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 مسابقة التجارة اإللكترونیة لطلبة المرحلة الثانویة (ألفضل مشروع إلكتروني)

 نبذة عن المسابقة

األعمال والسیما بمجال التجارة  الواعدة وریادةھي مسابقة تشجیعیة لطلبة المرحلة الثانویة لتھیئتھم بمتطلبات سوق العمل 
اإللكترونیة في مختلف تطبیقاتھا المتنوعة والتي تشمل: التعلیم، والصحة، والسیاحة، والتسوق وغیرھا، إلى جانب تحفیز الطلبة 

لتجاریة من مھاراتھم اإلبداعیة في مجال المشاریع اإللكترونیة وكیفیة نقلھا إلى العالم الحقیقي لألعمال ا على تنمیةالخریجین 
 خالل تقدیم الدعم والمساندة ألفضل المشاریع اإللكترونیة المشاركة.

 أھداف المسابقة

 حث الشباب على مواكبة آخر التطورات التكنولوجیة والعالمیة بمجال تطبیقات التجارة اإللكترونیة. •
 لكترونیة وتكنولوجیا المعلومات.تھیئة الخریجین من طلبة المرحلة الثانویة لمتطلبات سوق العمل بمجال التجارة اإل •
 .إعداد أجیال من رواد األعمال ضمن بیئة تجاریة تنافسیة •
 تشجیع روح االبتكار واإلبداع لدى الشباب البحریني بمجال تطبیقات التجارة اإللكترونیة. •
 تبني األفكار المتمیزة ودعم المبادرات المحلیة بھذا المجال إن أمكن. •

نیة المشاركةفئات المشاریع اإللكترو  

 یمكن تقدیم المشاریع اإللكترونیة ضمن تطبیقات التجارة اإللكترونیة التالیة:

 الحكومة اإللكترونیة •
 التعلیم اإللكتروني •
 السیاحة اإللكترونیة  •
 التسوق اإللكتروني •
 الثقافة اإللكترونیة •

 التسویق اإللكتروني •
 اإلعالم اإللكتروني •
 التواصل اإللكتروني •
 اإللكترونیةالصحة  •
 وغیرھا من تطبیقات التجارة اإللكترونیة •

 اشتراطات المشاركة

 أن یكون الطالب من المرحلة الثانویة من مدارس حكومیة أو خاصة. •
 كحد أقصى مع تحدید قائد للفریق. إثنانعدد األعضاء المشاركین بكل مشروع  •
 مجالین مختلفین كحد أقصى یمثل المدرسة.یحق للمدرسة المشاركة بتقدیم مشروعین إلكترونیین في  •
أن تكون المشاریع اإللكترونیة المشاركة ضمن تطبیقات التجارة اإللكترونیة بمملكة البحرین (لمزید من التفاصیل عن  •

 )2018بالتجارة اإللكترونیة للطلبة  التوعیة بلتحمیل كتی اضغط ھناالتطبیقات 
 أن تكون المشاریع المقدمة تحتوي على أفكار جدیدة ومبتكرة وقابلة للتطبیق. •
إعداد عرض تقدیمي للمشاریع المشاركة أو نموذج حي إذا توفر حسب متطلبات المشروع وذلك لعرضھا خالل المعرض  •

 المصغر الذي سیقام عل ھامش الملتقى.
 ضمن العرض على مقاطع فیدیو مرئیة.یت أال •
 لن تقبل أي مشاریع إلكترونیة یتم نسخھا من شبكة اإلنترنت. •

 

 

 

 

http://www.moic.gov.bh/ar/MediaCenter/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%202018.pdf
http://www.moic.gov.bh/ar/MediaCenter/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9%202018.pdf
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 طریقة التسجیل

 تسجیل أسماء الطلبة المشاركین ضمن الفریق الواحد الذي یمثل المدرسة المشاركة. •
 أن یتم تقدیم المشاریع اإللكترونیة المشاركة عبر الموقع اإللكتروني للمسابقة ضمن نموذج العمل المعد.  •
) من التطبیقات المساندة وتصمیم المواقع اإللكترونیة ووصلة الموقع اإللكتروني إن وجدت screenshotsإرفاق صور ( •

 ضمن ملحق الشرائح االختیاریة في نموذج العرض. 
عبر  2020 فبرایر 27إلى  2019 أكتوبر 1 تاریخمشاریع اإللكترونیة المشاركة في الفترة الزمنیة المحددة من إرسال ال •

 الموقع اإللكتروني.
 كأفضل مشروع إلكتروني بالمراكز الثالثة. سیتم اإلعالن عن الفائزین وتكریمھم خالل الملتقى •
 المعرض المصغر المصاحب للملتقى.وسیتم اختیار أفضل األعمال المشاركة لعرضھا في  •

 

 

 

 

 

 

 

 


