
مهرجان 
القصير العلم الفيلم 

األول بكلية العلوم



  احةمت والعلوم املعارف لجعل املستمر العمل يف الجامعة دور يكُمن

 الفكرية ميةالتن يف املجتمع مشاركة املتعددة مسؤولياتها وضمن للجميع،

 األفراد بجذ عىل يعمل تعليمي نشاط طريق عن واملعرفة، الثقافة ونقل

 ؤيةر  أهداف تحقيق يف للمساهمة املعرفة نرش عرب الجامعة خارج من

.2030 اململكة

)يتبع(مقدمــــــة 



 تيوال الجامعة أسوار داخل املوجودة والكفاءات بالقدرات وإمياناً 

 لتشكيل دمته التي األنشطة من مسبوقة غري آفاق إرتياد إىل تتوق

      امعةالج مدير معايل موافقة متت متطور، بأسلوب التنمية مسار

.صريالق العلمي للفيلم سنوي مهرجان إقامة عىل العمر بدران .د.أ

مقدمــــــة



  رفع ة،العلمي األمية من للحد :تهدف سنوية إحتفالية هو املهرجان

 تحقيق ة،املعارص  والبيئية والتكنولوجية العلمية بالقضايا الوعي

  ويةسن تنافسية مسابقة إقامة طريق عن وذلك املعرفة مجتمع

.العلوم كلية وطالبات لطالب خاصة

التعريف بالمهرجان



 منافس وينإلكرت  مبحتوى املشاركة طريق عن الثقايف الحضور تعزيز •

.الحياة جودة تحسني يف يساهم املجتمع يف

.العلمية األمية عىل القضاء •

.للجامعة اإللكرتوين الرقمي املحتوى إثراء •

)يتبع(أهداف المهرجان 



.مبسطة صورةب اإللكرتوين التعليم مقررات يف املفاهيم بعض توضيح •

 وتصميم إعداد كيفية يف )ة(الطالب ومهارات مواهب اكتشاف •

  سقف رفع إىل باإلضافة القصرية علملية األفالم وإخراج وتنفيذ

.التعليمية العملية متطلبات كأحد اإلستيعابية القدرات

أهداف المهرجان



.سعودي ريال 7000 :األوىل الجائزة •

.سعودي ريال 5000 :الثانية الجائزة •

.سعودي ريال 3000 :الثالثة الجائزة •

جوائز المسابقة



.العلوم كلية طالبات أو طالب من املتقدم يكون أن •

 أو يةعلم فكرة أو نظرية رشح إىل ويهدف علمياً  الفيلم يكون أن •

.املجتمع خدمة أو الصحة أو بالبيئة متعلقة ظاهرة

)يتبع(شروط المسابقة 



.العلمي املحتوى وصحة باألصالة املشاركة تتسم أن •

.كلمة 500 – 300 حدود يف الفكرة عن ملخص تقديم يتم أن •

 MP4 بصيغة أقىص كحد دقائق 10 – 5 من الفيلم مدة ترتواح أن •

.ميغابايت 100 أقىص وبحد

شروط المسابقة



    هـ 1441-6-29 األحد يوم من املشاركات استقبال بدأ

    هـ 1441-7-29 الثالثاء يوم حتى م 2020-2-23 املوافق

.م 2020-3-24 املوافق

استقبال المشاركات



ل المشاركة ط تحم را



 انطباق دىم ومعرفة مبدئياً  فرزها سيتم املشاركات استقبال مبجرد •

.للرشوط مطابق الغري واستبعاد عليها املسابقة رشوط

.لذلك صصةمخ لجنة طريق عن وفنياً  علمياً  املشاركات تقييم سيتم •

.زهمجوائ الستالم الفائزين مع والتواصل النتائج إعالن سيتم •

إجراءات إعالن  النتائج



.العلمية املادة محتوى جودة/أصالة/مضمون/أهمية •

.املعلومة توصيل يف املستخدم العلمي األسلوب •

.الفكرة ووضوح تسلسل •

.املقدمة املعلومات صحة •

أمور علمية يجب مراعاتها



.)السيناريو( النص •

.األداء •

.اإلخراج •

.الفني واالبتكار الفنية الجودة •

أمور فنية يجب مراعاتها




