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العلم يحب التكنولوجيا 2019
قائمة العش فائزين بالمرحلة الول
0
بشى لحق 00ل المؤسس 00ات الناش 00ئة والمج 00ال الص 00حف 0ف ت 00ونس :العلم يح 00ب التكنولوجي 00ا) MEDIA
 ،(LOVES TECHمس0ابقة المؤسس00ات الناش0ئة والبنام0ج الحاض00ن لمي0دان العلم ف ت00ونس اخت0ار 0
عش
0
مشاري 00ع واعدة ! الهدف:البتكار و التجديد ف مجال الصحافة بالعتماد عل التكنولوجيا.
"العلم يح00ب التكنولوجي00ا"  ،برنام00ج المؤسس00ات الناش00ئة ال00ذي انطل00ق س00نة 0 2018
بالشاكة 0
بي "الخ00ط" و"دويت00ش فيل00ه اك00اديم"
ينه مرحلته الول لهذه الدورة .قامت لجنة تحكيم متخصصة بانتقاء الفائزين م00ن ض00من  54متس00ابقا أرس00لوا ملف00اتهم م00ن مختل00ف
ة
الجمهورية.
أنحاء
عش فائزين من ضمن ال  54مشوعا مروا ال المرحلة الثانية عل أساس معايب دقيقة ومضبوطة.
ف ما يل قائمة هذه المشاري 00ع الت فازت ب  3000دينار وبحق المشاركة ف برنامج الحاضنة "العلم يحب التكنولوجيا":
" 90يوم"
د
منصة متعددة الختصاصات ،فنية  ،ثقافية واجتماعية ،هدفها تثمي مدينة تونس
"ديفوزور"
د
منصة للتثبت من المعطيات
"ديتكتور"
الجتماع
الت تتداول عل مواقع التواصل
ي
أداة تثبت من المعطيات القتصادية ي
"انارة"
وسيلة اعلمية اقتصادية تعتمد عل نش التحقيقات ،تحليل البيانات والتقارير المصورة

"ناس"
منصة رقمية للتقارير حول المستجدات القانونية الخاصة بالجماعات المحلية
"شاهد"
أداة لرسال التحذيرات حول الخروقات الممارسة خلل النتخابات يف تونس
"تصويرة"
د
منصة لمكتبة مصورة مختصة
"منصة يوتوبيا"
الت تشتغل بتكنولوجيا بلوك تشي.
نموذج اقتصادي لوسائل العلم ي
"يجيب"
ملحق لمحرك بحث هدفه تعميم التقارير الرسمية
"زاد تونييا"
تشارك للتوثيق والتعريف بتونس
مشوع
ي
سيحصل كل مشوع عل مبلغ  3000دينار ويشارك بهاكاثون سيقام من  10إل  12أكتوبر  2019بتونس .سيتم خلله ولمدة ثلثة
أيام تأطب الفرق المشاركة من طرف مهنيي لمساعدتهم عل تطوير مشاريعهم بالضافة لسلسلة من حصص التكوين و المتابعة.
يتم عل اثر ذلك وف مرحلة ثانية اختيار الفريق الفائز.
00
ف برنام 00ج حاض 00نة تس 00به مؤسس 00ات "الخ 00ط"" ،دويت 00ش فيل 00ه أ ك 00اديم" و حاض 00نة المؤسس 00ات الناش 00ئة
ستش 00ارك الف 00رق المتمب ة 0 0
التونسية "."B@labs
الرقم
تتك00ون لجن00ة التحكي00م النهائي00ة م00ن مجموع00ة م00ن المختص00ي ن00ذكر منه00م نعم00ان الفه00ري )وزي00ر تكنولوجي00ا التص00ال والقتص00اد
0
0
الخضاوي )مؤس00س 0شيك ل "الخ00ط" و"انكفاض00ة"( ،ام00ال س00عيدان )رئيس00ة تونبي00ان س00تارتاب( اض00اف
الس00ابق ،(B@labs /مال00ك
ال ممث00ل ع00ن دويت00ش فيل00ه اك00اديم .وس00تعلن ه00ذه اللجن00ة ع00ن الف00ائز النه00ائ بالمس00ابقة خلل حف00ل توزي 00ع الج00وائز ي00وم  04ديس00مب
 .2019وتبلغ قيمة الجائزة الكبى  30.000دينار
.
وه منظم00ة رائدة 0ف مج00ال التط00وير ال00دول
) MEDIA LOVES TECHالعلم يح00ب التكنولوجي00ا( مب00ادرة م00ن دوت00ش فيل00ه اك00اديم 0 -
ة0
للعلم ،بألماني00ا0 -
الحكومي ة "الخ00ط" ال00ت تعم00ل 0ف مج00ال حري00ة التع00بب والص00حافة لتك00ون مخ00ب أفك00ار
غب
وبي المنظم00ة التونس00ية 0
حول مستقبل الصحافة ف عض النبنت .هذا المشوع ممول من وزارة التعاون الخارج اللمانية
تابعونا عل
صفحة الفايسبوك Facebook.com/MediaLovesTech :
الموقع الرسمMedialovestech.com :
يمكنكم أيضا ارسال جميع أسئلتكم عب البيد اللكبوئ medialovestech@dw.com :

