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هتتم جامعة امللك فيصل منذ إنشائها بكل ما حيتاجه إعداد الطالب والطالبة أكادميياً ومهارايً لذا تعددت 
 . والرايضيقايف واالجتماعي والفينوتنوعت املناشط الطالبية املكملة للمنهج األكادميي شاملة النشاط الث

 
إن عمادة شؤون الطالب ابجلامعة ترحب أببنائها وبناهتا وتتمىن هلم عاماً دراسياً حافالً ابلنجاح يرضي      

، وعمادة شؤون الطالب إذ تقدم خدماهتا وأنشطتها اجلامعية لطالهبا وطالباهتا هتدف وتطلعاهتم طموحاهتم
هي خدمات السكن والتغذية ، ف إىل تيسري كل ما حيتاجونه ، والعمادة متعددة األنشطة ابإلضافة إىل

دي انحافلة جامعة لألنشطة الثقافية واإلجتماعية والفنية والرايضية وهبا عدد من األندية الطالبية مثل 
 ،اخلدمات الطالبية، اندي املوهبة واإلبداع، اندي التدريب والتطوير، النادي الصحي، اندي أصدقاء البيئة

يل وها هي تقدم بني أايدي أبنائها وبناهتا دل .و اندي عشائر اجلوالةدي املسرح اندي األعمال الفنية، ان
 .قات الطالبيةملساباحيث حيتوي هذا الدليل على شروط  ،الطالبية مع بداية كل سنة دراسيةاملسابقات 

 تنمية ىلوالعمادة تدعو وترحب مبشاركة الطالب والطالبات يف هذه املسابقات اليت أعدت هلم وهدفت إ
  .ملواهب واملهاراتوصقل ا

  .عو املوىل القدير أن يوفق اجلميعويف اخلتام أد

 عميد شؤون الطالب                                                                                

 أ. د. خالد بن أمحد البوسعده         
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 هـ1436/1437التقومي الدراسي للعام 
 
 

 التاريخ امليالد  رجر اهلالتاريخ  اليوم املوضوع
 الفصل الدراسي األول

 م23/8/2015 هـ8/11/1436 األحد الدراسةالعام بداية 

هناية دوام  بداية إجازة عيد األضحى
 م17/9/2015 هـ4/12/1436 يوم اخلميس

 م29/9/2015 هـ16/12/1436 الثالاثء بداية الدراسة بعد إجازة عيد األضحى
 م17/12/2015 هـ16/3/1437 األحد الفصل الدراسي األول اتاختبار بداية 

هناية دوام  بداية إجازة منتصف العام
 م7/1/2016 هـ27/3/1437 يوم اخلميس

 الفصل الدراسي الثاين
 م17/1/2016 هـ7/4/1437 األحد بدية الدراسة للفصل الدراسي الثاين

هناية دوام  بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاين
 م10/3/2016 هـ30/5/1437 يوم اخلميس

 م20/3/2016 هـ11/6/1437 األحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاين
 م2016//15/5 هـ8/8/1437 األحد بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاين

هناية دوام  هـ1436/1437بداية إجازة هناية العام الدراسي 
 م18/9/2016 هـ19/8/1437 اخلميسيوم 

 م18/9/2016 هـ17/12/1437 األحد هـ1437/1438بداية العام الدراسي 

 

  
  
  
  

   

  

 



 

6 

 

   
  أرقام هواتف منسويب عمادة شؤون الطالب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 رقم اهلاتف االسم
 5896060 مكتب عميد شؤون الطالب

 5899679 مدير مكتب العميد
الطالبيةمكتب وكيل العمادة لألنشطة   5896061 

9777589 مكتب وكيل العمادة للخدمات الطالبية  
 5895706 مدير الشؤون اإلدارية
 5896058 مدير شؤون الطالب
 5896044 مدير النشاط الثقايف

 5899088 مشرف النشاط االجتماعي
 5897030 مشرف عشائر اجلوالة
 5897669 مشرف النشاط الرايضي
 5895330 مدير صندوق الطالب
 5895210 مدير إدارة التغذية

 5620944 مدير اإلسكان الطاليب
 5897008 الفاكس

 students@kfu.edu.sa الربيد االلكرتوين

mailto:students@kfu.edu.sa
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 :الطالبية املسابقات مشريفوالتواصل مع  أرقام االستفسار

وكيل العمادة  الطالبات الطالب املسـابقة م
 لألنشطة 

وكيلة العمادة 
 للطالبات

 اهلاتف اهلاتف اهلاتف والربيد اإللكرتوين اهلاتف والربيد اإللكرتوين
 5899088 القرآن الكرمي  1

sjaljamal@kfu.edu.sa 

5898935 
 أو

5898696 
 

Malbarjas@kfu.edu.sa 
 5896061 

5898948 

 السنة النبوية 2
 5896061 اإلنشاد  3

talhuail@kfu.edu.sa 4 التصميم ابحلاسب اآليل 
            املسابقة الثقافية الكربى بني الكليات 5

5896044 
almagloth@kfu.edu.sa 

 البحوث العلمية 6
 الثقافية واالجتماعيةالبحوث  7
 االبتكارات العلمية 8
 أفضل أوبريت 9
 القصيدة الشعرية 10
 املساجلة الشعرية  11
  املقال 12
 اخلطابة 13
 القصة القصرية 14
 األفالم القصرية والفواصل 15
 جنوم اجلامعة 16

5897030 
kbubshit@kfu.edu.sa 

 معرض مكافحة التدخني 17
 والطالبات معرض منتجات الطالب 18
 التأليف املسرحي 19
 للكليات املهرجان املسرحي 20
 الرسم التشكيلي 21

5897017 
ialali@kfu.edu.sa 

 وريالكاريكاتالرسم  21
 األعمال اليدوية 22
 اخلط العريب 23
 الضوئيالتصوير  24
 الفيلم الواثئقي 25
 السباحة احلرة )طالب فقط( 27

5897669 
oshoaibi@ kfu.edu.sa __________ ______ 

 التنس األرضي )طالب فقط( 28

 البلياردو )طالب فقط( 29

 دوري الكليات لأللعاب الرايضية 30

mailto:Malbarjas@kfu.edu.sa
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 الطالبية وتعليمات املسابقاتشروط 
 :العامةالشروط 
 ينمن خالل صفحة عمادة شؤون الطالب مبوقع اجلامعة اإللكرتو  تعبئة منوذج التسجيل يف املسابقة املرغوبة .1

  www.kfu.edu.sa  : على الرابط
 .4x6حديثة وملونة مقاس  شخصيةصورة ، و إرفاق صورة البطاقة اجلامعية: للطالب فقط .2

 والطالبات: إرفاق صورة من البطاقة اجلامعية )اليت بدون صورة شخصية للطالبة(. 
 لتنفيذ املسابقات. اإللتزام ابملواعيد احملددة .3
  .املشاركة يف متثيل اجلامعة عند الطلب .4

 
 التعليمات:

 مبشاركة واحدة فقط. ة يف أكثر من مسابقةحيق للطالب/الطالبة املشارك .1
 .من خالل صفحة عمادة شؤون الطالب ات الكرتونياً والطالب جيل الطالبتس  .2
 .جلنة حتكيم املسابقات قرار هنائيقرار  .3
شطة الفائزات يف املسابقات املختلفة وتسلم جوائز تلك املسابقات يف احلفل اخلتامي لألنو تعلن أمساء الفائزين  .4

 .تعاىل هناية العام الدراسي مبشيئة هللايف 
 .ثالثة مشاركني على األقلقدم هلا تقام املسابقة إذا ت .5
 .سابقةم اخلاصة بكل شروطالب أن تستويف مجيع مجيع األعمال املشاركة يف املسابقة جي .6
 .وال حيق املطالبة هبا التصرف هباو  االحتفاظاملشاركة الفائزة حيق للعمادة األعمال  .7

 
 بياانت الطالب/الطالبة

 

  اسم الطالب/ـة
  الرقم اجلامعي

  الكلية
  االلكرتوين اجلامعيالربيد 

 هاتف:                                         جوال: أرقام االتصال
 

 إقـرار
 

مجيع الشروط وافايت مموافقيت و على  الطالبية بعمادة شؤون الطالب ـة يف املسابقات/املشاركـة املشاركالطالباان الطالب/ أقر
 .مسابقةة للمسابقات والشروط اخلاصة بكل العام

http://www.kfu.edu.sa/
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 أواًل: املسابقات اخلاصة ابلطالب والطالبات
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 :   قة القرآن الكرمي: مساب1
 

 :احلفظ مع التقيد أبحكام الترجويد: الفرع األول
 املستوى األول: حفظ القرآن الكرمي كاماًل.

 املستوى الثاين: حفظ مخسة عشر جزءاً متتابعاً.
 متتابعًة.املستوى الثالث: حفظ مخسة أجزاء 

 
 : شروط احلفظ والترجويد

 : احلفظ )أ(
 ومعناه التمكن واإلتقان التام حلفظ آايت القرآن الكرمي من حيث:

 تسلسل اآلايت ومعرفة أوائلها وأواخرها. .1
 احملافظة على بناء الكلمة حبركاهتا وتشديداهتا مبا يوافق رسم املصحف. .2
 عدم إسقاط شيء من احلروف والكلمات أو زايدهتا. .3
 االحرتاز عن اللحن )اجللي واخلفي(. .4

 :)ب( الترجويد
 ومعناه مراعاة مجيع أحكام التجويد من حيث:

 النطق الصحيح للحروف. .1
 العناية أبحكام الوقف واالبتداء كما هو مثبت ابلعالمات اليت يف مصحف املدينة النبوية. .2
ا، والتفخيم والرتقيق، خمارج احلروف، وصفاهتاملتمثلة يف:  بتطبيق أحكام التجويد أثناء التالوة ةطالب املتسابقت .3

 وأحكام املدود، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة والتنوين، والنون وامليم املشددتني.
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 :رتتيل مع التقيد أبحكام الترجويد: التالوة والالفرع الثاين

                   

 : شروط التالوة
 

 ( التالوة: )ج
 ومعناها األداء اجليد للقارئ من حيث:

 وثوق القارئ من نفسه وعدم الرتدد والتلعثم والتوقف والنكوص. .1
 فصاحة القراءة وخلوها من اللثغ. .2
 اعتدال التالوة من حيث النسق )إسراعاَ وإبطاًء(. .3
 اسرتسال الصوت والتمكن من ضبطه يف حال الرفع واخلفض. .4
  نطق احلروف والكلمات.جتنب التكلف والتشدق يف .5

 :( الترجويدد)
 ومعناه مراعاة مجيع أحكام التجويد من حيث:

 النطق الصحيح للحروف. .1
 العناية أبحكام الوقف واالبتداء كما هو مثبت ابلعالمات اليت يف مصحف املدينة النبوية. .2
فخيم والرتقيق، املتمثلة يف: خمارج احلروف، وصفاهتا، والت بتطبيق أحكام التجويد أثناء التالوة ةطالب املتسابقت .3

 وأحكام املدود، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة والتنوين، والنون وامليم املشددتني.

 
 

 )احلفظ( للطالبوائز مسابقة القرآن الكرمي ج

 املستوى املركز
 املستوى الثالث املستوى الثاين األول

 رايل 2500 رايل 5000 رايل 10000 األول
 رايل 2000 رايل 4000 رايل 8000 الثاين
 رايل 1500 رايل 3000 رايل 6000 الثالث

 رايل 42000 جمموع جوائز املسابقة
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 ()التالوة للطالبوائز مسابقة القرآن الكرمي ج

 الثالث الثاين األول املركز
 رايل 1000 رايل 1500 رايل 2000 اجلائزة

 رايل 4500 جمموع جوائز املسابقة
 

 
 

 قرآن الكرمي للطالبات )احلفظ(جوائز مسابقة ال

 املستوى املركز
 املستوى الثالث املستوى الثاين األول

 رايل 2500 رايل 5000 رايل 10000 األول
 رايل 2000 رايل 4000 رايل 8000 الثاين
 رايل 1500 رايل 3000 رايل 6000 الثالث

 رايل 42000 جمموع جوائز املسابقة
 
 
 

 ن الكرمي للطالبات )التالوة(جوائز مسابقة القرآ
 الثالث الثاين األول املركز
 رايل 1000 رايل 1500 رايل 2000 اجلائزة

 رايل 4500 جمموع جوائز املسابقة
 

  
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :  : مسابقة السنة النبوية الشريفة2
 

 حفظ أحاديث من كتب السنة املعتمدة
 

 تختارة من كتب السنة املعتمدة: املحادي  األ شروط
 
 تكون األحاديث املختارة صحيحة أو حسنة.    -
 يهاته.وتوجقوم املتسابقة حبفظ األحاديث )منت وسند( ومعاين املفردات وفوائد احلديث ت    -

 
 

 قة السنة النبوية الشريفة للطالبجوائز مساب
 الثالث الثاين األول املركز
 رايل 2000 رايل 3000 رايل 5000 اجلائزة

 رايل 10000 جمموع جوائز املسابقة
 
 

 السنة النبوية الشريفة للطالبات جوائز مسابقة
 الثالث الثاين األول املركز
 رايل 2000 رايل 3000 رايل 5000 اجلائزة

 رايل 10000 جمموع جوائز املسابقة
 

 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 مسابقة اإلنشاد: : 3
  

 :وشروط مسابقة اإلنشادتعليمات 
 

 .ن الكلمات هادفة وال ختدش احلياءأن تكو  .1
 .دية وال تقبل املشاركات الثنائيةاملشاركات فر  .2
لتنافس على املراكز ىل لمن املرحلة األو / مشاركات تتم املسابقة على مرحلتني حيث يتم ترشيح ثالثة مشاركني  .3

 .الثالثة األوىل يف املرحلة الثانية
، ( درجة على الكلمات اجليدة20)، و( درجة على حسن الصوت واألداء60) :يع الدرجات كالتايليتم توز  .4

 .( درجة على اللحن20)و
 .اصطحاب الكورال، مع عدم احتساهبم ضمن التقييم/ املشاركة  للمشاركحيق  .5

 
 ()طالب جوائز مسابقة اإلنشاد

 مقدار اجلائزة املركز
 رايل2.000 األول
 رايل 1.500 الثاين
 رايل 1.000 الثالث
 رايل 500 الرابع

 رايل 5.000 جمموع جوائز املسابقة
                     

 (طالبات) اإلنشادجوائز مسابقة 
 مقدار اجلائزة املركز
 رايل2.000 األول
 رايل 1.500 الثاين
 رايل 1.000 الثالث
 رايل 500 الرابع

 رايل 5.000 جمموع جوائز املسابقة
                     

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :بقة التصميم ابحلاسب اآليلمسا: 4
 :تعليمات وشروط املسابقة

 .دي ماكس ميم مثل الفوتوشوب وثريبرانمج من برامج اجلرافكس يف التصحرية استخدام أي  .1
 .ومفتوح A4أن ال يقل حجم التصميم عن مقاس صفحة  .2
 .(psdبصيغة )املشاركة  حتميل )رفع(يتم  .3

 :التاليةأحد املوضوعات واحد فقط من اختيار 
 . A4صفحة  هـ مقاس1437/1438تصميم غالف دليل املسابقات الطالبية للعام اجلامعي  .1
 .املناسبات الوطنية .2
 .تصميم شعار جامعة بال تدخني .3
 ، تلوث البيئة.مواضيع اجتماعية: التدخني، املخدرات .4
 ، النظافة.أسابيع اخلدمة العامة: املرور، الشجرة، املياه، املساجد .5
 . A4صفحة  مقاس هـ1436/1437 للعام تصميم غالف التقرير السنوي .6

 حلاسب اآليل للطالبابجوائز مسابقة التصميم 
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1.000 األول 1
 رايل 750 الثاين 2
 رايل 500 الثالث 3

 رايل 2250 جمموع جوائز املسابقة
 
 حلاسب اآليل للطالباتابجوائز مسابقة التصميم 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1.000 األول 1
 رايل 750 الثاين 2
 رايل 500 الثالث 3

 رايل 2250 جمموع جوائز املسابقة

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 



 

16 

 

 :الكلياتاملسابقة الثقافية الكربى بني : 5
              
 :فكرة املسابقة
ل  كيشارك فيها طالب وطالبات اجلامعة من خالل ترشيح أمسائهم خبطاب رمسي من عميد الكلية وميثل  مسابقة ثقافية 

 ،ام املسابقة بنظام خروج املغلوب( وتق/ طالبة إحتياططالب 1سيني وعدد / طالبات أساطالب 3كلية يف املسابقة )عدد 
، يع احاور املسابقةاإلطالع يف مج وتثقيفهم من خاللوهتدف املسابقة إىل بث روح املنافسة الشريفة بني طلبة اجلامعة 

ماهتم إثراء معلو  ، وتشجيع الطالب علىستيعاب وفتح آفاق املعرفة أمامهوكذلك رفع قدرة الطالب اجلامعي على القراءة واال
 .وتنمية حب اإلستطالع لديهم

 (.معلومات عامة، و رايضة ،كلمة ومعىن،  ؟ومن ه، قابأمساء وأل، اجلغرافيا، األدب، العلوم، التاريخ، الدين) املسابقة: حماور
 

 ()طالب جوائز املسابقة الثقافية الكربى
 ()كأس املسابقة للمركز األول 

 
 

 (سابقة الثقافية الكربى )طالباتجوائز امل
 (ل)كأس املسابقة للمركز األو  

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 

 مقدار اجلائزة لكل طالب إمجايل اجلائزة عدد الطالب  املركز م
 رايل 2.500 رايل 7.500 3 األول 1
 رايل 2.000 رايل 6.000 3 الثاين 2
 رايل 1.500 رايل 4.500 3 الثالث 3

  رايل 18.000 اجملموع

 مقدار اجلائزة لكل طالبة إمجايل اجلائزة عدد الطالب  املركز م
 رايل 2.500 رايل 7.500 3 األول 1
 رايل 2.000 رايل 6.000 3 الثاين 2
 رايل 1.500 رايل 4.500 3 الثالث 3

  رايل 18.000 اجملموع
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 البحوث العلمية: ةمسابق: 6
 

 : املوضوعات التالية أحداختيار 
 االستفادة من مياه الصرف الصحي( .  -األمن املائي )سبل ترشيد استهالك املياه .1
 .ث البيئي وآاثره على صحة اإلنسانالتلو  .2
 .مشروع املستقبل .3
 .حبوث طبية عن األمراض املستعصية .4
 .تمعالتنمية الصناعية وآاثرها على اجمل .5
 .أمراض الدم الوراثية .6
 .أمن املعلومات .7
 .الزواج الصحي وأهدافه وأمهيته .8
 .اب الطبيعية وإستخداماهتا الطبيةاألعش .9

 .الطب النبوي مثل احلجامةمواضيع من  .10
 .والصحة العامةة الرايضة البدنية أمهية ممارس .11
 مرض القولون العصيب. .12
 مرض الكوروان. .13

  

 :قةتعليمات شروط املساب
سم من 3.5، وهبامش مقداره سم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره  A4مقاس ( صفحة 15) ال يزيد عنأن  .1

 .اجلانب األمين
، ونوع اخلط (14حرجم اخلط )، على أن يكون ســـــــــــــليمـــةعربيـــة  ( وبلغـــةwordأن يكتـــب البحـــث على برانمج ) .2

Traditional Arabic. 
يكتب الطالب/الطالبة على صــــــفحة الغالف: عنوان البحث، االســــــم، والرقم اجلامعي، والكلية، واملشــــــرف على  .3

 البحث إذا وجد.
بعناصـــــر البحث العلمي معتمداً على احلقائق والتحليالت وليس جمرد الســـــرد اإلنشـــــائي الطالب/الطالبة أن يلتزم  .4

 .ومؤلفيها بطريقة علميةر املراجع مع ذك
  .سابقة أو تقدم به للعمادة من قبلأالّ يكون البحث قد سبق أن شارك به املتسابق يف أي م .5
 .%10نسبة االقتباس أن ال تتجاوز ، و ن يكون البحث غري منقول أو مقتبسأ .6
جية حرصــاً على منهه شــرط ذكر ذلك واإلشــارة إلي ةاالســتفادة من إشــراف بعض األســاتذالطالب/الطالبة جيوز  .7

 .البحث العلمي
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 جوائز مسابقة البحوث العلمية         

 
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 7.000 األول 1
 رايل 5.000 الثاين 2
 رايل 3.000 الثالث 3

 رايل 15.000 جمموع جوائز املسابقة
 

 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :الثقافية واالجتماعيةمسابقات البحوث : 7
 

 :عات التاليةحد املوضو أاختيار 
 .لعمل التطوعي وحب الوطنا .1
 .املخدرات وأفضل السبل حملاربتها كيفية التوعية أبضرار .2
 .اهرة التدخني يف اجملتمع اجلامعيكيفية احلد من ظ .3
 .رة الشباب للعمل يف القطاع اخلاصنظ .4
 .يف دعم خطط التنمية ريية وأثرهادور اجلمعيات اخل .5
 .واقع واملأمول(المكانة املرأة يف اجملتمع ) .6
 .أثر البطالة على الفرد واجملتمع .7
 .بر الوالدين .8
 .السياحة الداخلية .9

 .العنف االسري .10
 .خالقي الذي يواجه الشباب اخلليجياإلستفادة من الفضائيات والتحدي القيمي واأل .11
 .ت احلديثة واالستخدام اخلاطئ هلاالتقنيا .12
 .ار(كيف تنمي مهارات تفكريك )اإلبداع واإلبتك .13
 .كيف تستغل وقت الفراغ .14
 .مهارات تنمية الثقة ابلنفس .15
 .إسرتاتيجيات التعلم الفعالة .16
 .تعددة ودورها يف تنمية اجملتمعاتالذكاءات امل .17
 .تغيري اإلجتاهات وبناء احلضارات اإلعالم وأثره يف .18
 تحصيل العلمي(.مشروع حبثي )كيف تطور مهاراتك الدراسية وال .19
 .اخلاصة ذوي اإلحتياجات .20
 .العـوملة .21
 .من اضرار التلفزيون السلوكيةوقاية النشء  .22
 وسيط اإلسالم. .23
 خلق وتعامل األنبياء. .24
 أفكار وعقل. .25
 دور اململكة يف احاربة اإلرهاب. .26
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 منهج النبوة يف معاجلة الشبهات. .27
 اململكة العربية السعودية والتعاون الدويل. .28
 اإلحنراف الفكري. .29
 اإلحنراف السلوكي. .30
 العلم يف مواجهة األفكار الضالة. .31
 وسائل حتصني الفكر ضد اإلحنراف الفكري. .32
 .ما يستجد من مقرتحات الطلبة .33

 

 :قةتعليمات شروط املساب
سم من 3.5، وهبامش مقداره سم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره  A4مقاس صفحة(  15) أن ال يزيد عن .1

 .اجلانب األمين
، ونوع اخلط (14حرجم اخلط )، على أن يكون ســـــــــــــليمـــةعربيـــة  ( وبلغـــةwordالبحـــث على برانمج )أن يكتـــب  .2

Traditional Arabic. 
يكتب الطالب/الطالبة على صــــــفحة الغالف: عنوان البحث، االســــــم، والرقم اجلامعي، والكلية، واملشــــــرف على  .3

 البحث إذا وجد.
ائي معتمداً على احلقائق والتحليالت وليس جمرد الســـــرد اإلنشـــــبعناصـــــر البحث العلمي الطالب/الطالبة أن يلتزم  .4

 .ر املراجع ومؤلفيها بطريقة علميةمع ذك
  .سابقة أو تقدم به للعمادة من قبلأالّ يكون البحث قد سبق أن شارك به املتسابق يف أي م .5
 .%10نسبة االقتباس ، و أن ال تتجاوز ن يكون البحث غري منقول أو مقتبسأ .6
جية ه حرصــاً على منهشــرط ذكر ذلك واإلشــارة إلي ةاالســتفادة من إشــراف بعض األســاتذب/الطالبة الطالجيوز  .7

 .البحث العلمي
 

 بقة البحوث الثقافية واالجتماعيةجوائز مسا       
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 7.000 األول 1
 رايل 5.000 الثاين 2
 رايل 3.000 الثالث  3

 رايل 15,000 جمموع جوائز املسابقة
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :االبتكارات العلميةمسابقات : 8
 

 .ختيار الطالب والطالباتمفتوح من ا: موضوع املسابقة
 

 :تعليمات وشروط املسابقة
 .ومل يسبق املشاركة به من قبل، الطالبة /من إنتاج الطالب االبتكارأن يكون  .1
 جديدة وغري مقتبسه أو مكررة.جيب أن حيمل االبتكار فكرة  .2
 .ار ابللغة العربية أو اإلجنليزيةيقدم االبتك .3
، وهبامش سم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره  A4مقاس صفحات(  4) ال يزيد عن فيمااالبتكار  وصفيرسل  .4

 .سم من اجلانب األمين3.5مقداره 
، (14حرجم اخلط )، على أن يكون ســـــــــــليمة إجنليزية/أو عربية ( وبلغةwordعلى برانمج ) وصـــــــــــف االبتكار أن يكتب .5

احتوية على الرســــومات الالزمة ويفضــــل أن تكون ملونة ودرجة وضــــوح ، Traditional Arabicونوع اخلط 
 .عالية

، وهبامش ســـــــــــم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره  A4مقاس  لخص فكرة االبتكار يف صـــــــــــفحة واحدةمإرفاق  .6
 .سم من اجلانب األمين3.5مقداره 

يكتب الطالب/الطالبة على صـــــــــفحة الغالف: عنوان االبتكار، االســـــــــم، والرقم اجلامعي، والكلية، واملشـــــــــرف على  .7
 إذا وجد. االبتكار

 حيق للجنة التحكيم تصحيح بعض املعلومات واملصطلحات مىت لزم ذلك. .8
 .لتواجد خالل وقت حتكيم املسابقةابلشرح وا الطالبة/  الطالبأن يلتزم  .9

 
 

 جوائز مسابقة االبتكارات العلمية                
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 10.000 األول 1
 رايل 7.000 الثاين 2
 رايل 5.000 الثالث 3

 رايل 22.000 جمموع جوائز املسابقة

                
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :: مسابقة أفضل أوبريت9
 

 : املسابقةموضوعات 
 .-حفظه هللا–آل سعود  امللك سلمان بن عبدالعزيزخادم احلرمني الشريفني  .1
 .السعوديةاململكة العربية  –الوطن  .2
 .جوااث –األحسـاء  .3
 .املنطقة الشرقية .4
  .جامعة امللك فيصل .5
  .يوم الوطينال :مثلطنية املناسبات الو  .6
 .اختيارات الطلبة .7

 
 تعليمات وشروط املسابقة:    
 .لنص العادات والتقاليد اإلسالميةيراعى يف اأن  .1
 .ملشاركة به من قبلومل يسبق اأن يكون األوبريت من إنتاج الطالب أو الطالبة  .2
 .وغري مقتبسه أو مكررة أو منقولة جيب أن حيمل االوبريت فكرة جديدة .3
، ونوع اخلط (14)حرجم اخلط ، على أن يكون ســـــــــــــليمـــةعربيـــة  ( وبلغـــةwordعلى برانمج ) األوبريـــت أن يكتـــب .4

Traditional Arabic،  مقاسA4  سم 3.5، وهبامش مقداره سم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره
 .من اجلانب األمين

 ( أبيات.8( لوحات، كل لوحة تشتمل على )4أن يتضمن األوبريت عدد ) .5
األوبريـــت و  يف حـــال فوز   -غري جــائزة الفو –أن ال يطـــالـــب عمـــادة شـــــــــــــــؤون الطالب أبي حقوق مـــاليـــة  .6

 استخدامه يف النشر.
 

 جوائز مسابقة أفضل أوبريت
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.000 الثاين 2
 رايل 1.000 الثالث 3

 رايل 6,000 جمموع جوائز املسابقة

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :: مسابقة القصيدة الشعرية10
 

 موضوع املسابقة: 
 .مرتوكة الختيار الطالب والطالباتأن تكون القصيدة معربة عن قضااي هادفة و 

 
 :تعليمات وشروط املسابقة    

 .، ومل يسبق املشاركة هبا من قبلأن تكون القصيدة جديدة من إنتاج الطالب أو الطالبة .1
 .بيتاً  25بيتاً وال تزيد عن  15ن تقل ع أن تتحقق يف القصيدة عناصرها )الشعر العمودي واملقفى( وأن ال .2
 .ة من األخطاء اللغوية واإلمالئيةأن تكون ابللغة العربية الفصحى وخالي .3
، ونوع اخلط (14حرجم اخلط )، على أن يكون ســـــــــــــليمةعربية  ( وبلغةwordعلى برانمج ) القصـــــــــــــيدة تكتبأن  .4

Traditional Arabic،  مقــاسA4  وهبــامش مقــداره ســـــــــــــــم من كــل جــانــب 2.5وهبــامش مقــداره ،
 .سم من اجلانب األمين3.5

خلاصــــــــة اأما القصــــــــائد الشــــــــعرية  ،أبقســــــــام الطالبيتم حتكيم القصــــــــائد الشــــــــعرية للطالب أمام جلنة التحكيم  .5
 .ام جلنة التحكيم أبقسام الطالباتيتم حتكيمها أمفابلطالبات 

 

 (وائز مسابقة القصيدة الشعرية )طالبج
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.000 الثاين 2
 رايل 1.500 الثالث 3

 رايل 6.500 جمموع جوائز املسابقة
 

 
 (الباتطجوائز مسابقة القصيدة الشعرية )

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.000 الثاين 2
 رايل 1.500 الثالث 3

 رايل 6.500 جمموع جوائز املسابقة
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :الشعرية املساجلة: مسابقة 11
 

 :تعليمات وشروط املسابقة
 .املساجلة ابللغة العربية الفصحى أن تكون .1
 .لشعراء مشهود هلم ابلنبوغ الشعريأن تكون أبيات املساجلة  .2
 .املعىنتحقق يف املتسابق شروط صحة اللغة، سالمة النطق، القدرة على متثيل أن ت .3
 .اآلداب العامة وقيم ديننا احلنيفأن تلتزم املساجلة مببادئ  .4
 .سام الطالب والطالبات بشكل مستقلقة امام جلنة التحكيم يف كل من أقيتم حتكيم املساب .5
 

 )طالب( جوائز مسابقة املساجلة الشعرية
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.000 الثاين 2
 رايل 1.500 الثالث 3

 رايل 6.500 جمموع جوائز املسابقة
 
 

 سابقة املساجلة الشعرية )طالبات(جوائز م
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.000 الثاين 2
 رايل 1.500 الثالث 3

 رايل 6.500 جمموع جوائز املسابقة
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :مسابقة املقال: 12
 

 موضوعات املسابقة:    
 تعزيز املواطنة. .1
 النزاهة ومكافحة الفساد. .2
 وسائل التواصل االجتماعي آاثرها وطرق التعامل معها. .3
 العمل التطوعي. .4
 السياحة الداخلية. .5

 :تعليمات وشروط املسابقة
 ك البناءالعرض، صـــــحة اللغة، متاســـــحقق فيه شـــــروط املقال: جودة أن يكون املقال ابللغة العربية الفصـــــحى وأن تت .1

 .اإلجياز غري املخل
 .أن يتناول املقال موضوعاً واحداً: دينياً، اترخيياً، أخالقياً، اجتماعياً، ثقافياً أو أدبياً  .2
 .ستفادة أبحداث التاريخ اإلسالمي، وال أبس من االل موضوع املقال حبياتنا املعاصرةأن يتص .3
سم من 3.5، وهبامش مقداره سم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره  A4مقاس صفحات(  3) أن ال يزيد عن .4

 .اجلانب األمين
، ونوع اخلط (14حرجم اخلط )، على أن يكون ســـــــــــــليمــــــةعربيــــــة  ( وبلغــــــةwordعلى برانمج ) املقــــــالأن يكتــــــب  .5

Traditional Arabic. 
 ملقالايكتب الطالب/الطالبة على صـــفحة الغالف: عنوان البحث، االســـم، والرقم اجلامعي، والكلية، واملشـــرف على  .6

 إذا وجد.
 . الطالبة املشاركة به من قبل ومل يسبق للطالب أأن يكون املقال جديد و  .7

 

 جوائز مسابقة املقال
 

 

 

 
   

             
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 مقدار اجلائزة املركز م

 رايل 2.000 األول 1
 رايل 1.500 الثاين 2
 رايل 1.000 الثالث 3

 رايل           4.500 جمموع جوائز املسابقة        
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 :: مسابقة اخلطابة13
 

  :موضوع املسابقة
 .ها من قبل جلنة التحكيميف وقتموضوع املسابقة  يتم حتديد

 
 املسابقة:تعليمات وشروط 

 .اً حبيث يؤثر فيهم إقناعاً وإمتاعابملعاين اليت خيطب فيها اجلماهري عنها / الطالبة أن يتمثل الطالب .1
 .ون اخلطبة ابللغة العربية الفصحى، وذات هدف أخالقي نبيلأن تك .2
  دقائق(. 5)مدة ال تزيد عن يف مهور اجلأمام  / خطبتهاخطبته/ الطالبة يلقي الطالب .3

 
 )طالب( مسابقة اخلطابةجوائز 

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

 رايل           4.500 جمموع جوائز املسابقة
 

 
 جوائز مسابقة اخلطابة )طالبات(

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

 رايل           4.500 جمموع جوائز املسابقة
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 :القصة القصرية: مسابقة 14
 

 موضوعات املسابقة:    
 الغلو والوسطية. .1
 احلوار مع اآلخر. .2
 التغري املناخي. .3
 العنف األسري. .4

 :عليمات وشروط املسابقةت

سم 3.5، وهبامش مقداره سم من كل جانب 2.5وهبامش مقداره  A4مقاس صفحات(  7) أن ال يزيد عن .1
 .من اجلانب األمين

، ونوع اخلط (14حرجم اخلط )، على أن يكون ســـــــــــــليمـــةعربيـــة  ( وبلغـــةwordعلى برانمج ) القصـــــــــــــــةكتـــب تأن  .2
Traditional Arabic. 

ى اجلامعي، والكلية، واملشـــــرف عليكتب الطالب/الطالبة على صـــــفحة الغالف: عنوان القصـــــة، االســـــم، والرقم  .3
 القصة إذا وجد.

 أن يتحقق يف القصة عناصرها: )احلدث، احلوار، الشخصيات(. .4
مرتمجة أو  أن ال تكون ، وبة ومل يسبق املشاركة هبا من قبلمن أتليف الطالب أو الطالأن تكون القصة جديدة و  .5

   .منقولة أو مقتبسة من قصة أخرى
 

 ريةجوائز مسابقة القصة القص
 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.000 الثاين 2
 رايل 1.500 الثالث 3

 رايل 6.500 جمموع جوائز املسابقة

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 )احلياة يف عدسيت(.:: مسابقة األفالم القصرية والفواصل15
 

 : املسابقةأهداف 
 فنياً.تنمية مهارات الطلبة  .1
 ،جتماعياً او  ،ياً قوأخال، تنمية احلس ابحلياة من خالل توظيف العدسة لصاحل القضااي اليت هتم الطلبة مجالياً  .2

 .وثقافياً  ،ودينياً 

 :تعليمات وشروط املسابقة

 .دقيقتني(ن ) يقل عوأن الدقائق(  5) أن ال تزيد مدة الفيلم عن .1
 واجملتمع السعودي. الطلبةأن يكون موضوع الفيلم عن قضااي  .2
 ال يكون قد سبق عرض الفيلم من قبل أو قدم جلهة ما. أن .3
 يكتب الطالب/الطالبة: عنوان الفلم، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية. .4
 ة البث الفضائي واإلعالن يف اجلامعة.إدار  أن تكون مجيع األعمال املسلمة للمسابقة من حقوق .5

 
 :املسابقةملشرفة على تنفيذ ااجلهات 

        .إدارة اإلعالم والعالقات العامة .1
  .إدارة البث الفضائي .2
 .عمادة شؤون الطالب .3

 جوائز مسابقة األفالم القصرية والفواصل

 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 

 جوائز إضافية  مقدار اجلائزة املركز م
 درع اإلبداع رايل 3000 األول 1
 درع التميز رايل 2.500 الثاين 2
 التفوقدرع  رايل 2.000 الثالث 3

 -- رايل 7.500 جمموع جوائز املسابقة
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 : مسابقة جنوم اجلامعة:16
 

 تعليمات وشروط املسابقة: 

 .من كل كلية/ طالبات ترشيح مخسة طالب  .1
 مراحل كالتايل: ثالثةتتكون املسابقة من  .2

 املسابقات الثقافية واالجتماعية.املرحلة األوىل: املنافسة بني الكليات يف  .أ
 املرحلة الثانية: املنافسة بني الكليات يف املسابقات احلركية والرايضية. .ب
املرحلـة الثـالثـة: مســــــــــــــــابقـة يف االبتكـار واالخرتاع وذلـك بعرض عمليـة االبتكـار أبكملهـا من جمرد فكرة إىل  .ت

   صياغة املفهوم وتطويره إىل تنفيذ الفكرة.

 
 وم اجلامعة  جوائز مسابقة جن

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة لكل طالب عدد الطالب  املركز م
 رايل 5.000 5 األول 1
 رايل 3000 5 الثاين 2
 رايل 2000 5 الثالث 3

 رايل 10.000 اجملموع
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 مكافحة التدخني: معرض: مسابقة 17
 

 تعليمات وشروط املسابقة: 
 .لب / طالبة االشرتاك يف املسابقةحيق لكل طا .1
 وأي خمالفة للشروط يستبعد الطالب / الطالبة من املسابقة.، االلتزام بشروط املسابقة .2
 بعمل واحد فقط، من األعمال التالية:يسمح للطالب أو الطالبة االشرتاك  .3

 اجملسمات. .أ
 الرسم الكاريكاتوري. .ب
 الصور الفوتوغرافية. .ت
 التصاميم. .ث

 .جوائز داخل كل كلية 3 أفضل .4
 

 مكافحة التدخني معرضمسابقة جوائز 

 التصاميم الصور الفوتوغرافية الرسم الكاريكاتوري اجملسمات املركز

 رايل1500 رايل1500 رايل1500 رايل1500 األول  
 رايل1000 رايل1000 رايل1000 رايل1000 الثاين  
 رايل700 رايل700 رايل700 رايل700 الثالث    
 رايل3300 رايل3300 رايل3300 رايل3300 اجملموع   

 رايل 13.200 امجايل جوائز املسابقة
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة معرض منترجات الطالب والطالبات:18
 

 .مملكة احلزم :موضوع املسابقة
 

 تعليمات وشروط املسابقة: 
 يف املسابقة.حيق لكل طالب / طالبة االشرتاك  .1
 وأي خمالفة للشروط يستبعد الطالب / الطالبة من املسابقة.، االلتزام بشروط املسابقة .2
 فقط، من األعمال التالية: بعملنييسمح للطالب أو الطالبة االشرتاك  .3

 اجملسمات. .أ
 الرسم الكاريكاتوري. .ب
 الصور الفوتوغرافية. .ت
 اخلط العريب. .ث
 املقال. .ج
 البحوث .ح

 .مشاركة طالبية للكلياتروع ألفضل ثالثة د .4
 لكل كلية عدد احدد من املشاركات يتم اإلعالن عنه قبل تنفيذ املسابقة.  .5
  .ان يكون العمل متكامل من مجيع النواحي .6
 .حيق لكل مشرتك / مشرتكة طلب املساعدة من أعضاء هيئة التدريس .7
  .جوائز داخل كل كلية 3أفضل  .8

   
 والطالباتمسابقة معرض منترجات الطالب جوائز 

 البحث املقال اخلط العريب الصور الفوتوغرافية الرسم الكاريكاتوري اجملسمات املركز

 رايل1500 رايل1500 رايل1500 رايل1500 رايل1500 رايل1500 األول
 رايل1000 رايل1000 رايل1000 رايل1000 رايل1000 رايل1000 الثاين
 رايل700 رايل700 رايل700 رايل700 رايل700 رايل700 الثالث
 رايل3300 رايل3300 رايل3300 رايل3300 رايل3300 رايل3300 اجملموع

 رايل 19.800 امجايل جوائز املسابقة
  

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة التأليف املسرحي:19
 

 .من اختيار الطالب والطالبات ةمفتوحمسرحية كوميدية : موضوع املسابقة

 
 تعليمات وشروط املسابقة: 

 .يراعى يف النص املسرحي العادات والتقاليد اإلسالمية .1
منقول   وأ، وأن ال يكون مرتجم ب أو الطالبة املشاركة به من قبلأن يكون النص املسرحي جديد ومل يسبق للطال .2

 مقتبس من مسرحية أخرى . أو
 دقيقة(. 15)ان ال تتجاوز مدة العرض املسرحي عن  .3

 
 مسابقة التأليف املسرحيجوائز 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.500 الثاين 2
 رايل 2.000 الثالث 3

 رايل 7,500 جمموع جوائز املسابقة
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة املهرجان املسرحي للكليات:20
 

 .الطالب والطالباتمفتوح من اختيار : موضوع املسابقة
 

 تعليمات وشروط املسابقة: 
 .املسرحي العادات والتقاليد اإلسالمية والعرض العمليراعى يف  .1
منقول   وأ، وأن ال يكون مرتجم ب أو الطالبة املشاركة به من قبلأن يكون النص املسرحي جديد ومل يسبق للطال .2

 مقتبس من مسرحية أخرى . أو
 دقيقة(. 15دقيقة(، وال يقل عن ) 20)ان ال تتجاوز مدة العرض املسرحي عن  .3
 إمكانية تقدمي العرض املسرحي ابللغة العربية الفصحى، أو العامية. .4
 احلاصلة على املركز األول يتم تكرميها ابملشاركة يف حضور مهرجان مسرحي خارج اململكة.أو اجملموعة الكلية  .5

 )للطالب والطالبات( املسرحيجوائز مسابقة املهرجان 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 2.000 أفضل ممثل من الطالب 1
 رايل 1.500 أفضل ممثل اثين 2
 رايل 3.000 أفضل نص مسرحي من إنتاج الطالب 3
 رايل لكل ممثل1500 ممثلني  5أفضل  4

 رايل 14,000 جمموع جوائز املسابقة
 

 )للكليات( املسرحيجوائز مسابقة املهرجان 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 10.000 األول 1
 رايل 7.000 الثاين 2
 رايل 5.000 الثالث 3

 رايل 22,000 جمموع جوائز املسابقة

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة الرسم التشكيلي:21
 

  :موضوع املسابقة
 .مفتوح حسب اختيار الطالب والطالبات

 
 تعليمات وشروط املسابقة:

ل قبل ســواء داخأن يكون العمل حديث اإلنتاج ومن عمل الطالب أو الطالبة وأال يكون قد رشــح ألي مســابقة من  .1
 . اجلامعة أو خارجها

 تصــــميم ف أخرى يفأن يعكس العمل الفين االســــتعدادات اإلبداعية والقدرات الفنية للمشــــرتك ذاته دون تدخل أطرا .2
 . تنفيذهالعمل أو 

  .أن يتصف العمل الفين ابلقيم االبتكارية واجلمالية وسوف يتم استبعاد أي نسخة يتم نقلها من عمل فين أخر .3
 .بعمل واحد فقطاالشرتاك  يسمح للطالب أو الطالبة .4
 :استخدام اخلامات التالية أن يقتصر تنفيذ العمل على .5

 .سمx 70سم 100، وال يزيد عن مقاس سمx 50سم 70قاس مأن ال يقل عن ( الورق املقوى غري قابل للطي )كانسون .أ
 .سمx 70سم 120، وال يزيد عن مقاس سمx 50سم 70 ها عنمقاسأن ال يقل ( لوحة القماش )الكنفس .ب

 .لوان الزيتية أو ألوان اإلكريليكاستخدام احلرب الشيين أو أقالم الرصاص أو أقالم الفحم أو األ .6
 أن يراعى يف العمل العادات والتقاليد اإلسالمية   .7
 : عنوان العمل، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية.خلف اللوحة يكتب الطالب/الطالبة .8
 يتم إرسال العمل الفائز إىل عمادة شؤون الطالب، بعد إعالن النتائج بصورة هنائية ومؤطر وجاهز للعرض. .9

 
 التشكيلي جوائز مسابقة الرسم   

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1.500 األول 1
 رايل 1.000 الثاين 2
 رايل 750 الثالث 3

 رايل 3.250 جمموع جوائز املسابقة
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة الرسم الكاريكاتور :22
 

  :موضوع املسابقة
 .مفتوح حسب اختيار الطالب والطالبات

 
 :املسابقةتعليمات وشروط 

 حيق للمشارك واملشاركة استخدام ما يشاء من اإلطارات والزخارف املبتكرة. .1
 أن يكون العمل منفذاً على الورق خبامة احلرب الصيين، أو أبي خامة أو تقنية لونية أخرى. .2
 .سم20x30سم، وال يقل عن 30x50ال يتجاوز مقاس العمل أن  .3
 أن يكون العمل الكاريكاتوري حديث اإلنتاج. .4
 أن يعكس الرسم الكاريكاتوري اإلبداعات والقدرات الفنية للمشرتك ذاته دون تدخل أطراف أخرى. .5
أن يتصف الرسم الكاريكاتوري ابلقيم االبتكارية واجلمالية وسوف يتم استبعاد أي رسم كاريكاتوري   تنفيذه عن  .6

 طريق نسخ أو تقليد صور أخرى.
 .واحد فقطبعمل يسمح للطالب أو الطالبة االشرتاك  .7
 أن يراعى يف العمل العادات والتقاليد اإلسالمية. .8
 : عنوان العمل، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية.خلف اللوحةيكتب الطالب/الطالبة  .9

 يتم إرسال العمل الفائز إىل عمادة شؤون الطالب، بعد إعالن النتائج بصورة هنائية ومؤطر وجاهز للعرض. .10
 

 
 الكاريكاتور جوائز مسابقة الرسم 

 

 

 
 

 
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1.500 األول 1
 رايل 1.000 الثاين 2
 رايل 750 الثالث 3

 رايل 7.500 جمموع جوائز املسابقة
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 :األعمال اليدوية: مسابقة 23
 

  :موضوع املسابقة
 .مفتوح حسب اختيار الطالب والطالبات

 
 تعليمات وشروط املسابقة:

أن يكون العمل حديث اإلنتاج ومن عمل الطالب أو الطالبة وأال يكون قد رشــح ألي مســابقة من قبل ســواء داخل  .10
 اجلامعة أو خارجها. 

أن يعكس العمل الفين االســــتعدادات اإلبداعية والقدرات الفنية للمشــــرتك ذاته دون تدخل أطراف أخرى يف تصــــميم  .11
 العمل أو تنفيذه. 

  .أن يتصف العمل الفين ابلقيم االبتكارية واجلمالية وسوف يتم استبعاد أي نسخة يتم نقلها من عمل فين أخر .12
 .احد فقطبعمل و يسمح للطالب أو الطالبة االشرتاك  .13
انوية الطبيعية واملصنعة )كمادة خام رئيسية( إضافة إىل بعض املواد الثأن يقتصر تنفيذ العمل على استخدام اخلامات  .14

 األخرى ودهاانت الفرينش.
 .سم100وال يزيد عن مقاس سم 50مقاس عن ارتفاع العمل اليدوي أن ال يقل  .15
 أن يراعى يف العمل العادات والتقاليد اإلسالمية   .16
 العمل: عنوان العمل، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية. يكتب الطالب/الطالبة على .17
 يتم إرسال العمل الفائز إىل عمادة شؤون الطالب، بعد إعالن النتائج بصورة هنائية وجاهز للعرض. .18

 
 جوائز مسابقة األعمال اليدوية

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1.500 األول 1
 رايل 1.000 الثاين 2
 رايل 750 الثالث 3

 رايل 3.250 جمموع جوائز املسابقة
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة اخلط العريب:24
 

  :موضوع املسابقة
 .مفتوح حسب اختيار الطالب والطالبات

 
 

 :تعليمات وشروط املسابقة
 . والزخارف املبتكرةء من اإلطارات حيق للمشارك واملشاركة استخدام ما يشا .1
أن يكون العمل حديث اإلنتاج ومن عمل الطالب أو الطالبة وأال يكون قد رشــح ألي مســابقة من قبل ســواء داخل  .2

 اجلامعة أو خارجها. 
أن يعكس العمل الفين االســــتعدادات اإلبداعية والقدرات الفنية للمشــــرتك ذاته دون تدخل أطراف أخرى يف تصــــميم  .3

 العمل أو تنفيذه. 
  .أن يتصف العمل الفين ابلقيم االبتكارية واجلمالية وسوف يتم استبعاد أي نسخة يتم نقلها من عمل فين أخر .4
 .بعمل واحد فقطيسمح للطالب أو الطالبة االشرتاك  .5
 أن يقتصر تنفيذ العمل على استخدام اخلامات التالية: .6
 .سمx 70سم 100، وال يزيد عن مقاس سمx 40سم 30مقاس أن ال يقل عن الورق املقوى غري قابل للطي )كانسون(  .أ
 .حبار واألصباغ واأللوان املختلفةأقالم اخلط وأدواته املتعددة إضافة إىل األ .ب
   .أن يراعى يف العمل العادات والتقاليد اإلسالمية .7
 : عنوان العمل، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية.خلف اللوحةيكتب الطالب/الطالبة  .8
 الفائز إىل عمادة شؤون الطالب، بعد إعالن النتائج بصورة هنائية ومؤطر وجاهز للعرض.يتم إرسال العمل  .9

 
 جوائز مسابقة اخلط العريب

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1000 األول 1
 رايل 750 الثاين 2
 رايل 300 الثالث 3

 رايل 2050 جمموع جوائز املسابقة
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 
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 : مسابقة التصوير الضوئي:25
 

  :موضوع املسابقة 
 .مفتوح حسب اختيار الطالب والطالبات

 
 تعليمات وشروط املسابقة:

بل قأن تكون الصورة الضوئية حديثة اإلنتاج ومن عمل الطالب أو الطالبة وأال يكون قد رشح ألي مسابقة من  .1
 .سواء داخل اجلامعة أو خارجها

 .لمشرتك ذاته دون تدخل أطراف أخرىاالستعدادات اإلبداعية والقدرات الفنية ل أن تعكس الصورة الضوئية .2
أن تتصف الصورة الضوئية ابلقيم االبتكارية واجلمالية وعليه سوف يتم استبعاد الصور اليت تنفذ عن طريق نسخ أو  .3

 .أخرىتقليد صور 
 .بعمل واحد فقطيسمح للطالب أو الطالبة االشرتاك  .4
 :يلي صور املشاركة وأتطريها حسب ماأن يتم طباعة ال .5

 سم . x 40سم  A4 30) أن يكون مقاس الصورة )  .أ
 سم ( حتيط ابلصورة وتفصلها عن الربواز ويتم اختيار لوهنا بعناية . 8سم إىل  6أن ترتك مسافة ملونة بعرض )  .ب

 .مل العادات والتقاليد اإلسالميةأن يراعى يف الع .6
 : عنوان العمل، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية.خلف اللوحةيكتب الطالب/الطالبة  .7
 يتم إرسال العمل الفائز إىل عمادة شؤون الطالب، بعد إعالن النتائج بصورة هنائية ومؤطر وجاهز للعرض. .8

 
 

 جوائز مسابقة التصوير الضوئي
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 1.500 األول 1
 رايل 1.000 الثاين 2
 رايل 750 الثالث 3

 رايل 3.250 جمموع جوائز املسابقة
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 : مسابقة الفيلم الواثئقي:26
 

  :موضوع املسابقة
 .مفتوح حسب اختيار الطالب والطالبات

 
 :تعليمات وشروط املسابقة

 .ةللطالب أو الطالبذاتية حرية إختيار موضوع الفيلم وأن يعاجل قضية واحدة إنطالقاً من التجربة ال .1
 .وهبوطاً مبا يعرف ابخليط الدراميأن ميتلك الفيلم سياقاً واضحاً تسري عليه الفكرة صعوداً  .2
 .ن )دقيقتني(وأن ال يقل ع دقائق( 5)أن ال تزيد مدة الفيلم عن  .3
واء قبل سأن يكون العمل حديث اإلنتاج ومن عمل الطالب أو الطالبة وأال يكون قد رشح ألي مسابقة من  .4

 . اداخل اجلامعة أو خارجه
 .ي نسخة يتم نقلها من عمل فين أخرأن يكون الفيلم ابلقيم االبتكارية وعليه سوف يتم استبعاد أ .5
، على ســــليمةعربية  ( وبلغةwordعلى برانمج ) يف حدود صــــفحة واحدة أو أقل نبذة خمتصــــرة عن الفيلمكتب تأن  .6

 .Traditional Arabic، ونوع اخلط (14حرجم اخلط )أن يكون 
 يكتب الطالب/الطالبة على صفحة الغالف: عنوان الفيلم، االسم، والرقم اجلامعي، والكلية. .7

 
 

 جوائز مسابقة الفيلم الواثئقي
 

 

 

 
 

 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 

 
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 3.000 األول 1
 رايل 2.500 الثاين 2
 رايل 2.000 الثالث 3

 رايل 7.500 جمموع جوائز املسابقة



 

40 

 

 )طالب فقط(. :: مسابقة السباحة احلرة27
 

 تعليمات وشروط املسابقة:
 ابحلضور للمسابقة يف الوقت احملدد.االلتزام  .1
 .االلتزام ابلزي الرايضي املطلوب للعبة .2

 السباحة احلرةجوائز مسابقة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 800 األول 1
 رايل 700 الثاين 2
 رايل 600 الثالث 3

 رايل 2.100 جمموع جوائز املسابقة
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 )طالب فقط(. :مسابقة التنس األرضي: 28
 

 تعليمات وشروط املسابقة:
 ابحلضور للمسابقة يف الوقت احملدد.االلتزام  .1
 .الرايضي املطلوب للعبةااللتزام ابلزي  .2

 التنس األرضيجوائز مسابقة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 800 األول 1
 رايل 700 الثاين 2
 رايل 600 الثالث 3

 رايل 2.100 جمموع جوائز املسابقة
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 مسابقة البلياردو )طالب فقط(.: 29
 

 وشروط املسابقة: تعليمات
 ابحلضور للمسابقة يف الوقت احملدد.االلتزام  .1
 .االلتزام ابلزي الرايضي املطلوب للعبة .2

 البلياردوجوائز مسابقة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة املركز م
 رايل 800 األول 1
 رايل 700 الثاين 2
 رايل 600 الثالث 3

 رايل 2.100 جمموع جوائز املسابقة
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 دور  الكليات لأللعاب الرايضيةاملسابقات اخلاصة لاثنياً: 
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 دور  الكليات لكرة القدم:: 1
 

 :الشروط واألحكام
 .                        لكليةابلزي الرايضي لضرورة التقيد  .1
 وااللتزام بدقة بيان املباراة . دقيقة( 15بــ) اةاالنضباط والتقيد ابحلضور قبل وقت املبار ضرورة  .2
 . ية أو بطاقة اللعبة قبل املباراةالبطاقة اجلامع إبرازضرورة  .3
 .دقيقة( 40)كل شوط زمن  شوطني املباراة النهائية ، ما عدا دقيقة( 35)كل شوط زمن  املباراة من شوطني  .4
  .العبني احتياط (9)العب أساسي +  (11)عدد الطالب املشاركني يف اللعبة  .5
 .بيان املكافآت بعد املنشط مباشرةاعداد وتسليم  .6

 
 

 جوائز دور  الكليات لكرة القدم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة لكل طالب عدد طالب الفرقة املركز م
 رايل 600 20 األول 1
 رايل 500 20 الثاين 2

 رايل 400 20 الثالث 
 رايل  30,000 الــمــجــمــوع
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 دور  الكليات خلماسيات كرة القدم:: 2
 

 :الشروط واألحكام
 ضرورة التقيد ابلزي الرايضي للكلية.                         .1
 وااللتزام بدقة بيان املباراة . دقيقة( 15بــ)ضرورة االنضباط والتقيد ابحلضور قبل وقت املباراة  .2
 ضرورة إبراز البطاقة اجلامعية أو بطاقة اللعبة قبل املباراة.  .3
 .دقيقة( 15)كل شوط زمن  املباراة من شوطني  .4
  .العبني احتياط (5)+  نيأساسي نيالعب (5)عدد الطالب املشاركني يف اللعبة  .5
 اعداد وتسليم بيان املكافآت بعد املنشط مباشرة. .6

 
 جوائز دور  الكليات خلماسيات كرة القدم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة لكل طالب عدد طالب الفرقة املركز م
 رايل 600 12 األول 1
 رايل 500 12 الثاين 2
 رايل 400 12 الثالث 3

 رايل  15,000 الــمــجــمــوع
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 دور  الكليات لتنس الطاولة:: 3
 

 :الشروط واألحكام
 ضرورة التقيد ابلزي الرايضي للكلية.                         .1
 وااللتزام بدقة بيان املباراة . دقيقة( 15بــ)ضرورة االنضباط والتقيد ابحلضور قبل وقت املباراة  .2
 ضرورة إبراز البطاقة اجلامعية أو بطاقة اللعبة قبل املباراة.  .3
 .(نقطة 11)كل شوط   ( 3من  2)املباراة  .4
 ني.العب أساسي (5)عدد الطالب املشاركني يف اللعبة  .5
 اعداد وتسليم بيان املكافآت بعد املنشط مباشرة. .6

 
 جوائز دور  الكليات لتنس الطاولة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلائزة لكل طالب مقدار عدد طالب الفرقة املركز م
 رايل 600 5 األول 1
 رايل 500 5 الثاين 2
 رايل400 5 الثالث 3

 رايل  7,500 الــمــجــمــوع
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 دور  الكليات للكرة الطائرة:: 4
 

 :الشروط واألحكام
 ضرورة التقيد ابلزي الرايضي للكلية.                         .1
 وااللتزام بدقة بيان املباراة . دقيقة( 15بــ)ضرورة االنضباط والتقيد ابحلضور قبل وقت املباراة  .2
 ضرورة إبراز البطاقة اجلامعية أو بطاقة اللعبة قبل املباراة.  .3
 .(نقطة 25)كل شوط   ( 3من  2)املباراة  .4
 .العبني احتياط (5)+ ني العب أساسي (5)عدد الطالب املشاركني يف اللعبة  .5
 اعداد وتسليم بيان املكافآت بعد املنشط مباشرة. .6

 
 جوائز دور  الكليات لكرة الطائرة

 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقدار اجلائزة لكل طالب عدد طالب الفرقة املركز م
 رايل 600 12 األول 1
 رايل 500 12 الثاين 2
 رايل 400 12 الثالث 3

 رايل15,000 الــمــجــمــوع
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 دور  الكليات لكرة اليد:: 5
 

 :الشروط واألحكام
 ضرورة التقيد ابلزي الرايضي للكلية.                         .1
 وااللتزام بدقة بيان املباراة . دقيقة( 15بــ)ضرورة االنضباط والتقيد ابحلضور قبل وقت املباراة  .2
 ضرورة إبراز البطاقة اجلامعية أو بطاقة اللعبة قبل املباراة.  .3
 .دقيقة( 30)كل شوط زمن  املباراة من شوطني  .4
 .العبني احتياط (3)+ ني العب أساسي (7)عدد الطالب املشاركني يف اللعبة  .5
 اعداد وتسليم بيان املكافآت بعد املنشط مباشرة. .6

 
 دور  الكليات لكرة اليدجوائز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة لكل طالب عدد طالب الفرقة املركز م
 رايل 600 12 األول 1
 رايل 500 12 الثاين 2
 رايل 400 12 الثالث 3

 رايل  15,000 الــمــجــمــوع
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 دور  الكليات لكرة السلة:: 6
 

 :الشروط واألحكام
 ضرورة التقيد ابلزي الرايضي للكلية.                         .1
 وااللتزام بدقة بيان املباراة . دقيقة( 15بــ)ضرورة االنضباط والتقيد ابحلضور قبل وقت املباراة  .2
 ضرورة إبراز البطاقة اجلامعية أو بطاقة اللعبة قبل املباراة.  .3
 دقائق(. 10) فرتةكل زمن   ( فرتات4تقسم على )املباراة  .4
 .العبني احتياط (5)+ ني العب أساسي (5)عدد الطالب املشاركني يف اللعبة  .5
 اعداد وتسليم بيان املكافآت بعد املنشط مباشرة. .6

 
 جوائز دور  الكليات لكرة السلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسال        حتميل )رفع( املشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار اجلائزة لكل طالب عدد طالب الفرقة املركز م
 رايل 600 12 األول 1
 رايل 500 12 الثاين 2
 رايل 400 12 الثالث 3

 رايل 15,000 الــمــجــمــوع
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 افآت املالية ملنتتخبات اجلامعة(الئحة املك)
 

الكل يعلم أبن شحذ اهلمم وخلق الروح والرغبة يف حتقيق اإلجنازات حباجة إىل إعداد نفسي جنباً إىل جنب مع اإلعداد 
الفين واللياقي وحيث أن التحفيز املادي واملعنوي عنصر من عناصر اإلعداد النفسي فقد   إعداد هذه الالئحة هلذا 

 اخلصوص.
 

 كرة السلة(:  ،الكرة الطائرة، اجلماعية )كرة القدماة لأللعاب أواًل: مكافأة املبار 
 رايل( للمباراة داخل االحساء يف حالة الفوز فقط. 200مقدار املكافأة ) .1
 رايل( للمباراة خارج االحساء يف حالة الفوز فقط. 300مقدار املكافأة ) .2
 رايل( للمباراة داخل وخارج االحساء يف املراحل النهائية. 500مقدار املكافأة ) .3

 اثنياً: مكافأة األلعاب الفردية )بطولة جممعة(:
 رايل( لكل العب يصل لألدوار النهائية للبطولة. 500مقدار املكافأة ) .1
 رايل( عند وصوله لألدوار النهائية. 2000العب العشاري أللعاب القوى املكافأة ) .2

 اثلثاً: مكافأة املراكز:
 رايل( لكل العب. 7000حتقيق املركز األول: مقدار املكافأة ) .1
 رايل( لكل العب. 5000حتقيق املركز الثاين: مقدار املكافأة ) .2
 رايل( لكل العب. 4000املكافأة ) حتقيق املركز الثالث: مقدار .3
 املنافسات املتضمنة أكثر من لعبة يكافأ الطالب مبقدار ونصف مكافأة املركز املستحقة. .4
 هدية قيمة من عمادة شؤون الطالب ابإلضافة ملكافأة اإلجناز املالية. يف حالة تكرار اإلجناز مينح الفريق أو الالعب .5

 : اجلزاءات
إذا ختلف الالعب عن حضور التدريبات اليت تسبق أول مباراة يف البطولة حتسم منه مكافأة الفوز كاملة للمباراة  .1

 نفسها أو بعدها يف حالة عدم الفوز يف املباراة األوىل. 
 ضور لالجتماع يوم املباراة أو حضور وجبة الغداء حيسم عليه نسبة من مكافأة الفوز.إذا أتخر الالعب عن احل .2
 إذا أتخر الالعب عن الوقت احملدد ملوعد السفر يوم املباراة حيسم عليه نسبة من مكافأة الفوز. .3
 .زيف حالة احلصول على كرت أصفر أو أمحر يف غري صاحل الفريق حيسم من الالعب نسبة من مكافأة الفو  .4
إذا ختلف العب عن مرافقة الفريق يف أي مباراة بدون عذر مقبول حيسم منه مكافأة الفوز ملباراتني يشارك  .5

هبما، وإذا تكرر األمر مينع من املشاركة يف األنشطة الداخلية مع استمرار احلسم. وإذا تكرر ذلك يرفع امسه 
 لدى املسئولني ابجلامعة للنظر يف أمره.
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