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الشزوط والضىابط العامة للمشاركة في املإثمز العلمي 

 لجامعة جدة الثالثالطالبي 

ُْ اإلاؽاسواث مْ اإلابادب واللُم وألاخيام ؤلاظالمُت، وألاهٍمت والخلالُذ محأن جخفم  -1

 اإلاخبّت باإلاملىت الّشبُت العّىدًت.

 ًخّاسك مدخىي اإلاؽاسهت مْ أهذاف وصاسة الخّلُم وغاًاتها. ل أن  -2

اث مداوس اإلاإجمش وفّالُاجه. أن -3  ًيىن مىلُى اإلاؽاسهت اإلالذمت لمً مىلِى

 الخلُذ بالؽشوه والمىابي الخاـت بيل مً الفّالُاث اإلافاخبت.  -4

مل الىالب أو الىلبت الزًً جلذمىا بها، وأن  -5 أن جيىن اإلاؽاسهت اإلالذمت مً فىش ِو

ً. جخلى مً أي ش ٍيء ًخل باألماهت الّلمُت أو ًيخلق مً الخلىق  ت لآلخٍش  الفىٍش

أن ًخم جشؼُذ مؽاسهت الىالب مً كبل ميعم الجامّت أو اليلُت اإلاّخمذ لذي  -6

ذاد  الىصاسة، مً خالٌ هخاةج الللاء الّلمي اإلالام داخل الجامّت أو اليلُت، ولمً ألِا

ول جلبل أي مؽاسواث مً أي حامّت أو ولُت ل جلُم للاء  ولُت،اإلاخاخت ليل حامّت أو 

 ج
ً
 بذاخلها ًذعى ئلُه ممثل ًِ ِلمُا

ً
 الىصاسة.ىافعُا

و جم وؽشها أو أل جيىن اإلاؽاسهت اإلالذمت كذ جمذ اإلاؽاسهت بها في مإجمشاث ظابلت أ -7

لت ِلمُت أو في مإجمش ظابم داخل اإلاملىت أو خاسحها، أو خفلذ جمكبلذ لليؽش في أي 

الّلمُت داخل حامّت ِلى حاةضة مدلُت أو ئكلُمُت أو دولُت ظىي حىاةض الللاءاث 

 الىالب.

عدثنى معاس الابخياساث مً بّن حىاهب هزا الؽشه، فُمىً للىالب الخلذم بمؽاسهخه  َو

ت وئن ظبم له اإلاؽاسهت  ا في مّاسك مدلُت أو دولُت ما لم ًدفل ِلى حاةضة ِليها، هبالابخياٍس

ش أو فان وان الابخياس خاـال ِلى حاةضة فال ًمىً اإلاؽاسهت به في اإلاإجمش  ئل في خالت ئحشاء جىٍى

 حّذًل حىهشي ِلُه.
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 أن ًيىن اإلاؽاسن مً الىلبت اإلالُذًً في ئخذي الجامّاث أو اليلُاث العّىدًت -8

في مشخلت الذبلىم أو  2018-1439الخيىمُت أو ألاهلُت، لهزا الّام الجامعي الخالي 

جيالبيالىسٍىط أو الضمالت أو اإلااحعخير أو الذهخىساه، أو ًيىن مً خ اإلاشخلت  ٍش

 .2017-1438الجامُّت في الففل الذساس ي الثاوي للّام الذساس ي اإلااض ي 

ماٌ في  ْ ـىاِت ألِا عدثنى مً رلً معاس مؽاَس ماٌ، ومعاس الابخياس،  تىس ـىاِمدَو ألِا

، ومً 2018-1439فخلبل اإلاؽاسواث فيهما مً الىلبت اإلاىخٍمين خالٌ هزا الّام الذساس ي 

جين في  بؽشه أن ًيىن جخشحه خالٌ الّامين  اإلاشخلت الجامُّت ومشخلت الذساظاث الّلُاالخٍش

 . 2016-1437و 2017-1438الذساظُين اإلاالُين 

ولبت البيالىسٍىط ئسفاق ئفادة اهخٍام أو اهدعاب للجامّت مىكّت مً ِمُذ  ِلى-أ -9

ذ جبين أو ئفادة مىبىِت ومخخىمت مً مىكْ الجامّت ِلى ؤلاهتره والدسجُل،اللبٌى 

خها،خالت الىالب  ِلى صخت  ِلى أن جزًل بخىكُْ الىالب وميعم الجامّت وجاٍس

 فيها.البُاهاث الىاسدة 

ولبت الذساظاث الّلُا ئسفاق ئفادة اهخٍام أو اهدعاب للجامّت مىكّت مً ِمُذ  ِلى-ب 

 ذًىمل بّ ملو  بّذ،جخم مىاكؽت سظالخه  ما أن الىالب لهِلى أن ًىضح ب الّلُا،الذساظاث 

ت مً مىكْ  الخخشج،مخىلباث  ٍِ خالت الىالب  ينجب ؤلاهترهذ ِلى الجامّتأو ئفاٍدة مىبى

خها،  الىاسدة فيها. البُاهاثِلى صخت  الجامّتِلى أن جزًل بخىكُْ الىالب وميعم  وجاٍس

)المابي الثامً(  يف اإلابِىتخعب المىابي  باإلاؽاسهتم له اإلاعمىح اإلاخخشحينالىلبت  ِلى-ج

لخم )وبم خب مخخىمتئسفاق ـىسة  ِالهأ ـذوس وزُلت  جأخش خاٌ  يفو الخخشج،( لىزُلت ألـا

ِمُذ اللبٌى والدسجُل أو ِمُذ  مخىلباث الخخشج مىكّت مً ئهماٌ بافادةالخخشج ًىخفى 

 الّلُا.الذساظاث 

 بالىالبوجيىن خاـت  اإلاؽاسواث،ة الزاجُت للىالب ِلى هٍام سفْ العير حّبئت  -10

ماٌ يالشةِغ ف   اإلاؽترهت. ألِا

ذ ِذدهم ًِ  ال أهثر مً والب ف بين مؽتروا اإلالذمخاٌ وىن الّمل  يف -11 عت خمًٍض

 منهم،ووعبت مؽاسهت ول واخذ  اإلاؽاسهين،ُْ مح بأظماءمً ئسفاق بُان  ول بذ والب،
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 اإلاؽترهين ُْموجىكُْ ح الشةِغ، اإلاؽاسنوبُان اظم  به،ن اؼتر الزي  والجضء

وجىكُْ  اإلاإجمش، يف بالّمل اإلاؽاسهتِلى  واإلاىافلت البُاهاثِلى صخت جلً  باإلاىافلت

 رلً.ِلى صخت  اإلايعم

 ف الىالبت،مً كبل الىالب أو  ؤلاكشاس  همىرجِلى  اإلاىافلت -12
ً
 يالزي ظُيىن مخىفشا

  اإلاؽاسواث.لشفْ  الالىتروويالىٍام 

مً كبل  اإلاذخلتالصخفُت  اإلاّلىماثُْ ممشاحّت وجذكُم ح الجامعي اإلايعم ًخىلى -13

يىن  الؽشوه،وجىفش  اإلاّلىماثِلى صخت  بىاء سفْ اإلاؽاسهتوكبٌى أو  اإلاؽاسن، ٍو

 الصخفُت.ذ معئىلُخه جدرلً 

 

 ثيبيهات
 يمخخفق ف بشهامجومً كبل  مخخففين،للفدق مً كبل  اإلاؽاسواث جخمْ -1

أو حّمذه  الّلمُت، باألماهت ئخاللهمً ًثبذ  مداظبتوظدخم  الّلمُت، الاكخباظاث

 بجامّخه الخأدًب لجىت ئلىاٌ ٍدو  اإلاإجمش، يف اإلاؽاسهتوظُدشم مً  الؽشوه، مخالفت

  الفىص. ئِالنبّذ  اإلاخالفتخاٌ اهدؽاف  يف الجاةضةوظدسخب مىه 

ذ لشفْ  -2  الجامّاثمً كبل ميعلي  نهاةُا وجأهُذها الىلبت،مً كبل  اإلاؽاسواثآخش مِى

 14/5/1439 الخمِغُىم ل ظمياًت الذوام الش ههى ن

الّمل  ينب اإلاىاظبتمذي بىاء ِلى فيها أهثر مً والب  ٌؽترن يتال اإلاؽاسهت جدىُم -3

 ٌ ذد اإلاؽاسهت يف اإلابزو  اإلاؽترهين فيها. ِو

ماٌحّذ  -4  لىصاسة  الجىاةض الفىُت الفاةضة  ألِا
ً
ُفها فُما  لهاو  الخّلُم،مليا مْ  جشاه،جٌى

  ألصخابها. ألادبُت بالخلىق  الاخخفاً

مفان  اإلاؽترهت اإلاؽاسهتخاٌ فىص  يف -5 ظُيىن للىالب الزي كام  الخفلًىم  الخىٍش

لدعمىن  ث،مّه ِلى ؼهادا اإلاؽاسهينُْ مفل حظُدو  اإلاإجمش، يبخلذميها ف ٍو

 اإلاالُت. الجاةضة
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بكل مشاركة في محاور الحىصُف والشزوط والضىابط 

 لجامعة جدة الثالثاملإثمز الطالبي وفعالُات 

 الفعالُات ئلى باإلضافة محاور  ثالث على جدة لجامعة الطالبي العلمي امللحقى ًححىي 

 :كالحالي املصاحبة

 
ا
 :مسارات ثالث على ًححىي  والذي ألابحاث محىر : أول

 : الصحُة العلىم مسار

 الىب ولُت 

 الّلىم ولُت

  :والهىدسُة ألاساسُة العلىم مسار

 : ليلُاث مخاح

 العلىم -

 الهىدسة -

 الحاسبات -

 ألاعمال -

 :الاجحماعُة و إلاوساهُة العلىم مسار

ت العىت ووالباث لىالب باإللافت اليلُاث لجمُْ مخاح  الخدميًر

 

ع الابحكار محىر : ثاهُأ  :مسارات سحة على ًححىي  والذي املجحمع وخدمة الصغيرة واملشاَر

ْ الابخياس مدىس  معاساثحمُْ   اليلُاث لجمُْ مخاخت اإلاجخمْ وخذمت الفغيرة واإلاؽاَس

ت العىت ووالباث لىالب باإللافت  وهي : الخدميًر

 ألاعمال صىاعة مسار 

 الابحكار مسار 

 ع مسار  الصغيرة املشاَر
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 املجحمعُة الخدمة مسار 

 املجحمع بقضاًا املحعلقة الحىعىٍة ألافالم مسار 

 ورؤي  حلىل  مسار  

 

 :املصاحبة الفعالُات: ثالثأ

 العىت ووالباث لىالب باإللافت اليلُاث لجمُْ مخاختحمُْ معاساث الفّالُاث اإلافاخبت 

ت   وهي:الخدميًر

 الخطابة 

 اشزحها 

 جشكُلي رسم 

 جشكُلي ثصىٍز 

 كاثىري رسم  كاٍر

 عزبي خط 

 ًالزقمي الف 

 الضىئي الحصىٍز 
 

 العلمُة  ألابحاث :ألاول  ملحىر ا

 العلمُة: ألابحاثثىصُف مسارات 

 لشزوط البحث العلمي  بحثا املشاركًقدم 
ا
 الحالُة: املساراتضمً  وخصائصه،مسحىفُا

خممً الىب  مسار العلىم الصحُة - 1   نوالّلىم الىبُت والفُذلت والخمٍش والجشاخت، ٍو

 ها .هدى و 

خممً الّلىم البدخت  ،والهىدسُة ألاساسُةمسار العلىم -2 لىم  والهىذظتٍو  الخاظبِو

توالخلىُت  ليالا   رلً.هدى والضساِت و  الخٍُى
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ّت والثلافت  ،والاجحماعُة إلاوساهُةمسار العلىم  -3 خممً ِلىم الؽَش  وآلاداب ؤلاظالمُتٍو

لىم الاحخماُِتوالّلىم  والتربُتواللغاث   رلً.ى دهو  والاكخفاد ؤلاداسة ِو

 العلمُة: باألبحاث الخاصة واملىاصفاتالشزوط 

 ألابحاث محاور  يف املقدمة املشاركة يف ٌشترطالعامة للمشاركة  بالشزوط الالتزاممع 

 العلمُة ما ًلي :

 الّلمُت. اإلاشاحِْلى  باإلخالتاـت ما ًخّلم وخ الّلمي،جمُْ كىاِذ البدث ب الالتزام- 1

ىخب البدث - 2 ًُ ت،الّشبُت أو  باللغتأن    ظلُمت.بلغت  ابتبالىخ الالتزاممْ  ؤلاهجليًز

ذ ـفداث البدث الّلمي ًِ  أل - 3 ت للمشاحْ  21جٍض
ً
على  والفهاسط، واإلاالخمـفدت ؼامل

ـفدت معخخلق  اإلاؽاسهت،ِىىان  بهاو  الغالفـفدت   الحالُة: ألامىر أن ٌشحمل على 

الىخاةج  ،اإلاىاكؽت البدث،مىاد ووشق  الذساظت،أهذاف  الذساظت،مؽيلت  اإلالذمت، البدث،

ُاث، شفْ رلً  الفهاسط، الّلمُت، اإلاشاحْ ،الخالـت والخـى ًزهش اظم  ل ، و ملف معخلل يفٍو

 .  اإلالفهزا  يفئلُه  ر يما ٌؽ ل مؽشفه ، و  ل و  حامّخه، لالىالب و 

ذ ًِ  ل أن ًىخب ملخق للبدث - 4 خممً: ولمت، 251ًٍض ومؽيلت الذساظت  اإلالذمت ٍو

ُاث،وأهم  ،الىخاةج وملخق للذساظت، اإلاخبْ واإلاىهج شفْ وخذه  الخـى  معخلل.ملف  يفوٍُ

شاعى  أن-5 ت باللغتظخلذم  يتالّلمُت ال ألاوساق يفًُ  باللغتئلافت معخخلق آخش  ؤلاهجليًز

 الّشبُت.

، ِلى معافت ظىش  A4ملاط ،Wordووسد(  بشهامج) الخاظبأن جيىن الىخابت بىاظىت -6

يىن كُاط  وهفف ظىش  جشكُم الففداث ، ، مْ  الاججاهاثُْ محظم مً  2.5 الهامؾ، ٍو

 Arabic ( Traditional)الّشبُت  باللغت اإلالذمتالبدىر  يف اإلاعخخذم لخيِلى أن ًيىن ا

ش  يف، و 16ملاط  ت باللغت اإلالذمتالخلاٍس  .14 ملاط ( ROMAN TIMES NEW )هى ؤلاهجليًز

، ووسخت  Wordوسخت ملف  وسخخان: اإلاىكْ برسفّها ًشفْ منها ِ اإلاىلىب اإلالفاثول -7

 . PDFأخشي بفُغت 
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ع الابحكار:  ويالثا املحىر   حمع جملوخدمة ا يرةالصغ واملشاَر

 كالحالي:مسارات محىىعة وهي  سحةىر حملًحضمً هذا ا

 أول : مسار صىاعة الاعمال

ماٌ جمىلْ وتهُئت  الاكخفادًت الخىمُت دِم في ألاهمُت غاًت في بذوس  واإلاخىظىت الفغيرة ألِا

ذادظىق الّمل  الفغيرة واإلاخىظىت بذوس في غاًت ألاهمُت في دِم الخىمُت  لظدُّاب ألِا

ماٌ اإلاتزاًذة مً الباخثين ًِ الّمل، وجخمخْ الؽشواث الفغيرة  الاكخفادًت جمىلْ ألِا

مّذلث البىالت ملاسهت  فشؿ الّمل والخذ مً ير ِلى خلم وجىف بر بلذسة أه واإلاخىظىت

 مً سوافذ الخىمُت وحّذ الؽشو الىبيرة.بالؽشواث 
ً
 مهما

ً
اث الفغيرة واإلاخىظىت سافذا

 لعجلت الاكخفاد
ً
 ودافّا

ً
 بها ، وأـبذ الاهخمام الاكخفادًت ِلى معخىي الّامل ، ومدشوا

 ِلى مّذٌ الخلذم 
ً
 لذي الّذًذ مً الذٌو ومإؼشا

ً
 اظتراجُجُا

ً
وحععى وصاسة  الاكخفاديجىحها

ِماٌ( ئلى جدلُم هزا الهذف الخىمىي، وجدلُم الخّلُم مً خالٌ الاهخمام بــ )ـىاِت ألا 

ماٌ ًِ  والىالباث، جيىن كادسة ِلى جدلُم الهذف البمً الى الاختراف اإلانهي ًِ ـىاُ ألِا

ل اإلاّشفت  م بىاء مىٍىمت ووىُت مخياملت وداةمت وداِمت ألاظمى مً الخّلُم، وهى جدٍى وٍش

 دوس أظاس ي ومخىٍام في كىاُ لهاًيىن  اإلاىدعبت مً اإلاىاهج الذساظُت ئلى كُمت اكخفادًت،

ض مفهىم  ماٌ، هما تهذف ئلى غشط زلافت الّمل الخش وؤلاهخاج وجىلُذ فشؿ الّمل، وحٍّض ألِا

الخدٌى مً مشخلت الخّلُم ئلى مشخلت الخّلم، وجإمً الىصاسة أن مشاخل الذساظت الجامُّت 

ماٌ لذ ي الىالب وئزشاء الجاهب اإلاّشفي حّخبر الضمان واإلايان اإلاىاظب ليؽش مفهىم ـىاِت ألِا

ماٌ، ًماف ئلى رلً جدفيز اللىاُ اخالؿ وسأط اإلااٌ الجشيء )  ش ألِا والخأهُلي لخىٍى

Venture Capital)  ض ادًت ، والخّاون والخيامل في ظبُل حٍّض ل ألافياس الٍش ِلى اإلاؽاسهت في جمٍى

ادي ، مما ٌعهم في ش ؤلابذاُ والفىش الٍش ض البدث والخىٍى  الاكخفادًت باإلاىخجاث اإلاىخهي حٍّض

وجفُّل دوس  ، الجامُّت اإلاشاخل يف الىوني والاكخفادخمْ إلاجا يف اإلامافتراث اللُمت 

 اإلاّشفُت. مخشحاجه يف لالظدثماس مإظعاث الخّلُم 
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ماٌوشح الىصاسة لفىاِت  ًأحي ؤلاواسهزا  يفو  مً دم ألِا
ً
 أظاظُا

ً
 ؛الىالبي اإلاإجمش مداوس ىسا

ماٌ وحّضص مفهىم ـىاِت  ترظُخل  مؽشوِاتهمكذساث الىالب والىالباث ِلى بىاء  ألِا

لذمظىق  يالفاِلت ف وأِمالهم  مىخىبً دإلااهزا  يف اإلاؽاسن الّمل. ٍو
ً
  اىس مؽشوِا

ً
معخىفُا

 الحالُين: الىىعينأحد  يللؽشوه ف

 

 ألاعمالصىاعة  يف املحميزةالفكزة  ألاول:الىىع 

 الحىصُف:

ماٌـىاِت  يف اإلاخميزةالفىشة هذف ت اللابلت للخىبُم  ٍادًتالش  ألافياساظخلىاب  لىئ ألِا

ل  ض زلافت  الفىاعي،الخجاسي أو إلاجاٌ ا يواكْ ف لىئوالخدٍى  الىالب. ينب ؤلابذاُووؽش وحٍّض

 ألاعمال:صىاعة  يف املحميزة بالفكزة الخاصة واملىاصفاتالشزوط 

 يف اإلاخميزةالفىشة  يف اإلالذمت اإلاؽاسهت يف ٌؽترهالّامت للمؽاسهت  بالؽشوه الالتزاممْ 

ماٌـىاِت   ًلي:ما  ألِا

 حذًذة.والفىشة  ئبذاُِت، اإلاؽاسهتجيىن  أن-1

 اإلاّشفي. الاكخفادذم خج ٍادًتس جيىن  أن-2

ل  مؽشوُجيىن الفىشة هىاة  أن-3 له فمًِملي  همىرج ئلىكابل للخىبُم والخدٍى  يىً حعٍى

  خمْ.اإلاج

ش مخيامل ًىضح خىت الّمل وماهُت  مًجلذ-4 مْ دساظت  للخىبُم،ومذي كابلُخه  اإلاؽشوُجلٍش

لُت  اإلاالُتوالخىكّاث  ؤلاًشاداث،لخدلُم  واإلالترخاث الخىبُلُت الاكخفادًت، حذواه والدعٍى

ل الفىشة  اإلاخىكْوالىكذ  الاحخماعي، اإلاؽشوُوأزش  اإلاعخلبلُت،  وجدذًذ ِملي،واكْ  ئلىلخدٍى

ممهمت ول ِمى  وجدذًذ باإلاؽشوُ، اإلاعتهذفالعىق   اإلاؽاسهين. خاٌ حّذد اإلاؽشوُ يف بالفٍش

ش بؽيل حُذ وبلغت -5 ذ  والا  ظلُمت،أن ًىخب الخلٍش ىسه ًِ  بمالخلهًٍض  ـفدت، 21ـو

دخىي  ش ِلى ـفدت ٍو ش،ـفدت ملخق  زم ،اإلاؽشوُوفيها ِىىان  الغالف الخلٍش  مز الخلٍش

ش بّذ رلً الّىا  لو  حامّخه، لو اظم الىالب  ًزهش ل و ،  الهأِ اإلازوىسةـش ٌعشد الخلٍش
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ش، يئلُه ف ير ما ٌؽ ل و  مؽشفه، ش مٍو  الخلٍش ت،الّشبُت أو  باللغتىً أن ًىخب الخلٍش  ؤلاهجليًز

معافت ظىش وهفف ِلى   A4ملاط ،Wordووسد(  بشهامج) الخاظبوجيىن الىخابت بىاظىت 

يىن كُاط جشكُم الففداث ، ِلى أن  ، مْ الاججاهاثُْ محظم مً  2.5 الهامؾ ظىش ، ٍو

ش  يف اإلاعخخذمي خلًيىن ا  16ملاط  Arabic ( Traditional) الّشبُت هى باللغت اإلالذمتالخلاٍس

ش  يف، و ت باللغت اإلالذمتالخلاٍس  .14 ملاط ( ROMAN TIMES NEW )هى ؤلاهجليًز

ش  -6 ذ ًِ  ل أن ًىخب ملخق للخلٍش شفْ وخذه ف ولمت، 251ًٍض  معخلل.ملف  يوٍُ

شاعى ف -7 ًُ ش ال يأن  ت باللغتظخلذم  يتالخلاٍس  الّشبُت. باللغتئلافت معخخلق آخش  ؤلاهجليًز

، ووسخت  Wordوسخت ملف  وسخخان: اإلاىكْ برسفّها ًشفْ منها ِ اإلاىلىب اإلالفاث ول-8

 . PDFأخشي بفُغت 

ع صىاعة  الثاوي: الىىع  ألاعمال.مشاَر

 الحىصُف:

ووؽش  الفىاعي،ٌ الخجاسي أو اجإلاا يف بالفّل مذج هاجخت ججاسبِشك الى   هزا الىُى يهذف

ض ماٌ يفالىلبت  ًمخلىهاتي ال والىاكاث اإلاىاهبواهدؽاف  ٌ،اإلاجاهزا  وحٍّض  واظخغاللها ألِا

ُفها ف ش مىخجاث وخذماث ًيىن  الىاكْ،ِلى أسك  مؽىالثخل  يوجٌى  بداحتخمْ إلاجاأو جىٍى

ض، وئزشاء العاخت  ئليها، ىاِت ؤلابذاُزلافت  وجىمُت ألاوادًمُت،وحٍّض الزي  اإلاّشفي الاكخفاد ـو

ٍم الجضء اإلاّشفتفُه  جدلم  اإلامافت.مً اللُمت  ألِا

ت كُم  ؿ،الخاالخىاـل مْ اللىاُ  ادةوجلٍى ش  الاحخماُِت، الٍش  ينب الخّلُم مخشحاثوجىٍى

 .والباخثينالىالب 

 

ع الخاصة واملىاصفاتالشزوط   ألاعمال:صىاعة  مشاَر

ْ ـىاِت  يف اإلالذمت اإلاؽاسهت يف ٌؽترهالّامت للمؽاسهت  بالؽشوه الالتزاممْ  ماٌمؽاَس  ألِا

 ما ًلي :

 مىىسة لفىشة  حذًًذة،فىًشة  وجدمل ئبذاُِت، اإلاؽاسهتجيىن  أن-1
ً
 ظابلت.أو فىشة

ادًتأن جيىن -2  اإلاّشفي. الاكخفاد جخذم ٍس
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لهجىبُله  مجكذ  اإلاؽشوُأن ًيىن  - 3 له. مجِملي و  همىرج ئلى وجدٍى   حعٍى

م  اإلاؽشوُئرا وان  -4  ٍِ وان هىان  أو الجامّت،خاسج  ماهدتمً أي حهت  ماليكذ خفل ِلى د

 الجهتبذ مً ئسفاق خىاب مىافلت مً  ال ف أخشي،حهت  الى أو الفىشة اإلاؽشوُ يخلىق ف

 اإلاإجمش. يف اإلاؽشوُِلى مؽاسهت  إلااهدتا

  اإلاؽاسنأن ًلذم  -5
ً
شا مْ دساظت  جىبُله، و اإلاؽشوًُىضح خىت الّمل وماهُت  مخيامال جلٍش

لُت  اإلاالُت، واللُمت  ؤلاًشاداثالخىبُلُت لخدلُم ، الاكخفادًت حذواه ،  اإلاعخلبلُتوالدعٍى

فين، وأِذاد  الاحخماعي اإلاؽشوُوأزش  هُت ِليهم ، وما إلاالي، ومخىظي الّاةذ ااإلاؽشوُ يف اإلاٌى

ٌ ، والىكذ  لهمالفّلي  الاخخُاج  مجالزي  واكْ ِملي ، والعىق  ئلى اإلاؽشوُ ٍلى جد يف اإلابزو

مِمى  مهمت ول وجدذًذ باإلاؽشوُ،اظتهذافه  ماٌ)ـىاُ  بالفٍش خاٌ حّذد  اإلاؽشوُ يف( ألِا

 اإلاؽاسهين.

ش،ـفدت ملخق  مز اإلاؽشوُ،وفيها ِىىان  الغالف أن ًىخب - 6 ش بّذ  مز الخلٍش ٌعشد الخلٍش

ئلُه  ير ما ٌؽ ل و  مؽشفه، لو  حامّخه، لاظم الىالب و  ًزهش ل و  أِاله، اإلازوىسةرلً الّىاـش 

ش، يف ش مٍو  الخلٍش ت،الّشبُت أو  باللغتىً أن ًىخب الخلٍش وجيىن الىخابت بىاظىت  ؤلاهجليًز

يىن كُاط  A4ملاط ،Wordووسد(  بشهامج) الخاظب  ِلى معافت ظىش وهفف ظىش ، ٍو

 اإلاعخخذمِلى أن ًيىن اخلي  الففداث،مْ جشكُم  الاججاهاث،ظم مً مجُْ  2.5 الهامؾ

ش  يف ش  يفو ،16ملاط  Arabic (Traditionalالّشبُت ) باللغت اإلالذمتالخلاٍس  اإلالذمتالخلاٍس

ت باللغت  .14 ملاط ( ROMAN TIMES NEWهى) ؤلاهجليًز

ش  -7 ذ ًِ  لأن ًىخب ملخق للخلٍش شفْ وخذه  ولمت، 251ًٍض  معخلل.ملف  يفوٍُ

شاعى - 8 ًُ ش ال يفأن  ت باللغتظخلذم  يتالخلاٍس   الّشبُت. باللغتئلافت معخخلق آخش  ؤلاهجليًز

، ووسخت  Wordوسخت ملف  وسخخان: اإلاىكْ برسفّها ًشفْ منها ِ اإلاىلىب اإلالفاثول  -9

 . PDFأخشي بفُغت 

 
ا
 الابحكارمسار  :ثاهُا

 الحىصُف :
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 ،( CREATIVITY ) وؤلابذاُ ،( INVENTION ) والاختراُ ، ( INNOVATION ) الابخياس

فّب  يتال اإلافاهُمهي مً  ،(DISCOVERY )والاهدؽاف ِلى  الاجفاقٌعهل ئدساهها ، ٍو

فها   بـ "ِذم  ؤلابذاُهى مفهىم  ألاسبّت اإلافاهُممً  ألاؼمل اإلافهىمولّل حٍّش
ً
الزي ٌّشف لغت

ّيرالىٍ  ئوالقهي  ؤلابذاُِتىسه "الفىشة" ، فالّملُت دم همفهىم واظْ اـىالخاشف " ، َو

ٌى  إلمياهاثالّىان   ، إلاألىفا أفياس حذًذة خاسحت ًِ ئلىالّلل للـى

 هى وؽاه  فاإلبذاُ
ً
فه  الابخياس أما  كُاظه،لِغ مً العهل  راحيئرا فُمىً كُاظه بـى

ال حذًذة،ىشة لف ججعُذا أو  الخذماثالخلىُت أو  لثامجأخذ  يفمىخج ري كُمت  ئلى لها وجدٍى

ماٌ، خفم  ألِا التؼشه  يف والابخياس الاختراٍُو أؼُاء  باهخاج ٌّين الاختراُخُث أن  ألـا

ٌ حذًذة جٍهش   يفئما  اللاةمت، اإلاؽىالث نلبّخلٌى مبخىشة  مًفهى جلذ الابخياس أ ما  مشة، ألو

ش الىىعي  والّملُاث، ؤلاحشاءاثأو  الخذماثأو  اإلاىخجاث  الخىٍى
ً
ؽمل أًما  يف اإلاعخدذرَو

 مً 
ً
 كبل.مىخج كذ ًيىن مىحىدا

دٍى ت عجلت  يف اإلاباؼش لذوسهالىبري  باألهمُت الابخياس ٍو ْ وجٍش  اإلاىخجليىن  الاكخفاد؛حعَش

أو  الخذماثكىاِاث الفىاِت أو الخلىُت أو  يفكُمت ممافت  أن جيىن له ًفترك الابخياسي 

ماٌ، ماٌواد بذيهُت لش  اهىالقوىهه هلىت  يف ُخه هزلًأهموجىمً  ألِا  اإلاىخج يف لالظدثماس ألِا

ت مميزاث جىافعُت بلىاُ  الابخياسي  ت اظدثماٍس ماٌ.وفـش ذ وصاسة جبي اإلاىىلمومً هزا  ألِا

 الخّلُم،ووالباث  البو ينب ألاهمُتغاًت  يفليؽش زلافت  ،الابخياسىس دمِلى  الترهيز الخّلُم 

 . الىوني الاكخفادجىمُت  يراث ئظهاماث مَذسهت ًف الابخياساثالّمل ِلى أن جيىن  وهي

 مزاحل رئِسة هي : والاختراعات ولالبحكارات

 . اإلابخىشالُذ ٌعدىذ ئليها  اإلاخميزة: وهي مشخلت الخفىشي الُذ جيخج "الفىشة"  ألاولى املزحلة •

لذم " يتوهي مشخلت الفّل ال :الثاهُة املزحلة •
ُ
 جهاص بخلٌى الخلىُت  يف" الزي ًخجعذ اإلاىخجج

ُفت مىلىبت ، أو إدي ٌو  يفـىّه ، والزي ًخمثل  اإلاعتهذف الجهاص ًداوي نيأظلىب ف ًُ

 ٌ ّاحل كمُت  بمىلُى ؤلاوعاهُت الخلى ٌُ لت مبخىشة . لالهخمام مثيرةمىخىب   بىٍش

لذمها  تيذ ال"العىق" لخّمُم الفىاة ئلى اإلاىخجفهي مشخلت هلل  :الثالثة املزحلةأما  • مً  ئلىًُ

 ًدخاحها.
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لذمه الزي" ألازش" بها ووّني الىخاةج، :الزابعة املزحلةوجشمل  • عهم الزي والّىاء اإلابخىش ًُ ٌُ 

 .فُه

 مً  مشاركاتهم ًمثقد للمشاركينكً مٍو 
ا
مع ثىضُح  بعد،الثاهُة فما  املزحلةاًة هنبدءا

 الاختراع.أو  املسحقبلُة لالبحكار  باملزاحل الخاصة املقترحات

 الابحكار:سار مب الخاصة واملىاصفاتالشزوط 

 ما ًلي : الابحكار مسار  يف املقدمة املشاركة يف ٌشترطالعامة للمشاركة  بالشزوط الالتزاممع 

 ئبذاعي.واخخىاؤها ِلى خغ  وحذتهاالفىشة  أـالت- 1

 للفىشة. نيالخل بالجاهب الاهخمام- 2

 لفىشة  حذًذة،فىشة  الابخياس مل دً أن- 3
ً
 فّلُا

ً
شا   ظابلت.أو جىٍى

  ظلُمت وبلغت حُذ بؽيل الىالب ًىخب أن - 4
ً
شا ذ ل الابخياس مؽشوُ ًِ جلٍش  بمالخله ًٍض

ىسه دخىي  ، ـفدت 21 ًِ ـو ش ٍو  بشاءة أو الابخياس ِىىان وفيها الغالف ـفدت ِلى الخلٍش

ش ملخق ـفدت زم ، الاختراُ ش ًبذأ زم ، الخلٍش  أو الابخياسي  اإلاؽشوُ بفىشة رلً بّذ الخلٍش

 في الخففُلُت الّمل مىهجُت زم ، مادة ول واظخخذاماث ومىاده بىلىح وهذفه ، اإلاىخج

ش ًدخىي  هما ، مىىلي هدى ِلى مشجبت اإلاؽشوُ ىسة ، الالصمت الشظىماث ِلى الخلٍش  ـو

لذ اإلاؽاسهت وىن  خاٌ وفي ، ِالُت ولىح دسحت وراث ملىهت الابخياس لىمىرج  اإلاشخلت ئلى ـو

ش ًخممً أن بذ فال الشابّت أو الثالثت   الخلٍش
ً
  ظبم ما ِلى ِالوة

ً
 أو اإلاىخج إلااهُت جىلُدا

ل وخىت ، الابخياس ًِ وؽذ الزي الخذمت ماو  الخمٍى  ، الاكخفادًت اإلاؽشوُ وحذوي  ، لدعٍى

 العىق  وجدذًذ ، الاحخماعي اإلاؽشوُ وأزش ، اإلاعخلبلُت والدعىٍلُت اإلاالُت والخىكّاث

م ِمى ول ومهمت ، باإلاؽشوُ اإلاعتهذف  ًزهش ول ، اإلاؽاسهين حّذد خاٌ اإلاؽشوُ في بالفٍش

ش في ئلُه ٌؽير ما ول ، مؽشفه ول ، حامّخه ول الىالب اظم مىً ، الخلٍش  ًىخب أن ٍو

ش ت أو الّشبُت باللغت الخلٍش  ،)  Word ووسد بشهامج الخاظب بىاظىت الىخابت وجيىن  ، ؤلاهجليًز

يىن  ، ظىش وهفف ظىش معافت ِلى ،( A4 ملاط  حمُْ مً ظم 2.5 الهامؾ كُاط ٍو

ش في اإلاعخخذم الخي ًيىن  أن ِلى ، الففداث جشكُم مْ ، الاججاهاث  باللغت اإلالذمت الخلاٍس
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ش وفي ، 16 ملاط( Traditional Arabic) هى الّشبُت ت باللغت اإلالذمت الخلاٍس  هى ؤلاهجليًز

(TIMES NEW ROMAN )14 ملاط. 

 هىان وان أو الجامّت، خاسج ماهدت حهت أي مً مالي دٍِم  ِلى خفل كذ الابخياس وان ئرا-5

 الجهت مً مىافلت خىاب ئسفاق مً بذ فال أخشي، حهت ألي الفىشة أو اإلاؽشوُ في خلىق 

 اإلاإجمش. في اإلاؽشوُ مؽاسهت ِلى اإلااهدت

 وحذث. ئن لها اإلااهدت الجهت مً الاختراُ بشاءة ئسفاق- 6

ش ملخق ًىخب أن- 7 ذ ل للخلٍش شفْ ولمت، 251 ًِ ًٍض  معخلل. ملف في وخذه وٍُ

شاعى أن- 8 ش في ًُ ت باللغت ظخلذم التي الخلاٍس  الّشبُت. باللغت آخش معخخلق ئلافت ؤلاهجليًز

 ووسخت ،Word ملف وسخت وسخخان: اإلاىكْ ِبر منها ًشفْ سفّها اإلاىلىب اإلالفاث ول- 9

 .PDF بفُغت أخشي 

 
ا
ع مسار :ثالثا  الصغيرة املشاَر

 : الحىصُف

ْ دِم ئلى اإلاعاس هزا يهذف ت اإلابادسة سوح وبث الىاؼئت الؽباب مؽاَس  هفىظهم، في الاظدثماٍس

ش في لالظخمشاس وجدفيزهم لها ؤلابذاُِت، أفياسهم جىٍى  واكْ. ئلى وجدٍى

 هي فالخشفُت ِام، بىحه الخىىىلىحُت الىثافت ِلى ٌّخمذ ل مؽشوُ :هى الصغير واملشزوع

، كُامه في ألاظاط
ً
ذد غالبا ذ ل فُه الّمالت ِو  أهه هما ألاخىاٌ، أهثر في أفشاد خمعت ًِ ًٍض

 اإلاباؼشة الشبدُت الىلذًت الخذفلاث ِلى ٌّخمذ فهى وبالخالي هبير، ماٌ سأط ئلى ًدخاج ل

، وؤلاداسة اإلالىُت بين اهففاٌ فُه وحذ ي ول لظخمشاسه،
ً
 بالبعاوت مىخجاجه وجدعم غالبا

 لخلت. خىىة الخفذًش ًيىن  وكذ اإلادلُت، للبِئت اخخُاحاث حغىُت هذفه أن رلً واإلادلُت؛

دخاج ت الىفاءة منها: ِىامل ئلى أهذافه لخدلُم الفغير اإلاؽشوُ ٍو  وجدذًذ والفىُت، ؤلاداٍس

اةف وفاِلُت الّمل، أظلىب م مً اإلاؽشوُ ٌو ل وئهخاج وؼشاء حعٍى  رلً. وغير وجدٍى
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ْ الاهخمام جىامى وكذ  والدؽغُل ؤلاهخاج في اإلادىسي دوسها بعبب الّالم في الفغيرة باإلاؽاَس

 بخياس.الا و الذخل وئدساس

 الصغيرة: املشزوعات ومميزات خصائص

 الفىُت. والّملُاث ؤلاداسة ًخىلى الزي فهى مذًشه، هى اإلاؽشوُ مالً-1

خماد- 2  ؤلاهخاحُت. اليلفت لخف ألاولُت، اإلادلُت اإلاىاسد ِلى الِا

 ملذاس اهخفاك ٌل في ورلً الفغيرة اإلاؽشوِاث إلوؽاء الالصم اإلااٌ سأط حجم اهخفاك- 3

ً مذخشاث  لفئت مىاظبت اإلاؽشوِاث هزه ًجّل ما وهزا الفغيرة، اإلاؽشوِاث في اإلاعدثمٍش

 الجامُّين. الىلبت

 الاهدؽاس. ِلى واإلالذسة اإلاشوهت- 4

ٌ  كذ- 5  وجدىلذ الذِم وحذث ئرا معخلبال هبيرة مؽشوِاث ئلى الفغيرة اإلاؽشوِاث جخدى

ش. أًذي ِليها وحشث الخفذًش، ئلى اإلادلُت مً  الخىٍى

 مؽترهت مفلخت هى الىجاح ألن للّمل؛ الّاملين حمُْ بدماظت اإلاؽشوِاث هزه جمخاص- 6

  أهثر بؽيل
ً
 الىبيرة. اإلاؽشوِاث مً ٌهىسا

ش في اإلاؽشوِاث مً الىُى هزا ٌعهم- 7  الفغيرة. اإلاىاوم وجىمُت جىٍى

ْ هزه حّخبر- 8 ش الخفبت اإلاجالث أهم مً اإلاؽاَس  هما الخالكت، وألافياس ؤلابذاِاث لخىٍى

  حؽيل أنها
ً
ش مُذاها ت اإلاهاساث لخىٍى لُت. وؤلاهخاحُت والفىُت ؤلاداٍس  والدعٍى

ع بمسار الخاصة واملىاصفات الشزوط  الصغيرة: املشاَر

ع مسار في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع  املشاَر

 : ًلي ما الصغيرة

له جىبُله جم كذ اإلاؽشوُ ًيىن  أن- 1  العّىدي. اإلاجخمْ في وحعٍى

 هىان وان أو الجامّت، خاسج ماهدت حهت أي مً مالي دٍِم  ِلى خفل كذ اإلاؽشوُ وان ئرا- 2

 الجهت مً مىافلت خىاب ئسفاق مً بذ فال أخشي، حهت ألي الفىشة أو اإلاؽشوُ في خلىق 

 اإلاإجمش. في اإلاؽشوُ مؽاسهت ِلى اإلااهدت
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ذد ماله وسأط اإلاؽشوُ وماهُت الّمل خىت ًىضح مخيامال ا س جلشي  اإلاؽاسن ًلذم أن- 3  ِو

فُه،  واللُمت ؤلاًشاداث، لخدلُم الخىبُلُت واإلاماسظاث ،الاكخفادًت لجذواه دساظت مْ مٌى

لُت اإلاالُت ٌ  ولىكذ ا الاحخماعي، اإلاؽشوُ وأزش اإلاعخلبلُت، والدعٍى له في اإلابزو  واكْ ئلى جدٍى

م ِمى ول مهمت وجدذًذ باإلاؽشوُ، اظتهذافه جم الزي والعىق  ِملي،  اإلاؽشوُ في بالفٍش

 خاٌ

ش وخىي اإلاؽاسهين، حّذد  وحذث. ئن اإلاعخلبلُت والخىظْ الخىٍى

ش ًىخب أن- 4 ذ ول ظلُمت، وبلغت حُذ بؽيل الخلٍش ىسه بمالخله ًٍض  ـفدت، 21 ًِ ـو

دخىي  ش ٍو ش، ملخق ـفدت زم اإلاؽشوُ، ِىىان وفيها الغالف ـفدت ِلى الخلٍش  زم الخلٍش

ش ٌعشد  ول حامّخه، ول الىالب اظم ًزهش ول أِاله، اإلازوىسة الّىاـش رلً بّذ الخلٍش

ش، في ئلُه ٌؽير ما ول مؽشفه، مىً الخلٍش ش ًىخب أن ٍو ت، أو الّشبُت باللغت الخلٍش  ؤلاهجليًز

 ظىش معافت ِلى ،( A4 ملاط ،)  Word ووسد بشهامج الخاظب بىاظىت الىخابت وجيىن 

يىن  ، ظىش وهفف  ، الففداث جشكُم مْ ، الاججاهاث حمُْ مً ظم 2.5 الهامؾ كُاط ٍو

ش في اإلاعخخذم الخي ًيىن  أن ِلى ( Traditional Arabic) هى الّشبُت باللغت اإلالذمت الخلاٍس

ش وفي ، 16 ملاط ت باللغت اإلالذمت الخلاٍس  .14 ملاط( TIMES NEW ROMAN) هى ؤلاهجليًز

ش ملخق ًىخب أن- 5 ذ ل للخلٍش شفْ ولمت، 251 ًِ ًٍض  معخلل. ملف في وخذه وٍُ

شاعى أن- 6 ش في ًُ ت باللغت ظخلذم التي الخلاٍس  الّشبُت. باللغت آخش معخخلق ئلافت ؤلاهجليًز

 ووسخت ،Word ملف وسخت وسخخان: اإلاىكْ ِبر منها ًشفْ سفّها اإلاىلىب اإلالفاث ول- 7

 .PDF بفُغت أخشي 

 

 
ا
 املجحمعُة الخدمة مسار :رابعا

 : الحىصُف

ت أو فشد ًلذمها التي الشبدُت غير وألاوؽىت ؤلاظهاماث اإلاجخمُّت بالخذمت ًلفذ  مجمِى

 اإلاجالث وافت في مؽىالجه، نبّ وخل أهذافه،ن بّ وجدلُم اإلاجخمْ جىمُت ئلى وجإدي

 والخّلُمُت. والثلافُت والاحخماُِت الاكخفادًت
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 مً اإلاخخلفت اإلادلي اإلاجخمْ كماًا لخذمت هاجخت واكُّت ججاسب ِشك ئلى اإلاعابلت وتهذف

 الخىُى فىشة ِلى اللاةمت اليؽاواث ئبشاص ِلى اإلاعابلت وحّخمذ والىالباث، الىالب كبل

 الشبدُت. أو ؤلالضامُت اليؽاواث دون  والالتزام، والؽفافُت والخّاون  واإلاؽاسهت

ض وؽش ئلى اإلاعابلت تهذف هما ت الىلبت، بين والخىىعي الاحخماعي الّمل زلافت وحٍّض  كُم وجلٍى

 الىلبت، ًمخلىها التي والىاكاث اللذساث واهدؽاف اإلاجخمُّت، واإلاعإولُت الاحخماعي الخىاـل

 اإلاّاسف ئهعابهم ومداولت اإلادلي، اإلاجخمْ لخذمت أدواسهم بخفُّل اظخغاللها ِلى والّمل

ض الالصمت اإلاخخلفت الخُاجُت واإلاهاساث  اإلاخخلفت. ومإظعاجه اإلادلي اإلاجخمْ مْ الخىاـل لخٍّض

 

 املجحمعُة: الخدمة بمسار الخاصة واملىاصفات الشزوط

 الخدمة مسار في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 : ًلي ما املجحمعُة

ٍهش اإلادلي، اإلاجخمْ كماًا مً أهثر أو كمُت اإلاؽاسهت جخذم أن- 1 دت ِلى أزش لها ٍو  الؽٍش

 اإلاعتهذفت.

 لللُاط. وكابلت واكُّت اإلاؽاسهت جيىن  أن- 2

 ظابلت. فىشة ًِ مىىسة فىشة أو مبخىشة، فىشة وجدمل ئبذاُِت اإلاؽاسهت جيىن  أن- 3

، جىبُلها ًخم أن بذ ل بل فىشة، مجشد اإلاؽاسهت جيىن  أل-4
ً
، وجىزُلها ِملُا

ً
 وبالخفىٍش هخابُا

ش الفىجىغشافي،  الفُذًى. ِبر والخفٍى

  الىالب ًىخب أن- 5
ً
شا ممىه ظلُمت، وبلغت حُذ بؽيل مؽاسهخه ًِ جلٍش  الفىس  ٍو

ذ ول اإلاؽاسهت، لفىشة الّملي الخىبُم جىزم التي الفىجىغشافُت ش ًٍض ىسه بمالخله الخلٍش  ًِ ـو

دخىي  ـفدت، 21 ش ٍو  ـفدت زم الخذمت اإلاجخمُّت، ِىىان وفيها الغالف ـفدت ِلى الخلٍش

ش، ملخق ش ٌعشد زم الخلٍش خه اإلاؽشوُ، وماهُت الّمل، خىت رلً بّذ الخلٍش  وان مىز وجاٍس

 
ً
  جىبُله جم أن ئلى فىشة

ً
 اإلاعتهذفين وجدذًذ ، الاحخماعي اإلاؽشوُ أزش بُان مْ ، ِملُا

 ِمى ول مهمت وجدذًذ ، الّالكت راث البُاهُت والشظىم ؤلاخفاءاث وئسفاق ، باإلاؽشوُ

م  ، مؽشفه ول ، حامّخه ول الىالب اظم ًزهش ول ، اإلاؽاسهين حّذد خاٌ اإلاؽشوُ في بالفٍش

ش في ئلُه ٌؽير ما ول مىً ، الخلٍش ش ًىخب أن ٍو ت أو الّشبُت باللغت الخلٍش  وجيىن  ، ؤلاهجليًز

 بىاظىت الىخابت
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يىن  ، ظىش وهفف ظىش معافت ِلى ،(  A4 ملاط) Word ووسد بشهامجالخاظب   كُاط ٍو

 اإلاعخخذم الخي ًيىن  أن ِلى ، الففداث جشكُم مْ ، الاججاهاث حمُْ مً ظم 2.5 الهامؾ

ش في ش وفي ، 16 ملاط( Traditional Arabic) هى الّشبُت باللغت اإلالذمت الخلاٍس  اإلالذمت الخلاٍس

ت باللغت  .14 ملاط( TIMES NEW ROMAN) هى ؤلاهجليًز

ش ملخق ًىخب أن- 6 ذ ل للخلٍش شفْ ولمت، 251 ًِ ًٍض  معخلل. ملف في وخذه وٍُ

شاعى أن- 7 ش في ًُ ت باللغت ظخلذم التي الخلاٍس  الّشبُت. باللغت آخش معخخلق ئلافت ؤلاهجليًز

 ووسخت ،Word ملف وسخت وسخخان: اإلاىكْ ِبر منها ًشفْ سفّها اإلاىلىب اإلالفاث ول- 8

 . PDF فُغتب أخشي 

 

 
ا
 املجحمع بقضاًا املحعلقة الحىعىٍة ألافالم مسار:  خامسا

 : الحىصُف

 الخلاةم مً هٍم  ِلى ًدخىي  ئر الفّالت؛ الىاكْ مّالجت أظالُب مً الخىِىي  الفُلم ٌّذ

خُت أو الّلمُت ت ألافالم وجخميز الاحخماُِت، أو الخاٍس ٍى  ل بأنها ألافالم مً غيرها ًِ الخِى

 ، وألابدار الذساظاث في ئليها ًشحْ ِلمُت مادة ألاخُان مً هثير في حّخبر بل ، للترفُه جفىْ

ّذ   اإلاّشوفت الىزاةلُت ألافالم أهىاُ أخذ اللفير الخىِىي  الفُلم َو
ً
ّخمذ ، الاظم بهزا ِاإلاُا  َو

ىي  الفُلم  دون  اإلاّلىماث واختزاٌ والترهيز الهذف في والىلىح الذكت ِلى اللفير الخِى

 وؤلابذاُ ، وؤلاكىاُ ، ؤلامخاُ:  الخالُت اإلاّاًير ًدلم أن مً لىجاخه بذ ول ، باإلادخىي  ؤلاخالٌ

. 

ت ئجاخت خالٌ مً الخّلُم وصاسة وتهذف ض ئلى اإلاجاٌ هزا في بالخىافغ للىلبت الفـش  حٍّض

 أفالم ئهخاج في واكاتهم اظخغالٌ ئلى ودفّهم ، والىالباث الىالب لذي وؤلابذاُ الفني الخغ

ت ٍى  اإلاىاهب واهدؽاف ، بأهفعهم ًخخاسونها التي اإلاجخمُّت اإلاؽىالث نبّ حّالج مخميزة جِى

المي الاختراف مجاٌ في الخّلُم في والباخثىن  الىالب ًمخلىها التي والىاكاث  ِام بؽيل ؤلِا

ت وألافالم ٍى  لخل الخّلُم في والباخثين الىالب واكاث واظخغالٌ ، خاؿ بؽيل الخِى

ت مىخبت وجىفير ، الىاكْ أسك ِلى اإلاؽىالث ٍش  وؽش في حعاهم الىلبت ئبذاُ مً ووىُت جفٍى
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 والصخُت والعلىهُت والّلمُت الذًيُت ألاخىاء وجصخُذ ، وجشظُخه اإلاجخمعي الىعي

 . الؽاتّت والاحخماُِت

ت ألافالم أمثلت ومً ٍى ض اإلاخّللت ألافالم اإلاجخمْ: كماًا خل في اإلاعاهمت اللفيرة الخِى  بخٍّض

م، في العاةلين ظلىن وجصخُذ ،والىوً للذًً والىلء الاهخماء كُم  الّاداث وجصخُذ الىٍش

ٌ  في الصخُت غير الماسة  الّامت اإلاشافم ِلى باإلادافٍت اإلاخّللت وألافالم الىّام، جىاو

 رلً. وغير ألاوفاٌ، لذ الّىف وهٍافتها وميافدت

 

 

 

 

 املجحمع: بقضاًا املحعلقة الحىعىٍة ألافالم بمسار الخاصة واملىاصفات الشزوط

 ألافالم مسار في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 : ًلي ما الحىعىٍة

  الفُلم ًىشح أن- 1
ً
ا دمل احخماُِت، أهمُت را مىلِى   فىشة ٍو

ً
ت ٍى لذم كُمت، راث جِى  ٍو

  مدخىي 
ً
 وصخُدت. واكُّت ِلمُت أظغ ِلى والدعاؤلث، الىلاػ ًثير اإلاألىف ًِ مخخلفا

م ًِ البذاًت مىز اإلاؽاهذ اهخمام ِلى ٌعخدىر ًجّله ما الفُلم في ًيىن  أن-2  الفىسة وٍش

 اجخار في الخفىير ِلى اإلاؽاهذ جدفيز ِلى ٌّمل أن ههؼأ مً ًيىن  وأن والفىث، واإلاىلُى

 .الفُلم في اإلاىشوخت اإلاؽاول خل في حعاِذ ِملُت ئحشاءاث

 الصخص ي. سأًه ئبذاء دون  جامت بدُادًت الخلاةم اإلاؽاسن ٌّشك أن- 3

ىي  الفُلم في الىاسدة اإلاّلىماث جخالءم أن-4 ه دون  الىاكْ مْ الخِى  مبالغت. أو حؽٍى

ّت أخيام ًخالف ما ـىجُاجه ول الفُلم ـىس  في ًيىن  أل- 5  وألاهٍمت ؤلاظالمُت الؽَش

ُت   اإلاِش
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ذ ل أن- 6  دكاةم. ظبْ ًِ الفُلم مذة جٍض

 Traditional) الخي هُى ووسد، بشهامج ِلى الّشبُت باللغت واخذة وسكت اإلاؽاسن ًىخب أن- 7

Arabic )، الفىشة (الفُلم جفاـُل مخممىت ، وهفف ظىش معافت ِلى ، 16الخي حجم 

شفْ )واإلاذة ، الفُلم وملخق ، والهذف ، الشةِعت :  وسخخان الالىترووي الىٍام ِبر مىه ٍو

 . PDF بفُغت أخشي  ووسخت ، Word ملف وسخت

 للمإجمش. اإلافاخب اإلاّشك في ظُّشك فاهه الفُلم جششح خاٌ في- 8

 

 

 

 

 

 
ا
 : ورؤي( )حلىل  مسار: سادسا

 : الحىصُف

ٌ  ئًجاد ئلى اإلاعاس يهذف  ًخم والتي اإلاجخمْ ومؽىالث كماًا نلبّ جىبُلُت ِملُت خلى

ْ والبخياس وشخها العابم اإلاعاساث باخذي ورلً الىصاسة كبل مً جدذًذها  الفغيرة واإلاؽاَس

ت وألافالم ٍى  اإلاجخمُّت. والخذمت الخِى

حضمً  فزعين: املسار هذا ٍو

ٌ  جلً مً الهذف ًيىن  أن ورلً :الزبحُة الحطبُقات-أ  ِىاةذ مْ اإلاؽيلت خل هى الخلى

 خالله. مً مادًت

ٌ  جلً مً الهذف ًيىن  أن ورلً الحطىعُة: الحطبُقات-ب  الخىىعي الّمل جىمُت هى الخلى

 به. اللاةمين ِلى حّىد مادًت ِىاةذ أي دون 

 : ثطبُقُة( ورؤي  )حلىل  بمسار الخاصة واملىاصفات الشزوط

ماٌ جخمْ لت بيل الخاـت الؽشوه ئلى اإلاعاس هزا في اإلالذمت ألِا ٌ  مً خل وٍش  الخلى

  اإلازوىسة
ً
 . ظابلا
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 للمإثمز املصاحبة الفعالُات

حضمً ،إلالقاء ألاولى: الفعالُة  هما: فزعين ٍو

 الخطابة: ألاول: الفزع

 الحىصُف:

ض ئلى الفّالُت هزه ِبر الخّلُم وصاسة حععى  والىالباث، الىالب هفىط في الففحى كُمت حٍّض

 اللغِت  ئواس في الخىافغ سوح ئرواء خالٌ مً لذيهم ؤلاللاةُت و الخىابُت اإلاهاساث واظخىؽاف

 لذي الففحى الّشبُت باللغت الخدذر بمعخىي  الشقي ئلى تهذف هما الشفُْ، وألادب الففُدت،

ت كذساجه وجىمُت ، الىالب  جىبُم ِلى اللذسة اهدعاب ِلى وحصجُّه ، والخداوسٍت الخّبيًر

ت اللىاِذ  ؤلاكىاُ ِلى كادسة شخفُت وبىاء ، والىلاػ الخذًث أزىاء ظلُم بؽيل الىدٍى

ش ، والخىابت ؤلاللاء مجاٌ في والىاكاث اإلاىاهب واهدؽاف ، والخفعير  ؤلاللاء مهاساث وجىٍى

ض ، الّشبُت اللغِت  خذمِت  في وؤلاظهام ، اإلاؽاسهين الىالب لذي والخدذر  في خمىسها وحٍّض

 والاحخماُِت الذًيُت باللماًا الاهخمام وحّمُم ، الجامُّت واإلاىخذًاث ، الّلمُت اإلادافل

 . وألاخالكُت

 الخطابة: بفزع الخاصة والضىابط الشزوط

 : ًلي ما الخطابة فعالُة في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 الّشبُت. اللغت بلىاِذ الالتزام- 1

 وحعلعلها. وولىخها ألافياس جىاظم-2

 جلّش. أو جيلف دون  ألاظلىب وحضالت اللفَ بالغت- 3

 مً أو الّشبُت، وألامثاٌ الّشبي والؽّش والعىت اللشآن مً اظدؽهاداث الخىبت جممين- 4

 أخذها.

ٌ  في للمؽاسن الصخص ي الىابْ ًٍهش أن- 5 . جىاو  اإلاىلُى

 اإلالام. ًلخمُه خعبما ـىجه وبلاث في اإلاؽاسن ًىُى أن- 6
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 والجعذ. الُذًً وخشواث الىحه بخّابير اإلاىلُى مْ اإلاؽاسن جفاِل ًٍهش أن- 7

ذ ل أن- 8  دكاةم. ظبْ ًِ الخىبت مذة جٍض

م ًِ الفّالُت هزه في اإلاؽاسهين جشؼُذ ًخم- 9  وشح ِبر الخففُت جخم زم حامّاتهم وٍش

اث   مّذة غير مىلِى
ً
 اإلاإجمش. حلعاث أزىاء ِنها لُخدذر اإلاؽاسن كبل مً معبلا

 اشزحها: الثاوي: الفزع

 الحىصُف:

 ًيىن  ِلمُا مفهىما فُه ٌؽشح ِلمُا، خذًثا اإلاعشح ِلى الىالب ًخدذر أن الفُش بهزا ًلفذ

 خمغ جخجاوص  ل مذة في ومِعش، ومترابي ؼُم بأظلىب ،اإلاخخففين لغير جماما واضٍح  غير

  للجمهىس، اإلافهىم رلً ًىضح بما دكاةم،
ً
 جلذًمي. بّشك رلً في معخُّىا

ش ئلى الفّالُت هزه وتهذف   الىالب جىٍى
ً
 حاهب ئلى اإلاجاٌ، هزا في اإلاىاهب واهدؽاف ئللاةُا

ض  الؽباب. ئبذاِاث ِبر مِعش بأظلىب للجمُْ وئجاختها اإلاّشفت مجخمْ حٍّض

 اشزحها: بفزع الخاصة والضىابط الشزوط

 ما اشزحها() فعالُة في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 ًلي:

  كادس اإلاخدذر ًيىن  أن- 1-
ً
  جىضح مفُذة مّلىمت جلذًم في ؤلابذاُ ِلى ا

ً
. مفهىما

ً
 ِلمُا

 الّشبُت. اللغت بلىاِذ الالتزام- 2-

 وحعلعلها. وولىخها ألافياس جىاظم- 3-

 والجعذ. الُذًً وخشواث الىحه بخّابير اإلاىلُى مْ اإلاؽاسن جفاِل ًٍهش أن- 4-

ذ ل أن- 5-  دكاةم. خمغ ًِ الخذًث مذة جٍض

  الخذًث ًيىن  أن 6-
ً
 أو اِخلادًت لفىشة التروٍج دون  الّلمي، اإلافهىم جىلُذ ِلى مىفبا

 ججاسي. إلاىخج أو ظُاظُت

فمم أن 7- ت وحعخخذم مخلً، بؽيل اإلافاخب الخلذًمي الّشك ًُ  لها، خلفُت الفّالُت هٍى

دم  الّامت. الؽشوه مخالفت ِذم بؽشه اإلادخىي  مً هُى أي ئلافت للمخدذر ٍو

م ًِ الفّالُت هزه في اإلاؽاسهين جشؼُذ ًخم 8-  حلعاث أزىاء الخففُت جخم زم حامّاتهم وٍش

 اإلاإجمش.
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 الفىُة: ألاعمال الثاهُة: الفعالُة

 
ً
ٌ  حصجُْ ألهمُت هٍشا  اإلاىافعت هزه حّلذ الخّلُم ووالباث والب لذي الفىُت واللذساث اإلاُى

ش – الّشبي الخي الخالُت: الفىُت اإلاجالث في ش – الدؽىُلي الشظم – المىتي الخفٍى  الخفٍى

ياجير – الدؽىُلي ً: الفعالُة هذه وثحضمً الشكمي، الفً – الياٍس  مساٍر

يىن  ،العام املسار اث مدذد غير ٍو  اإلاؽاس مً فىُا ِمال فيها اإلاؽاسن ًخخاس بدُث اإلاىلِى

  لها
ً
 الفني. بالّمل والخاـت للمؽاسواث الّامت المىابي وفم ًخخاسه مىلُى أي في ظابلا

اث إلاّالجت ورلً وشخها ًخم مدذدة بلماًا الخاص املسار  كبل مً مىشوخت مىلِى

 .الىصاسة

 الفىُة: ألاعمال ثلك مً كل ثىصُف ًلي وفُما

 :Drawing الخشكُلي الزسم

م ًِ واهذ أداة بأي أزش ئخذار هى اإلاىلم بمّىاه الشظم  ، وان ظىذ أي ِلى السخب وٍش

  هدذر فبالسخب
ً
، ٌعمى أزشا

ً
ىذ سظما ً ِو   الللم جدٍش

ً
 ٌعمى أزش ًدذر الىسق ِلى ِؽىاةُا

 
ً
ٌ  وئرا ، سظما   رلً ظمي" ما ش يء ًِ للخّبير وملفىدة مىٍمت خشهت" ئلى الفّل جدى

ً
 سظما

 
ً
 . الخشهت لخلً هدُجت مّبر ش يء أمامىا حؽيل ألهه ، حؽىُلُا

ّخبر  مشوس بمجشد للُّان وئٌهاسها فىشة أي لدسجُل فىُت وظُلت أظُش الدؽىُلي الشظم َو

اؿ كلم ت الفىشة جلً بلىسة زم ومً الىسق، ِلى – كلم أي أو – الـش  الشظىم مً بمجمِى

ت والذساظاث ٌ  ختى اإلاخىِى ى  التي للفىشة اإلايىهت الّىاـش مً ِىفش ول دساظت ئلى الـى

ٌ  ظىف  مخيامل. فني ِمل ئلى بّذ فُما جخدى

ش مْ هبير خذ ئلى مخالصم الدؽىُلي والشظم  مجاٌ الىكذ هفغ في ولىىه الدؽىُلي، الخفٍى

ت الشظىم أن هى الخالصم ووحه اإلاخّذدة، الفني الخّبير مجالث مً معخلل  ألاولُت الخدميًر

(Sketches )ش للىخت  مجاٌ الدؽىُلي والشظم ، حؽىُلي سظم راتها بدذ هي الدؽىُلي الخفٍى

ُفت فُه جلل والزي اإلاىخمل، الفني للّمل الّام اإلاٍهش خُث مً معخلل  بؽيل اللىن  ٌو

خم ، واضح  واخذ لىن  مً( Tones) دسحاث مً بُنهما وما والفىاجذ الغىامم ئبشاص ِلى الترهيز ٍو
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  أهثر أو ِادة
ً
ُفها ًمىً أخشي  جلىُاث وهىان ، كلُال  الخجمّاث مثل الدؽىُلي الشظم في جٌى

 مخباِذة أؼياٌ في بأهىاِها الخىىه مً الّذًذة وؤلامياهُاث ، والىثُفت اإلاىدؽشة الخىلُىُت

  جخلم حمُّها وهزه ، سفُّت أو ظمُىت ، مدؽابىت أو مخلاوّت ، مخلاسبت أو
ً
ا  مالمغ مً جىِى

 التي العىىح

 ًمىً وغيرها الخلىُاث وهزه ، ألاخشي  الفىُت اإلاجالث بلُت بين ًِ الدؽىُلي الشظم جميز

م ًِ جدلُلها  أكالم أهىاُ حمُْ وهي الدؽىُلي الشظم في الؽاتّت وألادواث الخاماث وٍش

اؿ  ،( Charcoal) الىباحي الفدم وأكالم ، والفالبت اللُىهت بين اإلاخفاوجت ودسحاتها الـش

م ًِ حعخخذم التي العاةلت ألاخباس أهىاُ ومخخلف ؽت وٍش  الفشؼاة أو الفلبت اإلاّذهُت الَش

ادة ، الىاِمت الؽّيراث راث   الدؽىُلي الشظم ًيىن  ما ِو
ً
 أهىاِه بؽتى الىسق ِلى مىفزا

لى   وكلُل ، ومخىظىت ـغيرة معاخاث ِو
ً
 . هبيرة معاخاث ِلى ًيىن  ما مىه حذا

ُف اإلاّاـشة الفىُت الاججاهاث ومً  مثل الدؽىُلي الشظم أِماٌ في حذًذة ِىاـش جٌى

 مْ اوسجامها مشاِاة مْ ألالىان اظخخذام وصٍادة الخىلُفاث، مً هىُى الىسق كفاـاث

 الاظخّماٌ. الؽاتّت وألادواث الخاماث

ز  :Painting الخشكُلي الحصٍى

ش ٌّخبر ُف ِلى ٌّخمذ والزي ، لئلوعان الفني الخّبير أهماه أهم مً الدؽىُلي الخفٍى  جٌى

  ، أظاظُت بففت اللىن 
ً
خُا  ِما ِبر خالله ومً ، اللذم مىز اإلاجاٌ هزا ؤلاوعان ِشف وجاٍس

ذ وكذ ، وأخذار وحماد خُت واةىاث مً خىله  وألادواث الخاماث الّفىس  مش ِلى جىِى

ش الالصمت ذ ألىان وأهمها ، ألالىان ومنها  للخفٍى  ألىاح ِلى والخفىٍش ، Oil Colors الٍض

ش ، Panels Wood الخؽب عخمش ، Canvas اللىب كماػ ِلى والخفٍى  لِؽمل الخىىس  َو

ُت ت ، الؽيل مبىىه جيىن  ما ِادة وهي ، Oil Prush اإلاعخّملت الفشػ هِى  وبش مً ومفىِى

عخّمل ، ـىاُِت ألُاف مً أو الخُل رًل ؼّش أو الجمل ذ َو  Linseed Oil الىخان بزس ٍص

ذ ألىان وجخفُف لخل ٌ  مً مُّىت وعبت مْ الٍض  Pure Terebinthine الىلي التربيخين مدلى

ٌ  أو الّادي التربيخين ٌعخخذم هما ، لؤللىان ومجفف همثبذ  لغعل الىيروظين مدلى

 . ألالىان مً الفشػ وجىٍُف
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مىً ٌ " الفىان" للمفىس  ٍو  البْ بّمها مْ ألالىان خامت مً مخّذدة ئمياهُاث ِلى الخفى

 ٌ مل ، حذًذة أخشي  ألىان ِلى للخفى ٌ  وفىاجذ غىامم ِو  مخخلفت لىهُت دسحاث ِلى للخفى

Tones ،  ٌ  والىثافت والخؽىهت والىّىمت والؽفافُت ألاظىذ مً مخخلفت مٍاهش ِلى والخفى

ُف خالٌ مً اللىهُت ش الخاـت والعياهين الفشػ مً مخّذدة ملاظاث جٌى  مْ ، بالخفٍى

ٌ  اللىن  همُت اخخالف ذ ومدلى  وهزه ، اللىخت ِلى ألخشي  معاخت مً الىخان بزس ٍص

ٌ  وحعاِذ ، Techniques الفىُت بالخلىُاث الّام مٍهشها في حعمى ؤلامياهُاث ى  ما ئلى للـى

شي  بالخعاط ٌعمى  أو الفشؼاة لشباث مً لشبت ول جمثل خُث ، Pectorial Feeling الخفٍى

  العىين
ً
ً مً حضءا ماٌ مً غيرها ًِ الخفىٍش لىخت ًميز مخالخم جيٍى  راث ألاخشي  ألِا

 . البّذًً

 مً هاِم أملغ ظىذ ِلى ومضحه جدميره بّذ فُخم اللىخت ِلى اللىن  لىلْ وباليعبت

 مً والخخلق الاظخّماٌ ولعهىلت ، Palette بالبالُخت ٌعمى بالظدًُ أو ، صحاج أو خؽب

ٌ  ؼفاف وسق مً بالُخاث هىان ألالىان بلاًا ذ أو اللىن  ًمخق ل وخاؿ ِاص  أن هما ، الٍض

ٌ  وجدميره بمضحه ًلىمىن  زم اللىخت ِلى مباؼشة اللىن  ولْ ًماسظىن  الفىاهين بْ  ًِ بمّض

لت في الخاؿ وأظلىبه الفىان ئلى حّىد أخشي  وشق  وهىان ، البالُخت  وألن ، وجلىُاجه ِمله وٍش

ش  أخشي  مىاد مً مفىىِت ألىان فهىان أظاظُت بففت اللىن  ِلى ٌّخمذ الدؽىُلي الخفٍى

لًُ:  مثل اظخخذامها ًخم ّت ولىنها باإلااء جدل ألىان وهي ، Acrylic Colors الاهٍش  الجفاف ظَش

 ، لزلً خاؿ اإلالمغ خؽً خبُبي وسق ِلى وحعخخذم ، Water Colors اإلااةُت وألالىان ،

 
ً
دُت الؽمُّت ألالىان هىان وأخيرا  ًخم ، الىباؼير بحجم أكالم ًِ ِباسة وهي ، الٍض

  اظخخذامها
ً
  ، الىسق ِلى غالبا

ً
 . الخؽب أو ، اللماػ ِلى وكلُال

كاثىري الزسم  : Caricature الكاٍر

ٌ  العاخش، الدصخُص ي الشظم فً هى دىاو ت، وكماًا مىالُْ ٍو  في جبالغ ـىسة في مخىِى

 ٌ  ما، حعم أو شخق ومميزاث خفاةق أو الىبُُّت اإلاالمذ جدٍشف وئٌهاس اإلاىلُى جىاو

ت بهذف ياجير وفً مجالجه. بؽتى الىلذ أو السخٍش  ًفىق  بما الىلذ ِلى اللذسة له الياٍس

ش اإلالالث ، الصخفُت والخلاٍس
ً
ىلم أخُاها  كاٌ وللذ ، (الاختزاٌ فً)اإلاماسظين  مً هثير ِلُه ٍو

ياجير فً ًِ الىلاد أخذ ذ وئهه ، ؼشح ئلى ًدخاج ل الزي الىخُذ الفً ئهه:  الياٍس  هضلي مـش
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ت في الاحخماُِت الّالكاث في اإلاىحىدة والخىاكماث اإلاخغيراث وليل للىاكْ  ألافياس مً مجمِى

مىً ، والشظىم ٌ  همُف أن ٍو  : فىلى

ياجير في ألاظاط لِغ  الهذف وئهما فلي، اإلاخفشحين أو اللشاء ؼفاه ِلى الطخىت سظم الياٍس

  ألارهان. ًِ ٌغُب كذ مما مفاسكاجه وهؽف بىاكّىا، جبفيرها مىه

ياجير وسظامى  وألاؼياٌ بالخىىه ئبذاِهم ًخدذد ول هبير، بامخُاص مبذِىن  فىاهىن  الياٍس

، والطخً للذهؽت اإلاثيرة سظىماتهم في ٌعخخذمىنها التي باأللىان ول ًبخىشونها، التي
ً
 غالبا

 مىاخهم ًبلى الزي الىاكْ، ئصاء البالغت بدعاظُتهم ًشجبي ما ئلى وله رلً ًخجاوص  وئهما

ت الخذط في اإلافمل . واإلاغامشة والسخٍش
ً
 مّا

 

 : Calligraphy العزبي الخط

 ًياد ول وجشازه، ؤلاظالم فىىن  جاج وهى ؤلاظالمُت، للفىىن  ألاولى الشهيزة هى الّشبي الخي

 هفِب فُه الّشبي وللخي ئل رلً غير أو وعُج أو ِماسةٍ  أو هلٍؾ  مً ئظالمي فني ِمل ًىحذ

 اإلاعلمين خُاة في الّشبي للخي اإلاخميزة اإلاياهت هزه جىً ولم مباؼش، غير أو مباؼش بؽيل

بت، ٌاهشة أو مفادفت ولُذة ً خالٌ مً ؤلاظالم بذًً اسجباوه مً ولذث ث وئهما غٍش  جذٍو

م اللشآن  وظلم. ِلُه هللا ـلى للىبي اإلاىهشة والعُىت الىٍش

ذجين، ووىاٍُِت  بجماٌ ًمخاص الّشبي والخشف   اظتهىي  للذ ختى فٍش
ً
 غير الفىاهين مً هثيرا

ً ِلى ملذسجه في الّاإلاُت الفىىن  ظاةش ًِ جفشد الّشبي الخي أن هما اإلاعلمين، ًٍ  جيٍى  ف

 وألاماهً اللفىس  مً وهثيرٍ  اإلاعاحذ في وؽاهذه ما وهزا الىخابت، دوس  ًِ معخلل بزاجه

ت ٌ  مً هثير في ألازٍش  الّالم. دو

 : Digital art الزقمي الفً

  اإلاالُين الّلذًً خالٌ العّىدًت الّشبُت اإلاملىت في الشكمي الفً ٌهش
ً
 جلىُت لىمى مىاهبا

ش آلث واهدؽاس آلالي الخاظب ت ألهذاف ورلً الشكمُت المىتي الخفٍى  فىُت أو ، بدخت ججاٍس

ت لُت ألغشاك أو ، ججاٍس  والخفمُم الىباِت فىىن  جيىن  وسبما ، خاـت ئهخاحُت أو حعٍى

الن   ألاهثر هي وؤلِا
ً
ُفا ش فىىن  وجليها ، الشكمُت للخلىُاث جٌى  والشظم المىتي الخفٍى
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ش ت هخاةجه جٍهش الزي الدؽىُلي والخفٍى ادة ، وغيره ملىي  وسق أو كماػ ِلى مىبِى  ما ِو

ُف ًخم م ًِ الخلىُاث جلً جٌى  ألظغ الالصمت الفىُت باإلمياهُاث ملُئت خاظىبُت بشامج وٍش

ىاـش فت لؤلدواث الخأزيراث أهىاُ ومخخلف ، الفني الّمل ِو  حاهب ئلى ، الخىفُز في اإلاٌى

 والخٍلُل ، والخذسج ، والخىشاس ، واإلاعاخاث ، والخىىه ، ألالىان ًِ أخشي  مخّذدة ئمياهُاث

 . رلً وهدى ، والخىبير والخفغير ، وؤلالافت والخزف ،

ز  : Photography الضىئي الحصٍى

ش  وس  اإلاق ًلىم الّذظت خالٌ فمً اللذًم، الشظم لفً اإلاشادف الفً هى المىتي الخفٍى

ش ِذظخه، خالٌ مً اإلالخلىت اللخٍت في وسه جق بىلْ  ـىس  ئهخاج ِملُت هى والخفٍى

  ن ى جي اإلاىٍش مً اإلاىّىعت فاألؼّت لىةُت؛ جأزيراث بىظاوت
ً
 خعاظت مادة داخل خُال

ّالَج  زم للمىء،
ُ
عمى اإلاىٍش، جمثل ـىسة ِنها فُيخج رلً، بّذ اإلاادة هزه ح ش َو  الخفٍى

 الُىهاهُت، مً مؽخلت( Photography) فىجىغشافي وولمت الفىجىغشافي، بالخفىٍش أًًما المىتي

 بالمىء. الىخابت أو الشظم وحّني

 الفىُة: باألعمال الخاصة واملىاصفات والضىابط الشزوط

 : Drawing الخشكُلي الزسم

 الزسم مجال في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 ًلي: ما الخشكُلي

 الّمل ًيىن  أن  
ً
اؿ، أكالم بخامت الىسق ِلى مىفزا  الخبر أو الفدم، أو الـش

 مجخمّت. الخاماث بهزه أو الفُني،

 كبل  ظم 40 × ظم 30 ًِ ًلل ول، ظم 70 ×ظم 100 الّمل ملاط ًخجاوص  ل أن

 الخأوير.

 ماٌ جيىن  أن  . (مإوشة) مخشحت ألِا

 الىالب ًىخب أن  
ً
فا   ـو

ً
ا ت للخلفُت هٍٍش  ل فُما به اإلاؽاسن للّمل والثلافُت الفىٍش

شفْ ـفدت ًخجاوص   ملف وسخت وسخخان: الالىترووي ِبر الىٍام مىه واخذة، ٍو

Word، بفُغت أخشي  ووسخت PDF. 
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ز  : Painting الخشكُلي الحصٍى

 الحصىٍز مجال في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 : ًلي ما الخشكُلي

 كبل  ظم 40 × ظم 60 ًِ ًلل ول، ظم 70 ×ظم 100 الّمل ملاط ًخجاوص  ل أن

  الخأوير.

 ماٌ جيىن  أن  . (مإوشة) مخشحت ألِا

 الىالب ًىخب أن  
ً
فا   ـو

ً
ا ت للخلفُت هٍٍش  ل فُما به اإلاؽاسن للّمل والثلافُت الفىٍش

شفْ ـفدت ًخجاوص   ملف وسخت وسخخان: الالىترووي ِبر الىٍام مىه واخذة، ٍو

Word، بفُغت أخشي  ووسخت PDF. 

ت للمؽترن:  مالحظة  وئبشاص الفني الّمل لخىفُز اإلاخخلفت والخاماث الىظاةي اخخُاس خٍش

  فىشجه

 

 

 

كاثىري الزسم  : Caricature الكاٍر

 الزسم مجال في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

كاثىري  ًلي: ما الكاٍر

 الّمل ًيىن  أن  
ً
 .الفىشة جىاظب جلىُت أو بخامت مىفزا

 كبل  ظم 30 × ظم 20 ًِ ًلل ول، ظم 50 ×ظم 30 الّمل ملاط ًخجاوص  ل أن

  الخأوير.

 ماٌ جيىن  أن  . (مإوشة) مخشحت ألِا
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 الىالب ًىخب أن  
ً
فا   ـو

ً
ا ت للخلفُت هٍٍش  ل فُما به اإلاؽاسن للّمل والثلافُت الفىٍش

شفْ ـفدت ًخجاوص   ملف وسخت وسخخان: الالىترووي ِبر الىٍام مىه واخذة، ٍو

Word، بفُغت أخشي  ووسخت PDF. 

 

 : Calligraphy العزبي الخط

 العزبي الخط مجال في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 : ًلي ما

 لذي اإلاّشوفت الخللُذًت ألادواث باظخخذام الىالظُيي الخي بلىاِذ الىالب ًلتزم أن 

 الخىاوين.

 ماٌ جلخفش أن  ، اليسخ ، الثلث:  وهي ألاظاظُت الخمعت الخىىه ِلى اإلاؽاسهت ألِا

 . الشكّت ، الذًىاوي ، الفاسس ي

 ظم . 70 × ظم 50 واخذ بملاط الّمل ًيىن  أن 

 الّمل حؽىه ل التي المُلت الخذود في ئل نألابُ الىامغ الىالب ٌعخخذم ل أن 

 . الفني

 ماٌ جيىن  أن  . (مإوشة) مخشحت ألِا

 

 مالحظات:

ت للىالب ، وسق ِلى الخىفُز خٍش ، غير أو مفلٌى  ألاخباس. وألىان أهىاُ بمخخلف مفلٌى

ت للىالب ين أو واخذ هُى هخابت خٍش  الىاخذ. الّمل في الخىىه مً هِى

 للّمل. الّام والخفمُم ًدىاظب بما الهىذظُت أو الىباجُت الضخشفت اظخخذام للىالب ًمىً

ُف خالت في ش في الّشبي الخشف جٌى  اإلاؽاسهت فعخخمْ الشكمي الفً أو الدؽىُلي الخفٍى

 اإلاجالث. هزه مً مجاٌ ول جدىم التي للؽشوه
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 : Digital art الزقمي الفً

 الزقمي الفً مجال في املقدمة املشاركة في ٌشترط للمشاركة العامة بالشزوط الالتزام مع

 : ًلي ما

 مىبُى الّمل ًيىن  أن  
ً
 زابخت. بألىان مىاظبت خامت ِلى ا

 كبل  ظم 60 × ظم 40 ًِ ًلل ول، ظم 70 ×ظم 100 الّمل ملاط ًخجاوص  ل أن

  الخأوير.

 ماٌ جيىن  أن  . (مإوشة) مخشحت ألِا

 الىالب ًىخب أن  
ً
فا   ـو

ً
ا ت للخلفُت هٍٍش  ل فُما به اإلاؽاسن للّمل والثلافُت الفىٍش

شفْ ـفدت ًخجاوص   ملف وسخت وسخخان: الالىترووي ِبر الىٍام مىه واخذة، ٍو

Word، بفُغت أخشي  ووسخت PDF. 

ز  :Photography الضىئي الحصٍى

ش مجاٌ في اإلالذمت اإلاؽاسهت في ٌؽتره للمؽاسهت الّامت بالؽشوه الالتزام مْ  المىتي الخفٍى

 : ًلي ما

 ماٌ جلذم أن ت ألِا ،  ظم 45 × ظم 30 ًِ ًلل ل بملاط مىاظبت خامت ِلى مىبِى

 . ئوؾ(/بُىعل300)ودكت ل جلل ًِ 

 آلالي بالخاظب الفىس  حّالج ل أن . 

 ماٌ جيىن  أن  . (مإوشة) مخشحت ألِا

 الىالب ًىخب أن  
ً
فا   ـو

ً
ا ت للخلفُت هٍٍش  ل فُما به اإلاؽاسن للّمل والثلافُت الفىٍش

شفْ ـفدت ًخجاوص   ملف وسخت وسخخان: الالىترووي ِبر الىٍام مىه واخذة، ٍو

Word، بفُغت أخشي  ووسخت PDF. 


