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مقدمة :
ا مللتقى العلمي لطالب وطالبات اجلامعة ميدان يتنافس فيه طالب وطالبات اجلامعة يف فنون خمتلةة ومتنوةة يف
جوي تنافسي شريف يتضمن مخس حماور يف كل حمور ةدد من املسارات من خالله هتدف ةمادة شؤون الطالب إىل
إاتحة اجملال ملشاركة مجيع طالب وطالبات اجلامعة يف لقاء ةلمي مةتوح لصقل مواهبهم وإبراز قدراهتم وابداةاهتم.
حماور امللتقى العلمي:

احملور األول :األحباث ،ويتضمن مثانية مسارات:
 -1مسار العلوم الشرةية

 -2مسار اللغة العربية واألدب

 -3مسار العلوم الرتبوية

 -4مسار الطب والعلوم الصحية

 -5مسار اهلندسة وةلوم احلاسب

 -6مسار العلوم األساسية

 -7مسار العلوم االجتماةية

 -8مسار اإلدارة واالقتصادية

احملور الثاين  :االبتكار ،وصناعة األعمال ،واملشاريع الصغرية ويتضمن ثالثة مسارات
 .2الةكرة املتميزة يف صناةة األةمال .

 .1مسار االبتكار
 .3مسار املشاريع الصغرية

احملور الثالث :املسابقات اجملتمعية ،ويتضمن ثالثة مسارات (موضوعاهتا تعزز مبدأ القدوة)
 .2مسار التحقيق الصحةي

 .1مسار اخلدمة اجملتمعية
 .3مسار األفالم التوةوية املتعلقة بقضااي اجملتمع

احملور الرابع :اإللقاء ويتضمن أربعة مسارات (تقتصر على طالب مرحلة البكالوريوس وما قبل فقط )
 .1مسار املناظرة

 .2مسار اشرحها .

 .3مسار اإللقاء اجلماةي

 .4مسار هذا أان ()That's me

احملور اخلامس :األعمال الفنية ويتضمن مثانية مسارات
 .1مسار اخلط العريب

 .2مسار التصوير الشكيلي

 .3مسار التصوير الضوئي

 .4مسار الكاريكاتري

 .5مسار الرسم التشكيلي

 .6مسار الطرق ةلى النحاس

 .7مسار اللوحات الةنية ابستخدام خامات البيئة

 .8مسار اجملسمات اجلمالية مليادين اجلامعة
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الشروط العامة

 .1أن تتةق مجيع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية واألنظمة والتقاليد املرةية.
 .2أن ال يتعارض حمتوى املشاركة مع أهداف اجلامعة وغاايهتا.
 .3أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وةمل الطالب/ـة أو الطلبة الذين تقدموا هبا.
 .4أن ختلو املشاركة مما خل ابألمانة العلمية أو ينتقص من احلقوق الةكرية لآلخرين.
 .5أن يتم ترشيح مشاركة الطالب/ــة من قبل منسق الكلية املعتمد لدى العمادة.
 .6أن ال تكون املشاركة املقدمة قد متت املشاركة هبا يف ملتقيات سابقة أو مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة ةلمية.
ويُستثىن مسار االبتكارات حيث ميكن للطالب أو الطالبة التقدم مبشاركته االبتكارية وإن سبق له املشاركة هبا
يف معارض حملية أو دولية ما مل حيصل ةلى جائزة ةليها فإن كان االبتكار حاصالً ةلى جائزة فال ميكن
املشاركة به يف امللتقى إال يف حالة إجراء تطوير أو تعديل جوهري ةليه

 .7أن يكون املشارك/ـة من الطلبة املنتظمني دراسيا (واملنتسبني) هلذا العام اجلامعي احلايل (1439/1438ه) يف مرحلة الدبلوم أو
البكالوريوس أو الزمالة أو الدراسات العليا
 .8مسابقات احملور الرابع (اإللقاء) تقتصر ةلى طلبة مرحلة البكالوريوس وما قبل فقط.
 .9مسبقات احملور الثالث (املسابقات اجملتمعية) تكون موضوةاهتا تعزز مبدأ القدوة.
 .10يلزم إرفاق إفادة انتظام يف اجلامعة موقعة من ةميد القبول والتسجيل أو ةميد الدراسات العليا تبني حالة الطالب/ـة واترخها
ةلى أن تذيل بتوقيع الطالب/ـة ومنسق الكلية ةلى صحة البياانت الواردة فيها واملنتسبني يلزم احضار افادة من ةمادة خدمة اجملتمع
 .11يف حال كون العمل املقدم مشرتكاً بني أكثر من طالب أو طالبة فال يزيد ةددهم ةن ثالثة أشخاص وال بد من تسجيل امساء
مجيع املشاركني يف استمارة املشاركة مع حتديد ممثل للمجموةة.
 .12التقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل مسار.

تنبيهات عامة

 .1ختضع املشاركات للةحص من قبل متخصصني ومن قبل برانمج متخصص يف االقتباسات العلمية.
 .2ستتم حماسبة من يثبت إخالله ابألمانة العلمية أو تعمده خمالةة الشروط وحيرم من املشاركة وحيال إىل جلنة التأديب وتسحب منه
اجلائزة يف حال اكتشاف املخالةة بعد إةالن الةوز.
 .3ةدد املشاركات من كل كلية (من البنني والبنات) يف كل مسار من مسارات امللتقى حسب اجلدول املرفق فقط.
 .4يتم رفع املشاركات لعمادة شؤون الطالب من قبل ةميد الكلية ولن ينظر ألي مشاركة ترفع ةن طريق أخر.
 .5يتم ترشيح منسق ومنسقة لكل كلية أو معهد مشارك.
 .6يعترب املنسق هو الشخص املسؤول ةن مشاركات كليته سواء من البنني أو البنات.
 .7الكلية هي اجلهة املسؤولة ةن إيصال مشاركات الطالب والطالبات لعمادة شؤون الطالب ةن طريق منسق الكلية.
 .8النتائج العامة ستكون مشرتكة من البنني والبنات.
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 .9بداية تسليم املشاركات لعمادة شؤون الطالب األحد  1439/5/18وأخر موةد للتسليم األربعاء  1439/5/28الساةة  2ظهراً
 .10لن ينظر ألي مشاركة تصل بعد املوةد احملدد.
 .11لن ينظر ألي مشاركة بدون وجود استمارة املشاركة.
احملور األول :األحباث العلمية ويتضمن مثانية

تفصيل حماور امللتقى العلمي الثالث

يقدم املشارك حبثاً مستوفياً لشروط البحث العلمي وخصائصه ،ضمن املسارات التالية:
 .1مسار العلوم الشرعية

 .2مسار اللغة العربية واالدب
 .3مسار العلوم الرتبوية

 .4مسار الطب والعلوم الصحية

 .5مسار اهلندسة وعلوم احلاسب اآليل
 .6مسار العلوم األساسية

 .7مسار العلوم االجتماعية

 .8مسار اإلدارية واالقتصاد

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:

 االلتزام مجميع قواةد البحث العلمي وخاصة فيما يتعلق ابإلحالة ةلى املراجع العلمية.

 تكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج  )Wordمقاس A4ةلى مسافة سطر ونصف ( )Normalوقياس اهلامش 2.5
سم من مجيع االجتاهات مع ترقيم الصةحات 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 صةحات البحث العلمي ةن  25صةحة ةلى أن يشتمل ةلى ما يلي:
 oالغالف وحيتوي ةلى ةنوان البحث
 oمستخلص البحث
 oاملقدمة
 oمشكلة أو موضوع البحث
 oأسئلة البحث
 oأهداف البحث
 oمواد وطرق البحث
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 oاملناقشة (منت البحث)
 oالنتائج والتوصيات
 oاخلالصة
 oاملراجع العلمية
 oالةهارس
 تقدمي مستخلص آخر ابللغة العربية يف البحوث العلمية املقدمة ابللغة اإلجنليزية.
 يقدم ثالث نسخ من البحث )cd( +

احملور الثاين  :االبتكار ،وصناعة األعمال  ،واملشاريع الصغرية ،ويتضمن ثالث مسارات

املسار األول :مسار االبتكار

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط ما يلي:
 .1أصالة الةكرة وجدهتا واحتواؤها ةلى حس إبداةي.
 .2تقدمي منوذج توضيحي لالبتكار.
 .3االهتمام ابجلانب التقين للةكرة.
 .4أن حيمل االبتكار فكرة جديدة أو تطويراً فعلياً لةكرة سابقة.
 .5تقدمي تقريراً متكامالً ةلى ملصق ةلمي (بوسرت) مبقاس (80سم ×120سم) توضح فكرة املشروع االبتكاري أو املنتج وهدفه
بوضوح ومواده واستخدامات كل مادة ملخص لطريقة العمل يف املشروع مرتبة ةلى حنو منطقي مع الرسومات التوضيحية.
 .6إذا كان االبتكار قد حصل ةلى دة ٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة أو كان هناك حقوق يف املشروع أو الةكرة ألي جهة
أخرى فال بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة ةلى مشاركة املشروع يف امللتقى.
 .7إرفاق براءة االخرتاع من اجلهة املاحنة هلا إن وجدت.

املسار الثاين :الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال.

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال ما يلي :
 -1تكون املشاركة إبداةية والةكرة جديدة.
 -2تكون رايدية ختدم االقتصاد املعريف.
 -3تكون الةكرة نواة ملشروع قابل للتطبيق والتحويل إىل منوذج ةملي ميكن تسويقه يف اجملتمع.
 -4يقدم املشارك تقريراً متكامالً ةلى ملصق ةلمي (بوسرت) مبقاس (80سم ×120سم) يوضح خطة العمل وماهية املشروع ومدى
قابليته للتطبيق مع دراسة جلدواه االقتصادية واملقرتحات التطبيقية لتحقيق اإليرادات والتوقعات املالية والتسويقية املستقبلية وأثر
املشروع االجتماةي والوقت املتوقع لتحويل الةكرة إىل واقع ةملي وحتديد السوق املستهدف ابملشروع وحتديد مهمة كل ةضو
ابلةريق يف املشروع حال تعدد املشاركني.
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املسار الثالث املشاريع الصغرية.

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار املشاريع الصغرية ما يلي:
 .1يكون املشروع قد مت تطبيقه وتسويقه يف اجملتمع السعودي.
 .2إذا كان املشروع قد حصل ةلى دة ٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة أو كان هناك حقوق يف املشروع أو الةكرة ألي جهة
أخرى فال بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة ةلى مشاركة املشروع يف امللتقى.
 .3أن يقدم املشارك تقريراً متكامالً ةلى ملصق ةلمي (بوسرت) مبقاس (80سم ×120سم) يوضح خطة العمل وماهية املشروع ورأس
ماله وةدد موظةيه مع دراسة جلدواه االقتصادية واملمارسات التطبيقية لتحقيق اإليرادات والقيمة املالية والتسويقية املستقبلية وأثر
املشروع االجتماةي والوقت املبذول يف حتويله إىل واقع ةملي والسوق الذي مت استهدافه ابملشروع وحتديد مهمة كل ةضو ابلةريق
يف املشروع حال تعدد املشاركني وخطط التطوير والتوسع املستقبلية إن وجدت.

احملور الثالث  :املسابقات اجملتمعية  ،ويتضمن ثالث مسارات

املسار االول  :تقرير اخلدمة اجملتمعية

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار اخلدمة اجملتمعية ما يلي :

 -1يلزم االنتهاء من تطبيق اخلدمة اجملتمعية ةملياً.
 -2أن تكون املشاركة واقعية وقابلة للقياس.
-3أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع احمللي ويظهر هلا أثر ةلى الشرحية املستهدفة.
 -4أن تكون املشاركة إبداةية وحتمل فكرة مبتكرة أو فكرة مطورة ةن فكرة سابقة.
 -1يقدم املشارك تقريراً متكامالً ةلى ملصق ةلمي (بوسرت) مبقاس (80سم ×120سم) ويضمنه الصور الةوتوغرافية اليت توثق التطبيق
العملي لةكرة املشاركة.
املسار الثاين  :انتاج األفالم التوعوية املتعلقة بقضااي اجملتمع.

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار األفالم التوعوية ما يلي:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أن يطرح الةيلم موضوةاً ذا أمهية اجتماةية وحيمل فكرة توةويةً ذات قيمة.
أن يكون احملتوى خمتلةاً ةن املألوف يثري النقاش والتساؤالت ةلى أسس ةلمية واقعية وصحيحة.
أن يستحوذ الةلم ةلى اهتمام املشاهد منذ البداية ةن طريق الصورة واملوضوع والصوت.
أن يعرض املشارك احلقائق حبيادية اتمة دون إبداء رأيه الشخصي.
أن تتالءم املعلومات الواردة يف الةيلم التوةوي مع الواقع دون تشويه أو مبالغة.
أن ال يكون يف صور الةيلم أو صوتياته ما خالف أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرةية.
أن ال تزيد مدة الةيلم ةن سبع دقائق.
أن يتم تقدمي صةحة واحدة متضمنة تةاصيل الةيلم (الةكرة الرئيسة واهلدف وملخص الةيلم واملدة) من ثالث نسخ )cd( +

املسار الثالث :عمل حتقيق صحفي لقضية من قضااي اجملتمع
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مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار األفالم التوعوية ما يلي:
 -1اختيار قضية أو موضوع خدم اجملتمع.
 -2ةدم املساس ابلشخصيات او اهليئات أو احلرايت الشخصية.
 -3تقدمي التحقيق الصحةي ةلى ملصق ةلمي (بوسرت) مبقاس (80سم ×120سم) مدةما ابلصور الةوتوغرافية الالزمة.

احملور الرابع  :اإللقاء ويتضمن أربع مسارات

املسار األول  :املناظرات:
القواعد األساسية :

 .1جترى املناظرة بني فريقني حول قضية حمدد فريق مؤيد وفريق معارض يتألف كل فريق من ثالثة متحدثني يتعني ةليهم العمل بشكل
مجاةي لعرضة رأيهم وحججهم املؤيدة لرأيهم حول القضية املطروحة.
 .2مدة املناظرة ( )52دقيقة يعطى قبلها كل فريق مدة ( )20دقيقة للتحضري للمناظرة بعد اةطائهم ةنوان املناظرة.
 .3يعطى كل متحدث مدة ( )7دقائق برتتيب متبادل يف األدوار يبدأ فريق املؤيد مث املعارض.
 .4تعطى األسبقية لةريق املعارض يف تقدمي خطاب الرد والذي حيتوي ةلى تلخيص لألفكار واآلراء ومدته ( )5دقائق وال يسمح خالل
هذه اخلطاب أي مداخلة من الةريق املقابل.
 .5للةريق املقابل أثناء حتدث الةريق األخر طلب مداخله قصرية وهي ةبارة ةن مقاطعة صغرية لتحقيق ما يلي( :طرح تساؤل أو
استةهام أو إيضاح نقطة أو تشتيت أفكار املتحدث أو تصحيح املتحدث وتنبيهه إىل تناقض كالمه).
 .6جيوز املداخلة بعد مرور الدقيقة األوىل حىت وقبل الدقيقة األخرية من كلمة املتحدث.
 .7يتعني للمداخل الوقوف وطلب املداخلة (بلةظ مداخلة) ومدة املداخلة ال تزيد ةن ( )15اثنية
 .8جيب ةلى املتحدث قبول مداخلتني ةلى األقل.
 .9ألي فريق االحتجاج (االةرتاض) ةلى حديث املتحدث للةت نظر جلنة التحكيم إىل أي خمالةة من الةريق املقابل مثل( :استخدام
لغة غري مهذبة أو تصرف غري الئق أو االستهزاء أو السخرية أو كل ما يدل ةلى ذلك من تصرف أو الطعن أبدلة املتحدث
ملخالةتها لقوانني املناظرة أو خلروجها ةن احملتوى احملدد).

طريقة املشاركة

 للكل كلية ترشيح فريق واحد فقط من الطالب وفريق واحد من الطالبات او االكتةاء بةريق واحد.
 كل فريق مكون من ( 5طالب أو  5طالبات) وال حيق للةريق اجراء أي تغيري اثناء املناظرة.
 تقام املسابقة من خروج املغلوب.
 تقام املسابقة للطالب ةلى حدى وللطالبات ةلى حدى.

الشروط والضوابط اخلاصة بفرع املناظرات:

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخلطابة ما يلي :
 .1االلتزام ابملوضوع احملدد للنقاش.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

االلتزام ابلوقت احملدد.
احرتام الرأي األخر والبعد ةن التعصب والتعدي.
ميكن االستدالل ابآلايت القرآنية أو األحاديث النبوية يف املناظرة ةند احلاجة هلا ويف أوجهها الصحيحة.
ةدم رفع الصوت بشكل مزةج.
ةدم استخدام األلةاظ اجلارحة أو اخلارجة ةن موضوع النقاش.
البعد ةن التجريح الشخصي أو شخصنة املوضوع.

هيكل إجرائي للمناظرة

7

املتلقى ااعلتلي ااعقاسعاعطالباوطاعباتااجلاملة ا
1439/1438ه 2018/2017-م

املسار الثاين :اإللقاء الفردي:

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اإللقاء ما يلي:
 -1االلتزام بقواةد اللغة العربية.
 -2تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -3بالغة اللةظ وجزالة األسلوب دون تكلف أو تقعر.
 -4أن ال يستخدم امللقى أسلوب اخلطابة يف إلقائه.
 -5أن يظهر الطابع الشخصي للمشارك يف تناول املوضوع.
 -6أن ينوع املشارك يف طبقات صوته حسب ما يقتضيه املقام.
 -7أن يظهر تةاةل املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد.
 -8أن ال تزيد مدة اإللقاء ةن سبع دقائق.
 -9يتم تقدمي ةنوان املوضوع ورؤوس أقالم له فيما ال يزيد ةن صةحة واحدة من ثالثة نسخ بصيغة (.)cd( + )pdv
املسار الثالث :اشرحها:

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية (اشرحها) ما يلي :
 -1أن يكون املتحدث قادراً ةلى اإلبداع يف تقدمي معلومة مةيدة توضح مةهوماً ةلمياً.
 -2االلتزام بقواةد اللغة العربية.
 -3تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -4أن يظهر تةاةل املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد.
 -5أن ال تزيد مدة احلديث ةن سبعة دقائق.
 -6أن يكون احلديث منصباً ةلى توضيح املةهوم العلمي دون الرتويج لةكرة اةتقادية أو سياسية أو ملنتج جتاري.
 -7أن يُصمم العرض التقدميي املصاحب بشكل متقن وتستخدم هوية الةعالية خلةية هلا وحيق للمتحدث إضافة أي نوع من احملتوى
 -8يتم تقدمي رؤوس أقالم حملاور املوضوع يف صةحة واحدة فقط من ثالثة نسخ بصيغة ()cd( + )pdv
املسار الرابع  :هذا أان ()That's me

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي:
 -1ان يقدم املتحدثة نةسه للجمهور وال يتحدث ةن موضوع أخر غري ذلك
 -2االلتزام بقواةد اللغة العربية.
 -3تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها.
 -4أن يظهر تةاةل املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد.
 -5أن ال تزيد مدة احلديث ةن سبعة قائق.
 -7أن يُصمم العرض التقدميي املصاحب بشكل متقن وتستخدم هوية الةعالية خلةية هلا وحيق للمتحدث إضافة أي نوع من احملتوى
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احملور اخلامس :األعمال الفنية ويتضمن مثانية مسارات

املسار األول :اخلط العريب

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي :

 أن يلتزم الطالب بقواةد اخلط الكالسيكي ابستخدام األدوات التقليدية املعروفة لدي اخلطاطني.
 االلتزام أبنواع اخلطوط التالية( :النسخ الرقعة الديواين الةارسي الكويف)
ول َّي
 االلتزام ابلعبارة املختارة للخط وهي ﴿:لََّق ْد َكا َن لَ ُكم ييف رس ي
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ﴾
اَّلل أ ْ
ْ َُ
 أن يكون العمل مبقاس واحد 50سم ×70سم (قبل التأطري).

 أن ال يستخدم الطالب الطامس األبيض إال يف احلدود الضيقة اليت ال تشوه العمل الةين.
 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).
مالحظات :

 للطالب حرية التنةيذ ةلى ورق مصقول أو غري مصقول مبختلف أنواع وألوان األحبار.
 للطالب حرية كتابة نوع واحد أو نوةني من اخلطوط يف العمل الواحد.
 ميكن للطالب استخدام الزخرفة النباتية أو اهلندسية مبا يتناسب والتصميم العام للعمل.
املسار الثاين  :التصوير الضوئي

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي:

 أن يكون العمل من انتاج املشاركة وغري منسوخ من أةمال أخرى.

 أن تقدم األةمال مطبوةة ةلى خامة مناسبة مبقاس ال يقل ةن 30سم ×45سم ودقة ال تقل ةن (300بيكسل/إنش).
 أن ال تعاجل الصور ابحلاسب اآليل.

 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).
 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
املسار الثالث  :الرسم الكاريكاتوري

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي :

 أن يكون العمل منةذاً خبامة أو تقنية تناسب الةكرة.
 أن ال يتجاوز مقاس العمل 30سم ×50سم وال يقل ةن 20سم ×30سم (قبل التأطري) .
 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).

 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
املسار الرابع  :الرسم التشكيلي

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي:

 أن يكون العمل منةذاً ةلى الورق خبامة أقالم الرصاص أو الةحم أو احلرب الصيين أو هبذه اخلامات جمتمعة.
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 أن ال يتجاوز مقاس العمل 100سم ×70سم وال يقل ةن 30سم × 40سم (قبل التأطري).
 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).

 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
املسار اخلامس  :التصوير التشكيلي

مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة ما يلي:

 أن ال يتجاوز مقاس العمل 100سم ×70سم وال يقل ةن 40سم ×60سم (قبل التأطري).
 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).
 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
املسار السادس :اللوحات الفنية ابستخدام خامات البيئة

 أن ال يتجاوز مقاس العمل 100سم ×70سم وال يقل ةن 40سم ×60سم (قبل التأطري).
 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).
 متاح استخدام أي خامة من البيئة احمليطة.

 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
املسار السابع :الطرق على النحاس

 أن ال يتجاوز مقاس العمل 30سم ×50سم وال يقل ةن 20سم ×30سم (قبل التأطري).
 أن تكون األةمال خمرجة (مؤطرة).

 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
املسار الثامن :اجملسمات اجلمالية مليادين اجلامعة

 أن ال تتجاوز قاةدة العمل ةن 40سم ×40سم ابرتةاع 60سم وال يقل ةن 20سم ×20سم ابرتةاع 30سم .
 متاح استخدام أي خامة يف اجملسم

 أن يكتب الطالب وصةاً نظرايً للخلةية الةكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صةحة واحدة ويرفقها مع العمل
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احلد األعلى للمشاركني من الكليات
احملاور واملسارات

عدد املشاركات من الكلية

الفائزون على مستوى اجلامعة

احملور األول :األحباث ،ويتضمن مثانية مسارات
مسار العلوم الشرةية والدةوية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار العلوم الرتبوية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار العلوم االجتماةية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار العلوم االقتصادية واإلدارية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار ةلوم اللغة العربية واألدب

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار العلوم اهلندسة واحلاسوبية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار العلوم الطبية والصحية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار العلوم األساسية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

احملور الثاين :البتكار ،وصناعة األعمال ،واملشاريع الصغرية ويتضمن ثالث مسارات
مسار االبتكار

 3مشاركات فقط

 5فائزين

مسار الةكرة املتميزة يف صناةة األةمال

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار املشاريع الصغرية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

احملور الثالث ،املسابقات اجملتمعية ،ويتضمن ثالث مسارات
مسار اخلدمة اجملتمعية

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار التحقيق الصحةي

 3مشاركات فقط

 3فائزين

مسار األفالم التوةوية

 3مشاركات فقط

 5فائزين

احملور الرابع :اإللقاء ويتضمن أربع مسارات
املناظرة

فريق من الطالب وفريق من الطالبات

الةريق األول والثاين من الطالب  /الةريق األول والثاين من الطالبات

االلقاء.

طالب واحد  +طالبة واحدة

 3فائزين من الطالب  3 /فائزات من الطالبات

اشرحها

طالب واحد  +طالبة واحدة

 3فائزين من الطالب  3 /فائزات من الطالبات

هذا أان ()That's me

طالب واحد  +طالبة واحدة

 3فائزين من الطالب  3 /فائزات من الطالبات

احملور اخلامس :األعمال الفنية ويتضمن مثانية مسارات
اخلط العريب

 3مشاركات فقط

 3فائزين

التصوير الضوئي

 3مشاركات فقط

 3فائزين

الكاريكاتري

 3مشاركات فقط

 3فائزين

الرسم التشكيلي

 3مشاركات فقط

 3فائزين

التصوير الشكيلي

 3مشاركات فقط

 3فائزين

اللوحات الةنية ابستخدام خامات البيئة

 3مشاركات فقط

 3فائزين

الطرق ةلى النحاس

 3مشاركات فقط

 3فائزين

اجملسمات اجلمالية مليادين اجلامعة

 3مشاركات فقط

 3فائزين
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