https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-279441.aspx

على هامش فعاليات امللتقى سيتم إطالق مسابقة تفاعلية للمشاركين تحت شعار امللتقى مهارات_تواجه _التحديات
والتي تتماش ى مع سياق امللتقى وتتمحور حول هدفه الجوهري ،وتعكس مدى وعي املشاركين وإدراكهم ألهمية و أثر
التوجيه واإلرشاد املنهي في رحلة البحث عن الوظيفة ،وتأتي هذه املسابقة الجديدة كإضافة نوعية في هذا املجال والذي
يرتقي باملشارك من مجرد املتلقي إلى امللقي أو املساهم في التوعية و إفادة الغير بطريقة إبداعية ومبتكرة إليصال
الهدف بطرقية جاذبة ومحببة ،وذلك في أحد املحاوراملقترحة التالية:
تصميم أفضل بطاقة توعوية تحتوي على رسالة نصية قصيرة (تقدم نصيحة مختصرة وموجهة في مجال
التوجيه واإلرشاد املنهي)

تصميم أفضل كاريكاتير معبر عن سلوك إيجابي أو سلبي أو مقارنة بين االثنين (يقدم كنصيحة مختصرة
وموجهة بأسلوب فني وجاذب في مجال التوجيه واإلرشاد املنهي)

تصميم أفضل شخصية افتراضية (أو كرتونية) مناسبة ومعبرة عن املرشد أو املوجه املنهي وعرضها في نموذج
ً
يوضح املنظور األمامي والجانبي للشخصية ،والتي يمكن استخدامها مستقبال من قبل املركز في نشرات
ورسائل اإلرشاد املنهي


 -1املركزاألول – ( 1300ريال)
 -2املركزالثاني – ( 1000ريال)
 -3املركزالثالث – ( 800ريال)
 -4املركز الرابع – ( 600ريال)
كما سيتم التكريم بجوائزعينية مميزة لعدد إضافي من املشاركات املتميزة حسب ترتيب الفائزين بها

ً
كما سيتم نشر ما يناسب من األعمال الفائزة تكريما لها وألصحابها ولنشر الفائدة املرجوة منها للمستفيدين عبر الوسائط
املختلفة املتاحة



يفتح باب تقديم املشاركات في آخر أيام امللتقى املوافق ليوم الثالثاء 1442/3/17ه وملدة عشرة أيام ليكون أخر يوم
االستالم املشاركات الخميس 1442/3/26ه وذلك عبر الرابط التالي:
https://marz.kau.edu.sa/ShowSurvey_Ar.aspx?SID=175449


 -1أن تتفق جميع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية ،واألنظمة والتقاليد املرعية باململكة العربية
السعودية
 -2أال يخرج موضوع ونوع املشاركة املقدمة عن املحاور الثالث املحددة للمسابقة
 -3يمكن للمشارك أن يوجه موضوع املشاركة ملا يتعلق بظروف جائحة كورونا ومواجهة تحدياتها املؤثرة على التوظيف
والتدريب وتطوير املهارات املهنية
 -4التقيد باملعايير الخاصة بكل محور
 -5أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل املتسابقين الذين تقدموا بها ،وأن تخلو من أي ش يء ينتقص من امللكية
والحقوق الفكرية لآلخرين
ً
 -6في حالة كون العمل املقدم مشتركا بين أكثر من طالب فال بد من إرفاق بيان بأسماء جميع املشاركين بالعمل
 -7يسمح باملشاركة في أكثر من محور لنفس املتسابق بواقع مشاركة واحدة على األكثر في كل محور
 -8تسلم جميع املشاركات كنسخة رقمية عالية الجودة والوضوح من خالل رابط تسليم املشاركات مع تسجيل جميع
معلومات املشاركة


ً
 أن يكون العمل منفذا بطريقة رقمية تناسب الفكرة واإلخراج
 أال يتجاوز عدد كلمات املحتوى النص ي للبطاقة ما يتراوح من  200إلى  400كلمة كحد أقص ى كما يوص ى بأن
ً
ً
يكون مختصرا ومعبرا قدر اإلمكان على غرار (خير الكالم ما قل ودل)
 يمكن أن تحتوي البطاقة باإلضافة إلى النص على خلفية أو صور معبرة عن املحتوى النص ي كما يوص ى بذلك
بالذات إذا كان يعزز إيصال الفكرة والهدف من البطاقة
 أال يقل مقاس العمل عن حجم ورقة  A4وال يزيد عن حجم ورقة A3

ً
ً
ً
ً
 أن يكون العمل مخرجا إخراجا سليما وجيدا من حيث املحتوى النص ي والفني
ً
ً
 أن يكتب املشارك وصفا نظريا للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة،
يوضح ويفصل فيه الرسالة التي تلخصها وتوصلها البطاقة

ً
 أن يتم تصوير نسخة رقمية واضحة وعالية الجودة إذا كان العمل اليدوي وتسليمه إلكترونيا عبر صفحة
تسليم املشاركات
ً
 أن يكون العمل منفذا بخامة يدوية أو تقنية رقمية تناسب الفكرة واإلخراج
 أال يقل مقاس العمل عن حجم ورقة  A4وال يزيد عن حجم ورقة A3
ً
ً
ً
ً
 أن يكون العمل مخرجا إخراجا سليما وجيدا من حيث املحتوى النص ي والفني
ً
ً
 أن يكتب املشارك وصفا نظريا للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة،
يوضح فيها عنوان العمل ،ومفهومه ،وهدفه
ً
ً
 أن يتم تصوير نسخة رقمية واضحة وعالية الجودة إذا كان العمل يدويا وتسليمه إلكترونيا عبر صفحة
تسليم املشاركات

 أن تكون الشخصية افتراضية (أو كرتونية) مناسبة ومعبرة عن املرشد أو املوجه املنهي ويمكن أن تكون وهمية
ً
أو رمزية لجماد مثال يبدو كشخصية تفاعلية ومالئمة لتمثيل دور االرشاد املنهي
ً
ً
 يمكن رسم الشخصية يدويا أو رقميا بصيغة ثنائية األبعاد  2Dأو ثالثية األبعاد 3D
 أن تعرض الشخصية في نموذج يوضح منظورين (على األقل) ويجب أن يتضمن املنظورين األمامي والجانبي
لنفس الشخصية في نفس الصفحة أو في عدة صفحات
ً
 أن يكون العمل منفذا بخامة يدوية أو تقنية رقمية تناسب الفكرة واإلخراج
 أال يقل مقاس العمل عن حجم ورقة  A4وال يزيد عن حجم ورقة  A3لكل صفحة
ً
ً
ً
ً
 أن يكون العمل مخرجا إخراجا جيدا ومكتمال من الناحية الفنية
ً
ً
 أن يكتب املشارك وصفا نظريا للخلفية الفكرية والثقافية للعمل املشارك به فيما ال يتجاوز صفحة واحدة،
يوضح فيها عنوان العمل ،ومفهومه ،وهدفه ،ارتباط الشخصية املختارة
ً
ً
 أن يتم تصوير نسخة رقمية واضحة وعالية الجودة إذا كان العمل يدويا وتسليمه إلكترونيا عبر صفحة
تسليم املشاركات

