الشروط العامة للملتقى
 -1يحق لكافة طلبة جامعة المجمعة وخريجيها المشاركة في أكثر من مجال على أن تكون المشاركة ضمن موضوعات الملتقى ،وفي حال
ترشيح المشارك/ـة للفوز في أكثر من مجال يمنح صاحبها الجائزة األعلى في مشاركاته ،بحيث ال يتم الجمع بين أكثر من جائزة
للمشارك/ـة.
 -2يلتزم المشارك/ـة بتسجيل المشاركة في الموقع الرسمي للملتقى ،وإرسال أصل المشاركة لعمادة شؤون الطالب والتنسيق مع منسقي
الكليات المعلنة أسماءهم في الموقع إلتمام ذلك.
 -3أن تتفق جميع المشاركات مع المبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية ،واألنظمة والتقاليد المتبعة بالمملكة العربية السعودية.
 -4أن ال يتعارض محتوى المشاركة مع أهداف جامعة المجمعة وغاياتها.
 -5أن يكون موضوع المشاركة المقدمة ضمن مجاالت وموضوعات الملتقى وفعالياته.
 -6التقيد بالشروط والضوابط الخاصة بكل من الفعاليات المصاحبة.
 -7أن يتم ترشيح مشاركة الطالب/ـة من قبل منسقي الكليات في الجامعة.
 -8أال تكون المشاركة المقدمة قد تمت المشاركة بها مسبقا.
 -9أن يكون المشارك/ـة من الطلبة المقيدين في إحدى كليات جامعة المجمعة أو أحد خريجيها.
 -10في حال كون العمل المقدم مشتركا بين أكثر من طالب/ـة فال يزيد عددهم عن خمسة ،وال بد من إرفاق بيان بأسماء جميع
المشاركين ،ونسبة مشاركة كل واحد منهم ،والجزء الذي اشترك به ،وبيان اسم المشارك الرئيس ،وتوقيع جميع المشتركين بالموافقة على
صحة تلك البيانات والموافقة على المشاركة بالعمل في الملتقى ،وتوقيع المنسق على صحة ذلك.
 -11الموافقة على نموذج اإلقرار من قبل الطالب/ـة ،الذي سيكون متوفرا في النظام االلكتروني لرفع المشاركات.
 -12يتولى المنسقون في الكليات مراجعة وتدقيق جميع المعلومات الشخصية المدخلة من قبل المشاركين ،وقبول أو رفض المشاركات
بناء على صحة المعلومات وتوفر الشروط ،ويكون ذلك تحت مسئوليته الشخصية.
 -13تخضع المشاركات للفحص من قبل متخصصين ،ومن قبل برنامج متخصص في االقتباسات العلمية ،وستتم محاسبة من يثبت إخالله
باألمانة العلمية ،أو تعمده مخالفة الشروط ،وسيحرم من المشاركة في الملتقى ،ويحال إلى لجنة المخالفات الطالبية وستسحب منه الجائزة
في حال اكتشاف المخالفة بعد إعالن النتائج.
 -14تحكيم المشاركة التي يشترك فيها أكثر من طالب بناء على مدى المناسبة بين العمل المبذول في المشاركة وعدد المشتركين فيها.
 -15تعد األعمال الفنية الفائزة بالجوائز ملكا لجامعة المجمعة ،ولها توظيفها فيما تراه ،مع االحتفاظ بالحقوق األدبية ألصحابها.
 -16في حال فوز المشاركة المشتركة فإن التكريم يوم الحفل سيكون للطالب/ـة الذي قام/ـت بتقدميها في الملتقى ،وسيحصل جميع
المشاركين على شهادات ،ويقتسمون الجائزة المالية.

