متابعات

أخبار

الجامعة
Akhbar Al-Jameah

تأسست عام 1392هـ 1972 -م
تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

أخبار اجلامعة

تقارير

متابعات

استخدام معايير عالية
المستوى في تحكيم األبحاث
واألعمال المشاركة

ص3-2

د .ميرة  :الملتقى حقق نجاح ًا
كبير ًا بفضل العمل الجماعي
والدعم الالمحدود إلدارة الجامعة

الثالثاء  14ربيع اآلخرة 1436هـ املوافق  3فبراير 2015م العدد 1058

ص5

عدد

خاص

الملتقى العلمي السادس
استقطاب اإلبداعات وإبراز المواهب
واإلسهام في نهضة الوطن
ص9- 8

 16صفحة

الجامعة تنظم الحفل الختامي وتوزيع جوائز
الملتقى العلمي السادس للطالب والطالبات

حتت رعاية سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،تنظم اجلامعة
احلفل اخلتامي وإعالن جوائز الفائزين يف امللتقى
العلمي السادس لطالب وطالبات جامعة امللك عبد
العزيز ،وذلك يوم الثالثاء  14ربيع اآلخرة 1436هـ
املوافق  3فرباير 2015م .يف متام الساعة الواحدة
والنصف ظهرًا مبركز امللك فيصل للمؤمترات.
وقد أوضح سعادة مدير اجلامعة املكلف أن
امللتقى العلمي السادس حقق نتائج إيجابية جتعل
اجلامعة تنافس بقوة يف امللتقيات واملؤمترات
العلمية الداخلية واخلارجية ،مؤكدًا على أن العديد
من األبحاث واألعمال املشاركة ستحظى باهتمام
ورعاية اجلامعة ،وأن منح اجلوائز للفائزين هو
جزء من هذا االهتمام والرعاية من اجلامعة ،مشريًا
إىل أن طالب وطالبات اجلامعة أثبتوا قدرتهم
التنافسية ومواهبهم وإبداعاتهم من خالل حماور
امللتقى اخملتلفة ،كما برهنوا على أنهم قادرين على
الذهاب بعيدًا بأبحاثهم وأعمالهم العلمية وعروضهم

التقدميية املتميزة يف خمتلف امللتقيات وخاصة
امللتقيات العلمية للجامعات السعودية.
فيما أشار سعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة اإلشرافية
للملتقى العلمي السادس األستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاهد أن اجلامعة سخرت كافة اإلمكانيات
العلمية واملادية واستنفرت جهود اجلميع إلجناح
امللتقى العلمي السادس ،وهو ما انعكس إيجابًا
على نوعية وحجم املشاركات ،مؤكدًا على أن
طالب وطالبات اجلامعة سيقولون كلمتهم يف
خمتلف احملافل واملؤمترات وامللتقيات العلمية،
بعد اكتسابهم اخلربة واملعرفة الكافية للدخول يف
املنافسة العلمية يف خمتلف احملاور.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التنفيذية
للملتقى عميد كلية طب األسنان األستاذ الدكتور
عبد الغني مرية أن امللتقى العلمي السادس لطالب
وطالبات اجلامعة حقق جناحًا غري مسبوق سواء

يف نسبة املشاركة أو نوعية األبحاث واألعمال
املتنافسة على اجلوائز ،حيث جتاوز عدد املشاركات
البحثية أكرث من  2500مشروع بحثي بزيادة %30
عن امللتقى العلمي السابق ،مؤكدًا أنه سيتم اإلعالن
عن جوائز امللتقى خالل احلفل اخلتامي وإعالن
اجلوائز.
يذكر أن اجلامعة نظمت فعاليات امللتقى
السادس خالل الفرتة من  18-16صفر 1436هـ
مبشاركة طالب وطالبات اجلامعة مبشروعات
وأعمال بحثية يف حماور متعددة تشمل االبتكار
وريادة األعمال واألبحاث يف العلوم الهندسية
والتقنية والعلوم الصحية والعلوم األساسية
والطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية وأبحاث
تصاميم البيئة ،إضافة إىل الفعاليات املصاحبة
للملتقى وهي مشروعات األبحاث يف جمال اخلدمة
اجملتمعية واإللقاء واألفالم الوثائقية واملسابقات
الفنية.

يحق جلامعة املؤسس طالبًا وطالبات وأعضاء هيئة
التدريس وإداريني وفنيني أن يفخروا بنجاح امللتقى العلمي
السادس للطالب والطالبات الذي حقق جناحًا غري مسبوق
سوا ًء على مستوى حجم املشاركة التي كانت بزيادة  %30عن
امللتقى السابق ،حيث جتاوز عدد املشاركات البحثية واألعمال
يف الفعاليات املصاحبة أكرث من  2500مشروع بحثي وعرض
تقدميي وورقة علمية وملصق علمي ،يف حماور متعددة
شملت االبتكار وريادة األعمال واألبحاث يف العلوم الهندسية
والتقنية والعلوم الصحية والعلوم األساسية والطبيعية
والعلوم االجتماعية واإلنسانية وأبحاث تصاميم البيئة،
إضافة إىل مشروعات األبحاث يف جمال اخلدمة اجملتمعية
واإللقاء واألفالم الوثائقية واملسابقات الفنية.
فاملؤمتر العلمي السادس لطالب وطالبات اجلامعة
وضع رؤية واضحة ليصبح امللتقى التنافسي السنوي األكرب
واألبرز للطالب والطالبات ،واألكرث استقطابًا إلبداعاتهم
وابتكاراتهم ،وأن يكون منافسًا للمؤمترات العاملية واحمللية
املماثلة من حيث التنظيم وجودة األعمال وتنوعها ومتيزها،
فقد عمل اجلميع على تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج
حتفز الطالب والطالبات لإلسهام يف نهضة وبناء وطننا
األبي ،وخدمة اجملتمع ،وإبراز مواهبهم وصقلها ،من خالل
مشاركاتهم املكثفة واملتميزة مبشروعات بحثية وأعمال
إبداعية يف خمتلف التخصصات العلمية ،مبا يحقق إكتسابهم
للمهارات األكادميية والشخصية واملعرفية التي تزيد من
تعميق قيم التعاون والتنافس الشريف واألمانة العلمية
لديهم.
لقد كان للجامعة أهدافًا ميكن القول أنها حتققت جميعًا
من خالل خمرجات امللتقى العلمي السادس ،حيث أتاح
امللتقى الفرصة ألصحاب املواهب من طالب وطالبات اجلامعة
إلبرازها ،وأسهم يف رفع املستوى العلمي والثقايف لديهم،
باإلضافة إىل دوره يف تعزيز القيم البحثية واإلبداعية
للطالب والطالبات ،وتنمية ثقافة البحث العلمي ،وإكسابهم
حلس اإلبداع واالبتكار ،وتشجيعهم على األعمال الفنية
واإلعالمية األصيلة واملتميزة ،وقد كانت معظم األعمال
املشاركة ممزوجة بحس وطني وقيم أخالقية عالية ،سيكون
لها أثر إيجابي يف إثراء الساحة األكادميية الطالبية على وجه
اخلصوص من خالل عرض ونشر النتاج العلمي واإلبداعي
للطالب والطالبات ،وتنمية املهارات الريادية والقيادية
واحلوارية لدى أبنائنا الطالب ،وغرس وتعزيز قيم التنافس
العلمي الشريف والعمل اجلماعي والتواصل اإليجابي.
الشكر كل الشكر والتقدير كل التقدير لكافة اللجان التي
شاركت يف هذا النجاح الباهر من شطري اجلامعة وإىل مزيد
من التوفيق والنجاح ألبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات يف
امللتقيات واحملافل املقبلة بحول اهلل وقوته.
أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
مدير الجامعة المكلف
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استخدام معايير عالية المستوى في تـــــ
سعيًا من اجلامعة يف رفع مستوى وجودة األبحاث
العلمية واألعمال واملشاركات يف امللتقى العلمي السادس
للطالب والطالبات ،عملت اللجان اإلشرافية والتنفيذية
والعلمية على وضع معايري علمية عالية املستوى لكل
حمور من احملاور ،ففي حمور االبتكار مت وضع تسعة
معايري على النحو التايل:
 املشكلة واحلل  :أهمية املشكلة التي مت التوصل إىلاالبتكار بناء عليها 5( .درجات.
 استيعاب املشكلة :مدى استيعاب الطالب حلجماملشكلة املطروحة وأهميتها 5( .درجات).
 الدراسات واألفكار واحللول السابقة :مدى االطالععلى األفكار والدارسات ذات العالقة التي قد تساعد
يف إيجاد احلل للمشكلة املطروحة ذات العالقة بفكرة
االبتكار ومدى التميز يف الفكرة املطروحة مقارنة باألفكار
السابقة 5( .درجات).
 جدول االبتكار :جودة املنتج ومدى اجلدوىاالقتصادية منه ،ومدى إمكانية حتويله إىل سلعة أو خدمة
قابلة للتسويق 10( .درجات).
 خمططات وصور املنتج :الشرح التفصيليللمنتج من فكرة االبتكار مدعوما بالصور والرسومات
واخملططات 5( .درجات).
 النموذج األويل :القيمة العلمية للفكرة وأصالتها،ومدى مالئمة احلل املطروح للمشكلة 10( .درجات).
حتويل الفكرة إىل منتج :مدى االستيعاب
ملراحل حتويل الفكرة إىل منتج وفاعلية األدوات املساندة.
( 5درجات)
 استيعاب التطوير :مدى استيعاب الطالب أو فريقالعمل للمشروعات املستقبلية لالبتكار والطرق املمكنة
لتطوير املنتج 5( .درجات).
 األسئلة واإلجابات :مدى قدرة الطالب أو جمموعةالعمل على اإلجابة على مناقشة اجلنة بكفاءة 20( .درجة).
كما مت اعتماد  35معيارًا لتحكيم املشاركات يف
حمور ريادة األعمال موزعة على  6حماور رئيسة على
النحو التايل:
 -1ملخص فكرة املشروع:
 هل الفكرة مشوقة ومؤثرة ومدى استخدام اإلبداعواالبتكار يف الفكرة؟
 قابلية الفكرة للتطبيق على ارض الواقع. األثر االجتماعي للفكرة. الوضوح يف عرض الفكرة. جاذبية الفكرة للمستثمرين والعمالء. عالقة الفكرة باالقتصاد املعريف. -2القدرة اإلدارية لصاحب املشروع أو الفريق
 ما هي مهارات صاحب املشروع ،أو الفريق اإلداري؟ هل مهارات صاحب املشروع أو الفريق كافيةإلجناح املشروع؟
 هل مت حتديد دور كل عضو يف فريق املشروع؟ هل يتناسب الدور مع مؤهالت العضو ومهاراته؟ مدى االلتزام واجلدية لدى فريق العمل؟ هل لدى الفريق اإلداري خطة للمشروع من الفكرةإىل الوصول للمنتج النهائي؟
 -3املنتجات أو اخلدمات التي تقدمها الفكرة أو
املشروع
 وصف دقيق للمنتج أو اخلدمة. مدى احتياج السوق للمنتج أو اخلدمة. القيمة املضافة للمنتج أو اخلدمة وفائدتها للعمالء. املراحل التي مير بها املنتج أو اخلدمة للتطوير. -4تخطيط اجلوانب التسويقية للمشروع أو الفكرة
 ما هي شرائح العمالء التي تستهدفها الفكرة أواملشروع؟
 هل مت عمل دراسة لتحديد احتياجات العمالء؟ ملاذا يرغب العمالء يف شراء السلع أو املنتجاتالتي تقدمها الفكرة أو املشروع؟
 -5ما حجم السوق املستهدف للفكرة أو املشروع؟
 ما احلصة املتوقعة للفكرة أو املشروع للسنةاألوىل والثانية والثالثة؟
 كيف مت حتديد احلصة؟ امليزة التنافسية للمنتجات واخلدمات التي يقدمهاالفكرة أو املشروع.

¶  9معايري لتحكيم مشاركات حمور االبتكار
¶  35معيارًا لتحكيم املشاركات يف حمور ريادة األعمال
¶  16معيارًا حتكيميًا لألوراق العلمية املشاركة
¶  7معايري لتقييم امللصقات العلمية
¶  8معايري لتقييم العروض التقدميية يف اخلدمة اجملتمعية
¶  19معيارًا لتحكيم مشاركات اإللقاء العربي
 هل مت اختبار فكرة املشروع يف السوق؟ من اهم املنافسني؟ ما حصة املنافسني يف السوق املستهدف؟ ما أسباب حصولهم على هذه احلصة؟ ما املنتجات أو اخلدمات املماثلة التي يقدمهااملنافسون؟
 ما نقاط القوة أو الضعف فيها؟ طريقة البيع املتوقعة (اتصال مباشر ،وسطاءالبيع ،جتار التجزئة واجلملة ،اإلنرتنت ،الربامج
واجلوالت الذكية ،رسائل التواصل االجتماعي ،املعارض)
واخلطة الرتويجية التي سوف تستخدم لرتويج املنتجات
أو اخلدمات التي يقدمها املشروع أو الفكرة.
 -6تخطيط اجلوانب التمويلية للفكرة أو املشروع
مقدار التمويل املطلوب للبدء يف الفكرة أو
املشروع ،وكيف مت الوصول إىل هذا الرقم؟ (بالتفاصيل)
مصادر التمويل (األهل ،قروض ،رأس املال ،
-

مستثمرون)
حجم املبيعات املتوقع للوصول إىل إيرادات
تغطي التكاليف الثابتة (حتاليل التعادل).
املصاريف املتوقعة للسنة األوىل والثانية
والثالثة كال على حدة (تشمل كل من :اآلالت واملعدات
ومصاريف التأسيس ،الرواتب ،التجهيزات ،واإليجارات،
تكاليف املشرتيات ،واملواد ،تكاليف الكهرباء ،واإلنرتنت،
والنقل  ....الخ
 احتياجات املشروع املكانية (مكاتب ،جتهيزات)واملادية (إلنتاج اخلدمات أو السلع التي يقدمها املشروع)
ومصادر الدخل املتوقعة (املباشرة ،والغري مباشرة).
 هل التوقعات املالية املستقبلية املدرجة يف خطةالعمل واقعية وتدل على إدراك وفهم املشاركني.
أما األوراق العلمية فقد مت اعتماد  16معيارًا يف
حتكيمها موزعة على  7حماور على النحو التايل:
 -1املقدمة:

 قوة املقدمة من حيث عرض مشكلة البحث وأهدافه. تخطيط املوضوعات الفرعية بوضوح ليسهلاستعراضها.
 عرض موضوع البحث وأهميته وتطبيقاته. -2االستعراض األدبي:
 شمولية املراجع وحداثتها وعالقتها مبوضوعالبحث.
 احملتوى مدى ما تعكسه الورقة العلمية من استيعابملوضوع البحث.
 وضوح منهجية البحث ومالءمتها للوصول إىلأهداف البحث.
 طريقة سرد نتائج البحث وتنظيمها ودقتها. مناقشة وشرح نتائج البحث من حيث العمقوالتأثري على احلقل العلمي.
 -3اللغة والتنظيم الكتابي
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ـــــحـكـيـــم األبحاث واألعمال المشاركة
 وضوح لغة الكتابة للورقة العلمية ومالئمة ترتيبفقراتها وأجزاءها ملوضوع البحث.
 سالسة االنتقال بني فقرات الورقة العلميةوأجزاءها.
 حجم األخطاء اإلمالئية والتنظيمية وتأثريها علىجودة الورقة العلمية.
 -4اخلامتة:
 قوة اخلامتة وتأكيدها على أهداف البحث ونتائجه. مناقشة تأثري نتائج املقالة العلمية على جمالوموضوع البحث.
 مناقشة العمل املستقبلي. -5املراجع واالستشهادات:
 طريقة سرد املراجع واالستشهادات من حيث الدقةوااللتزام بنمط منهجي ثابت للسرد.
 املالءمة - .توافق الورقة البحثية مع الدرجةالعلمية (دكتوراه ،ماجستري ،بكالوريوس) .بالنسبة
لدرجة الدكتورة يجب أن تتضمن الورقة األصالة.
كما مت اعتماد  14معيارًا لتحكيم العروض التقدميية
( )Presentationموزعة على ( )5بنود على النحو
التايل:
 -1طريقة اإللقاء
 التحدث بثقة. اإللقاء بأسلوب جذاب. -2التنظيم واإلعداد
 ترتيب األفكار وربطها. االلتزام بعدم اخلروج عن موضوع البحث. االلتزام بالوقت احملدد للعرض. -3احملتوى
 -وضوح فكرة املوضوع.

 شرح األفكار املوجودة يف العرض. دعم النتائج باألدلة. استيعاب املتحدث للموضوع. شمول العرض لعناصره الرئيسة. -4شرائح العرض
 سهولة قراءة النص. استخدام رؤوس املوضوعات. االبتكار يف تصميم شرائح العرض. -5األسئلة واألجوبة
 قدرة الطالب على اإلجابة عن أسئلة احملكمني.كما مت اختيار ( )7معايري لتحكيم امللصقات العلمية
( )Postersوالتي مت عرضها إلكرتونيًا على شاشات
العرض خالل فعاليات امللتقى ،وقد مت توزيعها على النحو
التايل:
 -1العنوان:
 وضوح العنوان وارتباطه بالفكرة الرئيسة للبحث. -2تفاصيل البحث على امللصق.
 احتواء امللصق على التفاصيل املهمة يف البحث معوضوح تسميات أجزائه وعباراته.
 -3اجلاذبية وجمال املظهر:
 جاذبية امللصق من حيث التصميم واإلتقانواالبتكار.
 -4إمكانية القراءة:
إمكانية قراءة حمتويات امللصق بسهولة من
مسافة ال تقل عن مرتين.
 -5أصالة الرسوم واجلداول وتوثيقها:
 االبتكار يف الرسوم واجلداول املستخدمة يفامللصق وذكر مصادر الرسوم واجلداول املنقولة.
 -6النحو وقواعد الكتابة:
 -االلتزام بالقواعد النحوية واإلمالئية يف الكتابة

استقبال وتحكيم
المشاركات من
األبحاث واألعمال في
الملتقى إلكتروني ًا
يف إطار سعي اجلامعة الستخدام التقنية احلديثة فقد مت
تسجيل واستقبال جميع املشاركات واألعمال املتقدمة إلكرتونيًا
من خالل موقع امللتقى على شبكة األنرتنت .حيث مت استالم جميع
األعمال واملشاركات إلكرتونيا من خالل موقع امللتقى على شبكة
اإلنرتنت على النحو التايل:
* مشاركات األبحاث العلمية واالبتكارات وريادة األعمال
وخدمة اجملتمع ترسل إلكرتونيا إىل منسقي الكليات .وعلى
املشاركني بابتكارات أو ريادات أعمال أو خدمة جمتمع إحضار
مشاركتهم للمعرض لتحكيمها حسب التواريخ التي سيتم اإلعالن
عنها حيث سيتم التحكيم مبقابالت شخصية.
* األعمال الفنية (الرسم التشكيلي – التصوير التشكيلي
– اخلط العربي – التصوير الضوئي – الفن الرقمي – الرسم
الكاريكاتريي – األفالم الوثائقية) ترسل إلكرتونيًا إىل منسقي
الكليات وتسلم مرفقة برقم التسجيل إىل منسق الكلية.
* أعمال السنة التحضريية يتم تسليمها إىل عمادة شؤون
الطالب.
وفيما يلي رسم بياين يوضح آلية استقبال وحتكيم املشاركات
يف امللتقى.

على امللصق.
 -7استيعاب الطالب للبحث:
 قدرة الطالب على اإلجابة عن أسئلة احملكمني.أما العروض التقدميية يف اخلدمة اجملتمعية فقد مت
اعتماد  8معايري لتحكيمها على النحو التايل:
 -1املقدمة ،وحتتوي على فكرة املشروع باختصار.
 -2أهداف املشروع واملستهدفون من املشروع.
 -3الربامج واألنشطة التي تناولها املشروع.
 -4الوسائل واألساليب املستخدمة يف املشروع.
 -5خمرجات املشروع.
 -6الفوائد التي حققها املشروع.
 -7اخلامتة (توصيات املشروع).
 -8عرض الفيلم.
كما مت اعتماد  19معيارًا لتقييم األعمال املشاركة يف
حمور اإللقاء العربية وهي كالتايل:
 -1العنوان
 عنوان اخلطبة يوافق حمتواها. -2الشواهد
 يستخدم الشواهد القرآنية واحلديثية والشعريةبشكل ممتاز.
 -3تسلسل األفكار
 األفكار متناسقة ومتسلسلة بشكل ممتاز. -4املعلومات
 اخلطبة ثرية باملعلومات املتنوعة. -5املقدمة واخلامتة
 متيز املقدمة واخلامتة. -6الطابع الشخصي
متيز الطابع الشخصي للملقي يف إعداد
اخلطبة.
 -7الرسالة

 يقدم الرسالة بطريقة إبداعية. -8الصور
تتضمن اخلطبة كثريًا من الصور الواقعية
والتطبيقات العملية.
 -9خمارج احلروف وسالمة النطق
 وضوح جميع احلروف وسالمة خمارجها. -10وضوح الصوت
 وضوح الصوت بشكل ممتاز. -11جمالية األسلوب
 جمالية األسلوب األدبي متميزة. -12سالسة اإللقاء
 امللقي سلس ومنطلق دون تعرث أو تردد. -13الثقة واحلماس
 امللقي واثق من نفسه ومتحمس وغري مضطرب. -14االلتزام بالوقت
 االلتزام بالوقت ( 5دقائق) مع استيفاء العناصر. -15تنوع طبقات الصوت
امللقي متميز يف تنويع طبقات الصوت
ومالءمتها.
 -16تعبريات الوجه
 امللقي متميز يف داللة تعبريات الوجه وتناغمها معاملعنى.
 -17حركة اجلسد واليدين
 مالءمة حركة اليدين واجلسد ونظرات العيننيللخطبة.
 -18األخطاء النحوية واللغوية
 السالمة من األخطاء النحوية واللغوية( :كل خطأينقص نصف درجة).
 -19االنطباع العام:
 -االنطباع العام للمحكم.
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رئيس اللجنة العلمية للملتقى العلمي السادس يتحدث ألخبار اجلامعة

المنافسة على المراكز األولى رفعت
من جودة المشاركات في المحاور العلمية
أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى
السادس لطالب وطالبات اجلامعة عميد كلية
احلاسبات وتقنية املعلومات الدكتور /عبد
الرحمن بن هالل الطلحي ،أن امللتقى شهد
تنافسًا كبريًا بني الطالب والطالبات ،حيث
ظهر ذلك جليًا على مستوى جودة املشاركات
يف احملاور العلمية اخملتلفة للملتقى ،مؤكدًا
أن املشاركني أبدوا رغبة كبرية يف الفوز
باملراكز األوىل ،حيث استعدوا جيدًا للمشاركة
يف امللتقى ،واستجابوا للشروط واملواصفات
والنصائح التي وجهت لهم من خالل املوقع
اإللكرتوين ،أو من خالل مطبوعات وإصدارات
امللتقى ،وأضاف أن الطالب والطالبات
املشاركني يف امللتقى العلمي السادس برهنوا
عن قدراتهم التنافسية ومهاراتهم يف استخدام
أحدث التقنيات يف احلاسب اآليل والتعامل مع
الربامج احلاسوبية واملوقع اإللكرتوين ،ودقة
البيانات واالنسجام مع تطلعات اجلامعة يف أن
يكون الطالب قادرًا على إدارة شؤونه البحثية
واألكادميية باستخدام التقنية احلديثة،
وأعرب رئيس اللجنة العلمية عن استحسان
اللجنة العلمية للمستوى املتميز الذي ظهر به
املشاركون يف خمتلف احملاور واستجابتهم
للمعايري والشروط التي وضعت.

وأضاف أن اللجنة العلمية عملت على
توفري أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف
كل حمور من حماور امللتقى لتحكيم وتقييم
األبحاث بدقة ،ووفق معايري مضبوطة تراعي

كافة اجلوانب العلمية واألكادميية ،حيث مت
تقييم األبحاث واملشاركات العلمية والعروض
التقدميية من قبل حمكمني متخصصني يف كل
حمور من احملاور ،ومن ثم وضع الدرجات

التي يستحقها املشارك ومن إجراء املقارنات،
وأشار إىل أن من بني األمور اإليجابية يف
املشاركات لهذا العام وجود تقارب يف املستوى
بني املشاركني ،ومعرفتهم باجلوانب األكادميية
واستيعابهم للمنهجية العلمية.
مضيفًا أن امللتقى يشهد حتسنًا عامًا بعد
عام ،حيث كان هناك من بني املشاركني طالبًا
وطالبات سبق أن شاركوا يف امللتقيات العلمية
السابقة ،واكتسبوا من خالل تكرار مشاركاتهم
اخلربة واملعرفة والدراية الكافية التي متكنهم
من املنافسة على املراكز األوىل يف امللتقى،
مؤكدًا أنه يحق جلامعة املؤسس أن تفخر
بطالبها وطالباتها املشاركني يف امللتقى على ما
أبدوه من قدرات ومؤهالت إبداعية وابتكارية
عززتها رغبتهم يف املنافسة والتألق والتميز
ومتثيل جامعتهم أحسن متثيل يف امللتقيات
العلمية املقبل بحول اهلل.
وأضاف أن امللتقى حظي مبتابعة واهتمام
ودعم من إدارة اجلامعة ومن رئيس اللجنة
اإلشرافية األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهد ،باعتباره احلدث األبرز واألهم الذي من
شأنه اإلسهام يف االرتقاء باملستوى العلمي
واملعريف واملهاري لطالب وطالبات جامعة
املؤسس.

اعتماد شروط وإرشادات عامة ساعدت الطالب والطالبات
على المشاركة بفعالية في محاور الملتقى
قامت اجلامعة بوضع شروط وإرشادات
عامة يتم مبوجبها قبول املشاركات واألعمال
واألبحاث للمشاركة يف امللتقى وتتلخص تلك
الشروط واإلرشادات فيما يلي:
 .1أن تتفق جميع املشاركات مع املبادئ
والقيم واألحكام اإلسالمية ،واألنظمة والتقاليد
املرعية باململكة العربية السعودية.
 .2أال يتعارض حمتوى املادة مع أهداف
جامعة امللك عبد العزيز ووزارة التعليم العايل
وغاياتها.
أن يكون موضوع املشاركة املقدمة
.3
ضمن موضوعات حماور امللتقى وفعالياته.
 .4التقيد بالشروط والضوابط اخلاصة
بكل حمور ،وبكل فعالية من الفعاليات املصاحبة.
 .5أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل
(الطالب /الطالبة) الذي تقدم بها ،وأن تخلو من
أي شيءٍ يخل باألمانة العلمية أو ينتقص من
احلقوق الفكرية لآلخرين.

 .6أال تكون املشاركة املقدمة قد 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.
أن يكون (املشارك /املشاركة) من املق َّيدين
يف جامعة امللك عبدالعزيز لهذا العام اجلامعي
احلايل (1436 – 1435هـ) يف مرحلة الدبلوم
أو البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه
أو من خريجي الفصل الدراسي الثاين للعام
اجلامعي املاضي (1435-1434هـ).
كما طلب من املشاركني اتخاذ جمموعة من
اإلجراءات لتسهيل عملية املشاركة يف امللتقى
على النحو التايل:
على طالب وطالبات البكالوريوس
.1
إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة
من عميد القبول والتسجيل (إلكرتونيا) يوضح
فيها أن الطالب مل يكمل بعد متطلبات التخرج.
 .2على طالب وطالبات الدراسات العليا
إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة

من عميد الدراسات العليا ،على أن يوضح فيها
أن الطالب مل تتم مناقشة رسالته بعد ،ومل يكمل
بعد متطلبات التخرج.
على الطالب والطالبات املتخرجني
.3
يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي
1435-1434هـ ،أو الفصل الدراسي األول من
العام اجلامعي 1436-1435هـ إرفاق صورة
خمتومة بختم (طبق األصل) لوثيقة التخرج،
ويف حال تأخر صدور وثيقة التخرج يكتفى
بإفادة بإكمال متطلبات التخرج موقعة من عميد
القبول والتسجيل أو عميد الدراسات العليا ،كال
فيما يخصه.
 .4على جميع املشاركني إرفاق السرية
الذاتية للمشارك مبا ال يزيد عن صفحة واحدة،
مع تضمينها اسم الطالب ،وتخصصه ،وقسمه،
وكليته ،ومستواه الدراسي ،وحالته األكادميية
وهاتفه اجلوال ،وبريده اإللكرتوين ،وعنوان
مشاركته ،وحتت أي حمور أو فعالية تندرج،
وإذا كانت املشاركة فنية فال بد من تسمية العمل،
وبيان خامة التنفيذ واملقاس.

يف حال كون العمل املقدم مشرتكًا
.5
بني أكرث من طالب فال بد من إرفاق بيان بأسماء
جميع املشاركني ونسبة مشاركة كل واحد منهم،
واجلزء الذي اشرتك به ،وبيان اسم املشارك
الرئيس ،واسم نائبه ،وتوقيع جميع املشرتكني
باملوافقة على تلك البيانات واملوافقة على
املشاركة بالعمل يف امللتقى.
 .6املوافقة على منوذج اإلقرار من قبل
الطالب أو الطالبة ،الذي سيكون متوافرًا يف
النظام اإللكرتوين عند التسجيل.
وقد توىل منسق كل كلية مراجعة وتدقيق
جميع املعلومات الشخصية املدخلة من قبل
املشارك ،وقبول أو رفض املشاركة بناء على
صحة املعلومات وتوافر الشروط ،كما مت
إخضاع املشاركات للفحص من قبل متخصصني،
ومن قبل برنامج متخصص يف االقتباسات
العلمية (االستالل العلمي) .وعند مشاركة أكرث
من طالب يف مشاركة واحدة ،فإن إحدى معايري
حتكيم املشاركة هو مدى املناسبة بني العمل
املبذول يف املشاركة وعدد املشرتكني فيها .وند
قبول املشاركة مت التواصل مع املشارك الرئيس
فقط.
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رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العلمي السادس يتحدث ألخبار اجلامعة

الملتقى حقق نجاح ًا كبير ًا بفضل العمل
الجماعي والدعم الالمحدود إلدارة الجامعة
أجرى الحوار :عبد العزيز عركوك
وقوفًا على اجلهود التي بذلتها اجلامعة يف
التحضري واإلعداد للملتقى العلمي السادس للطالب
والطالبات والذي يعد احلدث األكادميي والعلمي
األبرز باجلامعة ،كان لصحيفة أخبار اجلامعة لقاءًا
صحفيًا مع سعادة رئيس اللجنة التنفيذية األستاذ
الدكتور عبد الغني مرية ،الذي وافانا مبعلومات عن
اخلطط والتحضريات واألعمال التي قامت بها كافة
اللجان املشاركة يف التحضري للمؤمتر ،وحجم املشاركة
الطالبية وغريها من املعلومات ،وقد جرى احلوار مع
سعادته على النحو التايل:
بداية ،نهنئكم على النجاح الكبير الذي حققته
الجامعة في الملتقى العلمي السادس لطالبها
وطالباتها:
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن امللتقى
العلمي السادس لطالب وطالبات اجلامعة ،والنجاح كان
بفضل الدعم الالحمدود واالهتمام الكبري الذي توليه
إدارة اجلامعة لهذا امللتقى باعتباره احلدث األكادميي
األبرز ،الذي نتطلع من خالله إىل حتقيق أهداف اجلامعة
بشكل عام ،ورؤية ورسالة وأهداف امللتقى العلمي
السنوي الذي يسعى ليكون احلدث التنافسي األبرز
على مستوى اجلامعة ،والذي يسهم يف إبراز إبداعات
ومواهب وقدرات طالب وطالبات اجلامعة يف النواحي
العلمية والبحثية واإلبداعية.
كيف كانت التحضيرات األولية للملتقى؟
بالنظر إىل حجم هذا امللتقى وأهميته فقد بدأت
االستعدادات مبكرًا ،حيث كان تقدمي املشروعات البحثية
واألعمال والعروض واألوراق العلمية منذ  ٢ذو القعدة
 ١٤٣٤واستمر حتى  ٢١من الشهر نفسه .ومت استنفار
كافة اجلهود إلجناحه وإخراجه بالشكل الذي يليق
مبستوى جامعة املؤسس وأبنائها الطالب والطالبات،
حيث كان وضع خطة تنفيذية حمكمة وتدشني املوقع
اإللكرتوين للملتقى بحضور معايل مدير اجلامعة
وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد ،وسعادة وكيل
اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى مهرجي،
وسعادة عميد تقنية املعلومات الدكتور خالد بن حسني
ورؤساء اللجان العلمية واإلعالمية ،وقد مت تقدمي
شرح مفصل عن املوقع اإللكرتوين واخلدمات التي
يقدمها ليتمكن الطالب من استخدامه بالطريقة األسرع
واألسهل ،وتضمن كل األخبار واإلعالنات واملعلومات
واملواعيد التي يحتاجها املشاركون ،وقد القى املوقع
استحسان اجلميع حيث أشاد معايل مدير اجلامعة
آنذاك باجلهود التي بذلت من اللجان القائمة على تنظيم
امللتقى ،وأكد معاليه على ضرورة تسهيل وتذليل جميع
العقبات للطالب والطالبات لتمكينهم من املشاركة الفعالة
يف امللتقى مبا يحقق األهداف املرجوة من امللتقى العلمي
السادس للطالب والطالبات.
ينظم الملتقى كل سنة ،ما الجديد الذي تم
استحداثه في الملتقى العلمي السادس؟
بطبيعة احلال فإن اجلامعة حترص كل احلرص على
االستفادة من خمرجات امللتقيات السابقة وتوصيات
االجتماعات ،وتفادي أي عقبات أو معوقات ،وقد مت
االستفادة من توصيات امللتقيات السابقة ،وقد كان
االعتماد يف امللتقى العلمي السادس على التقنية احلديثة

بنسبة عالية ،حيث كانت عملية التحكيم إلكرتونية كجزء
من حتول اجلامعة إىل جامعة إلكرتونية بال ورق ،كما
مت عرض امللصقات العلمية لهذا العام على شاشات
إلكرتونية ،وهو األمر الذي وفر اجلهد والوقت على
الطالب والطالبات املشاركني يف حمور امللصقات
العلمية ،كذلك كانت هناك متابعة إعالمية لكل فعاليات
امللتقى وحضور متميز سواء من املشاركني أو من
املتابعني واملهتمني .كما مت طباعة جمموعة من الكتب
اإلرشادية والتوثيقية التي أسهمت يف توسيع دائرة
املشاركة والرفع من نوعيتها.
ما أبرز األهداف التي تسعى إليها الجامعة من
خالل تنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية؟
تسعى اجلامعة بأن يكون امللتقى العلمي السنوي
جمالًا تنافسيًا متميزًا ،يستقطب إبداعات الطالب
والطالبات ،ويصقل مواهبهم ،وكذلك جمالًا تدريبيًا
للمشاركني حتضريًا للملتقيات واملؤمترات العلمية
احمللية والعاملية املثيلة ،كما أن امللتقى حرص على أن
يكون املشارك مسؤولًا مسؤولية كاملة على ما يقدم
من أعمال ،وهو األمر الذي يعزز الثقة واألمانة العلمية
يف نفوس الطالب والطالبات ،وهو ما يصب يف خدمة
وطننا الغايل ،وقد سعى امللتقى العلمي السادس لتنفيذ
برامج حتفز الطالب والطالبات على اإلسهام يف نهضة
الوطن واإلسهام يف التنمية الشاملة ،من خالل الرتكيز
على املوضوعات والقضايا امللحة التي تهم اجملتمع يف
خمتلف احملاور العلمية .فهناك جملة من األهداف يسعى
امللتقى لتحقيقها أبرزها إتاحة الفرصة ألصحاب املواهب
إلبرازها من خالل احملاور والفعاليات اخملتلفة .وكذا
رفع املستوى العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات
و تعزيز املهارات البحثية واإلبداعية لديهم ،وتنمية
ثقافة البحث العلمي واإلبداع واالبتكار يف شخصياتهم،
باإلضافة إىل تشجيع األعمال الفنية واإلعالمية
األصيلة واملتميزة وحتفيز الطالب على العمل الريادي
وبناء املشروعات الصغرية التي يحتاجها اجملتمع،
باإلضافة إىل سعي امللتقى لتعزيز القيم الوطنية و خدمة
اجملتمع واإلسهام يف إثراء الساحة األكادميية الطالبية
بعرض ونشر النتاج العلمي واإلبداعي و تنمية املهارات
القيادية واحلوارية لدى الطالب والطالبات .مبا يسهم
يف غرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف والعمل

اجلماعي ،وبناء جسور التواصل العلمي بني الطالب
والطالبات يف اجملال العلمي.
ماذا عن حجم ونوعية المشاركات في الملتقى؟
كان هناك إقبال كبري من الطالب والطالبات منذ
اإلعالن عن موعد استقبال املشاركات ،وهذا إن دل

¶ نسبة املشاركة يف حماور امللتقى زادت بنسبة
 %30عن امللتقى السابق
¶ اجلامعة حرصت على مبادئ القيم
األخالقية واألمانة العلمية يف كافة املشاركات
¶ كان هناك تنافس كبري يف احلصول على
املراكز األوىل لتقارب املستويات
¶ مت وضع معايري عالية املستوى لتحكيم
األبحاث واملشاركات العلمية

على شيء فإمنا يدل على أن الطالب والطالبات أنفسهم
لديهم الرغبة يف املشاركة ،ليس من أجل احلصول على
اجلوائز وإمنا إلدراكهم بأهمية املشاركة يف امللتقى
باعتباره جمالًا لتدريبهم وفرصة إلبراز مواهبهم،
وقد جتاوزت نسبة املشاركة  %30عن العام املاضي
يف امللتقى العلمي اخلامس ،وجتاوزت املشاركات
 2500ورقة علمية وعمل بحثي وعرض تقدميي ،وقد
مت قبول معظم املشاركات التي تنطبق عليها الشروط.
وكان هناك عمل كبري للجان العلمية التي قامت بتحكيم
وتقييم كافة املشاركات.
ما أهم المعايير التي استخدمت في تحكيم
األبحاث العلمية ؟
كان الرتكيز بشكل عام على جودة األعمال
املشاركة ،وأن تكون أصيلة وليست مستلة أو منقولة،
بحيث جتسد جهد الطالب والطالبة ،وأن تراعي
الشروط والضوابط التي وضعت يف كل حمور من
احملاور.
كلمة أخيرة من سعادتكم؟
أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف إجناح
هذا امللتقى العلمي الذي يعد احلدث األبرز واألهم
باجلامعة التي ترفع شعار الطالب أولًا ،وأخص
بالشكر معايل مدير اجلامعة وأصحاب السعادة
الوكالء وكافة اللجان الذين دعموا امللتقى منذ بدايته
وحتى اليوم ،ومتنياتنا ألبنائنا الطالب وبناتنا
الطالبات بالتوفيق يف حياتهم العلمية والعملية مبا
يخدم وطننا األبي.
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متابعات

الملتقى العلمي السادس لطالب وطالبات الجامعة تميز
نبذة عن الملتقى:
جاء تنظيم ملتقيات علمية يشارك فيها طالب
وطالبات اجلامعة لتحقق أهداف اجلامعة العلمية
والتعليمية والبحثية ،حيث مت تنفيذ الفكرة
وحققت جناحًا كبريًا ،وتطورت عامًا بعد عام
لتنعكس على خمرجات امللتقى ونتائجه ،ليصل
امللتقى إىل نسخته السادسة ،جعل اجلامعة رائدة
يف تنظيم امللتقيات العلمية ،وأصبح امللتقى
العلمي منافسًا للمؤمترات العاملية املثيلة من
حيث التنظيم وجودة األبحاث واألعمال املشاركة
يف العديد من احملاور العلمية.
وحظي امللتقى العلمي على مدى سنواته
الست باهتمام ورعاية من إدارة اجلامعة ،حيث
تعقد اجتماعات متتالية على مدار العام استعدادًا
للملتقى ليسهم يف إعداد الطالب والطالبات
اإلعداد اجليد وزيادة قدراتهم التنافسية يف جميع
احملافل الداخلية واحمللية ،وقد خرج امللتقى
العلمي السادس يف أبهى حلة وأحسن صورة،
ويظهر ذلك جليًا يف خمرجاته ونوعية األبحاث
املشاركة والفائزة ،كما حقق التميز يف برجمة
الفعاليات وطريقة عرضها وأسلوب تقييمها ،وهو
األمر الذي يحقق جزءًا كبريًا من رؤية اجلامعة
وأهدافها ومنها أن يكون الطالب حمور العملية
التعليمية والبحثية ،وأن يسهم يف إنتاج أعمال
وأبحاث علمية تقدم إضافة نوعية وتسهم يف
معاجلة القضايا امللحة التي تهم اجملتمع.
الرؤية
أن يصبح امللتقى العلمي لطالب جامعة امللك
عبد العزيز هو امللتقى التنافسي السنوي األبرز
للطالب والطالبات ،واألكرث استقطابًا إلبداعاتهم،
وأن يكون ملتقى منافسًا للمؤمترات العاملية
املثيلة من حيث التنظيم وجودة األعمال وتنوعها.
الرسالة:
العمل على تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج
حتفز الطالب والطالبات لإلسهام يف نهضة
وبناء وطنهم ،وخدمة جمتمعهم ،وتربز مواهبهم
وتصقلها ،من خالل مشاركاتهم مبشاريع بحثية،
وأعمال إبداعية ،يف التخصصات اخملتلفة،
مع إكسابهم جمموع ًة من املهارات األكادميية
والشخصية ،وتعميق قيم التعاون والتنافس
الشريف واألمانة العلمية والنزاهة فيهم.
األهداف:
 إتاحة الفرصة ألصحاب املواهب من طالبوطالبات جامعة امللك عبد العزيز إلبرازها من
خالل احملاور والفعاليات اخملتلفة.
 رفع املستوى العلمي والثقايف لدى الطالبوالطالبات.
 تعزيز القيم البحثية واإلبداعية للطالبوالطالبات ،وتنمية ثقافة البحث العلمي واإلبداع
واالبتكار لديهم.
 تشجيع األعمال الفنية واإلعالمية األصيلةواملتميزة.
 تشجيع الطالب والطالبات للعمل الرياديوبناء املشاريع الصغرية.
 تعزيز القيم الوطنية خلدمة اجملتمع. إثراء الساحة األكادميية الطالبيةبعرض ونشر النتاج العلمي واإلبداعي للطالب
والطالبات.
 تنمية املهارات القيادية واحلوارية لدىالطالب والطالبات.
 غرس وتعزيز قيم التنافس العلميالشريف والعمل اجلماعي وبناء جسور التواصل
العلمي بني الطالب والطالبات.
محاور وفعاليات الملتقى

تضمن امللتقى ستة حماور علمية متنوعة
باإلضافة إىل الفعاليات املصاحبة ،وهي:
احملور األول :حمور االبتكار وريادة

·
األعمال.
· احملور الثاين :األبحاث يف العلوم
الهندسية والتقنية.
· احملور الثالث :األبحاث يف العلوم
ا لصحية
· احملور الرابع :األبحاث يف العلوم
األساسية والطبيعية
احملور اخلامس :األبحاث يف العلوم
·
االجتماعية واإلنسانية
· احملور السادس :األبحاث يف تصاميم
ا لبيئة
الفعاليات المصاحبة
 املشاركة يف فعالية اإللقاء العربي(اخلطابة)
 املشاركة يف فعالية الفيلم الوثائقي املشاركة يف فعالية املسابقات الفنية –الرسم التشكيلي
 -التصوير التشكيلي

 الرسم الكاريكاتوري اخلط العربي الفن الرقمي التصوير الضوئيلجان الملتقى:
اللجنة التنفيذية للملتقى
عميد كلية طب األسنان رئيسًا
عميد كلية الطب عضوًا
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية عضوًا
عميد كلية االقتصاد واإلدارة عضوًا
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عضوًا
عميد كلية العلوم عضوًا
عميد كلية الهندسة عضوًا
عميد كلية الرتبية عضوًا
عميد كلية تصاميم البيئة عضوًا
عميد كلية الصيدلة عضوًا
عميد البحث العلمي عضوًا
عميد كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
عضوًا
عميد شؤون الطالب عضوًا
عميد الدراسات العليا عضوًا
عميد تقنية املعلومات عضوًا

عميدة شطر الطالبات عضوًا
عميدة كلية التمريض عضوًا
عميدة كلية التصاميم والفنون عضوًا
املشرف العام على إدارة العالقات العامة
عضوًا
املشرف العام على املركز اإلعالمي عضوًا
وكلية كلية االقتصاد املنزيل بشطر الطالبات
عضوًا
وكيلة شطر الطالبات عضوًا
وكيلة شطر الطالبات بالفيصلية عضوًا
األستاذ الدكتور  /ياسر بن حممد أحمد
اخلياري عضوًا ومنسقًا
الدكتورة  /فاتن بنت عبداهلل علي الربيكان
عضوًا
اللجنة التنسيقية للملتقى
أ.د .ياسر بن حممد اخلياري رئيسًا
أ.د .هناء بنت حممد جمجوم نائبًا
د .فاتن بنت عبداهلل الربيكان عضوًا
د .اميان بنت مقبل العيسى عضوًا
د .رمي بنت على الرابغي عضوًا
د .سمري بن عطيه نقادي عضوًا
أ .هديل بنت علي العمر عضوًا
أ .عبداهلل بن عمر احلطاب عضوًا
أ .وحيد بن سمري الكيكي عضوًا
أ .فارس بن عبداخلالق السلمي سكرتريًا

متابعات
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وإبداع ونقلة نوعية في معالجة القضايا المجتمعية
أ .العنود بنت سمري النهاري سكرتريًا
لجنة التسجيل
د .هاين بن زكريا يحيى عصفور رئيسًا
د .اميان بنت مقبل العيسى نائبًا
أ .عبداهلل بن بسام الزهراين عضوًا
أ .حممود بن هاين بكر عضوًا
أ .دالل بنت عبداحلفيظ طاشكندي عضوًا
أ .حنان بنت إسماعيل كمال عضوًا
اللجنة اإلعالمية
د .شارع بن مزيد البقمي رئيسًا
د .رمي بنت علي الرابغي نائبًا
د .زامل بن عباس ابوزنادة عضوًا
د .حممد عبدالغني الصائغ عضوًا
د .علي بن ظافر القرين عضوًا
أ .سامل بن حممد بارميم عضوًا
أ .عادل بن عبداحلميد الرويثي عضوًا
أ .بدر بن سامل بارميم عضوًا
أ .عبدالعزيز بن فرج عركوك عضوًا
أ .أحمد بن مسعود املولد عضوًا
أ .مساعد بن خضر املالكي عضوًا
أ .أحمد بن علي العمري عضوًا
لجنة العالقات العامة
أ .أسامة بن حممد سعيد فدا رئيسًا
أ .أمل مبن فيصل السيد نائبًا
أ .وحيد بن سمري الكيكي عضوًا ومنسقًا

أ .حسني بن حممد القرين عضوًا
أ .حامد بن حممد السلمي عضوًا
أ .يوسف بن عبيد املقاطي عضوًا
أ .نوال بنت عبداهلل أحمد عضوًا
أ .تغريد بنت عبدالعزيز الراشد عضوًا
لجنة تقنية المعلومات
أ.د .خالد بن سامي حممد حسني رئيسًا
د .زينب بنت سعد أحمد قباين نائبًا
أ .حممد بن أحمد عمر بازرعه عضوًا
أ .وائل بن عثمان السيد عضوًا
أ .حممد بن فاروق السيد عضوًا
أ .ماجد بن علي باسلم عضوًا
أ .أمين بن حممد إسماعيل اخلطيب عضوًا
أ .رانية بنت علي ناصر بافقري عضوًا
أ .أماين بنت عمر إبراهيم اللبان عضوًا
توصيف الفعاليات والمحاور:
المحور األول :االبتكار وريادة
األعمال
االبتكار هو إبداع لفكرة جديدة وحتويلها إىل
منتج ذو قيمة يف أحد جماالت التقنية أو اخلدمات
أو األعمال أو تقدمي حلول مبتكرة لبعض
املشكالت القائمة ،سواء يف املنتجات أو اخلدمات
أو اإلجراءات والعمليات ،ويشمل أيضًا التطوير

النوعي املستحدث يف منتج قد يكون موجودًا من
قبل .على أن يكون هذا االبتكار فرصة استثمارية
لروّ اد األعمال وللمؤسسات القائمة لالستفادة من
استخدامه أو تسويقه لتحقيق مميزات تنافسية
بقطاع األعمال* .
الكليات المنضوية تحت هذا المحور
جميع كليات جامعة الملك عبدالعزيز
المحور الثاني :األبحاث في العلوم
الهندسية والتقنية
ويشمل جميع العلوم الهندسية بكافة
تخصصاتها وعلم احلاسب اآليل واحلوسبة
وتقنية املعلومات وما يرتبط بها من تخصصات.
الكليات المنضوية تحت هذا المحور
كلية الهندسة
كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
أقسام العلوم الهندسية والحاسوبية
في كليات الجامعة وفروعها
احملور الثالث :األبحاث يف العلوم الصحية
ويشمل جميع التخصصات ذات الصلة بصحة
اإلنسان والقطاعات الصحية املساندة مثل فروع
الطب اخملتلفة وطب األسنان والصيدلة والعلوم

الطبية التطبيقية والتمريض وكافة التخصصات
الطبية التي تندرج حتت هذا اجملال.
الكليات المنضوية تحت هذا المحور
كلية الطب
كلية طب األسنان
كلية الصيدلة
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية التمريض
كلية العلوم الصحية
األبحاث في العلوم
المحور الرابع:
األساسية والطبيعية
ويشمل جميع العلوم األساسية مثل الكيمياء
واألحياء والفيزياء والرياضيات والفلك وعلوم
األرض واملناخ والعلوم ذات العالقة بالبحار
والزراعة.
الكليات المنضوية تحت هذا المحور
كلية العلوم
كلية علوم األرض
كلية الدراسات البحرية
كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
األبحاث في
المحور الخامس:
العلوم االجتماعية واإلنسانية
ويشمل جميع العلوم اإلنسانية واالجتماعية
كعلوم الشريعة اإلسالمية واآلداب واللغة العربية
وعلوم اإلدارة واالقتصاد والعلوم االجتماعية
والقانون واالتصال واإلعالم.
الكليات المنضوية تحت هذا المحور
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية االقتصاد واإلدارة
كلية االقتصاد املنزيل
كلية الرتبية
الدراسات العليا الرتبوية
كلية احلقوق
معهد اللغة العربية للناطقني بغريها
كلية االتصال واإلعالم
كلية األعمال
األبحاث في
المحور السادس:
تصاميم البيئة
ويشمل جميع العلوم العمرانية وتطبيقاتها
والتصميم املعماري والتخطيط احلضري
واإلقليمي والتخطيط البيئي وتخطيط النقل.
كما يشمل األبحاث العلمية يف أسس وعناصر
التصميم واملكونات اجلمالية والتعامل مع املواد
والتصميم الداخلي.
الكليات المنضوية تحت هذا المحور
كلية تصاميم البيئة
كلية التصاميم والفنون
أقسام التصميم يف كليات اجلامعة وفروعها
الفعاليات المصاحبة
* مشروعات األبحاث يف اخلدمة اجملتمعية
وريادة األعمال
* اإللقاء ( اخلطابة)
* األفالم الوثائقية
* املسابقات الفنية
الكليات املنضوية حتت هذا احملور
جميع كليات اجلامعة.
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الملتقىالعلميالسادسلطالبوطالباتالجامعةاستقطاب
حرصت اجلامعة على أن يكون
هناك تنوع يف حماور امللتقى العلمي
السادس لطالب وطالبات اجلامعة،
حيث مت وضع ستة حماور تنوعت
بني املشاركة يف اجملاالت العلمية
والعلوم اإلنسانية والهندسة والطب
وفيما يلي وصف لكل حمور من
حماور امللتقى:
المشاركة في محور
االبتكار وريادة األعمال
االبتكار هو أبداع لفكرة جديدة
وحتويلها إىل منتج ذي قيمة يف
أحد جماالت التقنية أو اخلدمات
أو األعمال أو تقدمي حلول مبتكرة
لبعض املشكالت القائمة ،إما يف
املنتجات أو اخلدمات أو اإلجراءات
والعمليات ،ويشمل أيضًا التطوير
النوعي املستحدث يف منتج قد
يكون موجودًا من قبل .على أن
يكون هذا االبتكار فرصة استثمارية
لروّ اد األعمال وللمؤسسات القائمة
لالستفادة من استخدامه أو تسويقه
لتحقيق مميزات تنافسية بقطاع
األعمال.
لالبتكارات مراحل رئيسية
هي:
* املرحلة األوىل :وهي مرحلة
التفكري التي تنتج «الفكرة» املتميزة
التي يستند إليها املبتكر.
* املرحلة الثانية :وهي مرحلة
الفعل التي تقدم «املنتج» الذي يتجسد
يف حقول التقنية بجهاز يؤدي وظيفة
مطلوبة ،أو أسلوب فني يحاكي
اجلهاز املستهدف صنعه والذي يتمثل
يف احلقول اإلنسانية مبوضوع
مكتوب يعالج قضية مثرية لالهتمام
بطريقة مبتكرة.
* املرحلة الثالثة :وهي مرحلة
نقل املنتج إىل «السوق» لتعميم
الفوائد التي يقدمها على من يحتاجها.
وميكن للمشاركني تقدمي
مشاركتهم يف كافة املراحل املذكورة،
مع توضيح املقرتحات اخلاصة
باملراحل املستقبلية لالبتكار أو
املشروع الريادي.
فروع محور االبتكار وريادة
األعمال:
* الفرع األول (جائزة الفكرة
املتميزة) :يتم يف هذا الفرع تقدمي
الفكرة االبتكارية على شكل خمطط
ورسوم ،أو صور مع توضيح
باملراحل
اخلاصة
املقرتحات
املستقبلية لالبتكار.
* الفرع الثاين (جائزة االبتكار
املتميز) :يتم يف هذا الفرع تقدمي
االبتكار على هيئة منوذج أوّ يل
( ،)Prototypeوميكن من خالله
حتديد الوظائف واحللول التي يقدمها
هذا االبتكار.
الفرع الثالث (جائزة
*
املشروع الريادي املتميز) :يتم

يف هذا الفرع تقدمي االبتكار على
شكل منوذج جتاري ،أو مص ّنع ،مع
وصف توضيحي للمراحل والنماذج
األولية التي مر بها االبتكار ،حتى
مرحلة التصنيع ،إضافة إىل خطة
العمل ودراسة اجلدوى االقتصادية
باإلضافة إىل اخلطة التمويلية.
الشروط والمواصفات
الخاصة بفاعلية االبتكار وريادة
األعمال:
 .1أصالة الفكرة وجديتها
واحتوائها على حس إبداعي.
االهتمام باجلانب التقني
.2
للفكرة.
أن يحمل االبتكار فكرة
.3
جديدة ،أو تطويرًا فعليا لفكرة سابقة.
أن يراعى يف التقارير
.4
التي ستقدم باللغة اإلجنليزية إضافة
مستخلص آخر باللغة العربية.
 .5أن يتم عمل (غالف للتقرير)
ُ
عنوان املشاركة ،وفرعها ،واسم
وفيه:
املشارك ،ورقمه اجلامعي والقسم
العلمي والكلية ،وجامعة امللك عبد
العزيز ،ويرفع الغالف وحده يف
منوذج مستقل.
 .6أن يكتب ملخص للتقرير ال
يزيد عن  250كلمة ويُرفع وحده يف
منوذج مستقل .مع مراعاة أال يتضمن
هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب
أو القسم أو الكلية أو مشرفه.
أن يكتب الطالب بشكل
.7
جيد وبلغة سليمة تقريرا عن مشروع
االبتكار ال يزيد مبالحقه وصوره عن
 22صفحة ،ويحتوي التقرير على
صفحة الغالف وفيها عنوان االبتكار
أو براءة االخرتاع ،ثم صفحة ملخص
التقرير ،ثم يبدأ التقرير بعد ذلك
بفكرة املشروع االبتكاري أو املنتج،
وهدفه بوضوح ومواده واستخدامات

كل مادة ،ثم منهجية العمل التفصيلية
يف املشروع مرتبة على نحو منطقي،
كما يحتوي التقرير على الرسومات
الالزمة ،وصورة لنموذج االبتكار
ملونة وذات درجة وضوح عالية،
وميكن أن يكتب التقرير باللغة
العربية أو اإلجنليزية.
أن تكون الكتابة بواسطة
.8
احلاسب (برنامج وورد ،)Word
مقاس  ،A4على مسافة سطر
ونصف سطر ،ويكون قياس الهامش
 2.5سم من جميع االجتاهات ،مع
ترقيم الصفحات ،على أن يكون
اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة
باللغة العربية هو Traditional
 Arabicمقاس  ،16ويف التقارير
املقدمة باللغة اإلجنليزية هو
TIMES NEW ROMAN
مقاس  ،14مع مراعاة أال يتضمن هذا
امللف أي إشارة إىل اسم الطالب أو
القسم أو الكلية أو مشرفه.
 .9إرفاق براءة االخرتاع من
اجلهة املانحة لها إن وجدت.
 .10كل النماذج املطلوب رفعها
حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة
وورد ( )Wordوترفع عرب املوقع.

أن يُكتب البحث باللغة
.2
العربية أو اإلجنليزية مع االلتزام
بالكتابة بلغة سليمة.

المشاركة في محاور
األبحاث العلمية
يقدم املشارك بحثًا مستوفيًا
لشروط البحث العلمي وخصائصه،
يف أي نوع من أنواع العلوم واملعرفة
ضمن احملاور العلمية التالية:

 .3أن يُكتب (غالف للبحث) يكتب
ُ
عنوان البحث واسم الباحث
فيه:
ثالثيًا ،والرقم اجلامعي والقسم
العلمي وكليته ،وجامعة امللك عبد
العزيز ،ويرفع وحده يف منوذج
مستقل .

* األبحاث يف العلوم الهندسية
والتقنية

 .4أن يكتب ملخصًا للبحث ال
يزيد عن  250كلمة ،ويتضمن :املقدمة
ومشكلة الدراسة واملنهج املتبع
للدراسة ،وملخص النتائج ،وأهم
التوصيات ،ويُرفع وحده يف منوذج
مستقل مع مراعاة أال يتضمن هذا
امللف أي إشارة إىل اسم الطالب أو
كليته أو مشرفه.

* األبحاث يف العلوم الصحية
* األبحاث يف العلوم الطبيعية
واألساسية
* األبحاث يف العلوم االجتماعية

واإلنسانية
* األبحاث يف تصاميم البيئة
وتتضمن األبحاث العلمية ما يلي:
.1

1األبحاث املستقلة.

 .2األوراق العلمية املستخلصة
من أبحاث املاجستري والدكتوراه
لطالب الدراسات العليا.
 .3األوراق العلمية املستخلصة
من مشروعات التخرج واملشروعات
الفصلية لطالب البكالوريوس.
الشروط واملواصفات اخلاصة
باألبحاث العلمية:
االلتزام بجميع قواعد
.1
البحث العلمي وبخاصة ما يتعلق
باإلحالة إىل املراجع العلمية.

 .5أال تزيد صفحات البحث
العلمي عن  22صفحة شامل ًة للمراجع
واملالحق والفهارس ،على أن يشتمل
على األمور التالية :صفحة الغالف
وبها عنوان املشا َركة فقط ،صفحة
مستخلص البحث ،املقدمة ،مشكلة
الدراسة ،أهداف الدراسة ،مواد
وطرق البحث ،املناقشة ،النتائج
والتوصيات ،اخلالصة ،املراجع
العلمية ،الفهارس ،ويرفع ذلك يف
منوذج مستقل مع مراعاة أال يتضمن
هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب
أو كليته أو مشرفه.
 .6أن يُراعى يف األوراق العلمية
التي ستقدم باللغة اإلجنليزية ترجمة
املستخلص إىل اللغة العربية ،أما
بالنسبة لألبحاث التي ستقدم باللغة
العربية فيكتفى باملستخلص العربي.
 .7أن تكون الكتابة بواسطة
احلاسب (برنامج وورد ،)Word
مقاس  ،A4على مسافة سطر
ونصف سطر ،ويكون قياس الهامش
 2.5سم من جميع االجتاهات ،مع
ترقيم الصفحات ،على أن يكون
اخلط املستخدم يف البحوث املقدمة
باللغة العربية هو Traditional
 Arabicمقاس  ،16ويف البحوث
املقدمة باللغة اإلجنليزية هو
TIMES NEW ROMAN
مقاس  .14أال يتضمن أي إشارة إىل
اسم الطالب أو قسمة أو كليته أو
مشرفه.
كل امللفات املطلوب رفعها
.8
حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة
وورد ( )wordو ُترفع عرب املوقع.
المشاركة في فعالية
األبحاث في الخدمة المجتمعية
وريادة األعمال
الخدمة المجتمعية
يقصد باخلدمة اجملتمعية
اإلسهامات واألنشطة غري الربحية
التي يقدمها فرد أو جمموعة وتؤدي
إىل تنمية اجملتمع وحتقيق بعض
أهدافه ،وحل بعض مشكالته ،يف كافة
اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتعليمية والصحية.
وتهدف املسابقة إىل عرض
جتارب واقعية ناجحة خلدمة قضايا
اجملتمع احمللي اخملتلفة من قبل
الطالب والطالبات ،وتعتمد املسابقة
على إبراز النشاطات القائمة على
فكرة التطوع واملشاركة والتعاون
والشفافية وااللتزام ،دون النشاطات
اإللزامية أو الربحية.
كما تهدف املسابقة إىل نشر
وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي
والتطوعي بني الطالب والطالبات،
وتقوية قيم التواصل االجتماعي
واملسؤولية اجملتمعية ،واكتشاف
القدرات والطاقات التي ميتلكها
الطالب والطالبات ،والعمل على
استغاللها بتفعيل أدوارهم خلدمة
اجملتمع احمللي ،وحماولة إكسابهم
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اإلبداعات وإبراز المواهب واإلسهام في نهضة الوطن
املعارف واملهارات احلياتية اخملتلفة
الالزمة لتعزيز التواصل مع اجملتمع
احمللي ومؤسساته اخملتلفة.

 .13يقدم الطالب أو الطالبة
منوذجا خملرجات املشروع (شعار،
منتجات ،عينات) واملعلومات
التعريفية باملشروع (مطويات .أدلة
تعريفية) لعرضها يف املعرض.
 .14كل النماذج املطلوب رفعها
حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة
وورد ( )Wordوترفع عرب املوقع.

الشروط والمواصفات
الخاصة بالمشاركة في الخدمة
المجتمعية:
 .1أن تخدم املشاركة قضية أو
أكرث من قضايا اجملتمع احمللي ،ويظهر
لها أثر على الشريحة املستهدفة.

المشاركة في فعالية
اإللقاء العربي (الخطابة)

أن تكون املشاركة واقعية
.2
وقابلة للقياس.
 .3أن تكون املشاركة
إبداعية وحتمل فكرة مبتكرة ،أو
فكرة مطورة عن فكرة سابقة.
أال يزيد عدد الطالب
.4
والطالبات املشرتكني يف املشروع
الواحد عن أربعة.
 .5أن يحضر الطالب /الطالبة
ما يثبت مساهمته أو ملكيته أو
مشاركته األساسية يف املشروع
أال تكون املشاركة سبق
.6
تقدميها يف أي مؤمتر بوزارة التعليم
العايل إال إذا مت تطويرها.
 .7أال تكون املشاركة جمرد
فكرة ،بل ال بد أن يتم تطبيقها
عمليًا ،وتوثيقها كتابيًا ،وبالتصوير
عرب
والتصوير
الفوتوغرايف،
الفيديو.
أن ترسل نسختان من
.8
توثيق املشاركة بالفيديو على فالش
ميموري ،أو  DVDبالصيغ التالية
 AVIأو .MP4
 .9أن يتم عمل (غالف للتقرير)
ُ
عنوان املشاركة ،واسم
وفيه:
املشارك ،ورقمه اجلامعي والقسم
العلمي والكلية ،وجامعة امللك عبد
العزيز ،ويرفع الغالف وحده يف ملف
مستقل .
 .10أن يكتب ملخصًا للتقرير ال
يزيد عن  250كلمة ويُرفع وحده يف
منوذج مستقل .مع مراعاة أال يتضمن
هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب
أو القسم أو الكلية أو مشرفه.
 .11أن يكتب الطالب تقريرًا عن
مشاركته بشكل جيد وبلغة سليمة،
ُ
ويضمنه الصور الفوتوغرافية التي
توثق التطبيق العملي لفكرة املشاركة،
وال يزيد التقرير مبالحقه وصوره عن
 22صفحة ،ويحتوي التقرير على
صفحة الغالف وفيها عنوان اخلدمة
اجملتمعية ،ثم صفحة ملخص التقرير،
ثم يسرد التقرير بعد ذلك خطة العمل،
وماهية املشروع ،وتاريخه منذ كان
فكر ًة إىل أن مت تطبيقه عمليًا ،مع بيان
أثر املشروع االجتماعي ،وحتديد
وإرفاق
باملشروع،
املستهدفني
اإلحصاءات والرسوم البيانية ذات
العالقة ،وحتديد مهمة كل عضو
بالفريق يف املشروع حال تعدد
املشاركني ،وميكن أن يكتب التقرير
باللغة العربية أو اإلجنليزية.

 .12أن تكون الكتابة بواسطة
احلاسب (برنامج وورد ،)Word
مقاس  ،A4على مسافة سطر
ونصف سطر ،ويكون قياس الهامش
 2.5سم من جميع االجتاهات ،مع
ترقيم الصفحات ،على أن يكون
اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة
باللغة العربية هو Traditional
 Arabicمقاس  ،16ويف التقارير
املقدمة باللغة اإلجنليزية هو
TIMES NEW ROMAN
مقاس  ،14مع مراعاة أال يتضمن هذا
امللف أي إشارة إىل اسم الطالب أو
القسم أو الكلية أو مشرفه.
 .13أن يُراعى يف التقارير التي
ستقدم باللغة اإلجنليزية إضافة
مستخلص آخر باللغة العربية.
 .14يقدم الطالب أو الطالبة
منوذجا بعمليات وخمرجات املشروع
(خطط أولية ،خطابات صادرة
وواردة ،ملخص االجتماعات ،صور،
أفالم ،تقارير من اجلهة املستفيدة
من اخلدمة ،نتائج تقييم املشروع،
مرئيات املستهدفني ،منتجات ،عينات)
واملعلومات التعريفية باملشروع
(مطويات ،أدلة تعريفية ،عروض)
لعرضها يف امللتقى.
 .15كل النماذج املطلوب رفعها
حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة
وورد ( )Wordوترفع عرب املوقع.
ريادة األعمال
تهدف فاعلية ريادة األعمال إىل
عرض جتارب ناجحة أو أفكار ريادية
قابلة للتطبيق والتحويل إىل واقع
يف اجملال التجاري أو الصناعي،
وتطوير منتجات وخدمات يكون
اجملتمع بحاجة إليها ،ونشر وتعزيز
ثقافة اإلبداع وريادة األعمال بني
الطالب والباحثني يف التعليم العايل،
واكتشاف املواهب والطاقات التي
ميتلكها الطالب يف هذا اجملال،

واستغاللها وتوظيفها يف حل
مشكالت على أرض الواقع ،وتعزيز
التواصل مع القطاع اخلاص ،وتقوية
قيم الريادة االجتماعية ،وتطوير
خمرجات التعليم العايل ،وإثراء
الساحة األكادميية وتنمية االقتصاد
املعريف الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء
األعظم من القيمة املضافة.
الشروط والمواصفات
الخاصة بالمشاركة في ريادة
األعمال:
أن تكون املشاركة
.1
إبداعية ،وحتمل فكرة جديدة أو فكرة
مطورة لفكرة سابقة.
أن تكون املشاركة ريادية
.2
تخدم االقتصاد املعريف.
أن يكون املشروع قابال
.3
للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي
قابل للتسويق يف اجملتمع السعودي.
 .4أال يكون املشروع قد حصل
على دعم مايل من أي جهة مانحة
خارج اجلامعة.
أن يحضر الطالب أو
.5
الطالبة ما يثبت مساهمته أو ملكيته
أو مشاركته األساسية يف املشروع.
 .6أال تكون املشاركة قد سبق
تقدميها يف أي مؤمتر لوزارة التعليم
العايل ،إال إذا مت تطويرها.
 .7أال تكون املشاركة جمرد
فكرة أو مقرتح ،بل ال بد من تقدمي
تقرير متكامل يوضح خطة العمل
وماهية املشروع ومدى قابليته
للتطبيق ،مع دراسة بجدواها
االقتصادية ،واملقرتحات التطبيقية
والتوقعات
اإليرادات
لتحقيق
املالية والتسويقية املستقبلية ،وأثر

املشروع االجتماعي ،والوقت املتوقع
لتحويل الفكرة إىل واقع عملي،
وحتديد السوق املستهدف باملشروع،
وحتديد مهمة كل عضو بالفريق يف
املشروع حال تعدد املشاركني.
أن يتم إعداد (غالف
.8
ُ
عنوان املشاركة،
للتقرير) وفيه:
واسم املشارك ،ورقمه اجلامعي
والقسم العلمي والكلية ،وجامعة امللك
عبد العزيز ،ويرفع الغالف وحده يف
منوذج مستقل.
 .9أن يكتب ملخصًا للتقرير ال
يزيد عن  250كلمة ويُرفع وحده يف
منوذج مستقل .مع مراعاة أال يتضمن
هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب
أو القسم أو الكلية أو مشرفه.
 .10أن يكتب التقرير بشكل
جيد وبلغة سليمة وال يزيد مبالحقه
وصوره عن  22صفحة ،ويحتوي
التقرير على صفحة الغالف وفيها
عنوان املشروع ،ثم صفحة ملخص
التقرير ،ثم يسرد التقرير بعد ذلك
العناصر املذكورة أعاله ،وميكن
أن يكتب التقرير باللغة العربية أو
اإلجنليزية.
 .11أن تكون الكتابة بواسطة
احلاسب (بربنامج وورد ،)Word
مقاس  ،A4على مسافة سطر
ونصف سطر ،ويكون قياس الهامش
 2.5سم من جميع االجتاهات ،مع
ترقيم الصفحات ،على أن يكون
اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة
باللغة العربية هو Traditional
 Arabicمقاس  ،16ويف التقارير
املقدمة باللغة اإلجنليزية هو
TIMES NEW ROMAN
مقاس  ،14مع مراعاة أال يتضمن هذا
امللف أي إشارة إىل اسم الطالب أو
القسم أو الكلية أو مشرفه.
 .12أن يراعى يف التقارير التي
ستقدم باللغة اإلجنليزية أن يتم
إضافة مستخلص آخر باللغة العربية.

تسعى اجلامعة عرب هذه
الفعالية إىل تعزيز قيمة اللغة
الفصحى يف نفوس الطالب
والطالبات ،واستكشاف املهارات
اخلطابية و اإللقائية لديهم من
خالل إذكاء روح التنافس يف إطار
اللغةِ الفصيحة ،واألدب الرفيع ،كما
تهدف إىل الرقي مبستوى التحدث
باللغة 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
املواهب
واكتشاف
والتفسري،
والطاقات يف جمال اإللقاء واخلطابة،
وتطوير مهارات اإللقاء والتحدث لدى
الطالب املشاركني ،واإلسهام يف خدمةِ
اللغةِ العربية ،وتعزيز حضورها يف
احملافل العلمية ،واملنتديات اجلامعية،
وتعميق االهتمام بالقضايا الدينية
واالجتماعية واألخالقية.
الشروط والمواصفات
الخاصة بالمشاركة في فعالية
اإللقاء العربي:
 .1االلتزام بقواعد اللغة العربية.
 .2تناسق األفكار ووضوحها
وتسلسلها.
 .3بالغة اللفظ وجزالة األسلوب
دون تكلف أو تقعر.
 .4تضمني اخلطبة استشهادات
من القرآن والسنة والشعر العربي
واألمثال العربية ،أو من أحدها.
 .5أن يظهر الطابع الشخصي
للمشارك يف تناول املوضوع.
 .6أن ينوع املشارك يف طبقات
صوته حسبما يقتضيه املقام.
أن يظهر تفاعل املشارك
.7
مع املوضوع بتعابري الوجه وحركات
اليدين واجلسد.
أال تزيد مدة اخلطبة عن
.8
سبع دقائق.
مالحظة
تتم التصفية األولية قبيل امللتقى،
والتصفية النهائية أثناء امللتقى ،عرب
طرح موضوعات غري معدة مسبقًا من
قبل املشارك ليتحدث عنها.
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العلمي

المشاركة في فعالية الفيلم الوثائقي
يعد الفيلم الوثائقي معاجلة للواقع؛ إذ
كم من احلقائق العلمية أو التاريخية
يحتوي على ٍ
أو السياسية ,أو الطبيعية ,أو االجتماعية،
وتتميز األفالم الوثائقية عن غريها من األفالم
بأنها ال تصنع للرتفيه ،بل تعترب يف كثري من
األحيان مادة علمية يرجع إليها يف الدراسات
واألبحاث ،ويعد الفيلم الوثائقي القصري أحد
أنواع األفالم الوثائقية املعروفة عامليًا بهذا
االسم ،ويعتمد الفيلم الوثائقي القصري على
الدقة والوضوح يف الهدف والرتكيز واختزال
املعلومات دون اإلخالل باحملتوى الوثائقي ،وال
بد لنجاحه من أن يحقق املعايري التالية :اإلمتاع،
واإلقناع ،واإلبداع.
وتهدف جامعة امللك عبد العزيز من خالل
إتاحة الفرصة للطالب والطالبات للتنافس يف
هذا اجملال إىل تعزيز احلس الفني واإلبداع
لديهم ،ودفعهم إىل استغالل طاقاتهم يف إنتاج
أفالم وثائقية متميزة تعالج بعض املشكالت التي
يختارونها بأنفسهم ،واكتشاف املواهب والطاقات
التي ميتلكها الطالب والطالبات يف التعليم العايل
يف جمال االحرتاف اإلعالمي بشكل عام واألفالم
الوثائقية بشكل خاص ،واستغالل طاقاتهم حلل
املشكالت على أرض الواقع عن طريق تطوير
اإلنتاج اإلعالمي ،باعتباره من اخلدمات التي
يحتاجها اجملتمع.
الشروط والمواصفات الخاصة
بالمشاركة في فعالية الفيلم الوثائقي:
 .1أن يطرح الفيلم موضوعًا ذا أهمية
اجتماعية ويحمل فكرة إبداعي ًة جديد ًة ذات قيمة،
أو مطور ًة عن فكرة سابقة ،ويقدم حمتوى خمتلفًا
عن املألوف يثري النقاش والتساؤالت ،على أسس
علمية صحيحة.
 .2أن يكون يف الفيلم ما يجعله يستحوذ
على اهتمام املشاهد منذ البداية عن طريق
الصورة واملوضوع والصوت ،وأن يعمل على
حتفيز املشاهد على التفكري يف اتخاذ إجراءات
علمية تساعد يف حل املشكالت املطروحة يف
الفيلم.
أن يعرض املشارك احلقائق بحيادية
.3
تامة دون إبداء رأيه الشخصي.
 .4أن تتالءم املعلومات الواردة يف الفيلم
الوثائقي مع الواقع دون تشويه أو مبالغة.
 .5أال يكون يف صور الفيلم وال صوتياته
ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة
املرعية.
 .6أال تزيد مدة الفيلم عن عشر دقائق.
أال يتضمن الفيلم ما يشري إىل اسم
.7
الطالب أو كليته.
 .8أن تكون نسخ األفالم صاحل ًة للعرض،
وعلى كل مشارك أن يرسل نسختني من مشاركته
بجودة عالية على قرص مدمج  DVDأو USB
بصيغة  MOVأو  AVIأو  ،MP4ويكتب
على كل نسخة عنوان الفيلم ،واملدة الزمنية،
واسم الطالب ،ورقمه اجلامعي والقسم العلمي
والكلية.
 .9أن يكتب املشارك ورقة واحدة باللغة
العربية على (برنامج وورد  ،)Wordنوع اخلط
 ،Traditional Arabicحجم اخلط ،16
على مسافة سطر ونصف سطر ،متضمنة تفاصيل
الفيلم( ،الفكرة الرئيسة ،والهدف ،وملخص
الفيلم ،واملدة)
 .10كل النماذج املطلوب رفعها حتفظ بعد
االنتهاء من الكتابة بصيغة وورد ()Word
وترفع عرب املوقع.
المشاركة في فعالية المسابقات

السادس

الفنية  -الرسم التشكيلي Drawing
الرسم مبعناه املطلق هو إحداث أثر بأي
أداة كانت عن طريق السحب على أي سطح كان،
فبالسحب نحدث أثرًا يسمى رسمًا ،وعند حتريك
القلم عشوائيًا على الورق يحدث أثر يسمى رسمًا،
وإذا حتول الفعل إىل «حركة منظمة ومقصودة
للتعبري عن شيء ما سمي ذلك رسمًا تشكيليًا ،ألنه
تشكل أمامنا شي ٌء 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 ثم بلورة تلك الفكرة مبجموعة من الرسوم
والدراسات املتنوعة حتى الوصول إىل دراسة
كل عنصر من العناصر املكونة للفكرة التي سوف
تتحول فيما بعد إىل عمل فني متكامل.
والرسم التشكيلي متالزم إىل حد كبري مع
التصوير التشكيلي ،ولكنه يف نفس الوقت
جمال مستقل من جماالت التعبري الفني املتعددة،
ووجه التالزم هو أن الرسوم التحضريية األولية
( )Sketchesللوحة التصوير التشكيلي هي
بحد ذاتها رسم تشكيلي ،والرسم التشكيلي جمال
مستقل من حيث املظهر العام للعمل الفني املكتمل،
والذي تقل فيه وظيفة اللون بشكل واضح ،ويتم
الرتكيز على إبراز الغوامق والفواحت وما بينهما
من درجات ( )Tonesمن لون واحد عادة أو
أكرث قليلًا ،وهناك تقنيات أخرى ميكن توظيفها
يف الرسم التشكيلي مثل التجمعات التنقيطية
املنتشرة والكثيفة ،واإلمكانيات العديدة من
اخلطوط بأنواعها يف أشكال متباعدة أو متقاربة،
متقاطعة أو متشابكة ،سميكة أو رفيعة ،وهذه
جميعها تخلق تنوعًا من مالمس السطوح التي
متيز الرسم التشكيلي عن بقية اجملاالت الفنية
األخرى ،وهذه التقنيات وغريها ميكن حتقيقها
عن طريق اخلامات واألدوات الشائعة يف الرسم
التشكيلي وهي جميع أنواع أقالم الرصاص
ودرجاتها املتفاوتة بني الليونة والصالبة ،وأقالم
الفحم النباتي ( ،)Charcoalوخمتلف أنواع
األحبار السائلة التي تستخدم عن طريق الريشة
املعدنية الصلبة أو الفرشاة ذات الشعريات
الناعمة ،وعادة ما يكون الرسم التشكيلي منفذًا
على الورق بشتى أنواعه وعلى مساحات صغرية
ومتوسطة ،وقليل جدًا منه ما يكون على مساحات
كبرية ،ومن االجتاهات الفنية املعاصرة توظيف
عناصر جديدة يف أعمال الرسم التشكيلي مثل
قصاصات الورق كنوع من التوليفات ،وزيادة
استخدام األلوان مع مراعاة انسجامها مع
اخلامات واألدوات الشائعة االستعمال.
الشروط والمواصفات الخاصة
بالمشاركة في فعالية الرسم التشكيلي:
 .1أن يكون العمل منفذًا على الورق بخامة
أقالم الرصاص ،أو الفحم ،أو احلرب الصيني ،أو
بهذه اخلامات جمتمعة.
أال يتجاوز مقاس العمل 100سم
.2
×70سم ،وال يقل عن 30سم × 40سم (قبل
التأطري).
 .3أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة).
 .4أن يكتب الطالب وصفًا نظريًا للخلفية
الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال
يتجاوز صفحة واحدة.
 .5كل النماذج املطلوب رفعها حتفظ بعد
االنتهاء من الكتابة بصيغة وورد ()Word
وترفع عرب املوقع.
 .6يُكتب اسم املشارك على ظهر اللوحة ال
على وجهها.
المشاركة في فعالية المسابقات
الفنية  -التصوير التشكيلي Painting

لطالب

وطالبات

يعترب التصوير التشكيلي من أهم أمناط
التعبري الفني لإلنسان ،والذي يعتمد على
توظيف اللون بصفة أساسية ،وتاريخيًا عرف
اإلنسان هذا اجملال منذ القدم ،ومن خالله عرب
عما حوله من كائنات حية وجماد وأحداث ،وقد
تنوعت على مر العصور اخلامات واألدوات
الالزمة للتصوير ،ومنها األلوان ،وأهمها 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
وتخفيف ألوان الزيت مع نسبة معينة من حملول
الرتبنتني النقي Pure Terebinthine
كمثبت 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
البعض للحصول على ألوان أخرى جديدة،
وعمل غوامق وفواحت 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
بالتصوير ،مع اختالف كمية اللون وحملول زيت
بذر الكتان من مساحة ألخرى على اللوحة ،وهذه
اإلمكانيات تسمى يف مظهرها العام بالتقنيات
الفنية  ،Techniquesوتساعد للوصول إىل
ما يسمى باحلساس التصويري Pictorial
 ،Feelingحيث متثل كل ضربة من ضربات
الفرشاة أو السكني جزءًا من تكوين متالحم مييز

الجامع

لوحة التصوير عن غريها من األعمال األخرى
ذات البعدين.
وبالنسبة لوضع اللون على اللوحة فيتم
بعد حتضريه ومزجه على سطح أملس ناعم من
خشب أو زجاج ،أو بالستيك يسمى بالباليتة-
 ،Paletteولسهولة االستعمال والتخلص من
بقايا األلوان هناك باليتات من ورق شفاف عازل
وخاص ال ميتص اللون أو الزيت ،كما أن بعض
الفنانني ميارسون وضع اللون مباشرة على
اللوحة ثم 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 باملاء ولكنها سريعة
اجلفاف ،واأللوان املائية ،Water Colors
وتستخدم على ورق حبيبي خشن امللمس خاص
لذلك ،وأخريًا هناك األلوان الشمعية الزيتية،
وهي عبارة عن أقالم بحجم الطباشري ،يتم
استخدامها غالبًا على الورق ،وقليلًا على القماش،
أو اخلشب.
الشروط والمواصفات الخاصة
بالمشاركة في فعالية التصوير
التشكيلي:
 .1أال يتجاوز مقاس العمل 70×100سم،
وال يقل عن 60×40سم (قبل التأطري).
 .2أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة).
 .3أن يكتب الطالب وصفًا نظريًا للخلفية
الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال
يتجاوز صفحة واحدة.
 .4كل النماذج املطلوب رفعها حتفظ بعد

متابعات

عة

ريادة
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األعمال

االنتهاء من الكتابة بصيغة وورد ()Word
وترفع عرب املوقع.
يُكتب اسم املشارك على ظهر اللوحة
.5
ال على وجهها.
المشاركة في فعالية المسابقات
الفنية  -الرسم الكاريكاتوري
Caricature
هو فن الرسم التشخيصي الساخر ،ويتناول
مواضيع وقضايا متنوعة ،يف صورة تبالغ يف
تناول املوضوع وإظهار حتريف املالمح الطبيعية
أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما ،بهدف
السخرية أو النقد بشتى جماالته.
وفن الكاريكاتري له القدرة على النقد مبا
يفوق املقاالت والتقارير الصحفية أحيانًا،
ويطلق عليه كثري من املمارسني (فن االختزال)،
ولقد قال أحد النقاد عن فن الكاريكاتري :إنه
الفن الوحيد الذي ال يحتاج إىل شرح ،وإنه
مرصد هزيل للواقع ولكل املتغريات والتناقضات
املوجودة يف العالقات االجتماعية يف جمموعة
من األفكار والرسوم ،وميكن أن نضيف فنقول:
ليس األساس يف الكاريكاتري رسم الضحكة على
شفاه القراء أو املتفرجني فقط ،وإمنا الهدف
منه تبصرينا بواقعنا ،وكشف مفارقاته مما قد
يغيب عن األذهان .ورسامو الكاريكاتري فنانون
مبدعون بامتياز كبري ،وال يتحدد إبداعهم
باخلطوط واألشكال التي يبتكرونها ،وال
باأللوان التي يستخدمونها يف رسوماتهم املثرية
للدهشة والضحك غالبًا ،وإمنا يتجاوز ذلك كله
إىل ما يرتبط بحساسيتهم البالغة إزاء الواقع،
الذي يبقى مناخهم املفضل يف احلدس والسخرية
واملغامرة معًا.
الشروط والمواصفات الخاصة

وخدمة

بالمشاركة في فعالية الرسم
الكاريكاتوري:
أن يكون العمل منفذًا بخامة أو تقنية
.1
تناسب الفكرة.
أال يتجاوز مقاس العمل 50×30سم،
.2
وال يقل عن 30×20سم (قبل التأطري).
.3

أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة).

أن يكتب الطالب وصفًا نظريًا للخلفية
.4
الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال
يتجاوز صفحة واحدة.
كل النماذج املطلوب رفعها حتفظ بعد
.5
االنتهاء من الكتابة بصيغة وورد ()Word
وترفع عرب املوقع.
 .6يُكتب اسم املشارك على ظهر اللوحة ال
على وجهها.
المشاركة في فعالية المسابقات
الفنية  -الخط العربي Calligraphy
اخلط العربي هو الركيزة األوىل للفنون
اإلسالمية ،وهو تاج فنون اإلسالم وتراثه ،وال
نقش أو عمارةٍ
يكاد يوجد عمل فني إسالمي من ٍ
أو نسيج أو غري ذلك إال وللخط العربي فيه
نصيب بشكل مباشر أو غري مباشر ،ومل تكن هذه
املكانة املتميزة للخط العربي يف حياة املسلمني
وليدة مصادفة أو ظاهرة غريبة ،وإمنا تولدت
من ارتباطه بدين اإلسالم من خالل تدوين القرآن
والس ُنة املطهرة للنبي صلى اهلل عليه
الكرمي
ّ
وسلم.

المجتمع

ودعم

واحلرف العربي ميتاز
بجمال وطواعيةٍ
ٍ
فريدتني ،حتى لقد استهوى كثريًا من الفنانني
غري املسلمني ،كما أن اخلط العربي تفرد عن سائر
فن بذاته
الفنون العاملية يف مقدرته على تكوين ٍ
مستقل عن دور الكتابة ،وهذا ما نشاهده يف
وكثري من القصور واألماكن األثرية يف
املساجد
ٍ
كثري من دول العامل.
وقد تضافرت جهود املسلمني يف مشارق
األرض ومغاربها على جتويد اخلط العربي،
فتعددت أقالمه وكرثت أنواعه حتى تبوأ هذا
الفن املنزلة الرفيعة بني فنون دول العامل أجمع،
ويروي لنا التاريخ أن الكاتب (سليمان بن وهب)
كتب كتابًا إىل أحد ملوك الروم ،وكان ذلك يف عهد
اخلليفة (املعتمد) ،وعندما رأى ملك الروم الكتاب
قال( :ما رأيت للعرب شيئًا أحسن من هذا الشكل،
وما أحسدهم على شيء حسدي على جمال
حروفهم) ،ومل يكن ملك الروم يحسن قراءة اخلط
العربي ،وإمنا راقه باعتداله وهندسته وجماله
واختزاليته.
تط ٌ
واف جميل
العربي
اخلط
مسرية
إن
ِ
صفحات تلو صفحات
إنها
الدين،
ربوع
يف
ٍ
يف املصحف الشريف وآالف اخملطوطات ،إنها
خطوط رائعة على كسوة الكعبة املشرفة ،وكتابات
على جدران اجلامع األموي ،وسطور متقنة على
األقصى الشريف ،ومآذن مساجد القريوان
والقاهرة واستانبول وأصفهان وطشقند وقصور
األندلس الرائعة ،والواقع أن مسرية هذا الرتاث
اجلليل مسرية لتاريخ املسلمني ،وهي تبني
بامتدادها وتشعباتها املراحل والتوجهات التي
عاشها املسلمون على مدى تاريخهم الطويل.
الشروط والمواصفات الخاصة
بالمشاركة في فعالية الخط العربي:
 .1أن يلتزم الطالب بقواعد اخلط الكالسيكي
باستخدام األدوات التقليدية املعروفة لدي
اخلطاطني.
 .2أن تقتصر األعمال املشاركة على اخلطوط
اخلمسة األساسية وهي :الثلث ،النسخ،
الفارسي ،الديواين ،الرقعة.
 .3أن يكون العمل مبقاس واحد 70×50سم
(قبل التأطري).
 .4أال يستخدم الطالب الطامس األبيض إال
يف احلدود الضيقة التي ال تشوه العمل الفني.
 .5أن يرسل العمل دون طي أو ثني.
 .6أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة).
 .7يُكتب اسم املشارك على ظهر اللوحة ال
على وجهها.
مالحظات
* مبختلف أنواع وألوان األحبار.
* للطالب حرية كتابة نوع واحد أو نوعني من
اخلطوط يف العمل الواحد.
* ميكن للطالب استخدام الزخرفة النباتية
أو الهندسية مبا يتناسب والتصميم العام للعمل.
* يف حالة توظيف احلرف العربي يف
التصوير التشكيلي أو الفن الرقمي فستخضع
املشاركة للشروط التي حتكم كل جمال من هذه
اجملاالت.
المشاركة في فعالية المسابقات
الفنية  -الفن الرقمي Digital Art
ظهر الفن الرقمي يف اململكة العربية
السعودية خالل العقدين املاضيني مواكبًا لنمو

اإلبداع

تقنية احلاسب اآليل وانتشار آالت التصوير
الضوئي الرقمية وذلك ألهداف جتارية بحتة،
أو فنية جتارية ،أو ألغراض تسويقية أو
إنتاجية خاصة ،ورمبا تكون فنون الطباعة
والتصميم واإلعالن هي األكرث توظيفًا 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 باإلمكانيات الفنية الالزمة ألسس وعناصر
العمل الفني ،وخمتلف أنواع التأثريات لألدوات
املوظفة يف التنفيذ ،إىل جانب إمكانيات متعددة
أخرى عن األلوان ،واخلطوط ،واملساحات،
والتكرار ،والتدرج ،والتظليل ،واحلذف
واإلضافة ،والتصغري والتكبري ،ونحو ذلك.
الشروط والمواصفات الخاصة
بالمشاركة في فعالية الفن الرقمي:
 .1أن يكون العمل مطبوعا على خامة مناسبة
بألوان ثابتة.
 .2أال يتجاوز مقاس العمل  70×100سم،
وال يقل عن 60×40سم (قبل التأطري).
 .3أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة)
 .4أن يكتب الطالب وصفًا نظريًا للخلفية
الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال
يتجاوز صفحة واحدة.
 .5كل النماذج املطلوب رفعها حتفظ بعد
االنتهاء من الكتابة بصيغة وورد ()Word
وترفع عرب املوقع.
 .6يُكتب اسم املشارك على ظهر اللوحة ال على
وجهها.
المشاركة في فعالية المسابقات
الفنية  -التصوير الضوئي
Photography
التصوير الضوئي هو الفن املرادف لفن
الرسم القدمي ،فمن خالل العدسة يقوم املصوّ ر
بوضع تصوّ ره يف اللحظة امللتقطة من خالل
عدسته ،والتصوير هو عملية إنتاج صور
بوساطة تأثريات ضوئية؛ فاألشعة املنعكسة من
حساسة للضوء،
املنظر تكوِّ ن خيالًا داخل مادة ّ
ثم ُتعا َلج هذه املادة بعد ذلك ،فينتج عنها صورة
ً
أيضا
متثل املنظر ،ويسمى التصوير الضوئي
بالتصوير الفوتوغرايف ،وكلمة فوتوغرايف
()Photographyمشتقة من اليونانية،
وتعني الرسم أو الكتابة بالضوء.
الشروط والمواصفات الخاصة
بالمشاركة في فعالية التصوير الضوئي:
 .1أن تقدم األعمال مطبوعة على خامة
مناسبة مبقاس ال يقل عن  45×30سم ،ودقة ال
تقل عن ( 300بيكسل/إنش).
 .2أال تعالج الصور باحلاسب اآليل.
أال تضاف على األعمال أي عبارات
.3
مكتوبة كالتاريخ أو التوقيع ،أو غريها.
 .4أن تكون األعمال خمرجة (مؤطرة).
 .5أن يكتب الطالب وصفًا نظريًا للخلفية
الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال
يتجاوز صفحة واحدة.
 .6كل النماذج املطلوب رفعها حتفظ بعد
االنتهاء من الكتابة بصيغة وورد ))Word
وترفع عرب املوقع.
 .7يُكتب اسم املشارك على ظهر اللوحة ال على
وجهها.
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حوار

رئيس اللجنة اإلشرافية للملتقى العلمي السادس

نفخر بارتفاع المستوى العلمي
للبحوث المقدمة والمشاركات المتميزة

بذلت اللجان التنسيقية والعلمية
جهوداً مضاعفة الستيعاب الكم
الهائل من املشاركات
وقوفًا على أعمال امللتقى العلمي السادس
لطالب وطالبات اجلامعة ،واجلهود التي بذلت من
قبل اللجان اإلشرافية والتنفيذية للملتقى ،كان
لصحيفة أخبار اجلامعة لقا ًء مع سعادة رئيس
اللجنة اإلشرافية للملتقى سعادة وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد ،والذي أشاد باملستوى
العلمي والتنظيمي للملتقى ،واحلضور املكثف
للطالب والطالبات،
كما أبدى سعادته إعجابه باملوقع اإللكرتوين
للملتقى وما قدمه من خدمات للمشاركني واملنظمني
واحملكمني ،وفيما يلي نص احلوار:
بداية ،نهنئكم على نجاح الملتقى العلمي
السادس ،والمستوى الرفيع الذي ظهر
به؟
باسم وباسم كافة منسوبي اجلامعة طالبًا
وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وإداريني وفنيني
وجلان منظمة ،أتقدم بالشكر والتقدير لكل من
أسهم يف إجناح هذا امللتقى الذي يعد األبرز
أكادمييًا وعلميًا على مدار العام يف جامعة
املؤسس ،وأتقدم بشكر خاص للطالب والطالبات
الذي بادروا باملشاركة وأبدوا رغبة يف املنافسة
يف ميادين العلم واملعرفة ،وبرهنوا على متيزهم
وقدرتهم على اإلبداع واالبتكار.
في مثل هذه الملتقيات الكبرى ال شك أن
هناك عقبات واجهتموها ،كيف تعاملتم
مع هذا الكم الهائل من المشاركات؟
دأبت جامعة املؤسس على العمل اجلماعي
والتعاضد والتكاثف يف املواقف والعمل كفريق
واحد متكامل ،وهذا هو السبب الذي جعل امللتقى
يحقق جناحًا غري مسبوق ،بزيادة  %30من
املشاركات عن العام املاضي ،خاصة أن امللتقى
بدأ اإلعداد له منذ وقت مبكر ،حيث بدأت اللجان
أعمالها وتنفيذ خططها وجتهيز وإعداد الفعاليات
ووضع الهياكل التنظيمية للجان اخلاصة بامللتقى
وإصدار القرارات الالزمة ،وتشكيل خاليا جلان
العمل والتنسيق بينها ،وتنظيم االجتماعات،
وإعداد اجلداول الزمنية ،وإعداد املطبوعات
والكتيبات التعريفية والتنسيق العام لفعاليات
امللتقى وتوزيع وترقيم مساحات املعرض وإسناد
املهام لكل جلنة من اللجان،
وهذا عمل تطلب جهدًا كبريًا وعملًا مضاعفًا
من كافة اللجان التي أظهرت قدرتها على اإلجناز.
وبحمد اهلل وتوفيقه فقد مت إجناز كافة املهام

املوكلة لكل جلنة من خالل االجتماعات واملتابعة
وتوزيع املهام .فقد كان هناك جلنة علمية وجلنة
إعالمية وجلنة عالقات عامة ،وبحمد اهلل وتوفيقه
مت التغلب على كافة املعوقات والعقبات التي
واجهت اللجان التنفيذية وخرج امللتقى بوجه
مشرف وبنتائج إيجابية.
كم عدد المشاركين في الملتقى من
الطالب والطالبات؟
بناء على إحصائيات امللتقى فقد جتاوز عدد
املشاركات يف امللتقى  2500مشاركة يف خمتلف
حماور امللتقى ،وقد زادت املشاركات بنسبة
 %30عن العام املاضي ،وهي أرقام تدل على
جناح امللتقى يف استقطاب أكرب قدر ممكن من
الطالب والطالبات للمشاركة بأعمالهم البحثية
ومشروعاتهم العلمية .وهي أرقام تعزز قدرات
اجلامعى على املنافسة يف امللتقيات العلمية
احمللية واإلقليمية والدولية.
كلمة أخيرة من سعادتكم؟
أكرر شكري وتقديري لكل من أسهم يف إجناح
هذا امللتقى العلمي الذي يعد األبرز على اإلطالق
خالل العام الدراسي ،وأحث أبنائي الطالب
والطالبات على مزيد من املشاركات العلمية
واإلبداع واالبتكار يف جمال البحث العلمي
وإبراز أفكارهم يف مثل هذه احملافل وامللتقيات
العلمية ،وهنيئًا لنا مبخرجات هذا امللتقى وهنيئًا
للفائزين باملراكز األوىل ،وإىل مزيد من النجاح
والتوفيق..

¶ كثافة املشاركة يف امللتقى معيار لنجاحه
يف استقطاب الطالب والطالبات
¶ امللتقى كان فرصة إلبراز اإلبداعات
واملواهب الطالبية
¶ نتطلع للمشاركة املشرفة يف امللتقيات
العلمية احمللية والدولية
¶ البحث العلمي واالبتكار واإلبداع
يحظى بعناية إدارة اجلامعة
¶ املوقع اإللكرتوين للملتقى قدم خدمات
كبرية للمشاركني

لقاءات
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المشاركون والمشاركات في الملتقى السادس يبدون إعجابهم بحسن التنظيم ويشيدون
باستخدام التقنية الحديثة في تسهيل تقديم أبحاثهم ومشاركتهم إلكتروني ًا
وقوفًا على بعض املشاركات التي
شاركت يف امللتقى العلمي السادس
لطالب وطالبات اجلامعة ،أجرت صحيفة
أخبار اجلامعة عددًا من اللقاءات مع
عدد من املشاركني واملشاركات ،الذين
أبدوا إعجابهم بحسن التنظيم وأشادوا
باستخدام التقنية احلديثة يف تسهيل
تقدمي وحتكيم أبحاثهم ،معتربين ذلك
حافزًا للجميع على املشاركة يف مثل هذه
امللتقيات واالستفادة من الوقت لتحسني
وجتويد مشاركاتهم العلمية ،وفيما يلي
نص احلوارات:
بداية أوضحت الطالبة نادية عبد
العزيز قربان خريجة ماجستري دراسات
طفولة من كلية االقتصاد املنزيل أنها
شاركت يف امللتقى العلمي السادس
ببحث بعنوان" :الشراكة والتواصل
االلكرتوين بني الواقع واملأمول".
وكان الهدف من الدراسة تفعيل
وسيلة تواصل بني املنزل واملدرسة
تسهل العملية الرتبوية وتقدمي حلول
لعالقة شراكة تكاملية بني املنزل
واملدرسة تتصف باملرونة لتناسب
أولياء األمور واملعلمني لدعم الطالب
والعملية التعليمة ونظرًا لطبيعة
اجملتمع السعودي الذي يحتاج لوجود
قناة تساعد على التواصل بني األم
واملدرسة مبا يتناسب مع تقاليد اجملتمع
ارتأت الباحثة مناسبة تفعيل الشراكة
والتواصل االلكرتوين بني املنزل
واملدرسة عرب املنتديات االلكرتونية,
و توصلت الباحثة للعديد من النتائج
منها أهمية التواصل عرب املنتدى على
كل من الطالب والعملية التعليمية وأن
زيادة مشاركات أولياء األمور يتناسب
طردًا مع مستوى الطالب األكادميي من
وجهة نظر منسوبي املدرسة .وأضافت
الطالبة نادية قربان تأييد أولياء األمور
ألهمية املنتدى يف التواصل مع املدرسة
وبناء عالقة ودية مع منسوبيها ومع
أولياء األمور اآلخرين وأهمية املدرسة
يف تفعيل هذه العالقة .كما قدمت الباحثة
تصورًا ملقرتح املنتدى اإللكرتوين
يوضح كيفية تنظيم الشراكة عرب
املنتدى اإللكرتوين ،وقد أوصت الباحثة
بعدد من التوصيات من أهمها دمج
التكنولوجيا يف التعليم ووضع أسس
و مواصفات قياسية ملواقع املدارس مبا
فيها املنتديات اإللكرتونية وتعميمها على
املدارس يف اململكة .ونشر ثقافة الشراكة
والتواصل اإللكرتوين والتنويع يف
أساليب تقدميها ألولياء األمور مبا
يتناسب مع التطورات احلديثة يف جمال
التكنولوجيا .
وأضافت أنه سبق لها تقدمي بحث
يف امللتقى العلمي الثالث وترشحت على
مستوى الوزارة يف املؤمتر العلمي
الثالث يف اخلرب حيث شاركت يف حمور
ريادة األعمال يف امللتقى العلمي الرابع،
كما حققت يف املؤمتر العلمي الرابع
املركز اخلامس وحصلت على إحدى
اجلوائز التحفيزية كانت عبارة عن رحلة
تطويرية لليابان وشاركت يف امللتقى
العلمي اخلامس ببحثني.
من جهتها قالت الطالبة فاتن
حسن أبكر الياجزي وهي إحدى
طالبات الدراسات العليا الرتبوية يف
مرحلة ماجستري تقنيات التعليم أن
مشاركتها يف امللتقى العلمي السادس
كانت بعنوان" :فاعلية بيئة تعلم ثالثية

¶ نادية قربان :شاركت ببحث عن العالقة التكاملية بني املنزل واملدرسة
¶ ندى الشماسي :شاركت ببحث حول إدارة املعلومات اإللكرتونية يف قطاع املؤسسات
احلكومية
¶ ندى الغامني :أسعى إىل متثيل جامعة املؤسس يف امللتقيات واملؤمترات أحسن متثيل.
¶ أحمد باهامل :شاركت يف امللتقى ببحث تناول أمناط التواصل األسري وعالقته
بالصحة النفسية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة
¶عبداهلل مشاط :شاركت ببحث عن استخدامات نبات احلرمالء
األبعاد يف تنمية مهارات نظام إدارة
بيئات التعلم االفرتاضية لدى طالبات
ماجستري تقنيات التعليم بجامعة امللك
عبد العزيز
والتي تهدف إىل قياس فاعلية
استخدام بيئات التعلم ثالثية اﻷبعاد يف
التعليم.
من جهتها أشارت الطالبة ندى
حميد الشماسي من كلية اآلداب والعلوم
االنسانية أن عنوان البحث الذي قدمته
يف امللتقى كان بعنوان" :إدارة املعلومات
اإللكرتونية يف قطاع املؤسسات
احلكومية بعمادة تقنية املعلومات يف
جامعة امللك عبدالعزيز  -شطر الطالبات
(دراسة حالة) ويهدف البحث إىل التعرف
على مفهوم إدارة املعلومات اإللكرتونية
وأهميتها  ،ومدى وضوح ذلك املفهوم
واألهمية لدى املوظفات والتعرف على
واقع تطبيق إدارة املعلومات اإللكرتونية
وحتديد نقاط القوة والضعف يف نظام
إدارة املعلومات اإللكرتونية وإبداء
املقرتحات الالزمة لتحسني صورة نظام
إدارة املعلومات اإللكرتونية يف عمادة
تقنية املعلومات بجامعة امللك عبدالعزيز
 شطر الطالبات.من جهتها أكدت الطالبة نوف حممد
اجلعيد من كلية االقتصاد املنزيل قسم
دراسات الطفولة ماجستري صعوبات
تعلم أنها قدمت ورقة بعنوان" :دراسة
حالة لطالب من ذوي صعوبات القراءة
بالصف الثاين االبتدائي ،وهدفت
الدراسة إىل تصميم دروس عالجية
لطالب بالصف الثاين االبتدائي لديه
قصور يف مهارات القراءة باإلضافة
إىل فرط احلركة وتشتت االنتباه ،وذلك
من خالل دراسة حالته بشكل مفصل
من ملفات الطالب ،وتطبيق االختبارات
التشخيصية الالزمة ،ومن ثم اختيار
واحد من األهداف قصرية املدى املعرفية

لتصميم خطة تربوية فردية تقابل
احتياجاته األكادميية وفق معايري معينة
ويف فرتة زمنية حمددة.
وبينت الطالبة يسرى بنت حسني
بن عبد العزيز الصيدالين من كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية يف قسم اللغة
العربية بفرع الفيصلية أن عنوان بحثها
الذي قدمته يف امللتقى العلمي حمل اسم
اإلحلاد يف حياة األديب مصطفى حممود
"رحمه اهلل" وهدف البحث إىل التحذير
من اخرتاع النظريات الفلسفية الزائفة
التي ال تو ّلد إال الشك الذي ليس له فائدة
 ،فحتى العلماء أصحاب العقول الراشدة
مثل األديب الراحل مصطفى حممود قد
عانوا من هذه النظريات عنا ًء أدى إىل
امليل عن الفطرة اإلسالمية والعياذ باهلل.
من جهتها قالت الطالبة ندى غازي
الغامني من كلية االقتصاد املنزيل أنها
تطمح يف متثيل جامعة املؤسس خري
متثيل يف املشاركات احمللية والعاملية
مشرية أنها قدمت يف امللتقى العلمي
السادس ثالث مشاركات األوىل يف
حمور أبحاث العلوم االجتماعية
واإلنسانية بعنوان" :الفروق يف الذاكرة
العاملة بني التالميذ العاديني وذوي
صعوبات تعلم الرياضيات يف عمليتي
اجلمع والطرح للمرحلة االبتدائية
مبدينة جدة واملشاركة الثانية يف حمور
ابتكار وريادة األعمال بعنوان" :سوار
تعقب األطفال بنظام حتديد املواقع
 ،GPSأما الثالثة فكانت أيضًا يف
حمور ابتكار وريادة االعمال بعنوان:
"برنامج ترشيد استخدام األجهزة الذكية
لألطفال.
وقدّم الطالب أحمد عبد اهلل باهامل
وهو أحد طالب برامج الدراسات العليا
الرتبوية بحثًا بعنوان :أمناط التواصل
األسري وعالقته بالصحة النفسية لدى
تالميذ املرحلة املتوسطة ،وأشار الطالب

أن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف
على أمناط التواصل بني الوالدين
واملراهق كما توصل من خالل بحثه إىل
أن عالقة األبناء والبنات مع األمهات
تعترب أقل من عالقتهم وتواصلهم مع
اآلباء.
فيما قال الطالب يوسف بهاء أبا
اخليل وهو من منسوبي كلية الطب
تخصص طب بشري أن مشاركته
كانت ببحث بعنوان " :التعليم املدعم
من قبل قرب نظري يف مرحلة ما قبل
البكالوريوس لطالب الطب و معرفة
مدى تقبُلهم يف التعلم عن طريق قرب
نظري معلم من طالب االمتياز" .والذي
يهدف إىل معرفة توزيع املمارسات
التدريسية التي يقوم بها طالب االمتياز
لطالب السنة الثالثة طب بشري كقرب
نظري معلم و مقارنة التحصيل الدراسي
باملمارسات التدريسة اخملتلفة .و أيضا
حتديد توزيع آراء الطالب يف السنة
الثالثة بخصوص إعطائهم تدريب
وتقييم إكلينيكي من قبل قرب نظري معلم
من زمالئهم طالب االمتياز.
وأوضح الطالب عبداهلل عبدالفتاح
مشاط من كلية الطب أنه قدّم بحثًا يف
امللتقى العلمي السادس مبشاركة كل من
باسم جودة املغربي ورامي حسام أبو
شنب ونوف سعيد عباس حتت إشراف
الربوفيسورة سعاد شاكر وكان عنوان
البحث" :تقييم أمان مستخلص الرازيا
القلوي (احلرمالء) على خصية وبربخ
الفأرة  :دراسة نسيجية وقياسية.
وأضاف مشاط أن احلرمالء تعترب نبات
طبي يف املناطق احلارة ومنها مناطق
اململكة الصحراوية .وتستخدم يف
الطب العام يف عالج السكر وااللتهابات
والديدان وغريها ،حديثا هنالك ابحاث
تقرتح استخدامه كعالج أمراض
السرطان إال أن أغلب األدوية التي

تستخدم يف عالج اخلاليا السرطانية
تؤثر بشكل سلبي على كثري من اخلاليا
الطبيعية مما يقلل من سالمة استخدامه.
وكان الهدف من البحث هو تقييم آثار
استخدام احلرمالء على اجلهاز التناسلي
الذكري .مشريا إىل أن ملخص النتائج
بعد جتريب العالج على جمموعة من
الفئران اتضح أن استخدامه يف جرعة
منخفضة يعد جزئيًا امن على اجلهاز
التناسلي الذكري.
فيما أشار الطالب الطالب حممد
عيسى الصيني أنه شارك يف امللتقى
العلمي السادس بتقدمي فيلم وثائقي
بعنوان قصة جناح كما قدم بحثا يف
حمور العلوم االجتماعية واإلنسانية
بعنوان التأثري امللحوظ للتنمية
السياحية من وجهة نظر املقيمني يف
اململكة العربية السعودية ،وبني الصيني
أن السياحة تعترب من قبل األكادمييني
كأداة تطوير اقتصادي وحمفز مهم كما
تطرق ألبرز النتائج والتوصيات التي
خرج بها البحث وهي أن قبول اجملتمع
املضيف لتنمية السياحة املستدامة وإذا
كان السائح سيعامل بعداء من قبل
اجملتمع عدد السياح سيرتاجع برنامج
التنمية السياحية.
من جهته قال الطالب زيد األمني
سيد األمني وهو طالب يف السنة
السادسة بكلية الطب بفرع رابغ العديد
من األبحاث ومنها بحث بعنوان" :قياس
مستوى املعرفة والوعي عن سرطان
عنق الرحم لدى طالبات جامعة امللك
عبدالعزيز" ،والهدف من هذه الدراسة هو
قياس وحتديد مستوى املعرفة والوعي
بسرطان عنق الرحم بني طالبات جامعة
امللك عبد العزيز وقد قمنا بتسجيل و
حتليل ردة فعل  ٥٤٨من طالبات جامعة
امللك عبدالعزيز بشكل عام ،حيث كان
مستوى املعرفة والوعي حول سرطان

عنق الرحم والعوامل املسببة له ضعيفة
نوعا ما بني طالبات التخصصات غري
الصحية ،حيث نوصي اجلامعة بزيادة
الربامج التوعوية عن سرطان عنق
الرحم .أما البحث الثاين فكان عن قياس
مستوى املعرفة والوعي عن سرطان
القولون لدى طالب وطالبات جامعة امللك
عبدالعزيز – دراسة مقطعية ،وتأتي
الدراسة بسبب ارتفاع إحصائيات الوفاة
الناجتة عن أمراض السرطان يف اململكة
العربية السعودية يف اآلونة األخرية.
وكان الهدف من هذه الدراسة هو قياس
مستوى املعرفة والوعي عن سرطان
القولون بني طالب وطالبات جامعه امللك
عبدالعزيز وقد أجاب على االستبيان
 523طالبًا جامعيًا .وكشفت نتائج هذه
الدراسة أن مستوى الوعي واملعرفة
معرفة بعالمات سرطان القولون املبكرة
واألعراض منخفضة .ولذلك نود أن
يكون هناك تثقيف صحي عن سرطان
القولون ألنه أحد األمراض القابلة
للوقاية والشائعة يف اململكة العربية
السعودية.
وكان البحث الثالث بعنوان قياس
مستوى االكتئاب والقلق لدى طالب
وطالبات كلية الطب يف جامعة امللك
عبدالعزيز وذلك ملا يواجهون من بعض
الضغوطات النفسية و اإلجهاد  .وشملت
هذه الدراسة طالب وطالبات كلية الطب
من السنة الثالثة إىل السنة السادسة،
من كلية الطب يف جدة و وفرع رابغ،
جامعة امللك عبدالعزيز وقد شارك يف
هذه الدراسة  405من طالبات وطالب
كلية الطب .وتشري النتائج إىل أن هناك
عددًا كبريا من طالب كلية الطب يعانون
من االكتئاب وهناك حاجة للتدخل و
حتديد وتعديل تلك الضغوط .حيث أن
ارتفاع مستوى التوتر العصبي والقلق
يؤثر على األداء األكادميي للطالب.
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اصدارات

شملت الكتاب التعريفي وكتيبات األعمال املصاحبة

الملتقى العلمي السادس لطالب وطالبات
أصدر الملتقى العلمي السادس لطالب وطالبات الجامعة مجموعة من المطبوعات التعريفية والتوثيقية ،بهدف تعريف المشاركين في مختلف محاور
الملتقى بآليات المشاركة والشروط التي ينبغي اتباعها للمشاركة ،وكذلك إبراز رؤية ورسالة وأهداف الملتقى ،وكانت اإلصدارات على النحو التالي:

أو ًال :الكتاب التعريفي للملتقى العلمي السادس:

تضمن الكتاب التعريفي الذي مت نشره مع بداية الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1437/1436هـ ،عرضًا للجان املشاركة يف امللتقى
وهي اللجنة التنفيذية وتشمل اللجنة العمية الرئيسية وجلنة حمور االبتكار وريادة األعمال ،واللجنة العلمية حملور العلوم الصحية ،واللجنة
العلمية حملور العلوم الهندسية والتنقية ،واللجنة العلمية حملور العلوم االجتماعية ،واللجنة العلمية حملور تصاميم البيئة ،واللجنة العلمية
الفرعية حملور األعمال املصاحبة ،با َإلضافة إىل تعريف باللجنة التنسيقية واللجنة اإلعالمية ،وجلنة التسجيل ،وجلنة العالقات العامة وجلنة
تقنية املعلومات ،كما مت إبراز رؤية ورسالة امللتقى وأهدافها ،واحملاور والفعاليات اخلاص بكل حمور من احملاور املذكورة .كما عرض الكتاب
التعريفي الشروط العامة واملرفقات املطلوبة للمشاركني يف كل حمو من احملاور ،وكذلك آلية استقبال وحتيكم املشاركات وإرشادات إلعداد
العروض التقدميية وامللصقات العلمية ،كما عرض الكتاب التعريفي معايري التحكيم يف امللتقى لكل حمور من احملاور .باإلضافة النماذج املعتمدة
يف امللتقى وهي منوذج السرية الذاتية ومنوذج صفحة الغالف ومنوذج املستخلص ومنوذج اإلقرار.

ثانياً  :كتاب
العروض التقديمية
لألبحاث العلمية:
كتاب
تضمن
العروض التقدميية
العلمية،
لألبحاث
أسماء املشاركني يف
العروض
فعاليات
وعناوين
التقدميية
املشاركة
األبحاث
وأسماء احملكمني حيث
مت اختيار حمكمني لكل
عرض تقدميي.
رابعاً :كتاب األفالم
الوثائقية:
تضمن كتاب األفالم الوثائقية
ضمن كتاب األعمال املصاحبة للملتقى
العلمي السادس لطالب وطالبات
اجلامعة ما مت عرضه يف امللتقى
من أفالم وثائقية ،وكذلك الشروط
واملواصفات اخلاصة باملشاركة يف
فعالية الفيلم الوثائقي ،ومعايري
حتكيم األفالم وجلان حتكيم الفيلم
الوثائقي ،وكذلك أسماء املشاركني
يف هذه الفعالية ومقتطفات متنوعة
من األفالم الوثائقية املشاركة يف
امللتقى .واستهل الكتاب مبقدمة
خمتصة عن الفيلم الوثائقي
وأهدافه وأهميته العلمية والثقافية
والتاريخية واالجتماعية وغريها.

ثالثاً  :كتاب البرنامج العلمي
للملصقات العلمية:
شمل كتاب الربنامج العلمي للملصقات العلمية
أسماء مقدمي العروض التقدميية من الطالب
والطالبات وعناوين امللصقات العلمية املشاركة
أيام انعقاد امللتقى ،وهي االثنني  16صفر 1436هـ
املوافق  8ديسمرب 2014م ،موزعة على شاشات
العرض يف كل حمور من حماور امللتقى ومت ترقيم
كل مشاركة برقم اجللسة ورقم الشاشة وتوقيت
بداية العرض ونهايته ،وكذلك أسماء احملكمني،
حيث مت اختيار حمكمني لكل ملصق من امللصقات.

خامساً  :كتاب ريادة األعمال
وخدمة المجتمع:
جاء إصدار هذا الكتاب ضمن األعمال
املصاحبة للملتقى العلمي السادس لطالب
وطالبات اجلامعة ،وتضمن جلان األعمال
املصاحبة ،وهي جلنة اخلدمة اجملتمعية
وريادة األعمال ،وجلنة اإللقاء العربي
(اخلطابة) ،وجلنة الفيلم الوثائقي ،وجلنة
األعمال الفنية ،وجلنة إعداد الكتيب ،وجلنة
تصوير األعمال الفنية ،كما تطرق إىل
الشروط واإلرشادات العامة للمشاركني
يف امللتقى باإلضافة إىل التنبيهات العامة
وحماور الفعاليات املصاحبة ،ومعايري
حتكيم أبحاث اخلدمة اجملمعية.

اصدارات
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الجامعة يصدر  9إصدارات تعريفية وتوثيقية
سادساً :كتاب األعمال
الفنية:

سابعاً :كتاب اإللقاء
(الخطابة):
جاء إصدار كتاب اإللقاء (اخلطابة)
ضمن األعمال املصاحبة للملتقى العلمي
السادس لطالب وطالبات اجلامعة،
وتناول الشروط واملواصفات اخلاصة
باملشاركة يف هذا الفرع من فروع
املسابقة ،وكذلك معايري وحتكيم
وإجراءات مسابقة اإللقاء العربية
واخلطابة ،باإلضافة إىل تعريف
بالطالب والطالبات املشاركني يف هذه
الفعالية ،والكلية التي ينتمون إليها
واملرحلة الدراسية التي يدرسون فيها.

مت إصدار كتاب األعمال الفنية
ضمن األعمال املصاحبة للملتقى
العلمي السادس لطالب وطالبات
اجلامعة ،وشمل الرسم التشكيلي،
والرسم الكاريكاتوري ،والتصوير
التشكيلي ،واخلط العربي ،والفن
الرقمي ،والتصوير الضوئي ،ومت
عرض جمموعة من األعمال يف كل
فرع من فروع األعمال الفنية ،مذيلة
بأسماء أصحاب املشاركات من
الطالب والطالبات.

ثامناً :كتاب مستخلصات
البحوث العلمية (الملصقات):

تاسعاً :كتاب مستخلصات
البحوث العلمية (العروض
التقديمية):

تناول كتاب مستخلصات البحوث
العلمية (امللصقات) ،نبذة خمتصرة عن
كل ملصق من امللصقات املشاركة يف
كل حمور من حماور امللتقى ،وقد مت
وضع رقم لكل ملصق ،واسم املشارك.
وقد شمل املستخلص املقدمة ومشكلة
الدراسة ،واملنهج املتبع يف الدراسة،
وملخص النتائج ،واخلالصة وأهم
التوصيات.

تناول كتاب مستخلصات البحوث
العلمية (العروض التقدميية) ،نبذة
خمتصرة عن كل عرض تقدميي من
العروض املشاركة يف كل حمور من
حماور امللتقى ،وقد مت وضع رقم لكل
عرض تقدميي ،واسم صاحب املشاركة.
وقد شمل هذا املستخلص املقدمة
ومشكلة الدراسة ،واملنهج املتبع يف
الدراسة ،وملخص النتائج ،واخلالصة
وأهم التوصيات.

تفاعل وسائل اإلعالم مع فعاليات ومخرجات الملتقى العلمي
حظي امللتقى العلمي
السادس لطالب وطالبات
اجلامعة تغطية إعالمية
واسعة وتفاعلًا كبريًا
من قبل وسائل اإلعالم
اخملتلفة ،املكتوبة واملقروءة
واملسموعة ،حيث حظي
مبتابعة واسعة من الصحافة
التي خصصت حيزًا واسعًا
للتعريف بامللتقى ،كما شهد
امللتقى متابعة واسعة من
املتابعني واملهتمني بالشأن
األكادميي .وقد تناولت
معظم الصحف الورقية
واإللكرتونية تعريفًا بأهداف
امللتقى وحماور األبحاث
العلمية واملصلقات املشاركة،
ومتابعة كافة األنشطة
والفعاليات املصاحبة.

األخيرة
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نائبة رئيس اللجنة العلمية د .فاتن الربيكان ..

الملتقى شهد تميز ًا في حضور الطالبات من الموهوبات من التعليم العام
ونحث الطالب والطالبات على االستعداد للملتقى السابع العام المقبل
أوضحت نائبة رئيس اللجنة العلمية الدكتورة
فاتن عبد اهلل الربيكان األستاذ املشارك بكلية الطب
وعضو اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة التنسيقية
وعضو اللجنة العلمية الفرعة حملور اإلبداع واالبتكار
يف امللتقى العلمي السادس لطالب وطالبات اجلامعة
أن التحضري للملتقى بدأ يف السابع من شهر جمادى
اآلخرة 1435هـ من خالل تشكيل اللجنة التنفيذية
للمشاركات البحثية الطالبية باجلامعة ،مشرية إىل أن
أبرز مهام اللجنة هو العمل عن نشر ثقافة البحث العلمي
وامللتقيات واملؤمترات الطالبية بني طالب وطالبات
اجلامعة وعمل اللقاء العلمي التحضريي قبل نهاية
الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 1436/1435هـ
واعتماد و إقرار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لهذا
امللتقى ،و كذلك اعتماد فعاليات و برنامج امللتقى و
االشراف على سري اعماله ،واختيار املشاركات البحثية
التي ستشارك بها اجلامعة يف فعاليات املؤمتر العلمي
السادس لطالب وطالبات التعليم العايل.

استقبال المشاركات وحل المشكالت
التي تواجه الطالب والطالبات
وأضافت نائبة رئيس اللجنة العلمية كانت هناك
جهود جبارة بذلت من جميع اللجان التنظيمية لإلعداد
للملتقى وعلى سبيل املثال قامت اللجنة العلمية باختيار
منسقني ومنسقات أكادمييني يف جميع الكليات العلمية
داخل اجلامعة وفروعها ومن ثم مت تقدمي ورش علمية
لهؤالء املنسقني عن آلية استقبال املشاركات الطالبية
إلكرتونيا كما طالبت هؤالء املنسقني بالقيام بتحضري
الطالب والطالبات وشحذ الهمم لتقدمي مشاركاتهم
يف الوقت احملدد وكدافع لهؤالء الطالب قامت اللجنة
بتحديد تاريخ للتقدمي املبكر للطالب والطالبات حيث
سيتم السحب على جميع الطالب والطالبات الذين
التزموا باملوعد احملدد للتسجيل من خالل املوعد
املبكر وسيتم تقدمي جوائز عينية ,كما قامت اللجنة
بتقدمي ورش علمية جلميع املنسقني واملنسقات عن
برنامج االستالل البحثي ومن ثم كان الدور الكبري
الذي يقع على عاتق جميع أعضاء اللجنة الرد املستمر
على استفسارات املنسقني واملنسقات العلمية وعن آلية
التقدمي وحل أي مشكالتهم تواجههم.

الجامعة
Akhbar Al-Jameah

تأسست عام 1392هـ 1972 -م
تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

املشرف العام
مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

االجتماعات التحضيرية وتشكل اللجان
وأضافت الدكتورة الربيكان أنه مت عقد العديد
من االجتماعات التحضريية ابتدا ًء من شهر شعبان
لعام 1435هـ إلقرار رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية
للملتقى و بالفعل مت صدور عدة قرارات من قبل سعادة
رئيس اللجنة التنفيذية عميد كلية طب االسنان األستاذ
الدكتور عبد الغني ابراهيم مريه بتشكيل اللجان
املنظمة واملشرفة على امللتقى حيث صدر قرار بتشكيل
اللجنة العلمية الرئيسية واللجان العلمية الفرعية
والتي من أبرز مهامها أيضًا إعداد استمارات لتقييم
األوراق العلمية و مناذج امللخصات باللغتني العربية
واإلجنليزية ,ومتابعة تقدمي املشاركات وحتكيمها
إلكرتونيًا ,باإلضافة إىل إعداد برنامج امللتقى العلمي,
وإصدار كتيب امللخصات العلمية واألعمال املصاحبة,
وتلقي وتقييم أوراق املشاركات املقدمة و دراستها
وتقييمها وحتكيمها واختيار املناسب لها ,و صدور
قرارات باقي اللجان وهي اللجنة التنسيقية والتي
تتوىل مهام التنسيق بني عمل اللجان و تنظيم فعاليات
امللتقى باإلضافة إىل جلنة التسجيل ,ومن أبرز مهامها
تسجيل املشاركني أثناء امللتقى ,وجتهيز احلقائب
العلمية ,باإلضافة جلنة العالقات العامة ومن أبرز
مهامها توفري رعاة للملتقى وإعداد الئحة احلضور
واملدعوين للملتقى ,واللجنة االعالمية والتي من أبرز
مهامها التغطية اإلعالمية املستمرة للملتقى منذ اإلعداد
وحتى نهاية الفعاليات وإظهار امللتقى بالصورة الالئقة
يف الصحف احمللية .كما مت اعتماد احملاور الرئيسية
للملتقى.

أخبار

تعزيز القيم البحثية ورفع المستوى
العلمي والثقافي
وعن أهداف امللتقى أوضحت الدكتورة الربيكان
أن من أهم أهداف امللتقى العلمي السادس تعزيز القيم
البحثية واإلبداعية للطالب والطالبات وتنمية البحث
العلمي واالبداع واالبتكار لديهم ،ورفع املستوى
العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات ،وتشجيع
االعمال الفنية واالعالمية االصلية واملتميزة ،وكذلك
تشجيع الطالب والطالبات للعمل الريادي وتأسيس
املشروعات الصغرية ،تعزيز القيم الوطنية خلدمة
اجملتمع .وقد مت حتقيق جميع األهداف السابقة والتي
جتلت يف ازدياد أعداد املشاركات البحثية لهذا العام
حيث وصلت إىل أكرث من  2500مشاركة وأكرث من
 200مشاركة ابتكارية للطالب والطالبات وهذا يدل
على أن اجلامعة قامت بتوفري البيئة اخلصبة احملفزة
لإلبداع لهؤالء الطالب والطالبات باإلضافة إىل العديد
من املشاركات الريادية وخدمة اجملتمع واالعمال
الفنية.
كثافة المشاركات البحثية ووجود رعاية
للملتقى
وأشارت الدكتورة الربيكان أن من أبرز املعامل
التي ميزت امللتقى هذا العام عن األعوام املاضية هو
وجود رعاة للملتقى باإلضافة إىل كثافة املشاركات
البحثية واملشاركات االبتكارية باإلضافة اىل اهتمام
الطالب والطالبات باحلضور واالستفادة من فعاليات
امللتقى .ايضا متيز امللتقى هذا العام بنهج أسلوب
معني يف عرض املشاركات الطالبية البحثية والتي
تخص امللصقات العلمية وذلك باستخدام الشاشات
اإللكرتونية ووضع ركن خاص بعرض املشاركات
االبتكارية كما مت دعوة الطالب والطالبات املوهوبني
واملبدعني من إدارات التعليم العام للحضور لزيارة
امللتقى واالستفادة من الركن اخلاص باالبتكارات.
التحكيم اإللكتروني
وحول أسلوب حتكيم املشاركات أكدت نائبة
رئيس اللجنة العلمية قامت جلنة تقنية املعلومات
بالتعديل والتصويت على الربنامج اإللكرتوين املعد
منذ العام املاضي لفعاليات امللتقى العلمي اخلامس
حيث مت بدأ اإلعالن عن فتح باب التقدمي للمشاركات
البحثية وحث جميع الطالب والطالبات على تقدمي
مشاركاتهم وذلك بعد حتميل جميع الشروط الالزم
توافرها عند تقدمي املشاركات الطالبية بالتفصيل
على املوقع اإللكرتوين (األوراق العلمية ,االبتكارات,
األعمال املصاحبة) كما مت طباعة الكتيب التعريفي

بامللتقى و توزيعه على جميع الكليات العلمية ,وبعد
تقدمي الطالب والطالبات للمشاركات البحثية مت أوال
حتويلها إىل منسق أو منسقة الكلية العلمية للتأكد من
استيفائها جلميع الشروط واملعايري الالزم توافرها
يف املشاركة والتأكد من نسبة االستالل العلمي ويف
حالة أن املشاركة مكتملة من حيث الشروط واملعايري
واالستالل العلمي حتول إىل اللجنة العلمية الرئيسة
ويف حالة عدم توافر جميع الشروط واملعايري تعاد
إىل الطالب مع كتابة جميع املالحظات حتى يتم تعديلها
من قبل الطالب وإرسالها مرة أخرى للمنسق ,تقوم
بعد ذلك اللجنة العلمية بالتأكد من اسيتفاء املشاركات
جلميع الشروط واملعايري من ثم يتم إرسالها إىل
اللجان العلمية الفرعية لتبدا عملية توزيع املشاركات
على احملكمني من أعضاء هيئة التدريس ذوي
التخصص واخلربة ليتم حتكيمها علميًا وفقًا ملعايري
حمددة لتحكيم األوراق العلمية ومعايري أخرى لتحكيم
املشاركات االبتكارية ومن ثم يتم رصد الدرجات
وحتويلها إىل اللجنة العلمية الرئيسة وبعد اكتمال
حتكيم جميع املشاركات الطالبية مت توزيع مشاركات
الطالب والطالبات البحثية إىل مشاركات تقدم كعروض
شفهية ومشاركات تقدم كملصقات علمية للعرض أثناء
فعاليات امللتقى  ,أما ما يخص حتكيم املشاركات
االبتكارية فقد مت حتكيم جميع املشاركات اإلبتكارية
كمرحلة أوىل حيث مت مقابلة جميع الطالب والطالبات
واالستماع إىل شرح عن ابتكاراتهم واختيار عدد منها
للتحكيم النهائي .
ارتفاع نسبة المشاركة
وأضافت الدكتورة الربيكان أنه كان هناك تزايد
كبري يف أعداد املشاركات الطالبية لهذا العام حيث
كانت عدد املشاركات الطالبية لهذا العام أكرث من 2500
مشاركة وكان هناك ارتقاء كبري يف مستوى وجودة
املشروعات املشاركة حيث مت اختيار  190مشاركة
قدمت كعرض شفهي و  600مشاركة قدمت كملصق
علمي يف جميع حماور امللتقى.
االستعداد للملتقى العلمي السابع
باإلضافة إىل وجود ووعي أكرب من طالب
وطالبات اجلامعة يف احلضور واالستفادة من فعاليات
امللتقى يف جميع احملاور حيث شهد حفل االفتتاح
حضور مكثف وكانت هناك استفادة من الفعاليات كما
شهد هذا العام متيز يف حضور الطالبات املوهوبات
من التعليم العام وزيارة ركن االبتكار واالستفادة من
خربة طالبات اجلامعة يف جمال االبداع واالبتكار ،ومن
أبرز التوصيات التي خرج بها امللتقى ضرورة حث و
حتفيز الطالب والطالبات على إعداد وجتهيز مشاركتهم
للملتقى العلمي السابع منذ اآلن وذلك للعمل على زيادة
أعداد املشاركات وجتويدها.
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