
 ريادة االعمالاالبتكار و محور 
 بالمملكةلطالب وطالبات التعليم العالي السادس في المؤتمر العلمي 

 

  

  



 المحتويات

 التعريف بالفعالية•

 شروط المشاركة•

 نموذج التسجيل•

 (جائزة الفكرة المتميزة)نموذج التحكيم للفرع األول من الفعالية •

 (االبتكارالمتميزجائزة )الفعالية الثاني من نموذج التحكيم للفرع •

 (المشروع الريادي المتميزجائزة )من الفعالية الثالث نموذج التحكيم للفرع •

 

 



 فعالية االبتكار وريادة األعمال تعريف 

األكبر لدوره المباشر في تحريك باألهمية االبتكار من بين المفاهيم ويحظى •

عجلة االقتصاد باعتبار أن المنتج االبتكاري يفترض أن تكون له قيمة مضافة 
 .في المجاالت المختلفة في قطاعات الصناعة او التقنية او الخدمات أو األعمال

تكمن في كون االبتكار نقطة انطالق بديهية لرّواد االعمال لالستثمار في أهميته •

المنتج االبتكاري وفرصة استثمارية للمؤسسات القائمة في االستفادة من 

من هذا المنطلق تبنت وزارة التعليم العالي التركيز على .  استخدامه او تسويقه

محور االبتكار و ريادة األعمال لنشر ثقافة في غاية األهمية بين طالب 

وطالبات التعليم العالي وهي العمل على أن تكون االبتكارات ذات اسهامات 

 .  مدركة في تنمية االقتصاد الوطني

 



 مستويات المشاركة 

شكل اكتشاف على االبتكار أو تقديم ( : جائزة الفكرة المتميزة)المستوى األول•

مع توضيح المقترحات الخاصة بالمراحل المستقبلية أو صور مخطط ورسوم 
 .لالبتكار

االبتكار أو االكتشاف على هيئة تقديم (: االبتكار المتميزجائزة )المستوى الثاني •

 .االبتكارمن خالله تحديد الوظائف والحلول التي يقدمها هذا يمكن نموذج اولي 

االبتكار أو االكتشاف قد يكون : ( المشروع الريادي المتميزجائزة )المستوى الثالث •

قدم بشكل نموذج تجاري او مصنع مع وصف توضيحي للمراحل والنماذج األولية 
 .التصنيع ودراسة الجدوى لهالتي مر بها االبتكار حتى مرحلة 

 



 شروط المشاركة

 .أن يتوافق محتوى المادة مع أهداف وزارة التعليم العالي وقيمها•

أن يتم تقديم المشاركة وفقاً للنموذج الموحد الذي أعد من قبل اللجنة لتقديم •
 .المشاركة

أن تكون المشاركة المقدمة من فكر وعمل الطالب أو الطلبة الذين تقدموا بها ، •

وأن تخلو من أي شيٍء يخل باألمانة العلمية أو يتعدى على حقوق الملكية 

وستتم محاسبة من يثبت إخالله باألمانة العلمية ، بحرمانه من  . الفكرية لآلخرين

مواصلة المشاركة في المؤتمر ، وتخطر جامعته بذلك التخاذ اإلجراء الالزم في 
 .حقه ، وستسحب منه الجائزة في حال اكتشاف المخالفة بعد إعالن الفوز

أن تحمل المشاركة فكرة جديدة ، أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة مع شرط احتوائها •
 .على جانب إبداعي

 .االهتمام بالجانب التقني للفكرة والتجسيدي•

 .على للمشارك إرفاق براءة االختراع من الجهة المانحة لها إن وجدتيجب •

للمشارك عرض أي فكرة سبق له المشاركة بها في معارض محلية أو يمكن •

وال يوجد حد أقصى لعدد المشاركات من قبل الجامعات أو المشاركين في . دولية

 .هذا المحور

 



 شروط المشاركة

االبتكار وعمله بأسلوب يشرح   Posterملصق على كل مشارك إعداد يجب •

 .للملصقاتإبداعي أن يخضع الملصق للضوابط والمعايير العامة 

على كل مشارك إعداد العرض التقديمي الذي يشرح االبتكار وعمله يجب •

PowerPoint Presentation. 

يكون المشارك من المقيدين حاليا في إحدى الجامعات أو الكليات السعودية ، أن •

أو ( هـ1434 –1433)الحكومية أو األهلية، أو خريج منها خالل العام الجامعي 

 .الذي يليه  

الطلبة المتوقع من غير المقيدين حاليا في الجامعات إرفاق إفادة بذلك من على •

 .الجهة المختصة في الجامعة التابعين لها

كان العمل مشتركا، يجب أال يتجاوز عدد األعضاء في المشاركة الواحدة إذا •

والجزء األعضاء ، و يجب في هذه الحال إرفاق بيان بأسماء أعضاء، خمسة 

وتوقيع جميع المشتركين بالموافقة على تلك البيانات ، الذي اشترك به كل عضو 

 .المؤتمروالموافقة على المشاركة بالعمل في 

 



 شروط المشاركة

.  كلمة، وُيرفع وحده في ملف مستقل 250يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن أن •

عنواُن المشاركة، واسم المشارك، وجامعته، : وفيه ( غالف للتقرير)إضافة إلى 

 .  ويرفع الغالف وحده في ملف مستقل

آخر باللغة ملخص ُيراعى في التقارير التي ستقدم باللغة اإلنجليزية إضافة أن •

 .العربية

عالية  PDFالمشارك برفع كافة الوثائق والمخططات والرسوم بصيغة يلتزم •

 الدقة عبر موقع المؤتمر

 



 شروط المشاركة

 شروط إضافية متعلقة بفرع المشروع الريادي المتميز•
 .االقتصاد المعرفي وقابلة للتطبيق والتحويل إلى نموذج عملي يمكن تسويقهالمشاركة تخدم •

اذا كان المشروع قد حصل على دعٍم مالي من أي جهة مانحة خارج الجامعة او هناك حقوق في المشروع او الفكرة الي جهة  •

 .فيجب أن يرفق خطاب موافقة الجهة المانحة على مشاركة المشروع في الموتمر. اخرى

كما يمكن ألكثر من شخص االشتراك في تقديم فكرة . أن يكون للشخص أكثر من مشاركة من خالل تقديم طلبات مختلفةيمكن •

 .واحدة

تقديم تقرير متكامل يوضح خطة العمل وماهية المشروع ومدى قابليته للتطبيق، مع دراسة لجدواه االقتصادية، يشترط •

والمقترحات التطبيقية لتحقيق اإليرادات، والتوقعات المالية والتسويقية المستقبلية، وأثر المشروع االجتماعي، والوقت المتوقع 

لتحويل الفكرة إلى واقع عملي ، وتحديد السوق المستهدف بالمشروع ، وتحديد مهمة كل عضو بالفريق في المشروع حال تعدد 

المشاركين و في حالة كون المشاركة ريادية ومبنية على ابتكار أو تقنية يجب أن يكتب في صفحة الغالف وفيها عنوان االبتكار 

أو براءة االختراع ، ثم صفحة ملخص التقرير، ثم يبدأ التقرير بعد ذلك بفكرة المشروع االبتكاري أو المنتج ، وهدفه بوضوح 

ومواده واستخدامات كل مادة ، ثم منهجية العمل التفصيلية في المشروع مرتبة على نحو منطقي ، كما يحتوي التقرير على 

 .الرسومات الالزمة ، وصورة لنموذج االبتكار ملونة وذات درجة وضوح عالية

 



 نموذج التسجيل



 نموذج التسجيل



 نموذج التسجيل



 (جائزة الفكرة المتميزة)نموذج تقييم الفرع األول 



 (جائزة الفكرة المتميزة)نموذج تقييم الفرع األول 



 (جائزة االبتكار المتميز)نموذج تقييم الفرع الثاني 



 (جائزة االبتكار المتميز)نموذج تقييم الفرع الثاني 



 (جائزة المشروع الريادي المتميز)نموذج تقييم الفرع الثالث 



 

 واهلل ولي التوفيق
 شكرًا لمك


