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تقـديـم

يظــل الشــباب هــم الثــروة احلقيقــة للوطــن، وبنــاة املســتقبل الــذي يعتمــد عليهــم بعــد هللا عــز 
وجــل يف إحــداث النقلــة النوعيــة الــي يتــم مــن خالهلــا إنتقــال دول جملــس التعــاون إىل مصــاف 
العــامل األول. مــن هــذا املنطلــق حظــي الشــباب بــدول جملــس التعــاون علــى وجــه العمــوم، وطلبــة 
اجلامعــات علــى وجــه اخلصــوص ابهتمــام ابلــغ وعنايــة فائقــة مــن قبــل أصحــاب اجلاللــة والســمو 
قــادة دول جملــس التعــاون وذلــك مــن خــالل القــرارات الــي أصدرهــا اجمللــس األعلــى والــي تؤكــد 
علــى تفعيــل ثقافــة العمــل املشــرك وتعزيــز التواصــل الثقــايف والعلمــي واالجتماعــي والرايضــي 
بــني الطــالب وتبــين األنشــطةوالفعاليات الــي تتيــح هلــم فــرص التعــارف والتآخــي والتفاعــل البنــاء 
ــة والســمو أبن إشــاعة ثقافــة  ــًا مــن االعتقــاد الراســخ ألصحــاب اجلالل والعمــل املشــرك، إنطالق
العمــل املشــرك بــني الطــالب يف دول اجمللــس وتطبيقــه علــى أرض الواقــع هــو البوابــة الرئيســية 

لتحقيــق وتعزيــز روح املواطنــة املشــركة. 

إن األمانــة العامــة يف ســعيها الدائــم والــدؤوب لتحقيــق تطلعــات القيــادة مبجلــس التعــاون يف 
تعزيــز مســرة العمــل املشــرك، عازمــة حبــول هللا وقوتــه علــى التوســع يف جمــاالت األنشــطة الطالبيــة 
مبــا يهيــئ فــرص التالقــي والتالحــم بــني طــالب وطالبــات اجلامعــات بــدول اجمللــس، ويتيــح هلــم 
فــرص ممارســة هواايهتــم وميوهلــم مــا يعــود عليهــم ابلنفــع والفائــدة ويعــزز أواصــر التعــاون واحملبــة 
واأللفــة، والتواصــل يف اجملــاالت املختلفــة، ومبــا يســهم إســهاماً ابلغــاً يف مســتقبل مســرة العمــل 
املشــرك. ويســر األمانــة العامــة أن تقــدم هــذا اإلصــدار الــذي يوثــق جانبــاً حيــوايً مــن جمــاالت 

العمــل املشــرك هبــدف التوعيــة والتثقيــف والرصــد العلمــي، تعميمــاً للفائــدة.

وهللا ويل التوفيق ،،،
األمني العام
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مقـدمـة

لعــل مــن بــني أبــرز مالمــح مســرة العمــل املشــرك يف دول جملــس التعــاون علــى وجــه العمــوم، 
وعلــى صعيــد التنســيق والتكامــل بــني مؤسســات التعليــم العــايل علــى وجــه اخلصــوص، يتمثــل يف 
تلــك األنشــطة الثقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة والرايضيــة الــي جتمــع بــني األشــقاء مــن طــالب 
وطالبــات اجلامعــات ابلــدول األعضــاء ابجمللــس الــي تعقــد بشــكل دوري، وتســتضيفها ابلتنــاوب 
اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس. وتكتســب هــذه امللتقيــات أمهيتهــا، 
اســتناداً إىل التوجهــات الربويــة العامليــة الــي تؤكــد علــى أن النشــاط الطــاليب جــزء ال يتجــزأ مــن 
البنــاء واإلعــداد الشــامل طــالب وطالبــات اجلامعــات بوصفهــم القيــادات والكــوادر الــي تســهم 
يف مســرة التنميــة الشــاملة أببعادهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. مــن هــذا املنطلــق 
فــإن اجلامعــات اليقتصــر دورهــا علــى اإلعــداد األكادميــي، وإمنــا ميتــد ليشــمل اإلعــداد النفســي 

واالجتماعــي والثقــايف والرايضــي والعلمــي. 
بعديــن  التعــاون علــى  بــدول جملــس  الطالبيــة ملنســويب اجلامعــات  اللقــاءات  وتســتند هــذه 
أساســيني، أوهلمــا البعــد الرمســي الــذي يتيــح للطــالب والطالبــات فرصــة التنافــس الشــريف فيمــا 
بينهــم مــن خــالل متثيلهــم جلامعاهتــم األمــر الــذي يكســبهم احملافظــة علــى شــرف هــذا التمثيــل 
املؤسســي والوطــين، ويعودهــم علــى حتمــل املســئولية وااللتــزام واالنضبــاط اجملتمعــي. واثنيهمــا 
البعــد االجتماعــي الــذي يتيــح للطــالب فرصــة التعــارف والتالحــم والتآخــي فيمــا بينهــم ويغــرس 
يف أعماقهــم مالمــح املواطنــة. ولئــن كان النشــاط الطــاليب علــى مســتوى كل جامعــة يف دول 
اجمللــس ميثــل الركيــزة األساســية يف إعــداد الطالــب اجلامعــي، فــإن اللقــاءات الطالبيــة علــى مســتوى 
جامعــات دول جملــس التعــاون متثــل اإلنطالقــة األساســية للشــباب اخلليجــي إىل دوائــر طالبيــة 
أكثــر رحابــة علــى املســتوى العاملــي يف شــى اجملــاالت العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة والرايضيــة. 
إن هــذه النشــاطات الطالبيــة بتعــدد أنواعهــا وجماالهتــا وأماكــن إنعقادهــا، ســواء مــا كان منهــا 
يعــين ابمللتقيــات الثافيــة واالجتماعيــة، أو الــدورات الرايضيــة، أو املهرجــاانت الفنيــة واملســرحية، 
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أو املعســكرات الكشــفية أو الــزايرات الطالبيــة ، فإهنــا مجيعــاً هتــدف إىل تعزيــز أواصــر الروابــط 
وتعمــل علــى إشــاعة األلفــة واحملبــة، وبنــاء الشــخصية املتزنــة القــادرة علــى حتمــل املســئولية، فضــاًل 
ــد واملنجــزات واملكتســبات املتحققــة  عــن الفرصــة املتاحــة للتعــرف والتعريــف ابلعــادات والتقالي
يف دول جملــس التعــاون ومعايشــة التنــوع الثقــايف واحلضــاري وإدراك أوجــه الشــبه واالختــالف بــني 

جنبــات البيــت اخلليجــي الواحــد، األمــر الــذي يســهم يف تعزيــز روح املواطنــة. 
وتنفيــذًا للتوجيهــات الكرميــة ألصحــاب اجلاللــة والســمو قــادة دول جملــس التعــاون، وإشــارة 
إىل قــرارات اجمللــس األعلــى اهلادفــة إىل تعزيــز ثقافــة العمــل املشــرك الســيما يف شــرحية الشــباب 
والطالب، وعماًل بقرارات جلنة وزارء التعليم العايل وجلنة رؤســاء ومديري اجلامعات ومؤسســات 
التعليــم العــايل، ومبتابعــة وإشــراف معــايل األمــني العــام جمللــس التعــاون، شــرعت األمانــة العامــة 
جمللــس التعــاون، ممثلــة يف إدارة التعليــم بقطــاع شــؤون اإلنســان والبيئــة، علــى وضــع اللبنــات 
ــم العــايل بــدول اجمللــس مــن  ــة ابجلامعــات ومؤسســات التعلي األساســية لتفعيــل اللقــاءات الطالبي
خــالل التنســيق وعقــد اللجــان املعنيــة ووضــع اللوائــح وأســاليب العمــل املنظمــة هلــذه اللقــاءات. 

ويف هــذا اإلطــار تقــوم األمانــة العامــة بتنظيــم النشــاطات اآلتيــة: 
األسبوع الثقايف والعلمي جلامعات ومؤسسات التعليم العايل يف دول اجمللس.  أوال:   

الدورة الرايضية للجامعات ومؤسسات التعليم العايل يف دول اجمللس.  اثنيا:  
املهرجان املسرحي جلامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول اجمللس. اثلثاً:  
معسكرات اجلوالة جبامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول اجمللس.  رابعاً:    

الزايرات الطالبية املشركة.   خامساً:  
امللتقى الثقايف والعلمي للطالبات.  سادساً:  

الزايرات الطالبية اخلارجية. سابعاً:  
األمني العام املساعد للشئؤون االقتصادية والتنموية



النظام األساسي لألسبوع الثقايف والعلمي 

جلامعات ومؤسسات العليم العالي يف دول اجمللس

     





النظام األساسي لألسبوع الثقايف والعلمي

مادة )1(
يقصد ابلعبارات التالية الواردة يف هذا النظام مايلي:  تعريفات:  

جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  اجمللس:  
األمانة العامة:  األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. 

عمــداء شــؤون الطــالب يف اجلامعــات ومؤسســات التعاليــم العــايل يف دول  جلنة العمداء:  
اجمللــس. 

األسبوع:    أســبوع األنشــطة الثقافيــة والعلميــة الــذي تنظمــه جامعــات ومؤسســات 
بينهــا.  فيمــا  اجمللــس  دول  يف  العــايل  التعليــم 

اللجنــة اإلشــرافية: اللجنــة املشــرفة علــى األســبوع الثقــايف واملكونــة مــن عــدد مــن عمــداء شــؤون 
الطــالب ابجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس. 

اللجنــة الفنيــة املشــرفة فنيــا علــى فعاليــات األســبوع الثقــايف واملكونــة مــن  اللجنة الفنية: 
عــدد مــن املختصــني ابألنشــطة الثقافيــة والعلميــة يف اجلامعــات ومؤسســات 

التعليــم العــايل يف دول اجمللــس.  
اجلامعة أو املؤسسة املنظمة: اجلامعة أو مؤسسة التعليم العايل الي تنظم األسبوع.

مادة )2(
أهداف األسبوع: 

يهدف األسبوع إىل: 
1.   تعميــق وتعزيــز العالقــات األخويــة بــني طلبــة دول اجمللــس، وتعميــق أواصــر األلفــة واحملبــة 

بينهــم. 
2.  تعميق الربية العربية واإلسالمية، والتوجيه حنو االلتزام ابلسلوك العريب اإلسالمي.

-  13  -
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3.  اإلسهام يف تكون شخصية الطالب وصقلها، وتنمية مواهبه وقدراته. 
تشجيع الطلبة على املشاركة اإلجيابية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية لبالدهم.    .4

5.  إمناء معارف الشباب الثقافية وتشجيعهم على البحث العلمي اهلادف. 
6.  تعريف الطالب براث دول اجمللس ومالمح التطور والتقدم فيها.

 مادة )3(
يتحدد مكان إقامة األسبوع بناًء على توصيات اجتماعات جلنة العمداء.  املكان:  
يقــام األســبوع الثقــايف كل ثــالث ســنوات يف إحــدى جامعــات ومؤسســات  املوعد:  
التعليــم العــايل بــدول اجمللــس، وحتــدد اللجنــة اإلشــرافية املوعــد املناســب 
لــكل أســبوع ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة واجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة 

املشــاركة.  واملؤسســات  واجلامعــات 
تكــون مــدة األســبوع مــن 5 إىل 7 أايم مــع مراعــاة االســتفادة مــن أايم هنايــة  املدة:  

اإلمــكان.  قــدر  األســبوع 
مادة )4(

يكــون شــعار األســبوع حمتــواي علــى شــعار األمانــة العامــة للمجلــس وشــعار اجلامعــة أو مؤسســة 
التعليــم العــايل املضيفــة، ويعتمــد مــن قبــل جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب. 

مادة )5(
يشمل األسبوع الفعاليات اآلتية:

1.  مسابقة القرآن الكرمي. 
2.  مسابقة احلديث الشريف. 

3.  مسابقة الثقافة العامة. 
4.  مسابقة اخلطابة. 
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5.  مسابقة القصة. 
6.  مسابقة الشعر. 

7.  مسابقة املساجلة الشعرية. 
8.  مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية. 

9.  مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية. 
10.  مسابقة املبتكرات العلمية. 

11.  مســابقات الفنــون )اخلــط العــريب – التصويــر الزيــي واملائــي – االبتــكارات العلميــة – 
التصويــر الضوئــي – الرســم – اخلــزف – األشــغال اليدويــة(.

12.  ما تقره جلنة العمداء من أنشطة أخرى. 
مادة )6(

حتــدد اللجنــة اإلشــرافية لــكل أســبوع املســابقات والفعاليــات الــي يشــملها هــذا األســبوع علــى 
أن يكــون ذلــك قبــل ســتة أشــهر مــن بدايــة األســبوع.
مادة )7(

تســتبعد اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة أي فعاليــة مــن الفعاليــات الــواردة يف املــادة )5( إذا 
قــل عــدد اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة عــن مــا نســبته %30 مــن اجلامعــات واملؤسســات 
املشــاركة، وختطــر اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة، اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة بذلــك قبــل 

ثالثــة أشــهر مــن بدايــة األســبوع. 
مادة )8(

جلان األسبوع: 
أوال: اللجنة اإلشرافية: 

أ. التشكيل: 
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تشــكل اللجنــة اإلشــرافية مــن ســبعة عمــداء مــن قبــل جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب وفقــا     .1
ملــا يلــي: 

-   عميد شؤون الطالب ابجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 
-   عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة لألسبوع السابق. 

-  عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة لألسبوع التايل. 
-   أربعة عمداء لشؤون الطالب من اجلامعات املشاركة.

يتــم حتديــد أعضــاء اللجنــة مــن قبــل جلنــة العمــداء قبــل عــام مــن إقامــة األســبوع علــى     .2
األقــل. 

3.  متثل األمانة العامة يف هذه اللجنة. 
4.  يرأس اللجنة عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة لألسبوع. 

5.  تعقــد اجللنــة اجتماعهــا األول قبــل ســنة مــن إقامــة األســبوع، وكلمــا دعــت احلاجــة 
لذلــك، ويكــون ذلــك بنــاًء علــى دعــوة مــن األمانــة العامــة. 

6.  تعترب اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضر أربعة من أعضائها. 
7.  تتخذ اللجنة قراراهتا أبغلبية األعضاء احلاضرين.

8.  تنعقد اللجنة بصفة مستمرة أثناء فعاليات األسبوع.
ب.  املهام والصالحيات: 

تتوىل اللجنة البت يف القضااي واملوضوعات املتعلقة ابألسبوع وخاصة: 
1.  اإلشراف العام على إعداد وتنفيذ ومتابعة فعاليات األسبوع.

2.  حتديد التاريخ املناسب لبداية وهناية األسبوع.
3.  إقرار التصور النهائي لفعاليات األسبوع.
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4.  إقرار التوصيات والنتائج الي ترفعها إليها اجللنة الفنية خالل فرة إقامة األسبوع.
5.  رفع تقرير عن األسبوع إىل االجتماع القادم للجنة العمداء.

ثانيا: اللجنة الفنية: 

أ. التشكيل: 
تشــكل اللجنــة اإلشــرافية جلنــة فنيــة لــكل أســبوع مــن ســبعة مــن مديــري ومســئويل األنشــطة     .1
يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة ويكــون مــن ضمنهــم ممثــل للجامعــة أو 
املؤسســة املنظمــة وممثــل للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة لألســبوع الســابق وممثــل للجامعــة 

أو املؤسســة املنظمــة لألســبوع القــادم. 
متثل األمانة العامة يف هذه اللجنة.     .2

3.   يكون عضو اللجنة الفنية متفرغا ألعمال اللجنة أثناء األسبوع.
تعقــد اللجنــة اجتماعاهتــا بصفــة مســتمرة أثنــاء األســبوع وجيــوز للجنــة اإلشــرافية دعوهتــا   .4

5.  لالجتمــاع قبــل األســبوع وكلمــا دعــت احلاجــة. 
يرأس اللجنة ممثل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة لألسبوع.    .5

تكون اجتماعات وقرارات اللجنة صحيحة حبضور غالبية أعضائها.     .6
7.  للجنــة أن تســتعني مبــن تــراه مــن ممثلــي اجلامعــات أو املؤسســات املشــاركة بعــد موافقــة 

اللجنــة اإلشــرافية. 
ب. املهام والصالحيات: 

1.   اإلشــراف الفــين علــى فعاليــات األســبوع عــن طريــق ترتيــب وتواجــد ممثليهــا يف مجيــع 
الفعاليــات.

جتميع تقارير احلكام واملراقبني ورفعها إىل اللجنة اإلشرافية أواًل أبول.   .2
املشــاركة      املؤسســات  أو  اجلامعــات  ممثلــي  مــن  الــواردة  االحتجاجــات  النظــر يف     .3
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اإلشــرافية.    اللجنــة  إىل  توصياهتــا  ورفــع 
4.  رفع تقرير فين للجنة اإلشرافية عن فعاليات األسبوع يتضمن املالحظات واملقرحات 
الــي تراهــا اللجنــة وكذلــك تقييمهــا لنشــاطات األســبوع لالســتفادة منــه يف تطويــر 

مســتوى األســابيع القادمــة. 
5.  أي مهام أخرى تكلفها هبا اللجنة اإلشرافية. 

مادة )9(
شروط االشرتاك يف األسبوع:

1.  تشــارك كل جامعــة أو مؤسســة يف األســبوع بطالهبــا املنتظمــني يف املرحلــة اجلامعيــة فقــط 
)يقصــد ابملرحلــة اجلامعيــة مرحلــة البكالوريــوس والدبلــوم اجلامعــي(.

2.  يكــون احلــد األعلــى لــكل وفــد )25( فــردا مبــا يف ذلــك اإلداريــون والفنيــون عــدا احلــكام، 
علــى أن يكــون أحــد اإلداريــني مرافقــا للطلبــة يف ســكنهم. 

3.  توايف كل جامعة أو مؤسســة مشــاركة، اجلامعة أو املؤسســة املنظمة أبمساء طالهبا املشــاركني 
يف األســبوع وبياانهتــم وصورهــم واملشــاركات الــي يشــارك فيهــا كل منهــم وذلــك علــى 

النمــوذج املعــد لذلــك قبــل شــهر مــن بدايــة األســبوع علــى األقــل.
مادة )10(

رسوم االشرتاك:

1.  تدفــع كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة رســم االشــراك اخلــاص ابألســبوع واحملــدد مــن قبــل 
جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب وقــدره عشــرة آالف ريـــال ســعودي وذلــك للجامعــة أو 

املؤسســة املنظمــة. 
2.  تدفــع كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة رســم اشــراك للجامعــة املنظمــة عــن كل فــرد مشــارك 
يف وفدهــا وقــدره ألــف ومخســمائة رايل ســعودي وفقــا ملــا حددتــه جلنــة العمــداء، عــدا 
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احملكمــني يعفــون مــن رســوم االشــراك. 
3.  ترســل كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة للجامعــة املنظمــة رســم اشــراكها يف موعــد أقصــاه 

شــهر واحــد قبــل بدايــة األســبوع.
4.  تتــوىل األمانــة العامــة مســؤولية املتابعــة مــع اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة 

لدفــع االشــراك والرســوم للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة. 

مادة )11(
األمانة العامة: 

تعترب األمانة العامة عامال أساسيا يف جناح األسابيع الثقافية والعلمية من خالل ما يلي: 
مسامهاهتا املعنوية واملادية يف دعم األسابيع الثقافية والعلمية.     .1

2.   التنســيق بــني اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة واجلامعــات املشــاركة فيمــا يتعلــق برتيبــات 
والعلميــة.  الثقافيــة  األســابيع 

تزويد اجلامعة أو املؤسسة املنظمة ابملعلومات والبياانت والواثئق املطلوبة.      .3
4.   العمل على حث اجلامعات واملؤسســات املشــاركة ابإلســراع يف إرســال االشــراك والرســوم 

واملشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة.
املسامهة يف تذليل العقبات واملشكالت الي تواجه إقامة األسابيع الثقافية والعلمية.   .5

مادة )12(
مهام اجلامعة أو املؤسسة املنظمة:

1.  تشكيل اللجنة التنظيمية الي تراها مناسبة إلجناح األسبوع.
2.  إعداد استمارات املاشركني واإلداريني وإرساهلا إىل اجلامعات واملؤسسات املشاركة. 

3.  توفر اخلدمات الطبية والعالجية خالل فرة إقامة األسبوع.
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تتــوىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة تشــكيل جلــان التحكيــم ملســابقات البحــوث العلميــة     .4
ــاء إقامــة األســبوع. ــن أثن ــم إعــالن الفائزي ــة األســبوع، ويت ــة والقصــة القصــرة قبــل بداي والثقافي
5.  تتــوىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة تصويــر وجتليــد البحــوث العلميــة والثقافيــة وموضوعــات 

القصــة القصــرة الفائــزة ابملســابقات، ويتــم توزيعهــا أثنــاء األســبوع.
6.  تتوىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة إعداد القاعات املناسبة جلميع فعاليات األسبوع.
7.  تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة إعداد القاعات املناسبة جلميع فعاليات األسبوع.

8.  تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة إبجــراء قرعــة املســابقات املختلفــة يف حضــور منــدويب 
اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة وممثــل األمانــة العامــة يف موعــد أقصــاه أســبوعان قبــل بــدء 

األســبوع.
تتــوىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة إعــداد وتنظيــم احملاضــرات والندوات الثقافية والزايرات     .9

املختلفة. 
10.  تقوم اجلامعة أو املؤسســة املنظمة بتوفر اجلوائز واهلدااي والدروع وامليداليات وشــهادات 

التقدير للفائزين يف املســابقات وللجامعات واملؤسســات املشــاركة. 
11.  تعميم شعار األسبوع.

12.  تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة إبعداد النماذج اخلاصة بتحكيم املسابقات. 
13.  تلتزم اجلامعة أو املؤسسة املضيفة بتوفر السكن املناسب للطالب واإلداريني. 

مادة )13(
جلان التحكيم: 

تتــوىل جلنــة مكونــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن ذوي االختصــاص مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف     .1
اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة أو يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس 

أو املختصــني يف البلــد مقــر اجلهــة املنظمــة حتكيــم كل مســابقة مــن مســابقات األســبوع.
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حيــق لــكل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة ترشــيح واحــد أو اثنــني مــن ذوي االختصــاص مــن     .2
أعضــاء هيئــة التدريــس وغرهــم لعضويــة جلــان التحكيــم، وحتــدد اجلامعــة أو املؤسســة 

املنظمــة العــدد والتخصــص املطلــوب. 
3.  تقــدم كل جلنــة تقريــرا كامــال عــن نتائــج املســابقة وفقــا لنمــوذج تعــده اجلامعــة أو املؤسســة 

املنظمــة هلــذا الغــرض إىل اللجنــة اإلشــرافية العتمــاده.
مادة )14(

شروط التحكيم: 

يتــم حتكيــم املســابقات حســب الشــروط الــواردة يف امللحــق الفــين هلــذا النظــام مــن خــالل 
املســابقات. بتحكيــم  اخلاصــة  النمــاذج 

مادة )15(
اجلوائـز: 

1.  ميدالية ذهبية للمركز األول لكل مسابقة. 
2.  ميدالية فضية للمركز الثاين لكل مسابقة. 

3.  ميدالية. 
مادة )17(

االحتجاجات: 

يقــدم االحتجــاج كتابيــا مــن قبــل رئيــس وفــد اجلامعــة أو املؤسســة املشــاركة أو انئبــه خــالل     .1
ســاعتني مــن انتهــاء املســابقة إىل رئيــس اللجنــة الفنيــة أو مــن ينــوب عنــه.

تقــوم اللجنــة الفنيــة بدراســة االحتجــاج وإبــداء رأيهــا حولــه ورفــع توصيتهــا إىل اللجنــة     .2
اإلشــرافية للبــت فيــه. 
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مادة )18(
أحكام عامة: 

التأكيــد علــى التــزام اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل بــدول اجمللــس ابملشــاركة يف     .1
األســبوع لتحقيــق األهــداف املنشــودة مــن التجمــع الشــبايب. 

املنظمــة واجلامعــات  بــني اجلامعــة أو املؤسســة  التعــاون والتنســيق  التأكيــد علــى أمهيــة     .2
املشــاركة. األخــرى  واملؤسســات 

3.  يقام األسبوع مبشاركة سبع جامعات ومؤسسات التعليم العايل حبد أدىن من دول اجمللس. 
4.  حتــرص اجلامعــات واملؤسســات علــى أتمــني وصــول وفودهــا إىل اجلامعــة املنظمــة قبــل يــوم 

واحــد مــن بدايــة األســبوع الثقــايف. 
5.  تتكفل كل جامعة أو مؤسســة مشــاركة بتغطية تكاليف ســفر وفدها ابإلضافة إىل مصاريف 

الشحن. 
6.  تتحمــل كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة مســؤولية شــحن معداهتــا إىل اجلامعــة أو املؤسســة 

املنظمــة وكذلــك إعادهتــا.
تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة وابلتنســيق مــع اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة بعــرض     .7

املوجــودات يف أماكنهــا املخصصــة. 
يعترب امللحق الفين هلذا النظام جزءا ال يتجزأ منه.     .8

9.  حيق للجنة اإلشرافية لكل أسبوع تفسر مواد هذا النظام إذا دعت احلاجة. 



امللحق الفين للنظام األساسي لألسبوع الثقايف والعلمي

قواعد مسابقات األسبوع الثقايف والعلمي وشروطها
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قواعد مسابقات األسبوع الثقايف والعلمي وشروطها:

أوال: مسابقة القرآن الكريم: 

تتكون هذه املسابقة من ثالثة مستوايت: 
1.  حفظ وجتويد عشرة أجزاء. 
2.  حفظ وجتويد مخسة أجزاء. 
3.  حفظ وجتويد ثالثة أجزاء. 

شروط املسابقة: 

1.  ترشح كل جامعة أو مؤسسة طالب واحد فقط لكل مستوى. 
2.  ال حيق للطالب أن يشارك يف أكثر من مستوى واحد. 

3.  ال يشرط يف احلفظ تتابع األجزاء، ولكن يشرط أن يكون اجلزء كامال. 
4.  يشرط يف التالوة مراعاة قواعد التجويد. 

ثانيا: مسابقة احلديث الشريف: 

تتوىل اللجنة اإلشــرافية لكل أســبوع التنســيق مع أحد أقســام احلديث يف اجلامعات ومؤسســات 
التعليم العايل يف دول اجمللس لتحديد نوع ومســتوى هذه املســابقة. 

شروط املسابقة وضوابط املسابقة: 

1.  تشارك كل جامعة بطالب واحد يف كل مستوى. 
2.  ال حيق للطالب املشاركة يف أكثر من مستوى.

 ثالثًا: مسابقة الثقافة العامة: 

وهي مسابقة شفهية يف املوضوعات اآلتية: 
)الثقافة اإلسالمية ، العلوم االجتماعية ، اللغة العربية ، العلوم واملعارف العامة(.
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شروط املسابقة وضوابط املسابقة: 

يتشرك من كل جامعة أو مؤسسة أربعة طالب، ثالثة أساسيني وطالب احتياطي.     .1
حيق للجامعة أو املؤسسة إدخال املتسابق االحتياطي بعد انتهاء نصف األسئلة.     .2

علــى كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة تزويــد اجلامعــة أو املؤسســة املظمــة خبمســني ســؤاال     .3
علــى األقــل قبــل بــدء األســبوع بشــهرين مــع إجاابهتــا حبيــث يكــون للســؤال إجابــة واحــدة 

فقــط حــى يســهل علــى جلنــة التحكيــم إعطــاء الدرجــة. 
يف حالة تســاوي فريقني يف النقاط يف هناية املســابقة، تعطي جلنة التحكيم ســؤاال ترجيحيا     .4

ويعتــرب الفريــق الــذي جييــب أواًل فائــزا ابملســابقة. 
تقــرح اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة نظــام املســابقة، علــى أن يقــر مــن قبــل اللجنــة الفنيــة     .5

وتشــعر اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة قبــل وقــت كاف بذلــك. 
رابعًا: مسابقة اخلطابة: 

اللجنــة  وتقــوم  اجمللــس،  هتــم دول  الــي  املوضوعــات  متنــاواًل ألحــد  اخلطبــة  يكــون موضــوع 
اإلشــرافية بتحديــد موضوعــات اخلطابــة لــكل أســبوع، علــى أن ال تزيــد عــن مخســة موضوعــات.

 شروط املسابقة وضوابط املسابقة: 

1.  أن تكون اخلطبة ابللغة العربية الفصحي. 
2.  أن ال تكــون اخلطبــة مكتوبــة، بــل تعتمــد علــى ذاكــرة اخلطيــب وقدرتــه علــى االســتيعاب، 
واحلفــظ، واالستشــهاد مــن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة، وأقــوال العــرب شــعرهم ونثرهــم.

3.  ال تزيد مدة اإللقاء عن مخس عشرة دقيقة.
4.  لكل جامعة أو مؤسسة أن ترشح طالبا واحدا من طالهبا هلذه املسابقة. 

5.  خيتار الطالب ثالثة مواضيع مما تقره اللجنة اإلشرافية من موضوعات املسابقة. 
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خامسًا: مسابقة القصة: 

تتناول القصة أحد املوضوعات اهلادفة الي هتم دول اجمللس. 
شروط وضوابط املسابقة: 

1.  أن تلتزم القصة ابلصيغة الفنية، وختلو من األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية.
2.  أن تربز يف القصة عناصرها األساسية، من حيث اعتمادها على احلرفية اإلبداعية. 

 .)A4( 3.  أن ال تزيد عن عشر صفحات
4.  تقدم القصة من أصل وثالث صور إىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 

5.  حيــق لــكل جامعــة أو مؤسســة مــن اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة ترشــيح ثــالث قصــص 
حبــد أقصــى. 

6.  يكــون وصــول املشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين علــى األقــل مــن 
بــدء األســبوع.

7.  ال يشرط حضور املشارك. 
سادسًا: مسابقة الشعر: 

يتقــدم الطالــب بقصيــدة مــن نظمــه، تتنــاول قضيــة مــن القضــااي العربيــة أو اإلســالمية، أو 
االجتماعيــة، أو أي موضــوع آخــر يعــرب عــن الــذات، أو يصــور جانبــا مــن جوانــب احليــاة. 

شروط وضوابط املسابقة: 

1.  أال تقل القصيدة عن ثالثة عشر بيتا.
أن تكون القصيدة موزونة ومقفاة )الشعر العمودي(.    .2

أن تكون القصيدة ابلعربية الفصحي.     .3
تشارك كل جامعة أو مؤسسة بطالبني وطالبتني حبد أقصى.     .4



5.   أال يشرك الطالب أبكثر من قصيدة واحدة فقط.
يكــون آخــر موعــد لوصــول القصائــد للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين علــى     .6

األقــل مــن بــدء األســبوع.
يشرط إلقاء الطالب لقصيدته خالل فعاليات األسبوع.    .7

حتكم قصيدة الطالبة بدرجة كاملة بدون حضورها.     .8
سابعًا: مسابقة املساجلة الشعرية: 

ــة الــي هتــدف إىل الكشــف عــن مهــارات املتســابقني وخرباهتــم يف  هــي إحــدى اجملــاالت الثقافي
جمــال حفــظ الشــعر واســتحضاره، وتكــون بــني متســابقني أو أكثــر. 

شروط وضوابط املسابقة: 

1.  تشارك كل جامعة أو مؤسسة بطالب واحد فقط.
2.  أن تكون األبيات سليمة الوزن والقافية. 

3.  االلتزام ابملعاين الواضحة والقيم األدبية واإلسالمية. 
4.  عدم تكرار ذكر البيت الواحد يف املسابقة الواحدة. 

5.  تستبعد حروف العلة إذا كانت قافية للبيت. 
طريقة املسابقة: 

يقسم الطالب املشاركون إىل جمموعتني عن طريق القرعة.     .1
تقام املسابقة بشكل دائري ميثل الطالب املشاركني يف اجملموعة.     .2

يصعد إىل الدور الثاين )اجلولة النهائية( الثالثة الفائزون لكل جمموعة، وتستمر املساجلة     .3
بــني الســتة الفائزيــن لتحديــد املركــز األول والثــاين والثالــث. 

-  28  -



ثامنًا: مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية: 

يكون موضوع املسابقة يف أحد املوضوعات العلمية الي هتم دول اجمللس بصفة عامة. 
شروط وضوابط املسابقة: 

قــدر  إضافــة علميــة  علــى  الفصحــي، وأن حيتــوي  العربيــة  ابللغــة  البحــث  يكتــب  أن     .1
التحكيــم.  عنــد  االعتبــار  يف  ذلــك  ويؤخــذ  اإلمــكان، 

2.   أن يكون الحبث خاضعا لشروط البحث العلمي. 
3.   أن ال يتجــاوز عــدد صفحــات البحــث 20 صفحــة مقــاس )A4( وهبامــش مقــداره بوصــة 

واحــدة علــى كل جانــب مــع تــرك مســافة بــني الســطور، وأن يكــون مطبوعــا. 
تشارك كل جامعة أو مؤسسة ببحثني علميني خمتلفني حبد أقصى.     .4

جيوز أن يشرك أكثر من طالب يف البحث الواحد.     .5
تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة بتقييم البحث.     .6

يرســل البحث إىل اجلامعة أو املؤسســة املنظمة قبل شــهرين على األقل من بدء األســبوع،     .7
مغلفــا بغــالف خارجــي مكتــوب عليــه اســم الباحــث واجلامعــة أو املؤسســة الــي ينتمــي 

إليهــا، واســم املســابقة، واتريــخ األســبوع، ومكانــه. 
ال يشرط حضور الباحث خالل فعاليات األسبوع.     .8

تاسعًا: مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية: 

تكــون موضوعــات املســابقة يف اجملــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة الــي هتــم دول اجمللــس وجامعاهتــا 
ومؤسســاهتا املشــاركة، وحتــدد اللجنــة اإلشــرافية موضوعــات املســابقة لــكل أســبوع. 

شروط وضوابط املسابقة: 

أن ال يزيــد عــن 40 صفحــة )A4( وهبامــش مقــداره بوصــة واحــدة علــى كل جانــب، مــع      .1
تــرك مســافة بــني الســطور، وأن يكــون مطبوعــا. 
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2.   أن يكون البحث موثقا ابملراجع العلمية ومستوفيا لشروط البحث العلمي. 
3.   أن ال يكون سبق التقدم ابلبحث ملسابقة أخرى. 

أن يكون البحث ابللغة العربية الفصحي.      .4
5.   أن يصــل البحــث إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين مــن بــدء األســبوع، مغلفــا 
بغــالف خارجــي ومكتــواب عليــه اســم الباحــث، اجلامعــة أو املؤسســة الــي ينتمــي إليهــا، 

ــه. واســم املســابقة، واتريــخ األســبوع، ومكان
تشارك كل جامعة أو مؤسسة ببحثني.     .6

يقدم البحث من أصل وثالث صور إىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة.     .7
ال يشرط حضور الباحث خالل فعاليات األسبوع.    .8

عاشرًا: مسابقة املبتكرات العلمية: 

يقــام معــرض لعــرض إنتــاج الطلبــة املشــاركني يف املبتكــرات العلميــة علــى أن ختضــع هــذه املشــاركة 
للشــروط التالية:  

للجامعة أن تشارك بثالثة مبتكرات علمية حبد أقصى.     .1
ال مانع من أن تكون املشاركة مشروع خترج.     .2

تقــوم اجلامعــة إبرســال املشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل أســبوع واحــد مــن     .3
بدايــة األســبوع.

تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة مبســاعدة الطــالب الفائزيــن يف احلصــول علــى بــراءة     .4
االخــراع ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة واجلهــات الــي متنــح هــذه الشــهادة. 

العمــل علــى ترشــيح الطــالب الفائزيــن لتمثيــل دول اجمللــس يف املهرجــاانت واحملافل الدولية     .5
واملراكــز واملؤسســات العلميــة ذات العالقــة ابالبتــكار ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة. 
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حادي عشر: مسابقة الفنون: 

يقام معرض لعرض إنتاج الطلبة املشاركني يف الفنون اآلتية: 
1.  اخلط العريب.

2.  التصوير الزيي واملائي. 
3.  التصوير الضوئي. 

4.  الرسم.
5.  اخلزف.

6.  األشعال اليدوية.
شروط املسابقة: 

تشارك كل جامعة أو مؤسسة بسبعة أعمال يف كل جمال كحد أقصى.     .1
تقــوم اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة إبرســال مشــاركاهتا إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة     .2

قبــل ثالثــة أســابيع علــى األقــل مــن بــدء األســبوع. 
جيب أن تكون املعروضات واللوحات مراعية للذوق العام والقيم االجتماعية واإلسالمية     .3

يف دول اجمللس. 
ثاني عشر: الفعاليات املصاحبة: 

ضمــن فعاليــات األســبوع تنظــم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة بعــض الفعاليــات املصاحبــة، ويــرك 
هلــا اختيــار نوعيــة هــذه الفعاليــات، ويتــم إدراجهــا ضمــن اجلــدول الزمــين لألســبوع.   





النظام األساسي للملتقى الثقايف والعلمي للطالبات 

جلامعات ومؤسسات التعليم العالي يف دول اجمللس لدول اخلليج العربية
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النظام األساسي للملتقى الثقايف والعلمي للطالبات 

مادة )1(
يقصد ابلعبارات التالية الواردة يف هذا النظام ما يلي:  تعريفات:  

جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  اجمللس:  
األمانة العامة:  األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. 

عمــداء شــؤون الطــالب يف اجلامعــات ومؤسســات التعاليــم العــايل يف دول  جلنة العمداء:  
اجمللــس. 

جامعــات  تنظمــه  الــذي  للطالبــات  والعلميــة  الثقافيــة  األنشــطة  ملتقــى  امللتقى:  
بينهــا.  فيمــا  اجمللــس  دول  يف  العــايل  التعليــم  ومؤسســات 

اللجنــة اإلشــرافية: اللجنــة املشــرفة علــى امللتقــى الثقــايف واملكونــة مــن عــدد مــن عمــداء شــؤون 
الطــالب ابجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس. 

اللجنــة الفنيــة املشــرفة فنيــاً علــى فعاليــات امللتقــى الثقــايف واملكونــة مــن  اللجنة الفنية:  
عــدد مــن املختصــني ابألنشــطة الثقافيــة والعلميــة يف اجلامعــات ومؤسســات 

التعليــم العــايل يف دول اجمللــس.  
اجلامعة أو املؤسسة املنظمة: اجلامعة أو مؤسسة التعليم العايل الي تنظم امللتقى.

مادة )2(
أهداف امللتقى: 

يهدف امللتقى إىل: 
تعميــق وتعزيــز العالقــات األخويــة بــني طالبــات دول اجمللــس، وتعميــق أواصــر األلفــة واحملبــة     .1

بينهم. 
تعميق الربية العربية واإلسالمية، والتوجيه حنو االلتزام ابلسلوك العريب اإلسالمي.    .2
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اإلسهام يف تكون شخصية الطالبة وصقلها، وتنمية مواهبه وقدراته.     .3
4.  تشجيع الطالبات على املشاركة اإلجيابية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية لبالدهم.

5.  إمناء معارف الشاابت الثقافية وتشجيعهم على البحث العلمي اهلادف. 
6.  تعريف الطالبات براث دول اجمللس ومالمح التطور والتقدم فيها. 

مادة )3(
يتحدد مكان إقامة امللتقى بناًء على توصيات اجتماعات جلنة العمداء.  املكان:  

يقــام امللتقــى الثقــايف كل ثــالث ســنوات يف إحــدى جامعــات ومؤسســات  املوعد:  
التعليــم العــايل بــدول اجمللــس، وحتــدد اللجنــة اإلشــرافية املوعــد املناســب 
لــكل ملتقــى ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة واجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة 

املشــاركة.  واملؤسســات  واجلامعــات 
تكــون مــدة امللتقــى مــن 5 إىل 7 أايم مــع مراعــاة االســتفادة مــن أايم هنايــة  املدة:  

اإلمــكان.  قــدر  امللتقــى 
مادة )4(

ــة العامــة للمجلــس وشــعار اجلامعــة أو مؤسســة  يكــون شــعار امللتقــى حمتــواي علــى شــعار األمان
التعليــم العــايل املضيفــة، ويعتمــد مــن قبــل جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب. 

مادة )5(
يشمل امللتقى الفعاليات اآلتية:

مسابقة القرآن الكرمي.     .1
مسابقة احلديث الشريف.     .2

مسابقة الثقافة العامة.     .3
4.   مسابقة اخلطابة. 
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مسابقة القصة.     .5
مسابقة الشعر.     .6

مسابقة املساجلة الشعرية.     .7
مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية.     .8

مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية.     .9
10.  مسابقة املبتكرات العلمية. 

11.  مســابقات الفنــون )اخلــط العــريب – التصويــر الزيــي واملائــي – االبتــكارات العلميــة – 
التصويــر الضوئــي – الرســم – اخلــزف – األشــغال اليدويــة(.

12.  ما تقره جلنة العمداء من أنشطة أخرى. 
مادة )6(

حتــدد اللجنــة اإلشــرافية لــكل ملتقــى املســابقات والفعاليــات الــي يشــملها هــذا امللتقــى علــى أن 
يكــون ذلــك قبــل ســتة أشــهر مــن بدايــة امللتقــى.

مادة )7(
تســتبعد اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة أي فعاليــة مــن الفعاليــات الــواردة يف املــادة )5( إذا 
قــل عــدد اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة عــن مــا نســبته %30 مــن اجلامعــات واملؤسســات 
املشــاركة، وختطــر اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة، اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة بذلــك قبــل 

ثالثــة أشــهر مــن بدايــة امللتقــى. 
مادة )8(

جلان امللتقى: 

أواًل: اللجنة اإلشرافية: 

أ. التشكيل: 
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تشــكل اللجنــة اإلشــرافية مــن ســبعة عمــداء مــن قبــل جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب وفقــا     .1
ملــا يلــي: 

-  عميد شؤون الطالب ابجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 
-  عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للملتقى السابق. 
-  عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للملتقى التايل. 

-  أربعة عمداء لشؤون الطالب من اجلامعات املشاركة.
ــة مــن قبــل جلنــة العمــداء قبــل عــام مــن إقامــة امللتقــى علــى  يتــم حتديــد أعضــاء اللجن    .2

األقــل. 
متثل األمانة العامة يف هذه اللجنة.     .3

يرأس اللجنة عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للملتقى.     .4
تعقــد اللجنــة اجتماعهــا األول قبــل ســنة مــن إقامــة امللتقــى، وكلمــا دعــت احلاجــة     .5

لذلــك، ويكــون ذلــك بنــاًء علــى دعــوة مــن األمانــة العامــة. 
تعترب اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضر أربعة من أعضائها.     .6

تتخذ اللجنة قراراهتا أبغلبية األعضاء احلاضرين.    .7
8.   تنعقد اللجنة بصفة مستمرة أثناء فعاليات امللتقى.

ب. املهام والصالحيات: 
تتوىل اللجنة البت يف القضااي واملوضوعات املتعلقة ابمللتقى وخاصة: 

1.  اإلشراف العام على إعداد وتنفيذ ومتابعة فعاليات امللتقى.
2.  حتديد التاريخ املناسب لبداية وهناية امللتقى.

3.  إقرار التصور النهائي لفعاليات امللتقى.
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4.  إقرار التوصيات والنتائج الي ترفعها إليها اللجنة الفنية خالل فرة إقامة امللتقى.
5.  رفع تقرير عن امللتقى إىل االجتماع القادم للجنة العمداء.

ثانيًا: اللجنة الفنية: 

أ. التشكيل: 
لــكل للملتقــى مــن ســبعة مــن مديــري ومســئويل  1.  تشــكل اللجنــة اإلشــرافية جلنــة فنيــة 
األنشــطة يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة ويكــون مــن ضمنهــم ممثــل 
للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة وممثــل للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة للملتقــى الســابق وممثــل 

للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة للملتقــى القــادم. 
2.  متثل األمانة العامة يف هذه اللجنة. 

3.  يكون عضو اللجنة الفنية متفرغا ألعمال اللجنة أثناء امللتقى.
4.  تعقــد اللجنــة اجتماعاهتــا بصفــة مســتمرة أثنــاء امللتقــى وجيــوز للجنــة اإلشــرافية دعوهتــا 

لالجتمــاع قبــل امللتقــى وكلمــا دعــت احلاجــة. 
5.  يرأس اللجنة ممثل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للملتقى.

6.  تكون اجتماعات وقرارات اللجنة صحيحة حبضور غالبية أعضائها. 
7.  للجنــة أن تســتعني مبــن تــراه مــن ممثلــي اجلامعــات أو املؤسســات املشــاركة بعــد موافقــة 

اإلشــرافية.  اللجنــة 
ب. املهام والصالحيات: 

1.  اإلشراف الفين على فعاليات امللتقى عن طريق ترتيب وتواجد ممثليها يف مجيع الفعاليات.
2.  جتميع تقارير احلكام واملراقبني ورفعها إىل اللجنة اإلشرافية أواًل أبول.

أو املؤسســات املشــاركة ورفــع  مــن ممثلــي اجلامعــات  الــواردة  النظــر يف االحتجاجــات    .3
اإلشــرافية.    اللجنــة  إىل  توصياهتــا 



4.  رفــع تقريــر فــين للجنــة اإلشــرافية عــن فعاليــات امللتقــى يتضمــن املالحظــات واملقرحــات 
الــي تراهــا اللجنــة وكذلــك تقييمــا لنشــاطات امللتقــى لالســتفادة منــه يف تطويــر مســتوى 

األســابيع القادمــة. 
5.  أي مهام أخرى تكلفها هبا اللجنة اإلشرافية. 
مادة )9(

شروط االشرتاك يف امللتقى:

1.  تشــارك كل جامعــة أو مؤسســة يف امللتقــى بطالهبــا املنتظمــني يف املرحلــة اجلامعيــة فقــط 
)يقصــد ابملرحلــة اجلامعيــة مرحلــة البكالوريــوس والدبلــوم اجلامعــي(.

2.  يكــون احلــد االقصــى لــكل وفــد )25( فــردا مبــا يف ذلــك اإلداريــون والفنيــون عــدا احلــكام، 
علــى أن يكــون أحــد اإلداريــني مرافقــا للطلبــة يف ســكنهم. 

3.  تــوايف كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة، اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة أبمســاء الطالبــات 
املشــاركات يف امللتقــى وبياانهتــن وصورهــن واملســابقات الــي يشــاركن فيهــا كل منهــن 

وذلــك علــى النمــوذج املعــد لذلــك قبــل شــهر مــن بدايــة امللتقــى علــى األقــل.
مادة )10(

رسوم االشرتاك:

1.  تدفــع كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة رســم االشــراك اخلــاص ابمللتقــى واحملــدد مــن قبــل 
جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب وقــدره عشــرون آالف ريـــال ســعودي وذلــك للجامعــة أو 

املؤسســة املنظمــة. 
2.  تدفــع كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة رســم اشــراك للجامعــة املنظمــة عــن كل طالبــة أو 
فــرد مشــارك يف وفدهــا وقــدره ألفــان رايل ســعودي وفقــا ملــا حددتــه جلنــة العمــداء، عــدا 

احملكمــني يعفــون مــن رســوم االشــراك. 
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ترســل كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة للجامعــة املنظمــة رســم اشــراكها يف موعــد أقصــاه     .3
شــهر واحــد قبــل بدايــة امللتقــى.

تتــوىل األمانــة العامــة مســؤولية املتابعــة مــع اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة     .4
لدفــع االشــراك والرســوم للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة. 

مادة )11(
األمانة العامة: 

تعترب األمانة العامة عامال أساسيا يف جناح امللتقيات الثقافية والعلمية من خالل ما يلي: 
مسامهاهتا املعنوية واملادية يف دعم امللتقيات الثقافية والعلمية.     .1

التنســيق بــني اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة واجلامعــات املشــاركة فيمــا يتعلــق برتيبــات     .2
والعلميــة.  الثقافيــة  امللتقيــات 

تزويد اجلامعة أو املؤسسة املنظمة ابملعلومات والبياانت والواثئق املطلوبة.     .3
العمل على حث اجلامعات واملؤسســات املشــاركة ابإلســراع يف إرســال االشــراك والرســوم    .4

واملشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة.
5.  املسامهة يف تذليل العقبات واملشكالت الي تواجه إقامة امللتقيات الثقافية والعلمية. 

مادة )12(
مهام اجلامعة أو املؤسسة املنظمة:

تشكيل اللجنة التنظيمية الي تراها مناسبة إلجناح امللتقى.    .1
إعداد استمارات املشاركات واإلداريني وإرساهلا إىل اجلامعات واملؤسسات املشاركة.     .2

توفر اخلدمات الطبية والعالجية خالل فرة إقامة امللتقى.    .3
تتــوىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة تشــكيل جلــان التحكيــم ملســابقات البحــوث العلميــة     .4
والثقافيــة والقصــة القصــرة قبــل بدايــة امللتقــى، ويتــم إعــالن الفائزيــن أثنــاء إقامــة امللتقــى.
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تتــوىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة تصويــر وجتليــد البحــوث العلميــة والثقافيــة وموضوعات     .5
القصــة القصــرة الفائــزة ابملســابقات، ويتــم توزيعهــا أثنــاء امللتقــى.

تتوىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة إعداد القاعات املناسبة جلميع فعاليات امللتقى.    .6
تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة إعداد القاعات املناسبة جلميع فعاليات امللتقى.    .7

8.  تقوم اجلامعة أو املؤسســة املنظمة إبجراء قرعة املســابقات املختلفة يف حضور مندويب اجلامعات 
واملؤسســات املشــاركة وممثل األمانة العامة يف موعد أقصاه أســبوعان قبل بدء امللتقى.

تتــوىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة إعــداد وتنظيــم احملاضــرات والندوات الثقافية والزايرات     .9
املختلفة. 

10.  تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة بتوفر اجلوائز واهلدااي والدروع وامليداليات وشهادات 
التقدير للفائزات يف املسابقات وللجامعات واملؤسسات املشاركة. 

10.  تعميم شعار امللتقى.
12.  تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة إبعداد النماذج اخلاصة بتحكيم املسابقات. 
13.  تلتزم اجلامعة أو املؤسسة املضيفة بتوفر السكن املناسب للطالب واإلداريني. 

مادة )13(
جلان التحكيم: 

تتــوىل جلنــة مكونــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن ذوي االختصــاص مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف     .1
اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة أو يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس 

أو املختصــني يف البلــد مقــر اجلهــة املنظمــة حتكيــم كل مســابقة مــن مســابقات امللتقــى.
حيــق لــكل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة ترشــيح واحــد أو اثنــني مــن ذوي االختصــاص مــن     .2
أعضــاء هيئــة التدريــس وغرهــم لعضويــة جلــان التحكيــم، وحتــدد اجلامعــة أو املؤسســة 

املنظمــة العــدد والتخصــص املطلــوب. 
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تقــدم كل جلنــة تقريــرا كامــال عــن نتائــج املســابقة وفقــا لنمــوذج تعــده اجلامعــة أو املؤسســة     .3
املنظمــة هلــذا الغــرض إىل اللجنــة اإلشــرافية العتمــاده.

مادة )14(
شروط التحكيم: 

يتــم حتكيــم املســابقات حســب الشــروط الــواردة يف امللحــق الفــين هلــذا النظــام مــن خــالل 
املســابقات.  بتحكيــم  اخلاصــة  النمــاذج 

مادة )15(
اجلوائـز: 

ميدالية ذهبية للمركز األول لكل مسابقة.     .1
ميدالية فضية للمركز الثاين لكل مسابقة.     .2

ميدالية برونزية للمركز الثالث لكل مسابقة.     .3
مادة )17(

االحتجاجات: 

يقــدم االحتجــاج كتابيــا مــن قبــل رئيــس وفــد اجلامعــة أو املؤسســة املشــاركة أو انئبــه خــالل     .1
ســاعتني مــن انتهــاء املســابقة إىل رئيــس اللجنــة الفنيــة أو مــن ينــوب عنــه.

تقــوم اللجنــة الفنيــة بدراســة االحتجــاج وإبــداء رأيهــا حولــه ورفــع توصيتهــا إىل اللجنــة     .2
اإلشــرافية للبــت فيــه. 

مادة )18(
أحكام عامة: 

1.  التأكيــد علــى التــزام اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل بــدول اجمللــس ابملشــاركة يف 
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امللتقــى لتحقيــق األهــداف املنشــودة مــن جتمــع الطالبــات. 
املنظمــة واجلامعــات  بــني اجلامعــة أو املؤسســة  التعــاون والتنســيق  التأكيــد علــى أمهيــة    .2

املشــاركة. األخــرى  واملؤسســات 
3.  يقام امللتقى مبشاركة سبع جامعات ومؤسسات التعليم العايل حبد أدىن من دول اجمللس. 
4.  حتــرص اجلامعــات واملؤسســات علــى أتمــني وصــول وفودهــا إىل اجلامعــة املنظمــة قبــل يــوم 

واحــد مــن بدايــة امللتقــى الثقــايف. 
5.  تتكفل كل جامعة أو مؤسسة مشاركة بتغطية تكاليف سفر وفدها ابإلضافة إىل مصاريف 

الشحن. 
6.  تتحمــل كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة مســؤولية شــحن معداهتــا إىل اجلامعــة أو املؤسســة 

املنظمــة وكذلــك إعادهتــا.
7.  تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة وابلتنســيق مــع اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة بعــرض 

املوجــودات يف أماكنهــا املخصصــة. 
8.  يعترب امللحق الفين هلذا النظام جزءا ال يتجزأ منه. 

9.  حيق للجنة اإلشرافية لكل ملتقى تفسر مواد هذا النظام إذا دعت احلاجة. 



امللحق الفين للنظام األساسي للملتقى الثقايف والعلمي للطالبات

قواعد مسابقات امللتقى الثقايف والعلمي وشروطها
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قواعد مسابقات امللتقى الثقايف والعلمي وشروطها:

أواًل: مسابقة القرآن الكريم: 

تتكون هذه املسابقة من ثالثة مستوايت: 
حفظ وجتويد عشرة أجزاء.     .1
حفظ وجتويد مخسة أجزاء.     .2
حفظ وجتويد ثالثة أجزاء.     .3

شروط املسابقة: 

ترشح كل جامعة أو مؤسسة طالبة واحدة فقط لكل مستوى.     .1
ال حيق للطالبة أن تشارك يف أكثر من مستوى واحد.     .2

ال يشرط يف احلفظ تتابع األجزاء، ولكن يشرط أن يكون اجلزء كامال.     .3
يشرط يف التالوة مراعاة قواعد التجويد.     .4

ثانيًا: مسابقة احلديث الشريف: 

تتوىل اللجنة اإلشــرافية لكل ملتقى التنســيق مع أحد أقســام احلديث يف اجلامعات ومؤسســات 
التعليم العايل يف دول اجمللس لتحديد نوع ومســتوى هذه املســابقة. 

شروط املسابقة وضوابط املسابقة: 
1.  تشارك كل جامعة بطالبة واحدة يف كل مستوى. 

2.  ال حيق للطالبة املشاركة يف أكثر من مستوى. 
ثالثًا: مسابقة الثقافة العامة: 

وهي مسابقة شفهية يف املوضوعات اآلتية: 
)الثقافة اإلسالمية ، العلوم االجتماعية ، اللغة العربية ، العلوم واملعارف العامة(.
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شروط املسابقة وضوابط املسابقة: 

يشرك من كل جامعة أو مؤسسة أربعة طالبات، ثالثة أساسيني وطالبة احتياطية.     .1
حيق للجامعة أو املؤسسة إدخال املتسابقة االحتياطية بعد انتهاء نصف األسئلة.     .2

علــى كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة تزويــد اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة خبمســني ســؤاال     .3
علــى األقــل قبــل بــدء امللتقــى بشــهرين مــع إجاابهتــا حبيــث يكــون للســؤال إجابــة واحــدة 

فقــط حــى يســهل علــى جلنــة التحكيــم إعطــاء الدرجــة. 
يف حالة تســاوي فريقني يف النقاط يف هناية املســابقة، تعطي جلنة التحكيم ســؤاال ترجيحيا     .4

ويعتــرب الفريــق الــذي جييــب أواًل فائــزا ابملســابقة. 
تقــرح اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة نظــام املســابقة، علــى أن يقــر مــن قبــل اللجنــة الفنيــة     .5

وتشــعر اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة قبــل وقــت كاف بذلــك. 
رابعًا: مسابقة اخلطابة: 

اللجنــة  وتقــوم  اجمللــس،  هتــم دول  الــي  املوضوعــات  متنــاواًل ألحــد  اخلطبــة  يكــون موضــوع 
اإلشــرافية بتحديــد موضوعــات اخلطابــة لــكل ملتقــى، علــى أن ال تزيــد عــن مخســة موضوعــات. 

شروط املسابقة وضوابط املسابقة: 

أن تكون اخلطبة ابللغة العربية الفصحي.     .1
أن ال تكــون اخلطبــة مكتوبــة، بــل تعتمــد علــى ذاكــرة اخلطيــب وقدرتــه علــى االســتيعاب،     .2
واحلفــظ، واالستشــهاد مــن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة، وأقــوال العــرب شــعرهم ونثرهــم.

3.  ال تزيد مدة اإللقاء عن مخس عشرة دقيقة.
4.  لكل جامعة أو مؤسسة أن ترشح طالبة واحدة من طالهبا هلذه املسابقة. 

5.  ختتار الطالبة ثالثة مواضيع مما تقره اللجنة اإلشرافية من موضوعات املسابقة. 
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خامسا: مسابقة القصة: 

تتناول القصة أحد املوضوعات اهلادفة الي هتم دول اجمللس. 
شروط وضوابط املسابقة: 

1.   أن تلتزم القصة ابلصيغة الفنية، وختلو من األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية.
2.   أن تربز يف القصة عناصرها األساسية، من حيث اعتمادها على احلرفية اإلبداعية. 

 .)A4( أن ال تزيد عن عشر صفحات    .3
تقدم القصة من أصل وثالث صور إىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة.     .4

حيــق لــكل جامعــة أو مؤسســة مــن اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة ترشــيح ثــالث قصــص     .5
حبــد أقصــى. 

يكــون وصــول املشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين علــى األقــل مــن     .6
بــدء امللتقــى.

ال يشرط حضور املشاركة.     .7
سادسًا: مسابقة الشعر: 

أو  اإلســالمية،  أو  العربيــة  القضــااي  مــن  تتنــاول قضيــة  نظمــه،  مــن  بقصيــدة  الطالبــة  تتقــدم 
احليــاة.  مــن جوانــب  أو يصــور جانبــا  الــذات،  عــن  يعــرب  أو أي موضــوع آخــر  االجتماعيــة، 

شروط وضوابط املسابقة: 

أال تقل القصيدة عن ثالثة عشر بيتا.    .1
أن تكون القصيدة موزونة ومقفاة )الشعر العمودي(.    .2

أن تكون القصيدة ابلعربية الفصحي.     .3
تشارك كل جامعة أو مؤسسة بطالبتني حبد أقصى.     .4
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أال تشرك الطالبة أبكثر من قصيدة واحدة فقط.    .5
يكــون آخــر موعــد لوصــول القصائــد للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين علــى     .6

األقــل مــن بــدء امللتقــى.
يشرط إلقاء الطالبة لقصيدهتا خالل فعاليات امللتقى.    .7

حتكم قصيدة الطالبة بدرجة كاملة بدون حضورها.     .8
سابعًا: مسابقة املساجلة الشعرية: 

هــي إحــدى اجملــاالت الثقافيــة الــي هتــدف إىل الكشــف عــن مهــارات املتســابقات  وخرباهتــم يف 
جمــال حفــظ الشــعر واســتحضاره، وتكــون بــني متســابقتني أو أكثــر. 

شروط وضوابط املسابقة: 

1.  تشارك كل جامعة أو مؤسسة بطالبة واحدة فقط.
أن تكون األبيات سليمة الوزن والقافية.     .2

االلتزام ابملعاين الواضحة والقيم األدبية واإلسالمية.     .3
عدم تكرار ذكر البيت الواحد يف املسابقة الواحدة.     .4

تستبعد حروف العلة إذا كانت قافية للبيت.     .5
طريقة املسابقة: 

يقسم الطالبات املشاركات إىل جمموعتني عن طريق القرعة.     .1
تقام املسابقة بشكل يف دائري ميثل الطالبات املشاركات اجملموعة.     .2

3.  يصعــد إىل الــدور الثــاين )اجلولــة النهائيــة( الثالثــة الفائــزات مــن كل جمموعــة، وتســتمر 
املســاجلة بــني الســتة الفائــزات لتحديــد املركــز األول والثــاين والثالــث. 

ثامنًا: مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية: 

يكون موضوع املسابقة يف أحد املوضوعات العلمية الي هتم دول اجمللس بصفة عامة. 
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شروط وضوابط املسابقة: 

1.  أن يكتــب البحــث ابللغــة العربيــة الفصحــي، وأن حيتــوي علــى إضافــة علميــة قــدر اإلمــكان، 
ويؤخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد التحكيم. 

أن يكون البحث خاضعا لشروط البحث العلمي.     .2
أن ال يتجــاوز عــدد صفحــات البحــث 20 صفحــة مقــاس )A4( وهبامــش مقــداره بوصــة     .3

واحــدة علــى كل جانــب مــع تــرك مســافة بــني الســطور، وأن يكــون مطبوعــا. 
تشارك كل جامعة أو مؤسسة ببحثني علميني خمتلفني حبد أقصى.     .4

جيوز أن يشرك أكثر من طالبة يف البحث الواحد.     .5
تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة بتقييم البحث.     .6

يرســل البحــث إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين علــى األقــل مــن بــدء امللتقــى،     .7
مغلفــا بغــالف خارجــي مكتــوب عليــه اســم الباحــث واجلامعــة أو املؤسســة الــي ينتمــي 

إليهــا، واســم املســابقة، واتريــخ امللتقــى، ومكانــه. 
8.  ال يشرط حضور الباحثة خالل فعاليات امللتقى.

 تاسعًا: مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية: 

تكــون موضوعــات املســابقة يف اجملــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة الــي هتــم دول اجمللــس وجامعاهتــا 
ومؤسســاهتا املشــاركة، وحتــدد اللجنــة اإلشــرافية موضوعــات املســابقة لــكل ملتقــى. 

شروط وضوابط املسابقة: 

1.  أن ال يزيــد عــن 40 صفحــة )A4( وهبامــش مقــداره بوصــة واحــدة علــى كل جانــب، مــع 
تــرك مســافة بــني الســطور، وأن يكــون مطبوعــا. 

أن يكون البحث موثقا ابملراجع العلمية ومستوفيا لشروط البحث العلمي.     .2
أن ال يكون سبق التقدم ابلبحث ملسابقة أخرى.     .3
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أن يكون البحث ابللغة العربية الفصحي.     .4
أن يصــل البحــث إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل شــهرين مــن بــدء امللتقــى، مغلفــا     .5
بغــالف خارجــي ومكتــواب عليــه اســم الباحثــة ، اجلامعــة أو املؤسســة الــي ينتمــي إليهــا، 

واســم املســابقة، واتريــخ امللتقــى، ومكانــه.
تشارك كل جامعة أو مؤسسة ببحثني.     .6

يقدم البحث من أصل وثالث صور إىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة.     .7
ال يشرط حضور الباحثة خالل فعاليات امللتقى.    .8

عاشرًا: مسابقة املبتكرات العلمية: 

يقــام معــرض لعــرض إنتــاج الطالبــات املشــاركات يف املبتكــرات العلميــة علــى أن ختضــع هــذه 
املشــاركة للشــروط التاليــة:  

للجامعة أن تشارك بثالثة مبتكرات علمية حبد أقصى.     .1
ال مانع من أن تكون املشاركة مشروع خترج.     .2

تقــوم اجلامعــة إبرســال املشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل أســبوع واحــد مــن     .3
بدايــة امللتقــى.

تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة مبســاعدة الطالبــات الفائــزات يف احلصــول علــى بــراءة     .4
االخــراع ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة واجلهــات الــي متنــح هــذه الشــهادة. 

العمــل علــى ترشــيح الطالبــات الفائــزات لتمثيــل دول اجمللــس يف املهرجــاانت واحملافــل     .5
األمانــة  مــع  ابلتنســيق  العالقــة ابالبتــكار  العلميــة ذات  واملراكــز واملؤسســات  الدوليــة 

العامــة. 
حادي عشر: مسابقة الفنون: 

يقام معرض لعرض إنتاج الطالبات املشاركات يف الفنون اآلتية: 
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1.  اخلط العريب.
2.  التصوير الزيي واملائي. 

3.  التصوير الضوئي. 
4.  الرسم.
5.  اخلزف.

6.  األشعال اليدوية.
شروط املسابقة: 

تشارك كل جامعة أو مؤسسة بسبعة أعمال يف كل جمال كحد أقصى.     .1
تقــوم اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة إبرســال مشــاركاهتا إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة     .2

قبــل ثالثــة أســابيع علــى األقــل مــن بــدء امللتقــى. 
جيب أن تكون املعروضات واللوحات مراعية للذوق العام والقيم االجتماعية واإلسالمية     .3

يف دول اجمللس. 
ثاني عشر: الفعاليات املصاحبة: 

ضمــن فعاليــات امللتقــى تنظــم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة بعــض الفعاليــات املصاحبــة، ويــرك 
هلــا اختيــار نوعيــة هــذه الفعاليــات، ويتــم إدراجهــا ضمــن اجلــدول الزمــين للملتقــى.   





النظام األساسي

للدورة الرياضية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

يف دول جملس التعاون

    





النظام األساسي للدورة الرياضية

مادة )1(
تعاريف:

يقصد ابلعبارات التالية الواردة يف هذا النظام ما يلي:- 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  اجمللس:  

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.  األمانة العامة:  
عمــداء شــؤون الطــالب يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول  العمداء:  

جمللــس.  ا
اللجنــة اإلشــرافية: اللجنــة املشــرفة علــى الــدورة الرايضيــة واملكونــة مــن عــدد مــن عمــداء شــؤون 

الطــالب يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس. 
اللجنــة املشــرفة فنيــا علــى فعاليــات الــدورة الرايضيــة واملكونــة مــن عــدد  اللجنة الفنية:  
مــن املختصــني الرايضيــني مــن اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول 

اجمللــس. 
التعليــم العــايل يف  الــي تنظمهــا اجلامعــات ومؤسســات  الــدورة الرايضيــة  الدورة:  
دول اجمللــس فيمــا بينهــا. وتســمى )الــدورة الرايضيــة جلامعــات ومؤسســات 

التعــاون(. جملــس  دول  يف  العــايل  التعليــم 
اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة: اجلامعــة أو مؤسســة التعليــم العــايل الــي تنظــم أاي مــن الــدورات 

الرايضيــة. 
مادة )2(

 أهداف الدورة: تهدف الدورة إىل: 

التأكيد على روح االنتماء اإلسالمي وتعميق الشعور بذلك بني أبناء دول اجمللس.     .1
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تعميــق الصــالت والروابــط األخويــة بــني طــالب اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل مــن     .2
أبنــاء دول اجمللــس. 

تقوية وتعميق أهداف جملس التعاون الي يسعى لتحقيقها.     .3
تنميــة الوعــي الرايضــي للطالــب اجلامعــي حتقيقــا للنمــو املتكامــل يف شــخصيته وقدرتــه     .4

علــى املمارســة الرايضيــة يف جــو تنافســي شــريف. 
إعــداد الطالــب اجلامعــي رايضيــا لتمثيــل جامعتــه مبــا ينســجم ورســالتها األكادمييــة علــى     .5

املســتوى احمللــي واإلقليمــي والــدويل. 
مادة )3(

موعد الدورة: 

1.  تقام الدورة الرايضية كل سنتني. 
2.  حتــدد اللجنــة اإلشــرافية املوعــد املناســب إلقامــة كل دورة ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة 

واجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة واجلامعــات واملؤسســات املشــاركة. 
مادة )4(

مكان الدورة: 

يتحدد مكان إقامة الدورة بناء على توصيات اجتماعات العمداء. 
مادة )5(

مدة الدورة: 

تكــون مــدة الــدورة مــن ســبعة إىل عشــرة أايم مــع مراعــاة االســتفادة مــن أايم هنايــة األســبوع قــدر 
اإلمكان. 
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مادة )6(
شعار الدورة: 

نفــس تصميــم شــعار الــدورة األوىل، واملكــون مــن شــعار اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة وشــعار 
اجمللــس. 

مادة )7(
علم الدورة: 

حيمل شعار الدورة مع أرضية بيضاء. 
مادة )8(

اجلامعات املشاركة يف الدورة: 

تقتصر املشاركة يف هذه الدورة على اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل يف دول اجمللس. 
مادة )9(

األلعاب واملسابقات اليت تشتمل عليها الدورة: 

1.  تشتمل الدورة على األلعاب واملسابقات التالية: 
ألعاب مجاعية: يتم اختيار لعبتني على األقل من األلعاب التالية:  أ.  

كرة قدم أو مخاسية كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد.   
ألعاب فردية: ألعاب القوى، السباحة، سباق اخراق الضاحية.  ب. 

ألعاب املضرب: يتم اختيار لعبتني على االقل من األلعاب التالية:  ج. 
      تنس أرضي، تنس طاولة، االسكواش، الرايشة الطائرة. 

حتــدد اللجنــة اإلشــرافية للــدورة األلعــاب الــي ســتقام قبــل بدايــة كل دورة ابلتنســيق مــع     .2
اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة وإخطــار اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة يف 
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الــدورة ابأللعــاب الــي مت حتديدهــا قبــل ســتة أشــهر مــن بــدء الــدورة. 
تســتبعد اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة أي لعبــة أو مســابقة مــن األلعــاب الــواردة يف الفقــرة     .3
)1( مبــا فيهــا مســابقات الســباحة وألعــاب القــوى إذا قــل عــدد اجلامعــات واملؤسســات 
املشــاركة فيهــا عــن ســت. وختطــر اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة اجلامعــات واملؤسســات 

املشــاركة قبــل ثالثــة أشــهر مــن بدايــة الــدورة بذلــك.

مادة )10(
اختصاصات اجلامعة أو املؤسسة املنظمة: 

تقوم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة مبا يلي: 
1.  إعــداد التصــور اخلــاص بفعاليــات الــدورة – يف ضــوء النظــام األساســي – ويتــم عرضــه علــى 

اللجنة اإلشــرافية إلقراره. 
2.  تزويــد اللجنــة اإلشــرافية ابهليــكل التنظيمــي الداخلــي للــدورة ومواقــع املالعــب والقاعــات 
والتســهيالت الرايضيــة األخــرى قبــل موعــد الــدورة بســتة أشــهر للموافقــة عليــه وتعميمــه 

علــى اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة.
3.  تشــكيل اللجنــة التنظيميــة اإلداريــة الــي تراهــا مناســبة لضمــان جنــاح فعاليــات الــدورة 

العــايل املشــاركة.  التعليــم  ولتوفــر التســهيالت للجامعــات ومؤسســات 
املشــاركة،  واملؤسســات  اجلامعــات  إىل  وإرســاهلا  واإلداريــني  الالعبــني  بطاقــات  إعــداد    .4

 . لتعبئتهــا
5.  توفر السكن والتغذية واملواصالت للمشاركني يف الدورة. 

6.  توفر اخلدمات الطبية والعالجية أثناء الدورة.
7.  توفر جوائز الدورة وفقا للتفاصيل الواردة يف امللحق الفين هلذا النظام. 
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8.  بــذل كل مــا يف وســعها ملراقبــة كافــة املســابقات والتأكــد مــن حســن وســالمة ســرها مــن 
مجيــع النواحــي، ومســاعدة اللجــان األخــرى العامــة يف أداء مهمتهــا بيســر وســهولة. 

مادة )11(
املشاركة يف الدورة: 

تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املشــاركة مبوافــاة اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة ابأللعــاب الــي     .1
ستشــارك فيهــا يف موعــد أقصــاه ثالثــة أشــهر قبــل بــدء الــدورة. 

تــزود اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة للــدورة بقوائــم أمســاء     .2
العبيهــا النهائيــة قبــل عشــرة أايم علــى األقــل مــن بــدء الــدورة مرفقــا هبــا اســتمارة املشــاركة 
معتمــدة مــن عمــادة شــئون الطــالب وعمــادة القبــول والتســجيل لــكل العــب، مــع ضــرورة 
ختــم صــورة الالعــب املثبتــة علــى اســتثمارة املشــاركة خبتــم عمــادة شــئون الطــالب يف 
اجلامعــة أو املؤسســة الــي ميثلهــا. وال تقبــل أي اســتمارة فيهــا نواقــص أو أي تعديــل دون 

أن يكــون موثقــا خبتــم وتوقيــع املســئول عــن التعديــل. 
إذا رأت أي جامعــة أو مؤسســة إجــراء أي تعديــل علــى قوائــم طالهبــا النهائيــة والــي تــرد     .3
إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة قبــل عشــرة أايم مــن بــدء الــدورة، فيجــب أن يكــون 
ذلــك قبــل )24( ســاعة مــن بــدء الدورةوحبــد أقصــى %10 مــن إمجــايل عــدد الطــالب 

املشــاركني يف الــدورة ويصبــح التعديــل انفــذا إذا وافقــت عليــه جلنــة أهليــة الالعبــني. 
4.  رســوم االشــراك اجلدديــة )وهــي رســوم االشــراك للطلبــة: 2000 رايل ســعودي عــن كل 
طالــب، رســوم االشــراك للجامعــة / املؤسســة 20000 رايل ســعودي(. يف الــدورة هــو 
املبلــغ الــذي حددتــه اجتماعــات جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب يف اجلامعــات ومؤسســات 

التعليــم العــايل يف دول اجمللــس. 
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مادة )12(
اللجنة اإلشرافية للدورة: 

1.  أتليف اللجنة: 
أ.  تتألف هذه اللجنة من مخسة عمداء وفقا ملا يلي: 

-    عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 
-   عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للدورة السابقة. 
-   عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للدورة القادمة. 

-   اثنــان مــن عمــداء شــؤون الطــالب مــن اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل 
املشــاركة. 

يتــم حتديــد أعضــاء اللجنــة مــن قبــل اجتمــاع العمــداء قبــل عــام علــى األقــل مــن إقامــة   .2
الــدورة. 

3.  متثل األمانة العامة يف هذه اللجنة. 
4.  يرأس اللجنة عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للدورة. 

5.  تعقــد اللجنــة اجتماعهــا األول قبــل ســنة مــن إقامــة الــدورة، وكلمــا دعــت احلاجــة لذلــك 
ويكــون ذلــك بنــاء علــى دعــوة مــن األمانــة العامــة. 

6.  تعترب اجتماعات اللجنة صحيح إذا حضر ثالثة من أعضائها. 
7.  تكون قرارات اللجنة أبغلبية األعضاء احلاضرين. 
8.  تنعقد اللجنة بصفة مستمرة أثناء فعاليات الدورة. 

ب. مهام اللجنة: 
تتوىل اللجنة البت يف القضااي واملوضوعات الي تتعلق ابلدورة وخاصة:    
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1.  اإلشراف العام على تنفيذ ومتابعة فعاليات الدورة. 
2.  حتديد املوعد املناسب إلقامة الدورة ابلتنسيق مع اجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 

3.  إقرار التصور النهائي لفعاليات الدورة ابلتنسيق مع اجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 
مادة )13(

اللجنة الفنية للدورة: 

أ.  تأليف اللجنة: 

تؤلــف جلنــة عمــداء شــئون الطــالب اللجنــة الفنيــة لــكل دورة مــن تســعة أعضــاء     .1
مــن املختصــني الرايضيــني يف اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة يف الــدورة ويكــون مــن 
ضمنهــم ممثــل للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة وممثــل للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة 

للــدورة الســابقة وممثــل للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة للــدورة القادمــة. 
تكون األمانة العامة ممثلة يف هذه اللجنة.     .2

يكون عضو اللجنة الفنية متفرغا ألعمال اللجنة أثناء الدورة.    .3
تعقــد اللجنــة اجتماعاهتــا بصفــة مســتمرة أثنــاء الــدورة وجيــوز للجنــة اإلشــرافية دعوهتــا     .4

لالجتمــاع قبــل الــدورة وكلمــا دعــت احلاجــة. 
يرأس اللجنة ممثل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للدورة.     .5

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة حبضور غالبية أعضائها.     .6
تكون قراراهتا صحيحة أبغلبية احلاضرين.    .7

للجنــة أن تســتعني مبــن تــراه مــن ممثلــي اجلامعــات أو املؤسســات املشــاركة واالحتــادات   .8
الرايضيــة ابلدولــة املنظمــة بعــد موافقــة اللجنــة اإلشــرافية.   

ب.  مهام اللجنة: 

1.  متابعة تنفيذ النظام األساسي للدورة. 
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2.  اإلشراف الفين على فعاليات الدورة. 
3.  البت يف أي مشكلة فنية مل ترد يف هذا النظام. 

4.  جتميع تقارير احلكام واملراقبني. 
5.  إخطار اللجنة اإلشرافية ابلنتائج أوال أبول.

6.  تزويد اجلامعة املنظمة ابألرقام القياسية. 
7.  إعداد تقرير هنائي عن املسابقات يتضمن كافة وقائعها ورفعها للجنة اإلشرافية. 

8.  النظر يف االحتجاجات املقدمة من اجلامعات واملؤسسات املشاركة. 
9.  اقراح أي تعديل أو إضافة على النظام األساسي للدورة.

مادة )14(
جلنة أهلية الالعبني: 

أ. أتليف اللجنة: 
1.   تؤلــف جلنــة عمــداء شــئون الطــالب جلنــة أهليــة الالعبــني مــن ممثــل لألمانــة العامــة 

الفنيــة وممثــل عــن اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة.  رئيســا وممثــل عــن اللجنــة 
تعقــد اللجنــة اجتماعهــا األول قبــل أســبوع مــن بــدء الــدورة بنــاء علــى دعــوة مــن     .2

املنظمــة.  املؤسســة  أو  اجلامعــة 
3.  تكون قرارات اللجنة هنائية وملزمة. 

اختصاصات وآلية عمل اللجنة: 

ختتص اللجنة يف التحقق من أهلية الالعبني والبت فيها وفقا ملا يلي: 
تقــوم اللجنــة بفــرز القوائــم الــي تردهــا مــن اجلامعــات واملؤسســات وإقرارهــا قبــل أســبوع     .1
مــن بــدء الــدورة ولــن تنظــر اللجنــة يف أيــة قوائــم تــرد بعــد هــذا التاريــخ، مــع اســتثناء مــا 

ورد يف الفقــرة )ج( مــن املــادة )11( يف هــذا النظــام. 
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تســتبعد اللجنــة أي العــب مــن املشــاركة يف الــدورة إذا مل تنطبــق عليــه أهليــة املشــاركة     .2
وفقــا للمــادة )15( مــن هــذا النظــام، أو كانــت اســتمارته غــر مســتوفية للشــروط 

الــواردة يف الفقــرة )ب( مــن املــادة )11( مــن هــذا النظــام. 
مادة )15(

أهلية الالعبني: 

أو املؤسســات  املنتظمــني دراســيا يف اجلامعــات  الالعبــني  الــدورة علــى  تقتصــر املشــاركة يف 
ابملرحلــة اجلامعيــة حبيــث ال يزيــد عمــر الطالــب مــن )27( ســنة. 

مادة )16(
التحكيم:

يتــوىل التحيكــم حــكام دوليــون معتمــدون توفرهــم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة وميكــن االســتعانة 
ببعــض حــكام الدرجــة األوىل إذا دعــت احلاجــة لذلــك.
مادة )17(

املخالفات واجلزاءات: 

1.  يف حالــة إســاءة الســلوك بطريقــة فرديــة أو مجاعيــة مــن الالعبــني األساســيني أو االحتياطيــني 
أو اإلداريــني قبــل أن أثنــاء أو بعــد املبــاراة وذكــر ذلــك يف تقريــر احلكــم أو رفــع بــه تقريــر 
مــن مراقــب املبــاراة يوقــف الفريــق أو الالعــب أو اإلداري مــن االشــراك يف أي لعبــة حــى 

تقــرر اللجنــة الفنيــة يف أمــره وإصــدار القــرار املناســب.
الفريق املنسحب تشطب نتائج مباراته وحيصل على صفر من النقاط.     .2

3.  يعتــرب الفريــق منســحبا إذا أتخــر عــن بــدء املبــارايت مخــس عشــرة دقيقــة مــا مل يقــدم عــذرا 
تقبلــه اللجنــة الفنيــة املشــكلة مــن اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة. 

الالعــب الــذي حيصــل علــى إنذاريــن أو طــرد يف لعبــة كــرة القــدم حيــرم مــن االشــراك يف     .4
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املبــاراة التاليــة لإلنــذار الثــاين دون إشــعار اجلامعــة أو املؤسســة بذلــك. 
الالعــب الــذي يطــرد )عــدم أهليــة( يف أي لعبــة مجاعيــة حيــرم مــن االشــراك يف املبــاراة     .5

التاليــة، دون إشــعار اجلامعــة أو املؤسســة بذلــك. 
6.  يف حالــة اكتشــاف اللجنــة الفنيــة أي خطــأ أو خمالفــة لشــروط التنظيــم يف األلعــاب الفرديــة 
أو اجلماعيــة بعــد انتهــاء املســابقة أو املبــاراة واعتمــاد النتيجــة فمــن حــق اللجنــة النظــر يف 

املخالفــة أو اخلطــأ وإصــدار القــرار املناســب. 
7.  يطبق القانون الدويل فيما عدا ذلك يف مجيع األلعاب. 

مادة )18(
االحتجاجات: 

يقــدم االحتجــاج مــن رئيــس وفــد اجلامعــة أو املؤسســة املشــاركة أو انئبــه خــالل ســاعتني     .1
ــاراة.  مــن انتهــاء املب

يرفــق رســم احتجــاج قــدرة )500 رايل ســعودي أو مــا يعادلــه مــن عمــالت دول اجمللــس(     .2
تــرد يف حالــة قبــول االحتجــاج.

تصــدر القــرارات مــن اللجنــة الفنيــة أبغلبيــة أعضائهــا وتكــون هــذه القــرارات هنائيــة وانفــذة     .3
علــى الفــور، علــى أن ال يشــارك يف اجتماعــات اللجنــة اخلاصــة بذلــك أي عضــو تكــون 

جامعتــه أو مؤسســته طرفــا يف االحتجــاج. 
مادة )19(

اللعب النظيف: 

حيصل الفريق على جائزة اللعب النظيف يف كرة القدم وفقا للقواعد التالية: 
رصيد كل جامعة ومؤسسة قبل مباراة )كرة قدم( 021 نقطة.     .1

2.  خيصم 10 نقاط يف حالة أتخر اجلامعة أو املؤسسة عن موعد املباراة. 
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ختصم 6 نقاط من اجلامعة أو املؤسسة لكل كرت أصفر.    .3
ختصم 12 نقطة من اجلامعة أو املؤسسة لكل كرت أمحر.     .4

ختصم 10 نقاط يف حالة إساءة السلوك من مقعد االحتياط وذكر ذلك يف تقرير احلكم.    .5
مادة )20(

أحكام عامة: 

تراعي القوانني الدولة املعتمدة حني وضع اللوائح التنظيمية ملسابقات الدورة.     .1
جيــوز للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة دعــوة مــن تــراه مــن الشــخصيات الرايضيــة اخلليجيــة     .2

ــة والدوليــة حلضــور فعاليــات الــدورة.  والعربي
تعــد اللجنــة اإلشــرافية بعــد انتهــاء الــدورة تقريــرا وافيــا حــول ســر فعاليــات الــدورة متضمنــا     .3
االجيابيــات والســلبيات علــى أن تــزود األمانــة العامــة بنســخة منــه لتوزيعــه علــى كافــة 

اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول اجمللــس. 
يعترب امللحق املرفق هبذا النظام جزءا ال يتجزأ منه.     .4
يراعي عدم تعارض املبارايت مع مواقيت الصالة.     .5

حيق للجنة اإلشرافية على الدورة تفسر مواد هذا النظام.    .6





امللحق الفين للنظام األساسي للدورة الرياضية 

للجامعات ومؤسسات التعليم العالي يف دول اجمللس





امللحق الفين للنظام األساسي للدورة الرياضية

مادة 1
األلعاب واملسابقات اليت تشتمل عليها الدورة:

1.  السباحة.
2.  ألعاب القوى.

3.  سباق اخراق الضاحية.
4.  ألعاب املضرب.

5.  كرة القدم أو مخاسيات كرة القدم.
6.  كرة السلة.

7.  الكرة الطائرة. 
8.  كرة اليد.

مادة 2
القواعد العامة أللعاب ومسابقات الدورة: 

تقــام مبــارايت األلعــاب بنظــام اجملموعــات كل جمموعــة تتكــون مــن عــدد )4( مــن اجلامعــات 
ومؤسســات التعليــم العــايل، جتــري مبارايهتــا بنظــام الــدوري مــن دور واحــد وفقــا ملــا يلــي: 

1.  نظام املسابقات: 
1-1   يف حالــة جمموعتــني يؤخــذ أول – اثين مــن كل جمموعــه وتقــام األدوار النهائيــة 

بطريقــة املقــص لتحديــد طــريف املبــاراة النهائيــة. 
يف حالــة ثــالث جمموعــات يؤخــذ األول مــن كل جمموعــة وأحســن مركــز اثين يف    2-1
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اجملموعــات )فريــق واحــد( وجتــري قرعــة علنيــة لتحديــد مبــارايت األدوار النهائيــة 
)خــروج املغلــوب( ويســتخرج أحســن اثين بتقســيم عــدد النقــاط الــي حصــل 
عليهــا علــى عــدد املبــارايت الــي لعبهــا يف جمموعتــه، ويف حالــة تعــادل فريقــني أو 

أكثــر جتــري القرعــة لتحديــد أحســن اثين. 
يف حالــة أربــع جمموعــات يؤخــذ أول كل جمموعــة وتقــام األدوار النهائيــة بطريقــة    3-1

خــروج املغلــوب وحيــدد أطــراف املبــاراة عــن طريــق قرعــة علنيــة. 
يف مسابقات السباحة وألعاب القوى يطبق القانون الدويل.    4-1

2.  قواعد املسابقات:  

يتوىل مسئولية كل مسابقة مراقب حتدده اللجنة الفنية.  أ.   
ب.   تطبق القواعد والنظم الدولية عدا ما يذكر يف هذا النظام. 

يتواجــد املتســابقون يف األماكــن احملــددة للمســابقات قبــل املوعــد احملــدد هلــا خبمــس  ت.   
عشــرة دقيقــة علــى األقــل. 

حتــدد كل جامعــة لــون مالبســها األساســي واالحتياطــي وختطــر بــه اجلامعــة املنظمــة  ث.   
للــدورة. 

يسمح ألي العب يف الدورة ابالشراك يف أي مسابقة من مسابقاته.  ج.   
3.  حتتسب نقاط نتائج املباريات كما يلي:

أ.   كرة القدم – فوز 3 – تعادل 1 – خسارة صفر – انسحاب )شطب النتيجة(.
يف )كرة الطائرة – السلة – ألعاب املضرب(.  

فوز 2 – خسارة 1 – انسحاب )شطب النتيجة(.   
أما يف السباحة وألعاب القوى فتكون النتائج كما يلي:-  ب.   

)أول 9 نقطــة – الثــاين 7 – الثالــث 6 – الرابــع 5 – اخلامــس 4 – الســادس 3   
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– الســابع 2 – الثامــن 1( ويف ســباقات التتابــع يطبــق القانــون الــدويل الحتســاب 
النتائــج. 

مادة 3
الشروط اخلاصة بألعاب ومسابقات الدورة: 

أ.  ألعاب القوى: 

1.  االشراك: 
لــكل جامعــة ومؤسســة احلــق يف التقــدم لتســجيل عــدد )1( متســابق يف كل  أ.   

بقة.  مســا
ب.   لــكل جامعــة ومؤسســة احلــق يف التقــدم لتســجيل فريــق واحــد مكــون مــن عــدد 

)4( متســابقني لســباق التتابــع.
يسمح ابشراك الالعب يف سباقني وتتابع. ت.   

أرض املضمار لالعبني واحلكام واإلدارة فقط ال غر.   
يعقــد اجتمــاع ملنــدويب اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل لعمــل قرعــة احلــارات  ث.   

وتوزيــع أرقــام املتســابقني خــالل اليــوم الســابق للبطولــة. 
2.  النتائج: 

علــى كأس  النقــاط  مــن  أكــرب جممــوع  علــى  احلاصلــة  املؤسســة  أو  اجلامعــة  حتصــل   
 . بقة ملســا ا

ب.  السباحة: 

1.  االشراك: 
أ.   لــكل جامعــة ومؤسســة احلــق يف التقــدم لتســجيل عــدد )1( متســابق يف كل 

بقة.  مســا
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ب.   لــكل جامعــة ومؤسســة احلــق يف التقــدم لتســجيل فريــق واحــد مكــون مــن عــدد 
)4( متســابقني لســباحة التتابــع.

يسمح ابشراك الالعب يف سباقني وتتابع. ت.   
جتري قرعة احلارات قبل بدء املسابقات بنصف ساعة. ث.  

2. النتائج: 
حتصــل اجلامعــة أو املؤسســة احلاصلــة علــى أكــرب جممــوع مــن النقــاط علــى كأس  أ.   

املســابقة. 
ج.  كرة السلة: 

1.  االشراك: 
 لكل جامعة ومؤسسة احلق يف تسجيل 12 العباً. 

2.  النتائج: 
حيدد الرتيب النهائي للفرق املشركة يف كل جمموعةوفقا ملا يلي:-
اجملموع األكرب من النقاط يف مجيع املبارايت لكل منها.  أ.   

يف حالــة تســاوي أكثــر مــن فريــق يف جممــوع النقــاط حتــدد أســبقية الرتيــب  ب.   
بينهمــا وفقــا ملــا يلــي: 

1.  اجملموع األكرب لفرق النقاط )له/عليه(.
2.  اجملموع األكرب للنقاط املسجلة لصاحل الفريق. 

يف حالــة تســاوي جممــوع النقــاط بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف املبــاراة الــي  ت.   
جــرت بينهمــا يف املركــز األســبق يف الرتيــب.

د. الكرة الطائرة: 

   يكون نظام اللعب ثالثة أشواط من مخسة أشواط. 
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1.  االشراك: 
      لكل جامعة ومؤسسة احلق يف تسجيل 12 العبا. 

2.  النتائج:  
ــي للفــرق املشــركة يف كل جمموعــة تبعــا للمجمــوع األكــرب  حيــدد الرتيــب النهائ أ.   

مــن النقــاط يف مجيــع املبــارايت لــكل منهمــا. 
يف حالــة تســاوي أكثــر مــن فريقــني يف جممــوع النقــاط     حتــدد أســبقية الرتيــب  ب.   

بينهمــا وفقــا ملــا يلــي:- 
اجملموع األكرب لفرق األشواط )له/عليه(.    .1

اجملموع األكرب لفرق نقاط األشواط )له/عليه(.    .2
يف حالــة تســاوي جممــوع النقــاط بــني فريقــني بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف  ت.   

املبــاراة الــي جــرت بينهمــا يف املركــز األســبق يف الرتيــب. 
هـ. كرة الطاولة: 

    يطبق القانون الدويل للعبة.
1.  االشراك: 

   لكل جامعة ومؤسسة احلق يف تسجيل عدد )5( العبني. 
2.  النتائج:  

حيــدد الرتيــب النهائــي للفــرق املشــركة وفقــا للمجمــوع األكــرب مــن النقــاط يف  أ.   
املبــارايت.  مجيــع 

يف حالة تساوي جمموع النقاط بني أكثر من فريقني حتدد األسبقية كما يلي: ب.   
ت.   اجملموع األكرب لفرق األشواط )له/عليه(.

ث.   اجملموع األكرب لفرق نقاط اللعب املسجلة يف مجيع األشواط )له/عليه(.
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يف حالــة تســاوي جممــوع النقــاط بــني فريقــني بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف  ج.   
املبــاراة الــي جــرت بينهمــا يف املركــز األســبق يف الرتيــب. 

و. ريشة طائرة: 

    نظام اللعب 2 من 3 على أن يتم الرتيب التايل )فردي – زوجي – فردي(.
1.  االشراك: 

        لكل جامعة ومؤسسة احلق يف تسجيل )5( العبني. 
2.  النتائج: 

أ.   حيــدد الرتيــب النهائــي للفــرق املشــاركة وفقــا للمجمــوع األكــرب مــن النقــاط يف 
املبــارايت.  مجيــع 

يف حالة تساوي جمموع النقاط بني أكثر من فريقني حتدد األسبقية كما يلي:  ب.   
1.  اجملموع األكرب لفرق األشواط )له/عليه(.

2.  اجملموع األكرب لفرق نقاط اللعب املسجلة يف مجيع األشواط )له/عليه(.
يف حالــة تســاوي جممــوع النقــاط بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف     .3

الرتيــب.  يف  األســبق  املركــز  يف  بينهمــا  جــرت  الــي  املبــاراة 
ح. االسكواش: 

    يطبق القانون الدويل. 
1.  االشراك: 

         لكل جامعة ومؤسسة احلق يف تسجيل )5( العبني. 
2.  النتائج: 

حيــدد الرتيــب النهائــي للفــرق املشــاركة وفقــا للمجمــوع األكــرب مــن النقــاط يف  أ.   
املبــارايت.  مجيــع 
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يف حالة تساوي جمموع النقاط بني أكثر من فريقني حتدد األسبقية كما يلي:  ب.   
اجملموع األكرب لفرق األشواط )له/عليه(.    .1

اجملمــوع األكــرب لفــرق نقــاط اللعــب املســجلة يف مجيــع األشــواط )لــه/    .2
عليــه(.

يف حالــة تســاوي جممــوع النقــاط بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف املبــاراة     .3
الــي جــرت بينهمــا يف املركــز األســبق يف الرتيــب. 

ط.  كرة القدم: )مخاسيات كرة القدم(: 

1.  االشراك: 
أ.   لــكل جامعــة ومؤسســة احلــق يف تســجيل )9( تســعة العبــني منهــم )4( أربعــة 

احتيــاط. 
جيــوز اســتخدام البــدالء يف أي مبــاراة جتــري حســب قواعــد مســابقة رمسيــة علــى  ب.  

مســتوى فيفــا. 
العدد األقصى للبدالء املسموح به هو أربعة العبني.  ت.   

جيوز حلارس املرمي تغير مركزه مع أي العب.  ث.   
زمن املباراة شوطان متساواين كل منهما 20 دقيقة.  ج.   

جيوزمتديد مدة أي من الشوطني من أجل تنفيذ ركلة اجلزاء.  ح.   
2.  النتائج: 

حيــدد الرتيــب النهائــي للفــرق املشــاركة يف كل جمموعــة وفقــا للمجمــوع األكــرب  أ.   
مــن النقــاط. 

يف حالة تساوي جمموع النقاط بني أكثر من فريقني حتدد األسبقية كما يلي:  ب.   
اجملموع األكرب لفرق األشواط )له/عليه(.   .1
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اجملموع األكرب لفرق نقاط اللعب املسجلة يف مجيع األشواط )له/عليه(.    .2
يف حالــة تســاوي جممــوع النقــاط بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف املبــاراة الــي  ت.   

جــرت بينهمــا يف املركــز األســبق يف الرتيــب. 
ويف حالة تعادهلم جتري قرعة لتحديد صاحب املركز األول.  ث.   

يطبق القانون الدويل فيما عدا ذلك.  ج.   
ي. سباق اخرتاق الضاحية: 

     مسافة السباق 12كم.
1.  االشراك: 

تشــارك كل جامعــة ومؤسســة بســتة متســابقني كحــد أقصــى، وأبربعــة متســابقني  أ.   
كحــد أدىن. ويف حالــة عــدم اكتمــال )4( العبــني ال حتســب نتيجــة اجلامعــة أو 

املؤسســة كفريــق وتبقــى نتيجــة الفــردي قائمــة. 
تقــوم اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة بتســليم أرقــام املتســابقني قبــل ســاعتني مــن  ب.   
بــدء الســباق ملــدرب أو إداري الفريــق ويتــم حتديــد األرقــام للجامعــات املشــاركة 

عــن طريــق إجــراء القرعــة. 
على كل متســابق إبراز البطاقة املوقعة واملختومة من اجلامعة أو املؤسســة املنظمة  ت.   

عنــد خــط البدايــة للحكــم العــام، أو مــن تعينــه اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة. 
2.  النتائج: 

تفــوز اجلامعــة أو املؤسســة الــي حتقــق أقــل جممــوع نقــاط ألحســن أربعــة متســابقني  أ.   
بــكأس الســباق. 

عنــد التعــادل يف جممــوع النقــاط )حــدوث عقــدة( يكــون فائــزا الفريــق الــذي  ب.   
ســجل فيــه آخــر متســابق مركــز أقــرب إىل املركــز األول. 
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ت.  يطبق القانون الدويل فيما عدا ذلك. 
ك. كرة اليد: 

1. االشراك: 
لــكل جامعــة أو مؤسســة احلــق يف تســجيل )12( العبــا منهــم ســبعة داخــل  أ.  

بــدالء.  ومخســة  املبــاراة 
التغيــر يف كــرة اليــد مفتــوح، خيــرج الالعــب املوجــود داخــل امللعــب وحيــل زميلــه  ب.  

اجلالــس علــى مقعــد البــدالء حملــه. 
زمن املباراة 60 دقيقة مقسمة على شوطني بينهم فرة راحة عشرة دقائق.  ج.  

2. النتائج: 
حيــدد الرتيــب النهائــي للفــرق املشــركة يف كل جمموعــة وفقــا للمجمــوع األكــرب  أ.   

مــن النقــاط يف مجيــع املبــارايت لــكل منهــا.
يف حالــة تســاوي أكثــر مــن فريــق يف جممــوع النقــاط حتــدد أســبقية التدريــب بينهمــا  ب.   

وفقــا ملــا يلــي: 
1.   اجملموع األكرب لفرق األهداف )له/عليه(.

اجملموع األكرب لألهداف املسجلة لصاحل الفريق.     .2
يف حالــة تســاوي اجملمــوع بــني فريقــني يعتــرب الفريــق الفائــز يف املبــاراة     .3

التدريــب.  يف  األســبق  املركــز  يف  بينهمــا  جــرت  الــي 
يف حالة تعادهلم جتري قرعة لتحديد صاحب املركز األول.     .4

يف األدوار النهائيــة )خــروج املغلــوب( مينــح وقــت إضــايف ملــدة عشــرة     .5
علــى شــوطني.  دقائــق 

             يطبق القانون الدويل فيما عدا ذلك. 
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مادة 4
جوائز الدورة: 

تكــون جوائــز الــدورة وفقــا ملــا أقــره االجتمــاع الثالــث لعمــداء شــؤون الطــالب حســب  أ.   
مايلــي: 

1.  كأس أو درع لكل لعبة حيصل عليه الفريق الفائز.
2.  ميداليات ذهبية للمركز األول يف كل لعبة. 
3.  ميداليات قضية للمركز الثاين يف كل لعبة. 

4.  ميداليات برونزية للمركز الثالث يف كل لعبة. 
5.  ميدالية تذكارية لكل مشارك.
6.  شهادة مشاركة لكل مشارك. 

7.  درع تذكاري لكل جامعة مشاركة. 
8.  كأس اللعب النظيف يف كرة القدم. 

9.  حتمل اجلوائز شعار الدورة. 



النظام األساسي

للمهرجان املسرحي جلامعات ومؤسسات التعليم العالي

 يف دول اجمللس
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النظام األساسي للمهرجان املسرحي

مادة 1
تعريفات: 

يقصد ابلعبارات االلية الواردة يف هذا النظام مايلي: 
اجمللس: جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.  األمانة العامة:  
عمــداء شــؤون الطــالب يف اجلامعــات ومؤسســات التعاليــم العــايل يف  جلنة العمداء:  

اجمللــس.  دول 
التعليــم  جامعــات ومؤسســات  لشــباب  مســرحي  ثقــايف  جتمــع  هــو  املهرجان املسرحي:  
العــايل يف دول جملــس التعــاون هبــدف تقــدمي االبداعــات الطالبيــة يف 
كافــة جمــاالت العمــل املســرحي ويقــام مــرة كل ثــالث ســنوات.  

اللجنــة املشــرفة علــى األســبوع الثقــايف واملكونــة مــن عــدد مــن عمــداء  اللجنة اإلشرافية:  
دول  يف  العــايل  التعليــم  ومؤسســات  ابجلامعــات  الطــالب  شــؤون 

اجمللــس. 
اللجنــة الفنيــة املشــرفة فنيــا علــى فعاليــات األســبوع الثقــايف واملكونــة  اللجنة الفنية:  
مــن عــدد مــن املختصــني ابألنشــطة الثقافيــة والعلميــة يف اجلامعــات 

اجمللــس.   دول  يف  العــايل  التعليــم  ومؤسســات 
مادة 2

أهداف اهلرجان: 

يهدف املهرجان لتحقيق األهداف األتية: 
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1.   زايدة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل اخلربات بني الشباب اجلامعي يف دول اجمللس. 
2.   إبراز الثقافة والراث اخلليجي والعريب واإلسالمي. 

3.   تعميق االتصال بقضااي اجملتمع وهتيئة مجهور مسرحي حمب للمسرح اهلادف والبناء. 
4.   هتيئــة املنــاخ الفــين اخلصــب إلبداعــات شــباب اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف 

دول اجمللــس. 
5.   تطويــر ودعــم الفنــون املســرحية اهلادفــة يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول 

جملــس التعــاون.
مادة 3

حيدد بناء على توصيات اجتماعات جلنة العمداء.  املكان:  
املوعــد:  يقــام املهرجــان كل ثــالث ســنوات يف إحــدى اجلامعــات أو مؤسســات التعليــم العــايل 

يف دول اجمللــس وحيــدد املوعــد املناســب مــن قبــل جلنــة العمــداء. 
تكون مدة املهرجان من مخسة إىل سبعة أايم.  املدة:  

مادة 4
شعار املهرجان: 

حيتــوي الشــعار علــى شــعار األمانــة العامــة وشــعار اجلامعــة أو املؤسســة املضيفــة ويعتمــد مــن قبــل 
جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب. 

مادة 5
املشاركة: 

تقتصــر الشــماركة يف فعاليــات املهرجــان علــى الطــالب املنتظمــني يف اجلامعــات ومؤسســات 
التعليــم العــايل يف دول اجمللــس )يف مرحلــة البكالوريــوس والدبلــوم اجلامعــي( وميكــن االســتعانة 

ــات.  مــن خــارج اجلامعــة أو املؤسســة فيمــا خيــص اإلخــراج والتأليــف والتقني



مادة 6
فعاليات املهرجان )الربنامج(:

العروض املسرحية املشاركة.     .1
2.  إقامة برامج مسرحية مصاحبة )ندوة، ورشة، حوار، .... اخل(. 

مادة 7
جلان األسبوع: 

أوال: اللجنة اإلشرافية: 

1.  التشكيل: 
تشــكل اللجنــة اإلشــرافية مــن ســتة عمــداء مــن قبــل جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب وفقــا 

ملــا يلــي: 
-     عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة وتكون له رائسة اللجنة. 

املســرحي  للمهرجــان  املنظمــة  املؤسســة  أو  اجلامعــة  الطــالب يف  شــؤون  عميــد      -
الســابق. 

عميد شؤون الطالب يف اجلامعة أو املؤسسة املنظمة للمهرجان املسرحي التايل.      -
ثالثة عمداء لشؤون الطالب من اجلامعات واملؤسسات املشاركة.      -
-   إثنان من ذوي االختصاص ترشحهم اجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 

املهام والصالحيات:

1.   إقرار التصور النهائي لفعاليات املهرجان. 
2.   اإلشراف العام على إعداد وتنفيذ ومتابعة فعاليات املهرجان. 

3.   إقرار النتائج والتوصيات الي ترفعها إليها اللجنة الفنية خالل فرة إقامة املهرجان. 
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4.   رفع تقرير عن املهرجان إىل االجتماع القادم للجنة العمداء. 
مادة 8

ثانيا: اللجنة الفنية: 

تشــكل اللجنــة الفنيــة لــكل مهرجــان مــن قبــل عمــداء شــؤون الطــالب مــن ســبعة مــن ذوي 
االختصــاص يف األنشــطة الثقافيــة والفنيــة يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة 
علــى أن يكــون مــن بينهــم ممثــل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة، واجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة 
للمهرجــان الســابق، واجلامعــة أو املؤسســة الــي ســتقوم بتنظيــم املهرجــان القــادم. ويــرأس اللجنــة 

ممثــل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة. 
مهام وصالحيات اللجنة الفنية: 

1.   اإلشــراف الفــين علــى فعاليــات املهرجــان عــن طريــق تنظيــم حضــور ممثليهــا يف كافــة 
الفعاليــات. 

2.   جتميع تقارير احلكام ورفعها للجنة اإلشرافية. 
3.   النظــر يف االحتجاجــات الــواردة مــن ممثلــي اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل ورفــع 

التوصيــات فيهــا إىل اللجنــة اإلشــرافية. 
4.   رفع التقرير الفين للجنة اإلشرافية عن فعاليات املهرجان متضمناً املقرحات واملالحظات 

الــي تراها اللجنة. 
5.   أي مهام أخرى تكلف هبا اللجنة اإلشرافية. 
مادة 9

شروط االشرتاك يف املهرجان: 

1.   تشــارك كل جامعــة ومؤسســة تعليــم عــايل يف املهرجــان بوفــد ال يزيــد عــن عشــرين عضــوا 
مبــا يف ذلــك رئيــس الوفــد وأعضــاء التحكيــم واإلداريــني والفنيــني والطلبــة املشــاركني. 
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2.   ميكــن أن يكــون النــص املشــارك ابللغــة العربيــة الفصحــي، أو اللهجــة احملليــة الدارجــة، علــى 
أن ال تزيــد مــدة العــرض عــن ســاعة واحــدة. 

3.   تقوم اجلامعة أو املؤسســة املنظمة بتزويد اجلامعات واملؤسســات املشــاركة برســم توضيحي 
ألبعــاد خشــبة املســرح الــذي يقــام عليــه العــرض لتتمكــن اجلامعــة أو املؤسســة املشــاركة مــن 

ترتيــب وإعــداد النواحــي الفنيــة والتدريب. 
ابلنــص  املنظمــة  املؤسســة  أو  اجلامعــة  بتزويــد  املشــاركة  اجلامعــات واملؤسســات  تقــوم     .4

علــى األقــل مــن بدايــة املهرجــان.  بــه قبــل )45( يومــاً  املســرحي الــذي ستشــارك 
5.   على اجلامعة أو املؤسســة املشــاركة إرســال مندوب هلا قبل بداية املهرجان لإلطالع على 
خشــبة املســرح والتنســيق مــع اجلهــة املنظمــة يف شــأن النواحــي الفنيــة كالصــوت واحلركــة 

واإلضاءة. 
6.   تتحمــل كل جامعــة ومؤسســة مشــاركة تكلفــة مجيــع مســتلزمات العــرض املســرحي املشــارك 

وكذلــك النقــل مــن وإىل اجلامعــة واملؤسســة املنظمــة. 
7.  يراعي يف األعمال املقدمة القيم الدينية واالجتماعية والذوق العام. 

املنظمــة أبمســاء طالهبــا  أو املؤسســة  اجلامعــة  أو مؤسســة مشــاركة،  تــوايف كل جامعــة     .8
املهرجــان.  إقامــة  مــن  قبــل شــهر  لذلــك  املعــد  النمــوذج  علــى  املشــاركني وبياانهتــم وصورهــم 

مادة 10
رسوم االشرتاك: 

1.   تدفع كل جامعة ومؤسســة مشــاركة رســم االشــراك اخلاص ابملهرجان وقدرة )10.000( 
عشرة االف رايل سعودي إىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة. 

2.   تدفــع كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة رســم اشــراك للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة عــن 
كل فــرد مشــارك يف وفدهــا وقــدره ألــف ومخســمائة رايل ســعودي، وفقــا ملــا حددتــه جلنــة 
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عمــداء شــؤون الطــالب، عــدا احملكمــني يعفــون مــن رســوم االشــراك. 
3.   ترســل كل جامعــة أو مؤسســة مشــاركة رســم اشــراكها للجامعــة أو املؤسســة املنظمــة يف 

موعــد أقصــاه شــهر قبــل بدايــة املهرجــان. 
مادة 11

دور األمانة العامة: 

تعترب األمانة العامة عاماًل أساسياً يف جناح املهرجان من خالل ما يلي: 
1.   مسامهتها املعنوية واملادية يف دعم املهرجان. 

2.   التنســيق بــني اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة واجلامعــات املشــاركة فيمــا يتعلــق برتيبــات 
املهرجــان. 

3.   تزويد اجلامعة أو املؤسسة املنظمة ابملعلومات والبياانت والواثئق املطلوبة. 
4.   العمــل علــى حــث اجلامعــات واملؤسســات املشــاركة ابإلســراع يف إرســال االشــراكات 

والرســوم واملشــاركات إىل اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة. 
5.   املسامهة يف تذليل العقبات واملشكالت الي تواجه إقامة املهرجان. 

مادة 12
مهام اجلامعة أو املؤسسة املنظمة: 

     تتوىل اجلامعة أو املؤسسة املنظمة ما يلي: 
1.  تشكيل اللجنان التنظيمية للمهرجان. 

2.   إعداد استمارات املشاركة )وإرساهلا مسبقاً للجامعات ومؤسسات التعليم العايل(. 
3.   توفر اخلدمة الطبية العالجية خالل فرة املهرجان. 

4.   تشــكيل جلنــة التحكيــم وجيــوز هلــا االســتعانة مبــن تــراه مــن ذوي االختصــاص مــن داخلهــا 
أو خارجهــا. 
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5.   إعداد القاعات وحجز املسارح الي تقام عليها العروض املشاركة. 
6.   إجراء قرعة املسابقة وجدولتها. 

7.   إعداد وتنظيم احملاضرات والندوات املصاحبة للعروض والزايرات املتنوعة. 
8.  توفر اجلوائز والدروع وامليداليات والشهادات اخلاصة ابملهرجان.

9.  إعداد مناذج حتكيم العروض. 
مادة 13

جلنة التحكيم: 

يتــم رصــد ومتابعــة العــروض املشــاركة يف املســابقة مــن قبــل جلنــة حتكيــم تشــكلها اجلامعــة أو 
املؤسســة املنظمــة مــن مخســة أشــخاص برائســة أحدهــم، وختتــص جلنــة التحكيــم ابلنظــر يف مجيــع 
العــروض املســرحية يف خمتلــف تفاصيلهــا الفنيــة، مــن أجــل تقييمهــا مبعايــر علميــة موضوعيــة 

حمايــدة، علــى أن يكــون مــن ضمــن اللجنــة كاتبــاً وخمرجــا وممثــال وفــين تقنيــات. 
مادة 14

معايري التحكيم: 

تضــع جلنــة التحكيــم معايــر التقييــم، وتــزود اجلامعــة أو املؤسســة املنظمــة، بقيــة اجلامعــات 
واملؤسســات املشــاركة هبــا قبــل وقــت كاف. 

مادة 15
اجلوائز: 

1.  جائــزة أفضــل نــص مســرحي )تقتصــر هــذه اجلائــزة علــى النصــوص املقدمــة مــن طلبــة 
العــايل(. التعليــم  ومؤسســات  اجلامعــات  وطالبــات 

2.  جائزة أفضل إخراج مسرحي. 
3.  جائزة أفضل ممثل )أول + اثين + اثلث(.
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4.  جائزة أفضل سنوغرافيا )اجلو العام(.
5.  درع تذكاري لكل جامعة ومؤسســة مشــاركة، ولألمانة العامة من قبل اجلامعة أو املؤسســة 

املنظمة. 
      يتم توزيع اجلوائز والدروع يف احلفل اخلتامي للمهرجان. 

مادة 16
اجلزاءات: 

1.   يف حالــة أتخــر الفريــق املشــارك عــن بــدء العــروض بـــ30 دقيقــة يعتــرب منســحباً مــا مل يكــن 
هنــاك عــذر قهــري تقبلــه جلنــة التحكيــم.

2.   يعتــرب أي فريــق خــارج املســابقة إذا خــرج عــن النــص أو أنســحب أثنــاء إجــراء العــروض، 
وال حيــق لــه التقــدم أبي احتجــاج بعــد ذلــك. 

3.   يف حالــة اســتبعاد أي مشــارك مــن العــروض يرفــع أمــره علــى اللجنــة الفنيــة لدراســته بعــد 
انتهــاء العــروض ومــن مث رفــع التوصيــة بــه للجنــة اإلشــرافية. 

مادة 17
االحتجاجات: 

1.   يقــدم االحتجــاج مــن قبــل رئيــس الوفــد املشــارك أو انئبــه خــالل ســاعتني مــن انتهــاء 
العــروض إىل رئيــس اللجنــة الفنيــة أو مــن ينــوب عنــه. 

2.   تقــوم اللجنــة الفنيــة بدارســة االحتجــاج وإبــداء رأيهــا حولــه ورفــع توصياهتــا للجنــة اإلشــرافية 
للبــت فيه. 

مادة 18
أحكام عامة: 

1.   يقام املهرجان مبشاركة مخس جامعات ومؤسسات تعليم عايل كحد أدىن من دول اجمللس. 
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2.   ضــرورة التــزام اجلهــة املشــاركة )جامعــات ومؤسســات تعليــم عــايل( ابملشــاركة يف املهرجــان 
لتحقيــق األهــداف املنشــودة. 

3.   تلتزم اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل املشاركة على أتمني وصول وفودها للجامعات 
أو املؤسســة املنظمة قبل يوم واحد من بداية املهرجان. 

4.   تتحمــل كل جامعــة / ومؤسســة تعليــم عاملــي تكاليــف ســفر وفدهــا جبانــب مصاريــف 
الشــحن. 

5.   تتحمــل كل جامعــة / ومؤسســة تعليــم عــايل مشــاركة شــجن متطلبــات العــروض مــن 
إعادهتــا.  وكذلــك  املنظمــة  املؤسســة  أو  للجامعــة  الديكــور وخالفــه 

6.   حيق للجنة اإلشرافية تفسر مواد هذا النظام إذا دعت احلاجة لذلك. 





النظام األساسي

ملعسكرات اجلوالة جبامعات ومؤسسات التعليم العالي

يف دول اجمللس
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النظام األساسي ملعسكرات اجلوالة

مادة 1
تعريفات: 

تفسر الكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف مواد النظام كما يلي: 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  اجمللس:  

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. األمانة العامة:  
جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب يف جامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل  جلنة العمداء:  

اجمللــس.  دول  يف 
املعســكر الكشــفي املشــرك جلوالــة جامعــات ومؤسســات التعليــم  املعسكر:  

اجمللــس.  لــدول  العــايل 
اجلامعة أو املؤسسة التعليم العايل الي تنظم املعسكر.  اجلهة املنظمة:  

مادة 2
أهداف املعسكر: 

يهدف املعسكر الكشفي املشرك جلوالة جامعات ومؤسسات التعليم العايل يف دول اجمللس إىل: 
1.   تعميــق وتعزيــز العالقــات األخويــة بــني جوالــة دول اجمللــس وتدعيــم أواصــر األلفــة واحملبــة 

بينهــم. 
2.   تعريــف الطــالب مبــا وصلــت إليــه دول جملــس التعــاون مــن تقــدم وتطــور مــن خــالل 

املضيفــة.  الدولــة  الســياحية واحلضاريــة يف  املعــامل  الــزايرات ألهــم 
3.   تعميق القيم الدينية والوطنية لدى اجلوالة. 

4.   تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبه وقدرته. 
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5.   تشــجيع الطــالب علــى املشــاركة اإلجيابيــة يف التنميــة الشــاملة لبالدهــم أتكيــداً للــدور 
الفاعــل الــذي تقــوم بــه اجلوالــة يف جمــال خدمــة وتنميــة اجملتمــع واحملافظــة علــى البيئــة. 

6.   إبراز الدور الربوي للحركة الكشفية. 
مادة 3

شعار املعسكر: 

يتــم وضــع شــعار لــكل معســكر مبعرفــة اجلهــة املنظمــة حبيــث ميثــل هدفــاً مــن األهــداف الربويــة 
الــي يعمــل املعســكر علــى اتصيلهــا يف نفــوس اجلوالــني ســواء كانــت وطنيــة أو اجتماعيــة أو بينيــة 

أو ثقافيــة كمــا جيســر الشــعار النشــاط الرئيســي للمعســكر. 
مادة 4

شارة املعسكر: 

يكــون لــكل معســكر شــارة خاصــة بــه تصمــم مبعرفــة اجلهــة املنظمــة علــى أن تتضمــن: )شــعار 
األمانــة العامــة وشــعار اجلهــة املنظمــة واســم املعســكر وموعــده ومــكان إقامتــه(.

مادة 5
نشيد املعسكر: 

ترســل الكلمــات اخلاصــة ابلنشــيد واملقاطــع الــي تــردد إىل اجلهــات املشــاركة قبــل وقــت كاف 
ليتــم حفظــه حســب احلاجــة. 

مادة 6
مدة املعسكر: 

حتــدد مــدة املعســكر مبعرفــة اجلهــة املنظمــة علــى أال تقــل عــن ســبعة أايم وال تزيــد عــن عشــرة أايم 
مبــا فيهــا يومــي القــدوم واملغــادرة. 
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مادة 7
موعد املعسكر: 

1.   يقام املعسكر كل سنة )سنوايً(.
2.   حتــدد جلنــة العمــداء املوعــد املناســب للمعســكر علــى ضــوء االقرحــات املقدمــة مــن اجلهــة 

املنظمــة ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة. 
مادة 8

مكان املعسكر: 

1.   يتــم اســتضافة املعســكر بشــكل دوري بــني اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول 
اجمللــس. 

2.   تقــوم جلنــة العمــداء إبعــداد الربانمــج الزمــين اخلــاص ابســتضافة املعســكرات )مــكان 
املضيفــة ســنوايً. اجلهــة  إقامتهــا( وحتديــد 

3.   ختتــار اجلهــة املضيفــة مــكان املعســكر )التخييــم( وتوفــر كل التســهيالت الالزمــة إلعــداده 
وجتهيــزه مثــل: 

-   املســجد - دورات ميــاه - أماكــن صاحلــة للتخييــم – مطابــخ جمهــزة للطعــام - ورش 
للهــواايت – مبــين اإلدارة – مركــز االســتعالمات – مقصــف – مكتبــة – عيــادة 
صحية – خمازن للتغذية – وضع مكان حلفظ األمانة – ساحات ومالعب لألنشطة 
– ســاحة جتمــع رئيســية )العلــم( – مســابح ومغاســل – قاعــات – قاعــات للنــدوات 
واحملاضــرات – اســراحات هليئــة اإلشــراف والقــادة – أماكــن الســتقبال الــزوار – 

هاتــف دويل – منصــة لالحتفــاالت – مواقــف للســيارات – خمــازن لــألدوات.
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مادة 9
شروط وضوابط االشرتاك يف املعسكر:

1.   تشــارك كل جهــة يف املعســكر بطالهبــا املنتظمــني فقــط حبيــث ال تتجــاوز العــدد )16( 
جــوااًل ابإلضافــة إىل قائــد كشــفي مؤهــل + إداري. 

2.   ميكــن أن تشــارك اجلهــة املنظمــة أبكثــر مــن وفــد حبيــث ال يزيــد علــى وفــد واحــد يف كل 
معســكر فرعــي. 

3.   توافــر كل اجلهــات املشــاركة اجلهــة املنظمــة أبمســاء الوفــد املشــارك يف املعســكر وصورهــم 
وبياانهتــم اخلاصــة بذلــك قبــل موعــد املعســكر بشــهر علــى األقــل. 

مادة 10
نظام املعسكر: 

جيــب علــى كل مشــارك أن يلتــزم التزامــاً اتمــاً بتقاليــد ونظــم املعســكر الــي تضعهــا قــادة املعســكر 
والــي ميكــن إمجــال بعضهــا يف النقــاط التاليــة: 

1.   أداء الصالة يف أوقاهتا مجاعة والتوقف عن ممارسة أي نشاط حلني االنتهاء من الصالة. 
2.   االلتزام ابلنظم والتعليمات والتوقيت الثابت للمعسكر. 

3.   مراعاة النظافة العامة عند استخدام مرافق املعسكر. 
4.   ارتــداء الــزي الرمســي للجوالــة أثنــاء الــزايرة الصباحيــة وحتيــة العلــم وعنــد اخلــروج إىل 

واللقــاءات.  النــدوات  يف  واملشــاركة  والــزايرات  الرحــالت 
5.   التعاون مع قيادة املعسكر واملشاركة بفاعلية يف الربانمج. 

6.   احملافظة على مرافق وأدوات املعسكر واستخدامها االستخدام الصحيح. 
7.   عدم مغادرة املعسكر بدون تصريح رمسي. 

8.   اتباع التسلسل القيادي عند عرض أي فكرة أو اقراح أو طلب. 



9.   العمل ابلوعد والتحلي ابملثل والقيم الي تضمنها قانون الكشافة. 
10.  االجتماع الدوري لقادة الوفود ملتابعة سر العمل ابملعسكر. 

مادة 11
رسوم االشرتاك: 

1.   تقوم كل جهة بتسديد رسم االشراك يف املعسكر ومقداره عشرة آالف رايل سعودي. 
2.   تتــوىل األمانــة العامــة مســئولية املتابعــة مــع اجلهــات املشــاركة لدفــع الرســوم للجهــة املنظمــة 

قبــل بدايــة املعســكر. 
مادة 12

الدعوة اخلاصة باملشاركة يف املعسكر: 

1.   تقــوم اجلهــة املنظمــة بتوجيــه الدعــوة جلميــع جامعــات دول اجمللــس ومؤسســات التعليــم 
العــايل قبــل أربعــة أشــهر علــى األقــل مــن إقامــة املعســكر. 

2.   ترســل اجلهــة املنظمــة إىل اجلهــات املشــاركة واألمانــة العامــة نشــرة أو نشــرات تعريفيــة علــى 
فــرات متباينــة تتضمــن: 

-   موعد ومدة ومكان املعسكر. 
-   اإلمكاانت املتاحة لتوفر وسائل إقامة الوفود. 

-   قيمة االشراكات. 
-   أحوال الطقس يف املنطقة الي سيقام هبا املعسكر. 

-   نشيد وشعار املعسكر. 
-   بعض املعلومات عن الدولة واجلهة املضيفة. 

-   اخلدمــات واملرافــق املتوفــرة ابملعســكر )هاتــف – بريــد – اســتبدال – عملــة – مغســلة 
– متجر – اخل(. 
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-   قائمة ابألدوات واملعدات الي حيضرها الوفد معه واملساحة املقررة للمعرض أن وجد. 
مادة 13

دليل املعسكر: 

تقــوم اجلهــة املنظمــة إبعــداد دليــل للمعســكر هبــدف تقــدمي صــورة واضحــة ومتكاملــة عــن أنشــطة 
وبرامــج وتعليمــات وبيــاانت ونظام املعســكر. 

مادة 14
برنامج املعسكر: 

1.   تضع اجلهة املنظمة برانمج للمعسكر حبيث يكون مثراً وجذرايً ومتنوعاً وشاماًل ومتوازانً 
وحيتــوي علــى أفــكار جديــدة حتقــق طموحــات اجلوالــني املشــاركني وطلعــات اجملتمــع والبيئــة 
وتســاير التطــور الكبــر الــذي تشــهده الســاحة الكشــفية علــى كافــة األصعــدة العامليــة 

والعربيــة واخلليجيــة. 
2.   تكون املسابقات فرحية مفتوحة للجميع. 

3.   تكون املسابقات اجلماعية بني املخيمات الفرعية يف املعسكر.
مادة 15

حفل االفتتاح واخلتام: 

يرك للجهة املنظمة تنظيمها حسب ما تراه مناسباً. 
مادة 16

اهليكل التنظيمي للمعسكر وجلانه: 

تتــوىل اجلهــة املنظمــة إعــداد اهليــكل التنظيمــي للمعســكر وتشــكيل جلــان اإلشــراف ووضــع املهــام 
اخلاصــة لــكل جلنــة حســب مــا تــراه ويســهم يف جنــاح برانمــج املعســكر علــى أن يشــرط يف قائــد 

عــام املعســكر وقــادة املخيمــات الفرعيــة مــن املؤهلــني كشــفها. 
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مادة 17
اهلدايا واجلوائز: 

تقــدم كل جهــة مشــاركة درعــاً تــذكارايً للجهــة املنظمــة فقــط وتقــدم اجلهــة املنظمــة درعــاً تــذكارايً 
لــكل جهــة مشــاركة ودرعــاً لألمانــة العامــة لــدول جملــس التعــاون.





النظام األساسي

للزيارات الطالبية يف جامعات ومؤسسات التعليم

العالي يف دول اجمللس
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النظام األساسي للزيارات الطالبية

مادة 1
تعريفات: 

تفسر الكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف مواد النظام كما يلي: 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  اجمللس:  

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. األمانة العامة:  
جلنة العمداء:  جلنــة عمــداء شــؤون الطــالب يف جامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل 

اجمللــس.  دول  يف 
الزايرة الطالبية املشركة.  الزايرة:  

اجلامعة أو املؤسسة التعليم العايل الي تنظم املعسكر. اجلهة املنظمة:  
مادة 2

أهداف الزيارة الطالبية: 

هتدف الزايرة الطالبية جلامعات ومؤسسات التعليم العايل يف دول اجمللس إىل: 
1.   تعميــق روابــط األخــوة واملــودة بــني شــباب جامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول 

اجمللــس. 
2.   تبادل اخلربات واملهارات وتنمية املعارف الثقافية والعلمية بني شباب دول اجمللس. 

3.   تنمية قدرات الشباب اجلامعي على اإلبداع وغرس ملكة التحليل واالستنباط لديهم. 
4.   توعية الشباب ابلروابط والسمات واألهداف واملصر املشرك لدول اجمللس. 

5.   تنمية روح املواطنة واالنتماء لدول اجمللس. 
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6.   تعريف الشباب ابلدور الذي يقوم به جملس التعاون على مستوى دوله. 
7.   ترســيخ متســك الشــباب ابلقيــم اإلســالمية والــراث احلضــاري والعــادات احلميــدة املشــركة 

لــدول اجمللــس. 
مادة 3

مدة الزيارة: 

حتــدد مــدة الــزايرة مبعرفــة اجلهــة املنظمــة علــى أال تقــل عــن 5 أايم وال تزيــد عــن 8 أايم مبــا فيهــا 
يومــي القــدوة واملغــادرة. 

مادة 4
موعد الزيارة: 

1.  تقام الزايرة كل سنة )سنوايً(. 
2.   حتــدد جلنــة العمــداء املوعــد املناســب للــزايرة علــى ضــوء االقراحــات املقدمــة مــن اجلهــة 

املنظمــة ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة. 
مادة 5

مكان الزيارة: 

يتــم اســتضافة الــزايرة بشــكل دوري بــني اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل يف دول     .1
اجمللــس. 

تقــوم جلنــة العمــداء إبعــداد الربانمــج الزمــين اخلــاص ابضتافــة الــزايرات )مــكان إقامتهــا(،     .2
وحتديــد اجلهــة املســتضيفة ســنوايً. 

مادة 6
ضوابط املشاركة يف الزيارة:

1.  تشــارك كل جامعــة ومؤسســة تعليــم عــايل يف الــزايرة بطالهبــا مــن املتفوقــني واملتميزيــن حبيــث 
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ال يتجــاوز العــدد )6( طــالب ابإلضافــة إىل مشــرف إداري. 
2.  تــوايف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة اجلهــة املنظمــة أبمســاء الوفــد املشــارك 
يف الــزايرة وعددهــم وبياانهتــم علــى النمــاذج اخلاصــة بذلــك قبــل املوعــد بشــهر علــى األقــل. 
3.  تؤمــن اجلهــة املنظمــة للــزايرة الطالبيــة الســكن واإلعاشــة والتنقــالت الداخليــة للوفــود 
املشــاركة يف الــزايرة مــع األخــذ يف االعتبــار نوعيــة الســكن املناســب لإلداريــني واملشــرفني. 
4.  تتحمــل اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل املشــاركة تكاليــف الســفر لوفودهــا املشــاركة 

يف الــزايرة. 
مادة 7

الدعوة اخلاصة باملشاركة يف الزيارة: 

تقــوم اجلهــة املنظمــة ابلتنســيق مــع األمانــة العامــة بتوجيــه الدعــوة جلميــع اجلامعــات ومؤسســات 
التعليــم العــايل يف دول اجمللــس قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن موعــد الــزايرة. 

مادة 8
برنامج الزيارة: 

تضــع اجلهــة املنظمــة برانمــج الــزايرة الطالبيــة حبيــث يكــون مفيــداً وشــاماًل علــى أن يتضمــن 
لقــاءات طالبيــة مشــركة وزايرة لبعــض املؤسســات العلميــة واألكادمييــة واملناطــق الســياحية. 

مادة 9
اهلدايا التذكارية: 

تقــدم اجلهــة املنظمــة شــهادات مشــاركة للطــالب املشــاركني يف الــزايرة ودرعــاً تــذكارايً لــكل جهــة 
مشاركة. 



مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


