
________________________________________________________________ 

 
 

 
 
  

 

 

  مسابقة للنسخة الثانية من  يسعد المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات اإلعالن عن فتح باب الترشح

المنتدى في إطار التي تنظمها  "إبداعات الشباب العربي في تكنولوجيات االتصال والمعلومات"

 21 " العربي الشباب تشغيل وفرص والمعلومات االتصال تكنولوجيات "حول  الثاني الدولي

 .تونس-الحمامات  -  تشرين الثاني/نوفمبر

وتتطلع المنظمة من وراء هذه المسابقة إلى تحفيز الشباب العربي المبدع على مزيد االبتكار واإلقبال على بعث المشاريع 

 . الواعدة سواء في القطاع أو اعتمادا على ما يوفره القطاع من خدمات الكترونية تيسر النفاذ وسرعة التداول 

 

 :موضوع المسابقة 

 تكنولوجيات االتصال والمعلومات في قطاع  على الراغبين في المشاركة التقدم بفكرة متميزة لمشروع

 

 :أهداف المسابقة 

  تشجيع شباب المنطقة العربية على بعث المشاريع المتجددة واإلبداع في قطاع تكنولوجيات االتصال

  ،والمعلومات

 ات كمصدر لإللهام واالبتكار لدى الشباب العربيالتأكيد على أهمية تكنولوجيات االتصال والمعلوم، 

 التأكيد على الدور الكبير للقطاع في فتح آفاق الشغل في المنطقة العربية. 

 :شروط المسابقة 

 المشاركة ؟ شروط

 21تتراوح أعمارهم بين  ممن( ومخترعين مشاريع طلبة، مطوري) المسابقة مفتوحة أمام كل شباب الدول العربية

 :  ووفقا لما يلي سنة 12و

 لديهم فكرة مشروع متجددة في مجال تكنولوجيات االتصال والمعلومات 

  هم في حاجة إلى الموارد المالية الالزمة التخاذ الخطوات العملية 

 يبحثون عن سبل إلثبات قدراتهم ومهاراتهم 
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إبداعات الشباب العربي "كل الذين تتوفر فيهم هذه الشروط، مدعوون لإلنظمام إلينا والمشاركة في مسابقة 

 . عن طريق إرسال أفكارهم ومشاريعهم المبدعة في المجال" في تكنولوجيات االتصال والمعلومات

 :مجاالت المسابقة 

 :يمكن أن تكون المشاركة

  فكرة مشروع تمت دراستها بطريقة جيدة لكنها لم تنفذ بعد، : بفكرة مشروع 

 أو

  وبحاجة إلى الدعم المادي والتقنيمشروع دخل حيز التنفيذ : مشروع. 

 

 :  أحد المجاالت التالية  في إطارالمقدمة  أو أفكار المشاريع جب أن تندرج المشاريعكما ي

  التعليم عن بعدe-Learning 

 المحتوى الرقمي  e-Content 

  الصحة عن بعدe-Health 

  النفاذ الرقميe-Accessibility 

  التكنولوجيا الخضراءGreen ICT 

  األمن السيبرنيCybersecurity 

  تطبيقات المحمولMobile apps 

 

 : لجنة التحكيم 

 

  خبراء في قطاع تكنولوجيات االتصال والمعلومات 1تتكون من 

  مشاريع"أو  "أفكار مشاريع"يتم اختيار أفضل ثالث"  

  الحفاظ على سرية كل الورقات المقدمة 

 : معايير التقييم 

 :لمعايير التالية وفقا لسوف يتم تقييم المشاريع المقدمة 

 : التجديد واإلبداع  .1

ومختلفة عن بقية المشاريع  يجب أن تكون فكرة المشروع متجددة ومبتكرة على الصعيدين اإلجتماعي والتقني

 . والمبادرات

 مدى اإلبداع والتجديد في المشروع بشكل عام 

 في  المتبعة من أجل مساهمته من حيث استخدامه ألحدث التكنولوجيات، النماذج واألساليب مدى اعتباره متجددا

 .نمية ، النتائج المنتظرة من المشروعالت
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 :  على التشغيل إنعكاساته .2

المشروع من منطلق أثاره على التشغيل وخلق مواطن الشغل والتأكد من أن  سوف يقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم

   .المشروع يقدم فعال فرصة تشغيلية للشباب

 

 :  المستعملون .3

 

 هل يمكن اعتبار هذا المشروع مفيد ؟ 

  هل يمكن فعال أن يلبي إحتياجات المستعملين؟ 

 هل هو سهل اإلستخدام ؟ 

 

 :  التحفيز .4
 

 يمكن لهذا المشروع أن يكون مصدر إلهام لشباب آخرين ؟ كيف 

 كيف يمكن اإلستفادة من هذه التجربة لتكون حافزا لإلبداع لشباب آخرين ؟ 

 

 : آخر أجل لقبول الترشحات

3300سبتمبر /أيلول 03  

 : إسناد الجوائز

 

 :مبلغ مالي حسب الترتيب  يحرز الفائزون الثالثة على

 (دوالر أمريكي 0555)المركز األول  -

 (دوالر أمريكي 0555)المركز الثاني  -

 (دوالر أمريكي 1555)المركز الثالث  -

 

 : لمزيد المعلومات

 AICTO - المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

 تونس البلفدير، 0333 البرازيل، نهج  01:  العنوان    

 +301 10 382 081 : الهاتف    

 +301 10 821 818 :الفاكس    

  n.laabidi@aicto.org:  االلكتروني البريد    

 www.aicto.org : الواب موقع    
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