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  :إعالن المسابقات

 األمان األسري ونبذ العنفمسابقات 

 باألمان األسري ونبذ العنفيف املسابقات اخلاصة  تدعوكم عمادة شؤون الطالب لإلشرتاك

 تعليمات عامة:
، والطالبات إرفاق  4x6حديثة وملونة مقاس  الصورة الشخصية، و إرفاق صورة البطاقة اجلامعية: للطالب فقط .1

 عند تسليم املشاركة لدى مشرف املسابقة. صورة من البطاقة اجلامعية )اليت بدون صورة شخصية للطالبة(، 
 .اإللتزام باملواعيد احملددة .2
  .املشاركة يف متثيل اجلامعة عند الطلب .3

 :تعليمات المسابقات
 .، مبشاركة واحدة فقطحيق للطالب/الطالبة املشاركة يف أكثر من مسابقة .1
التسجيل وتسليم األعمال إلكرتوين ضمن إعالن املسابقات يف صفحة عمادة شؤون الطالب مبوقع اجلامعة   .2

www.kfu.edu.sa.  
 .جلنة حتكيم املسابقات قرار هنائيقرار  .3
 االلكرتوين. صفحة عمادة شؤون الطالب مبوقع اجلامعةتعلن أمساء الطالب الفائزين والطالبات الفائزات يف  .4
 .قدم هلا ثالثة مشاركني على األقلتقام املسابقة إذا ت .5
 .ع شروط املسابقةب أن تستويف مجيمجيع األعمال املشاركة يف املسابقة جي .6
 .ق للعمادة االحتفاظ والتصرف هبااألعمال املشاركة الفائزة حي .7

 5899088 :على هاتف رقم االتصالو أيرجى مراجعة عمادة شؤون الطالب  لالستفسار
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 :مسابقاتال

 أواًل: مسابقة أفضل تغريدة:

 :موضوع املسابقة عن طريق اهلاشتاق التايل 
 األمان األسري ونبذ العنف#غرد_عن_

 :تعليمات وشروط المسابقة    
 .باآلداب العامة يف التغريدة االلتزام -1
  .املسابقة خاصة بطلبة جامعة امللك فيصل عن طريق اهلاشتاق -2
  .الطالبة وليست مأخوذة من مواقع أخرىمن كتابة الطالب/ أن تكون التغريدة -3
  .أفضل ثالث تغريدات اختياريتم  -4

 جوائز مسابقة أفضل تغريدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 لاير 2.000 األول 1
 لاير 1.500 الثاين 2
 لاير 1000 الثالث 3
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  العلمي: حثبالمسابقة ثانياً: 

 : موضوع املسابقة •    
 األمان األسري ونبذ العنف

 
 :تعليمات وشروط المسابقة

سم  2.5وهبامش مقداره  A4صفحات مقاس صفحات(  8) وال يزيد عن (صفحات 5) أن ال يقل البحث عن .1
 .سم من اجلانب األمين3.5مقداره ، وهبامش من كل جانب

، ونبببببوع اخلبببببط (14حجمممممط ال ممممم   ، علبببببى أن يكبببببون سبببببليمةعربيبببببة  ( وبلغبببببةwordأن يكتبببببب البحبببببث علبببببى برنبببببام  ) .2
Traditional Arabic . 

يكتب الطالب/الطالبة على صفحة الغالف: عنوان البحث، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية، واملشرف على البحث  .3
 إذا وجد.

بعناصببر البحببث العلمببي معتمببداق علببى احقببائق والتحلببيالت ولببيا يببرد السببرد اإلنشببائي مببع الطالب/الطالبببة أن يلتببزم  .4
 .ر املراجع ومؤلفيها بطريقة علميةذك

  .سابقة أو تقدم به للعمادة من قبلأالّ يكون البحث قد سبق أن شارك به املتسابق يف أي م .5
 .ن يكون البحث غري منقول أو مقتباأ .6
ه حرصاق على منهجية البحث شرط ذكر ذلك واإلشارة إلي ةاالستفادة من إشراف بعض األساتذالطالب/الطالبة جيوز  .7

 .العلمي
 
 

  العلمي بحثالجوائز مسابقة        
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 لاير 4000 األول 1
 لاير 2.500 الثاين 2
 لاير 1.500 الثالث  3
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 :الكاريكاتوريالرسط مسابقة : ثالثاً 
 : موضوع املسابقة •

 األمان األسري ونبذ العنف
 

 :المسابقةتعليمات وشروط 
 .اإلطارات والزخارف املبتكرةء من استخدام ما يشالطالب/الطالبة لحيق  .1
  .، أو بأي خامة أو تقنية لونية أخرىاق على الورق خبامة احرب الصيينأن يكون العمل منفذ .2
 .سم )قبل التأطري(20x30، وال يقل عن سم30x50ال يتجاوز مقاس العمل  .3
 .ري حديث اإلنتاجأن يكون العمل الكاريكاتو  .4
 .دون تدخل أطراف أخرىللطالب/الطالبة القدرات الفنية أن يعكا الرسم الكاريكاتوري اإلبداعات و  .5
ه عن أن يتصف الرسم الكاريكاتوري بالقيم االبتكارية واجلمالية وسوف يتم استبعاد أي رسم كاريكاتوري مت تنفيذ .6

 .طريق نسخ أو تقليد صور أخرى
 .مل العادات والتقاليد اإلسالميةأن يراعى يف الع .7
 عرض وبصورة هنائية ومؤطر.ال يقبل إال العمل اجلاهز لل .8
 .إرفاق صورة من البطاقة اجلامعية موضوع العمل خلف اللوحة على شريط ورقي الصق معالطالب/الطالبة يدون  .9
اليت مت  ( يتضمن صورة رقمية للعمل إضافة إىل بعض الصور اإلضافيةCDاسطوانة الكرتونية )إرفاق نسخة  .10

 .التقاطها يف فرتات أخرى

 الرسط الكاريكاتوريجوائز مسابقة 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 لاير 2.000 األول 1
 لاير 1.500 الثاين 2
 لاير 1000 الثالث 3
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 :الفوتوغرافيالتصوير مسابقة : رابعاً 
 : موضوع املسابقة •

 األمان األسري ونبذ العنف
 

 :وط المسابقةتعليمات وشر 
 . ء من اإلطارات والزخارف املبتكرةاستخدام ما يشاللطالب/الطالبة حيق  .1
قبل سواء وأال يكون قد رشح ألي مسابقة من الطالب/الطالبة أن تكون الصورة الضوئية حديثة اإلنتاج ومن عمل  .2

 .خارجهاداخل اجلامعة أو 
 .دون تدخل أطراف أخرىللطالب/الطالبة والقدرات الفنية  اتاإلبداعأن تعكا الصورة الضوئية  .3
ذ عن طريق نسخ أو أن تتصف الصورة الضوئية بالقيم االبتكارية واجلمالية وعليه سوف يتم استبعاد الصور اليت تنف .4

 .تقليد صور أخرى
 :يليكة وتأطريها حسب ماأن يتم طباعة الصور املشار  .5

 سم . x 40سم  A4 30) أن يكون مقاس الصورة )  .أ
ربواز ويتم اختيار لوهنا ( حتيط بالصورة وتفصلها عن السم8سم إىل 6أن ترتك مسافة ملونة بعرض ) .ب

  .بعناية
 .مل العادات والتقاليد اإلسالميةأن يراعى يف الع .6
 ال يقبل إال العمل اجلاهز للعرض وبصورة هنائية ومؤطر. .7
 موضوع العمل خلف اللوحة على شريط ورقي الصق مع إرفاق صورة من البطاقة اجلامعية.الطالب/الطالبة يدون  .8
اليت مت  ( يتضمن صورة رقمية للعمل إضافة إىل بعض الصور اإلضافيةCDإرفاق نسخة الكرتونية )اسطوانة  .9

 .التقاطها يف فرتات أخرى

 الفوتوغرافيجوائز مسابقة التصوير 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 مقدار اجلائزة املركز م
 لاير 2.000 األول 1
 لاير 1.500 الثاين 2
 لاير 1000 الثالث 3


