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أ .د .عبدالفتاح بن سليمان مشاط
مدير جامعة جدة
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لعل �أول ما يتبادر لأذهاننا يف جامعة جدة ونحن نطمح لإقامة و�إجناح امللتقى الطالبي الثاين ،تلك
الر�ؤية الطموحة الرائدة ر�ؤية اململكة  ،2030والتي ر�سمت لنا خارطة طريق التقدم العلمي والتطور
والعمل الد�ؤوب يف جميع املجاالت ،خا�ص ًة ما ورد يف �أحد حماورها الرئي�سة (اقت�صا ٌد مزدهر – فر�ص ٌة
مثمرة) حيث �أكدت الر�ؤية على �أن "مهارات �أبنائنا وقدراتهم من �أهم مواردنا و�أكرثها قيمة لدينا،
و�سن�سعى �إىل حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من طاقاتهم من خالل �إتاحة الفر�ص للجميع ،و�إك�سابهم
املهارات الالزمة التي متكنهم من ال�سعي نحو حتقيق �أهدافهم".
كذلك اهتمت ر�ؤية اململكة  2030بالعن�صر الب�شري وجعلت الإن�سان هو حمور التنمية و�أُ�سها و�أ�سا�سها،
لذلك جاء هذا امللتقى مبحاوره الثالثة (الفعاليات امل�صاحبة ،الأبحاث ،االبتكار وامل�شاريع ال�صغرية
وخدمة املجتمع) ترجم ًة الهتمام الر�ؤية بتلك اجلوانب.
فقد ركز حمور (اقت�صا ٌد مزدهر – تناف�سي ٌة جاذبة) على �أن االنفتاح على التجارة والأعمال �سيمكننا
من النمو واملناف�سة مع االقت�صاديات املتقدمة ،و�سي�ساعدنا على زيادة �إنتاجيتنا ،كما ت�ضمنت ر�ؤية
اململكة  2030االلتزام بتوطني التقنيات والأبحاث والتطوير يف كافة املجاالت ،كذلك ف�إن من �أهم ما
ركزت عليه الر�ؤية ودعمته بل وو�ضعت له �أهداف ًا الزمة التحقيق بحلول  2030دعم املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة ،حيث اعتربتها من �أهم حمركات النمو االقت�صادي التي تعمل على خلق الوظائف وتدعم
االبتكار وتعزز ال�صادرات ،وال �أدل على ذلك من ت�أ�سي�س (الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة)
بل والتزمت الر�ؤية بدعم امل�شاريع املتناهية يف ال�صغر من خالل دعم الأ�سر املنتجة والتي �أتاحت لها
و�سائل التوا�صل احلديثة فر�ص ًا ت�سويقية وا�سعة.
ونحن من خالل هذا امللتقى واكبنا كل تلك التوجهات للر�ؤية �سوا ًء من خالل �أهداف امللتقى �أو حماوره،
�آملني �أن يحقق جناح ًا �أكرب من امللتقى الأول وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة لكافة الفئات امل�ستهدفة والطالب
والطالبات على وجه اخل�صو�ص.
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د .عدنان بن سالم الحميدان
وكيل الجامعة
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ي�أتي �إقامة امللتقى العلمي الطالبي الثاين يف �إطار �سعي جامعة جدة باالهتمام بالطالب والطالبات
وجعلهم الأهم يف العملية التعليمية وت�أهيلهم للتحدي  ،لي�س من خالل جتهيزهم للعمل يف ال�سوق لدى
القطاعات املختلفة فح�سب بل من خالل �إعدادهم ليكونوا رواد �أعمال .فاالهتمام بال�شباب هو �أوىل
�أولويات ر�ؤية اململكة 2030م التي ركزت على االهتمام بال�شباب كمكون �أ�سا�س يف املجتمع كونها الفئة
ال�سنية الأكرث يف املجتمع ال�سعودي .لذلك ف�إن هذا امللتقى ي�أتي مواكب ًا الهتمام الر�ؤية بهذا اجلانب ال
�سيما و�أن مثل هذه الن�شاطات �ستمكن اجلهات املختلفة من اكت�شاف املواهب وتطويرها ومد يد العون
لها �سوا ًء فيما يتعلق بالفعاليات امل�صاحبة �أو الأبحاث �أو االبتكار وامل�شاريع ال�صغرية وخدمة املجتمع.
فمثل هذه امللتقيات �ستعتمد على اال�ستثمار يف فئة ال�شباب كونها تتميز باحلما�س ال�شديد والرغبة يف
�إثبات الذات وحتقيق منجزات ويف ذات الوقت �ستعتمد على �أ�صحاب اخلربات العلمية والعملية للعمل
جنب ًا �إىل جنب مع ال�شباب لتحقيق املنجزات.
فمن خالل تنمية ثقافة البحث العلمي والإب��داع واالبتكار وال��ذي ُيعد �أحد �أهم �أه��داف هذا امللتقى
ن�ستطيع القول ب�أننا �سنتمكن من الو�صول وحتقيق �أكرث من ذلك الذي كنا ن�سعى �إليه من تدري�س
الطالب املعرفة وحتى املهارات الالزمة ،فلم ي ُعد االهتمام بنقل املعرفة �أو حتى التدريب على املهارات
فح�سب �أمر ًا مقبو ًال يف ظل التقدم التكنولوجي املت�سارع يف هذا العامل الذي �أ�صبح حتى �أ�صغر من بيت
واحد ن�سكنه بينما كنا ن�صفه قبل �أعوام ب�أنه قرية �صغرية.
ن�أمل من �أن يحقق امللتقى �أهدافه من خالل تعاون اجلميع و�أن يكون الهدف الأ�سمى هو خدمة الوطن
وال�سعي لكل ما هو �أف�ضل لهذا البلد املعطاء.
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أ .د .عبيد بن علي آل مظف
وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي
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حينما تقوم جامعة جدة يف �إطار اهتمامها بالبحث العلمي ب�إقامة امللتقى العلمي الطالبي الثاين ف�إنها
ت�سعى يف املقام الأول لتعويد الطالب على �إعداد البحوث والدرا�سات العلمية كون هذا الطالب هو من
�سيت�صدى م�ستقب ًال لق�ضايا املجتمع من خالل جمع املعلومات و�إجراء املقارنات والدرا�سات العلمية
حلل امل�شكالت التي يح�س بها الباحث ،خ�صو�ص ًا �أن من حماور هذا امللتقى الأبحاث وكذلك اخلدمة
املجتمعية ،فلو نظرنا �إىل االهتمام الذي توليه الدولة رعاها اهلل لكافة القطاعات التعليمية لتحقيق
�أهداف م�ستقبلية  -قد تبدو الآن �أنها �أهداف بعيدة املنال �أو م�ستحيلة  -ف�إننا �سنجد �أن �أحد عوامل
حتقيق تلك الأهداف �إقامة مثل هذه املنا�شط التي ُتعنى يف املقام الأول بال�شباب وتوجيههم نحو االجتاه
ال�صحيح  ،ففي ما يتعلق بالتعليم يف ر�ؤية اململكة  2030م جندها تبد�أ من تر�سيخ القيم الإيجابية لدى
الطالب حتى ت�صل �إىل"نتعلم لنعمل" فلم َيعد �أمر ًا مقبو ًال �أن يتعلم الطالب فقط ملجرد التعليم ما مل
يكن هذا الذي تعلمه �سيجعله م�ؤه ًال للعمل ،كذلك ف�إن االهتمام بكل عنا�صر التعليم من ع�ضو هيئة
التدري�س وم�ؤ�س�سة تعليمية و�شراكة جمتمعية و �سيا�سة تعليم �أمر مهم لإعداد جيل من ال�شباب ي�صنع
فر�صته يف �سوق العمل عرب التعليم النوعي الذي تعلمه  ،وما هذا امللتقى �إال �أحد عوامل التكامل بني
عنا�صر التعليم املختلفة و داعم ًا حقيقي ًا لكل ما من �ش�أنه ربط الطالب وهو على مقاعد الدرا�سة مبا
�سيواجهه غد ًا ،كذلك ف�إن االبتكار و�صناعة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية وهي من حماور هذا امللتقى
تنطلق من حتت عباءة البحث العلمي فال يخفى على اجلميع ب�أن �أي م�شروع قبل �أن يبد�أ البد من �إعداد
درا�سة جدوى له وهذه الدرا�سة �أحد �أذرع البحث العلمي� ،أخري ًا فجامعة جدة ت�أمل �أن يتحقق الأمل
املن�شود من �إقامة مثل هذه الفعاليات.
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رؤية الملتقى

�أن ي�صبح امللتقى العلمي لطالب جامعة جدة هو امللتقى التناف�سي ال�سنوي الأبرز للطالب
والطالبات ،والأكرث ا�ستقطاب ًا لإبداعاتهم ،و�أن يكون ملتقى مناف�س ًا للم�ؤمترات العاملية
املثيلة من حيث التنظيم وجودة الأعمال وتنوعها.
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رسالة الملتقى

العمل على تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج حتفز الطالب والطالبات للإ�سهام يف نه�ضة
وبناء وطنهم ،وخدمة جمتمعهم ،وت�برز مواهبهم وت�صقلها ،من خالل م�شاركاتهم
مب�شاريع بحثية ،و�أعمال �إبداعية ،يف التخ�ص�صات املختلفة ،مع �إك�سابهم جمموع ًة
من املهارات الأكادميية وال�شخ�صية ،وتعميق قيم التعاون والتناف�س ال�شريف والأمانة
العلمية والنزاهة فيهم.

أهداف الملتقى

»

»
»
»
»
»
»
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»
»

»�إتاحة الفر�صة لأ�صحاب املواهب من طالب وطالبات جامعة جدة لإبرازها من
خالل املحاور والفعاليات املختلفة.
»رفع امل�ستوى العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات.
»تعزيز القيم البحثية والإبداعية للطالب والطالبات ،وتنمية ثقافة البحث العلمي
والإبداع واالبتكار لديهم.
»ت�شجيع الأعمال الفنية والإعالمية الأ�صيلة واملتميزة.
»ت�شجيع الطالب والطالبات للعمل الريادي وبناء امل�شاريع ال�صغرية.
»تعزيز القيم الوطنية خلدمة املجتمع.
»�إثراء ال�ساحة الأكادميية الطالبية بعر�ض ون�شر النتاج العلمي والإبداعي للطالب
والطالبات.
»تنمية املهارات القيادية واحلوارية لدى الطالب والطالبات.
»غر�س وتعزيز قيم التناف�س العلمي ال�شريف والعمل اجلماعي وبناء ج�سور التوا�صل
العلمي بني الطالب والطالبات.

11

محاور الملتقى
يحتوي الملتقى العلمي الطالبي لجامعة جدة على ثالث محاور أساسية
كالتالي:
أو ًال :محور األبحاث والذي يحتوي على أربع مسارات:
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م�سار حلول ور�ؤى:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
م�سار العلوم ال�صحية:
كلية الطب فقط.
م�سار العلوم الأ�سا�سية والهند�سية:
» »كلية الهند�سة.
» »كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات.
» »كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات فرع الكامل.
» »كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات فرع خلي�ص.
» »كلية العلوم.
» »كلية العلوم والآداب فرع الكامل.
» »كلية العلوم والآداب فرع خلي�ص.
م�سار العلوم الإن�سانية واالجتماعية:
» »كلية العلوم والآداب فرع الكامل.
» »كلية العلوم والآداب فرع خلي�ص.
» »كلية الرتبية.
» »معهد اللغة الإجنليزية.
» »كلية املجتمع.

ثانيأ :محور االبتكار والمشاريع الصغيرة وخدمة المجتمع والذي يحتوي على  6مسارات:
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م�سار �صناعة الأعمال:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
م�سار االبتكار:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
م�سار امل�شاريع ال�صغرية:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
م�سار اخلدمة املجتمعية:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
م�سار الأفالم التوعوية املتعلقة بق�ضايا املجتمع:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
م�سار حلول ور�ؤى تطبيقية:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
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ثالثأ :الفعاليات المصاحبة:
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اخلطابة:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
ا�شرحها:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
ر�سم ت�شكيلي:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
ت�صوير ت�شكيلي:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
ر�سم كاريكاتوري:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
خط عربي:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
الفن الرقمي:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.
الت�صوير ال�ضوئي:
متاح جلميع الكليات بالإ�ضافة لطالب ال�سنة التح�ضريية.

الشروط والضوابط العامة للمشاركة في الملتقى
العلمي الطالبي الثاني لطالب وطالبات جامعة جدة

»

»

»
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»
»
»
»

»�أن تتفق جميع امل�شاركات مع املبادئ والقيم والأحكام الإ�سالمية ،والأنظمة والتقاليد
املرعية ،باململكة العربية ال�سعودية.
»�أن ال يتعار�ض حمتوى امل�شاركة مع �أهداف جامعة جدة وغاياتها.
»�أن يكون مو�ضوع امل�شاركة املقدمة �ضمن مو�ضوعات حماور امل�ؤمتر وفعالياته.
»التقيد بال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بكل من الفعاليات امل�صاحبة.
»�أن تكون امل�شاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب �أو الطلبة الذين تقدموا بها ،و�أن
تخلو من �أي �شيءٍ يخل بالأمانة العلمية �أو ينتق�ص من احلقوق الفكرية للآخرين.
»�أن يتم تر�شيح م�شاركة الطالب من قبل من�سق الكلية املعتمد لدى اجلامعة ،من
خالل نتائج اللقاء العلمي املقام داخل الكلية ،و�ضمن الأعداد املتاحة لكل كلية ،وال
تقبل �أي م�شاركات من �أي كلية ال تقيم لقاء علمي ًا تناف�سي ًا بداخلها يدعى �إليه ممثل
عن اجلامعة.
»�أن ال تكون امل�شاركة املقدمة قد متت امل�شاركة بها يف م�ؤمترات �سابقة �أو مت ن�شرها
�أو قبلت للن�شر يف �أي جملة علمية �أو يف م�ؤمتر �سابق داخل اململكة �أو خارجها� ،أو
ح�صلت على جائزة حملية �أو �إقليمية �أو دولية �سوى جوائز اللقاءات العلمية داخل
جامعة الطالب.و ُي�ستثنى م�سار االبتكارات من بع�ض جوانب هذا ال�شرط ،فيمكن
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»

»

للطالب التقدم مب�شاركته االبتكارية و�إن �سبق له امل�شاركة بها يف معار�ض حملية �أو دولية ما مل
يح�صل على جائزة عليها ،ف�إن كان االبتكار حا�ص ًال على جائزة فال ميكن امل�شاركة به يف امل�ؤمتر
�إال يف حالة �إجراء تطوير �أو تعديل جوهري عليه.
»�أن يكون امل�شارك من الطلبة املق َّيدين يف �إحدى الكليات يف اجلامعة ،لهذا العام اجلامعي احلايل
(1438-1437هـ) يف مرحلة الدبلوم �أو البكالوريو�س �أو الزمالة �أو املاج�ستري �أو الدكتوراه� ،أو
يكون من خريجي املرحلة اجلامعية يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املا�ضي (-1436
1437هـ) .و ُي�ستثنى من ذلك م�سار م�شاريع �صناعة الأعمال يف حمور �صناع الأعمال ،وم�سار
االبتكار ،فتقبل امل�شاركات فيهما من الطلبة املنتظمني خالل هذا العام الدرا�سي 1438-1437هـ
 ،ومن اخلريجني يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدرا�سات العليا ب�شرط �أن يكون تخرجه خالل
العامني الدرا�سيني املا�ضيني 1436-1435هـ و 1437-1436هـ .
»على طلبة البكالوريو�س �إرف��اق �إف��ادة انتظام �أو انت�ساب للجامعة موقعة من عميد القبول
والت�سجيل� ،أو �إف��ادة مطبوعة وخمتومة من موقع اجلامعة على الإنرتنت تبني حالة الطالب
وتاريخها ،على �أن تذيل بتوقيع الطالب ومن�سق الكلية على �صحة البيانات الواردة فيها.
»على طلبة الدرا�سات العليا �إرفاق �إفادة انتظام �أو انت�ساب للجامعة موقعة من عميد الدرا�سات
العليا ،على �أن يو�ضح بها �أن الطالب مل تتم مناق�شة ر�سالته بع ُد ،ومل يكمل بع ُد متطلبات
التخرج� ،أو �إفاد ٍة مطبوع ٍة من موقع اجلامعة على الإنرتنت تبني حالة الطالب وتاريخها ،على
�أن تذيل بتوقيع الطالب ومن�سق الكلية على �صحة البيانات الواردة فيها.
»على الطلبة املتخرجني امل�سموح لهم بامل�شاركة ح�سب ال�ضوابط املبينة يف (ال�ضابط الثامن)
�أعاله �إرفاق �صورة خمتومة بختم (طبق الأ�صل) لوثيقة التخرج ،ويف حال ت�أخر �صدور وثيقة
التخرج يكتفى ب�إفادة ب�إكمال متطلبات التخرج موقعة من عميد القبول والت�سجيل �أو عميد
الدرا�سات العليا.

»

»
»
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»

»تعبئة ال�سرية الذاتية للطالب على نظام رفع امل�شاركات  ،وتكون خا�صة بالطالب الرئي�س يف
الأعمال امل�شرتكة.
»يف حال كون العمل املقدم م�شرتك ًا بني �أكرث من طالب فال يزيد عددهم عن خم�سة طالب،
وال بد من �إرفاق بيان ب�أ�سماء جميع امل�شاركني ،ون�سبة م�شاركة كل واحد منهم ،واجلزء الذي
ا�شرتك به ،وبيان ا�سم امل�شارك الرئي�س ،وتوقيع جميع امل�شرتكني باملوافقة على �صحة تلك
البيانات واملوافقة على امل�شاركة بالعمل يف امل�ؤمتر ،وتوقيع املن�سق على �صحة ذلك.
»املوافقة على من��وذج الإق��رار من قبل الطالب �أو الطالبة ،ال��ذي �سيكون متوفر ًا يف النظام
االلكرتوين لرفع امل�شاركات.
»يتوىل من�سقو الكليات مراجعة وتدقيق جميع املعلومات ال�شخ�صية املدخلة من قبل امل�شارك،
وقبول �أو رف�ض امل�شاركة بناء على �صحة املعلومات وتوفر ال�شروط  ،ويكون ذلك حتت م�سئوليتهم
ال�شخ�صية.
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�صورة للملتقى العلمي الطالبي الأول
تنبيهات

»

»
الملتقى العلمي الطالبي الثاني
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»
»
»

» تخ�ضع امل�شاركات للفح�ص من قبل متخ�ص�صني ،ومن قبل برنامج متخ�ص�ص يف
االقتبا�سات العلمية ،و�ستتم حما�سبة من يثبت �إخالله بالأمانة العلمية� ،أو تعمده
خمالفة ال�شروط ،و�سيحرم من امل�شاركة يف امل�ؤمتر  ،ويحال �إىل جلنة الت�أديب بكليته،
و�ست�سحب منه اجلائزة يف حال اكت�شاف املخالفة بعد �إعالن الفوز.
»�سيكون من معايري حتكيم امل�شاركة التي ي�شرتك فيها �أكرث من طالب مدى املنا�سبة بني
العمل املبذول يف امل�شاركة وعدد امل�شرتكني فيها.
»تعد الأعمال الفنية الفائزة بجوائز ملك ًا جلامعة جدة ،ولها توظيفها فيما تراه ،مع
االحتفاظ باحلقوق الأدبية لأ�صحابها.
»يف ح��ال ف��وز امل�شاركة امل�شرتكة ف��إن التكرمي ي��وم احلفل �سيكون للطالب ال��ذي قام
�شهادات ،ويقت�سمون اجلائزة
بتقدميها يف امل�ؤمتر  ،ويح�صل جميع امل�شاركني معه على
ٍ
املالية.
»يف امللتقى العلمي الطالبي الأول بجامعة جدة؛ يتم تقدمي ثالث جوائز فقط للم�شاركات
الفائزة ،ويتم �إعادة توزيع اجلوائز يف حال فوز م�شاركتني بنف�س الرتتيب (مثال :الأول،
والأول مكرر).

الحضور المستهدف

»
»
»
»
»

»معايل مدير اجلامعة.
»وكالء اجلامعات وعمداء الكليات.
»العمادات امل�ساندة.
»ح�ضور نخبة مميزة من وكالء و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة بجميع الفروع.
»طالب وطالبات جامعة جدة.
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معايل مدير اجلامعة يوجه بتبني الأفكار الرائدة ،وتقوم جامعة جدة بعقد �شراكات
متعددة ال�ستقطاب القدرات الطالبية املوهوبة واخلربات العلمية املتميزة
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الحملة اإلعالنية

الربو�شور والالفتات الإعالنية:
» »توزيع � 10آالف برو�شور يحمل ا�سم امللتقى و�شعار ال�شركات امل�شاركة من خالل
التوزيع اليدوي.
» »توزيع الالفتات الإعالنية التعريفية بامللتقى.
ال�صحف والتلفاز:
» »تت�ضمن الإع�لان يف ال�صحف املحلية والإلكرتونية �أو و�سائل التوا�صل الإعالمي
والقنوات التلفزيونية.

الملتقى العلمي الطالبي الثاني
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املواقع الإلكرتونية:
» »الإعالن يف املوقع الر�سمي للجامعة.
» »الإعالن يف املوقع الر�سمي لعمادة �ش�ؤون الطالب.
» »تد�شني املوقع الر�سمي للملتقى.
دليل امللتقى:
» »يحتوي الدليل على معلومات عن امللتقى وامل�شاركني فيه� ،إ�ضاف ًة �إىل الإعالنات
اخلا�صة بال�شركة الراعية وامل�شاركة ،و�سيتم توزيع ن�سخ جمانية على احل�ضور
والزوار يف امللتقى.

21

فرص الرعاية ومميزات الرعاة

الملتقى العلمي الطالبي الثاني
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يوفر امللتقى باقة من فر�ص الرعاية التجارية للجهات الراغبة يف امل�شاركة كراعي ،وذلك
على النحو التايل :
م�سمى الرعاية

القيمة املالية

راعي رئي�سي

 150.000ريال

راعي ذهبي

 100.000ريال

راعي ف�ضي

 50.000ريال

املميزات

�شعار مالزم ل�شعار امللتقى مع عبارة (�شريك �إ�سرتاتيجي)
رعاية اجلل�سة االفتتاحية
تنويه بارز حول الرعاية خالل التقدمي والرتحيب بامل�شاركني يف
اجلل�سات
رعاية لإ�صدارات العمادة
لقاء �صحايف مع الراعي �أو تلفزيوين
رعاية جل�سة عمل  /ور�شة عمل
عر�ض ت�سجيل م�صور عن �أن�شطة الراعي خالل فرتة اال�سرتاحة
عر�ض ت�سجيل م�صور عن �أن�شطة الراعي خالل فرتة اال�سرتاحة
لوحات رول �أب خا�صة مبنتجات ال�شريك موزعة يف مقر امللتقى
دعوات حل�ضور امللتقى وجميع فعالياته
�صفحات يف كتيب امللتقى (ن�شر � +إعالن)

م�ساحة لإقامة جناح خا�ص يف موقع انعقاد امللتقى وفق ال�شروط والأحكام

بطاقات الدعوة والت�سجيل وال�شهادات وبرامج حفل االفتتاح

�شا�شات البالزما املوزعة يف مقر امللتقى
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التكرمي من قبل راعي احلفل
اخللفيات للمتحدثني
اخللفيات للمتحدثني
الالفتات
الن�شرات
الإعالنات ( املطبوعة وامل�سموعة والإلكرتونية )
املوقع الإلكرتوين للملتقى
�إدراج ال�شعار يف موقع العمادة ك�شريك جناح
الن�شرات (الر�سائل) الإلكرتونية
و�سائل التوا�صل االجتماعي
املطبوعات
و�سائل الدعاية

الرئي�سي

الذهبي

الف�ضي

الرعاية

ال�ضيافة
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تواريخ مهمة

الملتقى العلمي الطالبي الثاني
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احلدث

من تاريخ

�إىل تاريخ

فتح النظام للم�شاركات

1438/6/1هـ

1438/7/10هـ

حتكيم امل�شاركات

1438/7/11هـ

1438/7/20هـ

انعقاد امللتقى

1438/8/11هـ

1438/8/15هـ

تكرمي الفائزين

1438/8/21هـ

امللتقى العلمي الطالبي الثاين
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يف رحاب جامعة جدة
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