
 في الصين يينجامعلالدولية لالبتكار وريادة األعمال ل"اإلنترنت بلس" مسابقة دعوة الدورة الثامنة من 

 

مدة ل األعمال للجامعيين في الصينمسابقة "اإلنترنت بلس" الدولية لالبتكار وريادة ، أقيمت بنجاح 5102منذ إطالقها في عام 

في خمس  إقليمدولة و 050مليون جامعي من  52.66مليون فريق و  3.16سبع دورات. وشارك في المسابقة ما مجموعه 

، سنستضيف المسابقة الثامنة. وندعو بصدق 5155القارات، وأصبحت أكبر مسابقة عالمية لالبتكار وريادة األعمال. وفي عام 

يزين في االبتكار وريادة األعمال من جميع أنحاء العالم للمشاركة بنشاط، وتحقيق حلم االبتكار وريادة األعمال، الشباب المتم

 وخلق مستقبل أفضل للعالم.

 شروط المشاركة. أوال

. يمكن للمشاريع المشاركة تلبية بشكل وثيق االحتياجات االجتماعية، وتدريب المنتجات الجديدة واألشكال الجديدة والنماذج 0

والزراعة والصحة والطاقة وحماية البيئة والصناعات االستراتيجية  التصنيعالجديدة، وتعزيز التحول واالرتقاء في قطاعات 

مويل وحياة والت التعليم والرعاية الطبية والنقللتكامل المتعمق بين التكنولوجيا الرقمية وبين االناشئة وما إلى ذلك، وتعزيز 

لمعرفة أنواع المشاريع المحددة، يرجى استشارة الجامعات الصينية المدعوة أو وما إلى ذلك. و النشر الثقافي المستهلك و

 المشاركين للمسابقة.في الخارج المنظمين 

المشاريع المشاركة الطاقة اإليجابية وأن تكون حقيقية وصحية وقانونية وأال تحتوي على أي محتوى يخالف  نشرأن ت ينبغي. 5

وينبغي القوانين واألنظمة. 



خرج طالبًا جامعيًا مبتدئًا تطالبًا جامعيًا أو ، أو جامعةطالبًا جامعيًا مبتدئًا في  طالبًا جامعيًا أو للمؤسسة المشاركة، ويجب أن يكون

 سنوات. 2في غضون 

سنوات  6أكثر من وأنواع التسجيل األخرى تكون مدة تسجيل المشاريع المشاركة في الصناعة والتجارة . مجموعة النمو. 6

ويجب أن المشاركة،  للشركةهو مسؤول المشروع والممثل القانوني  المقدم(. يجب أن يكون 5108مارس  0 يوم )مسجلة قبل

 سنوات. 2يكون طالبًا جامعيًا أو طالبًا جامعيًا مبتدئًا في جامعة، أو طالبًا جامعيًا أو طالبًا جامعيًا مبتدئًا تخرج في غضون 

 

 )الثاني( طالب الدراسات العليا 

لم يتم و. المجموعة اإلبداعية. تتمتع المشاريع المشاركة بإبداع أفضل والنموذج األصلي للمنتج أو نموذج الخدمة أكثر تشكياًل، 0

. يجب أن يكون المقدم هو مسؤول المشروع و 5155أبريل  9يوم  االنتهاء من التسجيالت الصناعية والتجارية المختلفة قبل

ويجب أن يكونوا أعضاء المشروع طالب دراسات عليا أو طالب جامعيين أو طالب جامعيين  طالب دراسات عليا في جامعة،

 مبتدئين في جامعة.

من  أقل تكون مدة تسجيل المشاريع المشاركة في الصناعة والتجارة وأنواع التسجيل األخرى. مجموعة ريادة األعمال المبكرة. 5

يكون المقدم هو الشخص المسؤول عن المشروع والممثل القانوني (. يجب أن 5108مارس  0سنوات )مسجلة في وبعد  6

 سنوات. 2للمؤسسة المشاركة، ويجب أن يكون طالب دراسات عليا في جامعة، أو طالب دراسات عليا تخرج في غضون 

 سنوات 6 تكون مدة تسجيل المشاريع المشاركة في الصناعة والتجارة وأنواع التسجيل األخرى أكثر من. مجموعة النمو. 6

(. يجب أن يكون المقدم هو مسؤول المشروع والممثل القانوني للشركة المشاركة، ويجب أن 5108مارس  0)مسجلة قبل يوم 

 سنوات. 2يكون طالب دراسات عليا في جامعة، أو طالب دراسات عليا تخرج في غضون 

 . ترتيب المسابقةاثالث

لمسار الرئيسي للتعليم العالي لهذه المسابقة، وسيتم الحكم عليها وتصنيفها في ستشارك المشاريع الدولية المشاركة في مسابقة ا

نفس المجال مع المشاريع المشاركة من مناطق البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان في الصين في المسار الرئيسي 

ظم اللجنة في الموقع، ستن والمسابقةعبر اإلنترنت  ييمالتقللتعليم العالي. وفقًا للمراحل الثالث المتمثلة في مراجعة األهلية و

 المنظمة للمسابقة المسابقة بشكل موحد.

حول نقاط التقييم الرئيسية المتضمنة في قواعد التقييم، ستقوم اللجنة  (.2222يوليو  11يوم  –يوليو  11. مراجعة األهلية )يوم 1

 المنظمة للمسابقة بمراجعة أهلية واكتمال المواد الخاصة بالمشاريع الدولية المسجلة.

يتم إجراء جوالت متعددة من التقييم عبر اإلنترنت  (.2222أغسطس  11يوم  -أغسطس  1عبر اإلنترنت )يوم  التقييم. 2

 شاريع التي اجتازت مراجعة األهلية، والجولة األخيرة هي التقييم النهائي عبر اإلنترنت.للم

 لموقعفي اعبر اإلنترنت في المسابقة  التقييم النهائيستشارك المشاريع الفائزة في  (.2222)أكتوبر المسابقة في الموقع . 1

مستقًرا وكانت الرحالت الدولية طبيعية، فستقدم  08-باء كوفيد وفي ذلك الوقت، إذا كان الوضع العالمي لولنهائيات المسابقة. 

ذهابًا وإيابًا، الدرجة االقتصادية فقط( والطعام المحلي تذاكر الطيران )مشارك  5-0لـ الدوليسفر الاللجنة المنظمة للمسابقة نفقات 

إذا كانت المشاركة في الموقع غير ممكنة، فسيتم وفي الموقع.  المسابقة نهائياتيق مشارك في فرلكل  المسابقةواإلقامة أثناء 

 إجراء مراجعة الدفاع للنهائيات في شكل عرض ترويجي عبر اإلنترنت.

 . اعداد الجوائزارابع

مشروًعا منها للمشاركة في  021مشروع مشارك دولي للتقييم النهائي عبر اإلنترنت، ويتم اختيار  211يتم اختيار إجمالي 

مشروع أخر بالجوائز  011مشروًعا للفوز بالجوائز الذهبية، ويفوز  21ي الموقع؛ ومن بينها، يتم اختيار نهائيات المسابقة ف

مشروع أخر يشارك في التقييم النهائي عبر اإلنترنت ولكنها يفشل في مشاركة في نهائيات المسابقة في  621الفضية، ويفوز 

 الموقع بالجوائز البرونزية.

يمكن للمشاركين الدوليين الذين يتقدمون إلى مسابقة واريع الفائزة من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة. سيتم منح الشهادات للمش

 البطولة الحصول على مكافآت نقدية مقابلة وفقًا لنتائج المسابقة.

 ى الخمسةتصر عللالبتكار وريادة األعمال" )يق المدرب المتميز"على لقب الذهبية  وائزبالجتفوز  التي المشاريع مدربويحصل 

 " للمنظمين المشاركين.ةالدولي عيرامشالم ينظتاألوائل(، وسيتم إنشاء "جائزة 

 للمشاركة . التسجيلاخامس

 روادل تشجيع الرابطة العالميةالرسمي لجمعية  اإللكتروني. للمشاريع المشاركة الدولية، يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع 0

( للتسجيل وتقديم مواد التسجيل. وموعد فتح /https://www.pilcchina.orgلكتروني: اإل ( )الموقعPILC) ياالبتكار الشباب



 5155يوليو  02يوم  54:11بتوقيت بكين، والموعد النهائي هو الساعة  5155يونيو  0يوم  1:11نظام التسجيل هو الساعة 

 بتوقيت بكين.

أو  Word بتنسيقاختيار ما إذا كنت تريد تقديم خطة عمل  مكن، ويPPT دم المشاريع المشاركة خطة عمل بتنسيق. يجب أن تق5

 وتحميلها. PDFلتسهيل المراجعة، يرجى تحويل خطة العمل المقدمة إلى تنسيق وفيديو مدته دقيقة واحدة كمواد مساعدة. 

هادة الشحالة الطالب و شهادةلمسابقة، يجب على جميع أعضاء الفريق المشاركين تقديم المشاركة في اأهلية . من أجل مراجعة 6

ملء معلومات المدرب في نظام  ذو المدربق ييجب على الفرواألكاديمية أو شهادة المساهمة قبل الموعد النهائي للتسجيل. 

 التسجيل في نفس الوقت.

غات حاجة إلى ل. من حيث المبدأ، تكون جميع مواد االشتراك والدفاعات في الموقع باللغة الصينية أو اإلنجليزية، وإذا كنت ب4

 أخرى، فيرجى االتصال باللجنة المنظمة للمسابقة.

 المراجعة. قواعد اسادس

اإللكتروني ( أو الموقع https://cy.ncss.cn" )يينلجامعل ريادة األعمال اتخدموطنية ليرجى تسجيل الدخول إلى "شبكة 

( )الموقع االلكتروني: PILC) الرسمي لجمعية تشجيع الرابطة العالمية لرواد االبتكار الشبابي

https://www.pilcchina.org/ والمزيد من اإليضاحات لهذه المسابقة والمزيد من التفاصيل. المراجعة( لمعرفة قواعد 

 األخرىالتعليمات . اسابع

ريادة الصينية الدولية الثامنة لالبتكار و لمسابقةلينتمي حق التفسير النهائي للبنود الواردة في هذا الملحق إلى اللجنة المنظمة 

 ".اإلنترنت بلساألعمال لطالب الجامعات "

 . معلومات االتصالاثامن

 (PILC) جمعية تشجيع الرابطة العالمية لرواد االبتكار الشبابي، جشي. فان 0

 13581973690-0086الهاتف: 

 info@pilcchina.orgالبريد اإللكتروني: 

 مركز تيليوسين الدولي للرياضة والثقافة، حي تشاويانغ، بكين ،59العنوان: المبنى 

 011010الرمز البريدي: 

 او هاو، مركز الخدمة الطالبية وتطوير الجودة التابع لوزارة التربية والتعليم الصينيةخ. 5

 68352311-10-0086الهاتف: 

 jybdcw@chsi.com.cnالبريد اإللكتروني: 

 ، حي شيتشنغ، بكينجيمون واي، شارع شي09ماو، رقم ، مبنى جين6سي  برجالعنوان: 

 011144الرمز البريدي: 

 تشونغتشينغجامعة تشاو وان سو، مكتب التعاون والتبادل الدولي ل. 6

 65102100-23-0086هاتف: ال

 ieci@cqu.edu.cnالبريد اإللكتروني: 

 شازينغ، حي شابينغبا، مدينة تشونغتشينغ ، شارع014العنوان: رقم 

 وزارة التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية، التعليم العالي دارةتشو جيان لين، المكتب العام إل. 4

 66097850-10-0086الهاتف: 

 internetplus@moe.edu.cnالبريد اإللكتروني: 

 حي شيتشنغ، بكين  ،داموتسانج، 61العنوان: رقم 

 011903الرمز البريدي: 

 

  الدولية لالبتكار وريادة األعمال للجامعيين في الصين"اإلنترنت بلس" لمسابقة  التنظيماللجنة 

 2222أبريل  22يوم 

 

 


