
   

   2018 مسابقة رقمیة
 

 مقدمة

شركات أنظمة المعلومات  اتحادقبل تم إطالقھا من  ھي مبادرة )s DigiBiz Solution Competition’Pal‐Ja(إن المسابقة الرقمیة 
الفلسطینیة (بیتا) والحاضنة الفلسطینیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت (بیكتي) بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة 

. تھدف ھذه المسابقة الرقمیة الى تحديد صناع التغییر یةحكومة الیابانالمن وبتمويل اإلنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطیني 
دعین في كل من القدس الشرقیة والضفة الغربیة وقطاع غزة. وعلیه كل من يملك أفكار مبتكرة تعنى بقضايا إجتماعیة وإقتصادية المب

 والتي بدورھا تحدث تغییراً في حیاة الناس، على تقديم أفكارھم التقنیة الرقمیة.

 أھداف المسابقة

  كنولوجي.طابع معلوماتي أو ت ذات فلسطینیةتطوير وترويج أفكار  •
 تعزيز روح المنافسة وتقلیل الفجوة بین الجنسین بین رواد األعمال الفلسطینیین. •

 معايیر التأھل للمسابقة

وبالتحديد الشابات  ;ھذه دعوة مفتوحة لجمیع مبدعي المجتمع الفلسطیني في كل من القدس الشرقیة والضفة الغربیة وقطاع غزة
. وأولئك الذين يعیشون في المناطق المعرضة للخطر بما المعلومات واإلتصاالت اتكنولوجیاللواتي لديھن فكرة ذات طابع مختص في 

 مومشاريعھسیقوم المشاركون باستعراض افكارھم . سابقةفي ذلك منطقة ج ومخیمات الالجئین مدعوون للمشاركة في ھذه الم
االعالن سیتم وريادية أفضل خمسة أفكار  باختیاروسیتوج ھذا التحدي    (JAIP)الزراعیةالصناعیة أريحا مدينة تصة في امام لجنة مخ

 .2018إكسبوتك  لوجيوفلسطین التكن خالل أنشطة أسبوع النھائي عن الفائزين

 الفئات المشاركة

 معلوماتي أو تكنولوجي. نرحب بجمیع الفئات التي تتناول أھداف التنمیة المستدامة وذات طابع

 معايیر التقییم

 المشكلة التي سیتم معالجتھا. •
 مفصل عن الفكرة. شرح  •
 حل واضح لھذه الفكرة. •
 مستوى اإلبتكار. •
 اإلحترافیة في مفھوم الفكرة.مدى  •
 درجة تأثیر الحل. •
 اإلستدامة المالیة. •
 .للشاباتفرص عمل وباألخص  ولیدإحتمالیة ت •
 البیئة.مدى تأثیر الفكرة على  •

 

 الجوائز الممنوحة
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وخالل أنشطة أسبوع     (JAIP)الصناعیة الزراعیةأريحا مدينة سیتم اإلعالن عن أفضل خمسة أفكار في كل من  •
 .2018إكسبوتك فلسطین التكنولوجي 

 دوالر أمريكي لكل من الفائزين الخمسة في المسابقة الرقمیة. 1000سیتم منح  •

وتطوير أفكارھم الى للسفر الى الیابان لجنة التقییم ئزين، سیتم اختیار ثالثة من قبل ومن بین المتقدمین الخمسة الفا •
 نماذج أولیة.

 آلیة التقديم

 13/8/2018عن الفكرة ھو  اولي الموعد النھائي لتقديم مقترح •

 الرابطالضغط على الطلب من خالل  يرجى إكمال •

 2958447/5‐02 التالي لمزيد من التفاصیل أو األسئلة حول المسابقة، يرجى التواصل مع: السیدة میغان طنوس على الرقم •
 . info@pita.psأو من خالل البريد اإللكتروني 

  
  
  
  
  
  
  
  


