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دتمهي



ًعاًماعشرثالثةخاللالكريمللقرآنجدةجامعةمسابقةشهدت
ً
وطالباتطالبمنكبيًراإقبال

ًونظ.متنوعةمساراتفيوالطالباتالطالبفيهاتنافسوقدجدة،محافظةفيالتعليم
ً
يمثلهملارا

لمسابقةلالعامةاألمانةقامتفقدوالحضاري؛الفكرًيالتكوينفيبارزةمكانةمنالكريمالقرآن
ذوًياركةومش،التقنيةتحديليشملفيها؛التنافسمجالتوتوسيعاملسابقةمساراتبتطوير
آيةسابقةومالقرآني،الخطمسابقةثمالكريم،القرآنوتالوةحفظفياملتسابقينضمناإلعاقة
ةالعاماألمانةحرصتالسنوي؛الحدثهذامناملتحققةالفائدةمستوًىرفعأجلومن.وصورة

بتأصيلقرآنيةموضوعاتتناوًلفيهيتمالثالث،للعاميقامقرآنيأسبوعيصاحبهاأنعلىللمسابقة
إلىنزيلالتمنالكريمالقرآن):بعنوانالقرآنياألسبوعموضوعيكوًنسوفالعامهذاوفيشرعي،
يهافيحاضرعملوورشوندواتحوارية،وجلساتمحاضرات،املوضوعهذاحوًلوستقام(التدوين

فياملسابقةدفتسته.والشريعةوالقراءاتالقرآن،وعلومالتفسير،فياملتخصصينالعلماءمننخبة
:فياملتمثلةًوجدة،محافظةوكلياتوجامعاتبمدارسالتعليمفيالطالبيةالشرائحمختلفالعامهذا

.طالبًوطالباتًاملرحلةًالثانويةًًفيًمدارسًمحافظةًجدة(1
.طالبًوطالباتًاملرحلةًالجامعيةًًفيًجامعاتًوكلياتًمحافظةًجدةً(2
.  طالبًوطالباتًالتعليمًالعامًمنًذويًاإلعاقةًبمحافظةًجدة(3

المسابقةعن 

الرؤية

فيالتعليموطالباتلطالبمقصًدا-جدةجامعةفيمساراتهابجميع-القرآنيةاملسابقةتصبحأن
مجالتيفالتنافسيةتجاربهموصقلمهاراتهم،وتطويراإلبداعية،مواهبهمإلظهارجدة؛محافظة

.بهوالعنايةالكريمالقرآنحفظ

الرسالة

ًرفععععًمسعععتوىًطعععالبًوطالبعععاتًالتعلعععيمًبمحافظعععةًجعععدةًفعععيًحفعععظًالقعععرآنًالكعععريمًوتهي عععتهمًل
ً
يكونعععواًأفعععرا ا

.صالحينًفيًاملجتمع
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مًبمحافظعععةًتنميعععةًالعزعععزازًبعععالقرآنًالكعععريم،ًوتاريخعععه،ًولطتعععه،ًورسعععمهًلعععدىًطعععالبًوطالبعععاتًالتعلعععي▪
.جدة

.روحًالتنافسًبينًحفظةًالقرآنًالكريمًمنًطالبًالتعليمًفيًمحافظةًجدةإزكاءً▪
.تمكينًاألشخاصًمنًذويًاإلعاقةًمنًتجاوزهاًباملشاركةًفيًهذهًاملسابقة▪
خدمععععةًالقععععرآنًاكتشععععافًاملبععععدعينًفععععيًالتقنيععععةًمععععنًالطععععالبًوالطالبععععاتًوالطععععالعًعلععععىًمبتكععععراتهمًفععععي▪

.  الكريم
.  يةالتصويًراكتشافًاملوهوبينًواملوهوباتًفيًالخطًالعربيًورسمًاملصحفًوالفنونً▪

العامةاألهداف 

الخاصةاألهداف 

كريمالالقرآنمكانةمعيتناسببماعشرةالرابعةالنسخةفيالكريمالقرآنخدمةتتمأن▪
.القدس يومقامه

فيرجهاوخااململكة اخلمسابقاتفيواملشاركةالتنافسعلىقا رينوطالباتطالبإعدا ▪
.املسابقةتستهدفهاالتياملسارات

ًويجعلهالكريمالقرآنيخدمبمااملسابقةمساراتفيالتوسع▪
ً
تعليميالالوسطفيحاضرا

.التخصصاتبمختلف
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ابقةمسارات المس



مسارات مسابقة القرآن الكريم

فروع المسار األول

الفرع

افظة جدة والتعليم الجامعي بمح( املرحلة الثانوية )طالب وطالبات التعليم العام 
المسار 

األول

البيان

 مع التالوة األول
ً
والتجويدحفظ القرآن الكريم كامال

 مـــع التــالوة والتجويــــدالثاني
ً
حفظ عشرين جــزءا

حفظ عشرة أجــزاء مــــع التـــالوة والتجويــــدالثالث

حفظ خمسة أجزاء مــــع التـــالوة والتجويــــدالرابع

7

األولشروط المشاركة في المسار 

الجامعيةًاملرحلةًًوالثانوية،وطالباتًالتعليمًفيًاملرحلةمنًطالبًواملتسابقةًأنًيكونًاملتسابقً▪
.بجامعاتًوكلياتًمحافظةًجدة

.أنًلًيشاركًاملتسابقًأوًاملتسابقةًفيًأكثرًمنًفرع▪
.سنة( 35)أنًلًيزيدًعمرًاملتسابقًأوًاملتسابقةًفيًاملرحلةًالجامعيةًعنً▪
قةًللمسابقةًفيًفيًأحدًاملراكزًالثالثةًاألولىًفيًنسخةًسابفائًزاًأنًلًيكونًًاملشاركًأوًاملشاركةً▪

.  أعلىويسمحًًباملشاركةًفيًفرعًأقل،ًنفسًالفرعًأوًفيًفرعً
.أنًتكونًاألجزاءًًاملختارةًمتتابعةًًمنًبدايةًاملصحفًأومنًنهايته▪
.املواظبةًواللززامًباملشاركةًأثناءًاملسابقة▪
.رابطًالتسجيلمنًخاللًاملشاركةًستكونً▪

المسار 

األول



المسار 

األول

جوائز المركز األول 

فئة
جائزة الفرع األول

ا( 30)
ً
جزء

الطالب

الطالبات

جائزة الفرع الثاني 

ا( 20)
ً
جزء

جائزة الفرع الثالث 

أجزاء( 10)

جائزة الفرع الرابع 

أجزاء( 5)

ألفًريالً( 15)ألفًريالً( 20)ألفًريالً( 25)سيارةً

ألفًريالً( 15)ألفًريالً( 20)ألفًريالً( 25)سيارةً

جوائز المركز الثاني 

فئة
جائزة الفرع األول

ا( 30)
ً
جزء

الطالب

الطالبات

جائزة الفرع الثاني 

ا( 20)
ً
جزء

جائزة الفرع الثالث 

أجزاء( 10)

جائزة الفرع الرابع

أجزاء( 5)

ألفًريالً( 10)ألفًريالً( 15)ألفًريالً( 20)ألفًريالًً( 30)

ألفًريالً( 10)ألفًريالً( 15)ألفًريالً( 20)ألفًريالً( 30)
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الثانيفروع المسار 

البيانالفرع

 لذوي اإلعاقة البصرية والحركية وضعف السمع البسيطاألول
ً
حفظ خمسة عشر جزءا

حفظ خمسة أجزاء لذوي ضعف السمع املتوسط وذوي اضطراب التوحدالثاني

ومعاهدًأنًيكونًالطالبًأوًالطالبةًمنًذويًاإلعاقةًوأنًيكونًمنًطالبًوطالباتًالتعليمًبمدارس▪

.الجامعيالتعليمًالعامًأوًالتعليمً

ًلخمسةًعشرً▪
ً
.فيًالفرعًاألوًلجزًءاًللمشاركًأنًيكونًحافظا

ًلخمسةًأجزاءًللمشاركًفيًالفرعًالثاني▪
ً
.أنًيكونًحافظا

.أنًلًيكونًقدًفازًفيًنفسًالفرعًفيًأعوامًسابقة▪

.أنًلًيشاركًفيًأكثرًمنًفرعًمنًفروعًاملسابقة▪

الثانيشروط المشاركة في المسار 
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مسارات مسابقة القرآن الكريم

طالب وطالبات التعليم أصحاب الهمم من ذوي اإلعاقة 
المسار 

الثاني

المسار 

الثاني

الثالث
–ل الفي-الكوثر -اإلخالص -الناس-الفلق-الفاتحة) حفظ   قصار السور من القرآن الكريم 

.طيف التوحد –لذوي اإلعاقة الفكرية ( العصر



جوائز مسابقة المسار الثاني

الثالثجائزة الفرع جائزة الفرع األولالمركزفئة

الطالبً
والطالبات

ألفًريالً( 10)ألفًريالً( 20)األولً

ألفًريالً( 5)ألفًريالً( 15)الثانيً

وسوف يتم منح كافة  المشاركين في هذا المسار جوائز تحفيزية 

*

*
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المسار 

الثاني

الثانيجائزة الفرع 

ألفًريالً( 15)

ألفًريالً( 10)



احبةالفعاليات المص



شروط المسابقة وأحكامها

:شروط املشاركة في مسابقة تحدي التقنية في خدمة القرآن الكريم

والجعععععامعيًأنًيكعععععونًالتنعععععافسًفعععععيًاملشعععععاريعًالتقنيعععععةًبعععععينًفعععععر ًمعععععنًطعععععالبًوطالبعععععاتًالتعلعععععيمًالععععععام•

.  جدةبمحافظةً

.أنًلًيزيدًعد ًالفريقًعنًثالثةًطالبًأوًطالبات•

.  وعلومهأنًتكونًفكرةًاملشروعًالتقنيًتتعلقًبخدمةًالقرآنًالكريمً•

.أنًتكونًفكرةًمشروعًالفريقًقابلةًللتطبيقًعلىًأرضًالواقع•

.لًيسمحًللمتسابقًباملشاركةًفيًأكثرًمنًفريق•
.مشابهلًيسمحًللفائزينًفيًالنسخةًاألولىًوالثانيةًاملشاركةًبنفسًاملشروعًأوًمشروع•

يممسابقة تحدي التقنية في خدمة القرآن الكر

12

التيفاألهدامنالقرآنرسالةإيصالألنالقرآني؛التعليمروافدأهمأحدتزالوماالتقنيةكانت
الرؤىبرزيالذيالراقيالتنافسمنواحةاملسابقةوهذهالكريم،القرآنبخدمةاملهتموًنلهايسعى

التياملعلوماتعلىالحصوًلوتسهيلوتالوته،القرآنحفظفيتساهمالتيللتطبيقاتالتطويرية
العامةاألمانةتقيمالتواليعلىالثالثوللعاموالتكنولوجياالعلمعصرفيالكريمالقرآنبعلومتتعلق

:مسارينخاللمنالكريمالقرآنخدمةفيالتقنيةتحديمسابقةجدةجامعةملسابقة

.عامبشكلوعلومهالكريمالقرآنتخدمالتيالتقنيةالحلوًلمسار:األوًل
.اإلعاقةبذوًيالخاصةالتقنيةالحلوًلمسار:الثاني



:تمر مسابقة تحدي التقنية بأربع مراحل

املرحلةًالتحضيريةًوتشملًوضعًخطةًتنفيذًفعاليةًتحديًالتقنيةً•

.مرحلةًاستقبالًاملقزرحاتًاملبدئيةًللمشاريع•

.مرحلةًفرزًاملشاريعًالتقنيةًوتهي تهاًللتقييم•

.مرحلةًتقييمًاملشاريعًالتقنيةًواختيارًالفائزين•

يم مراحل مسابقة تحدي التقنية في خدمة القرآن الكر

ةجوائز مسابقة تحدي التقني

الجائزةالمسار األول

الفريقًاألوًل

يالفريقًالثان

ألفًريالً( 20)

ألفًريالً( 10)

الجائزةالمسار الثاني

الفريقًاألوًل

يالفريقًالثان

ألفًريالً( 20)

ألفًريالً( 10)
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التياملساراتمنضجديًدامساًرااملصاحففياملكتوبالعثمانيبالرسمالقرآنيالخطمسابقةتمثل

والهدفاملسابقة،هذهفيهتقامالذياألوًلالعامهوهع1444العامهذاويعتبرللمسابقة،أضيفت

حيثاملجال،هذافيموهبتهمإلظهارالعربيالخطفيللمبدعينالفرصةإتاحةاملسارهذاإضافةمن

عنىالتياإلسالميةالفنوًنمنالعربيالخطإن
ُ
منحرفالهذاكانإذاخصوًصاالحروفبجمالت

:واحدمسارفياملسابقةهذهوتأتيتعالىهللاكالم

كتابة آيات من القرآن الكريم بالرسم العثماني

جوائز مسابقة الخط القرآني

القرآنيمسابقة  الخط 

آالف ريال( 10)جائزة الفائز األول 

آالف ريال( 5)جائزة الفائز الثاني 
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العامهذاويعتبر،للمسابقةأضيفتالتياملساراتضمنجديًدامساًراالفنيالتصويرمسابقةتمثل

رصةالفإتاحةاملسارهذاإضافةمنوالهدفاملسابقة،هذهفيهتقامالذياألوًلالعامهوهع1444

علىسابقةاملوتقوم.الجانبهذافيمواهبهمإلبرازوالطالباتالطالبمنالتصويرفيللمبدعين

:مسارين

(الفوتوغرافي) مسار مسابقة التصوير الضوئي 

آية وصورةمسابقة 

مسار مسابقة التصوير التشكيلي
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فيهاتظهرقرآنية،سورةأوآيةمنمستوحاة(ضوئيتصوير)تصويريةبأعمالاملشاركةفيتتمثل

.والحياةالكوًنفيوتعالىسبحانهالخالقإبداع

شروط المشاركة في  مسابقة التصوير الضوئي

(يالفوتوغراف) مسار مسابقة التصوير الضوئي 

عنتقللو قةسم،45×30عنيقللبمقاسمناسبةخامةعلىمطبوعةاألعمالتقدمأن•

.(إنش/بيكسل300)

.(قرآنيةآيةخاللمنوتعالىسبحانهالخالقإبداع)املسابقةموضوعحسباملوضوعاتاختيار•

.اآلليبالحاسبالصوًرتعالجأل•

.غيرهاأوالتوقيع،أوكالتاريخمكتوبةعباراتأياألعمالعلىتضافأل•

.العملفياإلسالميةالشريعةيخالفماأواألرواحتصويراملتسابقيتجنبنأ•

عدوأبهاملشاركةيسبقلمجديدبالكامل،الشخص ياملشاركإنتاجمنالعمليكوًننأ•

.املسابقةلهذهخصيًصا

رقم-الجهة-السم)تتضمناملعلوماتًووجهها،علىلاللوحةظهرعلىاملشاركاسميكتب•

.(اليميل-التواصل

ًاملشاركيكتبأن•
ً
ًوصفا

ً
الرابطخاللمنهباملشاركللعملوالثقافيةالفكريةللخلفيةنظريا

.باملسابقةللتقدماملزو 
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وإبداعًنالكًوعظمةتظهرقرآنيةسورةأوآيةمنمستوحاةتعبيريةبأعمالاملشاركةفيوتتمثل
.وتعالىسبحانهالخالق

ليشروط المشاركة في مسابقة التصوير التشكي

مسار مسابقة التصوير التشكيلي

غيرمنسم60×40عنيقلول،سم100×100أوسم70×100العملمقاسيتجاوًزأل•

.اإلطار

.املسابقةوشروطموضوعحسباملواضيعاختيار•

ك،اكريليفحم،جواش،مائية،زيت،ألوان)للعملاملناسبةوالخاماتاأللوانتستخدمأن•

.(.....رصاصأقالم

.-ذلكاستدعىإن-إطارفيمخرجةاألعمالتكوًنأن•

.العملفياإلسالميةالشريعةيخالفماأواألرواحتصويراملتسابقيتجنبأن•

وأعدبهاملشاركةُيسبقلمجديدبالكامل،الشخص ياملشاركإنتاجمنالعمليكوًنأن•

.املسابقةلهذهخصيًصا

ًاملشاركيكتبأن•
ً
ًوصفا

ً
الرابطخاللمنهباملشاركللعملوالثقافيةالفكريةللخلفيةنظريا

.باملشاركةللتقدماملزو 

رقم-هةالج-السم)تتضمنواملعلوماتوجهها،علىلاللوحةظهرعلىاملشاركاسمُيكتب•

.(اليميل-التواصل
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آية وصورةمسابقة جائزة

الجائزةالمسار 

آالف ريال( 10)مسابقة التصوير الضوئي

آالف ريال( 10)مسابقة التصوير التشكيلي
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يفعاليات األسبوع القرآن



.املجتمعكافةًأفرا ً•
.والطالباتالطالبً•
والعامًالهي ةًالتعليميةًواألكا يميةًفيًكافةًقطاعاتًالتعليمًالجامعيمنسوبوً•

.جدةبمحافظةً

ًا
ً
وأنهسالة،الًروآيةالحكمةوينبوعالدين،وعمدةاألصوًلأصلالكريمالقرآنبأنإيماننامننطالقا
:العامهذافييالقرآناألسبوععنوانيكوًنبأنالفكرةكانتوالحضاري؛الفكرًيالتكوينفياألساس

األسبوع القرآني

الهدف

التبعععديل،ًكمعععاًوالحفعععالًعلعععىًالعععن ًالقرآنعععيًمعععنًالتحريعععفًًوتععععالى،ًًإظهعععارًاهتمعععامًاملسعععلمينًبكتعععابًهللاً
. ةيتناولً ورًاململكةًالعربيةًالسعو يةًفيًطباعةًاملصحفًالشريفًبقراءاتهًاملختلف

الفئة 
المستهدفة

“ ن 
 
ْرا

ق ُ
ْ

ل َ
َلى ا ِل ا ِ ي  ِ ر 

ن ْ
لت  َ ِم ِمْن اَ ِري 

َ
ك
ْ
ل
َ
ِن ا ْدِوي 

لت  َ
َ
ا ”

متنوعة،وندواتعمل،وورشعلمية،حواريةوجلساتوموضوعات،محاوًرعبرعلميملتقى•
.املتخصصينمننخبةيقدمها

.الجتماعيالتواصلوسائلخاللمنالقرآنياألسبوععناإلعالنيتم•
صيناملتخصمنجدةجامعةومنسوباتمنسوبوالعملوورشوالندواتاملحاضراتبإ ارةيقوم•

.وعلومهالكريمالقرآنفي

آلية التنفيذ
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يضموالذيهع1444لعامللمسابقةاملصاحباملعرضُيقامسوفالتواليعلىعشرالرابعللعام
.الكريمبالقرآنالعالقةذاتالجهات

هـ1444المعرض المصاحب للمسابقة  الرابع عشر لعام 

21

الجهات الخارجية المشاركة في المعرض

:ممثلة فيوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
.وليةالدالعامة ملسابقة امللك سلمان املحلية ومسابقة امللك عبدالعزيز األمانة •
.مجمع امللك فهد لطباعة املصحف  الشريف•

جمعية خيركم في محافظة جدة

الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

(معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة)جامعة أم القرى ممثلة في 

الجهات الداخلية المشاركة في المعرض

األمانة العامة ملسابقة القرآن الكريم

الوقف العلمي والطبي

كرس ي األمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة

إدارة التطوع والخدمة املجتمعية

كرس ي الدعم املجتمعي بجامعة جدة 



لجان المسابقة 

افية اللجنة اإلشر

لجان التحكيم 

اللجنة التنظيمية

لجنة تحدي التقنية

لجنة التصوير والخط

لجنة املعرض املصاحب

لجنة األسبوع القرآني

برة التنظيم االستعانة بفرق من الطالب والطالبات في التنظيم والتنفيذ إلكسابهم مهارة القيادة وخ

والتنفيذ للفعاليات

22



الجهات المستهدفة للمشاركة في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم 

جدةبمحافظةالعامالتعليم

جدةجامعة

العزيزعبدامللكجامعة

جدةفرع-املفتوحةالعربيةالجامعة

جدةفرعالصحيةللعلومعبدالعزيز بنسعودامللكجامعة

بجدةااللكترونيةالسعوديةالجامعةفرع

األهليةعفتجامعة

والتكنولوجيااألعمالجامعة

الحكمةدار جامعة

الطبيةللعلومفقيهكلية

الطبيةللعلوماألهليةسيناابنكلية

والتكنولوجياالطبيةللعلومالبترجيكلية

جدةفرع–والتمريضاألسنانلطباألهليةالفاربيكلية

جدةفرع–التطبيقيةالطبيةللعلومالدوليةالغدكلية

جدة–الصحيةللعلومالريادةكلية

العامليةجدةكلية

الفيصلجامعة-بجدةلإلدارةسلطاناألمير كلية

والتقنيةللعلومهللاعبدامللكجامعة

جدةمحافظةفيالعلمياملعهد

املكرمةمكةبمنطقةواملنهيالتقنيللتدريبالعامةاإلدارة

األعمالوريادةلإلدارةسلمانبنمحمداألمير كلية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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قة الجهات المستهدفة للمشاركة في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم من ذوي اإلعا

جدةبمحافظةللتعليمالعامةاإلدارة

حكومي/الفكريةالتربيةمعهد

حكومي/للمكفوفينالنور معهد

حكومي/للصماألملمعهد

اإلعاقةذوي األطفالجمعية

للتوحداألول جدةمركز 

العون مركز 

االرتقائيالعربياملركز 

الخاصةللتربيةجوريمركز 

الخاصةللتربيةإرادةمركز 

للمعاقينالنهاريةللرعايةنجودمركز 

الرائدةالتوحدأكاديمية

الخاصةاالحتياجاتذوي لرعايةالصغير الناش ئمركز 

النهاريةللرعايةاألملوجدمركز 

النهاريةللرعايةتنوير مركز 

النهاريةللرعايةالتفوق مهاراتمركز 

دمجأهلية/األهليةالنموذجيةالفوز مشاعلمدارس

دمجأهلية/املعارفأكاديمية

دمجأهلية/االهليةاملض يءاألفقمدرسة

دمجأهلية/األهليةاملشرق مدارس

دمجأهلية/العامليةاليسر مدارس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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الوصول المباشر

آن القروالطالبات في مسابقة الطالب نموذج تسجيل 

م2023-هـ 1444الكريم لعام 

فياإلعاقة ذوي تسجيل الطالب والطالبات نموذج

هـ 1444القرآن الكريم لعام مسابقة 

ة نموذج التسجيل في مسابق

آن القرالتقنية في خدمة تحدي 

الكريم وعلومه

لتسجيل في انموذج

الخط القرآنيمسابقة 

ة لتسجيل في مسابقنموذج ا

آية وصورة

25

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=G9lTtMFqYUu4uF5l5CIjP8qHVauvSltNkgfl7YuvgHBUMEhJNVY0WE1MVldNNTlRWjI0R0I4TEFHQi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=G9lTtMFqYUu4uF5l5CIjP8qHVauvSltNkgfl7YuvgHBUMEhJNVY0WE1MVldNNTlRWjI0R0I4TEFHQi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=G9lTtMFqYUu4uF5l5CIjP8qHVauvSltNkgfl7YuvgHBUQU81Wk1PSFEyQ0RCNUFCS1M5MUgwNDBKSi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=G9lTtMFqYUu4uF5l5CIjP8qHVauvSltNkgfl7YuvgHBUQU81Wk1PSFEyQ0RCNUFCS1M5MUgwNDBKSi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=G9lTtMFqYUu4uF5l5CIjP9Zbas4JL0BMmcIp3qchZANUNjlWTElGUzJTNTBDSjhOTVZPSTc2M1pTNS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=G9lTtMFqYUu4uF5l5CIjP9Zbas4JL0BMmcIp3qchZANUNjlWTElGUzJTNTBDSjhOTVZPSTc2M1pTNS4u
https://forms.gle/YZujP7YkTf36XaAh7
https://formfacade.com/public/103024319978935792273/all/form/1FAIpQLScF9owjdKo0Xl9BlOXFTia3mPJifG6IR7wxiBs6gBTuV0v1BQ
https://formfacade.com/public/103024319978935792273/all/form/1FAIpQLScF9owjdKo0Xl9BlOXFTia3mPJifG6IR7wxiBs6gBTuV0v1BQ
https://forms.gle/YZujP7YkTf36XaAh7


يةمناخ إبداعي  يتسم بالحيو
والتحفيز والتطلع والطموح

@uofjeddah  تابعونا
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