ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗدوة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﻣوﺳم اﻟراﺑﻊ(
١٤٤١ھـ ٢٠٢٠-٢٠١٩ /م
أوﻻ :ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ:

تنبعث فكرة املسابقة انسجاًما مع الرؤية الشاملة ملنطقة مكة املكرمة والتي تبناها صاحب السمو
امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني ،أمير منطقة مكة املكرمة املتمثلة في
استراتيجية )بناء اإلنسان وتنمية املكان( بشعاره )كيف نكون قدوة؟( تعزيزًا لها وحتقيًقا ألهدافها،
وضمن فعاليات امللتقى وبعد جناح املسابقة في نسختها األولى والثانية والثالثة تنطلق مسابقة قدوة
اجلامعة في موسمها الرابع ،الختيار طالب وطالبة لديهم من املميزات واإلجنازات التي جتعلهم قدوات
على مستوى اجلامعة.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :أھداف اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ:

 .١إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة بني طالب وطالبات اجلامعة.
 .٢نشر ثقافة القدوة بني طالب وطالبات اجلامعة.
 .٣االسهام في تعزيز الثقة في نفوس الطالب والطالبات.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓون ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ:

 .١تستهدف املسابقة جميع طالب وطالبات اجلامعة املنتظمني املفرغني للدراسة )في مرحلة
البكالوريوس( في هذا العام اجلامعي ۱٤٤۱هـ.
 .٢يسمح للطالب املتخرج في الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي ۱٤٤۱هـ باملشاركة في
املسابقة.
 .٣ال يسمح للطالب املستجدين لهذا العام اجلامعي ۱٤٤۱هـ باملشاركة في املسابقة.

راﺑﻌﺎ :ﻣراﺣل اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وﺷروطﮭﺎ:
تقام املسابقة على مرحلتني:

املرحلة األولى على مستوى الكليات :
 .١تبدأ املرحلة األولى يوم االحد املوافق ۱٤٤۱/۲/۱هـ وتنتهي يوم اخلميس املوافق ۱٤٤۱/۷/۱۷هـ.

 .٢تعلن الكليات عن بدء املسابقة وعن بدء استقبال الترشيحات عن طريق رابط التسجيل االلكتروني
ليتمكن الطلبة من ترشيح أنفسهم على الرابط في مدة أقصاها يوم اخلميس ۱٤٤۱/٦/٥هـ.
 .٣صُممت استمارة مرفقة لتقييم املرشحني لهذه املرحلة حسب خمس معايير محددة من ) (۱۰۰۰ألف

نقطة.
 .٤تشكل جلنة ثالثية الختيار الطالب والطالبة املمثلني للكلية وتعتمد نتائجها من قبل عميد الكلية .تنظم
كل كلية من كليات اجلامعة مسابقة بني طالبها لترشيح طالب وطالبة يحصدون لقب "قدوة الكلية"
 .٥تعلن الكلية عن املسابقة النهائية للمرحلة األولى الختيار طالب من بني ) (٥على األكثر من املتقدمني أو
املتقدمات للمنافسة على لقب )قدوة الكلية( ثم متثيل الكلية في املرحلة الثانية على مستوى اجلامعة،
وفي هذه املسابقة يقوم كل متقدم بتقدمي عرض تعريفي عن نفسه واجنازاته في مدة ال تتجاوز  ۷دقائق

أمام احلضور وَ جلنة حتكيم معتمدة من عميد الكلية ،وبحضور ممثل لعمادة شؤون الطالب ،وذلك بناءً
على األعلى درجات في التقييم وفق معايير محددة مشابهة ملعايير التقييم في املرحلة الثانية من املسابقة
على مستوى اجلامعة.
 .٦يتم التصويت من قبل الطلبة احلاضرين ملسابقة قدوة الكلية في قاعة املسابقة
 .٧ترشح كل كلية مرشحان من الطالب ومرشحتان من الطالبات )رئيسي وَ احتياطي(.
 .٨في حال اعتذار املرشح الرئيسي للكلية عن دخول املرحلة الثانية على مستوى اجلامعة ،ميثل الكلية املرشح
االحتياطي ويكتسب لقب قدوة الكلية.
 .٩ترسل نتائج املسابقة )األساسي وَ االحتياطي( بعد اعتمادها من عميد الكلية عن طريق املسيرات
االلكترونية.
لن يقبل أي ترشيح من الكليات بعد انتهاء املدة املحددة للمرحلة األولى من املسابقة.
.١٠
الطلبة الذين سبق لهم احلصول على لقب )قدوة الكلية( في مسابقة قدوة اجلامعة في موسمني
.١١
سابقني ال يحق لهم املشاركة مرة أخرى.

املرحلة الثانية على مستوى اجلامعة:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

تنظم عمادة شؤون الطالب املسابقة النهائية بني جميع احلاصلني على لقب )قدوة الكلية( وتعلن عنها.
صُممت استمارة مرفقة لتقييم املرشحني لهذه املرحلة وفق خمسة معايير محددة من ) (۲۰۰نقطة.
تشكل جلنة حتكيم معتمدة من قبل عمادة شؤون الطالب حسب معايير محددة.
يقوم كل طالب بتقدمي عرض تعريفي عن نفسه واجنازاته في مدة ال تتجاوز  ۷دقائق أمام جلنة التحكيم
واحلضور.
التصويت سيتم قبل موعد انعقاد املسابقة النهائية عن طريق موقع اجلامعة ويتيح التصويت جلميع الطالب
وأعضاء هيئة الدريس.
يرشح احلاصلني واحلاصالت على أعلى الدرجات في املرحلة الثانية من املسابقة للفوز باملراكز الثالث األولى
على مستوى اجلامعة من الطالب واملراكز الثالث األولى على مستوى اجلامعة من الطالبات.

ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﺟواﺋز اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ:

