مسابقة
الصيفية للعام 1440هـ
�أو ًال:

حماور امل�سابقة

تطلق اجلمعية الكيميائية ال�سعودية امل�سابقة الثقافية الثالثة للكتابة والتدوين الكيميائي وذلك
مبنا�سبة بدء الإج��ازة ال�صيفية للعام اجلامعي 1440/1439ه���ـ� .سوف تكون �أق�سام امل�سابقة يف
الن�سخة احلالية خمتلفة نوع ًا ما عن الن�سختني ال�سابقتني ،حيث تقرر تق�سيم امل�سابقة �إلى فئتني:
الفرع الأول فئة الكبار
الفرع الثاين فئة ال�شباب
نهدف من خاللها لبث روح التناف�س بني منت�سبي الفئتني وذلك عن طريق كتابة مقاالت متميزة يف
جماالت خمتلفة من علوم الكيمياء وتطبيقاتها وتكون ذات حمتوى علمي تنطلق من ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية 2030م ملجتمع حيوي ذو قيمة را�سخة وبنيان متني يبني �شخ�صية �أبنائه من
�أجل وطن طموح نقوم مب�س�ؤوليتنا جتاهه.

حماور امل�سابقة للفرع الأول الآتي:
1.1نظافة البيئة والتنمية امل�ستدامة
2.2النفايات البلدية ال�سائلة وال�صلبة
3.3ال�صناعات البرتوكيمياوية وتطبيقاتها
4.4الطاقة النظيفة واملتجددة

ثاني ًا:
ثالث ًا :

رابع ًا :

حماور امل�سابقة للفرع الثاين الآتي:
�5.5إنتاج الغاز
6.6كيمياء الدواء
7.7حتلية املياه
8.8خاليا الوقود

1.1تلوث الهواء
2.2الكيمياء اخل�ضراء
3.3الكيماويات املنزلية
 4.4املبيدات

5.5العطور
6.6اخلاليا ال�شم�سية
7.7النانو
8.8البوليمرات

�أهداف امل�سابقة
1.1امل�ساهمة يف �إثراء املكتبة الثقافية باملقاالت املفيدة الر�صينة
2.2امل�ساهمة يف زيادة املحتوى العربي من املقاالت الثقافية ذات املحتوى العلمي

ال�شروط

ال�شروط العامة

�1.1أن يلتزم الكاتب �إن��ه��اء املقال خ�لال الفرتة الزمنية
امل�����ح�����ددة ل���ل���دخ���ول يف امل�������س���اب���ق���ة وه�����ي م����ن ت���اري���خ
1440/09/27هـ وحتى تاريخ 1440/12/14هـ
�2.2أن يكتب امل��ق��ال بطريقة علمية و�شيقة يف �آن واح��د
وبلغة �سهلة للقارئ باالبتعاد عن ال�سرد اململ
3.3تكون �أولوية الن�شر للمقال �أو الن�شرة التي تهدف �إلى
التثقيف باملقام الأول
�4.4أال يكون املقال قد مت �إجنازه �سابقاً �سواء كلياً �أو جزئياً
و�سبق ن�شره يف مكان �آخر
ُ 5.5تقدم املقرتحات املكتوبة با�ستخدام برنامج Word
وفق ال�ضوابط التالية:
•حجم اخلط امل�ستخدم 14
•نوعية اخلط “”Times New Roman
•يرتك خيار تباعد اال�سطر مبقدار  1.5بني ال�سطر والآخر
•ي�ت�رك ه��ام�����ش م���ق���داره “�4.75سم” يف الأع��ل��ى،
“�1.9سم” يف الأ���س��ف��ل�2.1“ ،سم” يف االي�����س��ر،
“�3.3سم” يف الأمين

اجلوائز

3.3تكون نواة مل�شروع وطني لالهتمام بالكتابة ون�شر العلم من جانب تطوعي
4.4حافزاً وم�شجعاً ملحبي القراءة ل�شحذ الهمم �إلى الإبداع وكتابة املقاالت القيمة

6.6ميكن امل�شاركة ب�أكرث من مقال على �أن يكون للمقال
املكتوب م�ؤلف واحد
7.7يخ�ضع املقرتح للتحكيم والتقييم قبل املوافقة على
ن�شره وذلك وفق النقاط التالية:
•�أهمية املو�ضوع ( 5نقاط)
•�سالمة اللغة وطريقة العر�ض ( 5نقاط)
•الأ�صالة العلمية وا�ستخدام املراجع ( 5نقاط)
•ا�ست�شهاد امل�ؤلف ب�أمثلة من احلياة العامة �أو من
ال�صناعة ( 5نقاط)
8.8جميع ح��ق��وق ملكية الن�شر حم��ف��وظ��ة ب�شكل كامل
للجمعية الكيميائية ال�سعودية
9.9ملجل�س �إدارة اجلمعية احلق الكامل باتخاذ �أي �إجراء
تراه منا�سبا يف حالة عدم االلتزام بقواعد الن�شر وعدم
حفظ حقوق امللكية الفكرية للغري
1010للجمعية احلق يف و�ضع وا�ستخدام �شعارها بالطريقة
التي تراها منا�سبة على املقال
1111تقت�صر امل�شاركة يف امل�سابقة على امل��واط��ن واملقيم يف

اململكة العربية ال�سعودية خالل وقت �إعالن النتائج
1212يتم ا�ستقبال امل�شاركات واال�ستف�سارات على الربيد
الإلكرتوين ()info@chem.org.sa

ال�شروط اخلا�صة للفرع الأول:

•�أال يقل عمر امل�شارك عن 25عاماً
•يُقبل امل��ق��ال امل��ك��ت��وب باللغتني العربية �أو الإجن��ل��ي��زي��ة،
ويف�ضل �أن يكون باللغة العربية
•يجب �أن ُتقدم املقرتحات مكتوبة مبا ال يقل عن 3000
كلمة وال تزيد عن  5000كلمة

ال�شروط اخلا�صة للفرع الثاين:

• �أال يتجاوز عمر امل�شرتك عن  24عاماً
•يجب �أن يكون املقال مكتوباً باللغة العربية
•يجب �أن ُتقدم املقرتحات مكتوبة مبا ال يقل عن 1500
كلمة وال تزيد عن  3000كلمة

1.1يتم �إعالن الفائزين مع بداية الف�صل الأول من العام الدرا�سي 1441هـ عن طريق املوقع الإلكرتوين وح�سابات مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة للجمعية
�2.2سيتم ن�شر املقاالت الفائزة يف جملة الكيمياء الثقافية التي ت�صدرها اجلمعية
�3.3ستكون اجلوائز عبارة عن مكاف�آت ت�شجيعية لفرعي امل�سابقة وذلك على النحو التايل:
الفرع الثاين:
الفرع الأول:
 1500 -1ريال للفائز الأول بالإ�ضافة �إلى �شهادة �شكر
 2000 -1ريال للفائز الأول بالإ�ضافة �إلى �شهادة �شكر
 1000 -2ريال للفائز الثاين بالإ�ضافة �إلى �شهادة �شكر
 1500 -2ريال للفائز الثاين بالإ�ضافة �إلى �شهادة �شكر
 500 -3ريال للفائز الثالث بالإ�ضافة �إلى �شهادة �شكر
 1000 -3ريال للفائز الثالث بالإ�ضافة �إلى �شهادة �شكر
� -4سبعة مت�سابقني �شهادة �شكر
� -4سبعة مت�سابقني �شهادة �شكر

ملزيد من املعلومات عن اجلمعية الكيميائية ال�سعودية
ميكنكم زيارة موقع اجلمعية :
http://www.chem.org.sa

