
Experience hands-on and exciting science experiments. 
Open to all ages !

Date: Thursday, April 2, 2020 @ 3pm
Grades: 9 to 12 (males and females)
Venue: Alfaisal University campus, Ground floor

Awards:
1st prize 2,500 SAR
2nd prize 1,500 SAR
3rd Prize 1,000 SAR

- Participants admitted to the College of Science at
Alfaisal University will receive up to 50%
Scholarship
- Winning projects will be displayed on Alfaisal
University campus.
- Online registration opens:
Sunday, February 2nd, 2020
- Project Submission Deadline:
Sunday, March 15th, 2020

- For detailed information about the competition
that include registration, rules, regulations,
projects and criteria, please visit this link below:
www.alfaisal.edu/en/science-and-Tech-Day.php

Open to public, all are welcome!. Enjoy a day of fun, 
activities, science experiments, demonstrations, science 
reading corner, food
trucks, and more !

Listen to prominent speakers share their science
stories and experiences with us !
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شاركوا بتجارب علمّية مثيرة ومباشرة، المشاركة مفتوحة لكل 
األعمار

التاريخ: الخميس، 2 أبريل 2020. الساعة الثالثة مساء
الفة العمرية المستهدفة: طالب وطالبات المرحلة الثانوية 

من الصف األول وحتى الثالث الثانوي 
المكان: جامعة الفيصل، الدور األرضي

الجوائز: 
ألفان وخمسمائة لاير  المركز األول: 
ألف وخمسمائة لاير  المركز الثاني: 

ألف لاير المركز الثالث: 

- المشاركون في المسابقة سيحصلون على منحة دراسية تصل 
إلى %50 في حال فانضمامهم إلى كلية العوم في جامعة 

الفيصل. 
- المشاريع الفائزة سيتم عرضها في حرم جامعة الفيصل.

- التسجيل اإللكتروني يبدأ في :
األحد، 2 فبراير 2020

- الموعد النهائي لتسجيل المشاريع: 

األحد، 15 مارس 2020
الرجاء زيارة الرابط أدناه لمعرفة تفاصيل المسابقة والقوانين 

وآلية التسجيل

www.alfaisal.edu/en/science-and-Tech-Day.php

فعالية ترحب بجميع أفراد العائلة حيث يمكنهم االستمتاع بيوم 
مليء باألنشطة التفاعلية والتجارب واألركان العلمية والطعام 

والمزيد!

يمكنكم االستماع لمتحّدثين بارزين في المجال العلمي الذين 
سيشاركون قصصهم العلمية وتجاربهم مع الحضور

أركان علمية

أحاديث ونقاشات علمية

مسابقة تجارب يوم العلوم ترفيه عائلي
والتكنولوجيا

الخميس 2 أبريل 2020 - الساعة 3 م

3 مساء
10 مساء جامعة الفيصل
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