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:  فكرة املسابقة: أوال
تنبعث فكرة المسابقة انسجامًا مع الرؤيـة •

الشاملة لمنطقـة مكـة المكرمـة تال ـي 
تبناها صاحب السمو الملكي األميـر االـ  
الفيصل مس شار اادم الحرمين الشـريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة الم مثلة في 

( بناء اإلنسان تتنمية المكان)اس راتيجية 
تعزيـزًا لاـا ( كيف نكون قـ تة )بشعاره 

تتحقيقًا أله افاا  تضمن فعاليات المل قـ  
تبع  نجـا  المسـابقة فـي نسـ  اا األتلـ  
تالثانية تنطلق مسابقة ق تة الجامعـة فـي 
ــة  ــب تطالب ــار طال ــث   اا ي موســماا الثال
ل يام من المميزات تاإلنجازات ال ي تجعلام 

.ق تات عل  مس وى الجامعة



:أهداف املسابقة: ثانيا
يجاد بيئة تنافسية إب اعية محفـزة إ✓

. بين طالب تطالبات الجامعة

نشر ثقافة الق تة بين طالب تطالبات✓
. الجامعة

ااساام في تعزيـز الثقـة فـي نفـو  ✓
.  الطالب تالطالبات



:املستهدفون من املسابقة: ثالثا
تســـ ا ل المســـابقة الميـــع طـــالب ✓

تطالبات الجامعة المن ظمين المفرغين 
في ( البكالوريو في مرحلة )لل راسة 

هــ 1441هذا العام الجامعي

ا يسمح للطالب المس ج ين لاذا العـام ✓
ــامعي  ــي 1441الج ــاركة ف ـــ بالمش ه
.المسابقة

ا يسمح للطالب الم  ـر  فـي الفصـل ✓
ـــامعي  ـــام الج ـــن الع ـــي األتن م ال راس

.هـ بالمشاركة في المسابقة1441



ـه/معايير تقييم الطالب

األخالق وااللتزام
بأنظمة الجامعة 

ولوائحها 

نقطه200

االنجازات 
ميوالنتاج العل

نقطه200

التفوق

نقطه  100

التصويت 

نقطه 100

يالتطوير الذات

نقطه 200

المشاركات في
خدمة الجامعة 

والمجتمع

نقطة 200



:مراحل املسابقة وشروطها: رابعا
:تقام المسابقة عل  مرحل ين

 :املرحلة األوىل على مستوى الكليات•
هــ 1/2/1441الموافـق ااح  تب أ المرحلة األتل  يوم 1)

.  هـ17/7/1441تتن اي يوم ال ميس الموافق 
تعلن الكليات عن بـ ء المسـابقة تعـن بـ ء اسـ قبان 2)

ال رشــيحات عــن طريــق رابــل ال ســجيل االك رتنــي 
لي مكن الطلبة من ترشيح أنفسـام علـ  الـرابل فـي 

هــ1441–6–5م ة أقصاها يوم ال ميس 
ــذه 3) ــحين لا ــيم المرش ــة ل قي ــ مارة مرفق ــمما اس ص

ألـف ( 1000)المرحلة حسب امس معايير مح دة مـن 
.  نقطة

ــة 4) ــب تالطالب ــار الطال ــة اا ي ــة ثالثي ــكل لجن تش
الممثلــين للكليــة تتع مــ  ن انجاــا مــن قبــل عميــ  

.  الكلية
تنظم كل كلية من كليات الجامعة مسابقة بـين طالباـا 

"  ق تة الكلية"ل رشيح طالب تطالبة يحص تن لقب 



تعلن الكلية عـن المسـابقة الناانيـة للمرحلـة ( 5
علـ  األكثـر مـن ( 5)األتل  اا يار طالب مـن بـين 

قـ تة )الم ق مين أت الم ق مات للمنافسة علـ  لقـب 
ثم تمثيـل الكليـة فـي المرحلـة الثانيـة ( الكلية

عل  مس وى الجامعة   تفي هذه المسابقة يقوم كـل 
م ق م ب ق يم عرض تعريفي عن نفسه تانجازاته في 

دقانق أمام الحضور تَ لجنة تحكـيم  7م ة ا ت جاتز
مع م ة من عميـ  الكليـة  تبحضـور ممثـل لعمـادة 
شؤتن الطـالب  تللـب بنـاءً علـ  األعلـ  درالـات فـي 
ال قييم تفق معايير مح دة مشاباة لمعـايير ال قيـيم
ــة الثانيــة مــن المســابقة علــ  مســ وى  فــي المرحل

.الجامعة 

ة ي م ال صويا من قبل الطلبة الحاضرين لمسابق( 6
.ق تة الكلية في قاعة المسابقة

ترشح كل كلية مرشحان من الطالب تمرشـح ان ( 7
(.  رنيسي تَ اح ياطي)من الطالبات 



في حان اع ذار المرشح الرنيسي للكليـة عـن داـون ( 8
المرحلة الثانية عل  مسـ وى الجامعـة   يمثـل الكليـة 

.المرشح ااح ياطي تيك سب لقب ق تة الكلية
بعـ  ( األساسـي تَ ااح يـاطي)ترسل ن انج المسـابقة ( 9

اع مادها من عميـ  الكليـة ب طـاب إلـ  سـعادة عميـ  
شؤتن الطالب اـالن المـ ة المحـ دة عبـر برنـامج مسـار 

مرفق بال طاب اس مارة تقييم المرحلة األتل  مع كامل )
( .المرفقات المطلوبة

لن يقبل أي ترشيح مـن الكليـات بعـ  ان اـاء المـ ة ( 10
.المح دة للمرحلة األتل  من المسابقة

قـ تة )الطلبة الذين سبق لاـم الحصـون علـ  لقـب ( 11
ــي الموســمين ( الكليــة ــي مســابقة قــ تة الجامعــة ف ف

.السابقين ا يحق لام المشاركة مرة أارى



:  املرحلة الثانية على مستوى اجلامعة
تنظم عمادة شؤتن الطالب المسابقة الناانيـة بـين -1

تتعلـن ( قـ تة الكليـة)الميع الحاصـلين علـ  لقـب 
.عناا
صُمما اس مارة مرفقـة ل قيـيم المرشـحين لاـذه  2-

.نقطة( 200)المرحلة تفق امس معايير مح دة من 
تشكل لجنـة تحكـيم مع مـ ة مـن قبـل عمـادة -3

.شؤتن الطالب حسب معايير مح دة
يقوم كل طالب ب ق يم عرض تعريفي عن نفسـه -4

دقــانق أمــام لجنــة  7تانجازاتــه فــي مــ ة ا ت جــاتز
.ال حكيم تالحضور

يرشح الحاصلين تالحاصالت عل  أعل  ال رالات فـي -5
المرحلة الثانية من المسابقة للفوز بالمراكز الـثال  
األتل  علـ  مسـ وى الجامعـة مـن الطـالب تالمراكـز 

.الثال  األتل  عل  مس وى الجامعة من الطالبات



:  جوائز املسابقة: خامسا



:  لالس فسارات تال واصل 

( :شطر الطالبات ) منسقة الكلية

فاطمة محم  الشاري.د

fmshehrei@uqu.edu.saبري  الك رتني 

( : شطر الطالب ) الكلية منسق

عصام صالح اللحياني . د

بري  الك رتني

esklehyani@uqu.edu.sa
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