
  

 تقديم وتوضيح
علا    سداللعاا  السا   هاا  1437/1438هذا العاا    هاطرح مسابقة مشوخ.. مسابقة وطنية كربى مت

التاااوالو  وداااد داماااع ا امعاااة علااا   ططدهاااا ب كااار عاااا  لياااط  وطال اااا  ا رحلاااة ا امعياااة   

عاهاااد ب ا،ااااا    ا الدااسااا  ب كلياااا  ا امعاااة والااارباما التيمااا ية والتعلااايم عااا  بعاااد و      

وليااط  وطال ااا  ا رحلااة دوع ا امعيااة الدااساا  ب ا عاهااد العلليااة التابعااة لل امعااة دا اار        

لتعزيااز القاايم ال ااافة ب  ووسااهم واهااد م اااعرهم  ااا  دياانهم       ؛ا للكااة وا عاهااد ب ا،اااا   

هاة    و تاحة الور(2030) الواعدة واؤية ا للكة العظيلة  ووطنهم الغالو ودادتهم األوفياءقويم ال

هلم للتع   عا  رااههام ومقاحااتهم حاوج وام اا  ميار ا ساتق ر  و قلاهم ما  طارىل األفكااا               

 ذا العا  يدوا حوج هل ا سابقة ها والدعوة  ليها  ودد كاع موضوع يقت نيها والسعو ا اد لتي
 

  

   

 

كتابة مقالة تتمال  افاديع عا   هاا الدولاة الساعودية ا  ااكاة القااهم         

ك بالكتاااا  والسااانة  والتااازا  الوسااايية وادعتاااداج  ومهودهاااا  علااا  التلسااا

ا  اارفة ب  دمااة افاارم  ال ااريو  وداهااديهلا  ومااا تقدماا  ماا   علاااج   

مليلااة ب ساا ير بناااء اا ساااع السااعودل وتقياا  تيلعاتاا   ااو األفماار          

والتعاا   عاا  م اااعر الوعاار وادعتاازاا بهااا وبظياااتهااا العظيلااة  وبرؤيتهااا   

 ر  وطرىل  فكاا تعزا القيم ااجيابية ا يلوبة ما  النائا ة  اا      و ا ستق

 هذا افكم الوريد  واؤيت  ال ديعة.
 

   

 

 

للتيكيم ادبتداهو والتيكايم النهااهو  وحادد      ومعاي ودد ُوضعْع هلا ئروط للكتابة وضوابط 

ة دوع هلا مواهز عينية مقسلة عل   ابا  ملوعاا    ال  لاع ماواهز كار ملوعاة لللرحلا        

 %( م  مواهز كر مرحلة  عاهد ا امعة ب ا،اا  15ة  وما  س ت  )يا امع
 

 

 

 العدد ا اهزة العدد ا اهزة

 

 24 4مهاا ري اد ميين  12 12.9 ا "مي 32 برومهاا ري اد 

 48 ساعة يد مااكة سواتش 36 ب رحية 6ل امهاا مالكسو تا  

 ( ك اهزة كربى يتم السيب عليهااا2017 كسنع  ال اابااضافة    سيااة م   وع )هو دا

  لي   هيا  ا  ااكا  اليت د لع التيكيم النهاهو

  

 

بال واباااة  بر ااااما   اااع ياااا وطاااين   اااا     ومت ااعاااطع عنهاااا ب ديااا  وحااادا  ا امعاااة وب مودااا       

  واليال ااا  (  واود الياط  watani.imamu.edu.saاالكاو ياة لل امعاة علا  الارابط ا  ائار )     

 

  



 

  تمال  ئارحًا مو اًط    ًا لوا   يوع ار ( ماهاة  120.000بظئعاا وادو ط عع منا   عاداد كا  ة بلغاع )    

ااك ااا  اد ماها اعاة ومايا الاياادة تعلالا اة وعايا الار كااع كااماا  ودازهاواها  ماواياة وطريقة تالنظا  ا سابق

وحادة تعليلياة ب مديناة ا لاك     كار  و  (ومي وتو   دو يسياا و ابعوع معهدًا علليًا ومعهد مخسة)

ما    باستق اج ا  ااكا  وفراها واف  م ااكا  ا،لسة األواهار   ا لع داهلل ب  ع دالعزيز لليا

  ددةاعا اا  ا تاذا  التع  ا ة ال ب الكليا ا ا اعاتاليط  وا،لس األوج م  اليال اا  علا  كار    

   كليا  ا دينة ا امعية ومعهاد تعلايم اللغاة العربياة فيهاا      مواحد التع ل الذا  كلية ال و عل  

الاارباما التيماا ية وكليااة    وعلاا  كاار معهااد عللااو م ااااك  وعلاا  كاار مساااا  و   اال ب       

    نااة تكاايم ا سااابقة وفاارا و  اارا   تاه هااا      ب ا،اااا هااد اعا األحساااء والتعلاايم عاا  بعااد و 

( 588سالو  وال اكر وا مالوع بلغاع ب ملوعهاا )     اليت استق لع م ااكا  متنوعة م  حياع األ 

ة ايااااس األدبام ااااكة  ودامااع بعااد النظااار والواارا الااذل  ماا  لللعااااي  العلليااة الدديقااة واألساا         

( م اااكة  188ا وهاو ) اواهاس اد مااعاو  واست ااهاهانام الاياكاياة للتاااكا ا( م400اع )امارة  بظ ا اا عت

ة  و ااهاادة عاا  العاادد الاادد لكاار  اولاااقانااهو فيهااا ااااا كاانع تكااوع م لعااد  تااوافر ئااروط التيكاايم النهاا 

  ل وهو مخس م ااكا  اااا   والاذل  اتا عنا  ترئايح ماا   م اااكًا وم اااكة ما  طاط            

وطال ااا  ا رحلااة ا امعيااة للوااوا بااا واهز ا ع  ااة هلاام  وترئاايح  ابعاا  م ااااكًا ماا  طااط        

هز ا ع  ااة هلاام  بعااد تقاادير الدامااة ا سااتيقة لكاار م ااااك  ا رحلااة دوع ا امعيااة للوااوا بااا وا

  وكاذلك ترئايح ا هاا  الوااهزة باا راكز       مساء الواهزي  ا وم ااكة كلا هو موضح ب بيا 

 الثط ة األو  عل  كر مرحلة وف  ا دوج التالو 
 

 

 ا ركز

 ةيا رحلة ا امع

 )طط ( 

(500) 

 ة يا رحلة ا امع

 )طال ا (

(500) 

ة يا رحلة دوع ا امع

 )طط (

(500) 

 

 األوج

 كلية

  هوج الدي  

(472) 

 كلية

  هوج الدي  

(382) 

 ا عهد العللو ب 

 حمافظة حوطة بين متيم

(465) 

 الثا و

 دسم ال ريعة 

 ب معهد   دو يسيا

(468) 

 كلية 

 ال ريعة بالرياض

(376) 

 ا عهد العللو ب 

 حمافظة فيواء

(374) 

 الثالع

 كلية 

 اللغة العربية

(461) 

 دسم اللغة اايليزية 

 ب كلية األحساء

(363) 

 دسم التعليم العا 

 ب معهد مي وتو

(278) 
 

 


