
 

 

 

 

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب       

 العالقات العامة    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـ تصور اللقاء القترح                           

 

 :ـ  مجاالت التسابق  

 *ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*

ابتكارية ـ مسابقة فى االبداع االبتكارى ـ برمجيات ـ دورى علمى ) أبحاث 

 . (قصة خيال علمى ـ فكرة علمية مبتكرة ـ وسيلة تعليمية مبتكرة  ـ

 

  :ـ على هامش اللقاء فى مجاالت ) الصناعات الصغيرة ـ  المعرض العلمى 

 الكترونيات ـ الميكاترونيك ـ الكهرباء ـالطاقة ...... الخ ( .

 أبحاث علمية ابتكارية :ـ  

 تتضمن جهاز لفكرة علمية منفذة أو قابلة التنفيذ فى مجال النانو تكنولوجى .ـ  

 .ـ البحث اليقل عن ثالثة صفحات واليزيد عن عشرة صفحات     

 يكتب على الكمبيوتر بخط واضح . ـ    

 . C.Dـ يقدم البحث من أصل ، صورة ،     

عرض تقديمى للبحث بواسطة ) الداتاشو ( بمدة التتجاوز                               ـ يقوم الطالب بعمل    

 . دقائق ( 5) 

:ـ تتضمن فكرة علمية أو جهاز لفكرة منفذة أو مسابقة فى االبداع االبتكارى    

 قابلة للتنفيذ .

 . (وسائل تعلمية ـ مواقع ـ .....الخ البرمجيات :ـ عمل ) برامج تعلمية ـ    

دورى معلومات علمية ) تحريرى (:ـ فى المجاالت العلمية المختلفة بين طالب   

  طالب ( . 3كليات الجامعة ) يمثل كل كلية عدد 

          الالئحة المنظمة 

اللقاء العلمى الرابع  )

لكليات الجامعة( 

 م2015/2016



صفحات وتقدم من  5صفحات والتزيد عن  3قصة خيال علمى :ـ التقل عن  

 . C.Dأصل ، صورة ،

لجهاز قابل  فكرة علمية مبتكرة ) فكرة لبكرة ( :ـ عبارة عن ورقة تتضمن فكرة 

 للتنفيذ .

وسيلة تعليمية مبتكرة :ـ عبارة عن جهاز أو ماكت تعليمى أو كتاب لتبسيط مادة 

 علمية يتم تدريسها .

 يومان                              5201ديسمبر 

 

 الشروط العامة :ـ  

 *ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*

 

حتى مرحلة الليسانس أو البكالوريس للعام ـ  ان يكون الطالب أو الطالبة من المقيدين فى الكلية 

2015/2016  . 

 

 ـ  كل كلية مسئولة عن توفير أجهزتهاوادواتها وانتاجها للمسابقة والمعرض .

 

 ـ اليمكن أن يشارك الطالبفى أكثر من مجال .

 

 ـ  يشكل نادى العلوم لجان التحكيم لجميعالمسابقات من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

 

 ـ يحصل الطالب الفائزين بالمراكزثالثه االولى على جوائز نقدية .

 

 ـ يحصل ثالثة من السادة مشرفى النشاط بالكليات المتميزين على جوائز نقدية .

 

 ـ تسليم كشوف واستمارات نشاط بأ نشاط بأسماء الطالب السماء الطالب المشاركين واعمالهم 

 

  (قم البطاقة ـ رقم التلفون ـ العنوان ـ وتاريخ الميالد ....الخرمعتمدومختوممن الكلية مبين بها ) 

 

 

 

 

 

 



 

 كشف بأسماء الكليات المشاركة فى المعرض المتنقل
 

 

 التاريخ اليوم الكلية م

 م19/11/2015 الخميس الصيدلة 1

 م22/11/2015 االحد رياض اطفال 2

 م23/11/2015 االثنين االقتصاد 3

 م24/11/2015 الثالثاء االعالم 4

 م25،26/11/2015 االربعاء / الخميس دار العلوم 5

 م29/11/2015 االحد آثار 6

 م30/11/2015 االثنين حاسبات ومعلومات 7

 م1/12/2015 الثالثاء اآلداب 8

 م2/12/2015 االربعاء ربية نوعيةت 9

 م3/12/2015 الخميس الزراعة 10

 م6/12/2015 االحد التمريض 11

 7/11/2015 االثنين العالج الطبيعى 12

 م10/12/2015 الخميس علوم 13

 م13،14،15/12/2015 االحد،االثنين،الثالثاء هندسة 14

 

يتم عرض المنتجات من ) الكترونيات ، صناعات ،...... الخ ( امام الكليات المختلفة 

 على الطالب .مع توزيع بعض الهدايا التى تحمل اسم النشاط وتوزيعها 

 

 مع تحيات العالقات العامة االدارة العامة لرعاية الشباب،،،              

 


