
يحتفظ صاحب العمل بالحقوق الملكية للعمل المتقدم به ويبقى هو المالك لها، مع مراعاة ما يلي:

يحق إلدارة جائزة الدكتور سليمان فقيه استخدام األعمال المتقدم بها (سواء فازت أو لم تفز في المسابقة) في المعرض 

المصاحب للمسابقة وفي كتيب المسابقة وفي أي وسائل أو مواد أخرى خاصة بالمسابقة أو المستشفى أو الترويج 

لهما، مع اإلشارة إلى الحقوق الفكرية واألدبية لصاحب العمل.

التي تستخدمها بما في ذلك  الوسائل  الفائزة في مختلف  اللوحات  الدكتور سليمان فقيه استخدام  يحق إلدارة جائزة 

إنتاج  بإعادة  أخرى  بتخويل جهة  أن تقوم  أو  األخرى،  اإللكترونية  والكتيبات والمطبوعات والوسائل  المعارض واإلعالنات 

الصورة ونشرها في أي من وسائل اإلعالم التجارية وغير التجارية المحلية أو الدولية.

بمجرد االشتراك في المسابقة فإن المتسابق يكون قد تعهد بما يلي:

جائزة الدكتور سليمان فقيه للتثقيف الصحي تعتبر منبرًا للتنافس بين طلبة و طالبات الكليات الطبية و الصحية والذي يهدف 

إلحداث نقلة نوعية في مجال التثقيف الصحي وذلك عن طريق تضمين مجموعة كبيرة من األفكار والفيديوهات التوعوية 

الصحية حيث سيتم تكوين مكتبة مرئية تحتوي على جميع األعمال التي تم طرحها. كما نتشرف بمنح العمل الفائز لقب جائزة 

الدكتور سليمان فقيه للتثقيف الصحي للعام.

إنشاء أكبر مكتبة مرئية رقمية طبية بمحتوى عربي في الشرق األوسط والمساهمة في إبراز قدرات الشباب العربي وترجمة 

المواهب إلى إنجازات ملموسة ونتائج قيمة تساهم في جعل حياة من حولنا أفضل.

أنه المالك الوحيد لكافة الحقوق المتعلقة باألعمال التي قام باالشتراك بها (شاملة كافة العناصر الموجودة في اللوحة 

واألفكار اإلبداعية المتعلقة بها) وأال يكون ألي طرف ثالث حق من أي نوع كان على العمل. ويتحمل المتقدم نفسه 

كامل المسؤولية التي تتعلق بأعماله المشاركة.

أنه لم يتم إجراء أي تصرف في أي حق متعلق بالعمل - بأي شكل من األشكال - كأن تكون قد تم بيع كامل حقوقه أو 

تم التنازل عن ملكيته، ألي جهات أو أشخاص تجعل العمل مخالفًا لشروط هذه المسابقة - أو من شأنها ترتب أي مسؤولية 

على إدارة المسابقة أو من شأنها أن تمنع التعامل بحرية مع العمل والحقوق المتصلة به.

للمسابق،  المقدم  العمل  في  الموجودة  الخاصة  والممتلكات  باألشخاص  الخاصة  الموافقات  جميع  على  حصل  قد  أنه 

ويسمح بنشره في المطبوعات أو المعارض أو اإلعالنات بموجب الشروط أعاله.

يتعهد المشارك بأنه اتطلع على جميع المعلومات والشروط واألحكام للتقديم على المسابقة وموافقته التامة والشاملة 

عليها وعدم اعتراضه في أي حال من األحوال على ما تم ذكره سابقًا سواء فترة المسابقة أو بعد إعالن نتائج الفائزين.

الشروط و األحكام

الفئات المشاركة

نبذة عن الجائزة

رسالتنا

الجوائز 

حقوق الملكية

تعهد المتسابقين

•

المشاركة  حصريا لفئة طلبة كليات الطب و العلوم الصحية و العلوم الطبية و العلوم التطبيقية

المشاركة مفتوحة للطلبة من داخل  مناطق المملكة و من دول الخليج ولكن يشترط حضورهم حال اقامة حفل ختامى

يشترط ان يكون كامل اعضاء الفريق من فئة الطلبة فقط
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يجب أّال تزيد مدة الفيديو الواحد عن 4 دقائق.
يجب  أال تتخطى مساحة حفظ الفيديو الـ 100 ميجا بايت.

يجب أن تكون دقة الفيديو بدقة 1080 بكسل (1920 × 1080).
يجب أن تكون مقاطع الفيديو بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9.
يجب وضع شعار مجموعة فقيه على اليمين في أعلى الشاشة.

.H.264 باستخدام برنامج الترميز MP4 يجب ترميز جميع مقاطع الفيديو بتنسيق
يجب  ترك العنوان لفترة كافية من المدة ليتم قراءتها تتراوح بين  4 إلى 10 ثواٍن.

يجب أن  يتضمن الفيديو على عنوان وأسماء المشاركين بالعمل في بداية الفيديو.

عدد المشاركات المسموح بها لكل مجموعة هي مشاركة واحدة فقط.
ال يحق ألعضاء اللجنة المنظمة أو لجنة التحكيم  المشاركة في المسابقة.

ُتقبل المشاركات من األفراد وليس من المؤسسات، ويسمح االستعانة بالمؤسسات.
يجب  االلتزام بالمبادئ واألخالقيات االجتماعية واإلسالمية عند تصوير وعرض الفيديو.

يجب االلتزام بالجدول الزمني للمسابقة و لن يتم قبول أي أعمال إال عن طريق موقع الجائزة. 
يجب عدم نشر المقطع في أي من مواقع التواصل االجتماعي قبل تسليمه وإعالن الجائزة.

يجب أّال يحتوي العمل على مادة إعالنية أو دعاية لمنتج معين سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يجب أن تكون جميع الحوارات باللغة العربية الفصحة أو العامية، وإضافة ترجمة باللغة اإلنجليزية.
يجب الحصول على موافقة األشخاص المعروضين في العمل على ظهورهم ونشر العمل الحقًا.

يجب  أال يكون العمل قد تم عرضه أو تقديمه من قبل وأن يكون المشتركين هم أصحاب الفيديو. 
اللجنة المنظمة ُتخلي مسؤوليتها من أي مطالبة مالية أو قانونية متعلقة بالعمل المقدم للمشاركة.

المشاركة مفتوحة من طلبة الكليات الصحية بجميع مناطق المملكة ويشترط حضورهم حال إقامة حفل ختامي.

يجب أال يتضمن الفيديو محتوى أو مادة أو عنصرًا غير قانوني أو مخالفًا للقوانين بما فيها انتهاك حقوق الملكية الفكرية 
وانتهاك الخصوصية ومن ضمنها المشاركة بفيديوهات منشورة أو أخذ جزء منها.

يجب  أّال يحتوي الفيديو على أخطاء في المعلومات الطبية علمًا بأنه سوف تتم مراجعة المعلومات الطبية من قبل لجنة 
طبية خاصة بالجائزة كخطوة أولى لقبول العمل.

يجب أن يحتوي فريق العمل المشارك على ممارس صحي أو طالب في إحدى التخصصات الصحية (طب بشري، طب أسنان، 
صيدلة، علوم طبية، تمريض) وال يشترط أن يكون كل الفريق كذلك.

جميع األفكار المعتمدة للمشاركة، سواًء األعمال المرشحة للفوز بالجائزة أو المستبعدة بعد عملية التقييم األولية، سيتم 
رفعها على قناة التثقيف الصحي لمستشفى فقيه باليوتيوب.

في حال االخالل بأي شرط من الشروط السابقة سيتم استبعاد العمل.

إدارة الشؤون االكاديمية  ٩٢٠٠١٢٧٧٧  تحولة  ٢٢٢٣
أو عن طريق ارسال ايميل و زيارة الموقع

ataa@fakeeh.care
www.fakeeh.care
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سيتم االعالن عن حفل التكريم و استالم الجوائز فى القنوات الرسمية للجائزة و لمجموعة فقيه الطبية

شروط تقنية للعرض المرئي - الفيديو

شروط عامة للمشاركة

شروط إضافية للمشاركة

للتسجيل و المشاركة 
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موقع الجائزة

 االعالن و االحتفال بالفائزين


