
تكور" ةقباسم قالطإ دهشي "23بيل" رمتؤم
عومجمب "دوالك اباب يلع" نوثاكاهو "لويف
لاير نييالم 6 زئاوج

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA,

February 1, 2023 /EINPresswire.com/ --

يملاعلا «23 بيل» رمتؤم نلعأ

9 - 6 ةرتفلا لالخ هتماقإ عمزملا

ضايرلا ةهجاوب لبقملا رياربف

قالطإ نع ،تارمتؤملاو ضراعملل

يلع" نوثاكاهو "لويف تكور" ةقباسم

6 ىلإ لصت ةيدقن زئاوجب "دوالك اباب

زيفحتل ةوطخ يف ،لاير نييالم

عيراشملا زاربإو ةئشانلا تاكرشلا

ءانبو ريوطت يف ماهسإلاو ةيدايرلا

تايدحتلا جلاعت ةركتبم لولح

.ةينقتلا

ةرازو نم ميظنتب 23 بيل رمتؤم يتأيو

،تامولعملا ةينقتو تالاصتالا

يدوعسلا داحتالا عم نواعتلاب

ةجمربلاو يناربيسلا نمألل

ةكراشمب ،فلاحت ةكرشو ، زنوردلاو

،ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا ىربك

ثيح ،تالاصتالاو ةينقتلا تاكرشو

عملأ نم ةعومجم ةكلمملا فيضتست

،نيرمثتسملاو نيركتبملا

نم ةمادتسملا تاينقتلاب نيمتهملاو

.ملاعلا ءاحنأ عيمج

ةموعدملا "لويف تكور" ةقباسم فدهتو

تاكرشلا معد ىلإ ،كسم ةسسؤمو NTDP تامولعملا ةينقت ةيمنتل ينطولا جمانربلا نم

جلاعت ةركتبم لولح ءانبو ريوطت يف ماهسإلاو ةيدايرلا عيراشملا زاربإو ةئشانلا

نم ةدحاو نوكتل ةصرف ىلع لوصحلل ةيملاع ةئشان ةكرش 90 سفانتتس ثيح ،ةينقتلا تايدحتلا

.ميكحت ةنجل مامأ اهضرعل اهرايتخا متي ةئشان ةكرش 15

ىلع ةئشانلا تاكرشلل زئاوجلا مسقنتو ،لاير نييالم 4 غلبت ةيدقن زئاوج ةقباسملا مدقتو

http://www.einpresswire.com


فلأ 250 اهردق غلابلاو ةسفانم ةكرش زربأو ىوقأل بهذتس يتلاو بيل ةزئاج لمشتو تائف 6

تاذ ةئشان ةكرش لضفأ حلاص نم نوكتس يتلاو رالود فلأ 150 دعاصلا مجنلا ةزئاجو ،رالود

ةكرش لضفأل اهصيصخت ىرج يتلاو رالود فلأ 150 اهتميقو سكيرتايفأ ةزئاجو ،ىوقأ ةيادب

ةكرش لضفأل صصختس يتلاو ةيناسنإلا لجأ نم ةينقتلا ةزئاجو ،ةيئاسن ةدايقب ةعدبم ةئشان

ءاكذلاو ةديدج قافآ وحن يتزئاجو ،رالود فلأ 150 ةميقب ةيناسنإلا مدخت ةئشان

لاجم يف لمعت ةئشان ةكرش لضفأب ىلوألا ىنعُتو ،رالود فلأ 300 امهتميق غلبتو يعانطصالا

يف ةدئار لولح مدقت ةئشان ةكرش لضفأ بيصن نم ةيناثلا نوكتس اميف ،3 بيولاو سريفاتيملا

.يعانطصالا ءاكذلا لاجم

يذلاو ةكلمملا يف ةيباحسلا تاينقتلا زيزعت ىلإ "دوالك اباب يلع" نوثاكاه فدهي امك

متيس يتلاو ةعونتملا تايدحتلا نم ددع ربع ،STC ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش هاعرت

نييلحملا نيفرتحملاو ،ةاوهلا اهلالخ نم ًافدهتسم ،رمتؤملا ةقالطنا ليبق اهتماقإ

تامدخلا ،ةيموكحلا ،ةيحصلاو ةيميلعتلا تاينقتلا لمشت ةفلتخم تاراسمب نييملاعلاو

نويلم 2 ـلا اهزئاوج غلبت يتلاو ،يعانطصالا ءاكذلاو ةينورتكلإلا ةراجتلا ،ةيتسجوللا

:يلاتلا طبارلا ةرايزب ةقباسملا يف ليجستلا نكميو ،لاير

https://alibabacloud.sa/leap/hackathon
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