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 :وصف املسابقة 
 

مهارات ريادة األعمال مشروع تنافس ي لتعزيز ك  "  "،، أطلقنا ألننا ندرك أن أبواب الرزق كثيرة

االنتاجية وثقافة العمل الحر، يسعى إلى توعيه وتنمية مهارات الطلبة وتحفيز املبدعين وتشجيعهم،  واملهارات

، وتهيئتهم لسوق العمل الحر. 
ً
 واستثماريا

ً
 وذلك لتمكين جيل واٍع ماليا

 

 أهداف املسابقة:

 إكساب الطلبة املهارات الالزمة لسوق العمل.  .1

  العمل الحر.ريادة األعمال و نشر ثقافة  .2

 تعزيز منظومة ريادة األعمال واالستثمار في التعليم.  .3

 تحفيز روح املبادرة والطموح لدى الطلبة.  .4

 توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلبة.  .5

 :     والتسجيل خ بداية املسابقةيتار 

                                هـ 11/1442/ 11

 : التسجيلخ نهاية يتار 

 هـ22/12/1442

 بدء التحكيم: 

 هـ . 22/12/1442
  

  املستهدفون:

)بنين/ بنات( في جميع املدارس الحكومية واألهلية  املتوسطة والثانويةستهدف املسابقة جميع طلبة املرحلة ت

 وبرامج التربية الخاصة واملدارس السعودية في الخارج.
 

 العامة: الضوابط

 الحكومية أو األهلية أو برامج التربية الخاصة. او املتوسطة املدارس الثانوية طلبةيشترط أن يكون املتقّدم من  .1

 أن تتضمن املشاركة فكرة مشروع قابل للتطبيق، أو تطوير فعلي ملشروع سابق. .2

 باإلمكان املشاركة في املسابقة بصفة فردية أو جماعية على أال يتجاوز عدد املشاركين ثالثة أعضاء.  .3

 وانتهاء مدة املشاركة في املسابقة.على جميع املشتركين االلتزام بمواعيد بدء  .4
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يتم استتتتتتتتتتتتتتبعاد جميع املشتتتتتتتتتتتتتار ات التي ال تتوافق مع أ  من ثتتتتتتتتتتتتتروط املستتتتتتتتتتتتتابقة، أو التي يتم ثبوت عدم انتما ها  .5

 لصاحب املشاركة.

 . Riyaadi.com في موقع رياد  حضور الدورات التدريبية التفاعلية للتدريب على أسس ريادة األعمال .6

 

 راحل املسابقة:م

: املرحلة األولية
ً
  :أوال

وتفعيلها ونشتتتتتتتتتتتتر ثقافتها ع ر حستتتتتتتتتتتتابات  املتوستتتتتتتتتتتتطة والثانوية تعميم املستتتتتتتتتتتتابقة على جميع مدارس إدارة التعليم .1

 . ساإلدارة واملدار 

 . Riyaadi.com رياد منصة لتسجيل في املسابقة من خالل لتوجيه الطالب والطالبات  .2

: املرحلة الثانية
ً
 :ثانيا

 .تحكيميةتشكيل لجنة وزارية  .1

 إعداد نموذج التحكيم وفق املعايير والشروط.  .2

 مشار ات إدارات التعليم وتحكيم  فرز  .3
ً
 .الفائزة املشار ات أفضلب والرفعإلكترونيا

 اإلعالن عن الفائزين في املنافسات على مستوى اململكة وتكريمهم. .4

 

 معايير التحكيم:

 بفرز وتحكيم املشار ات وتسمية الفائزين والفائزات وفق املعايير التالية: لجنة التقوم 

  .منطقية فكرة املشروع وعدم تكرارها 

 تحديد تفاصيل املشروع. 

  .االهتمام بت العمالء وقياس احتياجاتهم 

  .
ً
 امكانية التوسع والنمو للمشروع مستقبال

 .القدرة على تحديد املخاطر والتحديات 

  .القدرة على تحديد نقاط الضعف 

 .القدرة على استثمار نقاط القوة 
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 الجوائز:  

  ل مرحلة دراسية عشرة فائزين منريال ( مائة ألف ريال موزعة على  100.000مجموع الجوائز )     -

 نات( . ) بنين / ب) متوسطة/ ثانوية( 

 .باإلضافة للجائزة تقديرثهادة  الفائزيمنح  -

 ثهادة مشاركة.يمنح املشارك  -

 نقاط في منصة رياد .  املشاركيمنح للطالب  -

 
 

 مجاالت املنافسة:

 مشاريع مقترحة املجال م

 برامج تقنية ، برمجة، تطبيقات التقنية والحاسوب والهواتف الذكية 1

 بطاقات وثيمات , مونتاج , دعاية وإعالن تصوير ضوئي , التصاميم الفنية والتقنية 2

 منتجات غذائية , تجهيز حفالت , صناعة وتجميل حلويات صناعات غذائية 3

 الخامات واملستهلكات , الهدايا واملجسماتتدوير نجارة وزخرفة ,  والحرفيةاألعمال اليدوية  4

 عطورات , مجوهرات , أحذية وحقائب خطوط انتاج محلية 5

 تجارة الكترونية , تنظيم حفالت متنوعة مشاريع 6

 


