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الضوابط والشروط العامة
تقتصر المنافسة على طالب وطالبات جامعة نجران المنتظمين في مرحلة البكالوريوس، الدبلوم

التقيد بالضوابط العامة للمشاركة في األولمبياد والشروط الخاصة لكل مجال من المجاالت

يلتزم المشارك/ـة بالحضور قبل الموعد المحدد للمنافسة مع احضار البطاقة الجامعية أو ما يثبت االنتظام في الجامعة

  ال يحق ألي طالب/ـة إرسال المشاركة مباشرة إلى الجهة المنظمة، ويتم تسجيل المشاركين عن طريق منصة األولمبياد
 منسق/ـة األولمبياد بالكلية المشاركة )مشرف النشاط بالكلية(، وترسل إلى عمادة شؤون الطالب بجامعة نجران في

الوقت المحدد وعبر الوسائل التي تحددها العمادة ويتم اعتمادها من قبل اللجنة

قرار لجنة التحكيم ملزم لجميع المشاركين في األولمبياد الثقافي

يمكن أن تحجب جائزة أي مركز في أحد المجاالت إذا كانت المشاركة ال ترقى إلى مستوى المنافسة

 أن يلتزم المشاركون بتعاليم الدين اإلسالمي وقيمه ومبادئه، والتقيد بالضوابط األكاديمية والجامعية والقانونية
واألعراف المعمول بها

 أن يكون العمل من إنتاج الطالب/ـة، وتستبعد أي مشاركة منتحلة كليا أو جزئيا إال ما كان إدراجا يخدم النص والفكرة
ويشار اليه في موضعه

يحق لعمادة شؤون الطالب االحتفاظ بجميع األعمال والمشاركات الفائزة

 يحق لعمادة شؤون الطالب تسجيل وعرض جميع األعمال والمشاركات أمام الجمهور في مواقع النشر والتواصل
االجتماعي ونشرها في تقارير ومطبوعات الجامعة مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ألصحابها

 أال تكون األعمال والمشاركات المقدمة قد تم نشرها سابقا أو حصلت على جوائز محلية وإقليمية او دولية ويستثنى
من ذلك جوائز اللقاءات والمسابقات التي أقيمت ونظمت داخل كلية الطالب

 أن يكون المشارك/ـة قد حصل على جميع الموافقات الخاصة باألشخاص والممتلكات الخاصة الموجودة والمستخدمة  
في مشاركته، تسمح للمشارك باستخدامها ونشرها في التقارير والمعارض والمطبوعات

 أن يتعهد المشارك/ـة بملكية األعمال التي سيشارك بها وأنه المالك لكافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة
 بالمشاركات، وإذا ثبت خالف ذلك تحجب عنه الجائزة في حال فوزه ويتحمل ما يترتب على ذلك من عقوبات

قانونية، وال تتحمل الجهة المنظمة أي تبعات تتعلق بالمشاركة، وتتحملها الجهة المتقدمة بالمشاركة
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مواعيد مهمة
  يقام األولمبياد خالل الفترة من يوم  األحد الموافق 15-6-1441هـ

إلى يوم األربعاء الموافق 25-6-1441هـ

 آخر موعد للتسجيل عبر المنصة واعتمادها وإرسال األعمال
يوم الخميس 5-6-1441هـ

إصدار الجدول الزمني للفعاليات يوم األحد 1-6-1441هـ

الحفل الختامي والتتويج صباح يوم اإلثنين 30-6-1441هـ

1

2

3

4

مسارات فرع حفظ القرآن الكريم
  1- القرآن الكريم كامال  مع تفسير غريب القرآن من كتاب )وجه النهار( للدكتور عبدالعزيز الحربي من الجزء األول إلى نهاية الجزء العاشر 

2- حفظ القرآن الكريم كامال

 3- خمسة وعشرون جزءًا متتاليا من الجزء السادس إلى الجزء الثالثين

 4- عشرون جزءًا متتاليا من الجزء الحادي عشر  إلى الجزء الثالثين

 5- خمسة عشر جزءًا متتاليا من الجزء السادس عشر  إلى الجزء الثالثين

6- عشرة أجزاء متتالية من الجزء الحادي والعشرين إلى الجزء الثالثين

 ٧- خمسة أجزاء متتالية من الجزء السادس والعشرين إلى الجزء الثالثين
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طريقة احتساب النقاط 
عند مشاركة الكلية في أي مجال من مجاالت المسابقة تحصل على )50( نقطة تلقائيا

الترتيب النهائي للكلية يكون بمجموع النقاط الكلي
يكون احتساب النقاط في كل مجال على النحو التالي

المركز األول يحصل على )200( نقطة

المركز الثاني يحصل على )150( نقطة  

المركز الثالث يحصل على )100( نقطة 

الجوائز 

 الكلية الحاصلة على المركز األول
بمجموع النقاط

المركز األولالمركز األول

المركز الثاني المركز الثاني

المركز الثالث المركز الثالث

وسام المركز األول +1000 ريالدرع المركز األول + راية األولمبياد

وسام المركز الثاني+500 ريال درع المركز الثاني

وسام المركز الثالث +300 ريال درع المركز الثالث

 الطالب الحاصلين على المراكز األول 
في مجال المنافسات الفردية
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دليل مجاالت المنافسات-الضوابط والشروط

منافسة تعنى بحفظ القران 
الكريم كامالً، وتهدف هذه 
املنافسة اىل تشجيع الطالب 
والطالبات عىل اإلقبال عىل 
حفظ كتاب هللا عز وجل، 
وربطهم بالقران الذي هو 

مصدر عزهم يف الدنيا 
واآلخرة.

منافسة تعنى بحفظ 
مجموعة مختارة من 

األحاديث الصحيحة، وتهدف 
هذه املنافسة اىل ربط 

الطالب والطالبات بالسنة 
النبوية ومعاين نصوصها.

منافسة تعنى بدراسة سرية 
الرسول صىل هللا عليه وسلم 
وتهدف هذه املنافسة اىل 
ربط الطالب والطالبات 
بسريته العطرة والتخلق 

بأخالقه صىل هللا عليه وسلم.

منافسة تعنى بالصوت الجميل 
والرتتيل الحسن للقران الكريم، 
مع مراعاة االحكام التجويدية 

والوقف واالبتداء وأحكام 
التالوة، وتهدف هذه املنافسة 
لتشجيع الطالب والطالبات 
أصحاب األصوات الندية عىل 

تالوة كتاب هللا عز وجل
وترتيله.

المجال األول
حفظ القران الكريم

المجال الثالث
السنة النبوية

المجال الرابع
السيرة النبوية

 المجال الثاني
أعذب التالوات

الرشوط والضوابط الخاصة:

الرشوط والضوابط الخاصة:الرشوط والضوابط الخاصة:

الرشوط والضوابط الخاصة:

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط 
والرشوط العامة للمشاركة يف األوملبياد 

الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف 
مجال حفظ القران الكريم ما ييل:

١- طبيعة املنافسة فردية.
٢- حضور الطالب/ـة يف املوعد املحدد 

للمسابقة.
٣- مجال املنافسة يف حفظ القران 

الكريم كامال برواية حفص عن عاصم 
من طريق الشاطبية.

 ٤- االلتزام التام بأحكام التجويد 
والوقف واالبتداء.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط 
والرشوط العامة للمشاركة يف االوملبياد 

الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف 
مجال السنة النبوية ما ييل:
١ -طبيعة املنافسة فردية.

٢- ستكون مشاركة الطالب/ـة يف 
املسابقة شفوية.

٣-تشمل األسئلة حفظ النص وعنوان 
الكتاب والباب ومعاين املفردات وفوائد 

الحديث.
٤- منهج املسابقة حفظ كتاب الصالة 

من كتاب عمدة األحكام لعبدالغني 
املقديس ١07 أحاديث.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط 
والرشوط العامة للمشاركة يف االوملبياد 

الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف 
مجال السرية النبوية ما ييل:

طبيعة املنافسة فردية.
١-سيكون التحكيم عن طريق اختبار 

تحريري ويلتزم الطالب/ـة بالحضور يف 
الوقت املحدد لالختبار.

٢-منهج املنافسة دراسة سرية النبي 
صىل هللا عليه وسلم كاملة من بداية 

موضوع املولد وأربعون عاما قبل النبوة 
إىل نهاية موضوع: إىل الرفيق األعىل 

من كتاب الرحيق املختوم تأليف صفى 
الرحمن املباركفوري.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط 
والرشوط العامة للمشاركة يف االوملبياد 

الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف 
مجال أعذب التالوات ما ييل:

١- طبيعة املنافسة فردية.
٢- حضور الطالب/ـة يف املوعد املحدد 

للمسابقة.
 ٣- االلتزام التام بأحكام التجويد 

والوقف واالبتداء والتالوة.
٤- يعد الطالب/ـة مقطعا من حفظه 
لتالوته مبا ال يتجاوز أدائه )٣( دقائق 
أوال، ثم ستعطيه اللجنة مقطعا اخر 

تكون القراءة فيه من املصحف.
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دليل مجاالت المنافسات-الضوابط والشروط

تهدف هذه املنافسة إىل تعزيز قيمة 
الفصحى لدى الطالب والطالبات 

واكتشاف املهارات الخطابية وااللقائية 
لديهم وتشجعيهم عىل التحدث باللغة 

العربية الفصحى وتنمية القدرات 
التعبريية والحوارية لديهم إضافة إىل 
اكساب الطالب القدرة عىل تطبيق 
القواعد النحوية بشكل سليم أثناء 

الحديث والنقاش وبناء شخصية
قادرة عىل االقناع والتفسري.

تعد املساجالت الشعرية 
نوع من التنافس االديب الذي 

يهدف إىل إبراز املخزون 
الشعري لدى الطالب 

والطالبات وقدرتهم اللغوية 
ورسعة البديهة لديهم يف 
اختيار االبيات الشعرية.

الشعر ديوان العرب 
والشعراء هم لسان املجتمع 

وإعالمه، وتهدف هذه 
املنافسة اىل اكتشاف مواهب 
وقدرات الطالب والطالبات 
الشعرية وابرازها وتوجيهها.

 تهدف هذه املنافسة اىل تنمية وتطوير 

قدرات ومواهب الطالب والطالبات 
يف مجال تبسيط ورشح املعلومات 
او املفاهيم او النظريات العلمية 

املعقدة مثل نظرية النسبية ألينشتاين 
او نظرية ارخميدس او قوانني الحركة 

لنيوتن ... الخ, بحيث يتم رشحها 
واختصارها بشكل مفيد وواضح وعلمي 

وشيق وفقا للرشوط والضوابط
املحددة يف هذا الدليل.

المجال الخامس
اإللقاء

 المجال السابع
المساجلة الشعرية

 المجال الثامن
الشعر الفصيح

المجال السادس
اشرح

الرشوط والضوابط الخاصة:

الرشوط والضوابط الخاصة:الرشوط والضوابط الخاصة:

الرشوط والضوابط الخاصة:
مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة 

للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف 

مجال اإللقاء ما ييل:

١- طبيعة املنافسة فردية.

٢- االلتزام بقواعد اللغة العربية.

٣- االلتزام مبهارات االلقاء الجسدية والصوتية.

٤- االلتزام بتناسق األفكار وترابطها ووضوحها وتسلسلها.

٥- بالغة اللفظ وجزالة األسلوب.

٦- تضمني املحتوى استشهادات من القران والسنة والشعر 

العريب واألمثال العربية أو من أحدها.

7- نصف نقاط املنافسة عن طريق نص يعد مسبقا من 

قبل املتسابق/ـة ويلقى شفهيا من ذاكرته وال يزيد عن )٣( 

دقائق ، والنصف االخر عن عنوان ملوضوع يعطي للمتسابق 

من قبل لجنة التحكيم خالل املسابقة ويلقيه ارتجاال يف مدة 

ال تزيد عن )٣( دقائق.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط 
العامة للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف 
املشاركة املقدمة يف مجال املساجلة الشعرية 

ما ييل:
١- طبيعة املنافسة فردية.

٢- أن تكون األبيات من الشعر العريب الفصيح.
٣- أن تلتزم األبيات اوزان الشعر العريب 

وقوافيه.
٤- عدم تكرار البيت يف املساجلة الشعرية.

٥- االلتزام باملعاين والقيم السامية والبعد عن 
االبيات ذات املعاين الخادشة للحياء.

٦- االعتامد عىل حرف الروي مقياسا ينتهي اليه 
املتسابق األول ليبدأ به الذي يليه.

7- االلتزام بالوقت املحدد. 

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة 
للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف املشاركة 

املقدمة يف مجال الشعر الفصيح ما ييل:
١- طبيعة املنافسة فردية.

٢- تكون نصف نفاط املسابقة عىل قصيدة من إعداد 
وتأليف الطالب/ـة ويتم تسليمها يف الوقت املحدد 
لتسليم األعامل والنصف االخر مجاراة لبيت شعري 

تعطيه لجنة التحكيم ويرتك له فرصة ملدة )٥( دقائق 
ملجاراته ببيتني عىل األقل.

٣- أن يكون النص املقدم من الشعر العريب الفصيح 
املوزون املقفى أو من شعر التفعيلة.

٤- أال تقل ابيات القصيدة املقدمة عن )7( أبيات 
موزونة مقفاه أو مقطعني من شعر التفعيلة وال تزيد 

عن )١٥( بيتاً أو )٥( مقاطع من شعر التفعيلة.
٥- أن تكون القصيدة ذات طابع فني بعيد عن 
النظم املبارش مشتملة عىل قدر كاف من الصور 

الفنية واملعاين الشعرية الراقية.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة 
للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف 

مجال ارشح ما ييل:
١- طبيعة املنافسة فردية.

٢- وجود عرض تقدميي )بوربوينت -فيديو(.
٣- االستعانة مبقاطع فيديو او صور توضيحية او رسومات 

بيانية.
٤- رشح نظرية او مصطلح علمي.

٥- تدعيم الرشح بالرباهني واألدلة املدعمة للفكرة 
واملوضوع.

٦- اإللقاء ارتجاليا ملدة ال تزيد عن )٥( دقائق.
7- االختيار الجيد للفكرة واملوضوع والقدرة عىل تبسيط 
املعلومة والرشح العلمي بطريقة مرتابطة متسلسلة مع 

تناسق األفكار ووضوحها.
٨- التمكن من املعلومات العملية املقدمة.
٩- التمكن من مهارات العرض وفن االلقاء.

١0- أن تكون العروض املقدمة باللغة العربية.
١١- ترفع وترسل املشاركات واملرفقات يف الوقت املحدد 

لتسليم االعامل.
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يعد التصوير التشكييل من 
أهم وأقدم أمناط التعبري 
الفني لإلنسان، ويعني 

التعبري باأللوان عىل القامش 
أو الخشب أو الورق، 

ويعتمد عىل توظيف اللون 
بصفة رئيسية أو استخدام 

معاجني وخامات أخرى.

المجال الثالث عشر
التصوير التشكيلي

الرشوط والضوابط الخاصة:

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة 
للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف املشاركة 

املقدمة يف مجال التصوير التشكييل ما ييل:
١- طبيعة املنافسة فردية. 

٢- أال يتجاوز طول أحد أضالع العمل عن ١00 سم 
وال يقل عن ٥0 سم )قبل التاطري(.

٣- أن تكون األعامل مخرجة )مؤطرة(.
٤- أن يكتب الطالب/ـة وصًفا نظريًا للخلفية الفكرية 

الثقافية للعمل املشارك به فيام ال يتجاوز صفحة 
واحدة باللغة العربية، بحيث يكون نوع الخط 

)Traditional Arabic( وحجم الخط )١٦( عىل 
.PDF مسافة ونصف سطر، وترسل منه نسخة بصيغة

٥- يكتب اسم املشارك/ـة وبيانات )الكلية، الرقم 
الجامعي، اسم العمل، رقم التواصل، املجال املشارك 

به( عىل ظهر اللوحة ال عىل وجهها.
٦- للمشارك/ـة حرية اختيار الوسائط والخامات 

املختلفة لتنفيذ العمل الفني وإبراز فكرته.
7- األصالة واالبتكار واإلخراج الفني.

٨- تحقيق عنارص العمل الفني وادواته.
٩- ال تقبل األعامل املضاف إليها توقيع أو تاريخ أو 

اسم املشارك يف وجه اللوحة.
١0- ترفع وترسل املشاركات واملرفقات يف الوقت 

املحدد للتسليم.

ميتاز الحرف العريب بجامله، 
حتى لقد استهوى كثريًا 

من الفنانني غري املسلمني، 
وتهدف املنافسة إىل 

اكتشاف وتشجيع مواهب 
الطالب والطالبات وإبرازها 
وتطويرها يف مجال الخط 

العريب.

الرسم مبعناه املطلق هو التعبري 
عن موضوع ما باستخدام خطوط 

أو ظالل او كليهام معا عىل 
سطح مناسب وذلك باستخدام 

القلم الرصاص ودرجاته او الفحم 
ودرجاته او الحرب الصيني، ويعد 

الرسم التشكييل أرسع وسيلة فنية 
لتسجيل أي فكرة وإظهارها.

المجال الحادي عشر
الخط العربي

المجال الثاني عشر
الرسم التشكيلي

الرشوط والضوابط الخاصة:الرشوط والضوابط الخاصة:
مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة للمشاركة يف االوملبياد 

الثقايف يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مجال الخط العريب ما ييل:
١- طبيعة املنافسة فردية.

٢- أن يلتزم الطالب/ـة بقواعد الخط القاعدي باستخدام االدوات 
التقليدية املعروفة لدى الخطاطني.

٣- أن تقترص األعامل املشاركة عىل الخطوط الخمسة الرئيسية وهي:
)الثلث – النسح - الفاريس – الديواين – الرقعة(

٤- أن يكون العمل مبقياس واحد ٥0 سم × 70 سم )قبل التاطري(.
٥- أال يستخدم الطالب الطامس األبيض إال يف الحدود الضيقة التي 

ال تشوه العمل الفني.
٦- أن يرسل العمل دون طي أو ثني.

7- أن تكون األعامل مخرجة )مؤطرة( بإطار مناسب.
٨- يكتب اسم املشارك/ـة وبيانات )الكلية، الرقم الجامعي، اسم 

العمل، رقم التواصل، املجال املشارك به( عىل ظهر اللوحة ال 
عىل وجهها.

٩- أن يكتب الطالب/ـة وصفا نظريا للخلفية الفكرية الثقافية 
للعمل املشارك به فيام ال يتجاوز صفحة واحدة باللغة العربية، 

بحيث يكون نوع الخط )Traditional Arabic( وحجم الخط )١٦( 
.PDF عىل مسافة ونصف سطر، وترسل منه نسخة بصيغة

١0- للطالب/ـة حرية التنفيذ عىل ورق مصقول أو غري مصقول 
مبختلف أنواع وألوان األحبار.

١١- تتضمن اللوحة الواحدة نوًعا واحًدا من الخطوط.
١٢- ميكن للطالب/ـة استخدام الزخرفة النباتية أو الهندسية مبا 

يتناسب مع التصميم العام للعمل. 
١٣- االلتزام بالقواعد واألصول الفنية لنوع الخط الذي يكتب به.

١٤- ال تقبل األعامل املضاف إليها توقيع أو تاريخ او اسم املشارك 
يف وجه اللوحة.

١٥- ترفع وترسل املشاركات واملرفقات يف الوقت املحدد للتسليم.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة 
للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف املشاركة 

املقدمة يف مجال الرسم التشكييل ما ييل:
١- طبيعة املنافسة فردية.

٢- أن يكون العمل منفذ عىل الورق بخامة أقالم 
رصاص أو الفحم أو الحرب الصيني وبهذه الخامات 

مجتمعة.
٣- أن يكون العمل مبقياس واحد ٥0 سم × 70 سم 

)قبل التاطري(.
٤- أن تكون األعامل مخرجة )مؤطرة( بشكل مناسب.
٥- أن يكتب الطالب/ـة وصفا نظريا للخلفية الفكرية 

الثقافية للعمل املشارك به فيام ال يتجاوز صفحة 
واحدة باللغة العربية، بحيث يكون نوع الخط 

)Traditional Arabic( وحجم الخط )١٦( عىل 
 .PDF مسافة ونصف سطر، وترسل منه نسخة بصيغة

٦- يكتب اسم املشارك/ـة وبيانات )الكلية، الرقم 
الجامعي، اسم العمل، رقم التواصل، املجال املشارك 

به( عىل ظهر اللوحة ال عىل وجهها.
7- األصالة واالبتكار واإلخراج الفني.

٨- تحقيق عنارص العمل الفني وأدواته.
٩- ال تقبل األعامل املضاف إليها توقيع أو تاريخ أو 

اسم املشارك يف وجه اللوحة.
١0- ترفع وترسل املشاركات واملرفقات يف الوقت 

املحدد للتسليم.

يعد الشعر النبطي أحد 
االشعار العربية ويشتمل 
عىل مفردات وتراكيب 

شعبية دارجة ويحظى بقبول 
يف أوساط املجتمع، وتهدف 
هذه املنافسة اىل اكتشاف 
وتحفيز املواهب الطالبية

يف هذا املجال.

تهدف هذه املنافسة اىل تنمية 
مواهب الطالب والطالبات 

وقدرتهم يف هذا املجال وتحفيز 
وتشجيع تفاعل الطالب 

الخالق مع جامل اللغة العربية 
بحيث يستخدم الطالب خياله 

وإبداعاته وملكته اللغوية 
يف كتابة قصة قصرية تستمد 
أحداثها من خيال أو واقع 

الطالب الذي يعيشه.

المجال التاسع
الشعر النبطي

المجال العاشر
القصة القصيرة

الرشوط والضوابط الخاصة:الرشوط والضوابط الخاصة:
مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط العامة 

للمشاركة يف االوملبياد الثقايف يشرتط يف املشاركة 
املقدمة يف مجال الشعر النبطي ما ييل:

١- طبيعة املنافسة فردية.
٢- أن يكون النص املقدم من الشعر النبطي واملوزون 

واملقفى.
٣- أال تقل أبيات القصيدة املقدمة عن )7( أبيات وال 

تزيد عن )١٥( بيتا.
٤- االلتزام بالوحدة املوضوعية يف كامل النص املقدم.
٥- االبتعاد عن املوضوعات التي تثري العصبية القبلية 

او الطائفية أو تخدش العرف العام والقيم النبيلة.
٦- تقدم القصيدة عىل خشبة املرسح إلقاًء وغري 

ملحنة.
7- تكون نصف نقاط املسابقة عىل قصيدة يعدها 

ويؤلفها الطالب/ـة ويتم تسليمها يف الوقت املحدد 
لتسليم األعامل والنصف االخر مجاراة لبيت شعري 
تعطيه لجنة التحكيم ويرتك له/ـها فرصة ملدة )٥( 

دقائق للمعارضة بــ )٣( أبيات عىل األقل.

مع االلتزام بالتعليامت والضوابط والرشوط 
العامة للمشاركة يف االوملبياد الثقايف 

يشرتط يف املشاركة املقدمة يف مجال القصة 
القصرية ما ييل:

١- طبيعة املنافسة فردية.
٢- التزام القصة بقواعد اللغة العربية 

الفصحى.
٣- مراعاة عنارص البناء الفني للقصة.

٤- تنظيم الكتابة ومراعاة عالمات الرتقيم.
٥- أال تتجاوز القصة القصرية )٦( صفحات 

مبا يف ذلك صفحات بيانات املشاركة.
٦- أن تكون القصة من تأليف املتسابق/ـة.

7- ترسل القصة محتوية عىل جميع 
البيانات، بحيث يكون نوع الخط 

)Traditional Arabic(  وحجم الخط 
)١٦( عىل مسافة ونصف سطر، وترسل منه 

.PDF نسخة بصيغة

دليل مجاالت المنافسات-الضوابط والشروط
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تفاصيل المرفقات المطلوبة لمجاالت المنافسة
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في الفترة من ١5-١٤٤١/6/25هـ

تصميم
وإخراج


