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نبذة عن المؤتمر العلمي

يعترب من اأهم املناف�سات العلمية يف جمال البحث واالإبداع بني جامعات اململكة ويعد ا�ستمرارًا الهتمام 
وزارة التعلي��م العايل بدعم م�ساريع اجلودة االأكادميية يف اجلامعات وتطوير خمرجات التعليم العايل، 
و�سعي��ًا منها الإثراء ال�ساح��ة االأكادميية، ورفع امل�ستوى العلمي والثقايف ل��دى الطالب والطالبات، تعقد 

الوزارة موؤمترها العلمي اخلام�س لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.
حي��ث تع��د هذه املوؤمت��رات �سبياًل لت�سجي��ع املب��ادرات وامل�ساهمات واالأف��كار ال�ساب��ة يف النهو�س مبجال 
التعليم العايل، وفر�سة منا�سبة لعر�س م�سروعات البحوث واالأفكار االإبداعية يف التخ�س�سات العلمية 

املختلفة.
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أهداف المؤتمر العلمي

اإتاح��ة الفر�س��ة الأ�سحاب املواهب م��ن طالب وطالبات التعلي��م العايل باململك��ة العربية ال�سعودي��ة الإبرازها من خالل . 1
املحاور والفعاليات املختلفة.

رفع امل�ستوى العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات .. 2
تعزيز القيم البحثية واالإبداعية للطالب والطالبات ، وتنمية ثقافة البحث العلمي واالإبداع واالبتكار لديهم .. 3
ت�سجيع االأعمال الفنية واالإعالمية االأ�سيلة واملتميزة .. 4
ت�سجيع االأعمال الطالبية التطوعية ، والعمل الريادي ، وبناء امل�ساريع ال�سغرية لدى الطالب والطالبات .. 5
اإثراء ال�ساحة االأكادميية الطالبية بعر�س ون�سر النتاج العلمي واالإبداعي للطالب والطالبات .. 6
 تنمية املهارات القيادية واحلوارية لدى الطالب والطالبات .. 7
 غر�س وتعزيز قيم التناف�س العلمي ال�سريف والعمل اجلماعي ، وبناء ج�سور التوا�سل العلمي بني الطالب والطالبات .. 8
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نبذة عن اللقاء التحضيري 
لطالب وطالبات جامعة الجوف

يعترب �سورة م�سغرة للموؤمتر العلمي اخلام�س الذي �ستقيمه وزارة التعليم العايل يف مدينة الريا�س حيث جتري 
املناف�س��ة ب��ني طالب وطالبات ) جامعة اجل��وف (  يف اللقاء العلمي التح�سريي ، ثم تعر�س امل�ساركات على جلنة 

حتكيمية متخ�س�سة ، وبعد اأن  تقبل وجتاز تدخل يف مناف�ستني : 
- املناف�س��ة االأوىل: اللق��اء التح�سريي داخل اجلامعة والذي �سيعق��د مطلع الف�سل الدرا�سي الثاين ، وفيه يكرم 

اأ�سحاب اأف�سل امل�ساركات بجوائز قيمة .
-املناف�س��ة الثاني��ة: املوؤمت��ر العلم��ي اخلام���س الذي تعق��ده وزارة التعلي��م الع��ايل للمناف�سة ب��ني جميع طالب 
وطالب��ات جامع��ات اململكة العربي��ة ال�سعودية ، والذي �سرت�سل اإليه جميع امل�س��اركات املجازة من جلان التحكيم 

باجلامعة �سواء فازت بجوائز يف اللقاء التح�سريي اأو مل تفز .
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أهداف اللقاء التحضيري

اإتاحة الفر�سة لطالب وطالبات اجلامعة نحو املناف�سة ال�سريفة يف جمال البحوث.. 1
ت�سجيع الطالب على امل�ساركة باإبداعاتهم الفنية وابتكاراتهم اخلالقة يف �ستى املجاالت.. 2
تدريب الطالب على حتمل امل�سوؤولية والعمل اجلماعي والتطوعي.. 3
غر�س ثقافة املعرفة لدى الطالب من اأجل اجلودة يف الدرا�سات والبحوث العلمية.. 4
تطوي��ر ودعم قدرات الط��الب واالإح�سا�س بالثق��ة يف النف�س حل�سور متمي��ز يف املوؤمترات املحلية . 5

واالإقليمية والدولية.
تبادل اخلربات واملعارف بني الطالب واأ�ساتذتهم ومد ج�سور التوا�سل بني طالب اجلامعة. 6
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محاور المؤتمر العلمي الخامس

االبتكارات1وبراءات1االختراع1..11
حمور1العلوم1اإلنسانية1واالجتماعية..21
حمور1العلوم1األساسية1واهلندسية..31
حمور1العلوم1الصحية..41
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الفعاليات المصاحبة للمؤتمر 

ريادة1األعمال.11
اخلدمة1املجتمعية21.1
اإللقاء1العريب1)اخلطابة(.31
األفالم1الوثائقية.41
املجاالت1الفنية.51
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جوائز المؤتمر العلمي

• املركِز االأوِل بعثة خارجيًة لدرا�سِة املاج�سترِي اأو الدكتوراه.	
• املركز الثاين الفر�سَة لدرا�سِة اللغِة االإجنليزيِة يف اخلارِج ملدِة عاٍم كامل.	
• تقدُم الوزارة الدعِم وامل�ساعدِة للباحثنَي واملبتكريَن، لن�سِر اأبحاِثهم يف املجالِت العلميِة العاملية.	

تقدم وزارة التعليم العايل نوعني من اجلوائز :
- جوائز مالية للمراكز الع�شر الأوىل تبداأ من  5000 ريال لغاية 20000 ريال .

- جوائز ت�شجيعية لأ�شحاب املراكز الثالث الأوىل وهي على النحو التايل:



11

• تتكفل الوزارة بتكاليِف ح�سوِر الفائزيَن باملراكِز الثالثِة االأوىل ملوؤمترين علميني عامليني،	
• من��ح الفائزيَن يف املراك��ز الثالثِة االأوىل فر�سًة لزيارِة بع�ِس مراكِز التقنيِة العاليِة حوَل العامِل، 	

مثَل وادي ال�سيليكون، وكباِر ال�سركاِت وامل�سانع، والذهاب يف رحلٍة تطويريٍة، ت�سمُل ح�سوَر دوراٍت 
تدريبيٍة، وزيارِة جامعاٍت عريقٍة، ومراكَز اأبحاٍث متقدمٍة.

• من��ح الفائزي��ِن يف االأفالِم الوثائقي��ِة والفنوِن الت�سكيلي��ِة الفر�سَة والدعَم الكام��َل، للم�ساركِة يف 	
مهرجان��اِت االأفالِم الوثائقي��ِة والفنوِن الت�سكيليِة ح��وَل العامِل، وكذلَك تق��دمُي دورٍة متخ�س�سٍة 

ومتقدمٍة يف هذا املجال.
• عر�َس اأعمال الفائزيَن باملراكِز االأوىل يف �سالٍة خم�س�سٍة لذلَك يف اأحِد مباين الوزارة.	
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�شاركت جامعة اجلوف يف املوؤمتر العلمي منذ انطالقته و�شاهمت بكثري مشاركات سابقة
من البحوث والبتكارات والأعمال الفنية حيث نال طالبها مراكز ل 

باأ�س بها يف املوؤمترات ال�شابقة
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مشاركات سابقة
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مواعيد تسليم األعمال

آخر1موعد1لتسليم1ملخصات1البحوث1واألعمال1تاريخ
)11434/121/1221هـ1(

لالستفسار1ميكن1التواصل1مع1:1
*1منسق1املؤمتر1بعمادة1شؤون1الطالب1

*1رؤساء1األقسام1يف1كافة1كليات1اجلامعة1
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    F جائ��زة رمزي��ة اأعلن��ت وزارة التعلي��م الع��ايل ع��ن تد�سينه��ا ي��وم اخلمي���س 
1431/3/18 ه���  تكرمي��ًا لالأ�سخا���س الذي��ن ي�سلون اإىل درجٍة معين��ة من التميز يف 
جماالته��م ، وتقدي��رًا لكفاءاتهم ، وحتفيزًا على موا�سلة العطاء ، وقد اختارت وزارة 
التعلي��م الع��ايل الري�سة كرم��ز للعلم واالإبداع والتمي��ز ا�ستمدادًا مم��ا اأعطاه القراآن 

الكرمي للقلم من مكانة عالية .
وق��د اأعطي��ت ه��ذه اجلائ��زة يف املوؤمت��ر العلم��ي االأول والث��اين  لنخبٍة م��ن املميزين 

واملميزات من طالب وطالبات جامعات اململكة .
ونح��ن يف عم��ادة �سوؤون الطالب ناأمل اأن يكون اللق��اء العلمي التح�سريي فر�سًة لربوز 
اأك��رب ع��دٍد من طالب وطالبات )جامع��ة اجلوف ( املتميزين واملبدع��ني الذين ينالون 

هذه اجلائزة الرفيعة .

الريشة الذهبية للتميز
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