
 
العربية السعودية المملكة  

 وزارة التعليم
 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 وحدة الوعي الفكري
 

 

   في الوعي الفكري الرقمية  مسابقة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 للطالب و الطالبات

 موشن جرافيكمسابقة ال

بداعية في مجال الوعي الفكري إعرض من خالله فكرة ين وأالرسوم المتحركة   ثانية من خالل 120مدته  تتجاوزاصنع فيلماً قصيراً ال 

  .حذر من مهددات الوعي الفكريت، أو 

  شروط المسابقة

و محاربة مهددات أالتسامح و اإلخاء، التعايش، مثل :يكون موضوع الفيديو ) مقومات الوعي الفكري، القيم اإلسالمية أن  

 ( الوعي الفكري، اإللحاد ، العنصرية

 ةو فكرة واضح آهدف أن يحمل الفيديو   

 أن يلتزم فيه بالضوابط الشرعية   

 دقيقتينزيد عن تن ثانية وال يقل عن خمستمدة الفيديو ال    

 وحدة الوعي الفكري في الفيديو شعار و، أن يضاف شعار الجامعة    

 لوحدة الوعي الفكري آيصبح هذا الفيديو ملك   

 رمضان 29آخر موعد لتسليم العمل    

 وال تقبل األعمال الجاهزة ، هوإخراج المتسابق، الفيديو من تصميمأن يكون    

 المونتاججودة عالية في اإلخراج و   ن يكون الفيديو ذاأ   

 

 جوائز المسابقة 

 

 

  : لاير ٥٠٠٠المركز األول 

  : لاير ٤٠٠٠المركز الثاني 

  : لاير ٣٠٠٠المركز الثالث 

  :  لاير ٢٠٠٠المركز الرابع 
  :لاير ١٠٠٠المركز الخامس 

 

   https://bit.ly/2EBGrseيتم رفع الملفات من خالل الرابط:      
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 مسابقة الفيديو القصير 

 

ر من مهددات الوعي ييتخلله فكرة ابداعية في مجال الوعي الفكري ، أو تحذ ثانية و 120مدته  تتجاوزاصنع فيلماً قصيراً ال 

 .  الفكري

 

 شروط المسابقة : 

 مهددات محاربة وأ التعايش، اإلخاء، ، التسامح مثل: اإلسالمية القيم الفكري، الوعي مقومات ) الفيديو موضوع يكون 

 ( العنصرية ، اإللحاد الفكري، الوعي

 واضحة فكرة و آهدف الفيديو يحمل أن   

 الشرعية بالضوابط فيه يلتزم أن   

 دقيقتين عن زيدت وال ثانية نيخمس عن قلت ال الفيديو مدة   

 الفيديو في الفكري الوعي وحدة  شعارو ، الجامعة شعار يضاف أن   

 الفكري الوعي لوحدة آملك الفيديو هذا يصبح   

 رمضان 29 العمل لتسليم موعد آخر   

 الجاهزة األعمال تقبل وال ، هوإخراج المتسابق، تصميم من الفيديو يكون أن   

 المونتاج و اإلخراج في عالية جودة ذا الفيديو يكون نأ  

 

 جوائز المسابقة 

  : لاير ٥٠٠٠المركز األول 

  : لاير ٤٠٠٠المركز الثاني 

  : لاير ٣٠٠٠المركز الثالث 

  :  لاير ٢٠٠٠المركز الرابع 

  :لاير ١٠٠٠المركز الخامس 

 

   https://bit.ly/2EBGrseيتم رفع الملفات من خالل الرابط:      
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