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 األوراق العلنيةشروط 

 

 عاهة شروط : 

 أٖرٌٕــٛ خــ ه وــَ www.aliqa.orgال شــلٗن يىٗــر الــلامشا لمىظــقديٛ ا ورــ ٖي امٔدامب ال مىٗــٛ إســر المرــقٞ الشــٍٕٙ   ٖــ ي -8

 .ايٕاه ٔدسي امحٕاه بطقسٛ دسي ي قبٛ طلٖق عَ(، امل خ ثا)وشلٗن  مٖرٌٕٛ ال خٕه ثي ٔوَ(، ٔاملظقديٛ)ال شلٗن 

 إجـلاٞا   مجٗـر  إليىـقه  فرـ،،  عظـل  اللابـر  لمرـقٞ  خمصصٛ ولٔد ٔيمىٛ وش د ً اسي عمٜ ال مىٗٛ لمىظقديٛ املشلن حيصن -3

 ح ٜ ٌّقٖٛ المرقٞ املذيٕد. بّىقجيب االح فقظ  لذلك ال مىٗٛ، املظقديٛ

 .املش د ً اسي خ ه وَ ال مىٗٛ امٔدامب ور ٖي ا املظقديا سشن وَ االس فشقدا  مجٗر و ي -2

املشلن لمىظقديٛ ا ور ٖي امٔدامب ال مىٗٛ مجٗر اإلط قدا  ٔاللدٔد عمٜ االس فشقدا  املر وـٛ عـا اسـي املشـ د ً الـذٙ       ٖ مرٜ -2

 .بْٖ ي ال  قون 

 

 العلوية األوراق تقذين في الوشاركة شروط : 

 .ومدص لكن المرقٞ حمقٔد وَ ٔاح  حمٕد اخ ٗقد ٖ ي -8

 .الٕاح  ال ىن ا طدص وَ أيثل اطرتاك إوكقٌٗٛ -3

( يمىٛ، ٔاُ ٖ طىَ حمٕد الٕدسٛ 211( إىل )811ومدص الٕدسٛ ال مىٗٛ بقلمغٛ ال لبٗٛ حبٗث ٖرتأح ع د الكمىق  وَ ) ي قبٛ -2

الذاوٗـٛ لمىظـقدك    ال مىٗٛ ور حت ٖ  ال ٍقصل امسقسٗٛ، ا املكقُ املدصص ا املٕسر اإللكرتٌٔ٘ لمرقٞ الشٍٕٙ، ٔإدفقمب الشريٚ

 .بقملٕسر احمل د الٍىٕذج ٔفقٔومدص الٕدسٛ، 

 .عمّٗق امل  قدف ال مىٗٛ لألصٕه ٔفرًق عىن ٔدسٛ صٗغٛ ا ال مىٗٛ الٕدسٛ إع اد -2

 ال مىٗٛ الٕدسٛ ي قبٛ وٕاصفق  -5

 .فصٗخٛ علبٗٛ بمغٛ الك قبٛ -أ 

لمـّٕاوع  83ٔ لم ٍـقَٖٔ، ( 88)ٔ لمىـ،، ( 86) خ، ،حبلي 3112-3117( word) ٔٔدد باٌقوج ال مىٗٛ الٕدسٛ ي قبٛ -ب 

ٛ  ٔاملشقفٛ ُ  اخلـ،  ٌٔـٕ   ٔاحـ ،  سـطل  الفقصـم َ  ولفرـق (،ٔإدسـقاق  Arabic Traditional) ٖكـٕ ٛ  خـ ه  وـ )وشـلٗن   أٖرٌٕـ

 .المرقٞ إسر( امل خ ثا

 ذلـك  ا اقسي(، 2) امميَ ااقوع ع ا وقسي( 3.5) الصفخٛ ِٕاوع ٔوكُٕ صفخٛ( 31) عَ ال مىٗٛ الٕدسٛ وزٖ  ال أُ -ج 

 (.الصٕد اي أه، امل حق،)امللاجر، 

 .امسفن ا املش رمٛ ِٕاوظّق أدسقً صفخٛ لكن و دج -د 

ًم اسـيم       و دج -ٓ  ًٛ عمٜ حشـب حـلٔف امل لـيق ٖرـ ا ٜ  املؤلـ  سقٟىٛ املصـقدد ٔامللاجر وش ٕفقًٚ ا آخل الٕدسٛ ال مىٗٛ ولوش  اسـي  عمـ

 .ٔامللاجر قدداملص سقٟىٛ ٔا اإاوع، ا الشخث عٍٕاُ أٔ امللجر

 .ذلك الملٍٛ أسل  إذا ال مىٗٛ الملٍٛ سشن وَ وطمب اليت ال   ٖ   بإجلاٞ املظقدك ٖم زً أُ -6

 .أخلٝ ف قلٗق  ا طلحّق سشق س  ال مىٗٛ املظقديٛ يقٌت إذا فٗىق الشقحث ٖٕضح أُ -7
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 :ال قلٗٛ الظلٔط( PowerPoint) ال مىٗٛ املقدٚ علض وٕاصفق  وش ٕا أُ جيب -8

 (.الٕدسٛ سشٕه حقلٛ ا إدسقاق)سٗ ي  املٕسر ا احمل دٚ ٔاخلمفٗٛ الٍىقذج عمٜ الظلاٟح وك ب -أ 

 .الظلحيٛ ا امل دجٛ ٔامل مٕوق  اخل، ٌٕ  حٗث وَ الظلحيٛ ٔضٕح ولاعقٚ -ب 

 .لمرقدئ ال قً الٕضٕح لطىقُ ٔاخلمفٗٛ اخل، ألٕاُ ا ال شقَٖ ولاعقٚ -ج 

 ٔحلـي  يمىـق   سـت  ٖ لـقٔ   ال سـطل  ٔيـن  اسـطل  سش ٛ عَ الٕاح ٚ الظلحيٛ حم ٕٝ ٖزٖ  أال ٖفطنحلي اخل،:  ولاعقٚ -د 

 (.32) عَ ٖرن ال اخل،

 .الٕست عمٜ حفقظًق لمٍصٕص املدصصٛ ٔاحلليق  لمظلاٟح االٌ رقلٗٛ احلليق  وَ ال رمٗن -ٓ 

 .اخ ٗقدِق ٖ ي مل لٕ ح ٜ املر وٛ بقمعىقه االح فقظ ا احلق الشٍٕٙ لمرقٞ املٍعىٛ لملٍٛ -9

 

 

 علنيةالورقة مسات ال

 ال ٍٕاُ: .1

 الٕدسٛ ال مىٗٛ حم ٕٝ الشخثق ور حمقٔلٛ اخ ٗقد عٍٕاُ ٖثري اِ ىقً الرقدئ. كص عٍٕاُٖ  أُ جيب

 املمدص: .2

إجلاٞا  حي ٕٙ ومدص الٕدسٛ عمٜ اا ف اللٟٗش٘ وَ الشخث ٔع س ْ اخقٔد املم رٜق بقإلضقفٛ إىل املش ّ فُٕ بقل داسٛ، ور

ٔامدٔا  املش د وٛ بظكن خم صل،ٔاس  لاض أِي الٍ قٟج ٔال ٕصٗق  ٔاليت ميكَ أُالشخث امسقسٗٛ 

 املم رٜ.

 فّلض احمل ٕٖق : .3

 حت ٕٙ ِذٓ الصفخٛ عمٜ عٍقَٖٔ الفصٕه اللٟٗشٗٛ ٔال ٍقَٖٔ الفلعٗٛ ٔأوقً ين وٍّق دسي الصفخٛ.

 

 املر وٛ: .4

 لمىر وٛ ِ فا دٟٗشٗا:

 وَ خ ه ذيل أِىٗٛ الشخث ٔوطشٗرقوْ ا الٕاسر.جذب اِ ىقً الرقدئ  ( أ

 إخشقد الرقدئ اق ٖ ٕسر دؤٖ ْ ا الشخث وَ خ ه ذيل أِ اف الشخث اللٟٗشٗٛ ٔسشن حترٗق ِذٓ امِ اف. ( ب

ٔو كُٕ املر وٛ وَ أدبر عٍقصل أسقسٗٛ ِ٘: و٠ّٗٛ ٔمتّٗ  لم خٕه ا الشخثق بٗقُ أِىٗ ْ ٔسشب اخ ٗقدٓق ٔص  طلٖرٛ ورشٗي 

 الشخثق ذيل أبل  الص ٕبق  اليت ٔاجّت الشقحث. فصٕه

ٔعقدًٚ وق و ىخٕد املر وٛ حٕه أِ اف الشخث ٔوشقؤالوْ اللٟٗشٗٛ، ٔاليت وصقغ بقخ صقد إوق عمٜ طكن فلضٗٛ أٔ سؤاه حبث٘ أٔ عمٜ 

 طكن ملض عقً.

 أدبٗق  الشخث: .5

ور اس  لاض ال داسق  الشقبرٛ ا وٕضٕ  الشخث، ا ِذا الفصن ٖ ي وٍقٔه املٕضٕعق  امسقسٗٛ امل طىٍٛ ا عٍٕاُ الشخث 

ٔالرتيٗز عمٜ ال داسق  اليت ولوش، وشقطلٚ إضٕ  الشخث، ور ضلٔدٚ عر  ورقدٌٛ با ال داسق  املد مفٛ ٔأٔجْ ال ظقبْ 

 ٔاالخ  ف فٗىق بٍّٗق ٔوق ِ٘ اإلضقفٛ اليت ور وّق ِذٓ ال داسق  املد مفٛ ملٕضٕ  الشخث.



 

 وٍّلٗٛ الشخث: .6

)وثقه: دداسٛ ورقدٌٛ، دداسٛ ٔصفٗٛ، دداسٛ وٗ اٌٗٛ... إخل(، ور ذيل  الذٙ اع ى ٓ ا إجلاٞ الشخثٔاملٍّج  د الشقحث امسمٕب حي

وادا  اخ ٗقد أح  ِذٓ املٍقِج ال مىٗٛ بقل خ ٖ  لشخث املٕضٕ ، بقإلضقفٛ إىل ذيل أدٔا  الشخث اليت اس د وت ا الرٗقض )وثقه: 

 مسق  ال ٍٗٛ املش د وٛ.ال خمٗن اإلحصقٟ٘( ٔ

 الٍ قٟج: .7

حي ٕٙ عمٜ اس  لاض الٍ قٟج املّىٛ ٔاليت و عي أِ اف الشخث، ٔميكَ اس د اً اي أه ٔامطكقه ل مدٗص أِي الٍ قٟجق ور ضلٔدٚ 

، ور احللص عمٜ ي قبٛ و حعق  ٔو مٗرق  وٍقسع الٍ قٟج ٔع ً االس صقد عمٜ ال لض اجمللد لمٍ قٟج دُٔ علض وفشريا  وٍطرٗٛ لمٍ قٟج

 دب، امفكقد بظكن و شمشن وٍشلىٛ ب طّق ور ب ض.

 اخلقمتٛ ٔال ٕصٗق : .8

ٔلٗص بإعقدٚ ذيل الٍ قٟج ولٚ أخلٝق ور ، ٔورٗٗىّق ٔوفشريِق   الٍ قٟج الٍّقٟٗٛ اليت وٕصن إلّٗق الشقحثٗحصٗمٛ الشخث ٔجتش علض

 .وق أضقفْ الشقحث عمٜ املٕضٕ ٗث ٖ ىكَ الرقدئ وَ و لفٛ أِىٗٛ اإلجقبٛ عَ أس٠مٛ الشخث،حب

يىق وٕص٘ بإجلاٞ دداسق  وش رشمٗٛ عمٜ  متثن احلمٕه املررتحٛ ٔاملىكٍٛ لمىظكمٛ اليت سقوت وَ أجمّق ال داسٛ،بقلٍششٛ لم ٕصٗق  فّ٘ 

 .ٔوش ٍش، ال ٕصٗق  وَ خ ه ٌ قٟج ال داسٛ ضٕٞ ال داسٛ احلقلٗٛ،

 امل حق: .9

 بقلشخث وَ خطقبق  ٔأذُٔ دمسٗٛ إلجلاٞ الشخث أٔ ا حقه وطىَ الشخث عمٜ اس شقٌق  أٔ ٔثقٟق وّىٛ.ٖٔظىن ِذا ايزٞ امٔدامب امللوشطٛ 

 سقٟىٛ امللاجر: .11

الشخث ولوشٛ ِلقًٟٗق حشب اسي اس د وّق عٍ  ي قبٛ مت ٔأٖٛ وصقدد أخلٝ ٔوٕاسر اإلٌرتٌت وظ ىن ِذٓ الرٕاٟي عمٜ الك ب ٔاملرقال  

 .ال قٟمٛ

 

 

 

 

 



 

  اجلدول الزمين 

 

 دالوحذ التاريخ الوهوة

 ً 88/6/3186ِـ املٕافق  82/9/8227 أخل وٕع  الس  ً ومدصق  امٔدامب ال مىٗٛ ٔالشري الذاوٗٛ لمىظقديا

 ً 32/6/3186ِـ املٕافق  88/9/8227 ال مىٗٛمىمدصق  لوٕع  اإلط قد بقلرشٕه املش ٟ٘ 

 ً 3/9/3186ِـ املٕافق  21/88/8227 وٕع  اس  ً امٔدامب ال مىٗٛ

 ً 6/81/3186ِـ املٕافق  5/8/8228 ال مىٗٛ ٔامل حعق  ٔدامبوٕع  إط قد الرشٕه املش ٟ٘ لأل

 ً 8/88/3186ِـ املٕافق  21/8/8228 (Power Point) ب   ال   ٖن ٔامل حعق ض ٔ لالال مىٗٛ ٔ  ٔدامبأخل وٕع  الس  ً لأل

 ً 3186/ 8/  ِـ املٕافق  31/3/8228 (Power Point)وٕع  اإلط قد بقالع ىقد الٍّقٟ٘ لمىظقديق  ال مىٗٛ ٔوقدٚ ال لض 

 

 هالحظات 

مج ٗٛ الا بقملٍطرٛ الظلسٗٛ وَ ورشن وظقديقوّي ال مىٗٛ، ٔوؤوَ اي وذايل الشفل ٔاإلسقوٛ ٔاإلعقطٛ ٔاملٕاص   خـ ه   وش طٗ  -

 فرتٚ عر  المرقٞ.  

 aliqa.sa@gmail.com:  الاٖ  االلكرتٌٔ٘:  ل س فشقد -

 www.aliqa.org: اإللكرتٌٔ٘ املٕسر عا ال مىٗٛ امٔدامب وش رشن
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