
تحدي فطور فارس

نموذج الحل وطريقة تقديم المشاركة بشكل مثالي
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نموذج حل التحدي

هذا النموذج صمم ليساعدك في التفكير بالمكونات الرئيسية لفكرتك

وبإمكانك ابتكار التصميم الخاص بك لزيادة فرص انضمامك إىل

المعسكر التدريبي االفتراضي
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تحدي فطور فارس

فريدة ة تجربلتقديم تسعى والتي ملحوظ، بشكل مؤخرا  المحلية المطاعم عدد ازداد 

تعزز كرة، ومبتجديدة حلوال  يستلزم متكررا  نمطا  ذلك عن ونتج لعمالئها، ومميزة 

لمطاعم لقويا  منافسا  ولتصبح السعودية، المطاعم في العميل تجربة من وتنمي 

.العالمية

يزها تممستوى لرفع المحلية؛ المطاعم في العميل تجربة لتطوير حلوًل ابتكر 

.السعوديالمطبخ هوية تعزز بطريقة 

مجاالت تطوير تجربة العميل في المطاعم السعودية

أساليب عرض قائمة الطعام•

عملية حجز الطاوالت•

طرق الطلب•

تحسين أو ملء وقت انتظار العميل•

طرق تقديم الطعام•

طرق تغليف وتعليب الطعام•

تجربة العميل في المطابخ السحابية•

عن التحدي
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سيتم تطويره خالل المعسكر التدريبي االفتراضياختياريإجباري

تحديد احتياجات 

فةالفئات المستهد

الحل

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

تطوير نموذج أولي

Prototype

طريقة عرض النموذج األولي تعتمد عىل 

نوع الخدمة التي سوف تقدمها

يق إذا كانت الخدمة تحتوي عىل تطب: مثال

ية جوال بإمكانك تزويدنا برسومات تقريب

لصفحات التطبيق 
تحديد المشكلة

كيف يلبي الحل جمع المعلومات

احتياجات العمالء

استطالع رأي

كيف يمكنك أن تقدم فكرتك بشكل مثالي؟

الحدود والعوائق
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حدد المشكلة التي ترغب بحلها

ح واضبشكل المشكلة عرف •

ومحدد

اختالف االعتبار بعين خذ •

هذه حول النظر وجهات 

المشكلة

عرف المشكلة
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اجمع معلومات حول المشكلة

قم ببحث سريع عىل االنترنت عن 

:اآلتي

في الوقت الحالي، كيف يتم حل ( 1)

المشكلة المحددة في السعودية؟

في الوقت الحالي، كيف يتم حل ( 2)

المشكلة عالميا ؟

(Benchmarking)

الحلول العالميةالحلول المحلية
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افهم اهتمامات الجميع

أفضل الحلول هي التي ترضي 

.اهتمامات الجميع

حدد االحتياجات والرغبات لعمالء 

.المطاعم المحلية

ماهي احتياجات ورغبات العمالء
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دّون الحلول المحتملة 

اجمع هنا أكبر قدر من الحلول 

المحتملة التي تبادرت إىل 

ذهنك بعد جلسة العصف 

.الذهني

ماهي الحلول المحتملة للمشكلة

.1

.2

.3

.4
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قّيم الحلول المحتملة 

(2)تقييم الحل المحتمل (1)تقييم الحل المحتمل 

(4)تقييم الحل المحتمل (3)تقييم الحل المحتمل 

قيم ماهي إيجابيات 

ا وسلبيات كل حل ودّونه

.بحيادية وموضوعية
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اختر أفضل حل

بعد تقييمك للحلول المقترحة، اختر أفضل حل من وجهة نظرك

الحل المقترح
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اشرح الحل المقترح

:اشرح الحل المقترح•

:كيف سيساهم حلك في معالجة المشكلة التي حددتها•

اشرح حلك للمشكلة
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ماهي اآلثار التي ستتحقق عند تطبيق الحل

ق الحل اآلثار والعوائد اإليجابية التي سوف تتحقق عند تطبي
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اشرح كيف يلبي الحل احتياجات ورغبات العمالء

كيف يؤثر حلك عىل احتياجات ورغبات العمالء
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حدد عوائق وحدود تنفيذ الحل

حدد ماهي العوائق أو الحدود 

ذا التي قد تواجهك في تنفيذ ه

. الحل

الحدودالعوائق
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استطالع رأي

سيكون من المفيد معرفة أراء 

عينة من عمالء المطاعم بحلك 

.  المقترح
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أمثلة عىل تصاميم قد تناسب حلك

Prototype))صمم النموذج األولي للحل المقترح 

(قبل وبعد الحل)تصميم رحلة العميل •

تصميم الخدمة المقدمة•

تصميم الشكل الخارجي لتقديم وتغليف الطعام•

تصميم نموذج واجهات المستخدم لحل تقني•
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: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

معلومات المشاركين
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االسماالسماالسم االسم

نبذه عن أعضاء الفريق



شكرًا لكم 


