احملور اخلامس:
األفالم التوعوية

يعد الفيلم التوعوي الرتبوية من أساليب املعاجة الفعالة للواقع؛ إذ حيتوي على كمٍ من احلقائق العلمية أو التارخيية أو
االجتماعية ،وتتميز األفالم التوعوية عن غريها من األفالم أحيانا بأنها ال تصنع للرتفيه ،بل تع د مادة علمية يرجع إليها يف
الدراسات واألحباث ،وقد يعد الفيلم التوعوي القصري أحد أنواع األفالم الوثائقية املعروفة عامليا بهذا االسم ،ويعتمد الفيلم
التوعوي القصري على الدقة والوضوح يف اهلدف ،والرتكيز واختزال املعلومات دون اإلخالل باحملتوى ،وال بد لنجاحه من حتقيق

املعايري التالية :اإلمتاع ،واإلقناع ،واإلبداع.
وتهدف عمادة شؤون الطالب وأمانة امللتقى العلمي من خالل هذه املسابقة إىل إتاحة الفرصة للطلبة بالتنافس يف هذا اجملال
إىل تعزيز احلس الفين واإلبداعي لدى الطالب ،ودفعهم إىل استغالل طاقاتهم يف إنتاج أفالم توعوية أو علمية وثائقية أو
تربوية متميزة تعاجل بعض املشكالت العلمية أو الثقافية أو الرتبوية أو اجملتمعية اليت خيتارونها بأنفسهم ،واكتشاف املواهب
والطاقات اليت ميتلكها الطالب يف جمال االحرتاف اإلعالمي بشكل عام ،واألفالم التوعوية الرتبوية االجتماعية بشكل خاص،
واستغالل طاقات الطالب والباحثني يف التعليم حلل املشكالت على أرض الواقع ،وتوفري مكتبة تصويرية من إبداع الطلبة
تساهم يف نشر الوعي اجملتمعي وترسيخه ،وتصحيح األخطاء الدينية والعلمية والسلوكية والصحية واالجتماعية الشائعة.
ومن أمثلة األفالم التوعوية القصرية املساهمة يف حل قضايا اجملتمع :األفالم املتعلقة بتعزيز قيم االنتماء والوالء للدين
والوطن ،وتصحيح سلوك السائقني يف الطريق ،وتصحيح العادات الضارة غري الصحية يف تناول الطعام ،واألفالم املتعلقة
باحملافظة على املرافق العامة ونظافتها ،ومكافحة العنف ضد األطفال ،واألفالم اليت تعاجل القضايا األخالقية والسلوكية
لدى الناس واجملتمع ،وغري ذلك.

ويشمل هذا احملور ثالث مسارات هي:
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 الشروط والضوابط الفنية اخلاصة مبحور األفالم التوعوية:
 .1االلتزام بالشروط والضوابط العامة احملددة للملتقى العلمي واملذكورة بهذا الدليل.
 .2أن يطرح الفيلم موضوعاً يعاجل احلس الوطين والوالء والطاعة لولي األمر ،أو يعاجل القضايا الشبابية املعاصرة ،أو يتطرق
إىل استخدام اجوانب التقنية واملعلوماتية وتوظيفها يف احلياة اليومية ،وأن حيمل الفيلم فكرة توعوية ذات قيمة ،ويقدم
حمتوى خمتلفا عن املألوف يثري النقاش والتساؤالت ،على أسس علمية واقعية وصحيحة.
 .3أن يكون يف الفيلم ما جيعله يستحوذ على اهتمام املشاهد منذ البداية عن طريق الصورة واملوضوع والصوت والتمثيل ،وأن يكون
من شأنه أن يعمل على حتفيز املشاهد على التفكري يف اختاذ إجراءات عملية تساعد يف حل املشكالت املطروحة يف الفيلم.
 .4أن يعرض املشارك احلقائق حبيادية تامة دون إبداء رأيه الشخصي.
 .5أن تتالءم املعلومات الواردة يف الفيلم التوعوي مع الواقع دون تشويه أو مبالغة.
 .6أال يكون يف صور الفيلم وال الصوتيات ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية.
 .7أال تزيد مدة الفيلم عن مخس دقائق.
 .8يف حال ترشح الفيلم فإنه سيعرض يف معرض امللتقى العلمي.
 .9أن يكون الفيلم من عمل الطالب أو جمموعة من طالب اجامعة ،وال يكون فيلماً منسوخاً من أحد املواقع االلكرتونية ،وإن ثبت
غري ذلك فستلغى املشاركة.
 .11أال يكون الفيلم قد متت املشاركة به يف إحدى املسابقات املخصصة لألفالم وحصل على جائزة حملية أو إقليمية أو دولية ،وإن
شارك به ومل يفز يف أي مسابقة ومل حيصل على جائزة فيمكن املشاركة به يف امللتقى العلمي.
 .11لعمادة شؤون الطالب وأمانة امللتقى العلمي احلق يف نشر الفيلم على مواقعها االلكرتونية املختلفة ،إال إذا رفض الطالب ذلك،
وقدم مربراً مقنعاً.
 .12أن يقدم الطالب أو الفريق تقرير باللغة العربية عن الفيلم يشمل الغالف (عنوان املشاركة ،واملسار املقدمة فيه ،وبيانات
املشاركني ،والكلية ،واملدينة ،واسم املشرف إن وجد) ،وفكرة الفيلم وعناصره وأال يزيد التقرير عن  3أورق ويتم كتابة
التقرير بواسطة احلاسب )برنامج وورد  ،( Wordومقاس الورقة  ، A4على مسافة سطر ونصف سطر ،ويكون قياس
اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات ،مع ترقيم الصفحات يف منتصف الصفحة باألسفل ،واخلط املستخدم يف اللغة العربية
هو  Traditional Arabicومقاس اخلط هو . 16
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