احملور الرابع:
املبادرات التطوعية

ُيقصد باملبادرات التطوعية اإلسهامات واألنشطة غري الرحبية اليت يقدمها فرد أو جمموعة وتؤدي إىل تنمية
اجملتمع وحتقيق بعض أهدافه ،وحل بعض مشكالته ،يف كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتعليمية .تهدف املسابقة إىل عرض جتارب واقعية ناجحة خلدمة قضايا اجملتمع احمللي املختلفة من قبل
الطالب والطالبات ،وتعتمد املسابقة على إبراز النشاطات القائمة على فكرة التطوع واملشاركة والتعاون
والشفافية وااللتزام ،دون النشاطات اإللزامية أو الرحبية .كما تهدف املسابقة إىل نشر وتعزيز ثقافة العمل
االجتماعي والتطوعي بني الطلبة ،وتقوية قيم التواصل االجتماعي واملسؤولية اجملتمعية ،واكتشاف القدرات
والطاقات اليت ميتلكها الطلبة ،والعمل على استغالهلا بتفعيل أدوارهم خلدمة اجملتمع احمللي ،وحماولة
إكسابهم املعارف واملهارات احلياتية املختلفة الالزمة لتعزيز التواصل مع اجملتمع احمللي ومؤسساته املختلفة.
ويشمل هذا احملور مسارين هما:

املشاريع امليدانية للمبادرات التطوعية

األفكار الريادية للمبادرات التطوعية
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 الشروط والضوابط الفنية اخلاصة مبحور املبادرات التطوعية:
 .1االلتزام بالشروط والضوابط العامة احملددة للملتقى العلمي واملذكورة بهذا الدليل.
 .2أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضايا اجملتمع احمللي ،ويظهر هل ا أثر على الشرةحة املستهدفة.
 .3أن تكون املشاركة واقعية وقابلة للقياس (ومت تنفيذها بالنسبة للمشاريع امليدانية للمبادرات التطوعية).
 .4أن تكون املشاركة إبداعية وحتمل فكرة مبتكرة ،أو ف كرة مطورة عن فكرة سابقة.
 .5يف حالة املشاركة يف مسار املشاريع امليدانية للمبادرات التطوعية ،جيب:
أ) أال تكون املشاركة جمرد فكرة ،بل ال بد أن يتم تطبيقها عمليا  ،وتوثيقها كتابياً ،والتصويرفيديو.
ب) تقديم نسخة من توثيق املشاركة بالفيديو على فالش ميموري ،أو  DVDبأي صيغة من صيغ الفيديو ،ويفضل عمل مونتاج ةحوي شرح اً مفصالً
عن املشروع  ،وال يتعدى الفيلم  5مخس دقائق فقط.
ج) يتم تقديم تقرير جيد ومتكامل ،وبلغة عربية سليمة ،و يتضمن الصور الفوتوغرافية اليت توثق التطبيق العملي لفكرة املشاركة ،وال يزيد
التقرير مبالحقه وصوره عن  22صفحة ،وةحتوي التقرير على صفحة الغالف الكاملة (عنوان املشاركة ،واسم الطالب ،والكلية ،واملدينة،
واسم املشرف إن وجد) ،ثم الصفحة الثانية صفحة الغالف العادية وفيها فقط عنوان املشاركة ،ث م صفحة ملخص التقرير ال يزيد عن  252كلمة،
ثم يسرد التقرير بعد ذلك خطة العمل  ،وماهية املشروع ،وأهدافه ،وتارخيه منذ أن كان فكرة إىل أن مت تطبيقه عمليا ،مع بيان أثر املش
روع االجتماعي ،وحتديد املستهدفني باملشروع ،وإرفاق اإلحصاءات والرسوم البيانية ذات العالقة ،وحتديد مهمة كل عضو بالفريق يف املشروع
حال تعدد املشاركني ،مع مراعاة أال يتضمن حمتوى التقرير أي إشارة إىل اسم الطالب أو الطالب أو كلياتهم أو مشرف املشروع غري ما دون يف
صفحة الغالف الكاملة.
 .6ويف حالة املشاركة يف مسار األفكار الريادية للمبادرات التطوعية ،جيب:
أ) أن تكون املقرتحات متكاملة من مجيع اجلوانب ،مثل :الرؤى واألهداف وخطة التنفيذ وفريق العمل وامليزانيات وغري ذلك.
ب) ال يشرتط أن تكون الفكرة قد مت تطبيقها على أرض الواقع ،ويكتفي باألفكار واملقرتحات الريادية.
ج) يتم تقديم تقرير جيد ومتكامل ،وبلغة عربية سليمة ،و ال يزيد التقرير مبالحقه وصوره عن  22صفحة،وةحتوي التقرير على صفحة الغالف
الكاملة (عنوان املشاركة ،واسم الطالب ،والكلية ،واملدينة ،واسم املشرف إن وجد) ،ثم الصفح ة الثانية صفحة الغالف العادية وفيها فقط
عنوان املشاركة ،ثم صفحة ملخص التقرير ال يزيد ع ن  252كلمة ،ثم يسرد التقرير بعد ذلك خطة العمل  ،وماهية املشروع ،وأهدافه ،وتاريخ
الفكرة إذا كانت تطوير لفكرة سابقة ،مع بيان أثر املشروع االجتماعي ،وحتديد املستهدفني باملشروع ،وإرفاق اإلحصاءات والرسوم البيانية
املتوقعة ،وحتديد مهمة كل عضو بالفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني إذا مت االنتقال ملرحلة التنفيذ ،وامليزانية التقريبية للتنفيذ ،مع
مراعاة أال يتضمن حمتوى التقرير أي إشارة إىل اسم الطالب أو الطالب أو كلياتهم أو مشرف املشروع غري ما دون يف صفحة الغالف الكاملة.
 .7أن تكون الكتابة 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
 .8يعد الطالب بوسرتاً أو ملصقاً علمياً أو لوحة مقاس  122ارتفاع يف  72عرض ،ةحوي ملخصاً كامالً عن املشروع مع الصور واإلحصاءات البيانية وغري
ذلك ،ويسلم إىل أمانة امللتقى العلمي بعمادة شؤون الطالب يدوياً يف التاريخ احملدد وذلك لعرضه يف امللتقى العلمي على مستوى الكلية واجلامعة.
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