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جامعة بنها تدعو طالبها لإلشتتتتتبمسا قة تتتتتاق ة 
جائزة مصتتتتتتتتتم لبخدم ا  سلكدما  سل  وممة »

 «لخالب سلجامعا 

طار إطالق وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالالالالالالالالي اإلاارة جاالالالالالالالاب ة  ا  ة ج الالالالالالال  في إ
ا حلول إبداعية تطبي ات الخدجات الحكوجية لطالب الجاجعات، والتي تهدف إلى إيجا

جبتك ة في ججال تطبي ات الهواتف الذكية تضالالالالالالالالالالالالالالالمع تح ي  ل لة لوعية فى الخدجات 
الحكوجية فى ج الالالالالالالالال ، وتمكيع اللالالالالالالالالالباب جع الملالالالالالالالالالاركة فى تطو   العم  الحكوجى، 
وخاصالالالالالالالالالالالة طلبة الجاجعات وكل  بالملالالالالالالالالالالالاركة ج  وزارة التعلي، العالى والبح  العلمي، 

ب للملالالالاركة بتل  الماالالالاب ة، وتحو   أفكارد، اإلبداعي  تدعو  اجعة بنها أبنا ها الطال
إلى خدج  جلالالالالالالالالكالت المجتم ، والماالالالالالالالالادم  في تطو   الجهاز اياار  بالحكوجة في 

 .شتى ال طاعات

الجدي  بالذك  أن جعايي  الملالالالالالاركة فى الجا  ة تتضالالالالالمع أن تكون الملالالالالالاركة  ماعية 
أعضالالالالالالالاي، وأن يكون الطالب ج الالالالالالال  يع جلتح يع  8إلى  3جع خالل ف ق تضالالالالالالال، بيع 

بجاجعات جعت ف بها فى ج الالالالالالالالالالال ، فيما يمكع للجاجعة أن تت دف بق،   جع ف   ، وأن 
لغالالالة الع  يالالالة وجع ت، لغالالالات أخ  ، ي تبط التطبي  بالالالالخالالالدجالالالات الحكوجيالالالة وأن يتبنى ال

وتتطلب جع الملالالالالالالالالالالالالالالالاركيع إرفاق فيديو يلالالالالالالالالالالالالالالال ي التطبي  وفوا د ، و  جكان أ   اجعة 
الملالالالالالالالالالالالالالاركة فى ت دي، تطبي  جلالالالالالالالالالالالالالت   ج   اجعة أو  اجعات أخ  ، على أن تتولى 
إحدادا ت ديم ، و تعيع على الف    الملالالالالالالالالالالالالالالاركة بتطبي  واحد لك   طا  جع  طاعات 

مكع ايختيار جع بينها لتطو   خدجاتها عب  تطبي ات الهواتف الذكية، الجا  ة التى ي
 .،ما يتو ب على التطبي  أن يكون  يد التلغي  الكاج  أو كنموكج تج  بى
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دذ  المااب ة تنفيًذا لتو يهات ال يااة الاياسية بتلجي  اإلبدا  وايبتكار  إطالق تى قو 
تبلغ  يمة الجا  ة جليون ، 2030ة بيع اللالالالالالالالالباب الجاجعى، وتح ي ا إلسالالالالالالالالت اتيجية الدول

 . ني  ج  ة للف    الفا  ، إضافة إلى تك  ، ر اسي للجهة الحكوجية الل  كة

وتت، عملية ت يي، التطبي  الفا   بناًي على جواصالالالالالالالالالالالالالالفات التطبي  والتى تلالالالالالالالالالالالالالالم  تال  
 :جعايي ، دي

الكفالالاية والفعالالاليالالةس ل يالالاف جالالد  توفي  الو الالر وت ليل اإل  ايات على المتعالالاجالال   .1
 %40إللجاز المعاجالت، وجاالالالالالالالالالالالتو  تكاج  خدجات التطبي ، و م   دذا المعيار 

 .ليةجع النتيجة اإل ما
سالالهولة ايسالالتخدافس حي  ي ي، تج  ة الماالالتخدف و االالاطة ت الالمي، التطبي  والت الالف   .2

الاالالالاللع وتعدا لغات  وتكاجل  وجاالالالالتو  الدع، الفنى الذ  يوف  ، و م   دذا المعيار 
 .جع النتيجة اإل مالية 40%
 ايبتكارس حي  و  ي، جد  تمي  وف ااة التطبي  واحتمالية تك ار التج  ة، فضالالالالالالالالالالالالالاًل  .3

جع  %20عع عدا الجهات الحكوجية الملالالالالالالالالالاركة وشالالالالالالالالالمولية التطبي  والذ  يم   
 .النتيجة اإل مالية

 :لم  د جع المعلوجات عع التاجي  وش وط  ب  اي ز ارة جو   الجا  ة
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