب)
الشروط العامة
 .1أن تتفق مجيع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية ،واألنظمة والتقاليد املرعية  ،وأن ال يتعارض مع أهداف اجلامعة وغاايهتا.
 .2أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب/ـة أو الطلبة الذين تقدموا هبا.
 .3أن ختلو املشاركة مما خيل ابألمانة العلمية أو ينتقص من احلقوق الفكرية لآلخرين.
 .4أن يتم ترشيح مشاركة الطالب/ــة من قبل منسق الكلية املعتمد لدى العمادة.
 .5أن ال تكون املشاركة املقدمة قد متت املشاركة هبا يف ملتقيات سابقة أو مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة علمية.

ويُستثىن مسار االبتكارات حيث ميكن للمشارك أو املشارك ة التقدم مبشاركته االبتكارية وإن سبق له املشاركة هبا يف معارض حملية أو دولية ما مل
حيصل على جائزة عليها ،فإن كان االبتكار حاصالً على جائزة فال ميكن املشاركة به يف امللتقى إال يف حالة إجراء تطوير أو تعديل جوهري عليه

 .6أن يكون املشارك/ـة من الطلبة املنتظمني أو املنتسبني دراسيا هلذا العام اجلامعي احلايل (1440/1439ه) يف مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس أو الزمالة أو
الدراسات العليا ،إال يف مسارات حمور اإللقاء فتقتصر على طلبة مرحلة الدبلوم والبكالوريوس فقط.
 .7يف حال كون العمل املقدم مشرتكاً بني أكثر من مشارك أو مشاركة فال يزيد عددهم عن ثالثة ،ماعدا حمور األحباث العلمية فيمكن جتاوز ذلك ،وال بد
من تسجيل امساء مجيع املشاركني يف استمارة املشاركة ،مع حتديد ممثل واحد للمجموعة يقدم البحث .
 .8استخدام هوية اللقاء العلمي خلفية جلميع العروض التقدميية املصاحبة .
 .9التقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل مسار.

تنبيهات عامة
 .1ختضع املشاركات للفحص من قبل متخصصني ،ومن قبل برانمج متخصص يف االقتباسات العلمية.
 .2ستتم حماسبة من يثبت إخالله ابألمانة العلمية ،أو تعمده خمالفة الشروط ،وحيرم من املشاركة ،وحيال إىل جلنة التأديب ،وتسحب منه اجلائزة يف حال
اكتشاف املخالفة بعد إعالن الفوز.
 .3يتم ترشيح منسق ومنسقة لكل كلية أو معهد مشارك.
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 .4االلتزام بعدد املشاركات من كل كلية (من املشاركني واملشاركات) يف كل مسار من مسارات امللتقى حسب اجلدول املرفق فقط
 .5يتم رفع أمساء مجيع املشاركني واملشاركات يف احملاور واملسارات على املوقع من قبل املنسق فقط حسب العدد احملدد لكل كلية .
 .6يتم رفع املشاركات لعمادة شؤون الطالب من قبل عميد الكلية وعن طريق املنسق من شطر الطالب فقط ولن ينظر ألي مشاركة ترفع عن طريق آخر،
 .7لن ينظر ألي مشاركة بدون وجود استمارة املشاركة أو تصل بعد املوعد احملدد.
 .8سيتم حتديد ( )usernameو ( )passwordلكل منسق للرفع على بوابة اللقاء العلمي
 .9يتم فتح البوابة من الساعة  12صباح يوم األحد 1440/5/14ه ويتم غلقها الساعة  11:59مساء يوم األربعاء 1440/5/24ه
 .10بداية تسليم (البوسرتات  ،ومناذج االبتكارات و اللوحات الفنية و اجملسمات الفنية ) لعمادة شؤون الطالب من بداية دوام يوم األحد 1440/5/14ه
وأخر موعد للتسليم األربعاء 1440/5/24ه الساعة  2ظهراً

تفصيل حماور اللقاء العلمي

احملور األول :األحباث العلمية ويتضمن عشر مسارات

يقدم املشارك/ة حبثاً مستوفياً لشروط البحث العلمي وخصائصه،

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:

• االلتزام جبميع قواعد البحث العلمي ،وخاصة فيما يتعلق ابإلحالة على املراجع العلمية.
• تكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج  ،)Wordمقاس ،A4على مسافة سطر ونصف ( ،)Normalوقياس اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات،
مع ترقيم الصفحات ،ويكون اخلط املستخدم يف البحوث املقدمة ابللغة العربية مقاس 16نوع اخلط ( )Traditional Arabicويف البحوث املقدمة
ابللغة اإلجنليزية مقاس 14نوع اخلط (.)Times New Roman
• يُكتب البحث ابللغة العربية أو اإلجنليزية ،مع االلتزام ابلكتابة بلغة سليمة.

• ال تزيد صفحات البحث العلمي عن  25صفحة على أن يشتمل على ما يلي:
 oالغالف وحيتوي على عنوان البحث
 oمستخلص البحث
 oاملقدمة
 oمشكلة أو موضوع البحث
 oأسئلة البحث
 oأهداف البحث
 oأساليب وطرق البحث
 oاملناقشة (منت البحث)
 oالنتائج والتوصيات
 oاخلالصة
 oاملراجع العلمية
 oالفهارس
• تقدمي مستخلص آخر ابللغة العربية يف البحوث العلمية املقدمة ابللغة اإلجنليزية.
• يرفع البحث على املوقع بصيغة pdf

احملور الثاين  :املسابقات اإلبداعية وتتضمن ثالث مسارات
املسار األول :مسار االبتكار

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 .1أصالة الفكرة وجدهتا واحتواؤها على حس إبداعي.
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 .2تقدمي منوذج توضيحي لالبتكار (ال تقبل املشاركة بدون تقدمي منوذج توضيحي)
 .3االهتمام ابجلانب التقين للفكرة.
 .4أن حيمل االبتكار فكرة جديدة ،أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة.
 .5إرفاق براءة االخرتاع من اجلهة املاحنة هلا إن وجدت.
 .6تقدمي تقريراً متكامالً على بوسرت (إكس استاند) مبقاس ( 80سم ×180سم) توضح فكرة االبتكاري أو املنتج ،وهدفه بوضوح ومواده واستخدامات كل
مادة ،ملخص لطريقة العمل يف املشروع مرتبة على حنو منطقي ،مع الرسومات التوضيحية.
 .7إذا كان االبتكار قد حصل على دعم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة ،أو كان هناك حقوق يف املشروع أو الفكرة ألي جهة أخرى ،فال بد من
إرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة على مشاركة املشروع يف امللتقى.
 .8ترفع صورة واضحة للنموذج االبتكار على املوقع بصيغة ()jpg

املسار الثاين :الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال.

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 -1تكون املشاركة إبداعية ،والفكرة جديدة.
 -2تكون رايدية ختدم االقتصاد املعريف.
 -3تكون الفكرة نواة قابلة للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي ميكن تسويقه يف اجملتمع.
 -4يقدم املشارك/ة تقريراً متكامالً على بوسرت (إكس استاند) مبقاس ( 80سم ×180سم) يوضح خطة العمل وماهية الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق.
 -5ترفع صورة واضحة للبوسرت على املوقع بصيغة ()jpg
املسار الثالث :املشاريع الصغرية .

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف املشاريع الصغرية ما يلي :
 -1تكون املشاركة إبداعية ،واملشروع جديد.
 -2أن يكون املشروع قد مت تطبيقه وتسويقه يف اجملتمع السعودي ..
 -4يقدم املشارك/ة تقريراً متكامالً على بوسرت (إكس استاند) مبقاس ( 80سم ×180سم) يوضح خطة العمل وماهية املشروع ورأس ماله وعدد موظفيه ،
مع دراسة جلدواه االقتصادية  ،واملمارسات التطبيقية لتحقيق اإليرادات  ،والقيمة املالية والتسويقية املستقبلية  ،وأثر املشروع االجتماعي  ،والوقت املبذول
يف حتويله إىل واقع عملي  ،والسوق الذي مت استهدافه ابملشروع  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني  ،وخطط التطوير
والتوسع املستقبلية إن وجدت
 -5ترفع صورة واضحة للبوسرت على املوقع بصيغة ()jpg
احملور الثالث  :املسابقات اإلثرائية وتتضمن أربع مسارات
املسار االول  :انتاج األفالم التوعوية

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أن يطرح الفيلم موضوعاً ذا أمهية اجتماعية ،وحيمل فكرة توعويةً ذات قيمة.
أن يكون احملتوى خمتلفاً عن املألوف يثري النقاش والتساؤالت ،على أسس علمية واقعية وصحيحة.
أن يستحوذ الفيلم على اهتمام املشاهد منذ البداية عن طريق الصورة واملوضوع والصوت.
أن يعرض املشارك/ة احلقائق حبيادية اتمة دون إبداء رأيه الشخصي.
أن تتالءم املعلومات الواردة يف الفيلم التوعوي مع الواقع دون تشويه أو مبالغة.
أن ال يكون يف صور الفيلم أو صوتياته ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية.
أن ال تزيد مدة الفيلم عن سبع دقائق.
يرفع الفيلم على املوقع ابمتداد( )Mov-Avi

املسار الثاين  :عمل حتقيق صحفي لقضية من قضااي اجملتمع

5

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

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:

 -1أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع احمللي ،ويظهر هلا أثر على الشرحية املستهدفة.

 -2أن تكون املشاركة واقعية وقابلة للقياس.
 -3أن تكون املشاركة إبداعية وحتمل فكرة مبتكرة ،أو فكرة مطورة عن فكرة سابقة.
 -4أن تكون قد مت تطبيقها عملياً ،وتوثيقها كتابياً  ،وابلتصوير الفوتوغرايف.
 -5أن يقدم املشارك/ة تقريرا متكامال مدعما ابلصور الفوتوغرافية توضح طريقة سري اخلدمة املقدمة وأثرها على املستفيدين على بوسرت (إكس استاند) مبقاس
( 80سم ×180سم)
 -6ترفع صورة واضحة للبوسرت على املوقع بصيغة ()jpg
املسار الرابع  :اإلبداع األديب ابللغة اإلجنليزية

مع االلتزام ابلشروط العامة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي:
 -1االلتزام بقواعد اللغة اإلجنليزية.
 -2تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -3املشاركة ال خترج عن أحد هذه اجملاالت (القصة القصرية /القصيدة األدبية  /مسرحية من فصل واحد)
 -4ال تقل املشاركة عن صفحة واحدة وال تزيد عن ثالث صفحات A4
 -5يرفع تقدم املشاركة على املوقع بصيغة pdf
احملور الرابع  :مهار ات اإللقاء (فقط بكالوريوس /دبلوم) ويتضمن سبع مسارات

املسار األول  :املناظرات:
القواعد األساسية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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جترى املناظرة بني فريقني حول قضية حمددة ،فريق مؤيد وفريق معارض ،ويتألف كل فريق من ثالثة متحدثني واثنان احتياط أو واحد ،يتعني عليهم العمل
بشكل مجاعي لعرض رأيهم وحججهم املؤيدة لرأيهم حول القضية املطروحة.
جترى القرعة ملعرفة الفريق املوايل و الفريق املعارض .
مدة املناظرة ( )45دقيقة يعطى قبلها كل فريق مدة ( )15دقيقة للتحضري للمناظرة بعد إعطائهم عنوان املناظرة.
يعطى كل متحدث مدة ( )5دقائق برتتيب متبادل يف األدوار يبدأ الفريق املؤيد مث املعارض.
للفريق طلب مداخله قصرية (طرح تساؤل ،أو إيضاح نقطة ،أو تشتيت أفكار املتحدث ،أو تصحيح املتحدث وتنبيهه إىل تناقض كالمه).
ال جيوز املداخلة يف الدقيقة األوىل للمتحدث وال جيوز املداخلة يف الدقيقة األخرية للمتحدث.
يتعني للمداخل الوقوف وطلب املداخلة (بلفظ مداخلة) ومدة املداخلة ال تزيد عن ( )15اثنية

 .8جيب على املتحدث قبول مداخلتني على األقل.
 .9ألي فريق االحتجاج (االعرتاض) على حديث املتحدث للفت نظر جلنة التحكيم إىل أي خمالفة من الفريق املقابل ،مثل( :استخدام لغة غري مهذبة ،أو
تصرف غري الئق ،أو االستهزاء ،أو السخرية ،أو كل ما يدل على ذلك من تصرف ،أو الطعن أبدلة املتحدث ملخالفتها لقوانني املناظرة ،أو خلروجها عن
احملتوى احملدد).
 .10تعطى األسبقية للفريق املعارض يف تقدمي خطاب الرد  ،والذي حيتوي على تلخيص لألفكار واآلراء ومدته ( )3دقائق وال يسمح خالل هذه اخلطاب
أبي مداخلة من الفريق املقابل.
طريقة املشاركة :
• لكل كلية مشاركة ترشيح فريق واحد فقط من الطالب وفريق واحد من الطالبات أو االكتفاء بفريق واحد.
• كل فريق مكون من ( 5طالب أو  5طالبات على األكثر أو أربع على األقل) وال حيق للفريق إجراء أي تغيري أثناء املناظرة.
• تقام املسابقة خبروج املغلوب.

• تقام املسابقة للطالب على حدة وللطالبات على حدة.

الشروط والضوابط اخلاصة بفرع املناظرات:

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 .1االلتزام ابملوضوع احملدد للنقاش.
 .2االلتزام ابلوقت احملدد.
 .3احرتام الرأي اآلخر والبعد عن التعصب والتعدي.
 .4ميكن االستدالل ابآلايت القرآنية أو األحاديث النبوية يف املناظرة عند احلاجة هلا ويف أوجهها الصحيحة.
 .5عدم رفع الصوت بشكل مزعج.
 .6عدم استخدام األلفاظ اجلارحة أو اخلارجة عن موضوع النقاش.
 .7البعد عن التجريح الشخصي أو شخصنة املوضوع.
 .8يرفع أمساء افريق الطالب وفريق الطالبات على املوقع
املسار الثاين :اإللقاء الفردي ابللغة العربية:

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 -1االلتزام بقواعد اللغة العربية.
 -2تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -3بالغة اللفظ وجزالة األسلوب دون تكلف أو تقعر.
 -4أن يكون احملتوى كالماً منثوراً ال شعراً .
-5أاليستخدم املشارك/ة أسلوب اخلطابة يف إلقائه.
 -6ميكن أن يكون احملتوى من وضع الطالب أو نصاً خمتاراً  .وميكن اإللقاء قراءة أو اإللقاء غيباً .

 -7أن يظهر الطابع الشخصي للمشارك/ة يف تناول املوضوع.
 -8أن ينوع املشارك/ة يف طبقات صوته حسب ما يقتضيه املقام.
 -9أن يظهر تفاعل املشارك/ة مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد.
-10أن ال تزيد مدة اإللقاء عن سبع دقائق.
-11ميكن للمشارك/ة اإللقاء قراءة أو اإللقاء غيباً .
 -12يتم رفع عنوان املوضوع ورؤوس أقالم له فيما ال يزيد عن صفحة واحدة  A4على املوقع بصيغة ()pdf
املسار الثالث :اإللقاء الفردي بغري اللغة العربية ( :الفرنسية /اإلسبانية  /األملانية  /األردية  /األندنوسية  /الرتكية  /اهلوساوية)

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
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-1أاليستخدم املشارك/ة أسلوب اخلطابة يف إلقائه.
 -2أن يظهر الطابع الشخصي للمشارك يف تناول املوضوع .
-3ميكن أن يكون احملتوى من وضع املشارك/ة أو نصاً خمتاراً  ،وميكن اإللقاء قراءة أو اإللقاء غيباً .
 -4أن ينوع املشارك/ة يف طبقات صوته حسب ما يقتضيه املقام.
 -5أن يظهر تفاعل املشارك/ة مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد.
 -6أن ال تزيد مدة اإللقاء عن سبع دقائق.
 -7يتم رفع القطعة املراد إلقاؤها ابللغة األم مع ترمجة واضحة ابللغة العربية على املوقع بصيغة ()pdf
املسار الرابع  :اإللقاء بلغة اإلشارة

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 -1االلتزام بقواعد لغة اإلشارة .
 -2تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -3أن ال تزيد مدة اإللقاء عن مخس دقائق.
 -4يتم رفع نص مشاركته على صفحة واحدة على املوقع بصيغة ()pdf
املسار اخلامس  :هذا أان ()That's me

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 -1ان يقدم املشارك/ة نفسه للجمهور وال يتحدث عن موضوع آخر غري ذلك .
 -2االلتزام بقواعد اللغة العربية.
 -3تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -4أن يظهر تفاعل املشارك/ة مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد.
 -5أن ال تزيد مدة احلديث عن سبع دقائق.
 -7أن يُصمم العرض التقدميي املصاحب بشكل متقن على برانمج ابوربوينت  ،وحيق للمشارك/ة إضافة أي نوع من احملتوى بشرط عدم خمالفة الشروط العامة.
 -9يتم رفع املشاركة على املوقع بصيغة ()pdf
املسار السادس  :فكرة للشرح والتوضيح

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 -1أن يكون املشارك/ة قادراً على اإلبداع يف تقدمي معلومة مفيدة توضح مفهوماً علمياً .
 -2االلتزام بقواعد اللغة العربية .
 -3تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها .
 -4أن يظهر تفاعل املشارك/ة مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد .
 -5أن ال تزيد مدة احلديث عن سبع دقائق .
 -6أن يكون احلديث منصباً على توضيح املفهوم العلمي  ،دون الرتويج لفكرة اعتقادية أو سياسية أو ملنتج جتاري .
 -7أن يُصمم العرض التقدميي املصاحب بشكل متقن على برانمج ابوربوينت  ،وتستخدم هوية الفعالية خلفية له  ،وحيق للمشارك/ة إضافة أي نوع من احملتوى
بشرط عدم خمالفة الشروط العامة .
 -8يتم رفع املشاركة على املوقع بصيغة ()ppt
املسار السابع  :الرتمجة الفورية :

ومع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 -1يتم اختيار النصوص اليت سيتحدث عنها احملكم ابلقرعة.
 -2يتم التحدث من قبل جلنة التحكيم ابللغة اإلجنليزية ويقوم املشارك/ة ابلرتمجة العربية الفورية للمتحدث.
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 -3يتم التحدث من قبل جلنة التحكيم ابللغة العربية ويقوم املشارك/ة ابلرتمجة اإلجنليزية الفورية للمتحدث.
 -4االلتزام بقواعد اللغة والرتمجة.
احملور اخلامس :األعمال الفنية ويتضمن عشر مسارات
املسار األول :اخلط العريب

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.

•
•
•

أن يلتزم املشارك/ة بقواعد اخلط الكالسيكي ابستخدام األدوات التقليدية املعروفة لدي اخلطاطني (البوص و احملربة)
االلتزام أبنواع اخلطوط التالية( :النسخ ،الرقعة ،الديواين ،الفارسي ،الكويف)
ِ
ب َه َذا الْبَـْيت ۳ الَّذي أَطْ َع َم ُهم ِّمن ُجوع َو َآمنَـ ُهم ِّم ْن َخ ْوف ﴾
االلتزام ابلعبارة املختارة للخط وهي اآلية  ﴿ :فَـ ْليَـ ْعبُ ُدوا َر ّ
أن يكون العمل مبقاس واحد 50سم ×70سم (قبل التأطري).

•

أن ال يستخدم املشارك/ة الطامس األبيض إال يف احلدود الضيقة اليت ال تشوه العمل الفين.

•
•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود ،وتلصق خلف العمل ورقة هبا معلومات املشارك/ة.
ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

•

للمشارك/ة حرية التنفيذ على ورق مصقول ،أو غري مصقول ،مبختلف أنواع وألوان األحبار.

•
•

للمشارك/ة حرية كتابة نوع واحد أو نوعني من اخلطوط يف العمل الواحد.
ميكن للمشارك/ة استخدام الزخرفة النباتية أو اهلندسية مبا يتناسب والتصميم العام للعمل.

•

مالحظات :

املسار الثاين  :التصوير الضوئي (الفوتوغرايف)

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.

•
•

أن تقدم األعمال مطبوعة على خامة مناسبة مبقاس ال يقل عن 30سم ×45سم ،ودقة ال تقل عن (300بيكسل/إنش).
أن ال تعاجل الصور ابحلاسب اآليل و ميكن استخدامه فقط لإلظهار و التوضيح .

•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود .

•

أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة A4مع تسجيل معلومات املشارك/ة وتلصق
بشكل جيد خلف العمل .

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

املسار الثالث  :الرسم الكاريكاتوري

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.

•
•

أن يكون العمل منفذاً خبامة أو تقنية تناسب الفكرة.

أن ال يتجاوز مقاس العمل 30سم ×50سم ،وال يقل عن 20سم ×30سم (قبل التأطري) .

•
•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود .
أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة A4مع تسجيل معلومات املشارك/ة وتلصق
بشكل جيد خلف العمل .

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

املسار الرابع  :الرسم التشكيلي
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مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•
•
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.
أن يكون العمل منفذاً على الورق خبامة أقالم الرصاص ،أو الفحم ،أو احلرب الصيين ،أو هبذه اخلامات جمتمعة.

أن ال يتجاوز مقاس العمل 100سم ×70سم ،وال يقل عن 30سم × 40سم (قبل التأطري).

•
•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود .
أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة A4مع تسجيل معلومات املشارك/ة وتلصق
بشكل جيد خلف العمل .

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

املسار اخلامس  :التصوير التشكيلي

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :

•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.

•

أن ال يتجاوز مقاس العمل 100سم ×70سم ،وال يقل عن 40سم ×60سم (قبل التأطري).

•
•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود.
أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة A4مع تسجيل معلومات املشارك/ة وتلصق
بشكل جيد خلف العمل .

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

املسار السادس :الفن الرقمي

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.

•
•

للمشارك/ة احلرية يف اختيار أحد الربجميات اجلرافيكية لتنفيذ العمل .
يقدم مع العمل فالش ميموري حيتوي على  5صور على األقل ملراحل تنفيذ العمل.

•

حيفظ العمل بصيغة ()psd

•
•

دقة العمل ال تقل عن  300بيكسل .
أن ال يتجاوز مقاس العمل 100سم ×70سم ،وال يقل عن 40سم ×60سم (قبل التأطري).

•
•

يقدم املشارك/ة وصفا نظراي لفكرة العمل يف حدود صفحة .A4
للمشارك/ة حرية اختيار اخلامة اليت يطبع عليها العمل (كانفس ،ورق كرتون كانسون ).......

•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود وتلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

املسار السابع :أشغال النسيج

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.
ال تقل مساحة العمل عن 30سم ×40سم وال تزيد عن 50سم ×70سم.

•
•

للمشارك/ة حرية اختيار اخلامات والوان اخليوط والنسج
للمشارك/ة حرية اختيار موضوع العمل مع مراعات الشروط العامة للقاء.

•

أن يرعى يف العمل الوحدة واالتزان والتوافق اللوين.

•
•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود وتلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.
ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg
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املسار الثامن :التشكيل اجملسم

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.

•
•

أن يكون قابالً للتنفيذ يف امليادين واحلدائق العامة .
أن ال تتجاوز قاعدة العمل عن 40سم ×40سم ابرتفاع 60سم  ،وال يقل عن 20سم ×20سم ابرتفاع 30سم .

•
•

للمشارك/ة حرية اختيار اخلامات املستخدمة (املعادن  ،اخلشب  ،اجلبس  ،حجر  ،خامات غري تقليدية .......
أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة A4مع تسجيل معلومات املشارك/ة وتلصق
بشكل جيد خلف العمل .

•

ترفع صورة واضحة للمجسم على املوقع بصيغة ()jpg

املسار التاسع  :التشكيل الغائر والبارز

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.
أن ال تتجاوز سطح العمل عن 50سم ×70سم ،وال يقل عن 30سم ×50سم (قبل التأطري) .

•
•

للمشارك/ة حرية اختيار اخلامات املستخدمة (املعادن  ،اخلشب ،حناس ،اجلبس  ،حجر  ،خامات غري تقليدية .......
ان يكون العمل مسطحا وليس جمسما .

•

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود وتلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg

املسار العاشر  :تصميم األزايء

مع االلتزام ابلشروط العامة للشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي :
•
•

أن يكون العمل من انتاج املشارك/ة وغري منسوخ من أعمال أخرى.
أن يقدم املشارك/ة تصميما للزي الذي يلبسه طالب أو طالبة اجلامعة يف حفل التخرج (روب التخرج)

•
•

ال يتجاور العمل 50سم×90سم وال يقل عن 30سم ×70سم قبل التأطري.
أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) إبطار لون أسود و تلصق خلف اللوحة ورقة هبا معلومات املشارك/ة.

•

أن يكتب املشارك/ة وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  A4مع تسجيل معلومات املشارك/ة وتلصق
بشكل جيد خلف العمل

•

ترفع صورة واضحة للوحة على املوقع بصيغة ()jpg
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بيان بعدد املشاركات لكل كلية /معهد
احملاور

احملور األول:
األحباث
العلمية

احملور الثاين
املسابقات
اإلبداعية

احملور الثالث،
املسابقات
االثرائية

احملور الرابع:
اإللقاء

احملور

اخلامس:
األعمال
الفنية

مالحظات
مهمة جدا

املسارات

طريقة الرفع

العلوم الشرعية والدعوية

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

اللغة العربية واألدب

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

العلوم الرتبوية

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

العلوم املالية واإلدارية

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

لطالب الدراسات العليا والدبلوم

العلوم االجتماعية

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

العايل
يف كل مسار

العلوم األساسية والطبيعية

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

العلوم اهلندسية

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

علوم احلاسب اآليل واملعلومات

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

علوم الطب وطب األسنان

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

العلوم لصحية والصيدلة والتمريض

يرفع كامل البحث بصيغة ()pdf

مسار االبتكار

ترفع صورة واضحة لنموذج االبتكار بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

مسار الفكرة املتميزة يف رايدة األعمال

ترفع صورة واضحة لبوسرت الفكرة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

مسار املشاريع الصغرية

ترفع صورة واضحة لبوسرت املشروع بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

مسار تقرير اخلدمة العامة

ترفع صورة واضحة لبوسرت التقرير بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

مسار التحقيق الصحفي

ترفع صورة واضحة لبوسرت التحقيق بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

مسار اإلبداع األديب ابللغة اإلجنليزية

ترفع املشاركة كاملة بصيغة ()pdf

لكل كلية  3مشاركات فقط

مسار األفالم التوعوية

يرفع الفيلم كامال ابمتداد ()mov-avi

لكل كلية  3مشاركات فقط

املناظرة

ترفع أمساء الفريق بصيغة ()pdf

فريق  5طالب فريق  5طالبات

االلقاء الفردي ابللغة العربية

ترفع عنوان املشاركة بصيغة ()pdf

طالب واحد طالبة واحدة

اإللقاء الفردي بغري اللغة العربية

يرفع نص املشاركة والرتمجة ابللغة العربية بصيغة ()pdf

طالب واحد طالبة واحدة

اإللقاء الفردي بلغة اإلشارة

يرفع نص املشاركة بصيغة ()pdf

طالب واحد طالبة واحدة

تسويق الشخصية هذا أان ()That's me

ترفع املشاركة كاملة بصيغة ()ppt

طالب واحد طالبة واحدة

فكرة للشرح والتوضيح

ترفع املشاركة كاملة بصيغة ()ppt

طالب واحد طالبة واحدة

الرتمجة الفورية

===============

طالب واحد طالبة واحدة

اخلط العريب

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

التصوير الضوئي(الفوتوغرايف)

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

الرسم الكاريكاتوري

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

الرسم التشكيلي

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

التصوير التشكيلي

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

التشكيل اجملسم

ترفع صورة واضحة للمجسم بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

الفن الرقمي

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

أشغال النسيج

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

التشكيل الغائر والبارز

ترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

تصميم األزايء

ترفع صورة واضحة للتصميم بصيغة ()jpg

لكل كلية  3مشاركات فقط

لكل كلية ترشيح ( )3أحباث فقط

لكل كلية ترشيح ( )3أحباث فقط
لطالب الدبلوم والبكالوريوس
يف كل مسار

 .1يتم تسجيل كل لطالب/ة مع كل مشاركة على حدى
 .2يتم فتح البوابة من الساعة  12صباح يوم األحد 1440/5/14ه ويتم غلقها الساعة  11:59مساء يوم األربعاء 1440/5/24ه
 .3بداية تسليم (البوسرتات  ،ومناذج االبتكارات و اللوحات الفنية و اجملسمات الفنية ) لعمادة شؤون الطالب من بداية دوام يوم األحد 1440/5/14ه
وأخر موعد للتسليم األربعاء 1440/5/24ه الساعة  2ظهراً
 .4التصفيات األولية للمناظرات  6/16-6/12بداية اللقاء العلمي 6/23-6/19
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عدد مشاركات الكليات

