
  

 

 

 

1 | P a g e  
 

قلميية املسابقة الطالبية    يف رايدة الأعامل   الإ

 (REC ) 

 : وصف وأأهداف املسابقة   - ١

من أأجل تعزيز ظهور الرشاكت وخلق فرص و انطالقا من أأمهية نرش ثقافة رايدة الأعامل والابتاكر يف اجلامعات وبني أأعضاء هيئة التدريس .

ىل تشجيع الش باب عىل الابتاكر والإبداع،  عتباره رئيس جامعة الإسكندرية رئيس طلق يمعل للش باب ابلإضافة اإ رؤساء اجلامعات  ؤمترمابإ

 الإفرتاضية  الإقلمييةالطالبية  الأوىل من املسابقة    ادلورةدعوة للمشاركة يف  ،  ملدة عامان    (  CONFREMOة يف الرشق الأوسط )الفرنكوفوني

)املسارات    "CIPIEE مرشوع من خالل ابلتعاون مع الواكةل اجلامعية للفرنكوفونية  وذكل   (REC) الرشق الأوسط"رايدة الأعامل يف 

دارة املسابقة   (الرخصة ادلولية لقيادة الأعامل)   IBDL رشكةو بدمع من  والإدماج الوظيفي والابتاكر ورايدة الأعامل يف مرص(   الىت ستتوىل اإ

 عىل املوقع الإلكرتوىن اذلى أأعدته للمسابقة.

ىل هتدف هذه املسابقة الطالبية الإقلميية  : يف رايدة الأعامل اإ

 الطالب بثقافة رايدة الأعامل وحتريك روح رايدة الأعامل دلهيم،رفع وعي  -

 توظيف لك ما يتعلمه الطالب عىل املس توى الأاكدميي وتمنية قدراهتم العلمية والبحثية، -

دراك أأمهية دور رايدة الأعامل واملرشوعات الصغرية يف التمنية وعوائدها عىل الفرد واجملمتع،مساعدة الطالب عىل  -  اإ

كساب ال - دارهتا قامةاملعرفة واملهارات الالزمة لإ طالب اإ  ،املرشوعات الصغرية واإ

  ،تقدمي أأفاكر مبتكرة يف جمال رايدة الأعاملعىل  تشجيع الفرق املشاركة من اجلامعات  -

 .الكوروان العامليةجاحئة وخاصة يف ظل  يف الرشق الأوسطالبدلان اخملتلفة الواقعة تعزيز التعاون عرب احلدود والتعاون بني  -

 وذكل حسب رغبات الفرق املشاركة يف املسابقة. اللغات املس تخدمة يف املسابقة يه الفرنس ية والإجنلزيية

 املس هتدفة:   ات الفئ   - ٢

الرايدية اليت س يطورها طالب  يه مسابقة بني الأفاكر( REC) " الرشق الأوسط"رايدة الأعامل يف الافرتاضية املسابقة الطالبية الإقلميية 

حدى جامعات منطقة  فرتاضية  ويه مسابقة CONFREMOال اليت تمتتع بعضوية الرشق الأوسط اجلامعات املقيدين يف اإ تسعى لتخرجي اإ

 . رواد أأعامل جدد

 وتس هتدف هذه املسابقة :

 ؛ CONFREMO اليت تمتتع بعضوية اليف اجلامعات املقيدون الطالب رواد الأعامل من  -

 واملاجس تري وادلكتوراه( ؛الليسانس طالب اجلامعة من مجيع املس توايت ) -

 أأعضاء هيئة التدريس يف هذه اجلامعات ، رشيطة أأن يكون غالبية أأعضاء الفريق من الطالب ؛ -
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 مراحل املسابقة:    - ٣

ىل ثالث مراحل( REC)  " الرشق الأوسط"رايدة الأعامل يف الافرتاضية املسابقة الطالبية الإقلميية تنقسم   :اإ

 
 

 خي هممة: ار تو   - ٤

طالق املسابقة وتسجيل الفرق املشاركة عىل املوقع  ۲٠۲۰ يوما  ٣٠ - اإ

 الإلكرتوين اخلاص ابملسابقة

نهتاء تسجيل الفرق املشاركة عىل املوقع الإلكرتوين اخلاص  ۲٠۲۰يونية   ٩ - اإ

 ابملسابقة

لتقيمي السامت املسابقة  الفرق املشاركة يف خضوع مجيع ۲٠۲۰ يونية  ١٤  -يونية   ١٠ -

الشخصية للمتسابقني لتحديد الأدوار اليت س يلعهبا لك فرد 

 .داخل فريقه

 ۲٠۲۰يوليو  ٥ -۲٠۲۰ ةيوني ١٠ -

 

تدريب عىل أأمه ل الفرق املشاركة يف املسابقة ل  خضوع مجيع

ة الأعامل وذكل عىل املوقع الإلكرتوين داملفاهمي املرتبطة براي

 اخلاص ابملسابقة 

 ۲٠۲۰يوليو  ١۰  - ۲٠۲۰ يوليو  ٦ -

 

 .اخلاص بلك فريق منوذج العمل التجاريالتسلمي الهنايئ ل 

ثة
ل ثا

ل  ا
حةل

ملر
ا

:الفائزيناختيار•

مشاريع١٠أأفضلاختيار•
العملخططعىلبناء  

املقدمة

ةلفكر فريقلكتقدمي•
حتكميجلنةأأماممرشوعه

قلميية اإ

ثالثأأفضلعنالإعالن•

ابقةاملسهذهيففائزةفرق

ية
ن ثا

ل ةل ا
رح

امل :التدريب •

عاملالأ لروادخشيصتقيمي•
.املشاركنيالطالبمن

نيللمشاركاملشورةتقدمي•

عىلاملشاركنيتدريب•
وتنظميالإدارةهمارات

املشاريع

مناملشاركونسيس تفيد•
كاملواس تلبلورةالتدريب

.معلهمخطة

ىل
أو ل

ةل ا
رح

امل :ابقةاملسيفالتسجيل•

امىلءجيب• اصيلي  تف منوذج 
يةخشص بياانتيتضمن

ا عىلحيتويوملخص 
عنأأساس يةمعلومات

والسوقاملرشوعفكرة
وجدوىاملس هتدفة
نافس يةالت واملزيةالاستامثر

.دمةاملقاخلدمةأأوللمنتج
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ختيار أأفضل عرش فرق للتأأهل للمسابقة الهنائية  ۲٠۲۰يوليو  ١٥ - ۲٠۲۰يوليو  ١١ -  اإ

فرق يف املسابقة لتدريب مكثف عىل أأمه    خضوع أأفضل عرش ۲٠۲۰يوليو  ٢۰ -۲٠۲۰يوليو  ١٦ -

 املفاهمي املرتبطة برايدة الأعامل.

لفكرة مشاريعها أأمام جلنة حتكمي  لأفضل عرش فرقعرض  ۲٠۲۰يوليو  ٢٢، ٢١ -

 فرق. ثالثرنس لإختيار أأفضل بنظام الفيديو كوف

ىل  ٢٥ -  .الفائزة الفرق الثالثة  لإعالناملسابقة الهنائية  ۲٠۲۰يوليو  ٢٧اإ

 

 :  رشوط التقدم للمسابقة   - ٥

حدى يف مسجل طالبال أأن يكون - اليت تمتتع بعضوية اجلامعات  بأأسامءقامئة ) CONFREMOال  بعضوية تمتتع اليت  امعاتاجل اإ

  ( CONFREMO ال

  يف اجملمتع اقتصادية أأو اجامتعية حاجة تلب  مبتكرة مرشوع فكرة طالب اليقدم  أأن -

ىل املسابقة هذه يف يشارك طالب  لك  ينمتيأأن  -  .(فريق للك أأقىص كحد طالب ٥ و طالب ٣أأدىن حبد) واحد فريق اإ

 بعد الناش ئة رشاكهتا أأنشأأت قد املشاركة الفرق تكون أأل -

 فكرة مرشوع واحد فقطبأأن يشارك لك فريق  -

ق  -  ية أأو دوليةلمي أأل يكون الفريق قد س بق هل الإشرتاك بفكرة مرشوعه يف أأى مسابقة حملية أأو اإ

   متخصصنيمؤلفة من  حتكمي    ةجلندقائق( لتقدميه أأمام    ٣يقوم لك فريق بتحضري عرض تقدميي خمترص عن مرشوعه )ل يزيد عن  أأن   -

 .اذلين س يقومون ابختيار الفرق الفائزةيف جمال رايدة الأعامل وبعض اخلرباء 

عىل أأن يضيف قائد الفريق  عىل املوقع اخلاص ابملسابقة واملوجودةاس امترة واحدة للمشاركة يف املسابقة لك فريق مشارك أأن ميلأ  -

 /http://recompetition.net أأسامء أأعضاء فريقه وجامعهتم.

 خطوات التسجيل يف املسابقة:   - ٦

عىل املوقع   ٢٠٢٠يونيو    ٩  الثالاثء  مايو وحىت     ٣٠ السبت   عرب الإنرتنت من  فرق اخملتلفة التسجيلللمشاركة يف هذه املسابقة ، جيب عىل ال

س امترةميلأ  لك فريق  .  ابملسابقة   ةاخلاص  الإس امترةء  عن طريق مىلوذكل     /http://recompetition.net:        اخملصص للمسابقة  ةواحد  اإ

مس فريقه.فقط ويتوىل قائد الفر   يق التسجيل ابإ

رسالهبعد    الإس امترةتعديل    جيوزل  فقط و  ويمت التسجيل مرة واحدةوعىل املوقع اخملصص ذلكل  املشاركة يف املسابقة متاحة عرب الإنرتنت فقط    .ااإ

 

https://www.auf.org/moyen-orient/a-propos/instances-regionales/
https://www.auf.org/moyen-orient/a-propos/instances-regionales/
https://www.auf.org/moyen-orient/a-propos/instances-regionales/
http://recompetition.net/
http://recompetition.net/


  

 

 

 

4 | P a g e  
 

 

 : الفرق الفائزة   ختيار ا جلنة التحكمي ومعايري    - ٧

تضم خرباء يف جمال رايدة الأعامل وممثلني جلنة حتكمي  مشاريعها عىل هيئة عروض تقدميية أأمامفكرة  بعرض املسابقةيف  تقوم الفرق املشاركة

 ، ويه جلنة التحكمي اليت س تختار الفرق الفائزة. IBDL رشكة، وجامعة الإسكندرية و فرنكوفونيةللالواكةل اجلامعية  عن

 ائية وفق ا للمعايري التالية:يقوم أأعضاء جلنة التحكمي بتقيمي عروض املتأأهلني للتصفيات الهن 

 الطبيعة املبتكرة للمرشوع. -

 وضوح الفكرة املقرتحة للمرشوع. -

 ؛للمجمتعجامتعية أأو البيئية الا تسد حاجة من الاحتياجات أأى أأن تكون الفكرة 

 اجلدوى ، واجلدوى الاقتصادية ، والأثر الاجامتعي وجودة خطة العمل ؛ -

 للمرشوع التنافس يةحتليل املنافسة واملزااي  -

 :اجلوائز قمية وطبيعة    - ٨

يل    س تخصص جوائز قمية للفرق الثالثة الأوىل الفائزة كام س تحصل الفرق الأخرى ملشاريع الفرق الفائزة    سكندريةحتضان جامعة الإ اإ   ابلإضافة اإ

 . IBDLجامعة الإسكندرية ورشكة و مزيةل خبمت الواكةل اجلامعية للفرنكوفونية،  تفيد مشاركهتا يف املسابقة شهاداتعىل  يف املسابقة املشاركة

 

لزتام املشاركني   - ٩  : اإ

 :هذه املسابقة مبا ييليف  شاركيتعهد أأي م 

 دون حتفظ ؛ قواعد املسابقةقراءة وقبول  -

 ؛عند مىلء ملف املسابقةتقدمي معلومات دقيقة  -

أأو عروضهم التقدميية لأغراض هذه املسابقة  املشاركني يف املسابقةس تخدام وتوزيع صوراحق  اكهئمورش ني للمسابقةويل املنظمخت -

تقيمي املسابقة توزيع الصور اليت ميكن التقاطها خالل  ل مس بق    قبول.     اخلاصة بتكل املسابقة  (و الإلكرتونيةأأ لك املستندات )الورقية  و 

عالن الفائزين يف املسابقة وتوزيعو  جلنة التحكميمن قبل   .اجلوائز خالل مراحل املسابقة اخملتلفة ويوم اإ


