
 

 

 معالى رعاية تحت

 رئيس الجامعة –الدكتور/ شادن معاوية  األستاذ السيد 

نائب رئيس الجامعة   –الدكتور/ خالد جعفر    األستاذ  و معالى السيد

 لشئون البيئة و خدمة المجتمع  

 يتشرف مكتب تايكو جامعة مدينة السادات باإلعالن عن مسابقة 

 

 "Change Makers 2023صناع التغيير " 

 صندوق رعاية المبتكرين والنوابغوالذي ينظمهما 

هي مسابقة تستهدف إلى دعم المبادرات المقدمة   Change Makers 2023مسابقة صناع التغيير  

من األندية واألسر الطالبية والتي تستهدف سد احتياجات وحل مشكالت مجتمعية. إذا كان لديك  

المصري وذات  المجتمع  احتياجات  نابعة من  المحلية بمجتمع جامعتك    مبادرة  البيئة  عائد على 

وتتبع أحد األندية الطالبية، فاآلن لديك  ٢٠٣٠بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر  

رعاية   صندوق  خالل  من  اطالقها  المقرر  التغيير  صناع  مسابقة  في  معنا  لالشتراك  الفرصة 



او مشروعك لخدمة مجتمعك. و سوف    المبتكرين والنوابغ لنساعدك لتحقيق حلمك وتنفيذ فكرتك 

و جلسات توجيه و ارشاد خالل فترة البرنامج    متعددةعلي برامج تدريبيه   الطالبية تحصل الفرق 

 لتطوير المشروع. 

 بالمسابقة  االشتراكشروط  

 أن يكون الفريق المتقدم مقيد رسمياً بأحد الجامعات المصرية.  .1

 طالب. 8وال يزيد عن  طالب على األقل  3أن يتكون الفريق من  .2

 ان يكون جميع أعضاء الفريق الطالبي مصريين الجنسية .3

أن يتضمن الخطاب الرسمي للترشيح وجود مشرف من اعضاء هيئة التدريس بنفس الكلية  .4

 التابع لها الفريق. 

 قبل. كان الفريق قد خاض مسابقات محليه أو دوليه من  إذاسيكون عامالً إضافياً  .5

االلكترونية للمشروع المقدم والمرفوعة على منصة المسابقة على  يراعى احتواء النسخ   .6

الفئة    + الفكرة  تطبيق  من  العائد   + المشروع  لفكرة  دقيق  وصف  التالية:  المعلومات 

من  المتوقعة  المخرجات/النتائج   + التنفيذ  المشروع + خطوات  من  المستهدفة/المستفيدة 

لتنفي التقديرية المطلوبة  التنفيذ إن وجدوا + المشروع + الميزانية  ذ المشروع + شركاء 

عدم   يراعى  له.  االستدامة  وخطة  المشروع  يحققها  التي  المستدامة  التنمية  هدف/أهداف 

 . PDFs and Videos are highly requiredدقائق.   3تخطي مدة الفيديو 

ات  أن يقوم قائد الفريق بإنشاء حساب له على منصة المسابقة للتسجيل بها ورفع كافة بيان .7

بريده  ومتابعة  المقدم  بالمشروع  الخاصة  االلكترونية  الملفات  وكذلك  فريقه  أعضاء 

االلكتروني بصفة دورية خالل مراحل المسابقة لتلقّي الرسائل االلكترونية واإلشعارات  

 الواردة اليه من اللجنة المنظمة للمسابقة وإخطار جميع أعضاء فريقه بها. 

ألف جنيه، على    40على المشروع المقترح ال تتجاوز الـ    أن يتقدم الفريق بموازنة للصرف .8

المختلفة   الصرف  وأغراض  بنود  بها  موضحاً  يكون  أي   وأالأن  على  الموازنة  تشتمل 

أساسية   مكونات  شراء  في  المادي  الدعم  صرف  يتم  أن  يجب  لألفراد،  مالية  مكافآت 

عاية أو تي شيرت أو ما  للمشروع أو للتدريب و ال يتضمن موازنة المشروع بنود مالية للد 

شابه وال يمنع ذلك أن يحصل الفريق على تمويل إضافي من جامعته أو أي جهة أخرى  

 لتنفيذ المشروع شريطة أن يتم توضيح ذلك بالموازنة المقدمة.

 



 معايير التقييم النهائي للمشروع 

 مالئمة عنوان المبادرة وارتباطها بالفكرة المقدمة.  .1

 اإلبداع والتميز في عرض الفكرة وقابليتها للتقويم. .2

 جدوى ومدى فعالية الفكرة المقدمة. .3

 االستقصائية  الدراسةودة ج .4

 تميز المبادرة/الفكرة عن االفكار الموجودة حاليا. .5

 وصف المشكلة التي تتناولها المبادرة وصف حقيقي ودقيق. .6

 وضوح الفئة المستهدفة/المستفيدة من المباردة. .7

 أو الخرائط الواردة في الفكرة ووضوح وصفها.  والرسومضوح الصور  مدى و .8

 وصف طريقة الحل وخطوات التنفيذ بشكل واضح ومفصل. .9

 مدى ارتباط الحلول المقدمة بحل المشكلة المعروضة.  .10

 مدى واقعية الحلول المقدمة وقابليتها للتنفيذ. .11

 المبادرة.تحديد الصعوبات/التحديات خالل فترة تنفيذ  .12

 عرض المسابقات التي شارك بها الفريق بفكرته محليا سابقا.  .13

 عرض المراكز التي حصل عليها الفريق اثناء مشاركته في المسابقات المحلية.  .14

 إمكانية االستدامة والتوسع في تنفيذ الفكرة. .15

 إمكانية قياس االثر المجتمعي بعد التنفيذ. .16

 رة المقدمة على صفحات التواصل االجتماعي.عدد التفاعالت على فيديو الفكرة/المباد  .17

 

 الجوائز المقدمة 

ألف جنيه    40في المسابقه علي دعم مادي يصل إلي    لالشتراك  المؤهلةحصول الفرق   .1

 للفريق 

 ألف جنيه.  200تقدم للفائزين يتجاوز إجماليها مبلغ   الماليةعدد من الجوائز  .2

 - المسابقة: في  واالشتراكلمزيد من التفاصيل  
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