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 7102برنامج ومسابقة الشركة لعام 
 

 

 العامة للمؤسسة التعليمية: التعليميات

  الجامعة/ الكليةلطلبة من قبل فتح باب التسجيل عن طريق ارسال دعوة عامة لجميع ا (1

     لطول مدة البرنامج والمسابقةيتم تحديد جهة او شخص في الكلية كمرجع عام للطالب لتنظيم التسجيل و التنسيق   (2

 ويكون الشريك الداخلي الرسمي إلنجاز عمان بالكلية.

 مشرف أكاديمي لكل شركة طالبية من قبل إدارة الجامعة/ الكلية  يجب وضع (3

 )في المرفق(إلعالن التسجيل إنجاز عمان بتوفير بروشور  تتكفل  (4

 المادة التعليمية للبرنامجتتكفل إنجاز عمان بتوفير  (5

 اخر موعد لتسجيل الطلبة نهاية شهر فبراير  (6
 بعد وضوح اعداد الطلبة المشاركين تتكفل الكلية بتوزيعهم في الشركات الطالبية (7

 راخر موعد لتكوين الشركات الطالبية نهاية شهر فبراي (8
 بعد اإلنتهاء من عملية التسجيلتحديد موعد مع انجاز عمان القامة اللقاء التعريفي يجب  (9

  يتم االتفاق مع كل كلية على اعداد الفرق التي ترغب ان تشارك بها في المسابقة مسبقا  (11
 

 

 :شروط التسجيل

وال يزيد سنة  16عن الطالب الذين يمثلون شركاتهم الطالبية في المسابقة المحلية ال يقل  عمريجب ان يكون  (1

 سنة 24عن 

 يسمح لجميع الجنسيات المشاركة في الشركات الطالبية  (2

 يجب ان يكون الطلبة مقيدين في نفس الجامعه او الكلية التي تتكون منها الشركة الطالبية  (3

 يسمح للطلبة الخريجين التسجيل في حالة اثبات قيدهم في الكلية اثناء فترة التسجيل للمسابقة  (4

 

 لشركات الطالبية:بال المتعلقةالقوانين 

 طالب  21وال يزيد عن  طالب 6 يجب ان ال يقل عدد الطالب في كل شركة عن  (1

 يفضل ان تتكون الشركة الطالبية من طالب وطالبات ( 2

 فريق إنجاز عمان ويجب من خاللة وضع كافة البيانات الخاصة بالطلبة المشاركينقبل سيتم أرسال رابط من  ( 3

 طرحها الشركة الطالبية للمسابقة مبتكرة وجديدة في السوق يجب أن تكون الفكرة التي ست( 4

على الفكرة من قبل فريق  يجب على الطلبة عرض الفكرة الخاصة بشركتهم لفريق إنجاز عمان وفي حالة الموافقه (5

  ن سيتمكن الطلبة من بدء العمل في شركتهم الطالبية إنجاز عما

 يكون هناك تقييم مبدئي للشركات الطالبية من قبل فريق إنجاز عمان قبل المرحلة الختامية للمسابقة س (6

 

 

 

 

 

 

 


