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جائزة  معالي مدير الجامعة للتميز  االبتكاري 

االتعريیف بالجائزةة : 

جائزة جامعة املجمعة لالبتكار وريادة األعمال
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تـــنبع هـــذه الـــجائـــزة مـــن املـــنطلقات الـــتنمويـــة فـــي جـــامـــعة املجـــمعة، فـــهي تـــنظر إلـــى األجـــيال 
الـــشابـــة بـــاعـــتبارهـــا رأس مـــال بشـــري وطـــني، يـــجب دعـــمه واملـــحافـــظة عـــليه بـــما يـــعزز ويـــفعل 
الــرصــيد الــوطــني مــن الــطاقــات الــشابــة املــتميزة واملــبدعــة مــن مــنسوبــي املــؤســسات الــتعليمية 

وأفراد املجتمع في اململكة العربية السعودية.
وهـــــذه الـــــجائـــــزة تـــــأتـــــي فـــــي إطـــــار ســـــعي  الـــــجامـــــعة إلـــــى تـــــطويـــــر األعـــــمال وتـــــنمية اإلبـــــداع، 
واإلســـهام فـــي بـــناء مـــجتمع املـــعرفـــة فـــي جـــامـــعة املجـــمعة وغـــيرهـــا مـــن املـــؤســـسات الـــتعليمية 
األخــرى بــكافــة مــراحــلها وتــصنيفاتــها، وكــذلــك مــحاولــة لــلكشف عــن األعــمال املــميزة والــجهود 
اإلبــداعــية الــتي تــصدر عــن مــنسوبــي املــؤســسات الــتعليمة وأفــراد املــجتمع، ومــن بــني أهــداف 
هـذه الـجائـزة تـشجيع األعـمال اإلبـداعـية وتـنميتها فـي هـذه املـؤسـسات، والـعمل عـلى  إظـهار 
األعـــمال اإلبـــداعـــية والـــجوانـــب املـــتميزة عـــلى مســـتوى الـــبيئة األكـــاديـــمية والـــتعليمية واملـــجتمع 
املــــعرفــــي محــــليًّا وإقــــليميًّا وعــــاملــــيًّا، األمــــر الــــذي يــــشجع عــــلى مــــزيــــد مــــن املــــشاركــــة والــــتفاعــــل 

والتميز واإلبداع، وينعكس إيجاباً على تعزيز الرصيد املحلي والوطني من اإلنجازات.

أأهھھھداافف االجائزة: •

نشر مفهوم وثقافة االبتكار وريادة األعمال بني كافة شرائح املجتمع -
السعودي (من الطلبة ومنسوبي مرحلة التعليم العام أو مرحلة التعليم 

الجامعي أو من أفراد املجتمع).

تحفيز أفراد املجتمع السعودي في اململكة العربية السعودية على -
االختراع  واالبتكار وريادة األعمال.

تحويل األفكار واألبحاث العلمية إلى منتجات ذات قيمة عالية لدعم -
منظومة االبتكار وريادة األعمال في اململكة العربية السعودية

خدمة املجتمع املحلي واملساهمة بنمو اقتصاد املعرفة في اململكة العربية -
السعودية.
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مسمى االجائزةة:•

جائزة جامعة املجمعة لالبتكار وريادة األعمال.

مقر االجائزةة:  •

جامعة املجمعة

نطاقق االجائزةة: •

كافة منسوبي املؤسسات التعليمية في اململكة العربية السعودية وأفراد املجتمع.

موعد االجائزةة: •

األربعاء 13/7/1437هـ املوافق 20/4/2016م

االترشيیح للجائزةة: •

الـــــترشـــــح لـــــلجائـــــزة مـــــتاح لـــــكافـــــة مـــــنسوبـــــي املـــــؤســـــسات الـــــتعليمية فـــــي املـــــملكة الـــــعربـــــية 
الـسعوديـة  وأفـراد املـجتمع، بـما يـتوافـق مـع الشـروط الـخاصـة لـكل فـرع أو مـجال مـن مـجاالت 

الجائزة.

ططريیقة االترشيیح للجائزةة: •

عــن طــريــق تــعبئة الــنماذج االلــكترونــية وارســالــها عــلى الــبريــد االلــكترونــي ملــركــز االبــتكار، 
ومــن ثــم تــقوم لــجنة الــتحكيم بــتقييمها وتــرشــح مــن تــراه جــديــراً بــالــحصول عــلى الــجائــزة فــي 
واحــدة مــن مــجاالتــها، ولــلمزيــد حــول الشــروط وآلــيات الــتقييم يــرجــى زيــارة املــوقــع االلــكترونــي 

ملركز االبتكار.

فرووعع االجائزةة: •

• الـــفرع األول: جـــــائـــــزة االبـــــتكار املـــــتميز، يـــــتم فـــــي هـــــذا املســـــتوى تـــــقديـــــم االبـــــتكار أو 
االكـتشاف عـلى هـيئة نـموذج أولـي ويـمكن مـن خـاللـه تحـديـد الـوظـائـف والحـلول الـتي يـقدمـها 

هذا االبتكار.
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• الـفرع الـثانـي: جــائــزة مشــروع ريــادة األعــمال املــتميز، يــتم فــي هــذا املســتوى تــقديــم 
املشـروع الـريـادي عـلى شـكل نـموذج تـجاري مـع وصـف تـوضـيحي لـلمراحـل والـنماذج األولـية 

التي مرت بها دراسة الجدوى االقتصادية.

• الـفرع الـثالـث: جـائـزة مـشاريـع التخـرج، ويـتم فـي هـذا الـفرع تـقديـم مشـروع التخـرج 
في مجال التخصص العلمي في املؤسسات التعلمية.

شرووطط االمشارركة: •

يشـترط فـي املـشاركـة املـقدمـة شـروط عـامـة لـلحصول عـلى الـجائـزة بـإحـدى فـروعـها وهـي كـما 
يلي :

أن ال يتعارض محتوى املادة مع أهداف وزارة التعليم وقيمها.1.

أن يــكون مــوضــوع املــشاركــة املــقدمــة ضــمن املــوضــوعــات الــتي تخــدم املــجتمع وســوق 2.
العمل.

أن يتم تقديم املشاركة وفقاً للنماذج التي تُعدها لجنة التحكيم للمشاركة.3.
أن تـكون املـشاركـة املـقدمـة مـن فـكر وعـمل أحـد األعـضاء الـذيـن تـقدمـوا بـها، وأن تخـلو 4.

من أي شيٍء يخل باألمانة العلمية أو التعدي على حقوق امللكية الفكرية لآلخرين.
إذا كـــان الـــعمل مشـــتركـــاً، يـــجب أال يـــتجاوز عـــدد األعـــضاء املـــشاركـــني فـــي املـــشاركـــة 5.

الواحدة خمسة أعضاء.
فـي حـال كـون الـعمل املـقدم مشـتركـاً بـني أكـثر مـن عـضو فـيجب إرفـاق بـيان بـأسـماء 6.

جــــميع املــــشاركــــني فــــي املــــشاركــــة، والجــــزء الــــذي اشــــترك بــــه كــــل عــــضو، وبــــيان اســــم 
املـشارك الـرئـيس، وتـوقـيع جـميع املشـتركـني بـاملـوافـقة عـلى تـلك الـبيانـات واملـوافـقة عـلى 

املشاركة في املسابقة.
يُـــكتب مـــلخص لـــلتقريـــر ال يـــزيـــد عـــن 250 كـــلمة، إضـــافـــة إلـــى (غـــالف لـــلتقريـــر) وفـــيه: 7.

عـنواُن املـشاركـة، واسـم املـشارك، جـهة االنـتساب لـلمشارك، ويـرفـع الـغالف وحـده فـي 
ملف مستقل.

يُــراعــي فــي الــتقاريــر الــتي ســتقدم بــالــلغة اإلنجــليزيــة إضــافــة مســتخلص آخــر بــالــلغة 8.
العربية.

يــلتزم املــشارك بــرفــع كــافــة الــوثــائــق واملخــططات والــرســوم بــصيغة PDF عــالــية الــدقــة 9.
عبر املوقع.
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على كل مشارك إعداد ملصق (Poster) على هيئة ملف ورد حتى يتم طباعته 10.
من قبل مركز االبتكار بجامعة املجمعة، ويشرح االبتكار وعمله بأسلوب إبداعي، 
على أن يخضع امللصق للضوابط واملعايير العامة للملصقات من حيث املقاس 
واملحتوى والتي تقررها اللجنة املنظمة للمسابقة على أن ترسل صور إلكترونية 

عالية الدقة ضمن مرفقات املشاركة.  

شروط إضافية متعلقة بفرع االبتكار:
االهتمام بالجانب التقني للفكرة والتجسيدي.1.
يجب على املشارك إرفاق براءة االختراع من الجهة املانحة لها إن وجدت.2.
يـمكن لـلمشارك عـرض أي فـكرة سـبق لـه املـشاركـة بـها فـي مـعارض محـلية أو دولـية لـم 3.

يســبق لــه الــفوز بــها، وال يــوجــد حــد أقــصى لــعدد املــشاركــات مــن قــبل املــشاركــني فــي 
هذا املحور.

شروط إضافية متعلقة بفرع ريادة األعمال:
أن تــكون املــشاركــة ريــاديــة تخــدم االقــتصاد املــعرفــي وقــابــلة لــلتطبيق والــتحويــل إلــى 1.

نموذج عملي يمكن تسويقه.
إذا كــان املشــروع قــد حــصل عــلى دعــمٍ مــالــي مــن أي جــهة مــانــحة خــارج الــجامــعة أو 2.

هـناك حـقوق فـي املشـروع أو الـفكرة ألي جـهة أخـرى، فـيجب أن يـرفـق خـطاب مـوافـقة 
الجهة املانحة على مشاركة املشروع في املسابقة.

يـــحق لـــلعضو املـــشاركـــة فـــي أكـــثر مـــن عـــمل، مـــن خـــالل تـــقديـــم طـــلبات مـــختلفة، كـــما 3.
يمكن ألكثر من شخص االشتراك في تقديم طلب واحد.

تـقديـم تـقريـر مـتكامـل يـوضـح خـطة الـعمل ومـاهـية املشـروع ومـدى قـابـليته لـلتطبيق، مـع 4.
دراســــة لجــــدواه االقــــتصاديــــة، واملــــقترحــــات الــــتطبيقية لــــتحقيق اإليــــرادات والــــتوقــــعات 
املـــالـــية والـــتسويـــقية املســـتقبلية، وأثـــر املشـــروع االجـــتماعـــي، والـــوقـــت املـــتوقـــع لـــتحويـــل 
الـــفكرة إلـــى واقـــع عـــملي، وتحـــديـــد الـــسوق املســـتهدف بـــاملشـــروع، وتحـــديـــد مـــهمة كـــل 
عـضو بـالـفريـق فـي املشـروع حـال تـعدد املـشاركـني، وفـي حـالـة كـون املـشاركـة ريـاديـة 
ومـبنية عـلى ابـتكار أو تـقنية يـجب أن يـكتب فـي صـفحة الـغالف وفـيها عـنوان االبـتكار 
أو بــــراءة االخــــتراع، ثــــم صــــفحة مــــلخص الــــتقريــــر، ثــــم يــــبدأ الــــتقريــــر بــــعد ذلــــك بــــفكرة 
املشـــروع االبـــتكاري أو املـــنتج، وهـــدفـــه بـــوضـــوح ومـــواده واســـتخدامـــات كـــل مـــادة، ثـــم 
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مـنهجية الـعمل الـتفصيلية فـي املشـروع مـرتـبة عـلى نـحو مـنطقي، كـما يـحتوي الـتقريـر 
على الرسومات الالزمة، وصورة لنموذج االبتكار ملونة وذات درجة وضوح عالية.

يشـترط فـي مـشاريـع ريـادة األعـمال الـخاصـة بـالخـدمـة املـجتمعية أن تـناقـش مـشكلة 5.
فـي املـجتمع املحـلي وتـكون الـفكرة محـددة مـع تـوضـيح الهـدف وأبـرز الحـلول لـلقضاء 
عـــلى هـــذه املـــشكلة وفـــق دراســـة مـــنهجية يـــوضـــح فـــيها مـــنهجية الـــعمل الـــتفصيلية فـــي 
املشـروع مـرتـبة عـلى نـحو مـنطقي، وأثـر املشـروع االجـتماعـي والـوقـت املـتوقـع لـتحويـل 
الـــفكرة إلـــى واقـــع عـــملي، وتحـــديـــد الـــسوق املســـتهدف بـــاملشـــروع، وتحـــديـــد مـــهمة كـــل 
عــضو بــالــفريــق فــي املشــروع حــال تــعدد املــشاركــني وفــي حــالــة كــون املــشاركــة ريــاديــة 
كــما يــحتوي املشــروع عــلى الــرســومــات الــالزمــة، وصــورة لــنموذج االبــتكار مــلونــة وذات 

درجة وضوح عالية.

شروط إضافية متعلقة بفرع التميز بمشاريع التخرج:
أن يكون مشروع التخرج في مجال تخصص الطلبة العلمي.1.

أن ال يكون مشروع التخرج قد فاز بإحدى مسابقات سابقة.2.

أن يكون الطالب أو الطالبة أحد طلبة املؤسسات التعليمية.3.

اااللتزاامم بمعايیيیر مشارريیع االتخرجج ٬، ووأأنن يیكونن ذذاا قيیمة علميیة وويیمتازز بتنوعع 4.
ووحدااثة االمصاددرر وواالمرااجع االعلميیة االمستند االيیهھا.

جواائز االمسابقة : •

الـفئة االولـى: جــائــزة جــامــعة املجــمعة فــي االبــتكار لــلمراكــز الــثالثــة األوائــل وهــي عــبارة ✶
عن درع جامعة املجمعة لالبتكار ومبلغ نقدي لكل فائز. 

الـفئة الـثانـية: جـائـزة جـامـعة املجـمعة فـي ريـادة األعـمال لـلمراكـز الـثالثـة األوائـل وهـي ✶
عبارة عن درع جامعة املجمعة للعمل الريادي ومبلغ نقدي لكل فائز. 

الــفئة الــثالــثة: جـــائـــزة جـــامـــعة املجـــمعة فـــي الـــتميز ملـــشاريـــع التخـــرج لـــلطلبة لـــلمراكـــز ✶
الــثالثــة األوائــل وهــي عــبارة عــن درع جــامــعة املجــمعة لــلتميز فــي مــشاريــع التخــرج ومــبلغ 

نقدي لكل فائز.

شهادة شكر لجميع املشاركني في املسابقة. ✶

شــــهادة شــــكر وتــــقديــــر مــــن مــــركــــز االبــــتكار لجــــميع املــــشاركــــني فــــي جــــائــــزة ✶
الجامعة. 


