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املحور 
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األبحاث 

 العلمية

 العلوم الشرعية واللغة العربية 
 في كل مسار

 (pdfيرفع كامل البحث بصيغة )

 

 (A0مقاس ) (pdf)أو  (jpgبصيغة )البوستر  برفع و 

 العلوم اإلنسانية 

 والطبيعية والهندسيةالعلوم األساسية 

 العلوم الطبية والصحية  

 علوم الحج والعمرة 

حور امل

 الثاني

املسابقات 

 اإلبداعية

 مسار االبتكار
 (jpgبصيغة ) )رول أب ( على نموذج االبتكار شرح ل حيةتوضيترفع صورة 

 في موعد التسليم  ويسلم النموذج للعمادة 

 (jpgبصيغة ) رول أب ( )على لفكرة لشرح اة يحيضتو صورة ترفع  مسار الفكرة املتميزة في ريادة األعمال

 (jpgبصيغة ) )رول أب ( على ملشروع لشرح ا ةيحيضتو ترفع صورة  مسار املشاريع الصغيرة

 التطبيق الحاسوبي 
 (jpgبصيغة ) )رول أب ( على لتطبيق  شرح اة ليحيضتو ترفع صورة 

 في موعد التسليم ويسلم رابط التطبيق للعمادة 

املحور 

 الثالث 

األعمال 

 الفنية

 لتسليم للعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) الخط العربي

 لتسليمللعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) التصوير الضوئي)الفوتوغرافي(

 لتسليمللعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) الرسم التشكيلي

 لتسليمللعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) التصوير التشكيلي

 لتسليمللعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) التشكيل املجسم

 لتسليمللعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) الفن الرقمي

 تصميم األزياء
في للعمادة  زا هتصميم جاسلم اليو   (jpg) غة للتصميم بصيترفع صورة واضحة 

 موعد التسليم

 لتسليمللعمادة في موعد ا وتسلم اللوحة  (jpgترفع صورة واضحة للوحة بصيغة ) نص ولوحة 

املحور 

 الرابع

املسابقات 

العامة  

 االثرائية

 (pdfيرفع نص املشاركة بصيغة ) بغير اللغة العربية اإللقاء الفردي 

 (pdfيرفع نص املشاركة بصيغة ) اإللقاء الفردي بلغة اإلشارة

 (pdfرفع فكرة املشاركة بصيغة )ت الترجمة الفورية

 (pdf)بصيغةوأسماء الفريق ترفع عنوان املشاركة  لقاء الجماعياإل

 (pdfبصيغة )وأسماء الفريق ترفع فكرة املشاركة  املهارة الشخصية الجماعية 

 (pdfترفع أسماء الفريق بصيغة ) املناظرة

 (mov-aviيرفع الفيلم كامال بامتداد ) مسار األفالم التوعوية

 (jpgبصيغة ) )رول أب ( على تحقيق للواضحة ترفع صورة  اللقاء الصحفي 

 (pdfترفع املشاركة كاملة بصيغة ) مسار اإلبداع األدبي باللغة اإلنجليزية
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