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 العلمي امللتقى يف للمشاركات العامة والضوابط الشروط: 

 .ةالسعودي العربية اململكة يف عاةراملا والتقاليد واألنظمة اإلسالمية، امواألحك والقيم املبادئ مع املشاركات تتفق أن .1

 .وغاياتها اجلامعة وأ اململكة أهداف مع املادة حمتوى يتعارض أال .2

 .التنظيمي الدليل هذا يف حملددةا احملاور ضمن املقدمة املشاركة موضوع يكون أن .3

 تصرحيًا أو تلميحًا. ،خاصة أو حكومية إدارة أو مؤسسة أو معينة شخصية إىل بسوء اإلشارة أو التعرض عدم .4

 .حمور بكل اخلاصة والضوابط بالشروط التقيد .5

 أو لميةالع باألمانة خيلي شيء أي من ختلو وأن بها، تقدموا الذين الطالب أو بالطال وعمل فكر من املقدمة املشاركة تكون أن .6

 .لآلخرين فنيةال أو الثقافية أو الفكرية احلقوق من ينتقص

 وأ جلامعةا داخل علمية مسابقة يف أو ةعلمي جملة أي يف للنشر قبلت أو شرهان مت قد للمنافسة املقدمة املشاركة تكون أال .7

 .دولية أو إقليمية أو حملية جائزة على حصلت أو خارجها، أو اململكة

تظمًا أو من أو الدبلوم أو البكالوريوس رحلةم يف عبدالعزيز، بن سطام األمري امعةج يف املقيَّدين الطلبة من املشارك يكون أن .8

 .العلمي امللتقى فيه ُيقام الذي لعامل األول الدراسي الفصل خرجيي من أو منتسبًا،

عيًا ربا يكتب وكذلك الوطنية، اهلوية يف مسجل هو ملا مطابقا االسم كتابة تموي امللتقى يف املشاركة متطلبات مجيع تسليم .9

 .التطوعية املبادرات أو األعمال ريادة أو االبتكار أو يالعلم املشروع تقرير أو البحث غالف صفحة على

 وذلك ،(اآليبانبالطالب ) اخلاص الكامل البنكي احلساب رقم يوضح لذيا البنكي، احلساب بطاقة من صورة الطالب حيضر .11

 ملكةامل يف احمللية البنوك أحد يف نكيب حساب مشارك طالب لكل يكون أن ّدفالب وعليه فوزه، حال للطالب اجلائزة لتحويل

 .السعودية العربية

 مللتقى،ا منسق من وتوقع تطبع ثم باليد، توليس إلكرتونيًا الطالب قبل من اعيةاجلم أو الفردية البيانات استمارة تعبئة يتم .11

 مع (ميموري فالش) إلكرتونية ذاكرة يف حتفظ ثم إف، دي بي بصيغة إسكانر جهاز بواسطة تصور ثم الكلية ختم عليها ويوضع

 العامة والضوابط الشروط

 يالعلم امللتقى يف للمشاركات
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 ذلك لك يرسل ثم العلمي، للملتقى لكليةا من املقدمة املشاركات حصر مناذجو البنكي احلساب بطاقة وصورة الطالب مشاركات

 .الكلية عميد من خطاب مع طالب،ال شؤون عمادة يف العلمي امللتقى أمانة إىل

 يةالشخص املعلومات مجيع وتدقيق راجعةم ويتوىل باملشاركة، املتعلقة لضوابطوا الشروط كافة بالكلية امللتقى منسق يطابق .12

 .أوراق نم بها يتعلق ما أو باملشاركات تعلقةم قصور أو نواقص أية املنسق ويتحمل للمشارك،

 تدخل ولن رفضها، سيتم حمور كل يف املذكورة اخلاصة الشروط أو لعامةا والضوابط الشروط عليها تنطبق ال مشاركة أي .13

 .الطالب ؤونش عمادة يف العلنية العروض أو العلمي التحكيم

 ةمرحل يف منتسبون أو منتظمون شاركونامل الطالب بأن منها إقرار الطالب شؤون عمادة إىل طالبها مشاركات الكلية إرسال .14

 جيب ي،العلم امللتقى به ُيعقد الذي لعامل األول الدراسي الفصل من خريج شاركةم حالة ويف بالكلية الدبلوم أو البكالوريوس

 .ذلك بتثُي ما تقديم

 .جمموعة معيها أو مشاركًا ، سواء كان منفردًا ف فقط مبشاركتني ررةاملق املسابقات مجيع يف يشارك أن للطالب حيق .15

 مليدانيةا املشاريع مسار عدا ما ونائبه، فريقال رئيس فيهم مبا طالب أربعة لفريقا عدد يتعدى أال جيب اجلماعية املشاركات يف .16

 .أقصى كحد طالب 11 عدد الواحد وعاملشر يف يشرتك أن فيمكن التطوعية للمبادرات

 ملشرتكنيا وعدد املشاركة يف املبذول العمل بني املناسبة مدى طالب من أكثر يهاف يشرتك اليت املشاركة حتكيم معايري من سيكون .17

 .فيها

 االجنليزية باللغة ليتا املشاركات أما أقصى، كحد ٪ 21 بها االقتباس نسبة اليتو العربية باللغة اليت باملشاركات فقط يسمح .18

 وسرتفض قتباسات،اال برنامج على العلمية اتاملشارك فحص بعد وذلك أقصى كحد ٪ 25 االقتباس نسبة كانت إذا بها فيسمح

 .لعلنيةا والعروض العلمي التحكيم تدخل ولن ذلك، من أكثر اقتباس نسبة بها اليت املشاركة

 وستتم األحباث، يف العلمية اساتاالقتب يف متخصص برنامج قبل ومن ،ومتخصصني حمكمني قبل من للفحص املشاركات ختضع .19

 إىل لوحيا العمادة، مسابقات يف ملشاركةا من وسيحرم الشروط، خمالفة تعمده وأ العلمية، باألمانة إخالله يثبت من حماسبة

 .اجلامعةب العلمي امللتقى يف املشاركة وزف إعالن بعد املخالفة اكتشاف حال يف اجلائزة منه وستسحب باجلامعة، التأديب جلنة

 فيةثقا علمية جلان وحتكيمها ملسابقاتا لوضع املشكلة فاللجان الطالب، يهاف يشارك مسابقة أية نتائج على االعرتاض عدم .21

 .الطالب شؤون عمادة من جلنة قبل من النتائج وتراجع ،الثقايف العلمي التحكيم يف خربة وذوي متخصصة،

 .للعمادة ب ستكون ملكًاالطال شؤون وعمادة العلمي امللتقى ةألمان تقدم اليت العلمية واللوحات البوسرتات .21


