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  ٢٠١٣ لعام العربي الرقمي المحتوى مسابقة إطالق
 

 الخلفية  -١
  

تعزيز اإلسكوا حول  مشروعفي إطار المرحلة الثانية من  ٢٠١٣تقع مسابقة المحتوى الرقمي العربي لعام 
ة. وتستھدف المسابقة رواد األعمال من تكنولوجيالحاضنات من خالل الالعربي صناعة المحتوى الرقمي 

الشباب وخريجي الجامعات والمعاھد ممن لديھم فكرة مبتكرة تساھم في تطوير صناعة المحتوى الرقمي 
العربي. ففي خالل المرحلة األولى من المشروع، تعاونت اإلسكوا مع حاضنات األعمال التكنولوجية 

  حيث نالت المشاريع الفائزة مدة سنة من االحتضان. ٢٠٠٨لتنظيم مسابقات وطنية وذلك عام  الوطنية
  

نظراً للنجاح الذي حققته المرحلة األولى من المشروع، تقوم اإلسكوا بإطالق المسابقة للمرة الثانية. وفي 
الجمعية العلمية السورية حاضنة تقانة المعلومات واالتصاالت في  ھذه السنة، ستقوم اإلسكوا بالتعاون مع

  لتنفيذ المسابقة. سوريةفي  للمعلوماتية
  
  الھدف من المسابقة  -٢
  

إلى زيادة االھتمام بالمحتوى الرقمي، وتحديداً صناعة المحتوى  تھدف مسابقة المحتوى الرقمي العربي
  :الرقمي العربي من خالل

  
  في المنطقة؛التوعية بأھمية المحتوى الرقمي العربي وتحفيز ھذه الصناعة 
  العربي؛ عمل في مجال المحتوى الرقميورواد األعمال من الشباب للخريجي الجامعات تشجيع 
 ؛تحفيز رواد األعمال وإرشادھم إلى محاور عمل واستثمارات جديدة 
 ترويج أھمية مشاريع المحتوى الرقمي العربي ما بين حاضنات األعمال؛ 
  في الحاضنة شھر  ١٢و ٦تتراوح ما بين  الحتضانھا لمدةاختيار أفضل المشاريع المقدمة للمسابقة

 ؛التكنولوجية في الدولة المعنية
  وريادة األعمال؛ الستعراض األفكار االبتكارية ومھارات تنظيم المشاريعإتاحة الفرصة 
 .تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة وخاصة التطبيقات النقالة 

 
  في المسابقة  القبولشروط  -٣
  

يتعاون المشاركون في المسابقة مع مستشار، قد يكون أستاذاً جامعياً، أو أحد الخبراء في مجال يفضل أن 
  األعمال. أما شروط التقديم فھي:

  
 الشباب الذين لديھم فكرة رواد األعمال تقبل مقترحات المشاريع المقدمة من خريجي الجامعات و

 ؛مبتكرة مرتبطة بالمحتوى الرقمي العربي
 وقد تعطى األولوية لفرق  فريق عمل، إال أنه يفضل تشكيل ع المقدمة من شخص واحدتقبل المشاري

  العمل؛
 تساھم مباشرة في تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي  ي المسابقة مقترحات المشاريع التيتقبل ف

 ومن ضمنھا:
o مثل  نقالةإن كانت على الوب أو  تطبيقات في المحتوى الرقمي بما فيھا الخدمات اإللكترونية

  /النقال؛والتعليم اإللكتروني /النقالةوالصحة اإللكترونية /النقالةالحكومة اإللكترونية
o ؛برمجيات معالجة اللغة العربية 
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o تطوير المحتوى الرقمي العربي عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحديداً برمجيات ل
  النقالة؛

o ات المحتوى الرقمي العربي؛استخدام برمجيات المصدر المفتوح في تطوير تطبيق 
o وجود االبتكارية والقدرة الريادية في مجال المحتوى الرقمي العربي؛  
o ١مقترحات أخرى مبتكرة في مجال المحتوى الرقمي العربي. 

  
    للمسابقة المشاريع مقترحاتواختيار  تقديمآلية  -٤
  

من قبل  تجري عملية التقييمو .٢وإرسالھا إلى الحاضنةم يتقديطلب من جميع المشاركين ملء استمارة ال
  على مرحلتين.  لجنة وطنية

  
  المرحلة األولى  -أ 

  
بشكل من تقديم مقترحات مشاريعھم المرتبطة بالمحتوى الرقمي العربي مرشحين الھذه المرحلة  تمكن

  حات في وقت قصير. قترباستعراض أكبر عدد ممكن من الم للجنة المسابقةكما وتسمح . مختصر
  
  ات المشاريع:تقديم مقترح -١

 تقديم مشروع لمسابقة المحتوى الرقمي العربي  ةستماراملء بالمسابقة  على المرشحين المھتمين
 .٢رقم  المرفقالمبينة في 

  المشروعوشرح فكرة وذلك بغية توضيح  للطلب إضافية مكملةوثائق تقديم يمكن للمرشحين. 
 على العنوان: لكترونيالبريد اإلعبر إلكترونياً المذكورة أعاله م الوثائق تقد 

 scs.org-director@ti )أما  .)حاضنةالإدارة تقديم نسخة ورقية إلى في حال الرغبة يمكن و
 .٣١/١٠/٢٠١٣فھو  باتآخر موعد لقبول الطل

  
  :لجنة التقييم الوطنية تقييم المقترحات من قبل -٢

 جميع الطلبات المقدمة. دراسةن عن اإلسكوا بيطنية التي تتضمن ممثلتقوم لجنة التقييم الو 
 االستمارات  متقي ً  .وضع العالمة المناسبة لكل منھاتو ٣فنية محددة لمعايير وفقا
 األولى التقييم مرحلة اجحة فيننالت عالمة ختيار مقترحات المشاريع التي يجري ا. 
  من عملية التقييم. نتائج ھذه المرحلةببالغ جميع المرشحين إيتم 

  
ويتم تحديد عالمة النجاح  .ينتقل المرشحون الناجحون في ھذه المرحلة إلى المرحلة الثانية من التقييم -٣

  نسبياً، أي ينجح في ھذه المرحلة أصحاب العالمات األعلى.
  

  الثانيةالمرحلة   -ب 
  
ن تم قبول طلباتھم في المرحلة مقابلة شخصية مع المرشحين الذي علىتقييم من ال الثانية المرحلة رتكزت

 عيرامشالنماذج وعينات عن توضيح و مفي ھذه المرحلة فرصة لعرض أفكارھ يناألولى. يعطى المرشح
ھم ومھاراتھم والتأكد طالع على خبراترشحين واالالمالتعرف على فرصة لجنة التقييم  وتعطى .المقترحة

  وات التالية:المرحلة الخطھذه  تضمنت . مقترحاتھمنضج من مستوى 
  
ً  ونالمرشح يقدم -١  ١٥الى  ١٠مشروع وذلك خالل يشرح مختلف مكونات ال للجنة التقييم الوطنية عرضا

                                                 
  لالطالع على مقترحات لمشاريع متعلقة بالمحتوى الرقمي العربي. ١انظر المرفق رقم   ١ 
  الذي يتضمن استمارة تقديم مشروع لمسابقة المحتوى الرقمي العربي 2المرفق   ٢
  األولى والثانية والذي يتضمن معايير التقييم للمرحلتين 3تنظر المرفق   ٣
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) عينات عن مميزات ٢عن المنتج، ( المكتوبة ) بعض الصفحات١. ويمكن أن يتضمن العرض: (دقيقة
  القة بالمشروع المقترح.) أي عينات أخرى ذات الع٤) نموذج مبدئي إن توفر، (٣، (/الخدمةالتطبيق

  
  خالل المقابلة الشخصية وذلك بغية:تتفاعل لجنة التقييم مع مقدمي الطلبات  -٢
  

 .التأكد من فھم المقترح وما يتطلبه 
  المقترح المقدمفي  الجوانب الفنية والعمليةبعض توضيح. 
 تقييم مھارات األعمال والتواصل لدى الفريق. 
  ر المشروعبتطويالفريق  مدى التزامتقييم. 
 .تقييم قدرة أفراد الفريق على العمل المشرك بشكل ناجح  
 

  :بما يليتقوم لجنة التقييم  المقابالت الشخصيةبعد  -٣
  

 .القيام بعملية تقييم نھائية للمقترحات التي تم انتقاؤھا في المرحلة األولى 
  التي تم بشأن المقترحات  نھائيةالتوصيات الاالستناد إلى نتائج المقابلة الشخصية والعرض لوضع

 .حتضانلال انتقاؤھا
 خيرة التي تم التوصل إليھا في ھذه المرحلة األ نتائجالذين تمت مقابلتھم بال بالغ جميع المرشحينإ

 من عملية التقييم.
  

  .االحتضان في الحاضنةإلى مرحلة  الفائزونينتقل المرشحون  -٤
  

  حتضاناالمرحلة   -ج 
  

يتم و. فور صدور النتائجفي الحاضنة المحتوى الرقمي العربي بعملية االحتضان يبدأ الفريق الفائز بمسابقة 
تحديد فترة االحتضان من قبل اإلسكوا والحاضنة بحسب نوع المنتج المقترح وما يتطلبه من تطوير بحيث 

  شھر. ١٢إلى  ٦االحتضان من  تتراوح مدة
  

االحتضان ھو فترة تجريبية. وسيتم تقييم الفريق  ينبغي للفريق الفائز التنبه إلى أن الشھر األول من فترة
بنھاية ھذا الشھر لتحديد مدى التزام وجدية أعضائه. في حال لم يتمكن الفريق من برھنة جديته والتزامه، 

   يمكن سحب الجائزة بحسب ما تراه اإلسكوا والحاضنة مناسباً.
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  ١ مرفقال
  

ة تكنولوجيالاضنات من خالل الحمي العربي عزيز تطوير صناعة المحتوى الرقتمشروع  ضمن إطار
  : ٥، ھي٤اتدراس عدة أعددت اإلسكوابمرحلتيه، 
 وضع صناعة المحتوى الرقمي العربي في المنطقة العربية؛ 
 نماذج األعمال الجديدة لصناعة المحتوى الرقمي العربي؛ 
 ؛مسح المحتوى الرقمي العربي: برمجياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته 
  ؛أصحاب المصلحة في صناعة المحتوى الرقمي العربيبين وتسويق وشراكة  أعمالنماذج 
 متطلبات االحتضان من حيث البرمجيات واألجھزة واحتياجات التدريب. 

  
 فيما يلي مجموعة من المقترحات لمنتجات المحتوى الرقمي العربي.

  

  
  مقترحات لبرمجيات المحتوى الرقمي العربي

  ومصحح النصوص العربية التلقائيالماسح الضوئي الذكي للحروف العربية مثل لعربية:اللغة ااكتساب برمجيات ،. 

  مثل الفھرسة الذكية للنصوص العربية، والتشكيل التلقائي للنصوص العربية، المحتوى العربي تطويربرمجيات :
  والمرشح اآللي للمحتوى العربي.

 البحث متقدم للغة العربية، ومتصفح عربي للھواتف النقالة: مثل محرك بحث نصي برمجيات البحث باللغة العربية ،
، نظام تحويل النطق إلى نص مكتوب، التصنيف نظام لنطق النصوص العربية المكتوبةالصوتي باللغة العربي، و
  اآللي للوثائق، والترجمة.

  ً   ئق آلي.مثل نظام تلخيص آلي باللغة العربية، ونظام تصنيف وثا :برمجيات توليد المعرفة آليا

 :مثل بناء معجم عربي متخصص، ونظام لدعم العمل المصطلحي.  تطبيقات للمصطلحات اللغوية 

 :إعادة اإلعمار التاريخي االفتراضي، وأنظمة الترفيه العقلية. تطبيقات متنوعة  

 للشركات القائمة مقترحات مشاريع للمحتوى الرقمي العربية

 علومات العلمية والتكنولوجية لدعم نشاط األعمال، وبنك أفكار وتطوير مثل مركز الم :تطبيقات لدعم قطاع األعمال
  األعمال الصغيرة والمتوسطة.

 :مثل الكتالوج اإللكتروني الذكي، ووسائط الدفع اإللكتروني. تطبيقات لدعم التجارة اإللكترونية  

 :ائقية، وأكشاك المتاحف، والكتاب مثل مركز ترجمة األفالم والبرامج الوث تطبيقات الثقافة العلمية والتكنولوجية
 العربي اإللكتروني.

 :كالمدن واألحياء الذكية. أنظمة المعلومات الجغرافية  

  :ومقاھي اإلنترنت التعليمية، ومرشد اإلنترنت االفتراضيةالمختبرات تطبيقات التعليم والتعلم المستمر ،
  .االفتراضي، والنوادي االفتراضية للمھنيين

 :ومخزن الوثائق الحكومية. واألرشيف اإلعالني الموحد، مثل موقع اإلعالم الشعبي، تطبيقات إعالمية  

 :وموسوعة األطفال اإللكترونية.تعريب المواقع االجتماعية تطبيقات مجتمعية ، 

 .المكتبة الصوتية  

                                                 
 ٤ http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1236  
 ٥ divisions/projects/dac/docs.asphttp://www.escwa.un.org/ 
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 ٢ مرفقال
 

٢٠١٣ العربي الرقمي المحتوى مسابقة  
 
مشروع تقديم استمارة  

 

 معلومات إدارية
 

  ت عامة  . معلوما١

 االسم الكامل

 الشارع -العنوان

 المدينة

 صندوق البريد

 الھاتف

 الھاتف النقال

 الفاكس

 العنوان االلكتروني

 مكان العمل الحالي ( إذا وجد)

  (إن وجدت)  الصفة

  المستوى التعليمي

 
 

 . معلومات عن المشروع٢

 اسم المشروع 

 ھل يوجد مخطط أعمال (في حال توفره يرجى إرفاقه باالستمارة)  كال     □نعم          □  

  فكرة    □
  نموذج جاھز   □
 )ذكر التفاصيل(في حال توفره يرجى  توفر تمويل جزئي للمشروع   □

 كيف تصف حالة المشروع حاليا"

 
 

 (الرجاء إرفاق السيرة الذاتية لكل شخص في الفريق)  . لمحة عن فريق العمل٣  

 االسم الكامل الصفة (إن وجدت) المستوى التعليمي ان اإللكترونيالعنو
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  معلومات فنية
 ) ضافية لھذه االستمارة حول المشروعإائق وثيمكن إرفاق (

 
 الجوانب الفنية -أ

 .إلخ)،.. مقترح برمجيات، تطبيق  ، نموذجمشروع ال (فكرة ةالخدمة المقترحأو  صف حالة المنتج - ١أ. 

 
  
 
 

 .خصوصياتالو مھامالوبين  ة،المقترحالخدمة أو صف المنتج  - ٢أ. 

  
  
 
 

   كيف يساھم ھذا المنتج في تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي؟ – ٣أ. 

  
  
 

 ما ھي المنصات التكنولوجية والتقنيات المستخدمة في تطوير المنتج؟ – ٤أ. 

 
 
 

 كيف ستتفاعل ھذه التكنولوجيات والتقنيات مع بعضھا؟ – ٥أ. 

  
 
 

 
 مخطط األعمال   - ب

  Simple SWOT Analysisللمشروع عرض بشكل مبسط نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات ا  - ١ب.

  
 
  
 

 ما ھي المخاطر التي قد تحول دون نجاح الفكرة المقترحة؟  -  ٢ب. 
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 (مع ذكر التفاصيل) الخدمة/لالزمة للبدء في تطوير المنتجحدد الميزانية ا - ٣ب.

 
  
  
  
  
 
 

 الخدمة؟/لسوق والمبيعات في غضون سنة من إطالق المنتجحول اما ھي توقعاتك  - ٤ب.  

 
  
  
  
  
 
 

 مأل جدول الربح والخسارة لمدة عام.ا  -  ٥ب.  .

 الدخل   المتوقع لمدة شھر شھر) ١٢المتوقع لمدة عام كامل (

 إيرادات المبيعات   
 إيرادات أخرى    

 )١مجموع اإليرادات (    

 النفقات   
 التسويق والترويج    
 تسديد القرض المصرفي      

   
تكاليف التشغيل ( مثل الكھرباء  

 ...الخ) واإليجارات
 تكاليف الموظفين     

 التكاليف األخرى   

 ستھالك اال   
 األصول الثابتة    
 األجھزة    
 )٢مجموع المصاريف (    
   
 )٢( -) ١صافي الربح (     

 )؟business nicheھي نقطة المبيع المميزة للمنتج والمكانة التي سيكتسبھا في مجال األعمال (ما  -  ٦ب. 
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 المخطط التسويقي -ج

 ؟ما ھو السوق المستھدف للمنتج/الخدمة وكيف تمكنتم من تحديد ذلك – ١ج.

 
  
  
 

  بشكل مختصر االستراتيجية التسويقية المقترحة بما فيھا وسائط التواصل التي سوف تستخدمھا.شرح ا  -  ٢ج.

  
 
 
 

اشرح بشكل مختصر إحدى الحمالت التسويقية المقترحة مع ذكر الشرائح المجتمعية المستھدفة ومكونات – ٣ج.  
 الحملة.

  
 
 
 

 المنتج وكيف تم تحديدھا وكيف يمكن التأكد من التزامھا؟من ھي الجھات المعنية بھذا  – ٤ج. 

 
  
 
 

 
 المھارات األخرى لفريق المشروع - د

 كيف ستقوم باإلدارة الناجحة للمشروع؟ – ٥- ١د. 

  
 
 
 

ما ھي نقاط القوة في كل فرد من أفراد الفريق؟ وكيف ستتم االستفادة من ھذه الميزات أو المھارات؟   - ٦د. 
 ادي أو حل أي مشاكل خالفية؟وكيف سيتم تف
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  ٣ المرفق

  شاركةمشاريع المال مقترحاتتقييم 
  

تعطي لجنة التقييم المكلفة عالمة لكل استمارة قدمت للمسابقة، وتتوزع العالمات على األجزاء األربع 
  المعروضة في االستمارة كما ھو مبين في الفقرات التالية. 

  ستمارةاال تقييم اتعالمتوزيع  :المرحلة االولى  -أ 
  

تتضمن عملية تقييم المرحلة األولى تقدير ميزات الطلب والوثائق المقدمة، حيث ستقوم لجنة التقييم 
. أما وتقسيمھا بمراجعة جميع الطلبات ووضع العالمات لكل منھا. وتبين الجداول التالية ھيكلية العالمات

   .٢٥٠من أصل  ١٦٠مجموع العالمات للمرحلة األولى فھو 

 ستمارةاال فيالفني المخطط جزء تقييم  -١

  .١عالمة موزعة وفقاً لما ھو مبين في الجدول  ٦٥تحدد العالمة الكلية للجزء الفني بـ  
  

  الفنيالمخطط  جزء ات في: توزيع العالم١الجدول 

  العالمة  الوصف  في االستمارة لرقما
  ١٠  حالة المشروع   ١أ.
  ٢٠  وصف المشروع   ٢أ.
اھمة المشروع في تطوير صناعة المحتوى الرقمي مستوى مس  ٣أ.

  العربي
١٥  

  ١٥  مدى استخدام التكنولوجيات الحديثة  ٤أ.

  ٥  مستوى االبتكار الفني  ٥أ.
  ٦٥  المجموع الجزئي للجوانب الفنية

  وفقاً لنوع المشروعإرشادية ويمكن تعديلھا تقديرات ما عدا المجموع) الجزئية (تعتبر العالمات  مالحظة:
  
  ند تقييم الجزء الفني تأخذ اللجنة بعين االعتبار ما يلي: ع
  

أو  ما ھو مستوى الجھد المطلوب أو الفترة الالزمة إليصال المنتج إلى نسخته األولى  حالة المشروع 
 ؟إلى النموذج األولي

 ما مدى وضوح وصف المنتج/الخدمة؟  وصف المشروع 
مستوى مساھمة المشروع في تطوير 

  وى الرقمي العربيصناعة المحت
 ؟الرقمي العربيالمحتوى  صناعة في تطوير المنتج/الخدمةھل يساھم 

 ؟يستخدم المنتج/الخدمة التكنولوجيات الحديثة والناشئةھل   مدى استخدام التكنولوجيات الحديثة
  ؟ما ھو المستوى االبتكاري في تقنيات المشروع  مستوى االبتكار الفني

 
 ستمارةاال في األعمالمخطط تقييم جزء  -٢

  .٢عالمة موزعة وفقاً لما ھو مبين في الجدول  ٤٥تحدد العالمة الكلية لجزء مخطط األعمال بـ 
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  عمالاأل مخطط جزء ات في: توزيع العالم٢الجدول 

  العالمة  الوصف  في االستمارة الرقم
  ١٥  تحليل خطة األعمال   ١. ب
  ٣  تحليل المخاطر   ٢. ب

  ٢  متطلبات الميزانية   ٣ب. 
  ٢  توقعات المبيعات   ٤ب. 
  ٣  جدول الربح والخسارة   ٥ب. 
  ٧  نقطة المبيع المميزة  ٦ب. 
  ٥  القدرة في ريادة األعمال  ٧ب. 
  ٨  ستثمارإمكانية جذب اال  ٨ب. 

  ٤٥  عمال األمخطط المتعلقة ب بنودلل المجموع الجزئي
  شادية ويمكن تعديلھا وفقاً لنوع المشروعتعتبر العالمات الجزئية (ما عدا المجموع) تقديرات إرمالحظة: 

  

  عند تقييم الجزء المتعلق بمخطط األعمال في االستمارة تأخذ اللجنة بعين االعتبار ما يلي: 
  واضح؟ SOWTھل تحليل   تحليل خطة األعمال 

  ھل الفكرة المقترحة واقعية وممكنة من الناحية العملية؟
 وع المنتج؟ھل ھناك فرصة تسويقية حقيقية وطلب على ن

  ھل تم القيام بتحليل شامل للمخاطر؟  تحليل المخاطر 
 كيف سيتم التقليل من آثار ھذه المخاطر؟

  ھل تم تحديد كل التكاليف الالزمة لبدء العمل؟  متطلبات الميزانية 
 ھل ھناك استراتيجية لجذب المستثمرين؟

 ؟قيھل تم احتساب المبيعات المتوقعة بشكل منط  توقعات المبيعات 
  ھل تم احتساب جدول الربح والخسارة بشكل جيد؟  جدول الربح والخسارة 

  ما ھي القيمة االستثمارية المطلوبة (رأس المال)؟
 ما مدى ربحية المنتج المقترح؟

  المنتج؟ لبيعھل ھناك نقطة مميزة   نقطة المبيع المميزة
  من الناحية العملية؟ھل ھناك جانب مميز 

  ما مدى استعداد الفريق لتحدي المخاطر؟  عمالاأل ريادةالقدرة في 
  ھل ھناك إستراتيجية لجذب االستثمار المستمر؟

  ھل ھناك منافسين في السوق المحلي أو اإلقليمي؟  إمكانية جذب االستثمار
ھل ھناك فرصة متاحة للمنافسة في السوق في ظل وجود منتجات أخرى 

  مشابھة؟
  الستثمار؟ھل تعتبر فكرة المنتج/الخدمة جاذبة ل

    
 ستمارةالتسويق  في االمخطط تقييم جزء  -٣

  .٣موزعة وفقاً لما ھو مبين في الجدول  ةعالم ٣٠تحدد العالمة الكلية لجزء مخطط التسويق بـ 
  

  التسويقمخطط  جزءات في توزيع العالم: ٣الجدول 
  العالمة  الوصف  في االستمارة الرقم

  ١٠  السوق تحليل   ١. ج
  ١٠  سويقيةالت ستراتيجيةاال  ٢ج. 
  ٥  الحمالت التسويقية  ٣ج. 
  ٥  التشبيك والشراكات  ٤ج. 

  ٣٠  المجموع الجزئي للجوانب المتعلقة بالتسويق 
  تعتبر العالمات الجزئية (ما عدا المجموع) تقديرات إرشادية ويمكن تعديلھا وفقاً لنوع المشروع مالحظة:
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  عتبار ما يلي: تأخذ اللجنة بعين اال ستمارةفي االعند تقييم الجزء المتعلق بالتسويق 
  ھل ھناك تحديد واضح للسوق أو للمجموعة المستھدفة من التطبيق أو الخدمة المقدمة؟  السوق تحليل 

  كيف تم تحديد السوق المستھدف؟
  ھل السوق أو المجموعة المستھدفة فعالً ذات عالقة بالمنتج؟

  ومجاله؟ ھل تم اختيار حجم السوق
  أخرى يمكن استغاللھا؟ھل ھناك أسواق 

  ھل ھناك استراتيجية تسويقية لمراحل المشروع المختلفة؟  سويقيةستراتيجية التاال
 ھل ھناك مؤشرات حول إمكانية استخدام منصات مختلفة للتسويق؟

  ھل يتم توجيه الحمالت التسويقية بشكل جيد بحيث تستھدف السوق الذي تم تحديده مسبقاً؟  الحمالت التسويقية
 ل الحملة التسويقية واضحة؟ھ

  ھل تم تحديد كافة الجھات أو الفرقاء المعنيين بالمشروع؟  التشبيك والشراكات
  ھل ھناك خطة للتشبيك أو التعاون مع ھذه الجھات؟

  
 األخرىمھارات التقييم جزء  -٤

  .٤دول موزعة وفقاً لما ھو مبين في الج ةعالم ٢٠تحدد العالمة الكلية لجزء المھارات األخرى بـ 
  

  األخرىمھارات الجزء  ات في: توزيع العالم٤الجدول 

  العالمة  الوصف  في االستمارة الجزء
  ٣  تقسيم العمل  ١. د
  ٣  جداول المھام  ٢. د
  ٣  المھام للموارد تعيين  ٣. د

  ٣  متابعة المھام واألنشطة  ٤د. 
  ٣  إتمام المشروع  ٥د. 
  ٥  إدارة الفريق  ٦د. 

  ٢٠   اإلدارةالمتعلقة بمھارات  المجموع الجزئي للجوانب
  تعتبر العالمات الجزئية (ما عدا المجموع) تقديرات إرشادية ويمكن تعديلھا وفقاً لنوع المشروعمالحظة: 

  
  عند تقييم الجزء المتعلق بالمھارات األخرى لفريق العمل تأخذ اللجنة بعين االعتبار ما يلي: 

 ؟لمھام في بداية المشروعھل تم تحديد كافة األنشطة وا  تقسيم العمل
  ھل تم وضع مخطط زمني للمھام؟  جداول المھام

 ھل تم تحديد ترتيب المھام بشكل جيد؟
 ھل تم تعيين كل مھمة للشخص المناسب؟  المھام للموارد تعيين

  ھل ستتم مراجعة سير العمل مقارنة مع جدول العمل؟  متابعة المھام واألنشطة
  دول العمل؟ھل من الممكن أن يتم تعديل ج

  ھل يتم االنتھاء من تطوير المنتج بحسب جدول العمل والميزانية المقترحة وبنوعية جيدة؟  إتمام المشروع
  ھل ھناك دالالت على اإلدارة الجيدة لفريق العمل؟  إدارة الفريق

  
  المرحلة الثانية: توزيع عالمة تقييم المقابلة الشخصية  -ب 

  
عداد محاضرة تعرض خالل المقابلة الشخصية ي المرحلة األولى إيع الناجحة فيطلب من مقدمي المشار

ويبين الجدول التالي توزيع العالمة في ھذه المرحلة. يمكن للجنة التقييم . وتبين األبعاد المختلفة للمشروع
  . ٢٥٠نقطة من أصل  ٩٠تعديل ھذه التوزيع بحيث يبقى المجموع 
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  ةابلة الشخصيلمقات ل: توزيع العالم٥الجدول 

  العالمة   الوصف  
  ٢٠  تقييم عام للعرض 

  ٣٠  الفنية  الجوانب
  ٢٥  مخطط األعمالجوانب 

  ١٠  مھارات التسويق 
  ٥  المشروع والتواصل  دارةإمھارات 

  ٩٠  للمقابلة الشخصيةالمجموع الجزئي 
ً  مالحظة:   لنوع المشروع تعتبر العالمات الجزئية (ما عدا المجموع) تقديرات إرشادية ويمكن تعديلھا وفقا

  
  التقييم النھائي للمشروع  -ج 

  
ائز تقوم لجنة التقييم بمقارنة الفرق المشاركة التي مرت بالمرحلة األولى والثانية ق الح ار الفري يتم اختي . وس

  نقطة للفوز بمسابقة المحتوى الرقمي العربي.  ٢٥٠على أعلى مجموع من أصل 
  

  للمشروع لتقييم النھائيات في ا: توزيع العالم٦الجدول 

  العالمة  الوصف  مراحل التقييم
  ٦٥  المجموع الجزئي للجوانب الفنية  ولىالمرحلة األ

  ٤٥  باألعمالالمجموع الجزئي للجوانب المتعلقة 
  ٣٠  المجموع الجزئي للجوانب المتعلقة بالتسويق
  ٢٠  اإلدارةالمجموع الجزئي للجوانب المتعلقة بمھارات 

  ٩٠  الجزئي للمقابلة الشخصيةالمجموع   المرحلة الثانية
  ٢٥٠  المجموع العام

  


