 -1أن تتفق مجيع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية  ،واألنظمة والتقاليد املرعية  ،ابململكة العربية السعودية .
 -2أن ال يتعارض حمتوى املشاركة مع أهداف وزارة التعليم وغاايهتا .
 -3أن يكون موضوع املشاركة املقدمة ضمن موضوعات حماور املؤمتر وفعالياته .
 -4التقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل من الفعاليات املصاحبة .
 -5أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب أو الطلبة الذين تقدموا هبا  ،وأن ختلو من أي ٍ
شيء خيل ابألمانة العلمية
أو ينتقص من احلقوق الفكرية لآلخرين .
 -6أن يتم ترشيح مشاركة الطالب من قبل منسق اجلامعة أو الكلية املعتمد لدى الوزارة  ،من خالل نتائج اللقاء العلمي املقام
داخل اجلامعة أو الكلية  ،وضمن األعداد املتاحة لكل جامعة أو كلية  ،وال تقبل أي مشاركات من أي جامعة أو كلية ال
تقيم لقاء علمياً تنافسياً بداخلها يدعى إليه ممثل عن الوزارة .
 -7أن ال تكون املشاركة املقدمة قد متت املشاركة هبا يف مؤمترات سابقة أو مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة علمية أو يف
مؤمتر سابق داخل اململكة أو خارجها  ،أو حصلت على جائزة حملية أو إقليمية أو دولية سوى جوائز اللقاءات العلمية
داخل جامعة الطالب .
ويُستثىن مسار االبتكارات من بع جوانب هذا الشرط  ،فيمكن للطالب التقدم مبشاركته االبتكارية وإن سبق له املشاركة
هبا يف معارض حملية أو دولية ما مل حيصل على جائزة عليها  ،فإن كان االبتكار حاصالً على جائزة فال ميكن املشاركة به
يف املؤمتر إال يف حالة إجراء تطوير أو تعديل جوهري عليه .
 -8أن يكون املشارك من الطلبة املقيدين يف إحدى اجلامعات أو الكليات السعودية  ،احلكومية أو األهلية  ،هلذا العام اجلامعي
احلايل (1437-1436هـ) يف مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس أو الزمالة أو املاجستري أو الدكتوراه  ،أو يكون من خرجيي
املرحلة اجلامعية يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي املاضي (1436-1435ه) .
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ويُستثىن من ذلك مسار مشاريع صناعة األعمال يف حمور صناع األعمال  ،ومسار االبتكار  ،فتقبل املشاركات فيهما من
الطلبة املنتظمني خالل هذا العام الدراسي 1437-1436هـ  ،ومن اخلرجيني يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا
بشرط أن يكون خترجه خالل العامني الدراسيني املاضيني 1435-1434هـ و 1436-1435هـ .
 -9أ -على طلبة البكالوريوس إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة من عميد القبول والتسجيل  ،أو إفادة مطبوعة
وخمتومة من موقع اجلامعة على اإلنرتنت تبني 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 على
إفادة
بعد  ،ومل يكمل ُ
هبا أن الطالب مل تتم مناقشة رسالته ُ
اإلنرتنت تبني حالة الطالب واترخيها  ،على أن تذيل بتوقيع الطالب ومنسق اجلامعة على صحة البياانت الواردة فيها.

ج -على الطلبة املتخرجني املسموح هلم ابملشاركة حسب الضوابط املبينة يف (الضابط الثامن) أعاله إرفاق صورة خمتومة خبتم
(طبق األصل) لوثيقة التخرج  ،ويف حال أتخر صدور وثيقة التخرج يكتفى إبفادة إبكمال متطلبات التخرج موقعة من
عميد القبول والتسجيل أو عميد الدراسات العليا .
 -11تعبئة السرية الذاتية للطالب على نظام رفع املشاركات  ،وتكون خاصة ابلطالب الرئيس يف األعمال املشرتكة .
 -11يف حال كون العمل املقدم مشرتكاً بني أكثر من طالب فال يزيد عددهم عن مخسة طالب  ،وال بد من إرفاق بيان أبمساء
مجيع املشاركني  ،ونسبة مشاركة كل واحد منهم  ،واجلزء الذي اشرتك به  ،وبيان اسم املشارك الرئيس  ،وتوقيع مجيع
املشرتكني ابملوافقة على صحة تلك البياانت واملوافقة على املشاركة ابلعمل يف املؤمتر  ،وتوقيع املنسق على صحة ذلك .
 -12املوافقة على منوذج اإلقرار من قبل الطالب أو الطالبة  ،الذي سيكون متوفراً يف النظام االلكرتوين لرفع املشاركات .
 -13يتوىل املنسق اجلامعي مراجعة وتدقيق مجيع املعلومات الشخصية املدخلة من قبل املشارك  ،وقبول أو رف
على صحة املعلومات وتوفر الشروط  ،ويكون ذلك حتت مسئوليته الشخصية .
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املشاركة بناء

 -1ختضع املشاركات للفحص من قبل متخصصني  ،ومن قبل برانمج متخصص يف االقتباسات العلمية  ،وستتم حماسبة من
يثبت إخالله ابألمانة العلمية  ،أو تعمده خمالفة الشروط  ،وسيحرم من املشاركة يف املؤمتر  ،وحيال إىل جلنة التدديب اجامعته
 ،وستسحب منه اجلائزة يف حال اكتشاف املخالفة بعد إعالن الفوز .
 -2آخر موعد لرفع املشاركات من قبل الطلبة  ،وأتكيدها هنائياً من قبل منسقي اجلامعات هو هناية الدوام الرمسي ليوم األحد

1437/8/8ه .
 -3سيكون من معايري حتكيم املشاركة اليت يشرتك فيها أكثر من طالب مدى املناسبة بني العمل املبذول يف املشاركة وعدد
املشرتكني فيها .
 -4تعد األعمال الفنية الفائزة اجوائز ملكاً لوزارة التعليم  ،وهلا توظيفها فيما تراه  ،مع االحتفاظ ابحلقوق األدبية ألصحاهبا .
 -5يف حال فوز املشاركة املشرتكة فإن التكرمي يوم احلفل سيكون للطالب الذي قام بتقدميها يف املؤمتر  ،وحيصل مجيع املشاركني
ٍ
شهادات  ،ويقتسمون اجلائزة املالية .
معه على
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حيوي املؤمتر ثالثة حماور رئيسة وفعاليات مصاحبة كالتايل :
احملور األول  :صناعة األعمال  ،ويتضمن مسارين :
 -1الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال .
 -2مشاريع صناعة األعمال .

احملور الثاين  :األحباث  ،ويتضمن هذا احملور أربعة مسارات :
 -1مسار (حلول ورؤى) ملعاجلة قضااي جمتمعية .
 -2مسار العلوم األساسية واهلندسية .
 -3مسار العلوم الصحية .
 -4مسار العلوم اإلنسانية واالجتماعية .
احملور الثالث  :االبتكار واملشاريع الصغرية وخدمة اجملتمع  ،ويتضمن هذا احملور مخسة مسارات :
 -1مسار االبتكار .
 -2مسار املشاريع الصغرية .
 -3مسار اخلدمة اجملتمعية .
 -4مسار األفالم التوعوية املتعلقة بقضااي اجملتمع .
 -5مسار (حلول ورؤى تطبيقية) ؛ للتطبيقات اهلادفة إىل معاجلة مشكالت حمددة  ،ويتضمن فرعني :
أ -التطبيقات الرحبية .
ب -التطبيقات التطوعية .
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الفعاليات املصاحبة  ،وتشمل اآليت :
 -1اإللقاء  :ويتضمن فرعني مها :
• اخلطابة .

• (اشرحها) .
 -2األعمال الفنية ( :اخلط العريب– التصوير الضوئي– الرسم التشكيلي– التصوير التشكيلي– الكاريكاتري– الفن
الرقمي)  ،وتتضمن هذه الفعالية مسارين :
• املسار العام  ،ويكون غري حمدد املوضوعات .
• املسار اخلاص بقضااي حمددة يتم طرحها .
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احملور األول  :صناعة األعمال

تضطلع األعمال الصغرية واملتوسطة بدور يف غاية األمهية يف دعم التنمية االقتصادية وهتيئة سوق العمل الستيعاب األعداد
املتزايدة من الباحثني عن العمل  ،وتتمتع الشركات الصغرية واملتوسطة بقدرة أكرب على خلق وتوفري فرص العمل واحلد من

معدالت البطالة مقارنة ابلشركات الكبرية .
ُّ
وتعد الشركات الصغرية واملتوسطة رافداً مهماً من روافد التنمية االقتصادية على مستوى العامل  ،وحمركاً ودافعاً لعجلة االقتصاد
 ،وأصبح االهتمام هبا توجهاً اسرتاتيجياً لدى العديد من الدول ومؤشراً على معدل التقدم االقتصادي .
وتسعى وزارة التعليم من خالل االهتمام ب ـ (صناعة األعمال) إىل حتقيق هذا اهلدف التنموي  ،وحتقيق االحرتاف املهين عن
لصناع األعمال من الطالب والطالبات  ،تكون قادرة على حتقيق اهلدف
طريق بناء منظومة وطنية متكاملة ودائمة وداعمة ُ
األمسى من التعليم  ،وهو حتويل املعرفة املكتسبة من املناهج الدراسية إىل قيمة اقتصادية  ،يكون هلا دور أساسي ٍ
ومتنام يف قطاع
األعمال  ،كما هتدف إىل غرس ثقافة العمل احلر واإلنتاج وتوليد فرص العمل  ،وتعزيز مفهوم التحول من مرحلة التعليم إىل
مرحلة التعلم  ،وتؤمن الوزارة أن مراحل الدراسة اجلامعية تعترب الزمان واملكان املناسب لنشر مفهوم صناعة األعمال لدى الطالب
وإثراء اجلانب املعريف والتدهيلي لتطوير األعمال  ،يضاف إىل ذلك حتفيز القطاع اخلاص ورأس املال اجلريء ( Venture
 )Capitalعلى املشاركة يف متويل األفكار الرايدية  ،والتعاون والتكامل يف سبيل تعزيز اإلبداع والفكر الرايدي  ،مما يسهم يف
تعزيز البحث والتطوير املنتهي ابملنتجات االقتصادية ذات القيمة املضافة يف اجملتمع واالقتصاد الوطين يف املراحل اجلامعية ،
وتفعيل دور مؤسسات التعليم لالستثمار يف خمرجاته املعرفية .
ويف هذا اإلطار أييت طرح الوزارة لصناعة األعمال حموراً أساسياً من حماور املؤمتر الطاليب ؛ لرتسخ مفهوم صناعة األعمال ،
وتعزز قدرات الطالب والطالبات على بناء مشروعاهتم وأعماهلم الفاعلة يف سوق العمل .
ويقدم املشارك يف هذا احملور مشروعاً مكتوبً مستوفياً للشروط يف أحد املسارين التاليني :
املسار األول  :الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال .
التوصيف :

يهدف مسار الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال إىل استقطاب األفكار الرايدية القابلة للتطبيق والتحويل إىل واقع يف اجملال
التجاري أو الصناعي  ،ونشر وتعزيز ثقافة اإلبداع بني الطالب .
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الشروط واملواصفات اخلاصة بلفكرة املتميزة يف صناعة األعمال :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف الفكرة املتميزة يف صناعة األعمال ما يلي :

 -1أن تكون املشاركة إبداعية  ،والفكرة جديدة .

 -2أن تكون رايدية ختدم االقتصاد املعريف .
 -3أن تكون الفكرة نواة ملشروع قابل للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي ميكن تسويقه يف اجملتمع .
 -4تقدمي تقرير متكامل يوضح خطة العمل وماهية املشروع ومدى قابليته للتطبيق  ،مع دراسة جلدواه االقتصادية  ،واملقرتحات
التطبيقية لتحقيق اإليرادات  ،والتوقعات املالية والتسويقية املستقبلية  ،وأثر املشروع االجتماعي  ،والوقت املتوقع لتحويل
الفكرة إىل واقع عملي  ،وحتديد السوق املستهدف ابملشروع  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد
املشاركني .
 -5أن يكتب التقرير بشكل جيد وبلغة سليمة  ،وال يزيد مبالحقه وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة
الغالف وفيها عنوان املشروع  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير بعد ذلك العناصر املذكورة أعاله  ،وال يذكر
اسم الطالب وال جامعته  ،وال مشرفه  ،وال ما يشري إليه يف التقرير  ،وميكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية ،
وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس
اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة
العربية هو ) (Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو (TIMES NEW
) ROMANمقاس . 14
 -6أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .
 -7أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .
 -8كل امللفات املطلوب رفعها يرفع منها عرب املوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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املسار الثاين  :مشاريع صناعة األعمال .
التوصيف :

يهدف مسار مشاريع صناعة األعمال إىل عرض جتارب انجحة متت ابلفعل يف اجملال التجاري أو الصناعي  ،ونشر وتعزيز

ثقافة اإلبداع وصناعة األعمال بني الطالب والباحثني  ،واكتشاف املواهب والطاقات اليت ميتلكها الطلبة يف هذا اجملال ،
واستغالهلا وتوظيفها يف حل مشكالت على أرض الواقع  ،أو تطوير منتجات وخدمات يكون اجملتمع حباجة إليها  ،وتعزيز
التواصل مع القطاع اخلاص  ،وتقوية قيم الرايدة االجتماعية  ،وتطوير خمرجات التعليم  ،وإثراء الساحة األكادميية  ،وتنمية
االقتصاد املعريف الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة .
الشروط واملواصفات اخلاصة مبشاريع صناعة األعمال :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مشاريع صناعة األعمال ما يلي :

 -1أن تكون املشاركة إبداعية  ،وحتمل فكرًة جديد ًة  ،أو فكرةً مطورة لفكرة سابقة .

 -2أن تكون رايدية ختدم االقتصاد املعريف .
 -3أن يكون املشروع قد مت تطبيقه وحتويله إىل منوذج عملي ومت تسويقه .
 -4إذا كان املشروع قد حصل على دع ٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة  ،أو كان هناك حقوق يف املشروع أو الفكرة
ألي جهة أخرى  ،فال بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة على مشاركة املشروع يف املؤمتر .
 -5أن يقدم املشارك تقريراً متكامالً يوضح خطة العمل وماهية املشروع وتطبيقه  ،مع دراسة جلدواه االقتصادية  ،واملمارسات
التطبيقية لتحقيق اإليرادات  ،والقيمة املالية والتسويقية املستقبلية  ،وأثر املشروع االجتماعي  ،وأعداد املوظفني يف املشروع
 ،ومتوسط العائد املايل عليهم  ،وماهية االحتياج الفعلي هلم  ،والوقت املبذول يف حتويل املشروع إىل واقع عملي  ،والسوق
الذي مت استهدافه ابملشروع  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق (صناع األعمال) يف املشروع حال تعدد املشاركني .
 -6أن يكتب التقرير بشكل جيد وبلغة سليمة  ،وال يزيد مبالحقه وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة
الغالف وفيها عنوان املشروع  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير بعد ذلك العناصر املذكورة أعاله  ،وال يذكر
اسم الطالب وال جامعته  ،وال مشرفه  ،وال ما يشري إليه يف التقرير  ،وميكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية ،
وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس
اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة
8

العربية هو ) (Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو (TIMES NEW
) ROMANمقاس . 14
 -7أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .
 -8أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .
 -9كل امللفات املطلوب رفعها يرفع منها عرب املوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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احملور الثاين  :األحباث العلمية

توصيف مسارات األحباث العلمية :
يقدم املشارك حبثاً مستوفياً لشروط البحث العلمي وخصائصه  ،ضمن املسارات التالية :

 -1مسار (حلول ورؤى) ملعاجلة قضااي جمتمعية  ،تطرح من قبل الوزارة بشكل خمتصر مبدئياً  ،ويتم التوسع فيه مستقبالً .
 -2مسار العلوم الصحية  ،ويتضمن الطب واجلراحة والعلوم الطبية والصيدلة والتمري

وحنوها .

 -3مسار العلوم األساسية واهلندسية  ،ويتضمن العلوم البحتة واهلندسة وعلوم احلاسب اآليل والتقنية احليوية والزراعة وحنو
ذلك .

 -4مسار العلوم اإلنسانية  ،ويتضمن علوم الشريعة والثقافة اإلسالمية واآلداب واللغات والرتبية والعلوم االجتماعية وعلوم
اإلدارة واالقتصاد وحنو ذلك .

الشروط واملواصفات اخلاصة بألحباث العلمية :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف حماور األحباث العلمية ما يلي :

 -1االلتزام اجميع قواعد البحث العلمي  ،وخباصة ما يتعلق ابإلحالة على املراجع العلمية .
 -2أن يُكتب البحث ابللغة العربية أو اإلجنليزية  ،مع االلتزام ابلكتابة بلغة سليمة .

 -3أن ال تزيد صفحات البحث العلمي عن  21صفحة شامل ًة للمراجع واملالحق والفهارس  ،على أن يشتمل على األمور
املشاركة  ،صفحة مستخلص البحث  ،املقدمة  ،مشكلة الدراسة  ،أهداف الدراسة
التالية  :صفحة الغالف وهبا عنوان َ
 ،مواد وطرق البحث  ،املناقشة  ،النتائج والتوصيات  ،اخلالصة  ،املراجع العلمية  ،الفهارس  ،ويرفع ذلك يف ملف مستقل

 ،وال يذكر اسم الطالب وال جامعته  ،وال مشرفه  ،وال ما يشري إليه يف هذا امللف .
 -4أن يكتب ملخص للبحث ال يزيد عن  251كلمة  ،ويتضمن  :املقدمة ومشكلة الدراسة واملنهج املتبع للدراسة  ،وملخص
النتائج  ،وأهم التوصيات  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

 -5أن يُراعى يف األوراق العلمية اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .
 -6االلتزام يف مسار حلول ورؤى ابملواضيع املطروحة .
 -7أن تكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس
اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف البحوث املقدمة ابللغة
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العربية هو ) (Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف البحوث املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو (TIMES NEW
) ROMANمقاس . 14
 -8كل امللفات املطلوب رفعها يرفع منها عرب املوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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احملور الثالث  :االبتكار واملشاريع الصغرية وخدمة اجملتمع
يتضمن هذا احملور مخسة مسارات متنوعة وهي كالتايل :

أوالً  :مسار االبتكار

التوصيف :

االبتكار ( ، )INNOVATIONواالخرتاع ( ، )INVENTIONواإلبداع (، )CREATIVITY
واالكتشاف ( ، )DISCOVERYهي من املفاهيم اليت يسهل إدراكها  ،ويصعب االتفاق على تعريفها .

ولعل املفهوم األمشل من املفاهيم األربعة هو مفهوم اإلبداع الذي يعرف لغ ًة بـ "عدم النظري"  ،ويعرف اصطالحاً كمفهوم واسع
حموره "الفكرة"  ،فالعملية اإلبداعية هي إطالق العنان إلمكاانت العقل للوصول إىل أفكار جديدة خارجة عن املدلوف ،
فاإلبداع إذاً هو نشاط ذايت ليس من السهل قياسه  ،أما االبتكار فيمكن قياسه بوصفه جتسيداً لفكرة جديدة  ،وحتويالً هلا إىل

منتج ذي قيمة يف أحد جماالت التقنية أو اخلدمات أو األعمال  ،ويتفق االخرتاع واالبتكار يف شرط األصالة حيث أن االخرتاع
يُعىن إبنتاج أشياء جديدة تظهر ألول مرة  ،أما االبتكار فهو تقدمي حلول مبتكرة لبع املشكالت القائمة  ،إما يف املنتجات
أو اخلدمات أو اإلجراءات والعمليات  ،ويشمل أيضاً التطوير النوعي املستحدث يف منتج قد يكون موجوداً من قبل .
وحيظى االبتكار ابألمهية الكربى لدوره املباشر يف تسريع وترية عجلة االقتصاد ؛ لكون املنتج االبتكاري يفرتض أن تكون له
قيمة مضافة يف قطاعات الصناعة أو التقنية أو اخلدمات أو األعمال  ،وتكمن أمهيته كذلك يف كونه نقطة انطالق بديهية لرواد
األعمال لالستثمار يف املنتج االبتكاري وفرصة استثمارية للمؤسسات القائمة لالستفادة من استخدامه أو تسويقه لتحقيق
مميزات تنافسية بقطاع األعمال .

ومن هذا املنطلق تبنت وزارة التعليم الرتكيز على حمور االبتكار  ،لنشر ثقافة يف غاية األمهية بني طالب وطالبات التعليم  ،وهي
مدركة يف تنمية االقتصاد الوطين .
العمل على أن تكون االبتكارات ذات إسهامات َ

ولالبتكارات واالخرتاعات مراحل رئيسة هي :

 املرحلة األوىل  :وهي مرحلة التفكري اليت تنتج "الفكرة" املتميزة اليت يستند إليها املبتكر .
 املرحلة الثانية  :وهي مرحلة الفعل اليت تُقدم "املنتج" الذي يتجسد يف حقول التقنية اجهاز يُؤدي وظيفة مطلوبة  ،أو
أسلوب فين حياكي اجلهاز املستهدف صنعه  ،والذي يتمثل يف احلقول اإلنسانية مبوضوع مكتوب يُعاجل قضية مثرية لالهتمام
بطريقة مبتكرة .
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 أما املرحلة الثالثة  :فهي مرحلة نقل املنتج إىل "السوق" لتعميم الفوائد اليت يُقدمها إىل من حيتاجها .
ُ
 وتشمل املرحلة الرابعة  :النتائج  ،ونعين هبا "األثر" الذي يُقدمه املبتكر والعطاء الذي يُسهم فيه .
وميكن للمشاركني تقدمي مشاركاهتم بدءاً من هناية املرحلة الثانية فما بعد  ،مع توضيح املقرتحات اخلاصة بملراحل املستقبلية
لالبتكار أو االخرتاع .

الشروط واملواصفات اخلاصة مبسار االبتكار :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار االبتكار ما يلي :
 -1أصالة الفكرة وجدهتا واحتواؤها على حس إبداعي .
 -2االهتمام ابجلانب التقين للفكرة .
 -3أن حيمل االبتكار فكرة جديدة  ،أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة .

 -4أن يكتب الطالب بشكل جيد وبلغة سليمة تقريراً عن مشروع االبتكار ال يزيد مبالحقه وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي
التقرير على صفحة الغالف وفيها عنوان االبتكار أو براءة االخرتاع  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يبدأ التقرير بعد ذلك
بفكرة املشروع االبتكاري أو املنتج  ،وهدفه بوضوح ومواده واستخدامات كل مادة  ،مث منهجية العمل التفصيلية يف
املشروع مرتبة على حنو منطقي  ،كما حيتوي التقرير على الرسومات الالزمة  ،وصورة لنموذج االبتكار ملونة وذات درجة
وضوح عالية  ،ويف حال كون املشاركة وصلت إىل املرحلة الثالثة أو الرابعة فال بد أن يتضمن التقرير عالوًة على ما سبق
توضيحاً ملاهية املنتج أو اخلدمة الذي نشد عن االبتكار  ،وخطة التمويل والتسويق  ،وجدوى املشروع االقتصادية ،
والتوقعات امل الية والتسويقية املستقبلية  ،وأثر املشروع االجتماعي  ،وحتديد السوق املستهدف ابملشروع  ،ومهمة كل عضو
ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني  ،وال يذكر اسم الطالب وال جامعته  ،وال مشرفه  ،وال ما يشري إليه يف التقرير ،
وميكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )WordمقاسA4
 ،على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن
يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية هو ) (Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة
ابللغة اإلجنليزية هو ) (TIMES NEW ROMANمقاس . 14
 -5إذا كان االبتكار قد حصل على دع ٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة  ،أو كان هناك حقوق يف املشروع أو الفكرة
ألي جهة أخرى  ،فال بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة على مشاركة املشروع يف املؤمتر .
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 -6إرفاق براءة االخرتاع من اجلهة املاحنة هلا إن وجدت .
 -7أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .
 -8أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .
 -9كل امللفات املطلوب رفعها يرفع منها عرب املوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
اثنياً  :مسار املشاريع الصغرية
التوصيف :

يهدف هذا املسار إىل دعم مشاريع الشباب الناشئة وبث روح املبادرة االستثمارية يف نفوسهم  ،وحتفيزهم لالستمرار يف تطوير
أفكارهم اإلبداعية  ،وحتويلها إىل واقع .
واملشروع الصغري هو  :مشروع ال يعتمد على الكثافة التكنولوجية بوجه عام  ،فاحلرفية هي األساس يف قيامه غالباً  ،وعدد

العمالة فيه ال يزيد عن مخسة أفراد يف أكثر األحوال  ،كما أنه ال حيتاج إىل رأس مال كبري  ،وابلتايل فهو يعتمد على التدفقات
النقدية الرحبية املباشرة الستمراره  ،وال يوجد فيه انفصال بني امللكية واإلدارة غالباً  ،وتتسم منتجاته ابلبساطة واحمللية ؛ ذلك
أن هدفه تغطية احتياجات للبيئة احمللية  ،وقد يكون التصدير خطوة الحقة .
وحيتاج املشروع الصغري لتحقيق أهدافه إىل عوامل منها  :الكفاءة اإلدارية والفنية  ،وحتديد أسلوب العمل  ،وفاعلية وظائف
املشروع من تسويق وشراء وإنتاج وحتويل وغري ذلك .
وقد تنامى االهتمام ابملشاريع الصغرية يف العامل بسبب دورها احملوري يف اإلنتاج والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار .
خصائص ومميزات املشروعات الصغرية :
 -1مالك املشروع هو مديره  ،فهو الذي يتوىل اإلدارة والعمليات الفنية .
 -2االعتماد على املوارد احمللية األولية  ،خلف الكلفة اإلنتاجية .
 -3اخنفاض حجم رأس املال الالزم إلنشاء املشروعات الصغرية وذلك يف ظل اخنفاض مقدار مدخرات املستثمرين يف املشروعات
الصغرية  ،وهذا ما جيعل هذه املشروعات مناسبة لفئة الطلبة اجلامعيني .
 -4املرونة واملقدرة على االنتشار .
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 -5قد تتحول املشروعات الصغرية إىل مشروعات كبرية مستقبالً إذا وجدت الدعم وحتولت من احمللية إىل التصدير  ،وجرت
عليها أيدي التطوير .
 -6متتاز هذه املشروعات حبماسة مجيع العاملني للعمل ؛ ألن النجاح هو مصلحة مشرتكة بشكل أكثر ظهوراً من املشروعات
الكبرية .
 -7يسهم هذا النوع من املشروعات يف تطوير وتنمية املناطق الصغرية .
 -8تعترب هذه املشاريع من أهم اجملاالت اخلصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار اخلالقة  ،كما أهنا تشكل ميداانً لتطوير املهارات
اإلدارية والفنية واإلنتاجية والتسويقية .
الشروط واملواصفات اخلاصة مبسار املشاريع الصغرية :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار املشاريع الصغرية ما يلي :

 -1أن يكون املشروع قد مت تطبيقه وتسويقه يف اجملتمع السعودي .
 -2إذا كان املشروع قد حصل على دع ٍم مايل من أي جهة ماحنة خارج اجلامعة  ،أو كان هناك حقوق يف املشروع أو الفكرة
ألي جهة أخرى  ،فال بد من إرفاق خطاب موافقة من اجلهة املاحنة على مشاركة املشروع يف املؤمتر .
 -3أن يقدم املشارك تقريراً متكامالً يوضح خطة العمل وماهية املشروع ورأس ماله وعدد موظفيه  ،مع دراسة جلدواه االقتصادية
 ،واملمارسات التطبيقية لتحقيق اإليرادات  ،والقيمة املالية والتسويقية املستقبلية  ،وأثر املشروع االجتماعي  ،والوقت
املبذول يف حتويله إىل واقع عملي  ،والسوق الذي مت استهدافه ابملشروع  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال
تعدد املشاركني  ،وخطط التطوير والتوسع املستقبلية إن وجدت .
 -4أن يكتب التقرير بشكل جيد وبلغة سليمة  ،وال يزيد مبالحقه وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة
الغالف وفيها عنوان املشروع  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير بعد ذلك العناصر املذكورة أعاله  ،وال يذكر
اسم الطالب وال جامعته  ،وال مشرفه  ،وال ما يشري إليه يف التقرير  ،وميكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية ،
وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس
اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة
العربية هو ) (Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو (TIMES NEW
) ROMANمقاس . 14
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 -5أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .
 -6أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .
 -7كل امللفات املطلوب رفعها يرفع منها عرب املوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
اثلثاً  :مسار اخلدمة اجملتمعية
التوصيف :

يقصد ابخلدمة اجملتمعية اإلسهامات واألنشطة غري الرحبية اليت يقدمها فرد أو جمموعة وتؤدي إىل تنمية اجملتمع وحتقيق بع
أهدافه  ،وحل بع مشكالته  ،يف كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية .
وهتدف املسابقة إىل عرض جتارب واقعية انجحة خلدمة قضااي اجملتمع احمللي املختلفة من قبل الطالب والطالبات  ،وتعتمد
املسابقة على إبراز النشاطات القائمة على فكرة التطوع واملشاركة والتعاون والشفافية وااللتزام  ،دون النشاطات اإللزامية أو
الرحبية .
كما هتدف املسابقة إىل نشر وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي والتطوعي بني الطلبة  ،وتقوية قيم التواصل االجتماعي واملسؤولية
اجملتمعية  ،واكتشاف القدرات والطاقات اليت ميتلكها الطلبة  ،والعمل على استغالهلا بتفعيل أدوارهم خلدمة اجملتمع احمللي ،
وحماولة إكساهبم املعارف واملهارات احلياتية املختلفة الالزمة لتعزيز التواصل مع اجملتمع احمللي ومؤسساته املختلفة .
الشروط واملواصفات اخلاصة مبسار اخلدمة اجملتمعية :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار اخلدمة اجملتمعية ما يلي :
 -1أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع احمللي  ،ويظهر هلا أثر على الشرحية املستهدفة .
 -2أن تكون املشاركة واقعية وقابلة للقياس .
 -3أن تكون املشاركة إبداعية وحتمل فكرة مبتكرة  ،أو فكرة مطورة عن فكرة سابقة .
 -4أن ال تكون املشاركة جمرد فكرة  ،بل ال بد أن يتم تطبيقها عملياً  ،وتوثيقها كتابياً  ،وابلتصوير الفوتوغرايف  ،والتصوير عرب

الفيديو .
 -5أن يكتب الطالب تقريراً عن مشاركته بشكل جيد وبلغة سليمة  ،ويضمنه الصور الفوتوغرافية اليت توثق التطبيق العملي
لفكرة املشاركة  ،وال يزيد التقرير مبالحقه وصوره عن  21صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة الغالف وفيها عنوان اخلدمة
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اجملتمعية  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير بعد ذلك خطة العمل  ،وماهية املشروع  ،واترخيه منذ كان فكرًة
إىل أن مت تطبيقه عملياً  ،مع بيان أثر املشروع االجتماعي  ،وحتديد املستهدفني ابملشروع  ،وإرفاق اإلحصاءات والرسوم
البيانية ذات العالقة  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني  ،وال يذكر اسم الطالب وال جامعته
 ،وال مشرفه  ،وال ما يشري إليه يف التقرير  ،وميكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة
احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، A4على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اهلامش  2.5سم من
مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية
هو ) (Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو (TIMES NEW
) ROMANمقاس . 14
 -6أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  251كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .
 -7أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .
 -8كل امللفات املطلوب رفعها يرفع منها عرب املوقع نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
رابعاً  :مسار األفالم التوعوية املتعلقة بقضااي اجملتمع
التوصيف :

يعد الفيلم التوعوي من أساليب معاجلة الواقع الفعالة ؛ إذ حيتوي على ك ٍم من احلقائق العلمية أو التارخيية أو االجتماعية ،
وتتميز األفالم التوعوية عن غريها من األفالم أبهنا ال تصنع للرتفيه  ،بل تعترب يف كثري من األحيان مادة علمية يرجع إليها يف
الدراسات واألحباث  ،ويعد الفيلم التوعوي القصري أحد أنواع األفالم الواثئقية املعروفة عاملياً هبذا االسم  ،ويعتمد الفيلم التوعوي
القصري على الدقة والوضوح يف اهلدف والرتكيز واختزال املعلومات دون اإلخالل ابحملتوى  ،وال بد لنجاحه من أن حيقق املعايري
التالية  :اإلمتاع  ،واإلقناع  ،واإلبداع .
وهتدف وزارة التعليم من خالل إاتحة الفرصة للطلبة ابلتنافس يف هذا اجملال إىل تعزيز احلس الفين واإلبداع لدى الطالب
والطالبات  ،ودفعهم إىل استغالل طاقاهتم يف إنتاج أفالم توعوية متميزة تعاجل بع املشكالت اجملتمعية اليت خيتاروهنا أبنفسهم
 ،واكتشاف املواهب والطاقات اليت ميتلكها الطالب والباحثون يف التعليم يف جمال االحرتاف اإلعالمي بشكل عام واألفالم
التوعوية بشكل خاص  ،واستغالل طاقات الطالب والباحثني يف التعليم حلل املشكالت على أرض الواقع  ،وتوفري مكتبة
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تصويرية وطنية من إبداع الطلبة تساهم يف نشر الوعي اجملتمعي وترسيخه  ،وتصحيح األخطاء الدينية والعلمية والسلوكية
والصحية واالجتماعية الشائعة .
ومن أمثلة األفالم التوعوية القصرية املسهمة يف حل قضااي اجملتمع  :األفالم املتعلقة بتعزيز قيم االنتماء والوالء للدين والوطن
 ،وتصحيح سلوك السائقني يف الطريق  ،وتصحيح العادات الضارة غري الصحية يف تناول الطعام  ،واألفالم املتعلقة ابحملافظة
على املرافق العامة ونظافتها  ،ومكافحة العنف ضد األطفال  ،وغري ذلك .
الشروط واملواصفات اخلاصة مبسار األفالم التوعوية املتعلقة بقضااي اجملتمع :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مسار األفالم التوعوية ما يلي :
 -1أن يطرح الفيلم موضوعاً ذا أمهية اجتماعية  ،وحيمل فكرة توعويةً ذات قيمة  ،ويقدم حمتوى خمتلفاً عن املدلوف يثري النقاش
والتساؤالت  ،على أسس علمية واقعية وصحيحة .
 -2أن يكون يف الفيلم ما جيعله يستحوذ على اهتمام املشاهد منذ البداية عن طريق الصورة واملوضوع والصوت  ،وأن يكون
من شدنه أن يعمل على حتفيز املشاهد على التفكري يف اختاذ إجراءات عملية تساعد يف حل املشاكل املطروحة يف الفيلم.
 -3أن يعرض املشارك احلقائق حبيادية اتمة دون إبداء رأيه الشخصي .
 -4أن تتالءم املعلومات الواردة يف الفيلم التوعوي مع الواقع دون تشويه أو مبالغة .
 -5أن ال يكون يف صور الفيلم وال صوتياته ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية .
 -6أن ال تزيد مدة الفيلم عن سبع دقائق .
 -7أن يكتب املشارك ورقة واحدة ابللغة العربية على برانمج وورد  ،نوع اخلط ) ، (Traditional Arabicحجم اخلط
 ، 16على مسافة سطر ونصف  ،متضمنة تفاصيل الفيلم ( ،الفكرة الرئيسة  ،واهلدف  ،وملخص الفيلم  ،واملدة)  ،ويرفع
منه عرب النظام االلكرتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
 -8يف حال ترشح الفيلم فإنه سيعرض يف املعرض املصاحب للمؤمتر .
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خامساً  :مسار (حلول ورؤى تطبيقية) :
التوصيف :

يهدف املسار إىل إجياد حلول عملية تطبيقية لبع

قضااي ومشكالت اجملتمع واليت يتم حتديدها من قبل الوزارة وذلك إبحدى

املسارات السابق طرحها كاالبتكار واملشاريع الصغرية واألفالم التوعوية واخلدمة اجملتمعية .
ويتضمن هذا املسار فرعني :
أ -التطبيقات الرحبية  :وذلك أن يكون اهلدف من تلك احللول هو حل املشكلة مع عوائد مادية من خالله .
ب -التطبيقات التطوعية  :وذلك أن يكون اهلدف من تلك احللول هو تنمية العمل التطوعي دون أي عوائد مادية تعود على
القائمني به .

الشروط واملواصفات اخلاصة مبسار (حلول ورؤى تطبيقية) :
ختضع األعمال املقدمة يف هذا املسار إىل الشروط اخلاصة بكل طريقة حل من احللول املذكورة سابقاً .
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الفعاليات املصاحبة للمؤمتر

الفعالية األوىل  :اإللقاء  ،ويتضمن فرعني مها :

الفرع األول  :اخلطابة :
التوصيف :

تسعى وزارة التعليم عرب هذه الفعالية إىل تعزيز قيمة الفصحى يف نفوس الطالب والطالبات  ،واستكشاف املهارات اخلطابية
واإللقائية لديهم من خالل إذكاء روح التنافس يف إطار ِ
اللغة الفصيحة  ،واألدب الرفيع  ،كما هتدف إىل الرقي مبستوى التحدث
ابللغة العربية الفصحى لدى الطالب  ،وتنمية قدراته التعبريية والتحاورية  ،وتشجيعه على اكتساب القدرة على تطبيق القواعد
النحوية بشكل سليم أثناء احلديث والنقاش  ،وبناء شخصية قادرة على اإلقناع والتفسري  ،واكتشاف املواهب والطاقات يف
خدمة ِ
ِ
اللغة العربية  ،وتعزيز
جمال اإللقاء واخلطابة  ،وتطوير مهارات اإللقاء والتحدث لدى الطالب املشاركني  ،واإلسهام يف
حضورها يف احملافل العلمية  ،واملنتدايت اجلامعية  ،وتعميق االهتمام ابلقضااي الدينية واالجتماعية واألخالقية .
الشروط والضوابط اخلاصة بفرع اخلطابة :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخلطابة ما يلي :
 -1االلتزام بقواعد اللغة العربية .
 -2تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها .
 -3بالغة اللفظ وجزالة األسلوب دون تكلف أو تقعر .
 -4تضمني اخلطبة استشهادات من القرآن والسنة والشعر العريب واألمثال العربية  ،أو من أحدها .
 -5أن يظهر الطابع الشخصي للمشارك يف تناول املوضوع .
 -6أن ينوع املشارك يف طبقات صوته حسبما يقتضيه املقام .
 -7أن يظهر تفاعل املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد .
 -8أن ال تزيد مدة اخلطبة عن سبع دقائق .
 -9يتم ترشيح املشاركني يف هذه الفعالية عن طريق جامعاهتم مث تتم التصفية عرب طرح موضوعات غري معدة مسبقاً من قبل
املشارك ليتحدث عنها أثناء جلسات املؤمتر .
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الفرع الثاين  :اشرحها :
التوصيف :

اضح متاماً لغري املتخصصني
يقصد هبذا الفرع أن يتحدث الطالب على املسرح حديثاً علمياً  ،يشرح فيه مفهوماً علمياً يكون غري و ٍ

 ،أبسلوب شيق ومرتابط وميسر  ،يف مدة ال تتجاوز مخس دقائق  ،مبا يوضح ذلك املفهوم للجمهور  ،مستعيناً يف ذلك بعرض
تقدميي .
وهتدف هذه الفعالية إىل تطوير الطالب إلقائياً واكتشاف املواهب يف هذا اجملال  ،إىل جانب تعزيز جمتمع املعرفة وإاتحتها
للجميع أبسلوب ميسر عرب إبداعات الشباب .
الشروط والضوابط اخلاصة بفرع اشرحها :
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية ( اشرحها ) ما يلي :

 -1أن يكون املتحدث قادراً على اإلبداع يف تقدمي معلومة مفيدة توضح مفهوماً علمياً .
 -2االلتزام بقواعد اللغة العربية .
 -3تناسق األفكار ووضوحها وتسلسلها .
 -4أن يظهر تفاعل املشارك مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات اليدين واجلسد .

 -5أن ال تزيد مدة احلديث عن مخس دقائق .
 -6أن يكون احلديث منصباً على توضيح املفهوم العلمي  ،دون الرتويج لفكرة اعتقادية أو سياسية أو ملنتج جتاري .
 -7أن يُصمم العرض التقدميي املصاحب بشكل متقن  ،وتستخدم هوية الفعالية خلفية هلا  ،وحيق للمتحدث إضافة أي نوع
من احملتوى بشرط عدم خمالفة الشروط العامة .
 -8يتم ترشيح املشاركني يف هذه الفعالية عن طريق جامعاهتم مث تتم التصفية أثناء جلسات املؤمتر .
الفعالية الثانية  :األعمال الفنية :
نظراً ألمهية تشجيع امليول والقدرات الفنية لدى طالب وطالبات التعليم تعقد هذه املنافسة يف اجملاالت الفنية التالية  :اخلط

العريب – التصوير الضوئي – الرسم التشكيلي – التصوير التشكيلي – الكاريكاتري – الفن الرقمي  ،وتتضمن هذه الفعالية
مسارين :
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 املسار العام  ،ويكون غري حمدد املوضوعات حبيث خيتار املشارك فيها عمال فنيا من املشار هلا سابقاً يف أي موضوع خيتاره
وفق الضوابط العامة للمشاركات واخلاصة ابلعمل الفين .

 املسار اخلاص بقضااي حمددة يتم طرحها وذلك ملعاجلة موضوعات مطروحة من قبل الوزارة .
وفيما يلي توصيف كل من تلك األعمال الفنية :
الرسم التشكيلي : Drawing

الرسم مبعناه املطلق هو إحداث أثر أبي أداة كانت عن طريق السحب على أي سطح كان  ،فبالسحب حندث أثراً يسمى رمساً
 ،وعند حتريك القلم عشوائياً على الورق حيدث أثر يسمى رمساً  ،وإذا حتول الفعل إىل "حركة منظمة ومقصودة للتعبري عن شيء
ما" مسي ذلك رمساً تشكيلياً  ،ألنه تشكل أمامنا شيء معرب نتيجة لتلك احلركة .
ويعترب الرسم التشكيلي أسرع وسيلة فنية لتسجيل أي فكرة وإظهارها للعيان مبجرد مرور قلم الرصاص – أو أي قلم – على
الورق  ،ومن مث بلورة تلك الفكرة مبجموعة من الرسوم والدراسات املتنوعة حىت الوصول إىل دراسة كل عنصر من العناصر
املكونة للفكرة اليت سوف تتحول فيما بعد إىل عمل فين متكامل .
والرسم التشكيلي متالزم إىل حد كبري مع التصوير التشكيلي  ،ولكنه يف نفس الوقت جمال مستقل من جماالت التعبري الفين
املتعددة  ،ووجه التالزم هو أن الرسوم التحضريية األولية ) (Sketchesللوحة التصوير التشكيلي هي حبد ذاهتا رسم تشكيلي
 ،والرسم التشكيلي جمال مستقل من حيث املظهر العام للعمل الفين املكتمل  ،والذي تقل فيه وظيفة اللون بشكل واضح ،
ويتم الرتكيز على إبراز الغوامق والفواتح وما بينهما من درجات ) (Tonesمن لون واحد عادة أو أكثر قليالً  ،وهناك تقنيات
أخرى ميكن توظيفها يف الرسم التشكيلي مثل التجمعات التنقيطية املنتشرة والكثيفة  ،واإلمكانيات العديدة من اخلطوط أبنواعها
يف أشكال متباعدة أو متقاربة  ،متقاطعة أو متشابكة  ،مسيكة أو رفيعة  ،وهذه مجيعها ختلق تنوعاً من مالمس السطوح اليت
متيز الرسم التشكيلي ع ن بني بقية اجملاالت الفنية األخرى  ،وهذه التقنيات وغريها ميكن حتقيقها عن طريق اخلامات واألدوات
الشائعة يف الرسم التشكيلي وهي مجيع أنواع أقالم الرصاص ودرجاهتا املتفاوتة بني الليونة والصالبة  ،وأقالم الفحم النبايت
) ، (Charcoalوخمتلف أنواع األحبار السائلة اليت تستخدم عن طريق الريشة املعدنية الصلبة أو الفرشاة ذات الشعريات

الناعمة  ،وعادة ما يكون الرسم التشكيلي منفذاً على الورق بشىت أنواعه وعلى مساحات صغرية ومتوسطة  ،وقليل جداً منه
ما يكون على مساحات كبرية .
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ومن االجتاهات الفنية املعاصرة توظيف عناصر جديدة يف أعمال الرسم التشكيلي مثل قصاصات الورق كنوع من التوليفات ،
وزايدة استخدام األلوان مع مراعاة انسجامها مع اخلامات واألدوات الشائعة االستعمال .
التصوير التشكيلي : Painting
يعترب التصوير التشكيلي من أهم أمناط التعبري الفين لإلنسان  ،والذي يعتمد على توظيف اللون بصفة أساسية  ،واترخيياً عرف
اإلنسان هذا اجملال منذ القدم  ،ومن خالله عرب عما حوله من كائنات حية ومجاد وأحداث  ،وقد تنوعت على مر العصور
اخلامات واألدوات الالزمة للتصوير  ،ومنها األلوان  ،وأمهها ألوان الزيت  ، Oil Colorsوالتصوير على ألواح اخلشب
 ، Panels Woodوالتصوير على قماش القنب  ، Canvasويستمر التطور ليشمل نوعية الفرش املستعملة Oil
 ، Prushوهي عادة ما تكون مبططة الشكل  ،ومصنوعة من وبر اجلمل أو شعر ذيل اخليل أو من ألياف صناعية  ،ويستعمل
زيت بذر الكتان  Linseed Oilحلل وختفيف ألوان الزيت مع نسبة معينة من حملول الرتبنتني النقي Pure
 Terebinthineكمثبت وجمفف لأللوان  ،كما يستخدم الرتبنتني العادي أو حملول الكريوسني لغسل وتنظيف الفرش من
األلوان .
وميكن للمصور "الفنان" احلصول على إمكانيات متعددة من خامة األلوان مع بعضها البع للحصول على ألوان أخرى
جديدة  ،وعمل غوامق وفواتح للحصول على درجات لونية خمتلفة  ، Tonesواحلصول على مظاهر خمتلفة من األسطح
كالشفافية والنعومة واخلشونة والكثافة اللونية من خالل توظيف مقاسات متعددة من الفرش والسكاكني اخلاصة ابلتصوير ،
مع اختالف كمية اللون وحملول زيت بذر الكتان من مساحة ألخرى على اللوحة  ،وهذه اإلمكانيات تسمى يف مظهرها العام
ابلتقنيات الفنية  ، Techniquesوتساعد للوصول إىل ما يسمى ابحلساس التصويري  ، Pectorial Feelingحيث
متثل كل ضربة من ضرابت الفرشاة أو السكني جزءاً من تكوين متالحم مييز لوحة التصوير عن غريها من األعمال األخرى ذات
البعدين .
وابلنسبة لوضع اللون على اللوحة فيتم بعد حتضريه ومزجه على سطح أملس انعم من خشب أو زجاج  ،أو بالستيك يسمى
ابلباليتة  ، Paletteولسهولة االستعمال وا لتخلص من بقااي األلوان هناك ابليتات من ورق شفاف عازل وخاص ال ميتص
اللون أو الزيت  ،كما أن بع الفنانني ميارسون وضع اللون مباشرة على اللوحة مث يقومون مبزجه وحتضريه مبعزل عن الباليتة ،
وهناك طرق أخرى تعود إىل الفنان وأسلوبه اخلاص يف طريقة عمله وتقنياته  ،وألن التصوير التشكيلي يعتمد على اللون بصفة
أساسية فهناك ألوان مصنوعة من مواد أخرى يتم استخدامها مثل  :االكريليك  ، Acrylic Colorsوهي ألوان حتل ابملاء
23

ولكنها سريعة اجلفاف  ،واأللوان املائية  ، Water Colorsوتستخدم على ورق حبييب خشن امللمس خاص لذلك ،
وأخرياً هناك األلوان الشمعية الزيتية  ،وهي عبارة عن أقالم حبجم الطباشري  ،يتم استخدامها غالباً على الورق  ،وقليالً على
القماش  ،أو اخلشب .
الرسم الكاريكاتوري : Caricature
هو فن الرسم التشخيصي الساخر  ،ويتناول مواضيع وقضااي متنوعة  ،يف صورة تبالغ يف تناول املوضوع وإظهار حتريف املالمح
الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما  ،هبدف السخرية أو النقد بشىت جماالته .
وفن الكاريكاتري له القدرة على النقد مبا يفوق املقاالت والتقارير الصحفية أحياانً  ،ويطلق عليه كثري من املمارسني (فن

االختزال)  ،ولقد قال أحد النقاد عن فن الكاريكاتري  :إنه الفن الوحيد الذي ال حيتاج إىل شرح  ،وإنه مرصد هزيل للواقع
ولكل املتغريات والتناقضات املوجودة يف العالقات االجتماعية يف جمموعة من األفكار والرسوم  ،وميكن أن نضيف فنقول :
ل يس األساس يف الكاريكاتري رسم الضحكة على شفاه القراء أو املتفرجني فقط  ،وإمنا اهلدف منه تبصريان بواقعنا  ،وكشف
مفارقاته مما قد يغيب عن األذهان .
ورسامو الكاريكاتري فنانون مبدعون ابمتياز كبري  ،وال يتحدد إبداعهم ابخلطوط واألشكال اليت يبتكروهنا  ،وال ابأللوان اليت
يستخدموهنا يف رسوماهتم املثرية للدهشة والضحك غالباً  ،وإمنا يتجاوز ذلك كله إىل ما يرتبط حبساسيتهم البالغة إزاء الواقع ،
الذي يبقى مناخهم املفضل يف احلدس والسخرية واملغامرة معاً .

اخلط العريب : Calligraphy

اخلط العريب هو الركيزة األوىل للفنون اإلسالمية  ،وهو اتج فنون اإلسالم وتراثه  ،وال يكاد يوجد عمل فين إسالمي من ٍ
نقش
أو عمارٍة أو نسيج أو غري ذلك إال وللخط العريب فيه نصيب بشكل مباشر أو غري مباشر  ،ومل تكن هذه املكانة املتميزة للخط
العريب يف حياة املسلمني وليدة مصادفة أو ظاهرة غريبة  ،وإمنا تولدت من ارتباطه بدين اإلسالم من خالل تدوين القرآن الكرمي
والسنُة املطهرة للنيب صلى هللا عليه وسلم .
اجمال وطو ٍ
واحلرف العريب ميتاز ٍ
اعية فريدتني  ،حىت لقد استهوى كثرياً من الفنانني غري املسلمني  ،كما أن اخلط العريب تفرد عن
سائر الفنون العاملية يف مقدرته على تكوين ف ٍن بذاته مستقل عن دور الكتابة  ،وهذا ما نشاهده يف املساجد وكث ٍري من القصور
واألماكن األثرية يف كثري من دول العامل .
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الفن الرقمي : Digital art

ظهر الفن الرقمي يف اململكة العربية السعودية خالل العقدين املاضيني مواكباً لنمو تقنية احلاسب اآليل وانتشار آالت التصوير
الضوئي الرقمية وذلك ألهداف جتارية حبتة  ،أو فنية جتارية  ،أو ألغراض تسويقية أو إنتاجية خاصة  ،ورمبا تكون فنون الطباعة
والتصميم واإلعالن هي األكثر توظيفاً للتقنيات الرقمية  ،وتليها فنون التصوير الضوئي والرسم والتصوير التشكيلي الذي تظهر
نتائجه مطبوعة على قماش أو ورق مقوى وغريه  ،وعادة ما يتم توظيف تلك التقنيات عن طريق برامج حاسوبية مليئة
ابإلمكانيات الفنية الالزمة ألسس وعناصر العمل الفين  ،وخمتلف أنواع التدثريات لألدوات املوظفة يف التنفيذ  ،إىل جانب
إمكانيات متعددة أخرى عن األلوان  ،واخلطوط  ،واملساحات  ،والتكرار  ،والتدرج  ،والتظليل  ،واحلذف واإلضافة  ،والتصغري
والتكبري  ،وحنو ذلك .
التصوير الضوئي : Photography

التصوير الضوئي هو الفن املرادف لفن الرسم القدمي  ،فمن خالل العدسة يقوم املصور بوضع تصوره يف اللحظة امللتقطة من
خالل عدسته  ،والتصوير هو عملية إنتاج صور بوساطة أتثريات ضوئية ؛ فاألشعة املنعكسة من املنظر تك ِون خياالً داخل مادة

ضا ابلتصوير
حساسة للضوء  ،مث تُعا َجل هذه املادة بعد ذلك  ،فينتج عنها صورة متثل املنظر  ،ويسمى التصوير الضوئي أي ً
الفوتوغرايف  ،وكلمة فوتوغرايف ) (Photographyمشتقة من اليواننية  ،وتعين الرسم أو الكتابة ابلضوء .
الشروط والضوابط واملواصفات اخلاصة بألعمال الفنية :
الرسم التشكيلي : Drawing
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال الرسم التشكيلي ما يلي :
 أن يكون العمل منفذاً على الورق خبامة أقالم الرصاص  ،أو الفحم  ،أو احلرب الصيين  ،أو هبذه اخلامات جمتمعة .
 أن ال يتجاوز مقاس العمل 111سم ×71سم  ،وال يقل عن 31سم × 41سم (قبل التدطري) .
 أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) .

 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة ،ويرفع منه عرب
النظام االلكرتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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التصوير التشكيلي : Painting
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال التصوير التشكيلي ما يلي :
 أن ال يتجاوز مقاس العمل 111سم ×71سم  ،وال يقل عن 41سم ×61سم (قبل التدطري) .
 أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) .
 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منه عرب
النظام االلكرتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF

مالحظة  :للمشرتك حرية اختيار الوسائط واخلامات املختلفة لتنفيذ العمل الفين وإبراز فكرته .
الرسم الكاريكاتوري : Caricature
مع االلتزام بلشروط 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 31سم ×51سم  ،وال يقل عن 21سم ×31سم (قبل التدطري) .
 أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) .

 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منه عرب
النظام االلكرتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF

اخلط العريب : Calligraphy
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال اخلط العريب ما يلي :

 أن يلتزم الطالب بقواعد اخلط الكالسيكي ابستخدام األدوات التقليدية املعروفة لدي اخلطاطني .
 أن تقتصر األعمال املشاركة على اخلطوط اخلمسة األساسية وهي  :الثلث  ،النسخ  ،الفارسي  ،الديواين  ،الرقعة .
 أن يكون العمل مبقاس واحد 51سم ×71سم (قبل التدطري) .
 أن ال يستخدم الطالب الطامس األبي

إال يف احلدود الضيقة اليت ال تشوه العمل الفين .

 أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) .
مالحظات :

 للطالب حرية التنفيذ على ورق مصقول  ،أو غري مصقول  ،مبختلف أنواع وألوان األحبار .
26

 للطالب حرية كتابة نوع واحد أو نوعني من اخلطوط يف العمل الواحد .

 ميكن للطالب استخدام الزخرفة النباتية أو اهلندسية مبا يتناسب والتصميم العام للعمل .
 يف حالة توظيف احلرف العريب يف التصوير التشكيلي أو الفن الرقمي فستخضع املشاركة للشروط اليت حتكم كل جمال من
هذه اجملاالت .
الفن الرقمي : Digital art
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال الفن الرقمي ما يلي :
 أن يكون العمل مطبوعاً على خامة مناسبة أبلوان اثبتة .

 أن ال يتجاوز مقاس العمل 111سم × 71سم  ،وال يقل عن 41سم ×61سم (قبل التدطري) .
 أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) .

 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منه عرب
النظام االلكرتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF

التصوير الضوئي : Photography
مع االلتزام بلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف جمال التصوير الضوئي ما يلي :

 أن تقدم األعمال مطبوعة على خامة مناسبة مبقاس ال يقل عن 31سم ×45سم  ،ودقة ال تقل عن (311بيكسل/إنش).
 أن ال تعاجل الصور ابحلاسب اآليل .
 أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة) .

 أن يكتب الطالب وصفاً نظرايً للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة  ،ويرفع منه عرب
النظام االلكرتوين نسختان  :نسخة ملف  ، Wordونسخة أخرى بصيغة . PDF
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