الشروط والضوابط الطامظ للمشاركظ
في المؤتمر الطلمي السادس لطالب وطالبات التطليم الطالي
 -1أن تتفق مجيع ادلشاركات مع ادلبادئ والقيم واألحكام اإلسبلمية  ،واألنظمة والتقاليد ادلرعية  ،ابدلملكة العربية السعودية .
 -2أن ال يتعارض زلتوى ادلشاركة مع أىداف وزارة التعليم العايل وغاايهتا .
 -3أن يكون موضوع ادلشاركة ادلقدمة ضمن موضوعات زلاور ادلؤسبر وفعالياتو .
 -4التقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل زلور  ،وبكل فعالية من الفعاليات ادلصاحبة .

 -5أن تكون ادلشاركة ادلقدمة من فكر وعمل الطالب أو الطلبة الذين تقدموا هبا  ،وأن زبلو من أي ٍ
شيء خيل ابألمانة
العلمية أو ينتقص من احلقوق الفكرية لآلخرين .
 -6أن يتم ترشيح مشاركة الطالب من قبل منسق اجلامعة أو الكلية األىلية من خبلل نتائج اللقاء العلمي ادلقام داخل
اجلامعة أو الكلية األىلية  ،وضمن األعداد ادلتاحة لكل جامعة أو كلية  ،وال تقبل أي مشاركات من أي جامعة أو كلية
ال تقيم لقاء علمياً تنافسياً بداخلها .
 -7أن ال تكون ادلشاركة ادلقدمة قد مت نشرىا أو قبلت للنشر يف أي رللة علمية أو يف مؤسبر سابق داخل ادلملكة أو خارجها
 ،أو حصلت على جائزة زللية أو إقليمية أو دولية سوى جوائز اللقاءات العلمية داخل جامعة الطالب .
ويُستثٌت زلور االبتكارات من بعض جوانب ىذا الشرط  ،فيمكن للطالب التقدم دبشاركتو االبتكارية وإن كان سبق لو

ادلشاركة هبا يف معارض زللية أو دولية ما مل حيصل على جائزة عليها  ،فإن كان االبتكار حاصبلً على جائزة فبل ديكن
ادلشاركة بو يف ادلؤسبر إال يف حالة إجراء تطوير أو تعديل جوىري عليو .
 -8أن يكون ادلشارك من الطلبة ادلقيدين يف إحدى اجلامعات أو الكليات السعودية  ،احلكومية أو األىلية  ،ذلذا العام
اجلامعي احلايل (1436-1435ه) يف مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس أو الزمالة أو ادلاجستَت أو الدكتوراه  ،أو من
خرجيي الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي ادلاضي 1435-1434ه من غَت طلبة الدراسات العليا .
1

 -9أ -على طلبة البكالوريوس إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة من عميد القبول والتسجيل  ،أو إفادة مطبوعة
من موقع اجلامعة على اإلنًتنت تبُت حالة الطالب واترخيها  ،على أن تذيل بتوقيع الطالب ومنسق اجلامعة على
صحة البياانت الواردة فيها .
ب -على طلبة الدراسات العليا إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة من عميد الدراسات العليا  ،على أن يوضح
بعد متطلبات التخرج  ،أو ٍ
ٍ
مطبوعة من موقع اجلامعة
إفادة
بعد  ،ومل يكمل ُ
هبا أن الطالب مل تتم مناقشة رسالتو ُ
على اإلنًتنت تبُت حالة الطالب واترخيها  ،على أن تذيل بتوقيع الطالب ومنسق اجلامعة على صحة البياانت
الواردة فيها .
ج -على طلبة البكالوريوس والدبلوم ادلتوسط ادلتخرجُت يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1435-1434ه  ،أو
الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1436-1435ه إرفاق صورة سلتومة خبتم ( طبق األصل ) لوثيقة التخرج ،
ويف حال أتخر صدور وثيقة التخرج يكتفى إبفادة إبكمال متطلبات التخرج موقعة من عميد القبول والتسجيل .
د -على طلبة الدراسات العليا ادلتخرجُت يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1436-1435ه إرفاق صورة سلتومة
خبتم ( طبق األصل ) لوثيقة التخرج  ،ويف حال أتخر صدور وثيقة التخرج يكتفى إبفادة إبكمال متطلبات التخرج
موقعة من عميد الدراسات العليا .
 -11تعبئة السَتة الذاتية للطالب على نظام رفع ادلشاركات .
 -11يف حال كون العمل ادلقدم مشًتكاً بُت أكثر من طالب فبل بد أن ال يزيد عددىم عن مخسة طبلب  ،وال بد من إرفاق
بيان أبمساء مجيع ادلشاركُت  ،ونسبة مشاركة كل واحد منهم  ،واجلزء الذي اشًتك بو  ،وبيان اسم ادلشارك الرئيس ،
وتوقيع مجيع ادلشًتكُت ابدلوافقة على صحة تلك البياانت وادلوافقة على ادلشاركة ابلعمل يف ادلؤسبر .
 -12ادلوافقة على منوذج اإلقرار من قبل الطالب أو الطالبة  ،الذي سيكون متوفراً يف النظام االلكًتوين لرفع ادلشاركات .
 -13يتوىل ادلنسق اجلامعي مراجعة وتدقيق مجيع ادلعلومات الشخصية ادلدخلة من قبل ادلشارك  ،وقبول أو رفض ادلشاركة
بناء على صحة ادلعلومات وتوفر الشروط  ،ويكون ذلك ربت مسئوليتو الشخصية .
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تنبيهات
 -1زبضع ادلشاركات للفحص من قبل متخصصُت  ،ومن قبل برانمج متخصص يف االقتباسات العلمية  ،وستتم زلاسبة من
يثبت إخبللو ابألمانة العلمية  ،أو تعمده سلالفة الشروط  ،وسيحرم من ادلشاركة يف ادلؤسبر  ،وحيال إىل جلنة التأديب
جبامعتو  ،وستسحب منو اجلائزة يف حال اكتشاف ادلخالفة بعد إعبلن الفوز .
 -2آخر موعد لرفع ادلشاركات من قبل الطلبة  ،وأتكيدىا هنائياً من قبل منسقي اجلامعات ىو هناية يوم 1436/4/16ىـ
ادلوافق  2115/2/5م .
 -3سيكون من معايَت ربكيم ادلشاركة اليت يشًتك فيها أكثر من طالب مدى ادلناسبة بُت العمل ادلبذول يف ادلشاركة وعدد
ادلشًتكُت فيها .
 -4عند قبول ادلشاركة ادلشًتكة سيتم استضافة ادلشارك الرئيس فقط أو من ينيبو من ادلشًتكُت معو يف نفس ادلشاركة .
 -5تعد األعمال الفنية الفائزة جبوائز ملكاً لوزارة التعليم العايل  ،وذلا توظيفها فيما تراه  ،مع االحتفاظ ابحلقوق األدبية
ألصحاهبا .
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محاور المؤتمر وفطالياته
حيوي املؤمتر أربعة حماور رئيسة :
أوالً  :زلور االبتكارات .
اثنياً  :زلور العلوم اإلنسانية واالجتماعية .
اثلثاً  :زلور العلوم األساسية واذلندسية .
رابعاً  :زلور العلوم الصحية .

كما يشمل املؤمتر الفعاليات املصاحبة التالية :

-1

اخلدمة اجملتمعية .

-2
-3
-4
-5

رايدة األعمال .
األفبلم الواثئقية .
األعمال الفنية .
اإللقاء (اشرحها) .

4

االبتكارات
توصيف الفعالية :
االبتكار ( ، )INNOVATIONواالخًتاع ( ، )INVENTIONواإلبداع (، )CREATIVITY
واالكتشاف ( ، )DISCOVERYىي من ادلفاىيم اليت يسهل إدراكها  ،ويصعب االتفاق على تعريفها .
ويعرف اصطبلحاً كمفهوم
يعرف لغ ًة بـ "عدم النظَت" ّ ،
ولعل ادلفهوم األمشل من ادلفاىيم األربعة ىو مفهوم اإلبداع الذي ّ

واسع زلوره "الفكرة"  ،فالعملية اإلبداعية ىي إطبلق العنان إلمكاانت العقل للوصول إىل أفكار جديدة خارجة عن ادلألوف
 ،فاإلبداع إذاً ىو نشاط ذايت ليس من السهل قياسو  ،أما االبتكار فيمكن قياسو بوصفو ذبسيداً لفكرة جديدة  ،وربويبلً ذلا
إىل منتج ذي قيمة يف أحد رلاالت التقنية أو اخلدمات أو األعمال  ،ويتفق االخًتاع واالبتكار يف شرط األصالة حيث أن
االخًتاع يُعٌت إبنتاج أشياء جديدة تظهر ألول مرة ّ ،أما االبتكار فهو تقدمي حلول مبتكرة لبعض ادلشكبلت القائمة  ،إما يف
ادلنتجات أو اخلدمات أو اإلجراءات والعمليات  ،ويشمل أيضاً التطوير النوعي ادلستحدث يف منتج قد يكون موجوداً من
قبل .
وحيظى االبتكار ابألمهية الكربى لدوره ادلباشر يف تسريع وتَتة عجلة االقتصاد ؛ لكون ادلنتج االبتكاري يفًتض أن تكون لو

قيمة مضافة يف قطاعات الصناعة أو التقنية أو اخلدمات أو األعمال  ،وتكمن أمهيتو كذلك يف كونو نقطة انطبلق بديهية
لرواد األعمال لبلستثمار يف ادلنتج االبتكاري وفرصة استثمارية للمؤسسات القائمة لبلستفادة من استخدامو أو تسويقو
ّ
لتحقيق شليزات تنافسية بقطاع األعمال .
ومن ىذا ادلنطلق تبنّت وزارة التعليم العايل الًتكيز على زلور االبتكار ورايدة األعمال ادلبنية عليو  ،لنشر ثقافة يف غاية األمهية
مدركة يف تنمية االقتصاد الوطٍت .
بُت طبلب وطالبات التعليم العايل ،وىي العمل على أن تكون االبتكارات ذات إسهامات َ

* ولالبتكارات واالخرتاعات مراحل رئيسة ىي :

 ادلرحلة األوىل  :وىي مرحلة التفكَت اليت تنتج "الفكرة" ادلتميزة اليت يستند إليها ادلبتكر .
 ادلرحلة الثانية  :وىي مرحلة الفعل اليت تُقدم "ادلنتج" الذي يتجسد يف حقول التقنية جبهاز يُؤدي وظيفة مطلوبة  ،أو
أسلوب فٍت حياكي اجلهاز ادلستهدف صنعو  ،والذي يتمثل يف احلقول اإلنسانية دبوضوع مكتوب يُعاجل قضية مثَتة
لبلىتمام بطريقة مبتكرة .
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 أما ادلرحلة الثالثة  :فهي مرحلة نقل ادلنتج إىل "السوق" لتعميم الفوائد اليت يُقدمها على من حيتاجها .
ُ
 وتشمل ادلرحلة الرابعة  :النتائج  ،ونعٍت هبا "األثر" الذي يُقدمو ادلبتكر والعطاء الذي يُسهم فيو .
وميكن للمشاركني تقدمي مشاركاهتم بدءاً من هناية املرحلة الثانية فما بعد  ،مع توضيح املقرتحات اخلاصة ابملراحل
املستقبلية لالبتكار أو االخرتاع  ،وإذا كان االبتكار قد وصل إىل املرحلة الثالثة ومت تسويقو ابلفعل فهو مشروع رايدي
ابتكاري  ،وعليو فهذا احملور يشتمل على فرعني :
فرع االبتكارات  ،وتقدم فيو املشاركات اليت مل تتجاوز املرحلة الثانية .
وفرع املشاريع الرايدية االبتكارية  ،وتقدم فيو املشاركات اليت وصلت إىل املرحلة الثالثة فأكثر  ،على شكل منوذج
جتاري  ،مصنّع  ،مع وصف توضيحي للمراحل والنماذج األولية اليت مر هبا االبتكار .
الشروط واملواصفات اخلاصة مبحور االبتكارات :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف حمور االبتكارات ما يلي :
 أصالة الفكرة وجدهتا واحتواؤىا على حس إبداعي .
 االىتمام ابجلانب التقٍت للفكرة .
 أن حيمل االبتكار فكرة جديدة  ،أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة .
 أن يكتب الطالب بشكل جيد وبلغة سليمة تقريراً عن مشروع االبتكار ال يزيد دببلحقو وصوره عن  21صفحة ،
وحيتوي التقرير على صفحة الغبلف وفيها عنوان االبتكار أو براءة االخًتاع واسم الطالب وجامعتو ومشرفو إن وجد  ،مث
صفحة ملخص التقرير  ،مث يبدأ التقرير بعد ذلك بفكرة ادلشروع االبتكاري أو ادلنتج  ،وىدفو بوضوح ومواده
واستخدامات كل مادة  ،مث منهجية العمل التفصيلية يف ادلشروع مرتبة على ضلو منطقي  ،كما حيتوي التقرير على
الرسومات البلزمة  ،وصورة لنموذج االبتكار ملونة وذات درجة وضوح عالية  ،ويف حال كون ادلشاركة مقدمةً يف فرع
ادلشروع الرايدي االبتكاري فبل بد أن يتضمن التقرير عبلوًة على ما سبق توضيحاً دلاىية ادلنتج أو اخلدمة  ،وخطة
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التمويل والتسويق  ،وجدوى ادلشروع االقتصادية  ،والتوقعات ادلالية والتسويقية ادلستقبلية  ،وأثر ادلشروع االجتماعي ،
وربديد السوق ادلستهدف ابدلشروع  ،ومهمة كل عضو ابلفريق يف ادلشروع حال تعدد ادلشاركُت  ،وديكن أن يكتب
التقرير ابللغة العربية أو اإلصلليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة
سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اذلامش  2.5سم من مجيع االذباىات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط
ادلستخدم يف التقارير ادلقدمة ابللغة العربية ىو  Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير ادلقدمة ابللغة
اإلصلليزية ىو  TIMES NEW ROMANمقاس . 14
 إذا كان ادلشروع االبتكاري قد حصل على دع ٍم مايل من أي جهة ماضلة خارج اجلامعة  ،أو كان ىناك حقوق يف
ادلشروع أو الفكرة ألي جهة أخرى  ،فبل بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة ادلاضلة على مشاركة ادلشروع يف ادلؤسبر.
 إرفاق براءة االخًتاع من اجلهة ادلاضلة ذلا إن وجدت .
 أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

 أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلصلليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

 كل ادللفات ادلطلوب رفعها يرفع منها عرب ادلوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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األبحاث الطلميظ
توصيف حماور األحباث العلمية :
يقدم املشارك حبثاً مستوفياً لشروط البحث العلمي وخصائصو ،يف أي نوع من أنواع العلوم واملعرفة ضمن احملاور التالية :

 زلور العلوم الصحية  ،ويتضمن الطب واجلراحة والعلوم الطبية والصيدلة والتمريض وضلوىا .
 زلور العلوم األساسية واذلندسية  ،ويتضمن العلوم البحتة واذلندسة وعلوم احلاسب اآليل والتقنية احليوية والزراعة وضلو
ذلك .
 زلور العلوم اإلنسانية  ،ويتضمن علوم الشريعة والثقافة اإلسبلمية واآلداب واللغات والًتبية والعلوم االجتماعية وعلوم
اإلدارة واالقتصاد وضلو ذلك .
وتتضمن األحباث العلمية ما يلي :
 -1األحباث ادلستقلة .
 -2األوراق العلمية ادلستخلصة من أحباث ادلاجستَت والدكتوراه لطبلب الدراسات العليا .
 -3األوراق العلمية ادلستخلصة من مشاريع التخرج وادلشاريع الفصلية لطبلب البكالوريوس .
الشروط واملواصفات اخلاصة ابألحباث العلمية :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف حماور األحباث العلمية ما يلي :
 االلتزام جبميع قواعد البحث العلمي  ،وخباصة ما يتعلق ابإلحالة على ادلراجع العلمية .
 أن يُكتب البحث ابللغة العربية أو اإلصلليزية  ،مع االلتزام ابلكتابة بلغة سليمة .

 أن ال تزيد صفحات البحث العلمي عن  21صفحة شامل ًة للمراجع وادلبلحق والفهارس  ،على أن يشتمل على األمور
ادلشاركة واسم ادلشارك وجامعتو واسم ادلشرف إن وجد  ،صفحة مستخلص البحث ،
التالية  :صفحة الغبلف وهبا عنوان َ
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ادلقدمة  ،مشكلة الدراسة  ،أىداف الدراسة  ،مواد وطرق البحث  ،ادلناقشة  ،النتائج والتوصيات  ،اخلبلصة  ،ادلراجع
العلمية  ،الفهارس  ،ويرفع ذلك يف ملف مستقل .
 أن يكتب ملخص للبحث ال يزيد عن  251كلمة  ،ويتضمن  :ادلقدمة ومشكلة الدراسة وادلنهج ادلتبع للدراسة ،
وملخص النتائج  ،وأىم التوصيات  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

 أن يُراعى يف األوراق العلمية اليت ستقدم ابللغة اإلصلليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

 أن تكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون
قياس اذلامش  2.5سم من مجيع االذباىات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط ادلستخدم يف البحوث ادلقدمة
ابللغة العربية ىو  Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف البحوث ادلقدمة ابللغة اإلصلليزية ىو TIMES
NEW ROMANمقاس . 14
 كل ادللفات ادلطلوب رفعها يرفع منها عرب ادلوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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الفطاليات المصاحبظ
اخلدمة اجملتمعية :
توصيف الفعالية :
يقصد ابخلدمة اجملتمعية اإلسهامات واألنشطة غَت الرحبية اليت يقدمها فرد أو رلموعة وتؤدي إىل تنمية اجملتمع وربقيق بعض
أىدافو  ،وحل بعض مشكبلتو  ،يف كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية .
وهتدف ادلسابقة إىل عرض ذبارب واقعية انجحة خلدمة قضااي اجملتمع احمللي ادلختلفة من قبل الطبلب والطالبات  ،وتعتمد
ادلسابقة على إبراز النشاطات القائمة على فكرة التطوع وادلشاركة والتعاون والشفافية وااللتزام  ،دون النشاطات اإللزامية أو
الرحبية .
كما هتدف ادلسابقة إىل نشر وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي والتطوعي بُت الطلبة  ،وتقوية قيم التواصل االجتماعي
وادلسؤولية اجملتمعية  ،واكتشاف القدرات والطاقات اليت ديتلكها الطلبة  ،والعمل على استغبلذلا بتفعيل أدوارىم خلدمة اجملتمع
احمللي  ،وزلاولة إكساهبم ادلعارف وادلهارات احلياتية ادلختلفة البلزمة لتعزيز التواصل مع اجملتمع احمللي ومؤسساتو ادلختلفة .
الشروط اخلاصة بفعالية اخلدمة اجملتمعية :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخلدمة اجملتمعية ما يلي :
 أن زبدم ادلشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع احمللي  ،ويظهر ذلا أثر على الشرحية ادلستهدفة .
 أن تكون ادلشاركة واقعية وقابلة للقياس .
 أن تكون ادلشاركة إبداعية وربمل فكرة مبتكرة  ،أو فكرة مطورة عن فكرة سابقة .
 أن ال تكون ادلشاركة رلرد فكرة  ،بل ال بد أن يتم تطبيقها عملياً  ،وتوثيقها كتابياً  ،وابلتصوير الفوتوغرايف  ،والتصوير
عرب الفيديو .
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 أن يكتب الطالب تقريراً عن مشاركتو بشكل جيد وبلغة سليمة  ،ويضمنو الصور الفوتوغرافية اليت توثق التطبيق العملي
لفكرة ادلشاركة  ،وال يزيد التقرير دببلحقو وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة الغبلف وفيها عنوان
اخلدمة اجملتمعية وأمساء الطلبة  ،واجلامعة  ،وادلشرف إن وجد  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير بعد ذلك
خطة العمل  ،وماىية ادلشروع  ،واترخيو منذ كان فكرةً إىل أن مت تطبيقو عملياً  ،مع بيان أثر ادلشروع االجتماعي ،
وربديد ادلستهدفُت ابدلشروع  ،وإرفاق اإلحصاءات والرسوم البيانية ذات العبلقة  ،وربديد مهمة كل عضو ابلفريق يف
ادلشروع حال تعدد ادلشاركُت  ،وديكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلصلليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة احلاسب
(برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اذلامش  2.5سم من مجيع
االذباىات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط ادلستخدم يف التقارير ادلقدمة ابللغة العربية ىو Traditional
 Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير ادلقدمة ابللغة اإلصلليزية ىو TIMES NEW ROMANمقاس . 14
 أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

 أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلصلليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

 كل ادللفات ادلطلوب رفعها يرفع منها عرب ادلوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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ريادة األعمال :
توصيف الفعالية :
هتدف فعالية رايدة األعمال إىل عرض ذبارب انجحة أو أفكار رايدية قابلة للتطبيق والتحويل إىل واقع يف اجملال التجاري أو
الصناعي  ،ونشر وتعزيز ثقافة اإلبداع ورايدة األعمال بُت الطبلب والباحثُت يف التعليم العايل  ،واكتشاف ادلواىب والطاقات
اليت ديتلكها الطلبة يف ىذا اجملال  ،واستغبلذلا وتوظيفها يف حل مشكبلت على أرض الواقع  ،أو تطوير منتجات وخدمات
يكون اجملتمع حباجة إليها  ،وتعزيز التواصل مع القطاع اخلاص  ،وتقوية قيم الرايدة االجتماعية  ،وتطوير سلرجات التعليم
العايل  ،وإثراء الساحة األكادديية  ،وتنمية االقتصاد ادلعريف الذي ربقق فيو ادلعرفة اجلزء األعظم من القيمة ادلضافة .
الشروط اخلاصة مبشاريع رايدة األعمال :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية رايدة األعمال ما يلي :
 أن تكون ادلشاركة إبداعية  ،وربمل فكرًة جديد ًة  ،أو فكرًة مطورة لفكرة سابقة .
 أن تكون رايدية زبدم االقتصاد ادلعريف .
 أن يكون ادلشروع قاببلً للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي قابل للتسويق يف اجملتمع السعودي .

 إذا كان ادلشروع قد حصل على دع ٍم مايل من أي جهة ماضلة خارج اجلامعة  ،أو كان ىناك حقوق يف ادلشروع أو الفكرة
ألي جهة أخرى  ،فبل بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة ادلاضلة على مشاركة ادلشروع يف ادلؤسبر .
 أن ال تكون ادلشاركة رلرد فكرةٍ أو مقًتح  ،بل ال بد من تقدمي تقرير متكامل يوضح خطة العمل وماىية ادلشروع ومدى
قابليتو للتطبيق  ،مع دراسة جلدواه االقتصادية  ،وادلقًتحات التطبيقية لتحقيق اإليرادات  ،والتوقعات ادلالية والتسويقية
ادلستقبلية  ،وأثر ادلشروع االجتماعي  ،والوقت ادلتوقع لتحويل الفكرة إىل واقع عملي  ،وربديد السوق ادلستهدف
ابدلشروع  ،وربديد مهمة كل عضو ابلفريق يف ادلشروع حال تعدد ادلشاركُت .
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 أن يكتب التقرير بشكل جيد وبلغة سليمة  ،وال يزيد دببلحقو وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة
الغبلف وفيها عنوان ادلشروع  ،واسم الطالب وجامعتو  ،وادلشرف إن وجد  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير
بعد ذلك العناصر ادلذكورة أعبله  ،وديكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلصلليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة احلاسب
(برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اذلامش  2.5سم من مجيع
االذباىات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط ادلستخدم يف التقارير ادلقدمة ابللغة العربية ىو Traditional
 Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير ادلقدمة ابللغة اإلصلليزية ىو  TIMES NEW ROMANمقاس . 14
 أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

 أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلصلليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

 كل ادللفات ادلطلوب رفعها يرفع منها عرب ادلوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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األفالم الىثائقية :
توصيف الفعالية :
يعد الفيلم الواثئقي معاجلة للواقع ؛ إذ حيتوي على ك ٍم من احلقائق العلمية أو التارخيية أو السياسية أو الطبيعية أو االجتماعية
 ،وتتميز األفبلم الواثئقية عن غَتىا من األفبلم أبهنا ال تصنع للًتفيو  ،بل تعترب يف كثَت من األحيان مادة علمية يرجع إليها
يف الدراسات واألحباث  ،ويعد الفيلم الواثئقي القصَت أحد أنواع األفبلم الواثئقية ادلعروفة عادلياً هبذا االسم  ،ويعتمد الفيلم
الواثئقي القصَت على الدقة والوضوح يف اذلدف والًتكيز واختزال ادلعلومات دون اإلخبلل ابحملتوى الواثئقي  ،وال بد لنجاحو
من أن حيقق ادلعايَت التالية  :اإلمتاع  ،واإلقناع  ،واإلبداع .
وهتدف وزارة التعليم العايل من خبلل إاتحة الفرصة للطلبة ابلتنافس يف ىذا اجملال إىل تعزيز احلس الفٍت واإلبداع لدى
الطبلب والطالبات  ،ودفعهم إىل استغبلل طاقاهتم يف إنتاج أفبلم واثئقية متميزة تعاجل بعض ادلشكبلت اليت خيتاروهنا
أبنفسهم  ،واكتشاف ادلواىب والطاقات اليت ديتلكها الطبلب والباحثون يف التعليم العايل يف رلال االحًتاف اإلعبلمي بشكل
عام واألفبلم الواثئقية بشكل خاص  ،واستغبلل طاقات الطبلب والباحثُت يف التعليم العايل حلل ادلشكبلت على أرض الواقع
عن طريق تطوير إنتاج إعبلمي  ،ابعتباره من اخلدمات اليت حيتاجها اجملتمع .
الشروط اخلاصة مبسابقة األفالم الوئائقية :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية األفالم الوئائقية ما يلي :
 أن يطرح الفيلم موضوعاً ذا أمهية اجتماعية  ،وحيمل فكرة إبداعيةً جديد ًة ذات قيمة  ،أو مطورًة عن فكرة سابقة ،
ويقدم زلتوى سلتلفاً عن ادلألوف يثَت النقاش والتساؤالت  ،على أسس علمية صحيحة .
 أن يكون يف الفيلم ما جيعلو يستحوذ على اىتمام ادلشاىد منذ البداية عن طريق الصورة وادلوضوع والصوت  ،وأن يعمل
على ربفيز ادلشاىد على التفكَت يف ازباذ إجراءات علمية تساعد يف حل ادلشاكل ادلطروحة يف الفيلم .
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 أن يعرض ادلشارك احلقائق حبيادية اتمة دون إبداء رأيو الشخصي .
 أن تتبلءم ادلعلومات الواردة يف الفيلم الواثئقي مع الواقع دون تشويو أو مبالغة .
 أن ال يكون يف صور الفيلم وال صوتياتو ما خيالف أحكام الشريعة اإلسبلمية واألنظمة ادلرعية .
 أن ال تزيد مدة الفيلم عن عشر دقائق .
 أن تكون نسخ األفبلم صاحلةً للعرض  ،وعلى كل مشارك أن يرسل نسختُت من مشاركتو جبودة عالية على قرص مدمج
 DVDأو  UBSبصيغة  MOVأو  AVIأو  ، MPG4ويكتب على كل نسخة عنوان الفيلم  ،وادلدة
الزمنية  ،واسم الطالب  ،وجامعتو .
 أن يكتب ادلشارك ورقة واحدة ابللغة العربية على برانمج وورد  ،نوع اخلط  ، Traditional Arabicحجم اخلط
 ، 16على مسافة سطر ونصف  ،متضمنة تفاصيل الفيلم ( ،الفكرة الرئيسة  ،واذلدف  ،وملخص الفيلم  ،وادلدة) ،
ويرفع منو عرب النظام االلكًتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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األعمال الفنية :
أوالً :توصيف املشاركة :
نظراً ألمهية تشجيع امليول والقدرات الفنية لدى طالب وطالبات التعليم العايل تعقد ىذه املنافسة يف اجملاالت الفنية
التالية :
الرسم التشكيلي : Drawing
 الرسم دبعناه ادلطلق ىو إحداث أثر أبي أداة كانت عن طريق السحب على أي سطح كان  ،فبالسحب ضلدث أثراً
يسمى رمساً  ،وعند ربريك القلم عشوائياً على الورق حيدث أثر يسمى رمساً  ،وإذا ربول الفعل إىل "حركة منظمة
ومقصودة للتعبَت عن شيء ما مسي ذلك رمساً تشكيلياً  ،ألنو تشكل أمامنا شيءٌ معرب نتيجة لتلك احلركة .

 ويعترب الرسم التشكيلي أسرع وسيلة فنية لتسجيل أي فكرة وإظهارىا للعيان دبجرد مرور قلم الرصاص – أو أي قلم –
على الورق  ،ومن مث بلورة تلك الفكرة دبجموعة من الرسوم والدراسات ادلتنوعة حىت الوصول إىل دراسة كل عنصر من
العناصر ادلكونة للفكرة اليت سوف تتحول فيما بعد إىل عمل فٍت متكامل .
 والرسم التشكيلي متبلزم إىل حد كبَت مع التصوير التشكيلي  ،ولكنو يف نفس الوقت رلال مستقل من رلاالت التعبَت
الفٍت ادلتعددة  ،ووجو التبلزم ىو أن الرسوم التحضَتية األولية ) (Sketchesللوحة التصوير التشكيلي ىي حبد ذاهتا
رسم تشكيلي  ،والرسم التشكيلي رلال مستقل من حيث ادلظهر العام للعمل الفٍت ادلكتمل  ،والذي تقل فيو وظيفة
اللون بشكل واضح  ،ويتم الًتكيز على إبراز الغوامق والفواتح وما بينهما من درجات ) (Tonesمن لون واحد عادة أو
أكثر قليبلً  ،وىناك تقن يات أخرى ديكن توظيفها يف الرسم التشكيلي مثل التجمعات التنقيطية ادلنتشرة والكثيفة ،
واإلمكانيات العديدة من اخلطوط أبنواعها يف أشكال متباعدة أو متقاربة  ،متقاطعة أو متشابكة  ،مسيكة أو رفيعة ،
وىذه مجيعها زبلق تنوعاً من مبلمس السطوح اليت سبيز الرسم التشكيلي عن بُت بقية اجملاالت الفنية األخرى  ،وىذه
التقنيات وغَتىا ديكن ربقيقها عن طريق اخلامات واألدوات الشائعة يف الرسم التشكيلي وىي مجيع أنواع أقبلم الرصاص
16

ودرجاهتا ادلتفاوتة بُت الليونة والصبلبة  ،وأقبلم الفحم النبايت ) ، (Charcoalوسلتلف أنواع األحبار السائلة اليت
تستخدم عن طريق الريشة ادلعدنية الصلبة أو الفرشاة ذات الشعَتات الناعمة  ،وعادة ما يكون الرسم التشكيلي منفذاً
على الورق بشىت أنواعو وعلى مساحات صغَتة ومتوسطة  ،وقليل جداً منو ما يكون على مساحات كبَتة  ،ومن
االذباىات الفنية ادلعاصرة توظيف عناصر جديدة يف أعمال الرسم التشكيلي مثل قصاصات الورق كنوع من التوليفات ،
وزايدة استخدام األلوان مع مراعاة انسجامها مع اخلامات واألدوات الشائعة االستعمال .
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التصوير التشكيلي : Painting
 يعترب التصوير التشكيلي من أىم أمناط التعبَت الفٍت لئلنسان  ،والذي يعتمد على توظيف اللون بصفة أساسية  ،واترخيياً
عرف اإلنسان ىذا اجملال منذ القدم  ،ومن خبللو عرب عما حولو من كائنات حية ومجاد وأحداث  ،وقد تنوعت على مر
العصور اخلامات واألدوات البلزمة للتصوير  ،ومنها األلوان  ،وأمهها ألوان الزيت  ، Oil Colorsوالتصوير على ألواح
اخلشب  ، Panels Woodوالتصوير على قماش القنب  ، Canvasويستمر التطور ليشمل نوعية الفرش
ادلستعملة  ، Oil Prushوىي عادة ما تكون مبططة الشكل  ،ومصنوعة من وبر اجلمل أو شعر ذيل اخليل أو من
ألياف صناعية  ،ويستعمل زيت بذر الكتان  Linseed Oilحلل وزبفيف ألوان الزيت مع نسبة معينة من زللول
الًتبنتُت النقي  Pure Terebinthineكمثبت ورلفف لؤللوان  ،كما يستخدم الًتبنتُت العادي أو زللول
الكَتوسُت لغسل وتنظيف الفرش من األلوان .
 وديكن للمصور "الفنان" احلصول على إمكانيات متعددة من خامة األلوان مع بعضها البعض للحصول على ألوان أخرى
جديدة  ،وعمل غوامق وفواتح للحصول على درجات لونية سلتلفة  ، Tonesواحلصول على مظاىر سلتلفة من
األسطح كالشفافية والنعومة واخلشونة والكثافة اللونية من خبلل توظيف مقاسات متعددة من الفرش والسكاكُت اخلاصة
ابلتصوير  ،مع اختبلف كمية اللون وزللول زيت بذر الكتان من مساحة ألخرى على اللوحة  ،وىذه اإلمكانيات تسمى
يف مظهرىا العام ابلتقنيات الفنية  ، Techniquesوتساعد للوصول إىل ما يسمى ابحلساس التصويري Pectorial
 ، Feelingحيث سبثل كل ضربة من ضرابت الفرشاة أو السكُت جزءاً من تكوين متبلحم دييز لوحة التصوير عن
غَتىا من األعمال األخرى ذات البعدين .
 وابلنسبة لوضع اللون على اللوحة فيتم بعد ربضَته ومزجو على سطح أملس انعم من خشب أو زجاج  ،أو ببلستيك
يسمى ابلباليتة  ، Paletteولسهولة االستعمال والتخلص من بقااي األلوان ىناك ابليتات من ورق شفاف عازل وخاص
ال ديتص اللون أو الزيت  ،كما أن بعض الفنانُت ديارسون وضع اللون مباشرة على اللوحة مث يقومون دبزجو وربضَته دبعزل
عن الباليتة  ،وىناك طرق أخرى تعود إىل الفنان وأسلوبو اخلاص يف طريقة عملو وتقنياتو  ،وألن التصوير التشكيلي يعتمد
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على اللون بصفة أساسية فهناك ألوان مصنوعة من مواد أخرى يتم استخدامها مثل  :االكريليك Acrylic Colors
 ،وىي ألوان ربل ابدلاء ولكنها سريعة اجلفاف  ،واأللوان ادلائية  ، Water Colorsوتستخدم على ورق حبييب خشن
ادللمس خاص لذلك  ،وأخَتاً ىناك األلوان الشمعية الزيتية  ،وىي عبارة عن أقبلم حبجم الطباشَت  ،يتم استخدامها غالباً
على الورق  ،وقليبلً على القماش  ،أو اخلشب .
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الرسم الكاريكاتوري : Caricature
 ىو فن الرسم التشخيصي الساخر  ،ويتناول مواضيع وقضااي متنوعة  ،يف صورة تبالغ يف تناول ادلوضوع وإظهار ربريف
ادلبلمح الطبيعية أو خصائص وشليزات شخص أو جسم ما ،هبدف السخرية أو النقد بشىت رلاالتو .
 وفن الكاريكاتَت لو القدرة على النقد دبا يفوق ادلقاالت والتقارير الصحفية أحياانً  ،ويطلق عليو كثَت من ادلمارسُت (فن
االختزال)  ،ولقد قال أحد النقاد عن فن الكاريكاتَت  :إنو الفن الوحيد الذي ال حيتاج إىل شرح  ،وإنو مرصد ىزيل
للواقع ولكل ادلتغَتات والتناقضات ادلوجودة يف العبلقات االجتماعية يف رلموعة من األفكار والرسوم  ،وديكن أن نضيف
فنقول  :ليس األساس يف الكاريكاتَت رسم الضحكة على شفاه القراء أو ادلتفرجُت فقط  ،وإمنا اذلدف منو تبصَتان بواقعنا
 ،وكشف مفارقاتو شلا قد يغيب عن األذىان .
 ورسامو الكاريكاتَت فنانون م بدعون ابمتياز كبَت  ،وال يتحدد إبداعهم ابخلطوط واألشكال اليت يبتكروهنا  ،وال ابأللوان
اليت يستخدموهنا يف رسوماهتم ادلثَتة للدىشة والضحك غالباً  ،وإمنا يتجاوز ذلك كلو إىل ما يرتبط حبساسيتهم البالغة إزاء
الواقع  ،الذي يبقى مناخهم ادلفضل يف احلدس والسخرية وادلغامرة معاً .
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اخلط العريب : Calligraphy
 اخلط العريب ىو الركيزة األوىل للفنون اإلسبلمية  ،وىو اتج فنون اإلسبلم وتراثو  ،وال يكاد يوجد عمل فٍت إسبلمي من
ٍ
نقش أو عمارةٍ أو نسيج أو غَت ذلك إال وللخط العريب فيو نصيب بشكل مباشر أو غَت مباشر  ،ومل تكن ىذه ادلكانة
ادلتميزة للخط العريب يف حياة ادلسلمُت وليدة مصادفة أو ظاىرة غريبة  ،وإمنا تولدت من ارتباطو بدين اإلسبلم من خبلل
السنُة ادلطهرة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص .
تدوين القرآن الكرمي و ّ
جبمال وطو ٍ
 واحلرف العريب ديتاز ٍ
اعية فريدتُت  ،حىت لقد استهوى كثَتاً من الفنانُت غَت ادلسلمُت  ،كما أن اخلط العريب

تفرد عن سائر الفنون العادلية يف مقدرتو على تكوين ف ٍن بذاتو مستقل عن دور الكتابة  ،وىذا ما نشاىده يف ادلساجد

وكث ٍَت من القصور واألماكن األثرية يف كثَت من دول العامل .
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الفن الرقمي : Digital art
 ظهر الفن الرقمي يف ادلملكة العربية السعودية خبلل العقدين ادلاضيُت مواكباً لنمو تقنية احلاسب اآليل وانتشار آالت
التصوير الضوئي الرقمية وذلك ألىداف ذبارية حبتة  ،أو فنية ذبارية  ،أو ألغراض تسويقية أو إنتاجية خاصة  ،وردبا
تكون فنون الطباعة والتصميم واإلعبلن ىي األكثر توظيفاً للتقنيات الرقمية  ،وتليها فنون التصوير الضوئي والرسم
والتصوير التشكيلي الذي تظهر نتائجو مطبوعة على قماش أو ورق مقوى وغَته  ،وعادة ما يتم توظيف تلك التقنيات
عن طريق برامج حاسوبية مليئة ابإلمكانيات الفنية البلزمة ألسس وعناصر العمل الفٍت  ،وسلتلف أنواع التأثَتات
لؤلدوات ادلوظفة يف التنفيذ  ،إىل جانب إمكانيات متعددة أخرى عن األلوان  ،واخلطوط  ،وادلساحات  ،والتكرار ،
والتدرج  ،والتظليل  ،واحلذف واإلضافة  ،والتصغَت والتكبَت  ،وضلو ذلك .
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التصوير الضوئي : Photography
تصوره يف اللحظة ادللتقطة
ادلصور بوضع ّ
 التصوير الضوئي ىو الفن ادلرادف لفن الرسم القدمي  ،فمن خبلل العدسة يقوم ّ

من خبلل عدستو  ،والتصوير ىو عملية إنتاج صور بوساطة أتثَتات ضوئية ؛ فاألشعة ادلنعكسة من ادلنظر تك ِّون خياالً
حساسة للضوء  ،مث تُعا َجل ىذه ادلادة بعد ذلك  ،فينتج عنها صورة سبثل ادلنظر  ،ويسمى التصوير الضوئي
داخل مادة ّ

أيضا ابلتصوير الفوتوغرايف  ،وكلمة فوتوغرايف ) (Photographyمشتقة من اليواننية  ،وتعٍت الرسم أو الكتابة
ً
ابلضوء .
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ئانياً :الشروط والضوابط واملواصفات اخلاصة ابملسابقات الفنية :
 -1الرسم التشكيلي : Drawing
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال الرسم التشكيلي ما يلي :
 أن يكون العمل منفذاً على الورق خبامة أقبلم الرصاص  ،أو الفحم  ،أو احلرب الصيٍت  ،أو هبذه اخلامات رلتمعة .
 أن ال يتجاوز مقاس العمل 111سم ×71سم  ،وال يقل عن 31سم × 41سم (قبل التأطَت) .
 أن تكون األعمال سلرجة (مؤطرة) .
 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل ادلشارك بو فيما ال يتجاوز صفحة واحدة ،ويرفع منو عرب
النظام االلكًتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
 -2التصوير التشكيلي : Painting
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال التصوير التشكيلي ما يلي :
 أن ال يتجاوز مقاس العمل 71×111سم  ،وال يقل عن 61×41سم (قبل التأطَت) .
 أن تكون األعمال سلرجة (مؤطرة) .
 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل ادلشارك بو فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منو عرب
النظام االلكًتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
مالحظة  :للمشًتك حرية اختيار الوسائط واخلامات ادلختلفة لتنفيذ العمل الفٍت وإبراز فكرتو .
 -3الرسم الكاريكاتوري Caricature
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال الرسم الكاريكاتوري ما يلي :
 أن يكون العمل منفذاً خبامة أو تقنية تناسب الفكرة .
 أن ال يتجاوز مقاس العمل 51×31سم ،وال يقل عن 31×21سم (قبل التأطَت) .
 أن تكون األعمال سلرجة (مؤطرة) .
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 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل ادلشارك بو فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منو عرب
النظام االلكًتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة .PDF
 -4اخلط العريب : Calligraphy
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال اخلط العريب ما يلي :
 أن يلتزم الطالب بقواعد اخلط الكبلسيكي ابستخدام األدوات التقليدية ادلعروفة لدي اخلطاطُت .
 أن تقتصر األعمال ادلشاركة على اخلطوط اخلمسة األساسية وىي  :الثلث  ،النسخ  ،الفارسي  ،الديواين  ،الرقعة .
 أن يكون العمل دبقاس واحد 71×51سم (قبل التأطَت) .
 أن ال يستخدم الطالب الطامس األبيض إال يف احلدود الضيقة اليت ال تشوه العمل الفٍت .
 أن تكون األعمال سلرجة (مؤطرة) .
مالحظات :
 للطالب حرية التنفيذ على ورق مصقول  ،أو غَت مصقول  ،دبختلف أنواع وألوان األحبار .
 للطالب حرية كتابة نوع واحد أو نوعُت من اخلطوط يف العمل الواحد .
 ديكن للطالب استخدام الزخرفة النباتية أو اذلندسية دبا يتناسب والتصميم العام للعمل .
 يف حالة توظيف احلرف العريب يف التصوير التشكيلي أو الفن الرقمي فستخضع ادلشاركة للشروط اليت ربكم كل رلال من
ىذه اجملاالت .
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 -5الفن الرقمي : Digital art
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال الفن الرقمي ما يلي :
 أن يكون العمل مطبوعا على خامة مناسبة أبلوان اثبتة .
 أن ال يتجاوز مقاس العمل  71×111سم ،وال يقل عن 61×41سم (قبل التأطَت) .
 أن تكون األعمال سلرجة (مؤطرة) .
 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل ادلشارك بو فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منو عرب
النظام االلكًتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
 -6التصوير الضوئي : Photography
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال التصوير الضوئي ما يلي :
 أن تقدم األعمال مطبوعة على خامة مناسبة دبقاس ال يقل عن  45×31سم ،ودقة ال تقل عن (311بيكسل/إنش) .
 أن ال تعاجل الصور ابحلاسب اآليل .
 أن تكون األعمال سلرجة (مؤطرة) .
 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل ادلشارك بو فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منو عرب
النظام االلكًتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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اإللقاء العربي (اخلطابة) وفعالية ( اشرحها) :
توصيف الفعالية :
أوالً  :اخلطابة :
تسعى وزارة التعليم العايل عرب ىذه الفعالية إىل تعزيز قيمة الفصحى يف نفوس الطبلب والطالبات  ،واستكشاف ادلهارات
اخلطابية واإللقائية لديهم من خبلل إذكاء روح التنافس يف إطار ِ
اللغة الفصيحة  ،واألدب الرفيع  ،كما هتدف إىل الرقي
دبستوى التحدث ابللغة العربية الفصحى لدى الطالب  ،وتنمية قدراتو التعبَتية والتحاورية  ،وتشجيعو على اكتساب القدرة
على تطبيق القواعد النحوية بشكل سليم أثناء احلديث والنقاش  ،وبناء شخصية قادرة على اإلقناع والتفسَت  ،واكتشاف
ادلواىب والطاقات يف رلال اإللقاء واخلطابة  ،وتطوير مهارات اإللقاء والتحدث لدى الطبلب ادلشاركُت  ،واإلسهام يف ِ
خدمة

ِ
اللغة العربية  ،وتعزيز حضورىا يف احملافل العلمية  ،وادلنتدايت اجلامعية  ،وتعميق االىتمام ابلقضااي الدينية واالجتماعية
واألخبلقية .
الشروط والضوابط اخلاصة هبذا الفرع :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخلطابة ما يلي :
 االلتزام بقواعد اللغة العربية .
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها .
 ببلغة اللفظ وجزالة األسلوب دون تكلف أو تقعر .
 تضمُت اخلطبة استشهادات من القرآن والسنة والشعر العريب واألمثال العربية  ،أو من أحدىا .
 أن يظهر الطابع الشخصي للمشارك يف تناول ادلوضوع .
 أن ينوع ادلشارك يف طبقات صوتو حسبما يقتضيو ادلقام .
 أن يظهر تفاعل ادلشارك مع ادلوضوع بتعابَت الوجو وحركات اليدين واجلسد .
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 أن ال تزيد مدة اخلطبة عن سبع دقائق .
 تتم التصفية عرب طرح موضوعات غَت معدة مسبقاً من قبل ادلشارك ليتحدث عنها .

ئانياً  :اشرحها :
اضح سباماً لغَت
يقصد هبذا الفرع أن يتحدث الطالب على ادلسرح حديثاً علمياً  ،يشرح فيو مفهوماً علمياً يكون غَت و ٍ
ادلتخصصُت  ،أبسلوب شيق ومًتابط وميسر  ،يف مدة ال تتجاوز مخس دقائق  ،دبا يوضح ذلك ادلفهوم للجمهور  ،مستعيناً
يف ذلك بعرض تقدديي .
وهتدف ىذه الفعالية إىل تطوير الطالب إلقائياً واكتشاف ادلواىب يف ىذا اجملال  ،إىل جانب تعزيز رلتمع ادلعرفة وإاتحتها
للجميع أبسلوب ميسر عرب إبداعات الشباب .
الشروط والضوابط اخلاصة هبذا الفرع :
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية ( اشرحها ) ما يلي :
 أن يكون ادلتحدث قادرا على اإلبداع يف تقدمي معلومة مفيدة توضح مفهوماً علمياً .
 االلتزام بقواعد اللغة العربية .
 تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها .
 أن يظهر تفاعل ادلشارك مع ادلوضوع بتعابَت الوجو وحركات اليدين واجلسد .
 أن ال تزيد مدة احلديث عن مخس دقائق .
 أن يكون احلديث منصباً على توضيح ادلفهوم العلمي  ،دون الًتويج لفكرة اعتقادية أو سياسية أو دلنتج ذباري .
 أن يُصمم العرض التقدديي ادلصاحب بشكل متقن  ،وتستخدم ىوية الفعالية خلفية ذلا ،وحيق للمتحدث إضافة أي نوع
من احملتوى بشرط عدم سلالفة الشروط العامة .
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