الدليل اإلرشادي للمؤتمر
العلمي بجامعة الطائف
الفترة من 1440/7/7 -4هـ الموافق 2019/3/14-11م

مقدمة

يسر

جامعة الطائف دعوة طالب و طالبات اجلامعة للمشاركة يف املؤمتر
ضمن جماالت املنافسة املتاحة حيث يسعى هذا املؤمتر إىل نشر ثقافة
اإلبداع والبحث العلمي لدى طالب و طالبات اجلامعة ابإلضافة إىل
خلق بيئة تشجيعية و تنافسية إلاتحة الفرصة للكفاءات العلمية الشابة
لعرض ومناقشة مشاريعهم البحثية وإبداعاهتم املعرفية.

الشروط والضوابط العامة للمشاركة
 -1أن تتفق مجيع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية  ،واألنظمة والتقاليد املرعية .
 -2أن ال يتعارض حمتوى املادة مع أهداف وزارة التعليم العايل وغاايهتا .
 -3أن يكون موضوع املشاركة املقدمة ضمن موضوعات حماور امللتقى وفعالياته .
 -4التقيد ابلشروط والضوابط اخلاصة بكل حمور  ،وبكل فعالية من الفعاليات املصاحبة .
 -5أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب أو الطلبة الذين تقدموا هبا  ،وأن ختلو من أي
ٍ
شيء خيل ابألمانة العلمية أو ينتقص من احلقوق الفكرية لآلخرين .
 -6أن ال تكون املشاركة املقدمة قد مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة علمية أو يف مؤمتر سابق
داخل اململكة أو خارجها  ،أو حصلت على جائزة حملية أو إقليمية أو دولية
 -7أن يكون املشارك من الطلبة املقيَّدين يف اجلامعة هلذا العام اجلامعي احلايل (1440 – 1439هـ)
يف مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس أو املاجستري .
 -8أ -على طلبة البكالوريوس إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة من عميد القبول
بعد متطلبات التخرج .
والتسجيل يوضح فيها أن الطالب مل يكمل ُ
ب -على طلبة الدراسات العليا إرفاق إفادة انتظام أو انتساب للجامعة موقعة من عميد الدراسات
بعد متطلبات التخرج .
بعد  ،ومل يكمل ُ
العليا  ،على أن يوضح هبا أن الطالب مل تتم مناقشة رسالته ُ
ج  -على الطلبة املتخرجني يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1440-1439هـ إرفاق
صورة خمتومة خبتم ( طبق األصل ) لوثيقة التخرج  ،ويف حال أتخر صدور وثيقة التخرج يكتفى إبفادة
إبكمال متطلبات التخرج موقعة من عميد القبول والتسجيل أو عميد الدراسات العليا ،كل فيما خيصه .
 -9إرفاق السرية الذاتية للمشارك مبا ال يزيد عن صفحة واحدة ،مع تضمينها اسم الطالب  ،وختصصه
 ،وقسمه  ،وكليته  ،ومستواه الدراسي  ،وحالته األكادميية  ،وجامعته  ،وهاتفه اجلوال  ،وبريده
االلكرتوين  ،وعنوان مشاركته  ،وحتت أميحور أو فعالية تندرج .
 -10يف حال كون العمل املقدم مشرتكاً بني أكثر من طالب فال بد من إرفاق بيان أبمساء مجيع
املشاركني  ،ونسبة مشاركة كل واحد منهم  ،واجلزء الذي اشرتك به  ،وبيان اسم املشارك الرئيس  ،واسم
انئبه  ،وتوقيع مجيع املشرتكني ابملوافقة على تلك البياانت واملوافقة على املشاركة ابلعمل يف امللتقى .

 -11املوافقة على منوذج اإلقرار من قبل الطالب أو الطالبة  ،الذي سيكون متوفراً يف النظام االلكرتوين
لدى التسجيل .
 -12للطالب املشاركة يف احملاور العلمية ببحثني علميني على األكثر .
 -13يتوىل منسق الكلية مراجعة وتدقيق مجيع املعلومات الشخصية املقدمة من قبل املشارك  ،وقبول أو
رفض املشاركة بناء على صحة املعلومات وتوفر الشروط و رأي جلنة التحكيم اخلاصة ابلكلية ،ويكون
ذلك حتت مسئوليته الشخصية .

تنبيهات
 -1ختضع املشاركات للفحص من قبل متخصصني  ،ومن قبل برانمج متخصص يف االقتباسات العلمية
 ،وستتم حماسبة من يثبت إخالله ابألمانة العلمية  ،أو تعمده خمالفة الشروط  ،وسيحرم من املشاركة يف
امللتقى ،وحيال إىل جلنة التأديب ابجلامعة  ،وستسحب منه اجلائزة يف حال اكتشاف املخالفة بعد إعالن
الفوز .
 -2آخر موعد لتسليم املشاركات من قبل الطلبة  ،هو يوم 1440/6/4هـ املوافق 2018/12/13م.
 -3سيكون من معايري حتكيم املشاركة اليت يشرتك فيها أكثر من طالب مدى املناسبة بني العمل املبذول
يف املشاركة وعدد املشرتكني فيها .
 -4عند قبول املشاركة املشرتكة سيتم استضافة املشارك الرئيس وانئبه فقط .
 -5الطالب اخلريج الفصل الدراسي االول حيق له املشاركة يف امللتقى
 -6سرياعى عند التحكيم واإلعالن عن املرشحني والفائزين وتوزيع اجلوائز إجياد ثالث مسارات  :مسار
للطالب يف مرحلة الدبلوم و مسار للطالب يف مرحلة البكالوريوس و مسار للطالب يف مرحلة
الدراسات العليا  ،علماً أبن الطلبة الذين نوقشت رسائلهم قبل تقدمي املشاركة  ،ومل تصدر واثئق
خترجهم  ،سيعاملون معاملة طالب الدراسات العليا

األبحاث العلمية
توصيف محاور األبحاث العلمية :
يقدم املشارك حبثاً مستوفياً لشروط البحث العلمي وخصائصه  ،يف أي نوع من أنواع العلوم واملعرفة ضمن
احملاور التالية :
احملور األول  :حمور العلوم اإلنسانية  ،ويتضمن علوم الشريعة والثقافة اإلسالمية واآلداب واللغات والرتبية
والعلوم االجتماعية وعلوم اإلدارة واالقتصاد وحنو ذلك .
احملور الثاين  :حمور العلوم األساسية واهلندسية  ،ويتضمن العلوم البحتة واهلندسة وعلوم احلاسب اآليل
والتقنية احليوية والزراعة وحنو ذلك .
احملور الثالث  :حمور العلوم الصحية  ،ويتضمن الطب واجلراحة والعلوم الطبية والصيدلة والتمريض وحنوها
.
وتتضمن األحباث العلمية ما يلي :
 -1األحباث املستقلة .
 -2األوراق العلمية املستخلصة من أحباث املاجستري لطالب الدراسات العليا .
 -3األوراق العلمية املستخلصة من مشاريع التخرج واملشاريع الفصلية لطالب البكالوريوس
.

الشروط والمواصف ات الخاصة باألبحاث العلمية :
● مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف حماور األحباث العلمية ما يلي :
● االلتزام جبميع قواعد البحث العلمي  ،وخباصة ما يتعلق ابإلحالة على املراجع العلمية .
● أن يُكتب البحث ابللغة العربية أو اإلجنليزية  ،مع االلتزام ابلكتابة بلغة سليمة .

● أن يُكتب (غالف للبحث) يكتب فيه  :عنوا ُن البحث واسم الباحث  ،وجامعته  ،ويرفع وحده يف
ملف مستقل .

● أن يكتب ملخص للبحث ال يزيد عن  250كلمة  ،ويتضمن  :املقدمة ومشكلة الدراسة واملنهج
املتبع للدراسة  ،وملخص النتائج  ،وأهم التوصيات  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

● أن ال تزيد صفحات البحث العلمي عن  22صفحة شامل ًة للمراجع واملالحق والفهارس  ،على أن
املشاركة  ،صفحة مستخلص البحث  ،املقدمة
يشتمل على األمور التالية  :صفحة الغالف وهبا عنوان َ

 ،مشكلة الدراسة  ،أهداف الدراسة  ،مواد وطرق البحث  ،املناقشة  ،النتائج والتوصيات  ،اخلالصة
 ،املراجع العلمية  ،الفهارس  ،ويرفع ذلك يف ملف مستقل مع مراعاة أال يتضمن هذا امللف أي

إشارة إىل اسم الطالب أو كليته أو مشرفه حىت يف صفحة الغالف .
● أن يُراعى يف األوراق العلمية اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

● أن تكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، 4Aعلى مسافة سطر ونصف
سطر  ،ويكون قياس اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون
اخلط املستخدم يف البحوث املقدمة ابللغة العربية هو  Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف
البحوث املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو  TIMES NEW ROMANمقاس . 14
● كل امللفات املطلوب رفعها حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة  PDFوتُرفع عرب املوقع .

الفعاليات املصاحبة :
أوالً  :االبتكارات وبراءات االخرتاع :
توصيف الفعالية:
لالبتكارات وبراءات االخرتاع مراحل رئيسة هي:
● املرحلة األوىل ،وهي مرحلة التفكري اليت تنتج "الفكرة" املتميزة اليت يستند إليها املبتكر .
ُ
● املرحلة الثانية  ،وهي مرحلة الفعل اليت تُقدم "املنتج" الذي يتجسد يف حقول التقنية جبهاز يُؤدي
وظيفة مطلوبة  ،أو أسلوب فين حياكي اجلهاز املستهدف صنعه  ،والذي يتمثل يف احلقول اإلنسانية
مبوضوع مكتوب يُعاجل قضية مثرية لالهتمام بطريقة مبتكرة .

● أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة نقل املنتج إىل "السوق" لتعميم الفوائد اليت يُقدمها على من حيتاجها .
ُ
● وتشمل املرحلة الرابعة النتائج  ،ونعين هبا "األثر" الذي يُقدمه املبتكر والعطاء الذي يُسهم فيه .
وميكن للمشاركني تقدمي مشاركاهتم بدءاً من هناية املرحلة الثانية فما بعد  ،مع توضيح املقرتحات اخلاصة
ابملراحل املستقبلية لالبتكار أو االخرتاع .
الشروط واملواصفات اخلاصة بفعالية االبتكارات وبراءات االخرتاع:
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية االبتكارات وبراءات االخرتاع ما
يلي :
● أصالة الفكرة وجدهتا واحتواؤها على حس إبداعي .
● االهتمام ابجلانب التقين للفكرة .
● أن حيمل االبتكار فكرة جديدة  ،أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة .
● أن يكتب الطالب بشكل جيد وبلغة سليمة تقريراً عن مشروع االبتكار ال يزيد مبالحقه وصوره عن
 22صفحة  ،وحيتوي التقرير على صفحة الغالف وفيها عنوان االبتكار أو براءة االخرتاع  ،مث صفحة
ملخص التقرير  ،مث يبدأ التقرير بعد ذلك بفكرة املشروع االبتكاري أو املنتج  ،وهدفه بوضوح ومواده
واستخدامات كل مادة  ،مث منهجية العمل التفصيلية يف املشروع مرتبة على حنو منطقي  ،كما حيتوي

التقرير على الرسومات الالزمة  ،وصورة لنموذج االبتكار ملونة وذات درجة وضوح عالية  ،وميكن أن
يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد )Word
 ،مقاس ، 4Aعلى مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات
 ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية
هو  Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو TIMES
 NEW ROMANمقاس  ، 14مع مراعاة أال يتضمن هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب
أو كليته أو مشرفه حىت يف صفحة الغالف .
● إرفاق براءة االخرتاع من اجلهة املاحنة هلا إن وجدت .
● أن يكتب (غالف للتقرير) وفيه  :عنوا ُن املشاركة  ،واسم املشارك  ،وجامعته  ،ويرفع الغالف وحده
يف ملف مستقل .
● أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  250كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

● أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

● كل امللفات املطلوب رفعها حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة  PDFوتُرفع عرب املوقع .

اثنياً  :رايدة األعمال :
توصيف الفعالية:
هتدف فعالية رايدة األعمال إىل عرض جتارب انجحة أو أفكار رايدية قابلة للتطبيق والتحويل إىل واقع يف
اجملال التجاري أو الصناعي  ،ونشر وتعزيز ثقافة اإلبداع ورايدة االعمال بني الطالب والباحثني يف اجلامعة
 ،واكتشاف املواهب والطاقات الىت ميتلكها الطلبة يف هذا اجملال  ،واستغالهلا وتوظيفها يف حل مشكالت
على أرض الواقع  ،أو تطوير منتجات وخدمات يكون اجملتمع حباجة إليها  ،وتعزيز التواصل مع القطاع
اخلاص  ،وتقوية قيم الرايدة االجتماعية  ،وتطوير خمرجات التعليم العايل  ،وإثراء الساحة األكادميية ،
وتنمية االقتصاد املعريف الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة .
الشروط اخلاصة مبشاريع رايدة االعمال:
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية رايدة األعمال ما يلي :
● أن تكون املشاركة إبداعية  ،وحتمل فكرًة جديد ًة  ،أو فكرًة مطورة لفكرة سابقة .
● أن تكون رايدية ختدم االقتصاد املعريف .
● أن يكون املشروع قابالً للتطبيق والتحويل إىل منوذج عملي قابل للتسويق يف اجملتمع السعودي .
● أن ال يكون املشروع قد حصل على دع ٍم مايل من أي جهة ماحنة .

● أن ال تكون املشاركة جمرد فكرةٍ أو مقرتح  ،بل ال بد من تقدمي تقرير متكامل يوضح خطة العمل
وماهية املشروع ومدى قابليته للتطبيق  ،مع دراسة جلدواه االقتصادية  ،واملقرتحات التطبيقية لتحقيق
اإليرادات  ،والتوقعات املالية والتسويقية املستقبلية  ،وأثر املشروع االجتماعي  ،والوقت املتوقع لتحويل
الفكرة إىل واقع عملي  ،وحتديد السوق املستهدف ابملشروع  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف
املشروع حال تعدد املشاركني .
● أن يكتب التقرير بشكل جيد وبلغة سليمة  ،وال يزيد مبالحقه وصوره عن  22صفحة  ،وحيتوي
التقرير على صفحة الغالف وفيها عنوان االبتكار أو براءة االخرتاع  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث
يسرد التقرير بعد ذلك العناصر املذكورة أعاله  ،وميكن أن يكتب التقرير ابللغة العربية أو اإلجنليزية ،

وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس ، 4Aعلى مسافة سطر ونصف
سطر  ،ويكون قياس اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم الصفحات  ،على أن يكون
اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية هو  Traditional Arabicمقاس  ، 16ويف
التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو TIMES NEW ROMANمقاس  ، 14مع مراعاة
أال يتضمن هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب أو كليته أو مشرفه حىت يف صفحة الغالف .
● أن يكتب (غالف للتقرير) وفيه  :عنوا ُن املشاركة  ،واسم املشارك  ،وكليته  ،ويرفع الغالف وحده يف
ملف مستقل .
● أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  250كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

● أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

● كل امللفات املطلوب رفعها حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة  PDFوتُرفع عرب املوقع .

اثلثاً  :اخلدمة اجملتمعية :
توصيف الفعالية :
يقصد ابخلدمة اجملتمعية 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 .
وهتدف املسابقة إىل عرض جتارب واقعية انجحة خلدمة قضااي 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 هتدف املسابقة إىل نشر وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي والتطوعي بني الطلبة  ،وتقوية قيم التواصل
االجتماعي واملسؤولية اجملتمعية  ،واكتشاف القدرات والطاقات الىت ميتلكها الطلبة  ،والعمل على استغالهلا
بتفعيل أدوارهم خلدمة اجملتمع احمللي  ،وحماولة إكساهبم املعارف واملهارات احلياتية املختلفة الالزمة لتعزيز
التواصل مع اجملتمع احمللي ومؤسساته املختلفة .
الشروط اخلاصة بفعالية اخلدمة اجملتمعية:
مع االلتزام ابلشروط العامة للمشاركة يشرتط يف املشاركة املقدمة يف فعالية اخلدمة اجملتمعية ما يلي :
● أن ختدم املشاركة قضية أو أكثر من قضااي اجملتمع احمللي  ،ويظهر هلا أثر على الشرحية املستهدفة
● أن تكون املشاركة واقعية وقابلة للقياس .
● أن تكون املشاركة إبداعية وحتمل فكرة مبتكرة  ،أو فكرة مطورة عن فكرة سابقة .
● أن ال يزيد عدد الطلبة املشرتكني يف املشروع الواحد عن أربعة .
● أن ال تكون املشاركة جمرد فكرة  ،بل ال بد أن يتم تطبيقها عملياً  ،وتوثيقها كتابياً  ،وابلتصوير
الفوتوغرايف  ،والتصوير عرب الفيديو .
● أن ترسل نسختان من توثيق املشاركة ابلفيديو على فالش ميموري  ،أو  DVDابلصيغ التالية avi.
Mp4 .

● أن يكتب الطالب تقريراً عن مشاركته بشكل جيد وبلغة سليمة  ،ويضمنه الصور الفوتوغرافية اليت
توثق التطبيق العملي لفكرة املشاركة  ،وال يزيد التقرير مبالحقه وصوره عن  22صفحة  ،وحيتوي
التقرير على صفحة الغالف وفيها عنوان اخلدمة اجملتمعية  ،مث صفحة ملخص التقرير  ،مث يسرد التقرير
بعد ذلك خطة العمل  ،وماهية املشروع  ،واترخيه منذ كان فكرًة إىل أن مت تطبيقه عملياً  ،مع بيان
أثر املشروع االجتماعي  ،وحتديد املستهدفني ابملشروع  ،وإرفاق اإلحصاءات والرسوم البيانية ذات
العالقة  ،وحتديد مهمة كل عضو ابلفريق يف املشروع حال تعدد املشاركني  ،وميكن أن يكتب التقرير
ابللغة العربية أو اإلجنليزية  ،وتكون الكتابة بواسطة احلاسب (برانمج وورد  ، )Wordمقاس، 4A
على مسافة سطر ونصف سطر  ،ويكون قياس اهلامش  2.5سم من مجيع االجتاهات  ،مع ترقيم
الصفحات  ،على أن يكون اخلط املستخدم يف التقارير املقدمة ابللغة العربية هو Traditional
 Arabicمقاس  ، 16ويف التقارير املقدمة ابللغة اإلجنليزية هو TIMES NEW
 ROMANمقاس  ، 14مع مراعاة أال يتضمن هذا امللف أي إشارة إىل اسم الطالب أو جامعته
أو مشرفه حىت يف صفحة الغالف .
● أن يكتب (غالف للتقرير) وفيه  :عنوا ُن املشاركة  ،واسم املشارك  ،وكليته  ،ويرفع الغالف وحده يف
ملف مستقل .
● أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن  250كلمة  ،ويُرفع وحده يف ملف مستقل .

● أن يُراعى يف التقارير اليت ستقدم ابللغة اإلجنليزية إضافة مستخلص آخر ابللغة العربية .

● كل امللفات املطلوب رفعها حتفظ بعد االنتهاء من الكتابة بصيغة  PDFوتُرفع عرب املوقع .

املكافآت واجلوائز:
 .1جوائز الطالب الحاصلين على المراكز األولى لكل مسار :
المكافأة
المركز
 5000ريال
المركز األول
 3000ريال
المركز الثاني
 1000ريال
المركز الثالث

