
تحدي نون

متطلبات الحل وطريقة تقديم المشاركة بشكل مثالي



التحدي

تحدي نون

لنهائية االلوجستية الخدمات تأتي اإللكترونية، التجارة نطاق توسيع سبيل في 

إعـادة في مالء العرغبة تلبية ذلك ويتضمن اإللكترونية، المتاجر لدى تنافسية كميزة 

طق المنالجميع الوصول آليات لتحسين باإلضافة سـريـع نـحـو عل الـمـنـتـجـات 

إرجاع عملية تطوير في يساهم حاًل ابتكر .منخفضةوبتكلفة مناسب بشكل 

صحيحة ة بطريقالمرغوبة غير للمنتجات سهلة إرجاع خيارات للعميل ويتيح المنتجات 

.ممكنةتكلفة وبأقل وآمنة 



العناصر من الممكن أن يحتوي الحل عل

:التالية
حلول لوجستية •

حلول تقنية •

نماذج تشغيل•

نماذج عمل•

من يمكنه المشاركة 

.الطالب والعاملون في تخصصات الهندسة الصناعية وسالسل االمداد•

.الشركات الناشئة والعاملة في المجال اللوجستي•

.الطالب والعاملون في المجاالت التقنية وعلوم الحاسب•

.  الخدمات والعاملون في مجال تجربة المستخدممصمموا •

تحدي نون



ة لفكرتك هذا النموذج صمم ليساعدك في التفكير بالمكونات الرئيسي

وبإمكانك ابتكار التصميم الخاص بك لزيادة فرص انضمامك إل 

المعسكر التدريبي االفتراضي



ي؟كيف يمكنك أن تقدم فكرتك بشكل مثال

اختياريإجباري

دراسات معيارية

Benchmarking

نموذج رحلة تجربة 

العميل

ما هو األثر الذي سوف 

حليتحقق عند تطبيق هذا ال

تقليل تكلفة االسترجاع : مثال

، تحسين تجربة ارجاع %xبمعدل 

المنتجات، تقليل المدة الزمنية 

لعملية استرجاع المنتجات

ة تصميم تجرب

المستفيد

تطوير نموذج أولي

Prototype

طريقة عرض النموذج األولي تعتمد عل 

نوع الخدمة التي سوف تقدمها

يق إذا كانت الخدمة تحتوي عل تطب: مثال

ية جوال بإمكانك تزويدنا برسومات تقريب

لصفحات التطبيق 

عرف المشكلة التي 

سوف تقوم بحلها

اشرح الحل الخاص 

ربك بشكل مختص

فهم احتياجات 

أصحاب المصلحة 

والمستفيدين

تطوير نموذج 

العمل التجاري 

والتشغيلي

سيتم تطويره بعد المعسكر التدريبي االفتراضي



عرف المشكلة التي 

سوف تقوم بحلها

اشرح الحل الخاص 

ربك بشكل مختص

سيتم تطويره بعد المعسكر التدريبي االفتراضياختياريإجباري

كيف تحل فكرتك المشكلة؟ عرف المشكلة 

ة تأكد من تضمنهم جميع الجوانب االساسي

.فقط و التي تسعى لمعالجتها



اختياريإجباري

دراسات معيارية

سيتم تطويره بعد المعسكر التدريبي االفتراضي

كيف يقدم منافسيك خدماتهم و كيف 

يمكنك االستفادة من ذلك؟

ماهي أفضل المشاريع التي تشابه 

مشروعك؟

هل هناك حلول محلية أو عالمية تحل 

المشكلة التي تحاول حلها؟

Benchmarking

.يهقم بعمل بحث سريع عل اإلنترنت وأضف ما تحصلت عل

ك؟ما األفكار التي الهمتك لتطوير فكرت

يمكنك إضافة أرقام وإحصائيات وصور تتعلق بالحل 

الخاص بك



اختياريإجباري

نموذج رحلة تجربة 

العميل

سيتم تطويره بعد المعسكر التدريبي االفتراضي

مارسم خارطة المراحل التي سيمر بها المستخد•

حدد نقاط التفاعل المباشرة و الغير مباشرة•

عل صمم نقاط التفاعل بطريقة تضمن حصوله •

أفضل تجربة ممكنة

نقاط التفاعل 

ي ماهي نقاط التفاعل األساسية والفرعية الت

يتعرض لها المستخدم أثناء تجربته مع 

الخدمة/المنتج

المشاعر

ا ماهي االحاسيس واالنطباعات التي يشعر به

.العميل في كل نقطة من نقاط التفاعل

نقاط األلم

ي ماهي األمور التي ال يفضلها؟ ماهي األمور الت

يتوقع  عدم وجودها أو توقع وجودها ولم 

يجدها؟

فرص التحسين

ركيز ماهي الفرص الجيدة جداً والتي يمكن لنا الت

عليها وتطويرها؟ وماهي النقاط السيئة جداً 

والتي يمكن استغاللها لتطوير تجربة 

ين المستخدم؟ ماهي األفكار والمقترحات لتحس

التجربة في كل نقطة من نقاط التفاعل؟

الخطوة الخامسةالخطوة الرابعةالخطوة الثالثةالخطوة الثانيةالخطوة األول

ة يمكنك إضافة او تغيير المراحل أو استخدام نماذج مختلفة من رحل

بما يتناسب مع فكرتك (User Journey)تجربة العميل 



اختياريإجباري

ما هو األثر الذي سوف يتحقق 

عند تطبيق هذا الحل

سيتم تطويره بعد المعسكر التدريبي االفتراضي

:  مثال

%.xتقليل تكلفة االسترجاع بمعدل •

.تحسين تجربة ارجاع المنتجات•

.تجاتتقليل المدة الزمنية لعملية استرجاع المن•
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معلومات المشاركين

:عدد أعضاء الفريق إن وجد:  اسم المشارك:اسم المشروع

هل تشارك كشركة ناشئة أو كفريق عمل أو بشكل منفرد؟

هل لديك محاوالت سابقة إلنشاء مشروعك الخاص؟

هل لديك مشاركات في تحديات أو مسابقات مشابهة؟ 

ما الذي يؤهلك للمشاركة في المعسكر التدريبي االفتراضي؟

ماهي خبراتك العملية؟

ية من الممكن مشاركة حساباتك في وسائل التواصل االجتماعي و إرفاق سيرتك الذات

تحدث عن نفسك



شكراً 


