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المحتوٌات












رمذ : ُ٠وٍّخ إٌّغك اٌعبَ ٌٍّإرّش (عّ١ذ شإ ْٚاٌطالة).
أ٘ذاف اٌّشبسوخ .
ِؾبٚس اٌّشبسوبد .
ِٙبَ اٌٍغٕخ اإلششاف١خ .
ِٙبَ ِٕغم ٟاٌىٍ١بد .
ِٙبَ اٌّغبٌظ اٌطالث١خ ف ٟاٌّإرّش .
ِشاؽً األعّبي ٚاٌجشاِظ اٌزؾع١ش٠خ ٌٍّإرّش اٌعٍّ ٟاٌغبدط:
 -1عّع ٚرٕظ ُ١اٌج١بٔبد ٚاٌّعٍِٛبد اإلداس٠خ اٌخبصخ ثبٌّإرّش
 -2اٌذعب٠خ ٚاإلعالْ ٚاٌزضم١ف.
 -3اٌّزبثعخ ٚاٌزٛع.ٗ١
 -4اٌزذس٠ت ٚاٌزأ٘.ً١
 -5اعزالَ اٌىٍ١بد اٌّشبسوبد ِٓ اٌطالة.
 -6رؾى ُ١اٌّشبسوبد ثبٌىٍ١بد ٚئلبِخ اٌٍّزم١بد اٌزؾع١ش٠خ فٙ١ب.
 -7اعزالَ اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌٍّشبسوبد ِٓ اٌىٍ١بد.
 -8رؾى ُ١اٌّشبسوبد عٍِ ٝغز ٜٛاٌغبِعخ.
 -9اٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟاٌغبثع ثبٌغبِعخ.
 -11اٌّشبسوخ ف ٟاٌّإرّش اٌعٍّ ٟاٌغبثع ثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح .
اٌغٛائض ٚاٌؾٛافض اٌّشصٛدح ٌٍطالة ٚاٌّششف ٓ١عٍ ٝاٌّشبسوبد .
رعٍّ١بد ِٛٚاع١ذ ٘بِخ .
ٚعبئً رٛاصً إٌّغمٚ ٓ١فشق اٌعًّ.
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تمدٌم
"وحصلت جامعة األمٌر سطام بن عبد العزٌز على الرٌشة الذهبٌة فً المؤتمر العلمً الطالبً"
جملة كنا نحفز بها طالبنا وطالباتنا نكتبها خاتمة ممدماتنا ونلمٌها جملة الختام فً ملتمٌاتنا فً كل
عام ،طموح ٌوجه خططنا التحضٌرٌة للمشاركة ،وحلم طالما انتظرنا تحمٌمه ،مع ٌمٌننا بأنه غٌر
مستحٌل المنال .أما فً هذا العام فهً جملة االفتتاح بعد المؤتمر العلمً السادس وحصد الجامعة
للرٌشة ذهبٌة فً محور ومركز أول فً محور ثان وأربع مراكز متمدمة فً محاور متنوعة .
وأصبحت هذه الحمٌمة أهم التحدٌات التً بنٌت علٌه خطة العمل اإلجرائٌة للتحضٌر للمؤتمر لهذا
العام ،تستنفر لها الجهود على مستوى اللجنة اإلشرافٌة  ،واللجان التنسٌمٌة والتنفٌذٌة ،بل و كل إدارة
وفرد فً الجامعة ،حفاظا على منجزاتنا وموالعنا بٌن الجامعات الكبرى بالمملكة ،وإٌمانا منا بأن
تراكم الخبرات و الجهود المخلصة خالل السنوات السابمة بدأ ٌثمر تمٌزا ٌلٌك بمستوى الجامعة.
وفً هذا العام لدٌنا تحدٌات أخرى تفرض علٌنا اإلعداد لمشاركات متمٌزة كمؤسسة علمٌة مجتمعٌة
لدٌها مسؤولٌة وطنٌة؛ بأن تنتج أعماال تشكل إضافة تنموٌة ،وبدٌال ذا معنى لتلبٌة االحتٌاجات
المجتمعٌة ،ومعالجة المشكالت التً أثملت كاهل فئات من المجتمع ،والكشف عن األسباب واألصابع
التً تمف وراء االنحرافات والفساد االجتماعً وااللتصادي والفكري؛ والتً تسًء بشكل مباشر
وغٌر مباشر فً مفاهٌم االتزان النفسً ،و النزاهة الوظٌفٌة ،والشعور باألمان االجتماعً ،وتبنً
الوسطٌة الفكرٌة ،واإلسهام فً الجهود اإلصالحٌة لكل ذلن؛ من خالل توجٌه مشاركة الطالب

والطالبات فً محاور المؤتمر لتكون سببا فً الدراسة والعمل اإلصالحً العلمً واألدبً والفنً.
والتحدي الثالث الذي تضعه اللجنة اإلشرافٌة نصب عٌنٌها وهً تخط هذا الدلٌل وجود محاور
مستحدثة فً المؤتمر لم نعمل علٌها سابما ،تهدف إلى إنتاج عمول ابتكارٌة التصادٌة ،تنتمل من
البحث عن فرصة عمل إلى صنع الفرص لتوظٌف اآلخرٌن؛ نملة فً محاور المؤتمر تستلزم المزٌد
من الجهد واالبتكار فً إجراءات تأهٌل طلبتنا للمشاركة فٌها .
كل تلن التحدٌات هً محور توجهاتنا وخططنا لهذا العام مستندٌن إلى توفٌك هللا وعونه أوال ،ثم إلى
دعم إدارة الجامعة ووكالتها التعلٌمٌة واألكادٌمٌة ثانٌا ،وإلى الخبرات والتجارب والمكتسبات السابمة
ألعضاء اللجنة اإلشرافٌة واللجان المساندة وفرق العمل ،راجٌن من المولى عز وجل التوفٌك فً
مساعٌنا .
د .مسفر بن محماس الكبٌري
عمٌد شؤون الطالب
المنسك العام للمؤتمر
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أهداف المشاركة
أٚال  :عٍِ ٝغز ٜٛاٌغبِعخ :






اإلعٙبَ ف ٟرؾغِ ٓ١خشعبد اٌزعٍٚ ُ١فك خطػ اٌغٛدح ٚاالعزّبد األوبد ّٟ٠ف ٟاٌغبِعخ.
اإلعٙبَ ف ٟرٕف١ز األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍغبِعخ ف ٟإٌّبفغخ ٚاٌزّ١ض اٌعٍّ. ٟ
ثٕبء صمبفخ اٌعّلً اٌغّلبع ٟإٌلبعؼ فل ٟاٌىٍ ١لبد ٌٍزٕظلٚ ُ١اإلعلذاد ٚاٌزٕف١لز ٌٍجلشاِظ ٚاٌفعبٌ١لبد
اٌطالث١خ .
اٌشل ٟثغّعخ عبِعخ األِ١ش عطبَ ثٓ عجذ اٌعض٠ض ف ٟاٌج١ئخ األوبد١ّ٠خ اٌّؾٍ١خ ٚاٌّغزّع.
ئربؽخ اٌفشصخ ٌزٕبلً اٌخجلشاد ِلٓ أععلبء ٘١ئلخ اٌزلذس٠ظ ئٌل ٝاٌطلالة ٚاٌطبٌجلبد فل ٟشلىً
رٍّزح عٍّ١خ اخز١بس٠خ .

صبٔ١ب :عٍِ ٝغز ٜٛغٍجخ اٌغبِعخ :











اٌىشف عٓ ِٛا٘ت ٚلذساد ٚاعزعذاداد غٍجخ اٌغبِعخ ف ٟاٌّؾبٚس اٌخبصخ ثبٌّإرّش .
رضم١للف اٌطٍجللخ ثّعللب١٠ش ٚظللٛاثػ ئعللذاد اٌجؾللٛس اٌعٍّ١للخ ٚئٔعللبط االخزشاعللبد ٚاالثزىللبساد
ٚاٌّشبس٠ع .
ئوغبث ُٙاٌّٙبساد اٌعٍّ١خ ٚاٌعٍّ١خ اٌالصِخ ٌٍّشبسوخ فِ ٟؾبٚس اٌّإرّش.
رعض٠ض صمبفخ اٌخذِخ اٌّغزّع١خ ٚثش سٚػ اٌزعبٚ ْٚاٌزعؾ١خ ٌجٕبء اٌّغزّع.
ئوغبثِ ُٙغّٛعخ ِٓ االرغب٘بد  ٚاٌم ُ١اٌّشرجطخ ثّؾبٚس اٌّإرّش .
رّٕ١خ اٌّٙبساد اٌشخص١خ  ٚاالعزّبع١خ اإل٠غبث١خ ِضًِٙ :بساد اٌم١بدحٚ ،اٌؾٛاس ٚاٌزفبعً ِع
ا٢خش ٚ ،ٓ٠ئداسح اٌٍمبءادٚ ،اٌعًّ اٌغّبع.ٟ
رم٠ٛللخ اٌللشٚاثػ ٚاٌعاللللبد ٚرعض٠ض٘للب ثلل ٓ١غٍجللخ اٌغبِعللخ ِٕٚغللٛثٙ١ب ثبٌّشللبسوخ فلل ٟاإلعللذاد
ٚاٌزٕظٚ ُ١اٌزٕف١ز ٌٍجشاِظ ٚاٌفعبٌ١بد اٌزؾع١ش٠خ ثبٌىٍ١خ.
رعض٠ض سٚػ االٔزّبء ٌٍغبِعخ ٚاٌٛغٓ.
ئربؽخ اٌفشصخ ٌزجبدي اٌخجشاد ِع غٍجخ اٌغبِعبد اٌّؾٍ١خ .
رّٕ١خ سٚػ إٌّبفغخ ٚاإلثذا ٚاٌزّ١ض.

صبٌضب عٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّغزّعٚ ٟاٌٛغٕ: ٟ

 اإلعٙبَ ف ٟرؾم١ك ِف َٛٙاٌّٛاغٕخ ٚاٌزعش٠ف ثبٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد اٌٛغٕ١خ اٌعٍّ١خ ِٓ
خالي اٌّؾبٚس ٚاٌّشبسوبد ٚاٌٍمبءاد اٌّخزٍفخ ِع اٌطٍجخ.
 ئٔزبط أفىبس  ٚدساعبد ِٚشبس٠ع ٚأعّبي رغ ُٙف ٟرّٕ١خ اٌّغزّع ٚرشىً ؽٍٛالا
ٌٍّشىالد اٌٛغٕ١خ .
 ئعطبء صٛسح ِششلخ ِزّ١ضح عٓ اٌّإعغبد األوبد١ّ٠خ اٌٛغٕ١خ .
صٕبعخ اٌزىبًِ ٚاالٔغغبَ ٚرغّ١ع اٌغٛٙد اٌعٍّ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّبع١خ العزىّبي

خطػ اٌجٕبء  ٚاإلصالػ ٚاٌزغ١١ش اٌزعٍ ّٟ١اٌٛغٕ.ٟ
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محاور المشاركات
انًحىر األول  :صنبعت األعًبل  ،وٌتضًن يسبرٌن :
 -1اٌفىشح اٌّزّ١ضح ف ٟصٕبعخ األعّبي .
ِ -2شبس٠ع صٕبعخ األعّبي .
انًحىر انخبنً  :األبحبث  ،وٌتضًن أربعت يسبراث :
ِ -1غبس (ؽٍٛي ٚسؤٌّ )ٜعبٌغخ لعب٠ب ِغزّع١خ .
ِ -2غبس اٌعٍ َٛاألعبع١خ ٚإٌٙذع١خ .
ِ -3غبس اٌعٍ َٛاٌصؾ١خ .
ِ -4غبس اٌعٍ َٛاإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبع١خ .
انً حىر انخبنج  :االبتكبر وانًشبرٌع انصغٍزة وخديت انًجتًع  ،وٌتضًن خًست
يسبراث :
ِ -1غبس االثزىبس .
ِ -2غبس اٌّشبس٠ع اٌصغ١شح .
ِ -3غبس اٌخذِخ اٌّغزّع١خ .
ِ -4غبس األفالَ اٌزٛع٠ٛخ اٌّزعٍمخ ثمعب٠ب اٌّغزّع .
ِ -5غبس (ؽٍٛي ٚسؤ ٜرطج١م١خ) ؛ ٌٍزطج١مبد اٌٙبدفخ ئٌِ ٝعبٌغخ ِشىالد ِؾذدح ،
٠ٚزعّٓ فشع: ٓ١
أ -اٌزطج١مبد اٌشثؾ١خ .
ة -اٌزطج١مبد اٌزطٛع١خ .
انفعبنٍبث انًصبحبت  ،وتشًم اَتً :
 -1اإلنقبء  :وٌتضًن فزعٍن هًب :
• اٌخطبثخ .
• فعبٌ١خ (اششؽٙب) .
 -2األعًبل انفنٍت ( :انخط انعزبً– انتصىٌز انضىئً– انزسى انتشكٍهً– انتصىٌز
انتشكٍهً– انكبرٌكبتٍز– انفن انزقًً)  ،وتتضًن هذه انفعبنٍت يسبرٌن :
• اٌّغبس اٌعبَ ٠ٚ ،ى ْٛغ١ش ِؾذد اٌّٛظٛعبد .
• اٌّغبس اٌخبص ثمعب٠ب ِؾذدح ٠زُ غشؽٙب .
ٌّٚعشفخ رفبص ً١اٌّؾبٚس ٚاٌّغبساد ٚظٛاثطٙب ٚششٚغٙب ٠شع ٝاالغال
عٍ ٝششٚغ ٚظٛاثػ ِشبسوبد اٌّإرّشِٛ ٟ٘ٚ ،عٛدح عٍِٛ ٝلع اٌّإرّش
ا٢ر:ٟ
اٌشاثػ
ٚعٍٝ
ثبٌغبِعخ،
االٌىزشٟٔٚ
اٌعٍّٟ
()https://drive.google.com/folder/d/0B2xdIUKuorjKSGFqMlF3NTNWTTQ/edit
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مهام اللجنة اإلشرافٌة :
 .1رٕظٚ ُ١ئداسح شإ ْٚاٌّإرّش اٌعٍّ ٟاٌطالثٚ ٟاٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟثبٌغبِعخ.
 .2اٌزٛاصً ِع ِٕغم ٟاٌىٍ١بد ٚعمذ اعزّب عبَ ِع ُٙثؾعٛس ل١بداد اٌّغبٌظ اٌطالث١خ
ٌزشر١ت األعّبي ٚاٌجشاِظ اٌزؾع١ش٠خ ٌٍّإرّش.
 .3ئعذاد خطخ عًّ ٔ ٚششاد رعش٠ف١خ ثبٌّإرّش ِٚؾبٚسٖ ِٚشاؽٍٗ.
 .4اإلششاف عٍ ٝاٌٍمبءاد اٌزعش٠ف١خ ثبٌّإرّشٚ ،رضم١ف اٌطالة ٚأععبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ فٟ
اٌىٍ١بد ثطش٠مخ اٌّشبسوخ ٚششٚغٙب ٚظٛاثطٙب.
 .5اإلششاف عٍِ ٝشاؽً األعّبي ٚاٌجشاِظ اٌزؾع١ش٠خ ٌٍّإرّش ثبٌغبِعخِٚ ،زبثعخ ِٕغمٟ
اٌىٍ١بد ٚاٌّغبٌظ اٌطالث١خ ف ٟرٕف١ز رٍه اٌّشاؽً.
 .6اٌزٕغ١ك ِع عّبداد اٌىٍ١بد ٌزٛف١ش اٌذعُ إٌّبعت ٌٍّٕغمٚ ٓ١اٌّغبٌظ اٌطالث١خ.
 .7اٌزأوذ ِٓ اٌزضاَ اٌّشبسو ٓ١ثبٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟثبٌغبِعخ ثبٌششٚغ ٚاٌّعب١٠ش اٌّؾذدح ٌألعّبي
اٌّشبسوخ ف ٟعّ١ع اٌّؾبٚس .
 .8اإلششاف عٍ ٝأعّبي اٌٍغبْ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌزٕغ١م١خ اٌزبثعخ ٌٍغٕخ اإلششاف١خٚ ،رٛف١ش اٌذعُ
اٌّعشفٚ ٟاإلداسٚ ٞاٌّعٕ.ٌُٙ ٞٛ
 .9اإلششاف عٍ ٝرؾى ُ١األعّبي ٚاٌّشبسوبد اٌّمذِخ ٌٍٍّزمٚ ٝاٌّإرّش.
اإلعذاد ٚاٌزٕظٌ ُ١فعبٌ١بد اٌزؾى ُ١اٌعٌٍٕ ٟعشٚض صٕبعخ األعّبي ٚاألثؾبس
.11
ٚاالثزىبساد ٚاٌخطبثخ ٚفعبٌ١خ (اششؽٙب) .
ئلبِخ اٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟثبٌغبِعخٚ ،اإلششاف عٍ ٝثشاِغٗ ٚفعبٌ١برٗ ٚرىش ُ٠اٌفبئضٓ٠
.11
ٚاٌّزّ١ضٚ ٓ٠فشق اٌعًّ ٚاٌىٍ١بد اٌّزّ١ضح.
اإلششاف عٍ ٝاٌٛفذ اٌّشبسن ف ٟاٌّإرّش اٌعٍّ ٟاٌطالث ٟاٌغبثع ثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح،
.12
ِٚزبثعخ اعزعذاداد اٌطالة اٌّششؾ.ٓ١
ئعذاد اٌزمش٠ش إٌٙبئٌٍٍّ ٟزم ٝاٌعٍّٚ ٟاٌجشاِظ ٚاألعّبي اٌزؾع١ش٠خ ٌٍّإرّش،
.13
ٚاإلششاف عٍ ٝغجبعزٗ ثشىً ِٕبعت ٚاإلششاف عٍ ٝرٛص٠عٗ عٍ ٝاٌغٙبد راد اٌعاللخ
ثبٌّإرّش.
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مهام منسمً الكلٌات :
 .1اٌزٛاصً اٌّغزّش ِع اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌٍزعشف عٍ ٝاٌزعٍّ١بد ٚاٌّغزغذاد.
 .2ؽعٛس اعزّبعبد اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ِع إٌّغمٌّٕ ٓ١بلشخ أعّبي ٚثشاِظ اٌّإرّشٚ ،اٌزٛاصً اٌّغزّش
عٍ ٝثشٔبِظ اٌٛارغبة ٚثشاِظ اٌزٛاصً اإلعزّبعٌّ ٟزبثعخ اٌّغزغذاد.
 .3ئلبِخ ٌمبءاد رعش٠ف١خ ف ٟاٌىٍ١خ ثبٌششٚغ ٚاٌعٛاثػ اٌّمٕٕخ ٌّشبسوبد اٌّإرّشٚ ،اٌزٕغ١ك ِع اٌٍغٕخ
اإلششاف١خ ٌؾعٛس ثعط أععبئٙب ٌٍمبءاد.
 .4ئ٠غبد ا١ٌ٢بد إٌّبعجخ ٌؾش ٚرشغ١ع أععبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌىٍ١خ ٌزشغ١ع اٌطالة عٍ ٝاٌّشبسوخ؛
ٚاٌّجبدسح ثبإلششاف عٍ ٝاٌّشبسوٚ ٓ١رٛع ُٙٙ١ف ٟاٌؾصٛي عٍِٛ ٝاظ١ع ع١ذح ف ٟاٌّؾبٚس
اٌعٍّ١خ ٚاٌضمبف١خ.
 .5ئلبِخ دٚساد رذس٠ج١خ ٚٚسػ عًّ داخً اٌىٍ١بد إلعذاد اٌّشبسوبد ٚرأ٘ ً١اٌطالة ف ٟاٌّؾبٚس
اٌّخزٍفخ.
 .6اٌزٕغ١ك ٌؾعٛس اٌّزمذِ ٓ١ثبٌّشبسوخ ٌٍذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚٚسػ اٌعًّ اٌّزخصصخ اٌز ٟرمّٙ١ب اٌٍغٕخ
اإلششاف١خ .
ٌٍجشاِظ
 .7اٌزٕغ١ك ِع ئداسح اٌىٍ١خ ٌزىٌ ٓ٠ٛغبْ داخً اٌىٍ١خ ِٓ اٌّٛظفٚ ٓ١اٌطالة ٌإلعذاد ٚاٌزٕف١ز
اٌزؾع١ش٠خ ٌٍّإرّش.
 .8ئششان اٌّغبٌظ اٌطالث١خ ثبٌىٍ١خ ف ٟعٍّ١خ اإلعذاد ٚاٌزٕظٚ ُ١اٌزٕف١ز ٌٍجشاِظ اٌزؾع١ش٠خ .
 .9اإلعذاد ٚاٌزشر١ت ٌزؾى ُ١اٌّشبسوبد اٌّمذِخ ِٓ اٌطالة ف ٟاٌىٍ١خ.
 .11ئلبِخ اٌٍّزم ٝاٌزؾع١ش ٞثبٌىٍ١خ ٌعشض اٌّشبسوبد اٌّششؾخ ٚرىش ُ٠اٌفبئض.ٓ٠
 .11رشش١ؼ أفعً خّظ ِشبسوبد ثؾذ ألص ِٓ ٝوً ِؾٛس عٓ اٌىٍ١خ ٌشفعٙب ٌٍغٕخ اإلششاف١خ ثعّبدح
شإ ْٚاٌطالة٘ٚ ،زا خبص ثبٌّؾبٚس األعبع١خ اٌضالصخ ٚاٌخطبثخ ٚفعبٌ١خ (اششؽٙب).
 .12رشش١ؼ أفعً عششح ِشبسوبد فمػ ِٓ عّ١ع اٌّغبساد اٌفٕ١خ اٌغزخ ٌٍفعبٌ١بد اٌّصبؽجخ :ٟ٘ٚ
(اٌخػ اٌعشث –ٟاٌزص٠ٛش اٌعٛئ –ٟاٌشعُ اٌزشى –ٍٟ١اٌزص٠ٛش اٌزشى –ٍٟ١اٌىبس٠ىبر١ش– اٌفٓ
اٌشلّ)ٟ
 .13اٌزٛاصً ِع اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌّعشفخ ٔزبئظ اٌّشبسوبدٚ ،اٌزٕغ١ك ِع اٌّششؾ ٓ١ثبٌىٍ١خ العزىّبي
ِزطٍجبد اٌزشش١ؼ.
 .14اٌزشر١ت ِع اٌطالة اٌّششؾ ٓ١ف ٟاٌّؾبٚس اٌّؾذدح ِٓ لجً اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌعشض ِشبسوبرُٙ
ٚرؾىّٙ١ب عٍٕ١ب ا ظّٓ ثشاِظ اٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟثبٌغبِعخ.
 .15اٌزٕغ١ك ِع اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌّعشفخ اٌّششؾٌٍّ ٓ١إرّش اٌعٍّ ٟاٌغبثع ثبٌّذٕ٠خٌّ ،زبثعزٚ ُٙرأٍُ٘ٙ١
ٌٍّشبسوخ .
 .16ئعذاد رمش٠ش شبًِ ِٚضٚد ثبٌصٛس ٌىً األعّبي ٚاٌجشاِظ ٚاٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ اٌزٔ ٟفزد ف ٟاٌىٍ١خ
خالي اٌزؾع١ش ٌٍّإرّش ٚئسفبق ٔغخ اٌىزش١ٔٚخ ِٓ عّ١ع اٌّطجٛعبد ٚإٌّشٛساد اٌز ٟرُ
رٛص٠عٙب عٍ ٝاٌطالة ٚاٌطبٌجبد –ٚع١أر ٟرفص ً١روشٖ ٚٚصفٗ ف ٟاٌّشؽٍخ اٌغبثعخ-
 .17ئعذاد ؽصش وبًِ ٚشبًِ ٌغّ١ع اٌّشبسوبد اٌّمذِخ ٌٍىٍ١خ ،عٛاء اٌّشبسوبد اٌخّغخ اٌز ٟسشؾذ
ِٓ اٌىٍ١خ ٌٍغبِعخ ،أ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّشبسوبد اٌز ٌُ ٟرششؾٙب اٌىٍ١خ ،ثؾغت إٌّبرط اٌّمذِخ ِٓ
اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ،ؽز ٝرزّىٓ اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ِٓ ؽصش عّ١ع اٌّشبسوبد اٌّمذِخ ٌٍّإرّش ِٓ
لجً غٍجخ اٌغبِعخٚ ،رٛص١مٙب ف ٟاٌزمش٠ش اٌخزبِ ٟألعّبي اٌّإرّش ثبٌغبِعخ ،صُ رمذّٙ٠ب ٌٍّغئٓ١ٌٛ
ثبٌٛصاسح.
 .18اٌزٕجٗ ٌٍّعب١٠ش اٌز ٟؽذدرٙب اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌزم ُ٠ٛعٛٙد اٌىٍ١بد ٚاعّبٌٙب ٚثشاِغٙب اٌزؾع١ش٠خ فٟ
اٌىٍ١خٚ ،رٌه ٌزىش ُ٠اٌىٍ١بد ٚفشق اٌعًّ اٌّزّ١ضح ف ٟؽفً اٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟثبٌغبِعخ.
 .19اٌزض٠ٚذ اٌذٚس ٞألِ ٓ١اٌّإرّش اٌذوزٛس عّش دمحم د ٓ٠ثأخجبس ِخزصشح ِٚشوضح عٓ اٌفعبٌ١بد
ٚاٌجشاِظ اٌزؾع١ش٠خ اٌز ٟرمبَ ثبٌىٍ١خ ِع ئسفبق ثعط اٌصٛس ٌٙبٚ ،رشعً األخجبس عٍ ٝثش٠ذ
أِبٔخ اٌّإرّش (.)nashat4455@gmail.com
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مهام المجالس الطالبٌة :
-1

اٌزٛاصً اٌّغزّش ِع ِٕغك اٌىٍ١خ ٌإلعذاد ٚاٌزٕظٚ ُ١اٌزٕف١ز ٌألعّبي ٚاٌفعبٌ١بد اٌزؾع١ش٠خ
ٌٍّإرّش داخً اٌىٍ١خ.
ِغبٔذح ِٕغك اٌىٍ١خ ف ٟاٌذعب٠خ ٚاٌزعش٠ف ثبٌّإرّش.
ؽعٛس سئ١ظ اٌّغٍظ اٌطالثٔٚ ٟبئجٗ العزّبعبد اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌٍّإرّش ِع إٌّغم،ٓ١
ٚاٌزٛاصً ثبعزّشاس عٍِٛ ٝالع اٌزٛاصً االٌىزش١ٔٚخ ِع اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ٌّعشفخ اٌّغزغذاد.
دعٛح اٌطالة ٌؾعٛس اٌٍمبء اٌزعش٠ف ٟاٌز ٞرم ّٗ١اٌٍغٕخ اإلششاف١خ أ ٚإٌّغك ف ٟاٌىٍ١خ.
ؽش اٌطالة عٍ ٝاٌّشبسوخ ف ٟاٌّإرّش ثىبفخ اٌطشق اإلعالٔ١خ ِٕٙٚب ٚعبئً اٌزٛاصً
االعزّبع.ٟ
ِغبٔذح ِٕغك اٌىٍ١خ ف ٟئلبِخ اٌذٚساد ٚٚسػ اٌعًّ ٌزأ٘ ً١اٌطالة ِٚشبسوبر.ُٙ
اٌزٕغ١ك ِع ِٕغك اٌىٍ١خ العزالَ اٌّشبسوبد ٚرؾىّٙ١ب ثبٌىٍ١خ.
ِغبٔذح إٌّغك ف ٟئلبِخ اٌٍّزم ٝاٌزؾع١ش ٞثبٌىٍ١خِٚ ،ب ٠صؾجٙب ِٓ فعبٌ١بد ٚؽفً رىشُ٠
ٌٍّزفٛل.ٓ١

-9

ِغبٔذح ِٕغك اٌىٍ١خ ٌزغٍ ُ١اٌّشبسوبد اٌّششؾخ ئٌ ٝاٌٍغٕخ اإلششاف١خ ثعّبدح شإ ْٚاٌطالة
(اٌمغُ اٌشعبٌ.)ٟ

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

8

مراحل األعمال والبرامج التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً السابع
تنظم هذذه المراحذل العشذر اإلجذراءات التحضذٌرٌة للمذؤتمر وتنفذذ بالطرٌمذة الموصذوفة فذً كذل
مرحلة بحٌث ٌنفذها أعضاء اللجنة اإلشرافٌة بمساندة فذرق عمذل بعمذادة شذؤون الطذالب وأمانذة
المذؤتمر العلمذً ،وكذذلن منسذذمو الكلٌذات ورؤسذاء المجذالس الطالبٌذذة علذى مسذتوى الكلٌذات فذذً
برامجهم التحضٌرٌة:

المرحلة األولى  :جمع وتنظٌم البٌانات والمعلومات اإلدارٌة الخاصة بالمؤتمر:
وتهدف هذه المرحلة لتوفٌر المعلومات والبٌانذات الالزمذة للبذدء بتنظذٌم المراحذل التالٌذة  ،حذول
المؤتمر ومحاوره ومنسمٌه ولجانه المختلفة  ،وهً خاصة باللجنة اإلشرافٌة للمؤتمر.
ولتسٌر هذه المرحلة بنجاح تم االعتماد على :
 متابعذذة منسذذك الجامعذذة وأمانذذة المذذؤتمر بعمذذادة شذذؤون الطذذالب للمعلومذذات الذذواردة مذذن
وزارة التعلٌم حول المؤتمر ومحاوره.
 تشذذكٌل لجنذذة إشذذرافٌة للتخطذذٌط واإلشذذراف علذذى إدارة أعمذذال المذذؤتمر علذذى مسذذتوى
الجامعة.
 تعٌٌن منسمٌن ومنسمات بالكلٌات لإلشراف والتنظٌم لألعمال التحضٌرٌة بالكلٌة.
 إعداد معاٌٌر المفاضلة بٌن الكلٌات والمنسمٌن ومجالس الطالب فً األعمال التحضٌرٌة
للمؤتمر.
 إعداد النماذج واالستمارات الخاصة بمتطلبات المشاركة فً المحاور المختلفة .
 تجهٌذذز نمذذوذج للكشذذف عذذن المواهذذب والمذذدرات واالسذذتعدادات لذذدى طلبذذة الجامعذذة
وتعمٌمه على طالب الكلٌات من خالل المنسمٌن وتوثٌك البٌانات المتجمعة منه.
 اإلشذذراف علذذى تشذذكٌل اللجذذان العلمٌذذة والفنٌذذة والمجذذالس الطالبٌذذة المشذذاركة للتحضذٌر
للمؤتمر داخل الكلٌات والمعتمدة من عمٌد الكلٌة.

المرحلة الثانٌة  :الدعاٌة واإلعالن والتثمٌف :








وتهدف هذه المرحلة للتعرٌف بأهداف ومحاور المؤتمر وشروطه وجوائزه وغٌر ذلن،
و تستمر هذه الحملة اإلعالمٌة طٌلة أٌام اإلعداد والتحضذٌر للمذؤتمر بالجامعذة ،ولتسذٌر
هذه المرحلة بنجاح ٌتم تنفٌذها من خالل الخطوات اآلتٌة:
أ -ما ٌتعلك باللجنة اإلشرافٌة :
إنشاء مولذع للمذؤتمر علذى مولذع الجامعذة اإللكترونذً ،ومولذع عمذادة شذؤون الطذالب،
وموالع التواصل االجتماعً وتغذٌتها بالمعلومات الوافٌة عن المؤتمر .
نشذذر الذذدعاٌات واإلعالنذذات والبنذذرات والنشذذرات المعذذدة إلكترونٌذذا وورلٌذذا علذذى نطذذاق
واسع بحٌث تصل كل طالب الجامعة .
طباعة نشرة تعرٌفٌة عن المؤتمر بأعداد كبٌرة وتوزٌعها على الطالب.
تعمٌم الدلٌل اإلجرائً لجمٌع المنسمٌن فً كلٌات الجامعة.
توثٌك المعلومات الواردة عن المؤتمر ومحاوره وفعالٌاته وشذروطه وتولٌتذه وجذوائزه
فً مطبوعات ومماطع فٌدٌو ونشرات وإعالنات .
تشكٌل مجموعات التواصل للمنسمٌن واللجان التنفٌذٌة فً الكلٌات عبر برامج التواصل.

ب -ما ٌتعلك بمنسمً الكلٌات والمجالس الطالبٌة :
 تحدٌد المنسمٌن لمواعٌد اللماءات التثمٌفٌة بذالمؤتمر ومحذاوره فذً الكلٌذات بالتنسذٌك مذع
اللجنة اإلشرافٌة.
 دعوة الطالب ومنسوبً الكلٌة لحضور اللماء التعرٌفً .
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ٌمذذوم منسذذك الكلٌذذة بتنفٌذذذ فمذذرات تثمٌفٌذذة جاذبذذة فذذً اللمذذاءات التعرٌفٌذذة ؛ تسذذتند إلذذى
معلومات الذدلٌل اإلجرائذً ومولذع المذؤتمر والفٌذدٌوهات والنمذاذج المتذوفرة مذن اللجنذة
اإلشذذرافٌة ،وتسذذوٌ ك إنجذذازات الجامعذذة فذذً المذذؤتمرات السذذابمة ،بمشذذاركة المجذذالس
الطالبٌة والفائزٌن فً المؤتمر السابك  ،وبإدارة منسك الكلٌة .
ٌرجذذى مذذن منسذذمً الكلٌذذات والمجذذالس الطالبٌذذة إنشذذاء حسذذابات فذذً موالذذع التواصذذل
االجتمذذاعً كذذالفٌس بذذون والتذذوٌتر وغٌذذر ذلذذن ،مذذع متابعذذة الحسذذابات األساسذذٌة للجنذذة
اإلشرافٌة باستمرار ،وإعادة تغرٌد كل األخبار والفعالٌات والتعلٌمات التً تنشر فٌها.
ٌجري منسك الكلٌة تمٌٌما ل نسبة و مذدى انتشذار الدعاٌذة بذٌن طذالب الكلٌذة وفذك نمذوذج
خاص إلكترونً أو ورلً ٌمٌس معلومذات كذل طالذب حذول المذؤتمر ومحذاوره ،أو مذن
خالل أداة تبدعها اللجذان التنفٌذٌذة بالكلٌذة وتوثٌذك النتذائج والمٌذام بذإجراء لتحسذٌن نشذر
الدعاٌة والتثمٌف إن أشارت النتائج لذلن .
توثٌذذك البذذرامج التعرٌفٌذذة والتثمٌفٌذذة بالصذذور وتجهٌذذز أخبذذار لصذذٌرة حولهذذا وإرسذذالها
للبرٌذذذذذذذذذذذد اإللكترونذذذذذذذذذذذً ألمانذذذذذذذذذذذة المذذذذذذذذذذذؤتمر بعمذذذذذذذذذذذادة شذذذذذذذذذذذؤون الطذذذذذذذذذذذالب
(. )nashat4455@gmail.com
تنبٌذذه هذذام ٌ :رجذذى مذذن منسذذمً الكلٌذذات ورؤسذذاء المجذذالس الطالبٌذذة تنوٌذذه الطذذالب
الراغبٌن فً المشاركة بضرورة تعبئة االستمارة االلكترونٌة الفردٌة ،وكذذلن الجماعٌذة
–إن كانذذت المشذذاركة جماعٌذذة-حتذذى تحصذذل اللجنذذة اإلشذذرافٌة علذذى بٌانذذات المشذذارن
كاملة ،ولٌصله كل ما ٌتعلك بالمؤتمر من برامج وفعالٌات وتعلٌمات.



رابط االستمارة الفردٌة ()http://goo.gl/forms/gAek0KnLoR



رابط االستمارة الجماعٌة ()http://goo.gl/forms/LdcVoNAv98

المرحلة الثالثة  :المتابعة والتوجٌه
وتهدف هذه المرحلة لحصر وتحدٌد ومتابعذة الذراغبٌن بالمشذاركة فذً محذاور المذؤتمر وتذوفٌر
المعلومات الالزمة للتوجٌه الكافً إلنضذاج مشذاركتهم وفذك الشذروط الممذررة .وتتضذمن الخطذوات
اآلتٌة ،وهً خاصة بمنسمً الكلٌات ولٌادات المجالس الطالبٌة :
 تمٌم اللجنة اإلشرافٌة اجتماعا مع المنسمٌن ولٌادات المجالس الطالبٌة وسٌكون إن شاا
هللا ٌوم الخمٌس  8417/4/81هـ.
 تسذتمر االجتماعذذات واللمذذاءات والنماشذذات بعذذد ذلذذن عبذذر وسذذائل التواصذذل االجتمذذاعً،
وبخاصة برنامج الواتس أب.
ٌ مذوم منسذمو الكلٌذذات بحصذر ومتابعذذة الطذالب الذراغبٌن بالمشذذاركة مذن ذوي المواهذذب
والمذذذدرات وغٌذذذرهم –بحسذذذب اسذذذتمارة الكشذذذف عذذذن المواهذذذب -وتشذذذجٌعهم ودعمهذذذم
بالمعلومات وتوجٌههم من خالل المنسمٌن ومشرفً المشاركات.
 توجٌه ومتابعة ودعم تشكٌل مجموعات طالبٌة للمشاركة فً المحاور المختلفة –خاصة
األبحاث -باالستعانة بمشرفٌن متمٌزٌن متخصصٌن .
 تزوٌذذد المتمذذدمٌن للمشذذاركة بشذذروط وضذذوابط المشذذاركات والمعلومذذات والمسذذتجدات
الالزمة.
 تطبٌك الشروط والمعاٌٌر على المشاركات الممدمة .
 المتابعة المستمرة لمولذع المذؤتمر بالجامعذة وحسذاباته اإللكترونٌذة فذً موالذع التواصذل
االجتمذذاعً وغٌرهذذا لمعرفذذة التعلٌمذذات والمسذذتجدات حذذول المذذؤتمر طٌلذذة أٌذذام الفتذذرة
التحضٌرٌة للمؤتمر.
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 عذذدم التذذردد فذذً االستفسذذار فذذً المشذذكل أو الغذذامض مذذن األمذذور مذذن خذذالل الحسذذابات
واألرلام الرسمٌة للمؤتمر .
 المتابعة واإلسهام فً حل المشكالت التً تعترض المشاركٌن أثناء التحضٌر بالكلٌة.
 االستفادة من خبرات المنسمٌن اآلخرٌن والجامعات األخرى .

المرحلة الرابعة  :التدرٌب والتأهٌل:
وتهذذدف هذذذه المرحلذذة لتنمٌذذة المهذذارات الالزمذذة للتحضذذٌر والمشذذاركة فذذً المذذؤتمر بتنظذذٌم مذذن
اللجنة اإلشرافٌة فً الجامعة  ،واللجان التنفٌذٌة فً الكلٌات  ،وتركز على البعد المهاري على شذكل
محاضرات واجتماعات وورش عمل وبرامج تدرٌبٌة ،وهً على مستوٌات عدة :
 مستوى اللجان التحضٌرٌة :
حٌذذث تمذذٌم اللجنذذة اإلشذذرافٌة مجموعذذة مذذن ورش العمذذل المؤهلذذة للجذذان التحضذذٌرٌة
والتحكٌمٌة والمجالس الطالبٌة فً الجامعذة والكلٌذات للمٌذام بالمهذام الموكلذة إلٌهذا بدلذة،
من اإلعداد والتنظٌم والتوثٌك والتحكٌم والتواصل والتحلٌل ...الخ.
كماا تماٌم اللجناة مجموعاة ماان الادورات التدرٌبٌاة وورا العمال العلمٌاة المتخصصااة
باالستعانة بخبراء فً مجذاالت خاصذة  :كاالبتكذارات واالختراعذات وصذناعة األعمذال
والخدمات المجتمعٌة.،
 مستوى الطالب الراغبٌن بالمشاركة :
ٌرصذذد منسذذمو الكلٌذذات احتٌاجذذات الطذذالب الذذراغبٌن بالمشذذاركة فذذً الذذدورات التدرٌبٌذذة
وورش العمل المذكورة سابما ،وٌطلب من الطالب كتابة ملخذص للمشذروم مذن صذفحة
واحدة إلى ثالث صفحات ٌوضحون فٌها فكرة الموضوم وأهدافه ومواده وطرٌمة تنفٌذه
وفرٌك العمل وغٌر ذلن من متعلماته ،مع توضح أسماء المشاركٌن فً المشروم وأرلام
هذذواتفهم النمالذذة والكلٌذذة وغٌذذر ذلذذن مذذن البٌانذذات األساسذذٌة ،وٌرسذل الملخصذذات للجنذذة
اإلشرافٌة عبر البرٌد اإللكترونً (.)nashat4455@gmail.com
 على مستوى الكلٌات :
ٌموم منسمو الكلٌات بمساندة اللجان التنظٌمٌذة والمجذالس الطالبٌذة فذً الكلٌذة باإلعذداد والتنظذٌم
للبرامج التأهٌلٌة من دورات تدرٌبٌة وورش عمل بحسب المحاور المتاحة فً المؤتمر لتعرٌفهم
بمراحل وأسالٌب المشذاركة وشذروطها ،وتذدرٌبهم علذى طرٌمذة إعذداد المشذاركة علذى األصذول
والمواعد الخاصة بها.

المرحلة الخامسة  :استالم الكلٌات للمشاركات من الطالب:
تهدف هذه المرحلة لتنظٌم عملٌة استالم المشاركات من الطالب وفذك النمذاذج المحذددة مذن لبذل
اللجنة اإلشرافٌة ،والحكم علذى جودتهذا ومطابمتهذا للشذروط والضذوابط والمعذاٌٌر المعتمذدة مذن لبذل
إدارة المؤتمر بالوزارة  .ولنجاح هذه المرحلة ٌموم منسمو الكلٌات باآلتً:
 تشكٌل فرق عمل لتنظٌم عملٌة استالم المشاركات من الطالب.
 تشكٌل لجنة لمطابمة الشروط والضوابط على المشاركات الممدمة بإشراف المنسك.
 متابعة استكمال الوثائك النالصة وتعدٌل المشاركات وفك موعد محدد.
 استبعاد المشاركات غٌر المطابمة للشذروط ولذم ٌذتمكن صذاحبها مذن التعذدٌل فذً المذدة
المحددة.
 فرز وإعداد المشاركات إلرسالها للمحكمٌن بالكلٌة .
 توثٌذذذك بٌانذذذات المشذذذاركات المسذذذتلمة فذذذً هذذذذه المرحلذذذة ،وذلذذذن بحسذذذب نمذذذاذج تسذذذلٌم
المشاركات المعتمدة من لبل اللجنة اإلشرافٌة لتضمٌنها التمرٌر الختامً .
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المرحلة السادسة :تحكٌم المشاركات بالكلٌات وإلامة الملتمٌات التحضٌرٌة فٌها:
تهدف هذه المرحلة للمفاضلة بٌن المشاركات وتكرٌم المتمٌذزٌن ،وتعوٌذد الطذالب علذى عذرض
مشاركاتهم ،وفذرق العمذل بالكلٌذة علذى إلامذة الملتمٌذات العلمٌذة ،ولتذتم بنجذاح ٌمذوم منسذمو الكلٌذات
وإداراتها باآلتً:
 اسذذتمطاب محكمذذٌن مختصذذٌن مذذن داخذذل الكلٌذذة أو مذذن الكلٌذذات التابعذذة للجامعذذة أو مذذن
خارجها ،وبالتنسٌك مع اللجنة اإلشرافٌة –إن تطلب األمر -وفذك محذاور المشذاركة فذً
الكلٌة .
 توفٌر نماذج التحكٌم لكل محور وتعمٌمها على المحكمٌن .
 التحكٌم النظري للمشاركات واستبعاد المشاركات الحاصلة على درجات ألل من %55
من درجات النموذج.
 اإلعذذداد والتنظذذٌم منمبذذل منسذذك الكلٌذذة وبمسذذاندة المجذذالس الطالبذذً ولجانه ذا اإلعالمٌذذة
والتنظٌمٌذذة والتحكٌمٌذذة إللامذذة الملتمذذى العلمذذً التحضذذٌري بالكلٌذذة  ،وفعالٌاتذذه العلمٌذذة
وتحدٌد موعده ،والتنسٌك مع اللجنة اإلشرافٌة بالجامعة فً التنظٌم وحضور الفعالٌات .
 دعوة جمٌع منسوبً الكلٌة -أعضاء هٌئة تدرٌس وموظفٌن وطالبا -لحضور الملتمى .
 جمذذع درجذذات التحكذذٌم النظذذري والعملذذً واختٌذذار أفضذذل  5مشذذاركات لرفعهذذا للجنذذة
اإلشذذرافٌة ،مذذع متابعذذة تعذذدٌالتها الموصذذى بهذذا مذذن المحكمذذٌن ،وهذذذا خذذاص بالمحذذاور
العلمٌة واألساسٌة الثالثة مع اإللماء وفعالٌة اشرحها ،وٌمكن رفع أكثر من  5مشاركات
إذا حصلت على أكثر من  95درجة فً تحكٌم الكلٌة.
 بالنسذذبة للفعالٌذذات المصذذ احبة ٌ :ذذتم اختٌذذار أفضذذل عشذذرة مشذذاركات فنٌذذة مذذن جمٌذذع
المسارات الستة وهً( :الخط العربً– التصوٌر الضوئً– الرسم التشكٌلً– التصذوٌر
التشكٌلً– الكارٌكاتٌر– الفن الرلمذً)  ،وٌشذترط أن تكذون لذد حصذلت علذى أكثذر مذن
 95درجة فً تحكٌم الكلٌة.
 تعرض المشاركات العلمٌذة المتمٌذزة فذً الملتمذى العلمذً التحضذٌري بالكلٌذة فذً جمٌذع
المحاور التً لدمت فٌها مشذاركات بالكلٌذة ،مذع ضذرورة االختصذار فذً تمذدٌم محتذوى
كل مشاركة عند العرض على الحضور.
ٌ متذذرح أن ٌمذذام تحكذذٌم علنذذً للمشذذاركات المرشذذحة للعذذرض فذذً الملتمذذى التحضذذٌري
بالكلٌة ،وٌكون التموٌم على طرٌمة عرض الطالب لمشاركته وتمٌزه فً ذلن.
 تعرض المشاركات الفنٌة فً معرض فنً مصاحب للملتمى التحضٌري بالكلٌة.
 تنظٌم حفل ختامً للملتمى-فً نفس ٌوم التحكٌم أو فً ٌوم آخر بحسذب ظذروف الكلٌذة-
لتكرٌم المتمٌزٌن والفائزٌن فً المشاركات من طالب الكلٌة.
 مالحظة هامة :
سٌتم عمل تموٌم مسذتمر لجهذود الكلٌذات وأعمالهذا وبرامجهذا مذن لبذل اللجنذة اإلشذرافٌة
طٌلذذة أٌذذام األعمذذال والبذذرامج التحضذذٌرٌة ،مذذن خذذالل الزٌذذارات المٌدانٌذذة  ،ومتابعذذة
حسذذذابات التواصذذذل االجتمذذذاعً ،والتمذذذارٌر اإلخبارٌذذذة الموثمذذذة بالصذذذور والوثذذذائك؛
والمنشورة من لبذل المنسذمٌن علذى مولذع المذؤتمر بالتنسذٌك مذع أمذٌن اللجنذة اإلشذرافٌة
د/عمر  ،وما ٌنشر فذً صذحٌفة الجامعذة والصذحف اإللكترونٌذة ،ومذا ٌنشذر كذذلن فذً
حسابات فرق العمل بالكلٌات.
كما سٌكون هنان تموٌم من لبل اللجنة اإلشرافٌة على طرٌمة العمل واألداء فذً الملتمذى
التحضٌري بالكلٌة وما ٌعرض فٌه من فمذرات علمٌذة ومذا ٌعذرض فذً المعذرض الفنذً
المصاحب من أعمال ولوحات.
وستعلن نتائج تموٌم جهود الكلٌات فً حفل الملتمى العلمً بالجامعة.
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وستكون بنود تموٌم جهود الكلٌات كاآلتً:
-1

-2
-3
-4
-5

-6

الدعاٌة واإلعالن ( 15درجذة)  :وٌمصذد بهذا التنوٌذع والتجدٌذد واإلبذدام فذً وسذائل الدعاٌذة
للمؤتمر وفعالٌاته ،مع تزوٌد أمٌن اللجنة اإلشرافٌة د .عمر دمحم دٌن باستمرار باألخبذار
الدورٌة عن األعمال والبرامج الممامة بالكلٌة مع صذورها لنشذرها علذى مولذع المذؤتمر
بالجامعذذة  ،وسذذٌتم رصذذد هذذذه الدرجذذة مذذن خذذالل متابعذذة موالذذع فذذرق العمذذل بالكلٌذذات
وحسابات التواصل االجتماعً والزٌارات المٌدانٌة.
التعرٌذذف بذذالمؤتمر داخذذل الكلٌذذة ( 15درجذذة) :وتشذذمل اللمذذاءات التعرٌفٌذذة العامذذة ،وحذذث
الطالب فً أرولة الكلٌة أو داخل الماعات للمشاركة فً المؤتمر ،ونشر ذلن فذً أخبذار
الكلٌة وحساباتها االلكترونٌة ،مع توثٌك ذلن بالصور وفً التمرٌر الختامً للمؤتمر.
تشذذكٌل لجذذان المذذؤتمر ( 15درجذذات) :وٌمصذذد بذذه تشذذكٌل اللجذذان المتعذذددة لتنفٌذذذ األعمذذال،
وتفاعلهم مع منسك الكلٌة ،ومشاركة المجالس الطالبٌة .
الجهود المبذولة فً تدرٌب الطالب وتأهٌلهم ( 25درجذة) :وذلذن بإلامذة الذدورات التدرٌبٌذة
وورش العمل العلمٌة ومتابعة الطالب.
إلامة الملتمى التحضٌري ( 45درجة) :والتموٌم سٌكون على طرٌمة إلامة الملتمى وأداء فرق
العمل فٌه والتنوم فً عرض المشاركات والتكرٌم ،والتجدٌد واالبتكار فٌها ،كما ٌندرج
تحت هذا البند طرٌمة تسذلٌم المشذاركات للجنذة االشذرافٌة ،واكتمالهذا بٌاناتهذا ،واكتمذال
حصر جمٌع المشاركات الممدمة من طلبة الكلٌة.
جودة المشاركات الممدمة للعمادة :وٌكون التموٌم بالدرجات التذً حصذلت علٌهذا المشذاركات
الممدمة من الكلٌذة ،كذاآلتً 5( :درجذات) للمشذاركات الحاصذلة علذى  155-95درجذة،
و( 4درجات) من 89-85درجة ،و ( 3درجات) من 79-75درجة ،و ( 2درجتان) من
69-65درجة.

المرحلة السابعة  :استالم اللجنة اإلشرافٌة للمشاركات من الكلٌات
هذه المرحلة تتضمن مجموعة من الخطوات ،وكلها متعلمة بالمنسمٌن وفرق العمل بالكلٌات:
 متابعة تعدٌالت مشاركات الفائزٌن فً ملتمى الكلٌة فً كل محور من لبل المنسك.
 تجهٌز المشاركات ووثائمها إلكترونٌا بصٌغتً ( )wordو (–)pdfوفك الشروط والضوابط
المعتمدة من لبل إدارة المؤتمر بالوزارة–.
م
 تعبئة نماذج حصر المشاركات ،والتً ستوفرها اللجنة اإلشذرافٌة الحمذا ،وتسذلم بعذد تعبئتهذا
كاملة إلى عمادة شؤون الطالب (المسم الرجالً) عند تسلٌم المشاركات.
ٌ عد منسمو الكلٌات تمرٌرا ختامٌا حول األعمال التحضٌرٌة للمؤتمر فً الكلٌة مع التنبه بذأن
تمارٌر شطر الطالب مستملة عن تمارٌر شطر الطالبذات ،وتسذلم التمذارٌر بنسذخة إلكترونٌذة
()wordو ( )pdfعند تسلٌم المشاركات والبحوث لعمادة شؤون الطالب .
ٌ عذذد الطلبذذة -المرشذذحة مشذذاركاتهم للتحكذذٌم علذذى مسذذتوى الجامعذذة -بوسذذترات لمشذذاركاتهم
العلمٌذذة فذذً األبحذذاث ومشذذارٌع صذذناعة األعمذذال واالبتكذذارات ورٌذذادة األعمذذال والخذذدمات
المجتمعٌذذة ،بممذذذاس 155سذذذم ارتفذذام× 75سذذذم عذذذرض ،وهذذذً عبذذارة عذذذن لوحذذذة تعرٌفٌذذذة
للمشاركة العلمٌة أو المشروم ٌتضمن تعرٌفا مختصرا للمشذروم مذن حٌذث فكرتذه وأهدافذه
ومذذذواده وطرٌمذذذة إعذذذداده وتنفٌذذذذه ومراحلذذذه والتصذذذورات المسذذذتمبلٌة لذذذه ،وغٌذذذر ذلذذذن مذذذن
المعلومات األساسذٌة ،مذع تضذمٌن الصذور والبٌانذات واإلحصذاءات إن وجذدت ،وسذتعرض
هذه البوسترات فً المعرض العلمً فً الملتمى العلمً بالجامعة.
 هذذام جذذداٌ :مذذوم منسذذمو الكلٌذذات بتسذذجٌل بٌانذذات المشذذارن كاملذذة علذذى األجهذذزة والمعذذدات
وا لمشذذذذاركات المجسذذذذمة التذذذذً تسذذذذلم لعمذذذذادة شذذذذؤون الطذذذذالب ،مثذذذذل أجهذذذذزة االبتكذذذذارات
واالختراعات واللوحات الفنٌة وغٌرها ،وإعداد بٌان بأعدادها وأوصذافها وبٌانذات أصذحابها
وٌذذتم تسذذلٌمها للعمذذادة ،حتذذى تحفذذظ بشذذكل آمذذن ،وبعذذد االنتهذذاء مذذن ملتمذذى الجامعذذة ٌرجذذى
التعجٌل باستالم تلن األجهزة والمشاركات من اللجان المختصذة بعمذادة شذؤون الطذالب فذً
13

مذذدة ألصذذاها أسذذبوعٌن مذذن انتهذذاء الملتمذذى العلمذذً بالجامعذذة ،وبعذذد ذلذذن لذذن تكذذون العمذذادة
مسؤولة عنها.
 تسلم المشاركات والوثائك الملحمة بها والتمارٌر واألجهزة واألعمال المجسمة والبوسذترات
العلمٌة للجذان المختصذة بعمذادة شذؤون الطذالب (المسذم الرجذالً) ،فذً موعذد ألصذاه ٌذوم
الخمٌس 1437/6/15هـ ؛ وكل ما هو معذد علذى طرٌذك الكمبٌذوتر ٌحفذظ فذً سذٌدٌهات أو
ذواكر الكترونٌة (أو فذالش مٌمذوري) بصذٌغتٌن ( )wordو( .)pdfوال تمبذل المشذاركات
المرسذذلة بصذذٌغة واحذذدة أو ورلٌذذة ،وٌمكذذن لمنسذذمً الكلٌذذات تسذذلٌم المشذذاركات لبذذل الموعذذد
المحدد.
 وٌرجى التنسٌك عنذد تسذلٌم المشذاركات مذع أمذٌن المذؤتمر د /عمذر دمحم دٌذن لمعرفذة اللجذان
المختصة بالتسلٌم.
ملحوظة :
محتوٌات التمرٌر:
 -1وصذذف كامذذل لجمٌذذع األعمذذال والبذذرامج التحضذذٌرٌة التذذً لامذذت بهذذا الكلٌذذة للمشذذاركة فذذً
المؤتمر والملتمى العلمً بالجامعة ،وما تم تنفٌذه فً ملتمى الكلٌة.
 -2وصذذف الذذدورات التدرٌبٌذذة وورش العمذذل لتأهٌذذل الطذذالب ومشذذاركاتهم ،مذذع ذكذذر أسذذماء
المدربٌن والمتحدثٌن.
 -3حصر كامل لجمٌع المشاركات الممدمة من طلبة الكلٌة للمؤتمر ،بحسب النماذج الممدمة مذن
اللجنذة اإلشذرافٌة للمذؤتمر بالجامعذة ،وٌشذمل الحصذر جمٌذع المشذاركات الممدمذة فذً الكلٌذة
سواء المرشحة منها لملتمى الجامعة أو غٌر المرشحة.
 -4الصذذور التوثٌمٌذذة لجمٌذذع الفعالٌذذات والبذذرامج التذذً ألٌمذذت فذذً الكلٌذذة ،وتكذذون مدمجذذة فذذً
التمرٌر ،مذع اختٌذار الصذور الممٌذزة ووضذعها فذً ملذف مسذتمل وتسذلٌمها للجنذة اإلشذرافٌة
للمؤتمر بالجامعة ،حتى تتمكن اللجنة اإلشرافٌة من صٌاغة التمرٌر النهائً ألعمال الجامعة
وبرامجها فً المؤتمر وتضمٌن الصور فٌها.
وٌرجذذذى إرسذذذال نسذذذخة مذذذن تمرٌذذذر كذذذل كلٌذذذة بشذذذطرٌها (طذذذالب أو طالبذذذات) إلذذذى البرٌذذذد
اإللكترونً ألمانة المؤتمر بالعمادة (.)nashat4455@gmail.com

المرحلة الثامنة  :تحكٌم المشاركات على مستوى الجامعة:
وهً مرحلة تحضٌرٌة للملتمى العلمً بالجامعة ٌ ،تم فٌها تحكٌم المشذاركات وتموٌمهذا واختٌذار
وترشذذٌح الجٌذذد منهذذا ،واختٌذذار المشذذاركات المسذذتحمة للمنافسذذة علذذى مسذذتوى المملكذذة  .وتضذذم هذذذه
المرحلة مرحلتٌن فرعٌتٌن :
 التحكٌم العلمً النظري لألعمال والمشاركات الرئٌسٌة والفعالٌات المصاحبة ٌ :تم فٌها
تحكٌم المشاركات علذى أٌذدي محكمذٌن متخصصذٌن مذن خذارج الجامعذة  ،وكذذلن محكمذٌن
متخصصٌن محاٌدٌن من داخل الجامعة ،بإشراف ومتابعة من اللجنة اإلشرافٌة للمؤتمر.
 التحكذذٌم العلنذذً لمشذذارٌع صذذناعة األعمذذال واألبحذذاث العلمٌذذة واالبتكذذارات ،وذلذذن ٌذذوم
األحد واالثنٌن والثالثاء الموافك 1437/7/5-4-3هذـٌ ،عذرض فٌهذا الطالذب مشذاركته وتذتم
منالشذذته مذذن لبذذل لجنذذة تحكذذٌم متخصصذذة ،وٌعطذذى الطالذذب درجذذات علذذى طرٌمذذة عرضذذه
لمشاركته ،إضافة إلى الدرجات التً منحت له سابما فً التحكٌم العلمً النظري .أما محذور
الخطابة –بفرعٌها اإللماء و(اشرحها) -فتحكٌمها علنً لمرة واحدة فمط.
وسذذٌتم اإلعذذالن عذذن أسذذماء المرشذذحٌن للتحكذذٌم العلنذذً للعذذروض بعذذد االنتهذذاء مذذن التحكذذٌم
العلمً للمشاركات علذى مسذتوى الجامعذة ،وعلذى منسذمً الكلٌذات إبذال الطلبذة المرشذحٌن
للحضور للتحكٌم العلنً.
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مذذع التنبذذه بضذذرورة تذذدرٌب الطلبذذة المرشذذحٌن فذذً الكلٌذذة علذذى طرٌمذذة عذذرض أبحذذاثهم
ومشذاركاتهم العلمٌذذة علذذى لجنذة التحكذذٌم ،ألن هنذذان جذزء كبٌذذر مذذن درجذات تمذذوٌم التحكذذٌم
العلنً ستكون على طرٌمة العرض واإلبدام فٌه.

المرحلة التاسعة  :الملتمى العلمً السابع بالجامعة .
وسٌمام الملتمى إن شاء هللا ٌوم األربعاء الموافك 1437/7/6هـ ،وهو ملتمى علمً تنافسً علذى
مستوى الجامعة تمٌمه اللجنة اإلشرافٌة للمؤتمر بمساندة فرق عمل تنظٌمٌة بعمذادة شذؤون الطذالب،
بهدف االحتفاء بالمنجزات التحضٌرٌة للمؤتمر بالجامعة والتكذرٌم لألعمذال الفذائزة  ،برعاٌذة معذالً
مذدٌر الجامعذذة الذذدكتور /عبذد الذذرحمن بذذن دمحم العاصذمً ،وحضذذور ممثذذل مذن وزارة التعلذذٌم العذذالً
خاص بشؤون المؤتمر ،وٌدعى له جمٌع المنسذوبٌن مذن وكذالء الجامعذة وعمذداء الكلٌذات وأعضذاء
هٌئذذة التذذدرٌس ومنسذذمً الكلٌذذات  ،ومذذدٌري اإلدارات واأللسذذام والمذذوظفٌن والطذذالب ،فذذً المسذذمٌن
الرجذذالً والنسذذائً فذذً الجامعذذة  ،كمذذا ٌذذدعى لذذه وجهذذاء المنطمذذة ومسذذؤولٌها ورجذذال األعمذذال فذذً
المجتمع .
وتتضمن فمرات الملتمى العلمً الجامعً مجموعة من البرامج والفعالٌات وهً :
أ-عرض موجز لألبحذاث الفذائزة والمرشذحة مذن لبذل الطذالب والطالبذات ،فذً المحذاور العلمٌذة
الرئٌسٌة.
ب– معذذذرض علمذذذً ٌحذذذوي بوسذذذترات لألبحذذذاث ومشذذذارٌع صذذذناعة األعمذذذال واالبتكذذذارات
واالختراعذذات والخذذدمات المجتمعٌذذة ،وكذذذلن أجهذذزة االبتكذذارات ،تعذذرض فٌذذه جمٌذذع المشذذاركات
الممدمة فذً المحذاور المذذكورةٌ ،مذدم فٌذه الطذالب أصذحاب األعمذال المعروضذة فكذرة مذوجزة عذن
مشاركاتهم .
ج -معرض فنً تشكٌلً تعذرض فٌذه المشذاركات الفنٌذة الفذائزة والمتمٌذزة والتذً لذدمت للملتمذى
العلمً بالجامعذة والمذؤتمر ،فذً المحذاور المختلفذة لهذاٌ ،مذوم الطذالب بالشذرح المذوجز لمشذاركاتهم
المعروضة.
د -حفل تكرٌم الطلبة الفائزٌن والمرشذحٌن فذً المشذاركات المختلفذة ،وتتضذمن فمذرات منوعذة،
منها كلمة معالً مدٌر الجامعة ،وكلمة المنسك العام للمؤتمر ،وإعالن أسماء الفائزٌن فً المسذابمات
المختلفذذة ،وتسذذلٌمهم الجذذوائز ا لنمدٌذذة ،وشذذهادات الشذذكر والتمذذدٌر ،مذذع تكذذرٌم منسذذمً الكلٌذذات وفذذرق
العمل ،وإعالن نتائج تموٌم جهود الكلٌات.

المرحلة العاشرة :المشاركة فً المؤتمر العلمً بالمدٌنة .
تسذذعى اللجنذذة اإلشذذرافٌة فذذً هذذذه المرحلذذة لتطذذوٌر وتحسذذٌن المشذذاركات الفذذائزة علذذى مسذذتوى
الجامعة بشكل ٌلٌك بالمنافسة على مستوى المؤتمر الرئٌس.
حٌذذث تمذذوم اللجنذذة اإلشذذرافٌة وبمسذذاندة اللجذذان التنفٌذٌذذة فذذً عمذذادة شذذؤون الطذذالب بتجهٌذذز
المشذذاركات وتعذذدٌلها بنذذاء علذذى مذذا تذذم تسذذجٌله مذذن مالحظذذات مذذن لبذذل لجذذان التحكذذٌم ،واسذذتكمال
النوالص من البٌانات والمعلومات الخاصة بالمشاركٌن ،ثم ترسل المشذاركات المرشذحة مذع بٌاناتهذا
إلدارة المؤتمر بالمدٌنة.
وعند صدور النتائج من لبذل إدارة المذؤتمر بالمدٌنذة تمذوم اللجنذة اإلشذرافٌة باسذتكمال متطلبذات
عرض المشاركات فذً المذؤتمر ،وسذتموم اللجنذة اإلشذرافٌة وبالترتٌذب مذع منسذمً الكلٌذات بتذدرٌب
الطالب المرشحٌن على طرٌمة عرض مشاركاتهم فً المؤتمر.
وفً أٌام انعماد المؤتمر بالمدٌنة بتارٌخ 1438/2/15-7هذـ ؛ تمذوم اللجنذة اإلشذرافٌة باإلشذراف
على الوفد المشارن من ال جامعة فً المذؤتمر سذواء مذن كبذار شخصذٌات الجامعذة أم المرشذحٌن مذن
الطالب ،وستتم متابعة الطالب المرشحٌن لعرض أعمالهم ومشاركاتهم فً المؤتمر.
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الجوائز والحوافز المرصودة للطالب والمشرفٌن على المشاركات
انًزاكش وانجىائش
انًسبر

انًحىر

األعّبي

صٕبعخ

األثؾبس اٌعٍّ١خ
ٚخذِخ اٌّغزّع

االثزىبس ٚاٌّشبس٠ع اٌصغ١شح

اٌفعبٌ١بد اٌّصبؽجخ

اٌّشوض 1

اٌّشوض 2

اٌّشوض 3

اٌّشوض 4

اٌّشوض 5

انفكزة انًتًٍشة

5111

4111

3111

2111

1111

يشبرٌع صنبعت األعًبل

5111

4111

3111

2111

1111

انقضبٌب انًجتًعٍت

5111

4111

3111

2111

1111

انعهىو األسبسٍت وانهندسٍت

5111

4111

3111

2111

1111

انعهىو انصحٍت

5111

4111

3111

2111

1111

انعهىو اإلنسبنٍت واالجتًبعٍت

5111

4111

3111

2111

1111

االبتكبر

5111

4111

3111

2111

1111

انًشبرٌع انصغٍزة

5111

4111

3111

2111

1111

انخديت انًجتًعٍت

5111

4111

3111

2111

1111

انتطبٍقبث انزبحٍت

3111

2111

1511

1111

511

انتطبٍقبث انتطىعٍت

3111

2111

1511

1111

511

األفالو انتىعىٌت

3111

2111

1511

1111

511

اإلنقبء

3111

2111

1511

1111

511

فعبنٍت (اشزحهب)

3111

2111

1511

1111

511

انًسبراث انفنٍت:
انخط انعزبً
.1
انتصىٌز انضىئً
.2
انزسى انتشكٍهً
.3
انتصىٌز انتشكٍهً
.4
انكبرٌبتٍز
.5
انفن انزقًً
.6
(عٛائض ٘زٖ اٌّغبساد اٌغزخ
ِٛؽذح)

جىائش أعضبء هٍئت انتدرٌس انًشزفٍن عهى
انًشبركبث انفبئشة
(فً حبل انفىس فً انًؤتًز انىساري فً انًحبور
انخالحت انزئٍسٍت)

3111

2111

1511

1111

511

اٌّشوض 1

اٌّشوض 2

اٌّشوض 3

اٌّشوض 4

اٌّشاوض

5111

4111

3111

2111

األخشٜ
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مواعٌد هامة :

اٌجشٔبِظ أ ٚاٌعًّ

اٌزبس٠خ
 4-7إلى 8417-6-81هـ
8417-4-81هـ
8417-6-81هـ
من  6-88إلى 8417-6-66هـ
من  6-86إلى 8417-7-6هـ
1و4و8417-7-1هـ
8417-7-6هـ
من 7-64إلى 8417-1-1هـ
7إلى8411-6-81هـ

اٌٍمبءاد اٌزعش٠ف١خ ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚٚسػ اٌعًّ ٌٍغٕخ
اإلششاف١خ ٚاٌىٍ١بد
اعزّب اٌٍغٕخ اإلششاف١خ ِع إٌّغمٚ ٓ١اٌّغبٌظ اٌطالث١خ
آخش ِٛعذ ٌزغٍ ُ١اٌّشبسوبد ِٓ اٌىٍ١بد ئٌ ٝعّبدح شإْٚ
اٌطالة
اٌٍّزم١بد اٌعٍّ١خ ثبٌىٍ١بد
اٌزؾى ُ١اٌعٌٍٍّّ ٟشبسوبد (اٌٍغٕخ اإلششاف١خ)
اٌزؾى ُ١اٌعٌٍٕ ٟألعّبي ٚاٌعشٚض ٌٍّؾبٚس اٌعٍّ١خ ٚاإلٌمبء
اٌٍّزم ٝاٌعٍّ ٟثبٌغبِعخ
سفع اٌّشبسوبد ٌٍٛصاسح
اٌّإرّش اٌطالث ٟثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح

تعلٌمات هامة :
أ -تأمذذل اللجنذذة اإلشذذرافٌة مذذن منسذذمً الكلٌذذات ورؤسذذاء المجذذالس الطالبٌذذة وأعضذذائها التكذذرم
بالمتابعذذذذذذة المسذذذذذذتمرة لمولذذذذذذع المذذذذذذؤتمر علذذذذذذى مولذذذذذذع الجامعذذذذذذة الرئٌسذذذذذذً وهذذذذذذو
( ، )sches.psau.edu.sa/arللتعذذذذرف علذذذذى األخبذذذذار والمسذذذذتجدات عذذذذن األعمذذذذال
والبرامج التحضذٌرٌة للمذؤتمر ،وحذث الطذالب علذى متابعتذه والتفاعذل معذه كذذلن ،مذع
متابعة الحسابات األخرى للجنة اإلشرافٌة كموالع التواصل االجتماعً.
بٌ -رشح منسك الكلٌة خمسة مشاركات فمط مذن جمٌذع مسذارات المحذاور الثالثذة الرئٌسذٌة مذع
اإللماء وفعالٌة (اشرحها) لتسلٌمها للجنة اإلشرافٌة للتحكٌم على مستوى الجامعة.
ت -وٌرشح كذلن عشرة مشاركات فنٌة فمط من جمٌع المسذارات الفنٌذة السذتة ،بشذرط حصذولها
على  %95فً تحكٌم الكلٌة.
ث -على منسمً الكلٌات تزوٌد أمٌن اللجنة اإلشرافٌة الذدكتور /عمذر دمحم دٌذن باألخبذار الدورٌذة
المختصرة عن البرامج والفعالٌات التحضٌرٌة التً تمذام فذً الكلٌذات مدعومذة بالصذور
حتى تنشر فً موالع وحسابات اللجنة اإلشرافٌة بالجامعة.
جٌ -رجى من جمٌذع المنسذمٌن ولٌذادات المجذالس الطالبٌذة إنشذاء حسذابات فذً موالذع التواصذل
االجتمذذاعً كذذالفٌس بذذون والتذذوٌتر وغٌرهم ذا؛ لنشذذر أخبذذار جمٌذذع البذذرامج والفعالٌذذات
التحضذذٌرٌة الممامذذة فذذً كلٌذذاتهم ،مذذع ضذذرورة متابعذذة حسذذابات اللجنذذة اإلشذذرافٌة فذذً
التوٌتر والفٌس بون ،وإعادة نشر ما ٌنشر فٌها من تعلٌمات وأخبار.
حٌ -رجذذى توجٌذذه جمٌذذع الطذذالب والطالبذذات الذذراغبٌن بالمشذذاركة فذذً المذذؤتمر بضذذرورة تعبئذذة
االستمارة الفردٌة المتوفرة على الرابط (، )http://goo.gl/forms/gAek0KnLoR
حتى تتمكن اللجنة اإلشرافٌة من الحصول على بٌانات الطذالب ،وٌذتمكن الطالذب كذذلن
من الحصول على كافة الدعاٌات والتعلٌمات والمستجدات عن المؤتمر.
خ -وٌرجى من الطالب المشتركٌن فً أعمال جماعٌة تعبئة االستمارة الجماعٌة ،وهو موجذودة
على الرابط (.)http://goo.gl/forms/LdcVoNAv98
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حسابات التواصل اإللكترونً للجنة اإلشرافٌة :
المولع االلكترونً لعمادة شؤون الطالب
المولع االلكترونً للمؤتمر الطالبً بالجامعة ،وله رابط على الصفحة الرئٌسٌة للجامعة
حساب التوٌتر باسم :ملتمى جامعة سطام
حساب الفٌس بون باسم :الملتمى العلمً بجامعة األمٌر سطام
حساب السناب شاتnashat4455 :
رابط االستمارة الفردٌة
رابط االستمارة الجماعٌة
استفسارات المنسمٌن وفرق العمل :
 -8للرجاااااااااااال :د  /عمااااااااااار بااااااااااان و دٌااااااااااان (أماااااااااااٌن اللجناااااااااااة اإلشااااااااااارافٌة) ،الجاااااااااااوال
( ،) 1111181156/1111661554الهاااااااااااااااااااااااااااتف المكتبااااااااااااااااااااااااااً ()1111664
( ،)nashat4455@gmail.comمساااؤول األنشاااطة الثمافٌاااة واالجتماعٌاااة أ /شااابٌب السااابٌعً
( )1117775166ساااكرتارٌة اللجناااة اإلشااارافٌة أ /سااالطان العنااازي (،)1115116771
مسؤول المجالس الطالبٌة أ.منصور بن سفران (.)1165881668
 -6للنسااااااااااا  :د /إٌمااااااااااان حسااااااااااٌن أبوساااااااااالٌم (عضااااااااااو اللجنااااااااااة اإلشاااااااااارافٌة) اإلٌمٌاااااااااال
( )e.abusaleem@psau.edu.saأنشطة الطالبات ( )1111617جوال (.)1111688686

نسااأل هللا تعااال ى أن ٌوفااك طااالب الجامعااة وطالباتهااا للحصااول علااى مراكااز متمدمااة فااً هااذا
المؤتمر  ،وأن ٌٌسر لنا جمٌعا ً إتمام األعمال والبرامج والفعالٌات التحضٌرٌة للمؤتمر على أحسن
وجه ،وأن ٌنتفع بها جمٌع منسوبً الجامعة .
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