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ً
ً
تأكيدا على أهمية املحتوى الرقمي في بناء مجتمع املعلومات واملعرفة ،وسعععيا لاس ع اض في و ععع
اسع ععجياتيجية ولنية لل و بصع ععناعة املحتوى الرقمي العرهم فيع ع ا في بناء اقتصع ععا املعرفة في
ً
مختلف القطعاععات ،وعمال بتوص ع ع ع عيعات امل تمر ال عا م لص ع ع ع عنعاععة املحتوى الرقمي العرهم العي
نظمته الجامعة االفجيا ع ع ععية اليع ع ععو ة في مش ع ع ع  -أيلول  ،2018تطل الجامعة االفجيا ع ع ععية
اليو ة:

مسابقة املحتوى الرقمي العربي لعام 2019
وتتضمن املحاو التالية:
التعليم والثقافة ،السياحة واإلعالم ،االقتصاد واألعمال ،الخدمات املجتمعية

الشرائح املستهدفة




ً
فيععتفد امليععابقة وا األعمال الشععبا وخر جي الجامعات واملعاھد ممن لديفا أفكا ا
وتطبيقات مبتكرة فياھا في تطو ر املحتوى الرقمي العرهم.
تكون املشع ع ع ععا كة من قب األفرا أو املجموعات  5_2عضع ع ع ععو في الور ع ،تجياو أعما ها
بين 35-18ع عاض.

أهداف املسابقة:
ً
تفد امليابقة إلى إثراء املحتوى الرقمي العرهم ،وتحديدا صناعة هيا املحتوى بك مقوماته
من خالل:











ً
ً
ً
اال تقاء بميتوى املحتوى الرقمي العرهم محليا وعربيا وعامليا.
عا اللغة العربية على الشابكة.
توس ع ع ععيع ا رة عا املحتوى الرقمي العرهم وتحويز ھيه الص ع ع ععناعة على ص ع ع عععيد األفرا
وامل سيات واملنظمات.
فشع ع ععجيع خر جي الجامعات و وا األعمال الشع ع ععبا للعم في صع ع ععناعة املحتوى الرقمي
العرهم.
توعي مشا يع املحتوى الرقمي العرهم في حا نات األعمال.
الوصع ع ععول إلى ميع ع ععتوى متقدض في مجال اس ع ع ع ما التطبيقات ونظا املعلومات والتقانات
الحدي ة لتعز ز هيا املحتوى.
إتاحة الورصععة السععتعرا األفكا االبتكا ة ومفا ات تنظيا املشععا يع و ا ة األعمال في
ألر حوا ة علمية.

مراحل املسابقة:
تجر اس ععة وتقييا املش ععا يع من قب لجان تحكيا متخصع عص ععة وف منظومة معاييي تو ععع
من قب اللجنة العلمية للميابقة.
تخو املشا يع ثالث مراح خالل مشا كت ا في امليابقة:
 .1مرحلة تقديم املشروع :يتا تقديا للب املشا كة في امليابقة وف استما ة فسجي يعلن
ع ا على موقع الجامعة ووسععا التواصع االعتمالي ال اصععة ا ،و نتهي تقديا الطلبات
في منتصع ععف الش ع ع ر ال ام  ،وفعلن املشع ععا يع املرمع ععحة للمرحلة ال انية في بداية الش ع ع ر
اليا س.
 .2مرحلة التدريب وتطويراملش ا ااار  :تحص ع ع املش ع ععا يع التي تحظى بموافقة اللجنة العلمية
على تععد ععب نولي مك ف ملععدة أسع ع ع ععبو في مجععال ععا ة األعمععال ،لتتععا ع من عععدهععا تطو ر
املش ععا يع بف ع عرا مر ععدين من القطا األ ا يمي وقطا األعمال ،وتنتهي هيه املرحلة في
ن اية الش ر العا ر.
 .3مرحلة تسليم املشار والتقييم النهائي :يتا فيليا املشا يع ال ا ية وإعراء مقابالت مع
الورق املتنافية لتقييم ا وف املعاييي املحد ة من قب اللجان العلمية.
فعلن أس ع ع ععماء املش ع ع ععا يع الوا زة خالل احتوال خاص يه املناس ع ع ععبة على التواال مع احتواالت
اليوض العاملم للغة العربية في  18انون األول .2019

الجامعة االفتراضية السورية:
عامعة سععو ة حكومية أس عيععب بموعب املرسععوض ال شععري ي قا  25لعاض  ،2002د توفيي
منظومة فعليا وتد ب وبحث حدي ة في املجال األ ا يمي واملنهي باسع ع ع ععتخداض تقانات املعلومات
واالتص ع ععاالت ونظا التعلا عن عد ،بما تمكن املتعلا واملتد من االنخراط الوعال واملبا ع ععر
في سع ع ع ععوق العم ع ي تطو ر م ا اته ومعا فه في مجاالت متنوعة حدي ة متال مة مع احتياعات
وتطو االقتص ععا املحلي واإلقليمي وتنامم اس ععتخداض الش ععبكة الدولية في النش ععالات واألعمال
ً
ً
ً
محليا ،إقليميا و وليا.

لمزيد من المعلومات حول مسابقة المحتوى الرقمي العربي بإمكانكم مراجعة:
الموقع االلكتروني للجامعة االفتراضية السوريةwww.svuonline.org :
صفحة مسابقة المحتوى الرقميhttps://acnc.svuonline.org/ar/svu-dac :
صفحة مسابقة المحتوى الرقمي على (https://www.facebook.com/SVUDAC/ :)Facebook

