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تقديـــم 

الذي  امل�ستقبل  وبناة  لل�طن،  احلقيقة  الرثوة  هم  ال�سباب  يظل 
يعتمد عليهم بعد اهلل عز وجل يف اإحداث النقلة الن�عية التي يتم من 
اإنتقال دول جمل�س التعاون اإىل م�ساف العامل الأول. من هذا  خاللها 
املنطلق حظي ال�سباب بدول جمل�س التعاون على وجه العم�م، وطالب 
قبل  من  فائقة  وعناية  بالغ  باهتمام  اخل�س��س  وجه  على  اجلامعات 
خالل  من  وذلك  التعاون  جمل�س  دول  قادة  وال�سم�  اجلاللة  اأ�سحاب 
ثقافة  تفعيل  على  ت�ؤكد  والتي  الأعلى  املجل�س  اأ�سدرها  التي  القرارات 
العمل امل�سرتك وتعزيز الت�ا�سل الثقايف والعلمي والجتماعي والريا�سي 
بني الطالب وتبني الأن�سطة والفعاليات التي تتيح لهم فر�س التعارف 
والتاآخي والتفاعل البناء والعمل امل�سرتك، اإنطالقًا من العتقاد الرا�سخ 
لأ�سحاب اجلاللة وال�سم� باأن اإ�ساعة ثقافة العمل امل�سرتك بني الطالب 
يف دول املجل�س وتطبيقه على اأر�س ال�اقع ه� الب�ابة الرئي�سية لتحقيق 

وتعزيز روح امل�اطنة امل�سرتكة. 

تطلعات  لتحقيق  والدوؤوب  الدائم  �سعيها  يف  العامة  الأمانة  اإن 
القيادة مبجل�س التعاون يف تعزيز م�سرية العمل امل�سرتك، عازمة بح�ل 
اهلل وق�ته على الت��سع يف جمالت الأن�سطة الطالبية مبا يهييء فر�س 
التالقي والتالحم بني طالب اجلامعات بدول املجل�س، ويتيح لهم فر�س 
ويعزز  والفائدة  بالنفع  عليهم  يع�د  ما  ومي�لهم  ه�اياتهم  ممار�سة 
ومبا  املختلفة،  املجالت  يف  والت�ا�سل  والألفة،  واملحبة  التعاون  اأوا�سر 
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اإ�سهامًا بالغًا يف م�ستقبل م�سرية العمل امل�سرتك. وي�سر الأمانة  ي�سهم 
العامة اأن تقدم هذا الإ�سدار الذي ي�ثق جانبًا حي�يًا من جمالت العمل 

امل�سرتك بهدف الت�عية والتثقيف والر�سد العلمي، تعميمًا للفائدة.

واهلل ويل الت�فيق،، ،، 

األمين العام
عبدالرحمن بن حمد العطيه
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مقدمـــــــــة  

جمل�س  دول  يف  امل�سرتك  العمل  م�سرية  مالمح  اأبرز  بني  من  لعل 
التعاون على وجه العم�م، وعلى �سعيد التن�سيق والتكامل بني م�ؤ�س�سات 
الثقافية  الأن�سطة  تلك  يتمثل يف  وجه اخل�س��س،  على  العايل  التعليم 
طلبة  من  الأ�سقاء  بني  جتمع  التي  والريا�سية  والجتماعية  والعلمية 
اجلامعات بالدول الأع�ساء باملجل�س التي تعقد ب�سكل دوري، وت�ست�سيفها 
هذه  وتكت�سب  املجل�س.  دول  يف  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  بالتناوب 
ت�ؤكد  التي  العاملية  الرتب�ية  الت�جهات  اإىل  ا�ستنادًا  اأهميتها،  امللتقيات 
ال�سامل  والإعداد  البناء  من  يتجزاأ  ل  جزء  الطالبي  الن�ساط  اأن  على 
م�سرية  يف  ت�سهم  التي  والك�ادر  القيادات  ب��سفهم  اجلامعات  لطلبة 
التنمية ال�ساملة باأبعادها ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. من هذا 
املنطلق فاإن اجلامعات ل يقت�سر دورها على الإعداد الأكادميي، واإمنا 

ميتد لي�سمل الإعداد النف�سي والجتماعي والثقايف والريا�سي. 

جمل�س  بدول  اجلامعات  ملن�س�بي  الطالبية  اللقاءات  هذه  وت�ستند 
التعاون على بعدين اأ�سا�سيني، اأولهما البعد الر�سمي الذي يتيح للطالب 
فر�سة التناف�س ال�سريف فيما بينهم من خالل متثيلهم جلامعاتهم الأمر 
وال�طني،  امل�ؤ�س�سي  التمثيل  هذا  �سرف  على  املحافظة  يك�سبهم  الذي 
ويع�دهم على حتمل امل�سئ�لية واللتزام والن�سباط املجتمعي. وثانيهما 
البعد الجتماعي الذي يتيح للطالب فر�سة التعارف والتالحم والتاآخي 
الن�ساط  كان  ولئن  امل�اطنة.  مالمح  اأعماقهم  يف  ويغر�س  بينهم  فيما 
الطالبي على م�ست�ى كل جامعة يف دول املجل�س ميثل الركيزة الأ�سا�سية 
يف اإعداد الطالب اجلامعي، فاإن اللقاءات الطالبية على م�ست�ى جامعات 
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اإىل  اخلليجي  لل�سباب  الأ�سا�سية  الإنطالقة  متثل  التعاون  جمل�س  دول 
دوائر طالبية اأكرث رحابة على امل�ست�ى العاملي يف �ستى املجالت العلمية 

والثقافية والجتماعية والريا�سية. 

واأماكن  وجمالتها  اأن�اعها  بتعدد  الطالبية  الن�ساطات  هذه  اإن 
والجتماعية،  الثقافية  بامللتقيات  يعني  منها  كان  ما  �س�اء  اإنعقادها، 
اأو الدورات الريا�سية، اأو املهرجانات الفنية وامل�سرحية، اأو املع�سكرات 
على  وتعمل  الروابط  اأوا�سر  تعزيز  اإىل  تهدف  جميعًا  فاإنها  الك�سفية، 
حتمل  على  القادرة  املتزنة  ال�سخ�سية  وبناء  واملحبة،  الألفة  اإ�ساعة 
بالعادات  والتعريف  للتعرف  املتاحة  الفر�سة  عن  ف�ساًل  امل�سئ�لية، 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املتحققة  واملكت�سبات  واملنجزات  والتقاليد 
والختالف  ال�سبه  اأوجه  واإدراك  واحل�ساري  الثقايف  التن�ع  ومعاي�سة 
روح  تعزيز  ي�سهم يف  الذي  الأمر  ال�احد،  البيت اخلليجي  بني جنبات 

امل�اطنة.

دول  قادة  وال�سم�  اجلاللة  لأ�سحاب  الكرمية  للت�جيهات  وتنفيذًا 
جمل�س التعاون ، واإ�سارة اإىل قرارات املجل�س الأعلى الهادفة اإىل تعزيز 
وعماًل  والطالب،  ال�سباب  �سريحة  يف  ل�سيما  امل�سرتك  العمل  ثقافة 
بقرارات جلنة وزارء التعليم العايل وجلنة روؤ�ساء ومديري  اجلامعات 
العام  الأمني  معايل  واإ�سراف  ومبتابعة  العايل،  التعليم  وم�ؤ�س�سات 
ملجل�س التعاون، �سرعت الأمانة العامة ملجل�س التعاون، ممثلة يف الإدارة 
الأ�سا�سية  اللبنات  و�سع  على  والبيئة،  الإن�سان  �س�ؤون  بقطاع  التعليمية 
العايل بدول  التعليم  اللقاءات الطالبية باجلامعات وم�ؤ�س�سات  لتفعيل 
املجل�س من خالل التن�سيق وعقد اللجان املعنية وو�سع الل�ائح واأ�ساليب 
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العامة  الأمانة  تق�م  الإطار  هذا  ويف  اللقاءات.  لهذه  املنظمة  العمل 
بتنظيم الن�ساطات الأتية:

العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  والعلمي جلامعات  الثقايف  الأ�سب�ع  أواًل: 
يف دول املجل�س . 

دول  يف  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  للجامعات  الريا�سية  ثانيًا:الدورة 
املجل�س . 

بدول  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  جلامعات  امل�سرحي  ثالثًا:املهرجان 
املجل�س. 

بدول  العايل  التعليم   وم�ؤ�س�سات  بجامعات  اجل�الة  رابعًا:مع�سكرات 
املجل�س . 

خامسًا: الزيارات الطالبية امل�سرتكة.

األمين العام المساعد
لقطاع االنسان والبيئة





النظام األساسي

 لألسبوع الثقافي والعلمي لجامعات

ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس
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النظام األساسي لألسبوع الثقافي والعلمي

مادة )1(

تعريفات ـ يق�سد بالعبارات التالية ال�اردة يف هذا النظام ما يلي :

اجمللس: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

األمانة العامة: الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

جلنة العمــداء:عمداء �س�ؤون الطالب يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعاليم 

العايل يف دول املجل�س.
اأ�سب�ع الأن�سطة الثقافية والعلمية الذي تنظمه جامعات  األسبـــــوع: 

وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول املجل�س فيما بينها.
من  واملك�نة  الثقايف  الأ�سب�ع  على  امل�سرفة  اإلشرافية:اللجنة  اللجنة 

وم�ؤ�س�سات  باجلامعات  الطالب  �س�ؤون  عمداء  من  عدد 
التعليم العايل يف دول املجل�س.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية امل�سرفة فنيا على فعاليات الأ�سب�ع الثقايف 

واملك�نة من عدد من املخت�سني بالأن�سطة الثقافية والعلمية 
يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول املجل�س.

اجلامعة أو املؤسسة املنظمة: اجلامعة اأو م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي 

تنظم الأ�سب�ع.

مادة )2(

أهداف األسبوع: 
يهدف األسبوع إلى:

وتعميق  املجل�س،  دول  طلبة  بني  الأخ�ية  العالقات  وتعزيز  تعميق  ـ   1
اأوا�سر الألفة واملحبة بينهم.
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ـ تعميق الرتبية العربية والإ�سالمية، والت�جيه نح� اللتزام بال�سل�ك   2
العربي الإ�سالمي.

م�اهبه  وتنمية  و�سقلها،  الطالب  �سخ�سية  تك�ن  يف  الإ�سهام  3ـ 
وقدراته.

الجتماعية  التنمية  يف  الإيجابية  امل�ساركة  على  الطلبة  ت�سجيع  4ـ 
والقت�سادية لبالدهم.

العلمي  البحث  على  وت�سجيعهم  الثقافية  ال�سباب  معارف  اإمناء  5ـ 
الهادف.

6 ـ تعريف الطالب برتاث دول املجل�س ومالمح التط�ر والتقدم فيها.

مادة )3(

املكان: يتحدد مكان اإقامة الأ�سب�ع بناًء على ت��سيات اجتماعات جلنة 

العمداء.
جامعات  اإحدى  يف  �سن�ات  ثالث  كل  الثقايف  الأ�سب�ع  يقام  املوعـد: 

وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول املجل�س، وحتدد اللجنة الإ�سرافية 
امل�عد املنا�سب لكل اأ�سب�ع بالتن�سيق مع الأمانة العامة واجلامعة 

اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة واجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة.
اأيام مع مراعاة ال�ستفادة من   7 اإىل   5 تك�ن مدة الأ�سب�ع من  املــدة: 

اأيام نهاية الأ�سب�ع قدر الإمكان.

مادة )4(

يك�ن �سعار الأ�سب�ع حمت�يا على �سعار الأمانة العامة للمجل�س و�سعار 
اجلامعة اأو م�ؤ�س�سة التعليم العايل امل�سيفة، ويعتمد من قبل جلنة عمداء 

�س�ؤون الطالب.
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مادة )5(

يشمل األسبوع الفعاليات اآلتية:
1 ـ م�سابقة القراآن الكرمي.

ـ م�سابقة احلديث ال�سريف.  2
ـ م�سابقة الثقافة العامة.  3

ـ م�سابقة اخلطابة.  4
ـ م�سابقة الق�سة.  5
ـ م�سابقة ال�سعر.  6

ـ م�سابقة امل�ساجلة ال�سعرية.  7
ـ م�سابقة البح�ث العلمية والتطبيقية.  8

ـ م�سابقة البح�ث الثقافية والجتماعية.  9
10ـ م�سابقة املبتكرات العلمية.

11ـ م�سابقات الفن�ن )اخلط العربيـ  الت�س�ير الزيتي واملائيـ  البتكارات 
العلميةـ  الت�س�ير ال�س�ئيـ  الر�سمـ  اخلزفـ  الأ�سغال اليدوية(.

12ـ ما تقره جلنة العمداء من اأن�سطة اأخرى.

مادة )6(

التي  والفعاليات  امل�سابقات  اأ�سب�ع  لكل  الإ�سرافية  اللجنة  حتدد   
بداية  من  اأ�سهر  �ستة  قبل  ذلك  يك�ن  اأن  على  الأ�سب�ع  هذا  ي�سملها 

الأ�سب�ع.
مادة )7(

ت�ستبعد اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة اأي فعالية من الفعاليات ال�اردة 
يف املادة »5« اإذا قل عدد اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة عن ما ن�سبته 
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30٪ من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة، وتخطر اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة 
من  اأ�سهر  ثالثة  قبل  بذلك  امل�ساركة  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  املنظمة، 

بداية الأ�سب�ع.

مادة )8(

لجان األسبوع:
أواًل - اللجنة اإلشرافية:

أ ـ التشكيل:
جلنة  قبل  من  عمداء  �سبعة  من  الإ�سرافية  اللجنة  ت�سكل  1ـ 

عمداء �س�ؤون الطالب وفقا ملا يلي :
ـ عميد �س�ؤون الطالب باجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.

املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  يف  الطالب  �س�ؤون  عميد  ـ 
لالأ�سب�ع ال�سابق.

املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  يف  الطالب  �س�ؤون  عميد  ـ 
لالأ�سب�ع التايل.

 ـ  اأربعة عمداء ل�س�ؤون الطالب من اجلامعات امل�ساركة.
يتم حتديد اأع�ساء اللجنة من قبل جلنة العمداء قبل عام  ـ   2

من اإقامة الأ�سب�ع على الأقل.
ـ متثل الأمانة العامة يف هذه اللجنة.  3

4ـ  يرتاأ�س اللجنة عميد �سئ�ن الطالب يف اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة 
املنظمة لالأ�سب�ع.

الأ�سب�ع،  اإقامة  الأول قبل �سنة من  اللجنة اجتماعها  5ـ تعقد 
وكلما دعت احلاجة لذلك، ويك�ن ذلك بناًء على دع�ة من 

الأمانة العامة.



- 19 -

من  اأربعة  ح�سر  اذا  �سحيحة  اللجنة  اجتماعات  تعترب  6ـ 
اأع�سائها.

7ـ تتخذ اللجنة قراراتها باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين.
8ـ  تنعقد اللجنة ب�سفة م�ستمرة اأثناء فعاليات الأ�سب�ع.

ب ـ المهام والصالحيات:
تت�ىل اللجنة البت يف الق�سايا وامل��س�عات املتعلقة بالأ�سب�ع 

وخا�سة:
فعاليات  ومتابعة  وتنفيذ  اإعداد  على  العام  الإ�سراف   -1

الأ�سب�ع.
2- حتديد التاريخ املنا�سب لبداية ونهاية الأ�سب�ع.

3- اإقرار الت�س�ر النهائي لفعاليات الأ�سب�ع.
4- اإقرار الت��سيات والنتائج التي ترفعها اإليها اللجنة الفنية 

خالل فرتة اإقامة الأ�سب�ع.
للجنة  القادم  الجتماع  اإىل  الأ�سب�ع  عن  تقرير  رفع   -5

العمداء.

ثانيا - اللجنة الفنية:
أ - التشكيل:

�سبعة  من  اأ�سب�ع  لكل  فنية  الإ�سرافية جلنة  اللجنة  ت�سكل   -1
وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الأن�سطة  وم�سئ�يل  مديري  من 
التعليم العايل امل�ساركة ويك�ن من �سمنهم ممثل للجامعة 
املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  للجامعة  وممثل  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو 
املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  للجامعة  وممثل  ال�سابق  لالأ�سب�ع 
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لالأ�سب�ع القادم.
2- متثل الأمانة العامة يف هذه اللجنة.

اأثناء  اللجنة  لأعمال  متفرغا  الفنية  اللجنة  ع�س�  يك�ن   -3
الأ�سب�ع.

الأ�سب�ع  اأثناء  م�ستمرة  ب�سفة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد   -4
الأ�سب�ع  قبل  لالجتماع  دع�تها  الإ�سرافية  للجنة  ويج�ز 

وكلما دعت احلاجة.
املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  ممثل  اللجنة  يرتاأ�س   -5

لالأ�سب�ع.
6- تك�ن اجتماعات وقرارات اللجنة �سحيحة بح�س�ر غالبية 

اأع�سائها.
اأو  اجلامعات  ممثلي  من  تراه  مبن  ت�ستعني  اأن  للجنة   -7

امل�ؤ�س�سات امل�ساركة بعد م�افقة اللجنة الإ�سرافية.

ب - المهام والصالحيات:
ترتيب  طريق  عن  الأ�سب�ع  فعاليات  على  الفني  الإ�سراف   -1

وت�اجد ممثليها يف جميع الفعاليات.
اللجنة  اإىل  ورفعها  واملراقبني  احلكام  تقارير  جتميع   -2

الإ�سرافية اأول باأول.
اأو  اجلامعات  ممثلي  من  ال�اردة  الحتجاجات  يف  النظر   -3

امل�ؤ�س�سات امل�ساركة ورفع ت��سياتها اإىل اللجنة الإ�سرافية.
الأ�سب�ع  فعاليات  عن  الإ�سرافية  للجنة  فني  تقرير  رفع   -4
يت�سمن املالحظات واملقرتحات التي تراها اللجنة وكذلك 
تقييما لن�ساطات الأ�سب�ع لال�ستفادة منه يف تط�ير م�ست�ى 
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الأ�سابيع القادمة.
5- اأي مهام اأخرى تكلفها بها اللجنة الإ�سرافية.

مادة )9(

شروط االشتراك في األسبوع:
1- ت�سارك كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة يف الأ�سب�ع بطالبها املنتظمني يف املرحلة 
البكال�ري��س  مرحلة  اجلامعية  باملرحلة  )يق�سد  فقط  اجلامعية 

والدبل�م اجلامعي(.
2- يك�ن احلد الأعلى لكل وفد )25( فردا مبا يف ذلك الإداري�ن والفني�ن 
عدا احلكام، على اأن يك�ن اأحد الإداريني مرافقا للطلبة يف �سكنهم.

اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة  اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة، اجلامعة  3- ت�ايف كل جامعة 
باأ�سماء طالبها امل�ساركني يف الأ�سب�ع وبياناتهم و�س�رهم وامل�ساركات 
التي ي�سارك فيها كل منهم وذلك على النم�ذج املعد لذلك قبل �سهر 

من بداية الأ�سب�ع على الأقل.

مادة )10(

رسوم االشتراك:
1- تدفع كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة ر�سم ال�سرتاك اخلا�س بالأ�سب�ع 
واملحدد من قبل جلنة عمداء �س�ؤون الطالب وقدره ع�سرة اآلف ريال 

�سع�دي وذلك للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.
2- تدفع كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة ر�سم ا�سرتاك للجامعة املنظمة 
عن كل فرد م�سارك يف وفدها وقدره األف وخم�سمائة ريال �سع�دي 
ر�س�م  من  يعف�ن  املحكمني  عدا  العمداء،  جلنة  حددته  ملا  وفقا 

ال�سرتاك.
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3- تر�سل كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة للجامعة املنظمة ر�سم ا�سرتاكها 
يف م�عد اأق�ساه �سهر واحد قبل  بداية الأ�سب�ع .

وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  مع  املتابعة  م�س�ؤولية  العامة  الأمانة  تت�ىل   -4
اأو  للجامعة  والر�س�م  ال�سرتاكات  لدفع  امل�ساركة  العايل  التعليم 

امل�ؤ�س�سة املنظمة.

مادة )11(

األمانة العامة:
الثقافية  الأ�سابيع  جناح  يف  اأ�سا�سيا  عامال  العامة  الأمانة  تعترب 

والعلمية من خالل ما يلي:
1- م�ساهماتها املعن�ية واملادية يف دعم الأ�سابيع الثقافية والعلمية.

2- التن�سيق بني اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة واجلامعات امل�ساركة فيما 
يتعلق برتتيبات الأ�سابيع الثقافية والعلمية.

وال�ثائق  والبيانات  باملعل�مات  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  تزويد   -3
املطل�بة .

4- العمل على حث اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة بالإ�سراع يف اإر�سال 
ال�سرتاكات والر�س�م وامل�ساركات اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.

اإقامة الأ�سابيع  5- امل�ساهمة يف تذليل العقبات وامل�سكالت التي ت�اجه 
الثقافية والعلمية.

مادة )12(

مهام الجامعة أو المؤسسة المنظمة:
1- ت�سكيل اللجان التنظيمية التي تراها منا�سبة لإجناح الأ�سب�ع.

اجلامعات  اإىل  واإر�سالها  والإداريني  امل�ساركني  ا�ستمارات  اإعداد   -2
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وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة.
3- ت�فري اخلدمات الطبية والعالجية خالل فرتة اإقامة الأ�سب�ع.

4- تت�ىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة ت�سكيل جلان التحكيم مل�سابقات 
الأ�سب�ع،  بداية  قبل  الق�سرية  والق�سة  والثقافية  العلمية  البح�ث 

ويتم اإعالن الفائزين اأثناء اإقامة الأ�سب�ع .
5- تت�ىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة ت�س�ير وجتليد البح�ث العلمية 
ويتم   ، بامل�سابقات  الفائزة  الق�سرية  الق�سة  والثقافية وم��س�عات 

ت�زيعها اأثناء الأ�سب�ع.
6- تت�ىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة اإعداد القاعات املنا�سبة جلميع 

فعاليات الأ�سب�ع .
7- تق�م اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة باإجراء قرعة امل�سابقات املختلفة 
الأمانة  وممثل  امل�ساركة  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  مندوبي  ح�س�ر  يف 

العامة يف م�عد اأق�ساه اأ�سب�عان قبل بدء الأ�سب�ع. 
املحا�سرات  وتنظيم  اإعداد  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  تت�ىل   -8

والندوات الثقافية والزيارات املختلفة.
9- تق�م اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة بت�فري اجل�ائز والهدايا والدروع 
وللجامعات  امل�سابقات  يف  للفائزين  التقدير  و�سهادات  وامليداليات 

وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة.
10- تعميم �سعار الأ�سب�ع.

11- تق�م اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة باإعداد النماذج اخلا�سة بتحكيم 
امل�سابقات.

12- تلتزم اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة امل�سيفة بت�فري ال�سكن املنا�سب للطالب 
والإداريني.
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مادة )13(

لجان التحكيم:
1- تت�ىل جلنة مك�نة من ثالثة اأع�ساء من ذوي الخت�سا�س من اأع�ساء 
اجلامعات  يف  اأو  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة 
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول املجل�س اأو املخت�سني يف البلد مقر 

اجلهة املنظمة  حتكيم كل م�سابقة من م�سابقات الأ�سب�ع.
2- يحق لكل جامعة اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة تر�سيح واحد اأو اثنني من ذوي 
جلان  لع�س�ية  وغريهم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الخت�سا�س 
والتخ�س�س  العدد  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  وحتدد  التحكيم، 

املطل�ب.
3- تقدم كل جلنة تقريرا كامال عن نتائج امل�سابقة وفقا لنم�ذج تعده 
الإ�سرافية  اللجنة  اإىل  الغر�س  لهذا  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة 

لعتماده.

مادة )14(

شروط التحكيم:
لهذا  الفني  امللحق  يف  ال�اردة  ال�سروط  ح�سب  امل�سابقات  حتكيم  يتم 

النظام من خالل النماذج اخلا�سة بتحكيم امل�سابقات .

مادة )15(

 الجوائــــز:
1- ميدالية ذهبية للمركز الأول لكل م�سابقة.

2- ميدالية ف�سية للمركز الثاين لكل م�سابقة .
3- ميدالية.
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 مادة )17(

االحتجاجات:
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  وفد  رئي�س  قبل  من  كتابيا  الحتجاج  يقدم   -1
امل�ساركة اأو نائبه خالل �ساعتني من انتهاء امل�سابقة اإىل رئي�س اللجنة 

الفنية اأو من ين�ب عنه.
ورفع  ح�له  راأيها  واإبداء  الحتجاج  بدرا�سة  الفنية  اللجنة  تق�م   -2

ت��سيتها اإىل اللجنة الإ�سرافية للبت فيه.

مادة )18(

أحكام عامة:
بدول  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  التزام  على  التاأكيد   -1
املجل�س بامل�ساركة يف الأ�سب�ع لتحقيق الأهداف املن�س�دة من التجمع 

ال�سبابي.
2- التاأكيد على اأهمية التعاون والتن�سيق بني اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة 

واجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأخرى امل�ساركة.
3- يقام الأ�سب�ع مب�ساركة �سبع جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بحد 

اأدنى من دول املجل�س.
4- حتر�س اجلامعات وامل�ؤ�س�سات على تاأمني و�س�ل وف�دها اإىل اجلامعة 

املنظمة قبل ي�م واحد من بداية الأ�سب�ع الثقايف.
وفدها  �سفر  تكاليف  بتغطية  م�ساركة  م�ؤ�س�سة  اأو  جامعة  كل  تتكفل   -5

بالإ�سافة اإىل م�ساريف ال�سحن.
اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة م�س�ؤولية �سحن معداتها اىل  6- تتحمل كل جامعة 

اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة  وكذلك اإعادتها.
7ـ تق�م اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة وبالتن�سيق مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات 
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امل�ساركة بعر�س امل�ج�دات يف اأماكنها املخ�س�سة.
8 ـ يعترب امللحق الفني لهذا النظام جزءا ل يتجزاأ منه.

9 ـ يحق للجنة الإ�سرافية لكل اأ�سب�ع تف�سري م�اد هذا النظام اإذا دعت 
احلاجة.



الملحق الفني للنظام األساسي

لألسبوع الثقافي والعلمي

قواعد مسابقات األسبوع الثقافي والعلمي وشروطها
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قواعد مسابقات األسبوع الثقافي والعلمي وشروطها

أواًل ـ مسابقة القرآن الكريم:
تتك�ن هذه امل�سابقة من ثالثة م�ست�يات:

- حفظ وجت�يد ع�سرة اأجزاء.  1
2- حفظ وجت�يد خم�سة اأجزاء .
3- حفظ وجت�يد ثالثة اأجزاء .

شروط المسابقة:
ـ تر�سح كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة طالب واحد فقط لكل م�ست�ى.   1

ـ ل يحق للطالب اأن ي�سارك يف اأكرث من م�ست�ى واحد.  2
ـ ل ي�سرتط يف احلفظ تتابع الأجزاء، ولكن ي�سرتط اأن يك�ن   3

اجلزء كامال.
4 ـ ي�سرتط يف التالوة مراعاة ق�اعد التج�يد.  

ثانيًا ـ مسابقة الحديث الشريف:
تت�ىل اللجنة الإ�سرافية لكل اأ�سب�ع التن�سيق مع اأحد اأق�سام احلديث 
يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول املجل�س لتحديد ن�ع 

وم�ست�ى هذه امل�سابقة.

شروط المسابقة وضوابط المسابقة:
ـ ت�سارك كل جامعة بطالب واحد يف كل م�ست�ى.  1

ـ ل يحق للطالب امل�ساركة يف اأكرث من م�ست�ى.  2
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ثالثًا ـ مسابقة الثقافة العامة:
وهي م�سابقة �سفهية يف امل��س�عات الآتية:

العل�م  العربية،  اللغة  الجتماعية،  العل�م  الإ�سالمية،  )الثقافة 
واملعارف العامة(.

شروط المسابقة وضوابط المسابقة:
1- ي�سرتك من كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة اأربعة طالب ، ثالثة اأ�سا�سيني 

وطالب احتياطي.
2- يحق للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة اإدخال املت�سابق الحتياطي بعد انتهاء 

ن�سف الأ�سئلة.
3- على كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة تزويد اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة 
املنظمة بخم�سني �س�ؤال على الأقل قبل بدء الأ�سب�ع ب�سهرين مع 
اإجاباتها بحيث يك�ن لل�س�ؤال اإجابة واحدة فقط حتى ي�سهل على 

جلنة التحكيم اإعطاء الدرجة.
، تعطي  امل�سابقة  النقاط يف نهاية  4- يف حالة ت�ساوي فريقني يف 
اأول  جلنة التحكيم �س�ؤال ترجيحيا ويعترب الفريق الذي يجيب 

فائزا بامل�سابقة.
5- تقرتح اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة نظام امل�سابقة، على اأن يقر 
امل�ساركة  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  وت�سعر  الفنية  اللجنة  قبل  من 

قبل وقت كاف بذلك.

رابعًا ـ مسابقة الخطابة:
دول  تهم  التي  امل��س�عات  لأحد  متناول  اخلطبة  م��س�ع  يك�ن 
املجل�س، وتق�م اللجنة الإ�سرافية بتحديد م��س�عات اخلطابة لكل 

اأ�سب�ع، على اأن ل تزيد عن خم�سة م��س�عات.
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شروط المسابقة وضوابط المسابقة:
1- اأن تك�ن اخلطبة باللغة العربية الف�سحى.

اخلطيب  ذاكرة  على  تعتمد  بل  مكت�بة،  اخلطبة  تك�ن  ل  اأن   -2
القراآن  من  وال�ست�سهاد  واحلفظ،  ال�ستيعاب،  على  وقدرته 

الكرمي وال�سنة النب�ية، واأق�ال العرب �سعرهم ونرثهم.
3- ل تزيد مدة الإلقاء عن خم�س ع�سرة دقيقة.

4- لكل جامعة اأو م�ؤ�س�سة اأن تر�سح طالبا واحدا من طالبها لهذه 
امل�سابقة.

ال�سرافية من  اللجنة  تقره  م�ا�سيع مما  ثالثة  الطالب  يختار  ـ   5
م��س�عات امل�سابقة.

خامسا ـ مسابقة القصة:
تتناول الق�سة اأحد امل��س�عات الهادفة التي تهم دول املجل�س.

شروط وضوابط المسابقة:
1- اأن تلتزم الق�سة بال�سيغة الفنية ، وتخل� من الأخطاء النح�ية 

والإمالئية والأ�سل�بية.
اعتمادها  حيث  من  الأ�سا�سية،  عنا�سرها  الق�سة  يف  تربز  اأن   -2

على احلرفية الإبداعية.
.)A4( 3- اأن ل تزيد عن ع�سر �سفحات

امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  اإىل  �س�ر  وثالث  اأ�سل  من  الق�سة  تقدم   -4
املنظمة.

5- يحق لكل جامعة اأو م�ؤ�س�سة من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة 
تر�سيح ثالث ق�س�س بحد اأق�سى.

قبل  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  اإىل  امل�ساركات  و�س�ل  يك�ن   -6
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�سهرين على الأقل من بدء الأ�سب�ع.
7- ل ي�سرتط ح�س�ر امل�سارك.

سادسًا ـ مسابقة الشعر:
يتقدم الطالب بق�سيدة من نظمه، تتناول ق�سية من الق�سايا العربية 
اأو الإ�سالمية، اأو الجتماعية، اأو اأي م��س�ع اآخر يعرب عن الذات، اأو 

ي�س�ر جانبا من ج�انب احلياة .

شروط وضوابط المسابقة:
1- األ تقل الق�سيدة عن ثالثة ع�سر بيتا.

2- اأن تك�ن الق�سيدة م�زونة ومقفاة )ال�سعر العم�دي(.
3- اأن تك�ن الق�سيدة بالعربية الف�سحى.

4- ت�سارك كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة بطالبني وطالبتني بحد اأق�سى.
5- األ ي�سرتك الطالب باأكرث من ق�سيدة واحدة فقط.

6- يك�ن اآخر م�عد ل��س�ل الق�سائد للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة  املنظمة 
قبل �سهرين على الأقل من بدء الأ�سب�ع.

7- ي�سرتط اإلقاء الطالب لق�سيدته خالل فعاليات الأ�سب�ع.
8- حتكم ق�سيدة الطالبة بدرجة كاملة بدون ح�س�رها.

سابعًا ـ مسابقة المساجلة الشعرية:
مهارات  الك�سف عن  اإىل  تهدف  التي  الثقافية  املجالت  اإحدى  هي 
وتك�ن  وا�ستح�ساره،  ال�سعر  حفظ  جمال  يف  وخرباتهم  املت�سابقني 

بني مت�سابقني اأو اأكرث.
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شروط وضوابط المسابقة:
1- ت�سارك كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة بطالب واحد فقط.

2- اأن تك�ن الأبيات �سليمة ال�زن والقافية.
3- اللتزام باملعاين ال�ا�سحة والقيم الأدبية والإ�سالمية.

4- عدم تكرار ذكر البيت ال�احد يف امل�سابقة ال�احدة.
5- ت�ستبعد حروف العلة اإذا كانت قافية للبيت.

طريقة المسابقة:
1 ـ يق�سم الطالب امل�سارك�ن اإىل جمم�عتني عن طريق القرعة.

يف  امل�ساركني  الطالب  ميثل  دائري  ب�سكل  امل�سابقة  تقام  2ـ 
املجم�عة.

3 ـ ي�سعد اإىل الدور الثاين )اجل�لة النهائية( الثالثة الفائزون لكل 
جمم�عة، وت�ستمر امل�ساجلة بني ال�ستة الفائزين لتحديد املركز 

الأول والثاين والثالث.

ثامنًا ـ مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية:
دول  تهم  التي  العلمية  امل��س�عات  اأحد  يف  امل�سابقة  م��س�ع  يك�ن 

املجل�س ب�سفة عامة.
شروط وضوابط المسابقة:

1- ان يكتب البحث باللغة العربية الف�سحى، واأن يحت�ي على اإ�سافة 
علمية قدر الإمكان، وي�ؤخذ ذلك يف العتبار عند التحكيم.

2- اأن يك�ن البحث خا�سعا ل�سروط البحث العلمي.
 )A4( مقا�س  �سفحة   20 البحث  �سفحات  عدد  يتجاوز  ل  اأن   -3
وبهام�س مقداره ب��سة واحدة على كل جانب مع ترك م�سافة بني 
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ال�سط�ر، واأن يك�ن مطب�عا.
بحد  خمتلفني  علميني  ببحثني  م�ؤ�س�سة  اأو  جامعة  كل  ت�سارك   -4

اأق�سى.
5- يج�ز ان ي�سرتك اأكرث من طالب يف البحث ال�احد.

6- تق�م اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة بتقييم البحث.
7- ير�سل البحث اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة قبل �سهرين على 
الأقل من بدء الأ�سب�ع، مغلفا بغالف خارجي مكت�ب عليه ا�سم 
الباحث واجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة التي ينتمي اإليها، وا�سم امل�سابقة، 

وتاريخ الأ�سب�ع، ومكانه.
8- ل ي�سرتط ح�س�ر الباحث خالل فعاليات الأ�سب�ع.

تاسعًا ـ مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية:
تك�ن م��س�عات امل�سابقة يف املجالت الثقافية والجتماعية التي 
تهم دول املجل�س وجامعاتها وم�ؤ�س�ساتها امل�ساركة، وحتدد اللجنة 

الإ�سرافية م��س�عات امل�سابقة لكل اأ�سب�ع.
شروط وضوابط المسابقة:

1- اأن ل يزيد عن 40 �سفحة )A4( وبهام�س مقداره ب��سة واحدة 
على كل جانب، مع ترك م�سافة بني ال�سط�ر، واأن يك�ن مطب�عا.

ل�سروط  وم�ست�فيا  العلمية  باملراجع  م�ثقا  البحث  يك�ن  اأن   -2
البحث العلمي .

3- اأن ل يك�ن �سبق التقدم بالبحث مل�سابقة اأخرى .
4- اأن يك�ن البحث باللغة العربية الف�سحى.

5- اأن ي�سل البحث اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة قبل �سهرين 
ا�سم  عليه  ومكت�با  خارجي  بغالف  مغلفا  الأ�سب�ع،  بدء  من 
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الباحث، اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة التي ينتمي اإليها، وا�سم امل�سابقة، 
وتاريخ الأ�سب�ع ، ومكانه .

6- ت�سارك كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة ببحثني.
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  اإىل  �س�ر  وثالث  اأ�سل  من  البحث  يقدم   -7

املنظمة.
8- ل ي�سرتط ح�س�ر الباحث خالل فعاليات الأ�سب�ع.

عاشرًا ـ مسابقة المبتكرات العلمية:
يقام معر�س لعر�س اإنتاج الطلبة امل�ساركني يف املبتكرات العلمية على 

اأن تخ�سع هذه امل�ساركة لل�سروط التالية:
1 ـ للجامعة اأن ت�سارك بثالثة مبتكرات علمية بحد اأق�سى .

2 ـ ل مانع من اأن تك�ن امل�ساركة م�سروع تخرج .
تق�م اجلامعة باإر�سال امل�ساركات اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة  3 ـ 

قبل اأ�سب�ع واحد من بداية الأ�سب�ع .
يف  الفائزين  الطالب  مب�ساعدة  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  تق�م  4ـ 
احل�س�ل على براءة الخرتاع بالتن�سيق مع الأمانة العامة واجلهات 

التي متنح هذه ال�سهادة.
5ـ  العمل على تر�سيح الطالب الفائزين لتمثيل دول املجل�س يف املهرجانات 
واملحافل الدولية واملراكز وامل�ؤ�س�سات العلمية ذات العالقة بالبتكار 

بالتن�سيق مع الأمانة العامة.

حادي عشر ـ مسابقة الفنــون:
يقام معر�س لعر�س اإنتاج الطلبة امل�ساركني يف الفن�ن الآتية: 

1- اخلط العربي.



- 36 -

2- الت�س�ير الزيتي واملائي.
3- الت�س�ير ال�س�ئي.

4- الر�سم.
5- اخلزف.

6- الأ�سعال اليدوية.

شروط المسابقة:
اأعمال يف كل جمال كحد  ب�سبعة  اأو م�ؤ�س�سة  ت�سارك كل جامعة  ـ   1

اأق�سى.
اإىل  م�ساركاتها  باإر�سال  امل�ساركة  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  تق�م  ـ   2
اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة قبل ثالثة اأ�سابيع على الأقل من بدء 

الأ�سب�ع .
3 ـ يجب اأن تك�ن املعرو�سات والل�حات مراعية للذوق العام والقيم 

الجتماعية والإ�سالمية يف دول املجل�س.

ثاني عشرـ الفعاليات المصاحبة:
 �سمن فعاليات الأ�سب�ع  تنظم اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة بع�س 
الفعاليات،  هذه  ن�عية  اختيار  لها  ويرتك  امل�ساحبة،  الفعاليات 

ويتم اإدراجها �سمن اجلدول الزمني لالأ�سب�ع.



النظام األساسي

 للدورة الرياضية للجامعات ومؤسسات التعليم 

العالي في دول مجلس التعاون
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النظام األساسي للدورة الرياضية

مادة 1

تـعـاريف

يق�سد بالعبارات التالية ال�اردة يف هذا النظام ما يلي:ـ
املـجـلس: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

األمانة العامة: الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات   يف  الطالب  �سـ�ؤون  الـعمداء:عمداء 

العايل يف دول املجل�س.
واملك�نة من  الريا�سية  الدورة  امل�سرفة على  االشرافية:اللجنة  اللجنة 

وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الطالب  �س�ؤون  عمداء  من  عدد 
التعليم العايل يف دول املجل�س.

الريا�سية   الدورة  فعاليات  على  فنيا  امل�سرفة  الفنية:اللجنة  اللجنة 

اجلامعات  من  الريا�سيني  املخت�سـني  من  عدد  من  واملك�نة 
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول املجل�س.

الـــــدورة:الدورةالريا�سية التي تنظمها اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول املجل�س فيما بينها. وت�سمى)الدورة الريا�سـية 
جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون(.

اجلامعة أو املؤسسة املنظمة: اجلامعة اأو م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي 

تنظم اأيا من الدورات الريا�سـية.
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مادة 2

أهـداف الدورة: تهدف الدورة إلى:
1. التاأكيد على روح النتماء الإ�سالمي وتعميق ال�سع�ر بذلك بني اأبناء 

دول املجل�س.
تعميق ال�سالت والروابط الأخ�ية بني طالب اجلامعات وم�ؤ�س�سات   .2

التعليم العايل من  اأبناء دول املجل�س.
3. تقـ�ية وتعـميق اأهـداف جمل�س التعاون التي ي�سعى لتحقيقها.

املتكامل يف  للنم�  للطالب اجلامعي حتقيقا  الريا�سي  ال�عي  تنمية   .4
�سـخ�سيته وقدرته على املمار�سة الريا�سية  يف ج� تناف�سي �سريف.

ين�سـجم  مبا   جامعته  لتمثيل  ريا�سـيا  اجلامعي  الطالب  اإعداد   .5
ور�سالتها الأكادميية على امل�سـت�ى املحلي  والإقليمي والدويل.

مادة 3

موعـد الـدورة:
1. تقام الدورة الريا�سـية كل �سـنتني.

2. حتدد اللجنة الإ�سرافية امل�عد املنا�سـب لإقامة كل دورة بالتن�سـيق مع 
الأمانة العامة واجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة واجلامعات وامل�ؤ�س�سات 

امل�ساركة.

مــادة 4

مكـان الـدورة:
يتحدد مكان اإقامة الدورة بناء على ت��سيات اجتماعات  العمداء.
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مــادة 5

مـدة الدورة:
تك�ن مدة الدورة من �سـبعة اإىل ع�سرة اأيام مع مراعاة  ال�سـتفادة 

من اأيام نهاية الأ�سب�ع قدر الإمكان.

مــادة 6

شـعار الـدورة:
اأو  نف�س ت�سـميم �سـعار الدورة الأوىل، واملك�ن من �سعار  اجلامعة 

امل�ؤ�س�سة املنظمة و�سـعار املجل�س.

مــادة 7

عـلـم الـدورة:
يحمل �سـعار الدورة مع اأر�سـية بي�ساء.

مادة 8

الجامعات المشاركة في الدورة:
تقت�سـر امل�ساركة يف هـذه الـدورة على اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول  املجل�س.

مادة 9

األلعاب والمسابقات التي تشـتمل عليها الدورة:

1. ت�سـتمل الدورة على الألعاب وامل�سابقات التالية:
أ. األعاب جماعية: يتم اختيار لعبتني على الأقل من الألعاب التالية: 
الطائرة،  كرة  ال�سلة،  كرة  القدم،  كرة  اأو خما�سيات  قدم  كرة 
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كرة اليد.
ب.األعاب فردية:األعاب الق�ى، ال�سباحة، �سباق اخرتاق ال�ساحية.

ج.األعاب امل�سرب: يتم اختيار لعبتني على الأقل من الألعاب التالية: 
تن�س اأر�سي، تن�س طاولة، ال�سك�ا�س، الري�سة الطائرة.

2. حتدد اللجنة الإ�سرافية للدورة الألعاب التي �سـتقام  قبل بداية كل 
دورة بالتن�سـيق مع اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة  واإخطار اجلامعات 
مت  التي  بالألعاب  الدورة  يف  امل�ساركة  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات 

حتديدها قبل �ستة اأ�سهر من بدء الدورة.
3. ت�سـتبعد اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة اأي لعبة اأو م�سابقة من الألعاب 
الق�ى  واألعاب  ال�سباحة  م�سابقات  فيها  مبا   )1( الفقرة  يف  ال�اردة 
اذا قل عدد اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة فيها عن �ست. وتخطر 
قبل  امل�ساركة  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة 

ثالثة اأ�سهر من بداية الدورة بذلك.

مادة 10

اختصاصات الجامعة أو المؤسسة المنظمة: 
تق�م اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة مبا يلي: ـ

1. اإعداد الت�س�ر اخلا�س بفعاليات الدورة - يف �س�ء النظام الأ�سا�سي 
- ويتم عر�سه على اللجنة الإ�سرافية لإقراره .

2. تزويد اللجنة الإ�سرافية بالهيكل التنظيمي الداخلي للدورة وم�اقع 
املالعب والقاعات والت�سـهيالت الريا�سـية الأخرى قبل م�عد الدورة 
وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  على  وتعميمه  عليه  للم�افقة  اأ�سـهر  ب�سـتة 

التعليم العايل امل�ساركة.
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3. ت�سـكيل اللجان التنظيمية الإدارية التي تراها منا�سـبة ل�سـمان جناح 
التعليم  وم�ؤ�س�سات  للجامعات  الت�سـهيالت  ولت�فري  الدورة  فعاليات 

العايل امل�ساركة.
اجلامعات  اإىل  واإر�سالها  والإداريني  الالعبني  بطاقات  اإعداد   .4

وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة، لتعبئتها.
5. ت�فري ال�سكن والتغذية وامل�ا�سالت للم�ساركني يف الدورة.

6.  ت�فري اخلدمات الطبية والعالجية اأثناء الدورة.
7.  ت�فري ج�ائز الدورة وفقا للتفا�سـيل ال�اردة يف امللحق الفني لهذا 

النظام.
ح�سن  من  والتاأكد  امل�سابقات  كافة  ملراقبة  و�سـعها  يف  ما  كل  بذل   .8
الأخرى  اللجان  وم�ساعدة  الن�احي،  جميع  من  �سـريها  و�سالمة 

العامة يف اأداء مهمتها بي�سر و�سه�لة.

مادة 11

المشاركة في الدورة:
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  مب�افاة  امل�ساركة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  تق�م  أ.  
املنظمة بالألعاب التي �سـت�سارك فيها يف م�عد اأق�ساه ثالثة اأ�سهر  

قبل بدء الدورة .

ب. تزود اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة 
للدورة بق�ائم اأ�سـماء لعبيها النهائية قبل ع�سرة اأيام على الأقل من 
بدء الدورة مرفقا بها ا�ستمارة امل�ساركة معتمدة من عمادة �سئ�ن 
الطالب وعمادة القب�ل والت�سجيل لكل لعب، مع �سرورة ختم �س�رة 
الالعب املثبتة على ا�ستمارة امل�ساركة بختم عمادة �سئ�ن الطالب يف 
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اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة التي ميثلها. ول تقبل اأي ا�ستمارة فيها ن�اق�س 
اأو اأي تعديل دون اأن يك�ن م�ثقا بختم وت�قيع امل�سئ�ل عن التعديل.

ج. اإذا راأت اأي جامعة اأو م�ؤ�س�سة اإجراء اأي تعديل على ق�ائم طالبها 
النهائية والتي ترد اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة قبل ع�سرة اأيام 
من بدء الدورة، فيجب اأن يك�ن ذلك قبل )24( �ساعة من بدء الدورة 
%10 من اإجمايل عدد الطالب امل�ساركني يف الدورة  وبحد اأق�سى 

وي�سبح التعديل نافذا اذا وافقت عليه جلنة اأهلية الالعبني.

للطلبة:2000  ال�سرتاك  ر�س�م  )وهي  اجلديدة  ال�سـرتاك  ر�س�م  د.  
امل�ؤ�س�سة  للجامعة/  ال�سرتاك  ر�س�م  طالب،  كل  عن  �سع�دي  ريال 
20000 ريال �سع�دي(. يف الدورة ه� املبلغ الذي حددته  اجتماعات 
جلنة عمداء �س�ؤون الطالب يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل 

يف دول املجل�س.

مادة 12

اللجنة االشرافية للدورة:

أ. تأليف اللجنة:
1. تتاألف هذه اللجنة من خم�سة عمداء وفقا ملا يلي:

- عميد �س�ؤون الطالب يف اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.
عميد �س�ؤون الطالب يف اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للدورة   -

ال�سابقة.
- عميد �س�ؤون الطالب يف اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للدورة 

القادمة.
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اثنان من عمداء �س�ؤون الطالب من اجلامعات وم�ؤ�س�سات   -
التعليم العايل امل�ساركة.

2. يتم حتديد اأع�ساء اللجنة من قبل اجتماع العمداء قبل عام على 
الأقل من اإقامة الدورة.

3.  متثل الأمانة العامة يف هذه اللجنة .
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  يف  الطالب  �س�ؤون  عميد  اللجنة  يرتاأ�س   .4

املنظمة للدورة .
5. تعقد اللجنة اجتماعها الأول قبل �سـنة من اإقامة الدورة، وكلما 
الأمانة  من  دع�ة  على  بناء  ذلك  ويك�ن  لذلك  احلاجة  دعت 

العامة.
6. تعترب اجتماعات اللجنة �سحيحة اإذا ح�سر ثالثة من اأع�سائها.

7. تك�ن قرارات اللجنة باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين.
8. تنعقد اللجنة ب�سفة م�ستمرة اأثناء فعاليات الدورة.

ب. مهام اللجنة:
بالدورة  تتعلق  التي  وامل��س�عات  الق�سايا  يف  البت  اللجنة  تت�ىل   

وخا�سة:
1. الإ�سراف العام على تنفيذ ومتابعة فعاليات الدورة.

اأو  اجلامعة  مع  بالتن�سيق  الدورة  لإقامة  املنا�سب  امل�عد  حتديد   .2
امل�ؤ�س�سة املنظمة.

3. اإقرار الت�س�ر النهائي لفعاليات الدورة بالتن�سـيق  مع الجامعة أو 
المؤسسة المنظمة.
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مـادة 13

اللجنة الفنية للدورة:

أ. تأليف اللجنة:
من  دورة  لكل  الفنية  اللجنة  الطالب  �سئ�ن  عمداء  جلنة  ت�ؤلف   .1
ت�سعة اأع�ساء من املخت�سـني الريا�سـيني يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات 
امل�ساركة يف الدورة ويك�ن من �سمنهم ممثل للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة 
املنظمة وممثل للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للدورة ال�سابقة وممثل 

للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للدورة القادمة.
2. تك�ن الأمانة العامة ممثلة يف هذه اللجنة.

3. يك�ن ع�س� اللجنة الفنية متفرغا لأعمال اللجنة اأثناء الدورة.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�سفة م�سـتمرة اأثناء الدورة ويج�ز للجنة 

الإ�سرافية دع�تها لالجتماع قبل الدورة وكلما دعت احلاجة.
5. يرتاأ�س اللجنة ممثل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للدورة.

6. تك�ن اجتماعات اللجنة �سحيحة بح�س�ر غالبية اأع�سائها.
7. تك�ن قراراتها �سـحيحة باأغلبية احلا�سرين.

امل�ؤ�س�سات  اأو  تراه من ممثلي اجلامعات  ت�سـتعني مبن  اأن  للجنة   .8
م�افقة  بعد   املنظمة  بالدولة  الريا�سـية  والحتادات  امل�ساركة 

اللجنة الإ�سرافية.

ب. مهام اللجنة:
1. متابعة تنفيذ النظام الأ�سا�سي للدورة.
2. الإ�سراف الفني على فعاليات الدورة.

3. البت يف اأي م�سكلة فنية مل ترد يف هذا النظام .
4. جتميع تقارير احلكام واملراقبني.
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5. اإخطار اللجنة الإ�سرافية بالنتائج اأول باأول.

6. تزويد اجلامعة املنظمة بالأرقام القيا�سـية .
7. اإعداد تقرير نهائي عن امل�سابقات يت�سـمن كافة وقائعها ورفعها 

للجنة الإ�سرافية.
وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  من  املقدمة  الحتجاجات  يف  8.النظر 

امل�ساركة.
9. اقرتاح اأي تعديل اأو اإ�سافة على النظام الأ�سا�سي للدورة .

مادة 14

لجنة أهلية الالعبين:

أ. تأليف اللجنة:
من  الالعبني  اأهلية  جلنة  الطالب  �سئ�ن  عمداء  جلنة  ت�ؤلف   .1
ممثل لالأمانة العامة رئي�سا وممثل عن اللجنة الفنية وممثل عن 

اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.
2. تعقد اللجنة اجتماعها الأول قبل اأ�سب�ع من بدء الدورة بناء على 

دع�ة من اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.
3. تك�ن قرارات اللجنة نهائية وملزمة.

ب. اختصاصات وآلية عمل اللجنة:
ملا  وفقا  والبت فيها  الالعبني  اأهلية  التحقق من  اللجنة يف  تخت�س 

يلي:
1. تق�م اللجنة بفرز الق�ائم التي تردها من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات 
اأية  يف  اللجنة  تنظر  ولن  الدورة  بدء  من  اأ�سب�ع  قبل  واإقرارها 
ق�ائم ترد بعد هذا التاريخ، مع ا�ستثناء ما ورد يف الفقرة )ج( من 
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املادة )11( يف هذا النظام.
اإذا مل تنطبق  الدورة  امل�ساركة يف  اأي لعب من  اللجنة  ت�سـتبعد   .2
عليه اأهلية امل�ساركة وفقا للمادة )15( من هذا النظام، اأو كانت 
ا�ستمارته غري م�ست�فية لل�سروط ال�اردة يف الفقرة )ب( من املادة 

)11( من هذا النظام.

مادة 15

أهلية الالعبين:
يف  درا�سـيا  املنتظمني  الالعبني  على  الدورة  يف  امل�ساركة  تقت�سر 
عمر  يزيد  ل  بحيث  اجلامعية  باملرحلة  امل�ؤ�س�سات  اأو  اجلامعات 

الطالب عن )27( �سنة.

مادة 16

التحكيم:
يت�ىل التحكيم حكام دولي�ن معتمدون ت�فرهم اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة 
دعت  اإذا  الأوىل  الدرجة  حكام  ببع�س  ال�ستعانة  وميكن  املنظمة 

احلاجة لذلك.

مادة 17

المخالفات والـجزاءات:
1. يف حالة اإ�ساءة ال�سل�ك بطريقة فردية اأو جماعية من الالعبني 
الأ�سا�سيني اأو الحتياطيني اأو الإداريني قبل اأن اأثناء اأو بعد املباراة 
وذكر ذلك يف تقرير احلكم اأو رفع به تقرير من مراقب املباراة 
ي�قف الفريق او الالعب او الإداري من ال�سرتاك يف اأي لعبة حتى 
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تقرر اللجنة الفنية يف اأمره واإ�سدار القرار املنا�سب.
نتائج مباراته ويح�سل على �سفر من  ت�سطب  املن�سحب  الفريق   .2

النقاط.
3. يعترب الفريق من�سحبا اإذا تاأخر عن بدء املباريات خم�س ع�سرة 
دقيقة ما مل يقدم عذرا تقبله اللجنة الفنية امل�سكلة من اجلامعات 

وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة.
القدم  لعبة كرة  اأو طرد يف  اإنذارين  الذي يح�سل على  الالعب   .4
يحرم من ال�سرتاك يف املباراة التالية لالإنذار الثاين دون اإ�سعار 

اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة بذلك.
5. الالعب الذي يطرد )عدم اأهلية( يف اأي لعبة جماعية يحرم من 
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  اإ�سعار  دون  التالية،  املباراة  يف  ال�سرتاك 

بذلك.
ل�سروط  خمالفة  او  خطاأ  اأي  الفنية  اللجنة  اكت�ساف  حالة  يف   .6
او  التنظيم يف الألعاب الفردية او اجلماعية بعد انتهاء امل�سابقة 
او  املخالفة  يف  النظر  اللجنة  حق  فمن  النتيجة  واعتماد  املباراة 

اخلطاأ واإ�سدار القرار املنا�سب.
7. يطبق القان�ن الدويل فيما عدا ذلك يف جميع الألعاب.

مادة 18

االحتجاجات:
1. يقدم الحتجاج من رئي�س وفد اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة امل�ساركة  اأو 

نائبه خالل �ساعتني من انتهاء املباراة.
يعادله من  ما  اأو  �سع�دي  ريال  قدره )500  احتجاج  ر�سم  يرفق   .2

عمالت دول املجل�س( ترد يف حالة قب�ل الحتجاج .
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3. ت�سدر القرارات من اللجنة الفنية باأغلبية اأع�سائها وتك�ن هذه 
القرارات نهائية ونافذة على الف�ر، على اأن ل ي�سارك يف اجتماعات 
اللجنة اخلا�سة بذلك اأي ع�س� تك�ن جامعته اأو م�ؤ�س�سته طرفا يف 

الحتجاج.

مـادة 19

اللعب النظيف:
وفقا  القدم  كرة  يف  النظيف  اللعب  جائزة  على  الفريق  يح�سل 

للق�اعد التالية:
1. ر�سيد كل جامعة وم�ؤ�س�سة قبل مباراة )كرة قدم( 021 نقطة.

اأو امل�ؤ�س�سة عن م�عد  10 نقاط يف حالة تاأخر اجلامعة  يخ�سم   .2
املباراة.

3. تخ�سم 6 نقاط من اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة لكل كرت اأ�سفر.
4. تخ�سم 12 نقطة من اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة لكل كرت اأحمر.

الحتياط  مقعد  من  ال�سل�ك  اإ�ساءة  حالة  يف  نقاط   10 تخ�سم   .5
وذكر ذلك يف تقرير احلكم.

مادة 20

أحـكـام عـامة:
التنظيمية  الل�ائح  و�سع  حني  املعتمدة  الدولية  الق�انني  تراعى   .1

مل�سابقات الدورة .
2. يج�ز للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة دع�ة من تراه من ال�سـخ�سـيات 

الريا�سـية اخلليجية والعربية والدولية حل�س�ر فعاليات الدورة.
3. تعد اللجنة الإ�سرافية بعد انتهاء الدورة تقريرا وافيا ح�ل �سـري 
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تزود  اأن  على  وال�سلبيات  اليجابيات  مت�سمنا  الدورة  فعاليات 
الأمانة العامة بن�سخة منه لت�زيعه على كافة اجلامعات وم�ؤ�س�سات 

التعليم العايل يف دول املجل�س.
4. يعترب امللحق املرفق بهذا النظام جزءا ل يتجزاأ منه.

5. يراعى عدم تعار�س املباريات مع م�اقيت ال�سالة.
6. يحق للجنة الإ�سرافية على الدورة تف�سـري م�اد هذا النظام.





الملحق الفني 

للنظام األساسي للدورة الرياضية للجامعات

 ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس
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الملحق الفني 

للنظام األساسي للدورة الرياضية

مادة 1

األلعاب والمسابقات التي تشـتمل عليها الدورة:
1. ال�سـباحة.

2. األعاب الق�ى.
3. �سباق اخرتاق ال�ساحية.

4. األعاب امل�سرب.
5. كرة القدم اأو خما�سيات كرة القدم.

6. كرة ال�سلة.
7. الكرة الطائرة.

8. كرة اليد.

مادة 2

القواعد العامة أللعاب ومسابقات الدورة:
تقام مباريات الألعاب بنظام املجم�عات كل جمم�عة تتك�ن من عدد 
)4( من اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل، جترى مبارياتها بنظام 

الدوري من دور واحد وفقا ملا يلي :
1. نظام المسابقات:

جمم�عه  كل  من  ثاين  ـ  اأول  ي�ؤخذ  جمم�عتني  حالة  يف   1-1
طريف  لتحديد  املق�س  بطريقة  النهائية  الأدوار  وتقام 

املباراة النهائية.
الأول من كل جمم�عة  ي�ؤخذ  يف حالة ثالث جمم�عات   2-1
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واحد(  )فريق  املجم�عات  يف  ثاين  مركز  واأح�سن 
النهائية  الأدوار  مباريات  لتحديد  علنية  قرعة  وجترى 
عدد  بتق�سيم  ثاين  اأح�سن  وي�ستخرج  املغل�ب(  )خروج 
النقاط التي ح�سل عليها على عدد املباريات التي لعبها 
جترى  اأكرث  اأو  فريقني  تعادل  حالة  ويف  جمم�عته،  يف 

القرعة لتحديد اأح�سن ثاين.
وتقام  جمم�عة  كل  اأول  ي�ؤخذ  جمم�عات  اأربع  حالة  يف   3-1
الأدوار النهائية بطريقة خروج املغل�ب ويحدد اأطراف 

املباراة عن طريق قرعة علنية.
القان�ن  يطبق  الق�ى  واألعاب  ال�سـباحة  م�سابقات  يف   4-1

الدويل. 

2. قواعد المسابقات:
أ. يت�ىل م�سـئ�لية كل م�سابقة مراقب حتدده اللجنة الفنية.

هذا  يف  يذكر  ما  عدا  الدولية  والنظم  الق�اعد  ب.تطبق 
النظام.

قبل  للم�سابقات  املحددة  الأماكن  يف  املت�سابق�ن  ج.يت�اجد 
امل�عد املحدد لها بخم�س ع�سرة دقيقة على الأقل.

د.حتدد كل جامعة ل�ن مالب�سها الأ�سا�سي والحتياطي وتخطر 
به اجلامعة املنظمة للدورة.

هـ.ي�سـمح لأي لعب يف الدورة بال�سـرتاك يف اأي م�سابقة من 
م�سابقاته.
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3. تحتسـب نقاط نتائج المباريات كما يلي :-
اأ. كرة القدم - ف�ز 3 - تعادل 1 - خ�سارة �سفر - ان�سحاب 

)�سطب النتيجة(.
- يف )كرة الطائرة - ال�سلة - األعاب امل�سرب(.  
 ف�ز 2 - خ�سارة 1 - ان�سحاب )�سطب  النتيجة(.

ب. اأما يف ال�سباحة واألعاب الق�ى فتك�ن النتائج كما يلي:
)اأول 9 نقطة - الثاين 7 - الثالث 6 - الرابع 5 - اخلام�س   
4 - ال�ساد�س 3 - ال�سابع 2 - الثامن1( ويف �سباقات التتابع 

يطبق القان�ن الدويل لحت�ساب النتائج.

مادة 3

الشروط الخاصة بألعاب ومسابقات الدورة:
أ.  ألعاب القوى:

1. االشـتراك:
 )1( عدد  لت�سجيل  التقدم  يف  احلق  وم�ؤ�س�سة  جامعة  أ.لكل 

مت�سابق يف كل م�سابقة.
فريق  لت�سجيل  التقدم  يف  احلق  وم�ؤ�س�سة  جامعة  ب.لكل 

واحد مك�ن من عدد )4( مت�سابقني ل�سـباق التتابع.
ج.ي�سـمح با�سـرتاك الالعب يف �سـباقني وتتابع.

د.اأر�س امل�سـمار لالعبني واحلكام والإدارة فقط ل غري.
التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  ملندوبي  اجتماع  هـ.يعقد 
املت�سابقني  اأرقام  وت�زيع  احلارات  قرعة  لعمل  العايل 

خالل الي�م ال�سابق للبط�لة.



- 58 -

2. النتائج:
اأكرب جمم�ع  امل�ؤ�س�سة احلا�سلة على  اأو   حت�سل اجلامعة 

من النقاط على كاأ�س امل�سابقة.

ب.  السـباحـة:

1. االشـتراك:
اأ. لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف التقدم   لت�سـجيل عدد )1( 

مت�سابق يف كل م�سابقة.
فريق  لت�سـجيل  التقدم  يف  احلق  وم�ؤ�س�سة  جامعة  ب.لكل 

واحد مك�ن من عـدد )4( مت�سابقني ل�سـباحة التتابع.
ج. ي�سمح با�سـرتاك الالعب يف �سـباقني وتتابع.

بن�سف  امل�سابقات  بدء  قبل  احلارات  قرعة  جتري  د. 
�ساعة.

2. النتائج:
اأ. حت�سل اجلامعة اأو  امل�ؤ�س�سة احلا�سلة على اأكرب جمم�ع 

من النقاط على كاأ�س امل�سابقة.

ج.  كـرة السلة:

1. االشـتراك:
لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف ت�سـجيل 12 لعبًا.

2. النتائج:
يحدد الرتتيب النهائي للفرق امل�سـرتكة يف كل جمم�عة وفقا 

ملا يلي: ـ
اأ. املجم�ع الأكرب من النقاط يف جميع املباريات لكل منها.
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ب. يف حالة ت�ساوي اأكرث من فريق يف جمم�ع النقاط  حتدد 
اأ�سـبقية الرتتيب بينهما وفقا ملا يلي:

1( املجم�ع الأكرب لفرق النقاط )له/ عليه(.
2( املجم�ع الأكرب للنقاط امل�سجلة ل�سالح الفريق.

ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني فريقني يعترب الفريق 
الفائز يف املباراة التي جرت بينهما يف املركز الأ�سـبق يف 

الرتتيب.

د.  الكـرة الطائــرة:

يك�ن نظام اللعب ثالثة اأ�س�اط من خم�سة اأ�س�اط.
1- االشـتراك:

لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف ت�سـجيل 12 لعبا.

2. النتائج:
للفرق امل�سرتكة يف كل جمم�عة  النهائي  اأ. يحدد الرتتيب 
تبعا للمجم�ع الأكرب من النقاط يف جميع املباريات لكل 

منهما.
النقاط  اأكرث من فريقني يف   جمم�ع  ت�ساوي  ب. يف حالة 

حتدد اأ�سـبقية الرتتيب بينهما وفقا ملا يلي:-
1( املجم�ع الأكرب لفرق الأ�س�اط )له/عليه(.

2( املجم�ع الأكرب لفرق نقاط الأ�س�اط )له/عليه(
ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني فريقني يعترب الفريق 
الفائز يف املباراة التي جرت بينهما يف املركز الأ�سـبق يف 

الرتتيب.
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هـ .  كرة الطـاولة:

يطبق القان�ن الدويل للعبة.  
1. االشـتراك:

لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف ت�سـجيل عدد )5( لعبني.
2. النتائج:

للمجم�ع  وفقا  امل�ساركة  للفرق  النهائي  الرتتيب  يحدد  اأ.   
الأكرب من النقاط يف جميع املباريات.

فريقني  اأكرث من  بني  النقاط  ت�ساوي جمم�ع  ب. ويف حالة 
حتدد الأ�سـبقية كما يلي:ـ

1( املجم�ع الأكرب لفرق الأ�س�اط )له/عليه(.
امل�سـجلة يف جميع  اللعب  نقاط  لفرق  الأكرب  املجم�ع   )2

الأ�س�اط )له/ عليه(.
ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني فريقني يعترب الفريق 
الأ�سـبق  بينهما يف املركز  التي جرت  املباراة  الفائز يف 

يف الرتتيب.

و. ريشـة طـائرة:

نظام اللعب 2 من 3 على اأن يتم بالرتتيب التايل )فرديـ   زوجي 
ـ فردي(.

1. االشـتراك:
   لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف ت�سـجيل )5( لعبني.

2. النتائج:
للمجم�ع  وفقا  امل�ساركة  للفرق  النهائي  الرتتيب  يحدد  اأ. 

الأكرب من النقاط يف جميع املباريات.
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فريقني  من  اأكرث  بني  النقاط  جمم�ع  ت�ساوي  حالة  يف  ب. 
حتدد الأ�سـبقية كما يلي:

1(  املجم�ع الأكرب لفرق الأ�س�اط )له/ عليه(.
امل�سـجلة يف جميع  اللعب  نقاط  لفرق  الأكرب  املجم�ع   )2

الأ�س�اط )له/ عليه(.
ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني فريقني يعترب الفريق 
الفائز يف املباراة التي جرت بينهما يف املركز الأ�سـبق يف 

الرتتيب. 

ز. التنس األرضـي:

يطبق القان�ن الدويل.
1. االشـتراك:

لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف ت�سـجيل )5( لعبني.  
2. النتائج:

للمجم�ع  وفقا  امل�ساركة  للفرق  النهائي  الرتتيب  يحدد  اأ. 
الأكرب من النقاط يف جميع املباريات.

فريقين  من  اأكرث  بني  النقاط  ت�ساوي جمم�ع  ب. ويف حالة 
تحدد األسـبقية كما يلي :

1( املجم�ع الأكرب لفرق الأ�س�اط )له / عليه(.
امل�سـجلة يف جميع  اللعب  نقاط  لفرق  الأكرب  املجم�ع   )2

الأ�س�اط )له / عليه(.
ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني فريقني يعترب الفريق 
الفائز يف املباراة التي جرت بينهما يف املركز الأ�سـبق يف 

الرتتيب.
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ح. االسـكواش:

يطبق القان�ن الدويل.  
1. االشـتراك:

لكل جامعة وم�ؤ�س�سة احلق يف ت�سـجيل )5( لعبني.

2. النتائج:
للمجم�ع  وفقا  امل�ساركة  للفرق  النهائي  الرتتيب  يحدد  اأ. 

الأكرب من النقاط يف جميع املباريات.
اأكرث من فريقني  ب. ويف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني 

حتدد الأ�سـبقية كما يلي:
1( املجم�ع الأكرب لفرق الأ�س�اط )له/ عليه(.

2( املجم�ع الأكرب لفرق نقاط اللعب امل�سـجلة يف جميع 
الأ�س�اط )له / عليه(.

ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع النقاط بني فريقني يعترب الفريق 
الفائز يف املباراة التي جرت بينهما يف املركز الأ�سـبق يف 

الرتتيب.

ط.. كرة القـدم: )خماسيات كرة القدم(:

1. االشـتراك:
لعبني  ت�سعة   )9( ت�سجيل  يف  احلق  وم�ؤ�س�سة  جامعة  لكل  اأ. 

منهم )4( اأربعة احتياط.
ب. يج�ز ا�ستخدام البدلء يف اي مباراة جتري ح�سب ق�اعد 

م�سابقة ر�سمية على م�ست�ى فيفا.
ج.  العدد الأق�سى للبدلء امل�سم�ح به ه� اأربعة لعبني.
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يج�ز حلار�س املرمى تغيري مركزه مع اأي لعب. د. 
زمن املباراة �س�طان مت�ساويان كل منهما 20 دقيقة. هـ. 

يج�ز متديد مدة اي من ال�س�طني من اأجل تنفيذ ركلة  و. 
اجلزاء.

2. النتائج:
للفرق امل�سرتكة يف كل جمم�عة  النهائي  اأ. يحدد الرتتيب 

وفقًا للمجم�ع الأكرب من النقاط.
ب.يف حالة ت�ساوي اأكرث من فريق يف جمم�عة النقاط حتدد 

اأ�سبقية الرتتيب بينهما وفقًا ملا يلي:
1( املجم�ع الأكرب لفرق الأهداف )له/ عليه(.

2( املجم�ع الأكرب لالأهداف امل�سجلة ل�سالح الفريق.
النقاط والأهداف بني فريقني  ج. يف حالة ت�ساوي جمم�ع 
يف  بينهما  جرت  التي  املباراة  يف  الفائز  الفريق  يعترب 

املركز الأ�سـبق يف الرتتيب.
املركز  لتحديد �ساحب  تعادلهم جترى قرعة  د. ويف حالة 

الأول.
هـ. يطبق القانون الدولي فيما عدا ذلك.

ي. سباق اختراق الضاحية:

م�سافة ال�سباق 12 كم.  
1. االشـتراك:

اأ. ت�سارك كل جامعة وم�ؤ�س�سة ب�ستة مت�سابقني كحد اأق�سى، 
وباأربعة مت�سابقني كحد اأدنى. ويف حالة عدم اكتمال)4( 
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كفريق  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  نتيجة  حت�سب  ل  لعبني 
وتبقى نتيجة الفردي قائمة.

اأرقام  بت�سليم  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  ب.تق�م 
املت�سابقني قبل �ساعتني من بدء ال�سباق ملدرب اأو اإداري 
عن  امل�ساركة  للجامعات  الأرقام  حتديد  ويتم  الفريق 

طريق اإجراء القرعة.

من  واملخت�مة  امل�قعة  البطاقة  اإبراز  مت�سابق  كل  ج.على 
للحكم  البداية  خط  عند  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة 

العام، اأو من تعينه اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.

2. النتائج:
اأقل جمم�ع نقاط  اأو امل�ؤ�س�سة التي حتقق  اأ. تف�ز اجلامعة 

لأح�سن اأربعة مت�سابقني بكاأ�س ال�سباق.
التعادل يف جمم�ع النقاط )حدوث عقدة( يك�ن  ب. عند 
فائزا الفريق الذي �سجل فيه اآخر مت�سابق مركز اأقرب 

اىل املركز الأول.
ج. يطبق القان�ن الدويل فيما عدا ذلك.

ك.. كرة اليد:

1. االشتراك:
 اأ. لكل جامعة اأو م�ؤ�س�سة احلق يف ت�سجيل )12( لعبا منهم 

�سبعة داخل املباراة وخم�سة بدلء.
ب. التغيري يف كرة اليد مفت�ح، يخرج الالعب امل�ج�د داخل 
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امللعب ويحل زميله اجلال�س على مقعد البدلء حمله.
ج. زمن املباراة 60 دقيقة مق�سمة على �س�طني بينهم فرتة 

راحة ع�سرة دقائق.

2. النتائج:
للفرق امل�سرتكة يف كل جمم�عة  النهائي  اأ. يحدد الرتتيب 
وفقا للمجم�ع الأكرب من النقاط يف جميع املباريات لكل 

منها.
ب. يف حالة ت�ساوي اأكرث من فريق يف جمم�ع النقاط حتدد 

اأ�سبقية التدريب بينهما وفقا ملا يلي:
1( املجم�ع الأكرب لفرق الأهداف )له/ عليه(.

2( املجم�ع الأكرب لالأهداف امل�سجلة ل�سالح الفريق.
الفريق  يعترب  فريقني  بني  املجم�ع  ت�ساوي  حالة  يف   )3
الفائز يف املباراة التي جرت بينهما يف املركز الأ�سبق 

يف التدريب.
4( يف حالة تعادلهم جتري قرعة لتحديد �ساحب املركز 

الأول.
وقت  مينح  املغل�ب(  )خروج  النهائية  الأدوار  يف   )5

اإ�سايف ملدة ع�سرة دقائق على �س�طني.
يطبق القان�ن الدويل فيما عدا ذلك.
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مادة 4

جوائز الدورة:

أ. تكون جوائز الدورة وفقا لما أقره االجتماع الثالث لعمداء شؤون 
الطالب حسـب ما يلي:

1. كاأ�س اأو درع لكل لعبة يح�سل عليه الفريق الفائز.
2. ميداليات ذهبية للمركز الأول يف كل لعبة.

3. ميداليات ف�سـية للمركز الثاين يف كل لعبة.
4. ميداليات برونزية للمركز الثالث يف كل لعبة.

5. ميدالية تذكارية لكل م�سارك.
6. �سهادة م�ساركة لكل م�سارك.

7. درع تذكاري لكل جامعة م�ساركة.
8. كاأ�س اللعب النظيف يف كرة القدم.

ب- تحمل الجوائز شـعار الدورة.



النظام األساسي

للمهرجان المسرحي لجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

في دول المجلس
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النظام األساسي للمهرجان المسرحي

مادة1

تعريفات:
يق�سد بالعبارات التالية ال�اردة يف هذا النظام ما يلي:

اجمللس: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

األمانة العامة: الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

جلنة العمداء: عمداء �سئ�ن الطالب يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول جمل�س التعاون.
املهرجان املسرحي: ه� جتمع ثقايف م�سرحي ل�سباب جامعات وم�ؤ�س�سات 

تقدمي  بهدف  التعاون  جمل�س  دول  يف  العايل  التعليم 
امل�سرحي  العمل  الطالبية يف كافة جمالت  البداعات 

ويقام مرة كل ثالث �سن�ات.
اللجنة االشرافية: هي اللجنة امل�سرفة على املهرجان امل�سرحي واملك�نة 

من عددمن عمداء �س�ؤون الطالب بجامعات وم�ؤ�س�سات 
التعليم العايل يف دول املجل�س.

اللجنة الفنية: هي اللجنة الفنية امل�سرفة فنيًا على املهرجان امل�سرحي 

واملك�نة من عدد من املخت�سني يف جامعات وم�ؤ�س�سات 
التعليم العايل يف دول املجل�س.

مادة 2

أهداف المهرجان:
يهدف املهرجان لتحقيق الأهداف الأتية:

ال�سباب  وتبادل اخلربات بني  التعاون  وتعميق روح  التعارف  زيادة    .1
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اجلامعي يف دول املجل�س.
2. اإبراز الثقافة والرتاث اخلليجي والعربي وال�سالمي.

حمب  م�سرحي  جمه�ر  وتهيئة  املجتمع  بق�سايا  الت�سال  تعميق   .3
للم�سرح الهادف والبناء.

4. تهيئة املناخ الفني اخل�سب لإبداعات �سباب اجلامعات وم�ؤ�س�سات 
التعليم العايل يف دول املجل�س.

وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الهادفة  امل�سرحية  الفن�ن  ودعم  تط�ير   .5
التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون.

مادة 23

املكـان:يحدد بناء على ت��سيات اجتماعات جلنة العمداء.
املوعد:يقام املهرجان كل ثالث �سن�ات يف اإحدى اجلامعات اأو م�ؤ�س�سات 

التعليم العايل يف دول املجل�س ويحدد امل�عد املنا�سب من قبل 
جلنة العمداء.

املــدة: تك�ن مدة املهرجان من خم�سة اإىل �سبعة اأيام.

مادة4

شعار المهرجان:
يحت�ي ال�سعار على �سعار الأمانة العامة و�سعار اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة 

امل�سيفة ويعتمد من قبل جلنة عمداء �س�ؤون الطالب.

مادة 5

المشاركة:
املنتظمني  الطالب  على  املهرجان  فعاليات  يف  امل�ساركة  تقت�سر 
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مرحلة  )يف  املجل�س  دول  يف  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  يف 
البكال�ري��س والدبل�م اجلامعي(. وميكن ال�ستعانة من خارج اجلامعة 

اأو امل�ؤ�س�سة فيما يخ�س الخراج والتاأليف والتقنيات.

مادة 6

فعاليات المهرجان )البرنامج(:
العرو�س امل�سرحية امل�ساركة.  .1

اإقامة برامج م�سرحية م�ساحبة )ندوة، ور�سة، ح�ار، ....... الخ(.  .2

مادة 7

لجان األسبوع:

أواًل: اللجنة االشرافية:
1. التشكيل:

ت�سكل اللجنة ال�سرافية من �ستة عمداء من قبل جلنة عمداء 
�س�ؤون الطالب وفقًا ملا يلي:

امل�ؤ�س�سة املنظمة وتك�ن  اأو  ـ عميد�س�ؤون الطالب يف اجلامعة 
له رئا�سة اللجنة.

ـ عميد�س�ؤون الطالب يف اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للمهرجان 
امل�سرحي ال�سابق.

ـ عميد�س�ؤون الطالب يف اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للمهرجان 
امل�سرحي التايل.

وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  من  الطالب  ل�س�ؤون  عمداء  ثالثة  ـ 
امل�ساركة.

ـ اإثنان من ذوي الخت�سا�س تر�سحهم اجلامعة  اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.
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المهام والصالحيات:
1. اإقرار الت�س�ر النهائي لفعاليات املهرجان.

2. الإ�سراف العام على اإعداد وتنفيذ ومتابعة فعاليات املهرجان.
3. اإقرار النتائج والت��سيات التي ترفعها اإليها اللجنة الفنية خالل فرتة 

اإقامة املهرجان.
4. رفع تقرير عن املهرجان اإىل الجتماع القادم للجنة العمداء.

مادة 8

ثانيًا: اللجنة الفنية:
ت�سكل اللجنة الفنية لكل مهرجان من قبل عمداء �س�ؤون الطالب من 
�سبعة من ذوي الخت�سا�س يف الأن�سطة الثقافية والفنية يف اجلامعات 
ممثل  بينهم  من  يك�ن  اأن  على  امل�ساركة  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات 
اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة، واجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة للمهرجان 
القادم.  املهرجان  بتنظيم  �ستق�م  التي  امل�ؤ�س�سة  اأو  واجلامعة  ال�سابق، 

ويرتاأ�س اللجنة ممثل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.

مهام وصالحيات اللجنة الفنية:
ح�س�ر  تنظيم  طريق  عن  املهرجان  فعاليات  على  الفني  ال�سراف   .1

ممثليها يف كافة الفعاليات.
2. جتميع تقارير احلكام ورفعها للجنة ال�سرافية.

وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  ممثلي  من  ال�اردة  الحتجاجات  يف  النظر   .3
التعليم العايل ورفع الت��سيات فيها اإىل اللجنة ال�سرافية.

4. رفع التقرير الفني للجنة ال�سرافية عن فعاليات املهرجان مت�سمنًا 
املقرتحات واملالحظات التي تراها اللجنة.
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5. اأي مهام اأخرى تكلف بها اللجنة ال�سرافية.

مادة 9

شروط االشتراك في المهرجان:
1.  ت�سارك كل جامعة وم�ؤ�س�سة تعليم عايل يف املهرجان ب�فد ل يزيد عن 
ع�سرين ع�س�ًا مبا يف ذلك رئي�س ال�فد واأع�ساء التحكيم والإداريني 

والفنيني والطلبة امل�ساركني.
اأو اللهجة  اأن يك�ن الن�س امل�سارك باللغة العربية الف�سحى،  2. ميكن 

املحلية الدارجة، على اأن ل تزيد مدة العر�س عن �ساعة واحدة.
وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  بتزويد  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  تق�م   .3
عليه  يقام  الذي  امل�سرح  خ�سبة  لأبعاد  ت��سيحي  بر�سم  امل�ساركة 
واإعداد  ترتيب  من  امل�ساركة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  لتتمكن  العر�س 

الن�احي الفنية والتدريبات.
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  بتزويد  امل�ساركة  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  تق�م   .4
على  ي�مًا   )45( قبل  به  �ست�سارك  الذي  امل�سرحي  بالن�س  املنظمة 

الأقل من بداية املهرجان.
بداية  قبل  لها  مندوب  اإر�سال  امل�ساركة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  على   .5
املهرجان لالإطالع على خ�سبة امل�سرح والتن�سيق مع اجلهة  املنظمة 

يف �ساأن الن�احي الفنية كال�س�ت واحلركة وال�ساءة.
6. تتحمل كل جامعة وم�ؤ�س�سة م�ساركة تكلفة جميع م�ستلزمات العر�س 
وامل�ؤ�س�سة  اجلامعة  واإىل  من  النقل  وكذلك  امل�سارك  امل�سرحي 

املنظمة.
7. يراعى يف الأعمال املقدمة القيم الدينية والجتماعية والذوق العام.
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املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  م�ؤ�س�سة م�ساركة، اجلامعة  اأو  ت�ايف كل جامعة   .8
املعد  النم�ذج  على  و�س�رهم  وبياناتهم  امل�ساركني  طالبها  باأ�سماء 

لذلك قبل �سهر من اإقامة املهرجان.

مادة 10

رسوم االشتراك:
1. تدفع كل جامعة وم�ؤ�س�سة م�ساركة ر�سم ال�سرتاك اخلا�س باملهرجان 
وقدرة )10.000( ع�سرة الف ريال �سع�دي اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة 

املنظمة.
2. تدفع كل جامعة اأو م�ؤ�س�سة م�ساركة ر�سم اإ�سرتاك للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة 
املنظمة عن كل فرد م�سارك يف وفدها وقدره األف وخم�سمائة ريال 
�سع�دي، وفقًا ملا حددته جلنة عمداء �س�ؤون الطالب، عدا املحكمني 

يعف�ن من ر�س�م ال�سرتاك.
اأو  للجامعة  ا�سرتاكها  ر�سم  م�ساركة  م�ؤ�س�سة  اأو  جامعة  كل  تر�سل   .3

امل�ؤ�س�سة املنظمة يف م�عد اأق�ساه �سهر قبل بداية املهرجان.

مادة 11

دور األمانة العامة:
تعترب الأمانة العامة عاماًل اأ�سا�سيًا يف جناح املهرجان من خالل ما يلي:

1. م�ساهمتها املعن�ية واملادية يف دعم املهرجان.
2. التن�سيق بني اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة واجلامعات امل�ساركة فيما 

يتعلق برتتيبات املهرجان.
وال�ثائق  والبيانات  باملعل�مات  املنظمة  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  تزوبد   .3

املطل�بة.
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4. العمل على حث اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة بالإ�سراع يف اإر�سال 
ال�سرتاكات والر�س�م وامل�ساركات اإىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.
5. امل�ساهمة يف  تذليل العقبات وامل�سكالت التي ت�اجه اإقامة املهرجان.

مادة 12

مهام الجامعة أو المؤسسة المنظمة:
تت�ىل اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة ما يلي:

1. ت�سكيل اللجان التنظيمية للمهرجان.
اإعداد ا�ستمارات امل�ساركة )واإر�سالها م�سبقًا للجامعات وم�ؤ�س�سات   .2

التعليم العايل(.
3. ت�فري اخلدمة الطبية العالجية خالل فرتة املهرجان.

ذوي  من  تراه  مبن  ال�ستعانة  لها  ويج�ز  التحكيم  جلنة  ت�سكيل   .4
الخت�سا�س من داخلها اأو خارجها.

5. اإعداد القاعات وحجز امل�سارح التي تقام عليها العرو�س امل�ساركة.
6. اإجراء قرعة امل�سابقة وجدولتها.

7. اإعداد وتنظيم املحا�سرات والندوات امل�ساحبة للعرو�س والزيارات 
املتن�عة.

8. ت�فري اجل�ائز والدروع وامليداليات وال�سهادات اخلا�سة باملهرجان.
9. اإعداد مناذج حتكيم العرو�س.

مادة 13

لجنة التحكيم:
جلنة  قبل  من  امل�سابقة  يف  امل�ساركة  العرو�س  ومتابعة  ر�سد  يتم 
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حتكيم ت�سكلها اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة من خم�سة اأ�سخا�س برئا�سة  
اأحدهم، وتخت�س جلنة التحكيم بالنظر يف جميع العرو�س امل�سرحية يف 
م��س�عية  علمية  مبعايري  تقييمها  اأجل  من  الفنية،  تفا�سيلها  خمتلف 
حمايدة، على اأن يك�ن من �سمن اللجنة كاتبًا وخمرجًا وممثاًل وفني 

تقنيات.

مادة 14

معايير التحكيم:
امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  وتزود  التقييم،  معايري  التحكيم  جلنة  ت�سع 

املنظمة، بقية اجلامعات وامل�ؤ�س�سات امل�ساركة بها قبل وقت كاف.

مادة 15

الجوائز:
اأف�سل ن�س م�سرحي )تقت�سر هذه اجلائزة على الن�س��س  1. جائزة 

املقدمة من طلبة وطالبات  اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل(.
2. جائزة اأف�سل اإخراج م�سرحي.

3. جائزة اأف�سل ممثل )اأول + ثاين + ثالث(.
4. جائزة اأف�سل �سن�غرافيا )اجل� العام(.

5. درع تذكاري لكل جامعة وم�ؤ�س�سة م�ساركة، ولالأمانة العامة من قبل 
اجلامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة.

يتم توزيع الجوائز والدروع في الحفل الختامي للمهرجان.
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مادة 16

الجزاءات:
1. يف حالة تاأخر الفريق  امل�سارك عن بدء العرو�س بــ 30 دقيقة يعترب 

من�سحبًا ما مل يكن هناك عذر قهري تقبله جلنة التحكيم.
2. يعترب اأي فريق خارج امل�سابقة اإذا خرج عن الن�س اأو اأن�سحب اأثناء 

اجراء العرو�س، ول يحق له التقدم باأي احتجاج بعد ذلك.
اللجنة  غلى  اأمره  يرفع  العرو�س  من  م�سارك  اأي  ا�ستبعاد  حالة  يف   .3
الفنية لدرا�سته بعد انتهاء العرو�س ومن ثم رفع الت��سية به للجنة 

الإ�سرافية.

مادة 17

االحتجاجات:
1. يقدم الحتجاج من قبل رئي�س ال�فد امل�سارك اأو نائبه خالل �ساعتني 

من انتهاء العرو�س اإىل رئي�س اللجنة الفنية اأو من ين�ب عنه.
ورفع  ح�له  رايها  واإبداء  الحتجاج  بدرا�سة  الفنية  اللجنة  تق�م   .2

ت��سياتها للجنة الإ�سرافية للبت فيه.

مادة 18

أحكام عامة:
1. يقام املهرجان مب�ساركة خم�س جامعات وم�ؤ�س�سات تعليم عايل كحد 

اأدنى من دول املجل�س.
تعليم عايل(  وم�ؤ�س�سات  امل�ساركة )جامعات  التزام اجلهة  2. �سرورة 

بامل�ساركة يف املهرجان لتحقيق الأهداف  املن�س�دة.
تاأمني  على  امل�ساركة  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  تلتزم   .3
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و�س�ل وف�دها للجامعة اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة قبل ي�م واحد من بداية 
املهرجان.

4. تتحمل كل جامعة / وم�ؤ�س�سة تعليم عاملي تكاليف �سفر وفدها بجانب 
م�ساريف ال�سحن.

5. تتحمل كل جامعة / وم�ؤ�س�سة تعليم عايل م�ساركة �سجن متطلبات 
اأو امل�ؤ�س�سة املنظمة وكذلك  العرو�س من الديك�ر وخالفه للجامعة 

اإعادتها.
احلاجة  دعت  اإذا  النظام  هذا  م�اد  تف�سية  ال�سرافية  للجنة  يحق   .6

لذلك.



النظام األساسي

لمعسكرات الجوالة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي

في دول المجلس
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النظام األساسي لمعسكرات الجوالة

مادة 1

تعريفات:
تف�سر الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف م�اد النظام كما يلي:

اجمللس: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

األمانة العامة: الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وم�ؤ�س�سات  جامعات  يف  الطالب  �س�ؤون  عمداء  جلنة  العمداء:  جلنة 

التعليم العايل يف دول املجل�س.
وم�ؤ�س�سات  جامعات  جل�الة  امل�سرتك  املع�سكرالك�سفي  املعسكــــر: 

التعليم العايل لدول املجل�س.
تنظم  التي  العايل  التعليم  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  املنظمة:  اجلهة 

املع�سكر.

مادة 2

أهداف المعسكر:
يهدف املع�سكر الك�سفي امل�سرتك جل�الة جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول املجل�س اىل:
وتدعيم  املجل�س  دول  ج�الة  بني  الأخ�ية  العالقات  وتعزيز  تعميق   .1

اأوا�سر الألفة واملحبة بينهم.
2. تعريف الطالب مبا و�سلت اليه دول جمل�س التعاون من تقدم وتط�ر 
الدولة  يف  واحل�سارية  ال�سياحية  املعامل  لأهم  الزيارات  خالل  من 

امل�سيفة.
3. تعميق القيم الدينية وال�طنية لدى اجل�الة.
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4. تنمية �سخ�سية الطالب و�سقل م�اهبه وقدرته.
5. ت�سجيع الطالب على امل�ساركة اليجابية يف التنمية ال�ساملة لبالدهم 
تاأكيدًا للدور الفاعل الذي تق�م به اجل�الة يف جمال خدكة وتنمية 

املجتمع واملحافظة على البيئة.
6. اإبراز الدور الرتب�ي للحركة الك�سفية.

مادة 3

شعار المعسكر:
ميثل  بحيث  املنظمة  اجلهة  مبعرفة  مع�سكر  لكل  �سعار  و�سع  يتم 
هدفًا من الأهداف الرتب�ية التي يعمل املع�سكر على تا�سيلها يف نف��س 
اجل�الني �س�اء كانت وطنية اأو اجتماعية اأو بينية اأو ثقافية كما يج�سر 

ال�سعار الن�ساط الرئي�سي للمع�سكر.

مادة 4

شارة المعسكر:
يك�ن لكل مع�سكر �سارة خا�سة به ت�سمم مبعرفة اجلهة املنظمة على 
اأن تت�سمن: )�سعار الأمانة العامة و�سعار اجلهة املنظمة وا�سم املع�سكر 

وم�عده ومكان اإقامته(.

مادة 5

نشيد المعسكر:
اجلهات  اإىل  تردد  التي  واملقاطع  بالن�سيد  اخلا�سة  الكلمات  تر�سل 

امل�ساركة قبل وقت كاف ليتم حفظه ح�سب احلاجة.
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مادة 6

مدة المعسكر:
�سبعة  تقل عن  األ  على  املنظمة  املع�سكر مبعرفة اجلهة  مدة  حتدد 

اأيام ول تزيد عن ع�سرة اأيام مبا فيها ي�مي القدوم واملغادرة.

مادة 7

موعد المعسكر:
1. يقام املع�سكر كل �سنة )�سن�يًا(.

2. حتدد جلنة العمداء امل�عد املنا�سب للمع�سكر على �س�ء القرتاحات 
املقدمة من اجلهة املنظمة بالتن�سيق مع الأمانة العامة.

مادة 8

مكان المعسكر:
1. يتم ا�ست�سافة املع�سكر ب�سكل دوري بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول املجل�س.
با�ست�سافة  اخلا�س  الزمني  الربنامج  باإعداد  العمداء  جلنة  تق�م   .2

املع�سكرات )مكان اإقامتها( وحتديد اجلهة امل�سيفة �سن�يًا.
3. تختار اجلهة امل�سيفة مكان املع�سكر )التخييم( وت�فري كل الت�سهيالت 

الالزمة لإعداده وجتهيزه مثل:
- امل�سجد - دورات مياه - اأماكن �ساحلة للتخييم - مطابخ جمهزة 
للطعام - ور�س لله�ايات - مبنى الدارة - مركز ال�ستعالمات - 
مق�سف - مكتبة - عيادة �سحية - خمازن للتغذية - و�سع مكان 
جتمع  �ساحة   - لالأن�سطة  ومالعب  �ساحات   - الأمانات  حلفظ 
رئي�سية )العلم( - م�سابح ومغا�سل - قاعات - قاعات للندوات 
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اأماكن   - والقادة  الإ�سراف  لهيئة  ا�سرتاحات   - واملحا�سرات 
ل�ستقبال الزوار - هاتف دويل - من�سة لالحتفالت - م�اقف 

لل�سيارات - خمازن لالأدوات.

مادة 9

شروط وضوابط االشتراك في المعسكر:
1.  ت�سارك كل جهة يف املع�سكر بطالبها املنتظمني فقط بحيث ل يتجاوز 

العدد )16( ج�اًل بال�سافة اىل قائد ك�سفي م�ؤهل + اإداري.
2. ميكن اأن ت�سارك اجلهة املنظمة باأكرث من وفد بحيث ل يزيد على وفد 

واحد يف كل مع�سكر فرعي.
امل�سارك  ال�فد  باأ�سماء  املنظمة  اجلهة  امل�ساركة  اجلهات  كل  ت�ايف   .3
املع�سكر  املع�سكر و�س�رهم وبياناتهم اخلا�سة بذلك قبل م�عد  يف 

ب�سهر على الأقل.

مادة 10

نظام المعسكر:
يجب على كل م�سارك اأن يلتزم التزامًا تامًا بتقاليد ونظم املع�سكر 
النقاط  يف  بع�سها  اإجمال  ميكن  والتي  املع�سكر  قادة  ت�سعها  التي 

التالية:
ن�ساط  اأي  ممار�سة  عن  والت�قف  جماعة  اأوقاتها  يف  ال�سالة  اأداء   .1

حلني النتهاء من ال�سالة.
2. اللتزام بالنظم والتعليمات والت�قيت الثابت للمع�سكر.
3. مراعاة النظافة العامة عند ا�ستخدام مرافق املع�سكر.

4. ارتداء الزي الر�سمي للج�الة اأثناء الزيارة ال�سباحية وحتية العلم 
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الندوات  يف  وامل�ساركة  والزيارات  الرحالت  اإىل  اخلروج  وعند 
واللقاءات.

5. التعاون مع قيادة املع�سكر وامل�ساركة بفاعلية يف الربنامج.
ال�ستخدام  وا�ستخدامها  املع�سكر  واأدوات  مرافق  على  املحافظة   .6

ال�سحيح.
7. عدم مغادرة املع�سكر بدون ت�سريح ر�سمي.

8. اتباع الت�سل�سل القيادي عند عر�س اأي فكرة اأو اقرتاح اأو طلب.
9. العمل بال�عد والتحلي باملثل والقيم التي ت�سمنها قان�ن  الك�سافة.

10. الجتماع الدوري لقادة ال�ف�د ملتابعة �سري العمل باملع�سكر.

مادة 11

رسوم االشتراك:
ع�سرة  ومقداره  املع�سكر  ال�سرتاك يف  ر�سم  بت�سديد  كل جهة  تق�م   .1

اآلف ريال �سع�دي.
لدفع  امل�ساركة  اجلهات  مع  املتابعة  م�س�ؤولية  العامة  الأمانة  تت�ىل   .2

الر�س�م للجهة املنظمة قبل بداية املع�سكر.

مادة 12

الدعوة الخاصة بالمشاركة في المعسكر:
املجل�س  دول  جامعات  جلميع  الدع�ة  بت�جيه  املنظمة  اجلهة  تق�م   .1
اإقامة  من  الأقل  على  ا�سهر  اأربعة  قبل  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات 

املع�سكر.
2. تر�سل اجلهة املنظمة اإىل اجلهات امل�ساركة والأمانة العامة ن�سرة اأو 

ن�سرات تعريفية على فرتات متباينة تت�سمن: 
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- م�عد ومدة ومكان املع�سكر.
- المكانات املتاحة لت�فري و�سائل اإقامة ال�ف�د.

- قيمة ال�سرتاكات.
- اأح�ال الطق�س يف املنطقة التي �سيقام بها املع�سكر. 

- ن�سيد و�سعار املع�سكر.
- بع�س املعل�مات عن الدولة واجلهة امل�سيفة.

ا�ستبدال  باملع�سكر )هاتف - بريد -  املت�فرة  - اخلدمات واملرافق 
عملة - مغ�سلة - متجر - الخ(.

- قائمة بالأدوات واملعدات التي يح�سرها ال�فد معه وامل�ساحة املقررة 
للمعر�س اأن وجد.

مادة 13

دليل المعسكر:
�س�رة  تقدمي  بهدف  للمع�سكر  دليل  باعداد  املنظمة  اجلهة  تق�م 
ونظام  وبيانات  وتعليمات  وبرامج  اأن�سطة  عن  ومتكاملة  وا�سحة 

املع�سكر.

مادة 14 

برنامج المعسكر:
وجذريًا  مثريًا   يك�ن  بحيث  للمع�سكر  برنامج  املنظمة  اجلهة  ت�سع   .1
ومتن�عًا و�ساماًل ومت�ازنًا ويحت�ي على افكار جديدة حتقق طم�حات 
اجل�الني امل�ساركني وتطلعات املجتمع والبيئة وت�ساير التط�ر الكبري 
الذي ت�سهده ال�ساحة الك�سفية على كافة الأ�سعدة العاملية والعربية 

واخلليجية.
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2. تك�ن امل�سابقات فرجية مفت�حة للجميع.
3. تك�ن امل�سابقات اجلماعية بني املخيمات الفرعية يف املع�سكر.

مادة 15

حفل االفتتاح والختام:
يرتك للجهة املنظمة تنظيمها ح�سب ماتراه منا�سبًا.  

مادة 16

الهيكل التنظيمي للمعسكر ولجانه:
وت�سكيل  للمع�سكر  التنظيمي  الهيكل  اإعداد  املنظمة  اجلهة  تت�ىل 
جلان ال�سراف وو�سع املهام اخلا�سة لكل جلنة ح�سب ما تراه، وي�سهم 
يف جناح برنامج املع�سكر على اأن ي�سرتط يف قائد عام املع�سكر وقادة 

املخيمات الفرعية من امل�ؤهلني ك�سفها.

مادة 17

الهدايا والجوائز:
وتقدم  فقط  املنظمة  للجهة  تذكاريًا  درعًا  م�ساركة  جهة  كل  تقدم 
العامة  لالأمانة  لكل جهة م�ساركة ودرعًا  تذكاريًا  املنظمة درعًا  اجلهة 

لدول جمل�س التعاون.





النظام األساسي

للزيارات الطالبية في جامعات ومؤسسات التعليم 

العالي في دول المجلس
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النظام األساسي للزيارات الطالبية 

مادة 1

تعريفات:
تف�سر الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف م�اد النظام كما يلي:

اجمللس: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

األمانة العامة:  الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وم�ؤ�س�سات  جامعات  يف  الطالب  �س�ؤون  عمداء  جلنة  العمداء:  لجنة 
التعليم العايل يف دول املجل�س.

الزيارة الطالبية امل�سرتكة. الزيــــــــــارة:  

تنظم  التي  العايل  التعليم  امل�ؤ�س�سة  اأو  اجلامعة  املنظمة:  اجلهة 

الزيارة.

مادة 2

أهداف الزيارة الطالبية:
تهدف الزيارة الطالبية جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول 

املجل�س اإىل:
1. تعميق روابط الأخ�ة وامل�دة بني �سباب جامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول املجل�س.
2. تبادل اخلربات واملهارات وتنمية املعارف الثقافية والعلمية بني �سباب 

دول املجل�س.
التحليل  ملكة  وغر�س  البداع  على  اجلامعي  ال�سباب  قدرات  تنمية   .3

وال�ستنباط لديهم.
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4. ت�عية ال�سباب بالروابط وال�سمات والأهداف وامل�سري امل�سرتك لدول 
املجل�س.

5. تنمية روح امل�اطنة والنتماء لدول املجل�س.
م�ست�ى  على  التعاون  جمل�س  به  يق�م  الذي  بالدور  ال�سباب  تعريف   .6

دوله.
7. تر�سيخ مت�سك ال�سباب بالقيم الإ�سالمية والرتاث احل�ساري والعادات 

احلميدة امل�سرتكة لدول املجل�س.

مادة 3

مدة الزيارة:
حتدد مدة الزيارة مبعرفة اجلهة املنظمة على ال تقل عن 5 اأيام ول 

تزيد عن 8 ايام مبا فيها ي�مي القدوم واملغادرة.

مادة 4

موعد الزيارة:
1. تقام الزيارة كل �سنة )�سن�يًا(.

2. حتدد جلنة العمداء امل�عد املنا�سب للزيارة على �س�ء القرتاحات 
املقدمة من اجلهة املنظمة بالتن�سيق مع الأمانة العامة.

مادة 5

مكان الزيارة:
1. يتم ا�ست�سافة الزيارة ب�سكل دوري بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم 

العايل يف دول املجل�س.
با�ست�سافة  اخلا�س  الزمني  الربنامج  باإعداد  العمداء  جلنة  تق�م   .2
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الزيارات )مكان اإقامتها(. وحتديد اجلهة امل�ست�سيفة �سن�يًا.

مادة 6

ضوابط المشاركة في الزيارة:
من  بطالبها  الزيارة  يف  عايل  تعليم  وم�ؤ�س�سة  جامعة  كل  ت�سارك   .1
بالإ�سافة  طالب   )6( العدد  يتجاوز  ل  بحيث  واملتميزين  املتف�قني 

اإىل م�سرف اإداري.
2. ت�ايف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل امل�ساركة اجلهة املنظمة 
باأ�سماء ال�فد امل�سارك يف الزيارة وعددهم وبياناتهم على النماذج 

اخلا�سة بذلك قبل امل�عد ب�سهر على الأقل.
3. ت�ؤمن اجلهة املنظمة للزيارة الطالبية ال�سكن والإعا�سة والتنقالت 
ن�عية  العتبار  يف  الأخذ  مع  الزيارة  يف  امل�ساركة  لل�ف�د  الداخلية 

ال�سكن املنا�سب لالإداريني وامل�سرفني.
4. تتحمل اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل امل�ساركة تكاليف ال�سفر 

ل�ف�دها امل�ساركة يف الزيارة.

مادة 7

الدعوة الخاصة بالمشاركة في الزيارة:
1. تق�م اجلهة املنظمة بالتن�سيق مع الأمانة العامة بت�جيه الدع�ة جلميع 
اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف دول املجل�س قبل ثالثة اأ�سهر 

على القل من م�عد الزيارة.
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مادة 8

برنامج الزيارة:
مفيدًا  يك�ن  بحيث  الطالبية  الزيارة  برنامج  املنظمة  اجلهة  ت�سع 
لبع�س  وزيارة  م�سرتكة  طالبية  لقاءات  يت�سمن  اأن  على  و�ساماًل 

امل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية واملناطق ال�سياحية.

مادة 9

الهدايا التذكارية:
تقدم اجلهة املنظمة �سهادات م�ساركة للطالب امل�ساركني يف الزيارة 

ودرعًا تذكاريًا لكل جهة م�ساركة.





مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


