
รายละเอียดการจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 17 ปี   

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

1. ชื่อกิจกรรม   การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ (หญิง) 

2. กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1) เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (สามัญหรือศาสนา)   

2) สมัครในนามของสถานศึกษา สถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน   
3) สมัครประเภทเดี่ยว  หญิง   
4) ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่ผิดหลักศาสนาอิสลาม 

4. ลักษณะของค ากล่าวสุนทรพจน์ส าหรับการประกวด 

1) เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับกลาง (ฟุศฮะห์) เท่านั้น  
2) ความยาวในการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่เกิน 7 นาที 

3) เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเก่ียวข้องกับ     بني االبتالء والعقاب 19كوويد كوروان    

  
5.  กติกาในการตัดสินผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ 

1. ก าหนดคะแนนเต็มเป็น  100 คะแนน 
2. แบ่งคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น 4 ด้าน คือ  

1)  เนื้อหาและเหตุผลอ้างอิง 20 คะแนน 
 2)  การใช้อักขระถูกต้อง น้ าเสียงและลีลาประกอบ   20 คะแนน 
 3)  มั่นใจ ชัดเจน หนักแน่นและมารยาท 40 คะแนน 
 4)  รักษาเวลา กฎกติกาและการมีกาลเทศะ 20 คะแนน 
3. การตัดสินผลการประกวด ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 คนแรกตามล าดับ ได้รับรางวัลที่  
     1-2-3 และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย 
4. ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาจากความมั่นใจ ชัดเจน หนักแน่นและ

มารยาท เป็นหลัก 
5. มติของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 

6. วัน เวลาและสถานที่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 



7. รูปแบบและเงื่อนไขของการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ 
1) ประกวดผ่าน ZOOM โดยกองประกวดจะส่ง Link ให้ผู้เข้าร่วมประกวดทราบต่อไป   
2)  ผู้ประกวดจะเลือกสถานที่และเครื่องมือเอง โดยกองประกวดจะพิจารณาความเหมาะสม.  
3) ไม่อนุญาตให้ดูเอกสารประกอบการกล่าวสุนทรพจน์  
4) ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่อนุญาตให้เต้น ตะคอกหรือแสดงอากัปกริยาที่ไม่สุภาพ เช่น 

การชี้ไปยังกรรมการหรือผู้ชม เป็นต้น 
5) ต้องส่งเนื้อหาตามหัวข้อท่ีเลือกให้กับคณะกรรมการก่อนวันประกวด 3 วัน 

8. รางวัล  
1- ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา   ถ้วย และเกียรติบัตร 

2-  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา   ถ้วย และเกียรติบัตร 

3- รองนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา   ถ้วย และเกียรติบัตร 

4- ชมเชย ทุนการศึกษา     

9.  ผู้รับผดิชอบหลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดลุรอเซะ หะมีแย (0862983065) 

รายละเอียด ติดต่อได้ที่ 
   0899779912 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาอีชะห์  แวมามะ    (aishah_52@hotmail.com) 
   0811412461  (แวลียะห์  รอนิง)      (hashimic_62@hotmail.com) 
   0807049337 (ดลรามาน  พันหวัง)   (pman_adih@hotmail.com)  

10.  สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่.....www//aias.pnu.ac.th 
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 إعالن

 جنوب - بناراتيوات ناراديواس اإلميرة بجامعة والعربية اإلسالمية الدراسات أكاديمية تعلن

ت ضمن وذلك العربية، باللغة الخطابة في ةعاشرال المسابقة عن تايالند الحتفال فعاليا  ا

 :  إلى المسابقة وتهدف ناراديواس، األميرة جامعة لتأسيس عشرة ةبعساال بالذكرى

 في لهم التحصيلية المستويات رفع في يساهم بما الطلبة لدى الثقافية المحصلة : إثراء1 

 الدراسي المنهج

 المعرفة فنون مختلف في القراءة على الطالبية المواهب : تشجيع2 

 الطلبة بين الشريفة المنافسة : ايجاد 3 

 الواعية القراءة بأهمية الطلبة : توعية 4 

 الزمان :        

 صباحاً .  التاسعة الساعة تمام في م،2022/  2/  17:  خميسلا يوم

  ZOOMعبر :  المكان

 المسابقة شروط

 آسيا  . شرقي جنوب مدارس بإحدى ةمقيد ةالمشارك كونت أن -1

 .تينوطالبأ ةطالب المشاركة في ترغب مدرسة كل ترسل أن – 2

 المدرسة . باسم المشاركة تكون أن – 3

 /15 تاريخ قبل المسابقة لجنة اإلى وإرساله لمشاركةا استمارة بتعبئة المدرسة تقوم أن – 4

2 /2022    

 المسابقة . أثناء كتاب أي ستصحبت أن ةللمتسابق يسمحال   -5

 المسابقة خالل ابمدرسته الخاص الزي بارتداء ةالمتسابق لتزمت أن -6

 العربية باللغة التواصل على ةقادر ةالمتسابق كونت أن  -7

 

 

 

 

 

 

 



 
 العربية باللغة الخطابة في ةعاشرال المسابقة في المشاركة استمارة

. ناراديواس األميرة جامعة لتأسيس عشرة ةبعاسال بالذكرى االحتفال فعاليات ضمن  

 

 : ........................................................... المعهد/  المدرسة اسم – 1

 : ............................... الوالية/   المحافظة: .........................    الدائرة

 ...........................الدراسية السنة.......................     -1 ةالمتسابق اسم – 2

 :...........................اإللكتروني البريد:......................الجوال / الهاتف رقم 
 

 :............السنةالدراسية...........................   -2 ةالمتسابق اسم

 :...........................اإللكتروني البريد:......................الجوال / الهاتف رقم
 

 :.................الجوال / الهاتف رقم:........................ المشرف / األستاذ اسم -3

 :......................................... .........................البريداإللكتروني
  

 واالستفسار لالتصال  -4

 3555  تحويلة 073709030:   فاكس/  هاتف

www.aias.pnu.ac.th      ias@pnu.ac.th: a mail-E   

 0862983065 الجوال رقماألستاذ المساعد الدكتور/عبدالرشيد عبدهللا هأميى  مع أوبالتواصل

2997799108 الجوال رقم مامأ وى   عائشة /األستاذ المساعد  -   

E-mail : aishah_52@hotmail.com 

0811412461 :  الجوال رقم فياللط عبد هاشم / األستاذ  - 

              E-mail : hashimic_62@hotmail.com 
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