
 الئحة مهرجان الندوات الذاتية 

 

  ينظم طالب كل كلية ندوة في موضوع من الموضوعات التالية:  
  بني املاضي واحلاضر.. ثورات الشعوب  -    إىل أين ؟ .... مصر بعد ثورة يناير  -
 ثقافة وآداب اخلالف -        طريق التميز يف احلياة     -
ختطــــر بـــه جلنـــة التحكــــيم قبـــل يـــوم اخلمــــيس موضـــوع آخـــر يقرتحـــه الطــــالب املنظمـــون علـــى أن  -

  .م  ٢٤/١١/٢٠١١
  ــوىل الطــالب اإلشــراف علــى كافــة فعاليــات النــدوة بــدءا مــن اإلعــداد وجتهيــز القاعــة ودخــول يت

وخروج احلضور وكذلك توجيه الدعوات للطالب والعاملني وأعضاء هيئة التدريس واإلعالن عن 
  .الوسائل اإليضاحية واملطبوعات املناسبة  الندوة واختيار الطالب احملاضرين مع استخدام

 ال يزيد عدد املنظمني عن عشرة طالب من الكلية على أن يكون بينهم احملاضرون  
  زمــن النــدوة اليقــل عــن ســاعة وال يزيــد عــن ســاعتني وخيصــص نصــف ســاعة علــى األقــل منهــا

  .إلجراء حوار واإلجابة عن تساؤالت احلاضرين بالندوة 
 القـائم بأعمـال نائـب رئـيس اجلامعـة لشــئون / د .ت جلنـة مشـكلة مـن السـيد أيقـوم بتقيـيم النـدوا

 :التعليم والطالب وفقا للمعايري التالية 
  

 إجمالي الدرجة المعيــــــار م

 درجة  ٣٠ العمل اجلماعي بني الطالب املنظمني ١

 درجة  ٢٠ إدارة احلوار يف الندوة ٢

 درجة  ٢٠ احملاضرين وطريقة عرض الندوة ٣

 درجة  ١٥ عدد احلاضرين وتفاعلهم ٤

 درجة  ١٥ التقرير اخلتامي املوثق للندوة ٥

 

   تقدم اإلدارة العامة لرعاية الشباب التسهيالت الالزمة إلجناح الندوات حيث يتم دعم ندوة كل
 .جنيه ٤٠٠كلية مشاركة باألدوات واالحتياجات يف حدود مبلغ مايل وقدره 

  

  ـــة عـــن أيـــة تســـاؤالت أو يعقـــد اجتمـــاع مـــع الطـــالب المنظمـــين للنـــدوات لإلجاب
استفسارات بخصوص التنظيم وكذلك االتفاق على موعد تنفيذ كل نـدوة وذلـك 
بمقر اتحاد طالب جامعة الفيوم بمبنى كلية اآلثار القديم في تمام الحادية عشـر 

 .م  ١٧/١١/٢٠١١صباح يوم الخميس الموافق 



 
 عــرض (  أفضــل محاضــر :جنيــه طبقــا للتــالي  ٢٠٠٠ي مبلــغ تــوزع جــوائز المهرجــان بإجمــال

الدعاية ، تنظیم (  أفضل تنظیم لطالب االتحاد  - )موضوعي ، تفاعل مع المحاضرين ، االلتزام بالوقت 

توثیق بالصور   ماأمكن ، أفضل تقرير للندوة  - ))كبار الحاضرين  –الدخول والخروج  -القاعة( الفعالیات 

 .والدعوة وأي مطبوعات ، تقرير عن الندوة نموذج من اإلعالن
  

  أفضل محاضر

 )عرض موضوعي ، تفاعل مع المحاضرين ، االلتزام بالوقت ( 

 )جنیه    ٧٠جائزة مالیة قدرھا ( المركز الثالث 

 )جنیه   ٨٠جائزة مالیة قدرھا  ( المركز الثاني 

 )جنیه   ١٠٠جائزة مالیة قدرھا ( المركز األول  

  تنظیم لطالب االتحادأفضل 

 ))كبار الحاضرين  –الدخول والخروج  - القاعة( الدعاية ، تنظیم الفعالیات ( 

 )جنیه  ٣٠٠جائزة مالیة قدرھا ( المركز الثالث 

 )جنیه  ٤٠٠جائزة مالیة قدرھا ( المركز الثاني 

 )جنیه  ٥٠٠جائزة مالیة قدرھا ( المركز األول   

  أفضل تقرير للندوة

  بالصور والفیديو ماأمكن ، نموذج من اإلعالن والدعوة وأي مطبوعات توثیق

 ، تقرير عن الندوة 

 )جنیه  ١٢٥جائزة مالیة قدرھا ( المركز الثالث 

 )جنیه  ٢٠٠جائزة مالیة قدرھا ( المركز الثاني 

 )جنیه  ٢٢٥جائزة مالیة قدرھا ( المركز األول   

 ويتسلمه السید مدير الشباب بالكلیة الفائزة) كأس التمیز ( المتفاعلین جائزة خاصة ألكبر عدد من الحضور 

 
 
  
  
  
  
 


