
 

 مسابقة قدوة اجلامعة
 ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقايف

 م 2018ه/1439
 أوال: فكرة املسابقة: 

مع الرؤية الشاملة ملنطقة مكة املكرمة واليت تبناها صاحب السمو امللكي  تنبعث فكرة املسابقة انسجاما  
ة )بناء األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني، أمري منطقة مكة املكرمة املتمثلة يف اسرتاتيجي

هلا وحتقيقا  تعزيزا  ة؟( و )كيف نكون قد هشعار بأييت )ملتقى مكة الثقايف( اإلنسان وتنمية املكان( والذي 
،  2مسابقة قدوة اجلامعة ألهدافها، وضمن فعاليات امللتقى وبعد جناح املسابقة يف نسختها األوىل تنطلق

  . على مستوى اجلامعةاليت جتعلهم قدوات  واإلجنازات الختيار طالب وطالبة لديهم من املميزات
  
 :أهداف املسابقة: ثانيا

 . بني طالب وطالبات اجلامعةحمفزة إجياد بيئة تنافسية إبداعية  .1
 نشر ثقافة القدوة بني طالب وطالبات اجلامعة.  .2
 .  الثقة يف نفوس الطالب والطالبات االسهام يف تعزيز .3

 
 :املستهدفون من املسابقة: الثاث

مرحلة )يف  تستهدف املسابقة مجيع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني املفرغني للدراسة .1
 .ه1439ه/1438 امعيالعام اجل ايف هذ (البكالوريوس

 هـ ابملشاركة يف املسابقة. 1438/1439ال يسمح للطالب املستجدين هلذا العام األكادميي  .2
هـ ابملشاركة  1438/1439ال يسمح للطالب املتخرج يف الفصل الدراسي األول من العام األكادميي  .3

 يف املسابقة.
 
 



 

 

 :وشروطها مراحل املسابقةرابعا: 
 :مرحلتني على املسابقة تقام

 : األوىل املرحلة

  ـ. ه20/6/1439يوم اخلميس املوافق وتنتهي  ـه9/2/1439رحلة األوىل يوم االحد املوافق املتبدأ _1

تنظم كل كلية من كليات اجلامعة مسابقة بني طالهبا لرتشيح طالب وطالبة حيصدون لقب "قدوة الكلية" وميثلون الكلية 2_
 الثانية على مستوى اجلامعة.رحلة يف امل

  لف درجة.( أ1000من ) ةحسب معايري حمددهلذه املرحلة شحني استمارة مرفقة لتقييم املر  ُصممت 3_

 قبل عميد الكلية. نتائجها من تعتمد ل جلنة ثالثية الختيار الطالب والطالبة املمثلني للكلية و تشك_4

 . الطالبات )رئيسي و احتياطي(ن من اترشح كل كلية مرشحان من الطالب ومرشحت5_

، ميثل الكلية املرشح االحتياطي يف املرحلة الثانية للكلية عن دخول املرحلة الثانية يف حال اعتذار املرشح الرئيسي6_
 ويكتسب لقب قدوة الكلية.

على درجات يف ( على األكثر من املتقدمني للمنافسة على لقب )قدوة الكلية( بناء على األ7ختتار الكلية أفضل ) _7
 أمام دقائق 7 تتجاوز ال دةم يف واجنازاته نفسه عن تعريفي عرض بتقدمي متقدم كل خالهلا يقوم مسابقةالتقييم ،مث تقيم 

،  يف املرحلة الثانية من املسابقة مشابه ملعايري التقييم ضور وجلنة حتكيم معتمدة من عميد الكلية وفق معايري حمددةاحل
 .، وذلك الختيار )قدوة الكلية(شؤون الطالب عمادةممثل ل وحبضور

رتشيح بعد اعتمادها من عميد الكلية خبطاب إىل عميد شؤون الطالب خالل املدة احملددة عرب برانمج ترسل نتائج ال_8
 (.استمارة التقييم مع كامل املرفقات املطلوبةبه االتصاالت اإلدارية )مرفق 

 انتهاء املدة احملددة للمرحلة األوىل.من الكليات بعد ترشيح لن تقبل أي _9

 الطلبة الذين سبق هلم احلصول على لقب )قدوة الكلية( يف مسابقة قدوة اجلامعة ال حيق هلم املشاركة مرة أخرى.10-

 

 



 

  : الثانية املرحلة

 .(قدوة الكلية)احلاصلني على لقب  مجيع بني مسابقة الطالب شؤون عمادة تنظم1-
 درجة. (200مرفقة لتقييم املرشحني هلذه املرحلة حسب معايري حمددة من )ُصممت استمارة  2-
 ة.حمدد معايري حسب العمادة قبل منمعتمدة  حتكيمتشكل جلنة _3

 ضور.احلو  تحكيمالجلنة  أمام دقائق 7 تتجاوز ال مدةواجنازاته يف  نفسه عن تعريفي عرض بتقدميطالب  كل يقوم4-
 درجة (200)درجات جلنة التحكيم  ( إىلدرجة 200)التفوق الدراسي من املرحلة األوىل ُتضاف درجات املعيار الثاين-5

 .  درجة (400)من  للحصول على النتائج النهائية للرتشيح
األوىل على الثالث راكز لفوز ابملأعلى الدرجات يف املرحلة الثانية من املسابقة لعلى واحلاصالت احلاصلني يرشح -6

 .الطالبات من اجلامعة مستوى علىاألوىل  ثالثاملراكز الو  الطالب من ةاجلامع مستوى
 

 : جوائز املسابقة: خامسا
 

 


