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ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك خ��ال��د
ع���م���ادة ش����ؤون ال��ط��اب





للمنافس���ة الشريفة أهمية كبرى في اكتشاف المهارات وتطويرها وإبرازها في جو من المتعة 
واإلثارة ، وإيمانا بدور عمادة شؤون الطالب  في اكتشاف المواهب المختلفة وإبرازها  وتقويمها 
س���عت العمادة إلى إقامة األلمبياد الثقافي األول لط���الب وطالبات الجامعة ، واجتهدنا أن ننوع 
في مجاالته لنستوعب الشريحة الكبرى من الطالب واستيعاب مواهبهم واهتماماتهم ، حيث 

شملت المنافسة ستة عشر مجاال تنافسيا .

وما من ش���ك في أن الكليات س���تكون خير معين لدفع طالبها للمش���اركة الفاعلة وس���يحاول 
منس���وبوها إب���راز طاقاتهم الفاعل���ة ألن المردود المعنوي الكبير س���يكون عل���ى الكلية التي 
س���تحصل عل���ى درع معالي مدي���ر الجامعة للثقافة واإلبداع ، وس���تكون لمدة ع���ام محط أنظار 

النشاط الطالبي فهي مستودع لطاقات واعدة فاعلة .

كلنا أمل أن تكون انطالقة هذا المشروع محرقة لتكون نهاية مشرقة ويحقق هدفه المأمول.

ش���كرا لمعالي مدير الجامعة على دعمه لنا ، وش���كرا ألعضاء مجلس الجامعة ونخص وكالءها 
وعمداء الكليات الذين س���يكون لهم الدور الكبير في إنجاح المشروع، والشكر موصول لرواد 

األنشطة الطالبية حلقة الوصل والتنسيق وجنود األنشطة في عمقنا الطالبي.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عمادة شؤون الطالب

كلمة العمادة
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تعليمات وإرشادات عامة
ل���أول���م���ب���ي���اد ال��ث��ق��اف��ي
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11 القراآن1الكرمي1.1.

21 ال�سنة1النبوية1..

31 امل�سابقة1الثقافية1..

41 الإلقاء1.1.

51 الأوبريت1الإن�سادي..

61 امل�ساجلة1ال�سعرية1..

71 ال�سعر1الف�سيح1..

81 ال�سعر1النبطي1..

91 اخلدمة1املجتمعية1.1.

الأفالم1الوثائقية101.1.1

اخلط1العربي.111.1

الر�سم1الت�سكيلي.121.1

الر�سم1الكاريكاتريي.131.1

الت�سوير1ال�سوئي1)1الفوتوغرايف1(141.1.1

الت�سوير1الت�سكيلي151.1.1

الفن1الرقمي1)1الت�ساميم1(..161

  هذه املجاالت �سمن م�سابقات امل�ؤمتر العلمي التناف�سي لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة .

• أواًل /المجاالت:
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11 تقت�سر1امل�سابقة1على1طالب1وطالبات1اجلامعة1املنتظمني1يف1مرحلة1البكالوريو�س1والدبلومات1..

21 يحق1للكلية1امل�ساركة1يف1جميع1املجالت1اأو1بع�سها1..

31 تلتزم1الكلية1ب�سوابط1ومواعيد1امل�سابقة1وفق1التنظيم1يف1هذا1الكتيب..

41 يلتزم1مر�سح1الكلية1باحل�سور1يف1املوعد1املحدد1للمناف�سة1..

51 كن1للكلية1القيام1بعمل1مناف�سة1داخلية1بني1الطالب1يف1جمالت1امل�سابقة1واختيار1من1ميثلها1يف1. ميمُ

الأوملبياد1الثقايف1.

61 تعباأ1ا�ستمارات1امل�ساركني1من1الطالب1بدقة1وتر�سل1عن1طريق1رائد1الن�ساط1اإىل1وكالة1عمادة1�سوؤون1.

الطالب1لالأن�سطة1الطالبية1يف1الوقت1املحدد،1اأما1الطالبات1فرت�سل1لوكيلة1العمادة1ل�سوؤون1الطالبات.

71 يف1حالة1العرتا�س1على1نتائج1التحكيم1يقدم1خطاب1اعرتا�س1من1رائد1الن�ساط1يف1الكلية1للجنة1.

املنظمة1يف1يوم1املناف�سة1للدرا�سة11.1

81 جب1جائزة1اأحد1املراكز1اإذا1كانت1امل�ساركة1غري1مناِف�سة.. كن1اأن1تمُ ميمُ

91 يلتزم1امل�ساركون1بالقيم1الإ�سالمية1وال�سوابط1الأكادميية1واجلامعية..

األ1يكون1العمل1قد1�سارك1يف1م�سابقة1اأخرى1وح�سل1على1جائزة1..101

ت�ستبعد1اأي1م�ساركة1منتحلة1كليًا1اأو1جزئيًا1اإل1ما1كان1اإدراجًا1يخدم1الن�س1والفكرة.111

يحق1للطالب1امل�ساركة1يف1جمالني1بحِد1اأعلى1من1جمالت1املناف�سة..121

• ثانيًا/ الضوابط العامة:
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11 قام1الأوملبياد1يف1الفرتة1من1436/2/231هـ1اإىل1436/2/251هـ1يف1ال�سالة1الريا�سية1.. 1يمُ

21 اآخر1موعد1ل�ستالم1ا�ستمارات1امل�ساركني1واملجالت1التي1ت�سارك1فيها1الكلية1436/2/511هـ..

31 �سدور1اجلدول1الزمني1للمناف�سات1436/2/151هـ1..

41 اآخر1موعد1ل�ستالم1الأعمال1الأدبية1والفنية1واملرئية1للتحكيم1436/2/181هـ1..

11 عند1م�ساركة1الكلية1يف1اأي1جمال1من1جمالت1امل�سابقة1ت�سل1على1501نقطة1تلقائيًا1..

22 الرتتيب2النهائي2للكليات2يكون2مبجموع2النقاط2الكلي2..
31 يكون1احت�ساب1النقاط1يف1كل1جمال1على1النحو1الآتي1:.

• املركز2الأول2يح�صل2على2عدد22002نقطة2.	
• املركز2الثاين2يح�صل2على2عدد21502نقطة2.	
• املركز2الثالث2يح�صل2على2عدد21002نقطة2.2	

• ثالثًا/مواعيد مهمة:

• رابعًا/طريقة احتساب النقاط :
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11 جوائز1الكليات1احلا�سلة1على1املراكز1الأوىل1مبجموع1النقاط:.

21 جوائز1الطالب1احلا�سلني1على1املراكز1الأوىل1يف1كل1جمال:.

31 �سيتم1اختيار1201طالبًا1من1احلا�سلني1على1املراكز1الثالثة1الأوىل1لرحلة1دولية1مع1رواد1الكليات1احلا�سلة1.

على1املراكز1الثالثة1الأوىل1و�سيكون1اختيار1الطالب1بالقرعة1يف1حفل1ختام1الأوملبياد1.

• خامسًا/المكافآت والجوائز:

املكافاأةاملركز

درع1معايل1مدير1اجلامعة1للثقافة1والإبداع1+1100001ريالاملركز1الأول

درع1+150001ريالاملركز1الثاين

درعاملركز1الثالث

املكافاأةاملركز

درع1+130001ريالاملركز1الأول

درع1+120001ريالاملركز1الثاين

درع1+110001ريالاملركز1الثالث
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دليل المجاالت وضوابطها
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م�سابقة1تعنى1بحفظ1القراآن1الكرمي1ومراجعته1يف1101اأجزاء1متتالية1ت�سجع1الطالب1والطالبات1على1الإقبال1

على1كتاب1اهلل1عز1وجل1وربطهم1بالقراآن1الذي1هو1م�سدر1عزهم1يف1الدنيا1والآخرة1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1القراآن1الكرمي1ما1يلي:

11 ميثل1الكلية1طالب1واحد1..

21 ح�سور1املت�سابق1يف1املوعد1املحدد1للم�سابقة1.1.

31 جمال1املناف�سة1حفظ1101اأجزاء1من1اجلزء1211اإىل1اجلزء1301..

41 اللتزام1التام1باأحكام1التجويد1.1.

المجال األول : القرآن الكريم :
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م�سابقة1تعنى1بحفظ1جمموعة1خمتارة1من1الأحاديث1ال�سحيحة1تهدف1اإىل1ربط1الطالب1والطالبات1بال�سنة1

النبوية1ومعاين1ن�سو�سها1وتلم�س1موا�سع1الإعجاز11.1

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1ال�سنة1النبوية1

ما1يلي:

11 ميثل1الكلية1طالب1واحد1..

21 �سيكون1تكيم1امل�سابقة1�سفهيًا1..

31 ت�سمل1الأ�سئلة1حفظ1الن�س1واملفردات1وفوائد1احلديث1وتوجيهاته1..

41 منهج1امل�سابقة1)1كتاب1الرقائق1(1من1خمت�سر1�سحيح1البخاري1للزبيدي1..

المجال الثاني : السنة النبوية:
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طالب1 لدى1 والثقافية1 والعلمية1 املعرفية1 اجلوانب1 اإثراء1 اإىل1 تهدف1 الكليات1 طالب1 بني1 تناف�سية1 م�سابقة1

اجلامعة1وتنمي1فيهم1روح1التناف�س1والعمل1اجلماعي1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1امل�سابقة1الثقافية1

ما1يلي1:

11 ميثل1الكلية131طالب1اأ�سا�سيني1و1طالب1واحد1احتياط1..

21 تقام1املناف�سة1بنظام1الدوري1بني1الكليات1وتوزيعها1ح�سب1القرعة1..

31 �ستكون1اجلولة1الأخرية1برعاية1معايل1مدير1اجلامعة1يف1احلفل1اخلتامي1)للبنني(1..

المجال الثالث : المسابقة الثقافية :
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اخلطابية1 مهاراتهم1 واكت�ساف1 والطالبات1 الطالب1 لدى1 الف�سحى1 قيمة1 تعزيز1 اإىل1 الفعالية1 هذه1 تهدف1

والإلقائية1وت�سجيعهم1على1التحدث1باللغة1العربية1الف�سحى1وتنمية1القدرات1التعبريية1والتحاورية1لديهم،1

اإ�سافة1اإىل1اإك�ساب1الطالب1القدرة1على1تطبيق1القواعد1النحوية1ب�سكل1�سليم1اأثناء1احلديث1والنقا�س1وبناء1

�سخ�سية1قادرة1على1الإقناع1والتف�سري1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الإلقاء1ما1يلي1:

11 ميثل1الكلية1طالب1واحد..

21 اللتزام1بقواعد1اللغة1العربية1ومهارات1الإلقاء1اجل�سدية1وال�سوتية1..

31 بالغة1اللفظ1وجزالة1الأ�سلوب1وتنا�سق1الأفكار1دون1تكلف1اأو1تقعر1..

41 ت�سمني1املحتوى1ا�ست�سهادات1من1القراآن1وال�سنة1وال�سعر1العربي1والأمثال1العربية1..

51 والن�سف1. دقائق،1 15 يزيد1عن1 ،1ل1 املت�سابق1 من1قبل1 م�سبقًا1 يعد1 ن�س1 امل�سابقة1عن1طريق1 ن�سف1درجات1

عطى1للمت�سابق1من1قبل1جلنة1التحكيم1ويلقيه1ارجتاًل1يف1مدة1ل1تزيد1عن151دقائق1. الآخر1عن1مو�سوع1يمُ

المجال الرابع : اإللقاء :
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هو1عمل1فني1اإن�سادي1ي�ستمل1على1العديد1من1اللوحات1الإن�سادية1يقدمها1جمموعة1من1الطالب1ويهدف1اإىل1

اإبراز1مواهبهم1وبناء1�سخ�سياتهم1يف1مواجهة1اجلمهور1كما1اأنه1عمل1ترفيهي1يدخل1ال�سرور1ويعمق1النتماء1

ويعالج1امل�سكالت1.

الشروط والضوابط الخاصة :

الأوبريت1 جمال1 يف1 املقدمة1 امل�ساركة1 يف1 ي�سرتط1 للمناف�سة1 العامة1 والإر�سادات1 بالتعليمات1 اللتزام1 مع1

الإن�سادي1ما1يلي1:

11 ت�سارك1الكلية1بعمل1واحد1بعدد1مفتوح1من1الطالب1مبا1يحقق1الفائدة1واملناف�سة1من1هذه1امل�ساركة1..

21 اأن1يكون1الن�س1مكتوبًا1باللغة1العربية1الف�سحى1و�ساملًا1من1الأخطاء..

31 اأن1يتحقق1يف1الن�س1ال�سروط1الفنية1للبناء1ال�سعري1مع1�سرورة1التقيد1مبعايري1الأوبريتات1الإن�سادية1.

التمثيلية1يف1تنوع1الن�س1يف1عدد1من1اللوحات1بناء1ومعنى1وميكن1ت�سمينه1بع�س1امل�ساهد1التمثيلية1مبا1

يخدم1الغر�س1املطلوب1.

41 وتطلعات1طالبها1. واقع1 ويحكي1 1، التنمية1 واأثرها1يف1 املجتمع1 امللك1خالد1يف1 دور1جامعة1 الن�س1 يربز1 اأن1

امل�ستقبلية1يف1الإ�سهام1يف1نه�سة1الوطن1وتقدمه1.

51 اأن1يقدم1الأوبريت1على1خ�سبة1امل�سرح1.1.

61 األ1تزيد1املدة1عن1151دقائق1..

المجال الخامس: األوبريت اإلنشادي:
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اختيار1 البديهة1يف1 و�سرعة1 اللغوية1 وثروتهم1 الطالب1 لدى1 ال�سعري1 املخزون1 الأدبي1يربز1 التناف�س1 من1 نوع1

الأبيات1ال�سعرية1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1امل�ساجلة1ال�سعرية1

ما1يلي1:

11 ثل1الكلية1طالب1واحد1اأ�سا�سي1واآخر1احتياطي1.. اأن1ميمُ

21 اأن1تكون1الأبيات1من1ال�سعر1العربي1الف�سيح1..

31 اأن1تلتزم1الأبيات1اأوزان1اخلليل1وقوافيه1..

41 عدم1تكرار1البيت1يف1امل�ساجلة1ال�سعرية1الواحدة1..

51 اللتزام1باملعاين1والقيم1ال�سامية1والبعد1عن1الأبيات1ذات1املعاين1اخلاد�سة1للحياء1..

61 الإعتماد1على1حرف1الروي1مقيا�سًا1ينتهي1اإليه1املت�سابق1الأول1ليبداأ1به1الذي1يليه1..

المجال السادس :  المساجلة الشعرية :
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املواهب1 اكت�ساف1هذه1 اإىل1 امل�سابقة1تهدف1 واإعالمه1وهذه1 املجتمع1 ل�سان1 وال�سعراء1هم1 العرب1 ديوان1 ال�سعر1

واإبرازها1وتنمية1قدرتها1ومهاراتها1وتوجيهها1وفق1ما1يحقق1م�سلحة1اجلامعة1والوطن1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1ال�سعر1الف�سيح1

ما1يلي1:

11 ت�سارك1الكلية1مبت�سابق1واحد1فقط1..

21 تكون1ن�سف1نقاط1امل�سابقة1على1ق�سيدة1يعدها1الطالب1وي�سلمها1يف1الوقت1املحدد1لت�سليم1الأعمال،1والن�سف1.

الآخر1معار�سًا1لبيت1�سعري1تعطيه1جلنة1التحكيم1ويرتك1له1الفر�سة1)15دقائق(1للمعار�سة1بثالثة1اأبيات1

على1الأقل1.

31 اأن1يكون1الن�س1املقدم1من1ال�سعر1العربي1الف�سيح1املوزون1املقفى1اأو1من1�سعر1التفعيلة1..

41 األ1تقل1اأبيات1الق�سيدة1املقدمة1عن1�سبعة1اأبيات1موزونة1مقفاه1اأو1مقطعني1من1�سعر1التفعيلة1ول1تزيد1عن1.

115بيتًا1اأو151مقاطع1من1�سعر1التفعيلة1.

51 اأن1تكون1الق�سيدة1ذات1طابع1فني1بعيد1عن1النظم1املبا�سر1م�ستملة1على1قدر1كاف1من1ال�سور1الفنية1واملعاين1.

ال�سعرية1الراقية1.

المجال السابع : الشعر الفصيح :
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وهو1اأحد1الأ�سعار1العربية1وي�ستمل1على1مفردات1وتراكيب1�سعبية1دارجة1ويحظى1بقبول1يف1اأو�ساط1املجتمع1

وتهدف1هذه1املناف�سة1اإىل1اكت�ساف1املواهب1الطالبية1واإبرازها1يف1حمافل1اجلامعة1املختلفة1.1

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1ال�سعر1النبطي1ما1

يلي1:

11 ميثل1الكلية1مت�سابق1واحد1..

21 اأن1يكون1الن�س1املقدم1من1ال�سعر1النبطي1املوزون1واملقفى1..

31 األ1تقل1اأبيات1الق�سيدة1عن171اأبيات1ول1تزيد1عن1151بيتًا1.1.

41 اللتزام1بالوحدة1املو�سوعية1يف1كامل1الن�س1املقدم1والبتعاد1عما1يثري1الع�سبية1القبلية1اأو1الطائفية1..

51 تقدم1الق�سيدة1على1خ�سبة1امل�سرح1وميكن1اأن1تكون1ملحنة1)1�سيلة1(1.1.

61 تكون1ن�سف1نقاط1امل�سابقة1على1ق�سيدة1يعدها1الطالب1وي�سلمها1يف1الوقت1املحدد1،1والن�سف1الآخر1معار�سًا1.

لبيت1�سعري1تعطيه1جلنة1التحكيم1ويرتك1له1الفر�سة151دقائق1للمعار�سة1بثالثة1اأبيات1على1الأقل1.

المجال الثامن : الشعر النبطي :



19 عمادة شؤون الطالب

تهدف1اجلامعة1من1خالل1طالبها1اإىل1تعميق1دورها1يف1املجتمع1ودعم1الطالب1يف1جمال1العمل1التطوعي1واخلدمة1

املجتمعية1وتاأتي1هذه1املناف�سة1من1باب1اإبراز1جهود1اجلامعة1يف1خدمة1املجتمع،1وتتمثل1يف1تقدمي1عر�س1�سرائح1

باور1بوينت1عن1امل�سروع1املنفذ1ويجب1اأن1يت�سمن1العر�س1يف1اآخره1فيلم1الفيديو1اخلا�س1باخلدمة1املقدمة.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1اخلدمة1املجتمعية1

ما1يلي:

11 يحق1للكلية1امل�ساركة1مب�سروع1خدمة1جمتمعية1واحد1ب�سفة1فردية1اأو1جماعية1مت1تنفيذه1من1قبل1طالب1.

الكلية1.

21 اأن1يت�سمن1العر�س1�سعار1اجلامعة1..

31 اأن1ي�سمل1العر�س1على1عنوان1امل�سروع1وي�سمن1ا�سم1امل�سارك1اأو1اأ�سماء1امل�ساركني1..

41 اأن1ي�سمل1العر�س1على1العنا�سر1املهمة1مثل1:1عنوان1امل�سروع1،1وفكرته1،1واأهدافه،1وم�ستهدفيه1،1وبراجمه،1.

وتو�سيات1 التي1حققها1 والفوائد1 امل�سروع1 فيه1وخمرجات1 امل�ستخدمة1 والأ�ساليب1 والو�سائل1 1، واأن�سطته1

امل�سروع1وفيلم1الفيديو1.1

51 و�سوح1الكتابة1وتنا�سق1اخللفيات1والألوان1.1.

61 اأحد1الطالب1. امل�سرح1عن1طريق1 الفعاليات1على1خ�سبة1 لها1يف1جدول1 الوقت1املحدد1 امل�ساركة1يف1 عر�س1 تمُ

امل�ساركني1يف1امل�سروع1ويجب1األ1تزيد1مدة1العر�س1عن1101دقائق1.

71 يمُرتك1للم�سارك1حرية1الإبداع1يف1اإعداد1عر�سه1واإدخال1الو�سائط1فيه1بالطريقة1التي1يراها1منا�سبة1وجذابة..

المجال التاسع : الخدمة المجتمعية :



عمادة شؤون الطالب20

الفني1 احل�س1 وتعزيز1 الوثائقية1 الأفالم1 للتناف�س1يف1جمال1 للطالب1 الفر�سة1 اإتاحة1 اإىل1 املحور1 هذا1 ويهدف1

والإبداعي1وا�ستثمار1طاقاتهم1يف1اإنتاج1اأفالم1وثائقية1متميزة1تعالج1بع�س1امل�سكالت1التي1يختارونها1باأنف�سهم1

واكت�ساف1املواهب1التي1ميتلكها1الطالب1والباحثون1يف1املجال1الإعالمي1ب�سكل1عام1والأفالم1الوثائقية1ب�سكل1خا�س1

واإك�سابهم1مهارات1حل1امل�سكالت1على1اأر�س1الواقع1عن1طريق1تطوير1اإنتاج1اإعالمي1ي�ستفيد1منه1الطالب1واملجتمع1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الأفالم1الوثائقية1ما1يلي:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1ب131اأعمال1تقدم1ب�سكل1فردي1اأو1جماعي.1.

21 اأن1يعر�س1امل�سارك1احلقائق1بحيادية1تامة1دون1اإبداء1راأيه1ال�سخ�سي1..

31 اأن1تتالئم1املعلومات1الواردة1يف1الفيلم1الوثائقي1مع1الواقع1دون1ت�سويه1اأو1مبالغة1..

41 األ1يكون1يف1الفيلم1ما1يخالف1اأحكام1ال�سريعة1الإ�سالمية1والأنظمة1املرعية1�سواًء1يف1ال�سور1اأو1يف1ال�سوت1..

51 األ1تزيد1مدته1عن1101دقائق1.1.

61 اأن1يت�سمن1ترت1الفيلم1ما1ي�سري1اإىل1ا�سم1الطالب1وكليته1..

71 اأن1تكون1ن�سخ1الأفالم1�ساحلة1للعر�س1وعلى1كل1مت�سابق1اأن1ير�سل1ن�سختني1من1م�ساركته1بجودة1عالية1على1قر�س1.

.1MPG411اأوAVI111اأوMOV11ب�سيغةUBS11اأوDVD1مدمج

81 ي�سرتط1اأن1يكون1جميع1امل�ساركني1يف1اإعداد1الفيلم1الوثائقي1واإنتاجه1من1الطالب..

المجال العاشر : األفالم الوثائقية : 



21 عمادة شؤون الطالب

اخلط1العربي1هو1الركيزة1الأوىل1للفنون1الإ�سالمية1وميتاز1احلرف1العربي1بجماٍل1وطواعيٍة1فريدتني1حتى1لقد1

ا�ستهوى1كثريًا1من1الفنانني1غري1امل�سلمني1وتهدف1امل�سابقة1لكت�ساف1املواهب1واإبرازها1وتطويرها.1

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1اخلط1العربي1ما1يلي1:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1بخم�سة1اأعمال1بحد1اأعلى1علمًا1باأن1طبيعة1املناف�سة1فردية1.1.

21 اأن1يلتزم1الطالب1بقواعد1اخلط1الكال�سيكي1با�ستخدام1الأدوات1التقليدية1املعروفة1لدى1اخلطاطني1..

31 اأن1تقت�سر1الأعمال1امل�ساركة1على1اخلطوط1اخلم�سة1الأ�سا�سية1وهي:الثلث1-1الن�سخ1-1الفار�سي1-1الديواين1.

-1الرقعة1.

41 اأن1يكون1العمل1مبقا�س1واحد501�سم1*170�سم1)1قبل1التاأطري1(1..

51 اأن1ل1ي�ستخدم1الطالب1الطام�س1الأبي�س1اإل1يف1احلدود1ال�سيقة1التي1ل1ت�سوه1العمل1الفني1..

61 اأن1ير�سل1العمل1دون1طي1اأو1ثني1..

71 اأن1تكون1الأعمال1خمرجة1)1موؤطرة1(1..

81 كتب1ا�سم1امل�سارك1على1ظهر1اللوحة1ل1على1وجهها1.1. يمُ

91 للطالب1حرية1التنفيذ1على1ورق1م�سقول1اأو1غري1م�سقول1مبختلف1اأنواع1واألوان1الأحبار1..

تت�سمن1اللوحة1الواحدة1نوع1واحد1من1اخلطوط1..101

كن1للطالب1ا�ستخدام1الزخرفة1النباتية1اأو1الهند�سية1مبا1يتنا�سب1والت�سميم1العام1للعمل111.1.1 ميمُ

المجال الحادي عشر : 



عمادة شؤون الطالب22

الر�سم1مبعناه1املطلق1هو1اإحداث1اأثر1باأي1اأداة1كانت1عن1طريق1ال�سحب1على1اأي1�سطح1كان1ويعد1الر�سم1الت�سكيلي1

اأ�سرع1و�سيلة1فنية1لت�سجيل1اأي1فكرة1واإظهارها1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الر�سم1الت�سكيلي1ما1يلي1:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1بخم�سة1اأعمال1بحد1اأعلى1علمًا1باأن1طبيعة1املناف�سة1فردية1.1.

21 اخلامات1. بهذه1 اأو1 ال�سيني1 احلرب1 اأو1 الفحم1 اأو1 الر�سا�س1 اأقالم1 بخامة1 الورق1 على1 منفذًا1 العمل1 يكون1 اأن1

جمتمعة.

31 اأن1ل1يتجاوز1مقا�س1العمل1001�سم1*1701�سم1ول1يقل1عن301�سم1*1401�سم1)1قبل1التاأطري1(1..

41 اأن1تكون1الأعمال1خمرجة1)1موؤطرة1(1..

51 اأن1يكتب1الطالب1و�سفًا1نظريًا1للخلفية1الفكرية1والثقافية1للعمل1امل�سارك1به1فيما1ل1يتجاوز1�سفحة1واحدة1.

وي�سلمه1مع1العمل1للجنة1يف1الوقت1املحدد1.

61 كتب1ا�سم1امل�سارك1على1ظهر1اللوحة1ل1على1وجهها1.1. يمُ

المجال الثاني عشر : الرسم التشكيلي : 



23 عمادة شؤون الطالب

هو1فن1الر�سم1الت�سخي�سي1ال�ساخر1ويتناول1موا�سيع1وق�سايا1متنوعة1ويهدف1اإىل1تنمية1احل�س1النقدي1وت�سليط1

ال�سوء1على1بع�س1الظواهر1الإجتماعية1وك�سف1بع�س1املفارقات1التي1قد1تغيب1عن1الأذهان1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الر�سم1الكاريكاتريي1ما1يلي:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1بخم�سة1اأعمال1بحد1اأعلى1علمًا1باأن1طبيعة1املناف�سة1فردية1.1.

21 اأن1يكون1العمل1منفذًا1بفخامة1اأو1تقنية1تنا�سب1الفكرة1..

31 اأن1ل1يتجاوز1مقا�س1العمل301�سم1*1501�سم1ول1يقل1عن1201�سم1*1301�سم1)1قبل1التاأطري1(1..

41 اأن1تكون1الأعمال1خمرجة1)1موؤطرة1(1.1.

51 اأن1يكتب1الطالب1و�سفًا1نظريًا1للخلفية1الفكرية1والثقافية1للعمل1امل�سارك1به1فيما1ل1يتجاوز1�سفحة1واحدة1.

وي�سلم1للجنة1يف1موعد1الت�سليم1.

61 كتب1ا�سم1امل�سارك1على1ظهر1اللوحة1ل1على1وجهها1.1. يمُ

71 األ1يكون1العمل1قد1�سارك1يف1مناف�سة1اأخرى1..

المجال الثالث عشر : الرسم الكاريكاتيري :



عمادة شؤون الطالب24

لل�سورة1تعبري1بليغ1ولغة1حمكية1تعرب1عنها1العد�سة1لت�سل1اإىل1ذهن1املتلقي1تالم�س1فكره1وخياله1وعاطفته1وتهدف1

هذه1امل�سابقة1اإىل1اكت�ساف1مواهب1الطالب1واإبرازها1وتوظيفها1يف1خدمة1املجتمع1وبيان1مقدرات1الوطن1وجماله1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الت�سوير1ال�سوئي1ما1يلي1:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1بخم�سة1اأعمال1بحد1اأعلى1علمًا1باأن1طبيعة1املناف�سة1فردية1.1.

21 اأن1تقدم1الأعمال1مطبوعة1على1خامة1منا�سبة1مبقا�س1ل1يقل1عن301�سم1*1451�سم1ودقة1ل1تقل1عن1)13001.

بيك�سل1/1اإن�س1(1.

31 األ1تعالج1ال�سور1باحلا�سب1الآيل1.1.

41 األ1ت�ساف1على1الأعمال1اأي1عبارات1مكتوبة1كالتاريخ1اأو1التوقيع1اأو1غريها1..

51 اأن1تكون1الأعمال1خمرجة1)1موؤطرة1(1.1.

61 اأن1يكتب1الطالب1و�سفًا1نظريًا1للخلفية1الفكرية1والثقافية1للعمل1امل�سارك1به1فيما1ل1يتجاوز1�سفحة1واحدة1..

71 كتب1ا�سم1امل�سارك1على1ظهر1اللوحة1ل1على1وجهها11.1. يمُ

المجال الرابع عشر : التصوير الضوئي  ) الفوتوغرافي ( :
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يعترب1الت�سوير1الت�سكيلي1من1اأهم1اأمناط1التعبري1الفني1لالإن�سان1ويعتمد1على1توظيف1اللون1ب�سفة1اأ�سا�سية1.1

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الت�سوير1الت�سكيلي1ما1يلي1:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1بخم�سة1اأعمال1بحد1اأعلى1علمًا1باأن1طبيعة1املناف�سة1فردية1.1.

21 اأن1ل1يتجاوز1مقا�س1العمل11001�سم1*1701�سم1ول1يقل1عن1401�سم1*1601�سم1)1قبل1التاأطري1(1.1.

31 اأن1تكون1الأعمال1خمرجة1)1موؤطرة1(1.1.

41 اأن1يكتب1الطالب1و�سفًا1نظريًا1للخلفية1الفكرية1والثقافية1للعمل1امل�سارك1به1فيما1ل1يتجاوز1�سفحة1واحدة1..

51 كتب1ا�سم1امل�سارك1على1ظهر1اللوحة1ل1على1وجهها1.1. يمُ

61 للم�سرتك1حرية1اختيار1الو�سائط1واخلامات1املختلفة1لتنفيذ1العمل1الفني1واإبراز1فكرته1..

المجال الخامس عشر : التصوير التشكيلي :



عمادة شؤون الطالب26

اأحدثت1برامج1الت�ساميم1احلا�سوبية1من1الفوتو�سوب1و1الفال�س1وغريها1نقلة1نوعيه1يف1فن1الر�سم1وتباينت1من1

خاللها1الأذواق1واملواهب1ووظفتها1�سركات1الدعاية1والإعالن1ب�سكل1مثايل1وتهدف1هذه1امل�سابقة1اإىل1التعرف1على1

مواهب1الطالب1يف1هذا1املجال1واإبرازها1وتوظيفها1خلدمة1اجلامعة1.

الشروط والضوابط الخاصة :

مع1اللتزام1بالتعليمات1والإر�سادات1العامة1للمناف�سة1ي�سرتط1يف1امل�ساركة1املقدمة1يف1جمال1الفن1الرقمي1ما1يلي1:

11 يحق1لكل1كلية1امل�ساركة1بخم�سة1اأعمال1بحد1اأعلى1علمًا1باأن1طبيعة1املناف�سة1فردية1.1.

21 اأن1يكون1العمل1مطبوعًا1على1خامة1منا�سبة1باألوان1ثابتة1..

31 اأن1ل1يتجاوز1مقا�س1العمل11001�سم1*1701�سم1ول1يقل1عن1401�سم1*1601�سم1)1قبل1التاأطري1(1.1.

41 اأن1تكون1الأعمال1خمرجة1)1موؤطرة1(1..

51 اأن1يكتب1الطالب1و�سفًا1نظريًا1للخلفية1الفكرية1والثقافية1للعمل1امل�سارك1به1فيما1ل1يتجاوز1�سفحة1واحدة1..

61 كتب1ا�سم1امل�سارك1على1ظهر1اللوحة1ل1على1وجهها1.. يمُ

71 ال1يت�سمن1العمل1اأي1اإعالن1..

المجال السادس عشر  : الفن الرقمي ) التصاميم ( :



ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك خ��ال��د
ع���م���ادة ش����ؤون ال��ط��اب




