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خادم الترطغظ الحرغفغظ
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ولغ السعث خاتإ السمع المطضغ
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الرئغج الفثري

افطغرة

تمضغظ المسآولغئ
المةامسغئ شغ الصطاسات
البقبئ لاتصغص اقجاثاطئ.

الرؤغئ

التعضمئ .. الامضغظ .. 
الاضاطض .. الحراضئ .. 

الحفاشغئ..

الصغط
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تمضغظ المسآولغئ
المةامسغئ شغ الصطاسات
البقبئ لاتصغص اقجاثاطئ.

الرؤغئ

التعضمئ .. الامضغظ .. 
الاضاطض .. الحراضئ .. 

الحفاشغئ..

الصغط
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افعثاف

طفععم المسآولغئ المةامسغئ
تأخغض

• تسجغج العسغ بالمسآولغئ المةامسغئ.
• المساعمئ شغ خغاغئ المفععم العذظغ.

السقصات بغظ الصطاسات البقبئ
تةسغر

• بظاء أدوات لطمسآولغئ المةامسغئ.
• تأعغض و تظمغئ طعارد بحرغئ طاثخخئ.

• إغةاد ظماذج صغادغئ شغ المسآولغئ المةامسغئ
   شغ الصطاسات البقبئ.

وطآازرة صداغا المسآولغئ المةامسغئ
تأغغث 

• المساعمئ شغ بظاء السغاجات الثاسمئ 
    لامضغظ المسآولغئ المةامسغئ.

• اجابمار ا�سقم لثثطئ المسآولغئ المةامسغئ.
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تنظــم جمعيــة المســؤولية المجتمعيــة هاكثــون المســؤولية المجتمعيــة   
بالتعــاون مــع شــركة تــك شــوب الســعودية ومنظمــة الملســت العالميــة للعلوم 

ــة. والتكنلوجي

ماهو الهاكثون:
هــو حــدث إلكترونــي تقنــي يجمــع المبتكريــن والتقنييــن ونخبــة مــن المطورين 

تحــت ســقف واحــد لتطويــر العمــل وتقديــم الحلــول اإلبداعية. 

يهدف الهاكثون:
إلــى تعزيــز ثقافــة االبتــكار والتقنيــة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة بطريقة 

إبداعيــة تواكــب رؤية المملكــة 2030.

الجدول الزمني:

 بدء استقبال 
طلبات المشاركين
2022/11/17-13

انطالق الهاكثون
2022/12/29-25

فرز المرشحين 
ومراسلتهم

2022/11/22-20

إعالن الفائزين 
وتكريم المشاركين

2022/12/29
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إلى ماذا يهدف هاكثون المسؤولية المجتمعية:

صناعــة خدمــات مميــزة لتطويــر  
قطــاع المســؤولية المجتمعيــة 

ابتــكار حلــول تقنيــة جديــدة في 
تطبيقــات الهواتــف الذكية

اســتقطاب العقــول الرائــدة فــي 
مجــال البرمجــة لتطويــر القطــاع

تبــادل الخبــرات بيــن المطوريــن 
لتقديــم أفضــل المخرجــات

مكان الهاكثون:
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مســارات التحــدي لهاكثــون المســؤولية المجتمعيــة لعمــل تطبيقات   
الهواتــف الذكيــة وذلــك لتقديــم مبــادرات مجتمعيــة إبتكاريــة وحلــول إبداعيــة 

تقنيــة فــي أهــم المجــاالت.

MISSIONالثالثالثانياألول

 المجال 
 اإلجتماعي

)جودة الحياة(

 المجال 
 البيئي 

)إعادة التدوير(

 المجال 
 اإلقتصادي 

)اقتصاد التعليم(



2022

10

 نصنع 
 األثر 

 المجتمعي 
 االبتكاري 

معًا

468 8 مشاريعمشارك ومشاركة
أشخاص لكل مشروع 

 المستهدفين طالب و طالبات الجامعات 
في المملكة العربية السعودية في التخصصات التقنية

جوائز هاكثون 
 

المسؤولية المجتمعية 2022
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 جوائز هاكثون 
 المسؤولية المجتمعية

2022 
الجائزة األولى

الجائزة الثانية

الجائزة الثالثة

ريال

ريال

ريال

15000
10000

5000
جوائز هاكثون 
 

المسؤولية المجتمعية 2022
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جدول هاكثون المسؤولية المجتمعية 2022

مواضيع هاكثون المسؤولية المجتمعية 2022األيام

االرشاد وتوليد األفكار - مهارات وتقنيات إدارة المشاريع اليوم األول
التسويق -  دراسة الجدوى للمشروع 

اساسيات – تجهيز البيئة – التخطيط CSS - HTML -  IONICاليوم الثاني

ربط التطبيق بقاعدة البيانات – ايجاد االخطاء واصلحها – إنشاء اليوم الثالث
GIT – PROVIDERS عناصر خاصة بك

 اجعل تطبيقك أجمل – جرب التطبيق – توجية والمتابعةاليوم الرابع
– تقديم االستشارات

 الختام وتقديم المشاريع اليوم الخامس
التكريم وتقديم الجوائز التذكارية للمشاركين
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فريق هاكثون المسؤولية المجتمعية 2022

فريق المدربين 

أ. فهد محمد المالكي
) اإلرشاد وتسويق – دراسة الجدوى (  1

م. إبراهيم الحفظي
) برمجة – إدارة التطبيقات (  2

م. عبدالعزيز البراهيم
) برمجة – تطبيقات الهايبرد (  3

م. ثامر الطعيمي 
) برمجة – تطبيقات الجوال (  4

فريق اإلدارين 

أ. بدر ناصر الصلحان
) التسويق – إدارة المشاريع (  1

أ. فلوة عناد العتيبي
) العالقات العامة (  2

أ. ميمونة الزامل
) العالقات العامة (  3

أ. فهد الدوسري
) العالقات العامة (  4

فريق المرشدين 

أ. فهد التويجري
) الصحة والتغذية – اإلدارة (  1

م. هند رحال
) البرمجة و الكيمياء – اإلدارة (  2

م. إبراهيم الصلحان
) البرمجة و التصنيع – اإلدارة (  3

م. سوسون المرزوق
) البرمجة و التصميم – اإلدارة (  4

فريق لجنة التحكيم 

د. أماني البريكان
) إدارة االبتكار والتميز - جامعة األميرة نورة ( 1

أ. بدر الصلحان
2 ) الرئيس التنفيذي لشركة تك شوب السعودية (

م. خالد الغبيش
خبير في المشاريع التقنية والبرمجية  3

خبير من الشريك االستراتيجي 4
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الجانب اإلعالمي و الدعائي:
هوليــود  وبســتايل  بطريقــة  اليوميــة  والتغطيــة  التوثيــق  ســيتم   •

والفيديــو.  للصــور  االحترافــي 
ــون  ــة للهكاث ــم خاص ــرة بتصامي ــة مبتك ــة احترافي ــل هوي ــيتم عم س  •

يوجــد فيهــا شــعار الراعــي الرســمي – نيــوم.

التغطية اإلعالمية:
التركيز على حسابات التواصل االجتماعي.  •

تويتر – االنستقرام – سناب شات.  •
التنسيق مع  مشاهير  التواصل االجتماعي.  •

تغطية من خالل الحسابات االعالمية المميزة.  •

المشاركين والمشاركات المستهدفين:
هــم طلبــة الجامعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال   •
المملكــة. مناطــق  جميــع  مــن  الجــوال  وتطبيقــات  والشــبكات  البرمجــة 

السكن والتنقل واإلعاشة:
ســيتم توفيــر ســكن فــي فنــدق مناســب بجــودة ممتــازة يشــمل ذلــك:   •

ــوك. ــة تب ــي مدين ــك ف ــح وذل ــل المري ــزة – التنق ــات الممي الوجب
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أهم مخرجات الهاكثون واألثر

ــة تســتخدم  ــة فــي المســؤولية المجتمعي ــة مشــاريع نوعي إخــراج ثماني  .1
ــوال. ــات الج ــا تطبيق فيه

تعزيز االبتكار و االستثمار في مجال المسؤولية المجتمعية.  .2

فتح الباب للمبرمجين لتطوير قطاع المسؤولية المجتمعية.  .3

مواكبــة رؤيــة المملكــة 2030 ومدينــة نيــوم بتعزيــز الــدور االجتماعــي   .4
والتقنــي.

ــل جــودة  ــوم مث ــة ني ــع هامــة لمدين ــط مخرجــات المشــاريع بمواضي رب  .5
الحيــات وإعــادة التدويــر واالقتصــاد التعليمــي.

ــن  ــة م ــر احترافي ــة بتطوي ــؤولية المجتمعي ــوق المس ــاج س ــة احتي تلبي  .6
خــالل اســتخدام التقنيــة والبرمجــة فــي هــذا القطــاع.
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فئات الرعاية هاكثون المسؤولية المجتمعية 2022

شريك رئيسيالمزايا
150,000 ريال

 شريك االستراتيجي
100,000 ريال

 شريك الداعم
75,000 ريال

درع للشركة الراعية من إدارة الجمعية
 تكريم الشركة الراعية بمنح شهادة 

الشكر والتقدير من الجمعية

وضع أسم الشركة الراعية على رأس قائمة الرعاة

إظهار أسم وشعار الشركة في إعالنات الهاكثون
 نشر أسم الراعي على قنوات التواصل 

االجتماعي الخاصة بالجمعية
 وضع شعار الشركة الراعية في التغطية 

اإلعالنية وجميع المطبوعات اإلعالنية
 إبراز شعار وأسم الشريك 

632ضمن منشورات الجمعية للهاكثون

 نشر ملف تعريفي بالراعي لمنسوبي 
وأعضاء الجمعية والتعريف بخدماتة

إعطاء الشركاء األولوية ضمن النشاطات المستقبلية

إضافة ركن أو جناح للراعي ضمن الهاكثون

52منح عضوية جمعية المسؤولية المجتمعية
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2022/12/29-25

الحرضاء


