جائزة جامعة املجمعة لالبتكار وريادة األعمال

جائزة معالي مدير الجامعة للتميز االبتكاري

ﺍاﻟﺘﻌﺮﻳﯾﻒ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓة :
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ت ::نبع ه ::ذه ال ::جائ ::زة م ::ن امل ::نطلقات ال ::تنموي ::ة ف ::ي ج ::ام ::عة املج ::معة ،ف ::هي ت ::نظر إل ::ى األج ::يال
ال ::شاب ::ة ب ::اع ::تباره ::ا رأس م ::ال بش ::ري وط ::ني ،ي ::جب دع ::مه وامل ::حاف ::ظة ع ::ليه ب ::ما ي ::عزز وي ::فعل
ال::رص::يد ال::وط::ني م::ن ال::طاق::ات ال::شاب::ة امل::تميزة وامل::بدع::ة م::ن م::نسوب::ي امل::ؤس::سات ال::تعليمية
وأفراد املجتمع في اململكة العربية السعودية.
وه:: :ذه ال:: :جائ:: :زة ت:: :أت:: :ي ف:: :ي إط:: :ار س:: :عي ال:: :جام:: :عة إل:: :ى ت:: :طوي:: :ر األع:: :مال وت:: :نمية اإلب:: :داع،
واإلس ::هام ف ::ي ب ::ناء م ::جتمع امل ::عرف ::ة ف ::ي ج ::ام ::عة املج ::معة وغ ::يره ::ا م ::ن امل ::ؤس ::سات ال ::تعليمية
األخ::رى ب::كاف::ة م::راح::لها وت::صنيفات::ها ،وك::ذل::ك م::حاول::ة ل::لكشف ع::ن األع::مال امل::ميزة وال::جهود
اإلب::داع::ية ال::تي ت::صدر ع::ن م::نسوب::ي امل::ؤس::سات ال::تعليمة وأف::راد امل::جتمع ،وم::ن ب::ني أه::داف
ه:ذه ال:جائ:زة ت:شجيع األع:مال اإلب:داع:ية وت:نميتها ف:ي ه:ذه امل:ؤس:سات ،وال:عمل ع:لى إظ:هار
األع ::مال اإلب ::داع ::ية وال ::جوان ::ب امل ::تميزة ع ::لى مس ::توى ال ::بيئة األك ::ادي ::مية وال ::تعليمية وامل ::جتمع
امل ::عرف ::ي مح ::ليًّا وإق ::ليميًّا وع ::امل: :يًّا ،األم ::ر ال ::ذي ي ::شجع ع ::لى م ::زي ::د م ::ن امل ::شارك ::ة وال ::تفاع ::ل
والتميز واإلبداع ،وينعكس إيجابا ً على تعزيز الرصيد املحلي والوطني من اإلنجازات.
• ﺃأﻫﮬﮪھﺪﺍاﻑف ﺍاﻟﺠﺎﺋﺰة:

 نشر مفهوم وثقافة االبتكار وريادة األعمال بني كافة شرائح املجتمعالسعودي )من الطلبة ومنسوبي مرحلة التعليم العام أو مرحلة التعليم
الجامعي أو من أفراد املجتمع(.
 تحفيز أفراد املجتمع السعودي في اململكة العربية السعودية علىاالختراع واالبتكار وريادة األعمال.
 تحويل األفكار واألبحاث العلمية إلى منتجات ذات قيمة عالية لدعممنظومة االبتكار وريادة األعمال في اململكة العربية السعودية
 خدمة املجتمع املحلي واملساهمة بنمو اقتصاد املعرفة في اململكة العربيةالسعودية.
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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:
ال:: :ترش:: :ح ل:: :لجائ:: :زة م:: :تاح ل:: :كاف:: :ة م:: :نسوب:: :ي امل:: :ؤس:: :سات ال:: :تعليمية ف:: :ي امل:: :ملكة ال:: :عرب:: :ية
ال:سعودي:ة وأف:راد امل:جتمع ،ب:ما ي:تواف:ق م:ع الش:روط ال:خاص:ة ل:كل ف:رع أو م:جال م:ن م:جاالت
الجائزة.

• ﻁطﺮﻳﯾﻘﺔ ﺍاﻟﺘﺮﺷﻴﯿﺢ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰﺓة:
ع::ن ط::ري::ق ت::عبئة ال::نماذج االل::كترون::ية وارس::ال::ها ع::لى ال::بري::د االل::كترون::ي مل::رك::ز االب::تكار،
وم::ن ث::م ت::قوم ل::جنة ال::تحكيم ب::تقييمها وت::رش::ح م::ن ت::راه ج::دي::را ً ب::ال::حصول ع::لى ال::جائ::زة ف::ي
واح::دة م::ن م::جاالت::ها ،ول::لمزي::د ح::ول الش::روط وآل::يات ال::تقييم ي::رج::ى زي::ارة امل::وق::ع االل::كترون::ي
ملركز االبتكار.

• ﻓﺮﻭوﻉع ﺍاﻟﺠﺎﺋﺰﺓة:
• ال <<فرع األول :ج:: :ائ:: :زة االب:: :تكار امل:: :تميز ،ي:: :تم ف:: :ي ه:: :ذا املس:: :توى ت:: :قدي:: :م االب:: :تكار أو
االك:تشاف ع:لى ه:يئة ن:موذج أول:ي وي:مكن م:ن خ:الل:ه تح:دي:د ال:وظ:ائ:ف والح:لول ال:تي ي:قدم:ها
هذا االبتكار.
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• ال<فرع ال<ثان<ي :ج::ائ::زة مش::روع ري::ادة األع::مال امل::تميز ،ي::تم ف::ي ه::ذا املس::توى ت::قدي::م
املش:روع ال:ري:ادي ع:لى ش:كل ن:موذج ت:جاري م:ع وص:ف ت:وض:يحي ل:لمراح:ل وال:نماذج األول:ية
التي مرت بها دراسة الجدوى االقتصادية.
• ال<فرع ال<ثال<ث :ج:ائ:زة م:شاري:ع التخ:رج ،وي:تم ف:ي ه:ذا ال:فرع ت:قدي:م مش:روع التخ:رج
في مجال التخصص العلمي في املؤسسات التعلمية.

• ﺷﺮﻭوﻁط ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ:
يش:ترط ف:ي امل:شارك:ة امل:قدم:ة ش:روط ع:ام:ة ل:لحصول ع:لى ال:جائ:زة ب:إح:دى ف:روع:ها وه:ي ك:ما
يلي :
 .1أن ال يتعارض محتوى املادة مع أهداف وزارة التعليم وقيمها.
 .2أن ي::كون م::وض::وع امل::شارك::ة امل::قدم::ة ض::من امل::وض::وع::ات ال::تي تخ::دم امل::جتمع وس::وق
العمل.
 .3أن يتم تقديم املشاركة وفقا ً للنماذج التي تُعدها لجنة التحكيم للمشاركة.
 .4أن ت:كون امل:شارك:ة امل:قدم:ة م:ن ف:كر وع:مل أح:د األع:ضاء ال:ذي:ن ت:قدم:وا ب:ها ،وأن تخ:لو
ٍ
شيء يخل باألمانة العلمية أو التعدي على حقوق امللكية الفكرية لآلخرين.
من أي
 .5إذا ك ::ان ال ::عمل مش ::ترك :اً ،ي ::جب أال ي ::تجاوز ع ::دد األع ::ضاء امل ::شارك ::ني ف ::ي امل ::شارك ::ة
الواحدة خمسة أعضاء.
 .6ف:ي ح:ال ك:ون ال:عمل امل:قدم مش:ترك:ا ً ب:ني أك:ثر م:ن ع:ضو ف:يجب إرف:اق ب:يان ب:أس:ماء
ج ::ميع امل ::شارك ::ني ف ::ي امل ::شارك ::ة ،والج ::زء ال ::ذي اش ::ترك ب ::ه ك ::ل ع ::ضو ،وب ::يان اس ::م
امل:شارك ال:رئ:يس ،وت:وق:يع ج:ميع املش:ترك:ني ب:امل:واف:قة ع:لى ت:لك ال:بيان:ات وامل:واف:قة ع:لى
املشاركة في املسابقة.
 .7يُ ::كتب م ::لخص ل ::لتقري ::ر ال ي ::زي ::د ع ::ن  250ك ::لمة ،إض ::اف ::ة إل ::ى )غ ::الف ل ::لتقري ::ر( وف ::يه:
ع:نوا ُن امل:شارك:ة ،واس:م امل:شارك ،ج:هة االن:تساب ل:لمشارك ،وي:رف:ع ال:غالف وح:ده ف:ي
ملف مستقل.
ُ .8ي::راع::ي ف::ي ال::تقاري::ر ال::تي س::تقدم ب::ال::لغة اإلنج::ليزي::ة إض::اف::ة مس::تخلص آخ::ر ب::ال::لغة
العربية.
 .9ي::لتزم امل::شارك ب::رف::ع ك::اف::ة ال::وث::ائ::ق واملخ::ططات وال::رس::وم ب::صيغة  PDFع::ال::ية ال::دق::ة
عبر املوقع.
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.10على كل مشارك إعداد ملصق ) (Posterعلى هيئة ملف ورد حتى يتم طباعته
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:
 .1االهتمام بالجانب التقني للفكرة والتجسيدي.
 .2يجب على املشارك إرفاق براءة االختراع من الجهة املانحة لها إن وجدت.
 .3ي:مكن ل:لمشارك ع:رض أي ف:كرة س:بق ل:ه امل:شارك:ة ب:ها ف:ي م:عارض مح:لية أو دول:ية ل:م
يس::بق ل::ه ال::فوز ب::ها ،وال ي::وج::د ح::د أق::صى ل::عدد امل::شارك::ات م::ن ق::بل امل::شارك::ني ف::ي
هذا املحور.
شروط إضافية متعلقة بفرع ريادة األعمال:
 .1أن ت::كون امل::شارك::ة ري::ادي::ة تخ::دم االق::تصاد امل::عرف::ي وق::اب::لة ل::لتطبيق وال::تحوي::ل إل::ى
نموذج عملي يمكن تسويقه.
 .2إذا ك::ان املش::روع ق::د ح::صل ع::لى دع:م ٍ م::ال::ي م::ن أي ج::هة م::ان::حة خ::ارج ال::جام::عة أو
ه:ناك ح:قوق ف:ي املش:روع أو ال:فكرة ألي ج:هة أخ:رى ،ف:يجب أن ي:رف:ق خ:طاب م:واف:قة
الجهة املانحة على مشاركة املشروع في املسابقة.
 .3ي ::حق ل ::لعضو امل ::شارك ::ة ف ::ي أك ::ثر م ::ن ع ::مل ،م ::ن خ ::الل ت ::قدي ::م ط ::لبات م ::ختلفة ،ك ::ما
يمكن ألكثر من شخص االشتراك في تقديم طلب واحد.
 .4ت:قدي:م ت:قري:ر م:تكام:ل ي:وض:ح خ:طة ال:عمل وم:اه:ية املش:روع وم:دى ق:اب:ليته ل:لتطبيق ،م:ع
دراس ::ة لج ::دواه االق ::تصادي ::ة ،وامل ::قترح ::ات ال ::تطبيقية ل ::تحقيق اإلي ::رادات وال ::توق ::عات
امل ::ال ::ية وال ::تسوي ::قية املس ::تقبلية ،وأث ::ر املش ::روع االج ::تماع ::ي ،وال ::وق ::ت امل ::توق ::ع ل ::تحوي ::ل
ال ::فكرة إل ::ى واق ::ع ع ::ملي ،وتح ::دي ::د ال ::سوق املس ::تهدف ب ::املش ::روع ،وتح ::دي ::د م ::همة ك ::ل
ع:ضو ب:ال:فري:ق ف:ي املش:روع ح:ال ت:عدد امل:شارك:ني ،وف:ي ح:ال:ة ك:ون امل:شارك:ة ري:ادي:ة
وم:بنية ع:لى اب:تكار أو ت:قنية ي:جب أن ي:كتب ف:ي ص:فحة ال:غالف وف:يها ع:نوان االب:تكار
أو ب ::راءة االخ ::تراع ،ث ::م ص ::فحة م ::لخص ال ::تقري ::ر ،ث ::م ي ::بدأ ال ::تقري ::ر ب ::عد ذل ::ك ب ::فكرة
املش ::روع االب ::تكاري أو امل ::نتج ،وه ::دف ::ه ب ::وض ::وح وم ::واده واس ::تخدام ::ات ك ::ل م ::ادة ،ث ::م

5

م:نهجية ال:عمل ال:تفصيلية ف:ي املش:روع م:رت:بة ع:لى ن:حو م:نطقي ،ك:ما ي:حتوي ال:تقري:ر
على الرسومات الالزمة ،وصورة لنموذج االبتكار ملونة وذات درجة وضوح عالية.
 .5يش:ترط ف:ي م:شاري:ع ري:ادة األع:مال ال:خاص:ة ب:الخ:دم:ة امل:جتمعية أن ت:ناق:ش م:شكلة
ف:ي امل:جتمع املح:لي وت:كون ال:فكرة مح:ددة م:ع ت:وض:يح اله:دف وأب:رز الح:لول ل:لقضاء
ع ::لى ه ::ذه امل ::شكلة وف ::ق دراس ::ة م ::نهجية ي ::وض ::ح ف ::يها م ::نهجية ال ::عمل ال ::تفصيلية ف ::ي
املش:روع م:رت:بة ع:لى ن:حو م:نطقي ،وأث:ر املش:روع االج:تماع:ي وال:وق:ت امل:توق:ع ل:تحوي:ل
ال ::فكرة إل ::ى واق ::ع ع ::ملي ،وتح ::دي ::د ال ::سوق املس ::تهدف ب ::املش ::روع ،وتح ::دي ::د م ::همة ك ::ل
ع::ضو ب::ال::فري::ق ف::ي املش::روع ح::ال ت::عدد امل::شارك::ني وف::ي ح::ال::ة ك::ون امل::شارك::ة ري::ادي::ة
ك::ما ي::حتوي املش::روع ع::لى ال::رس::وم::ات ال::الزم::ة ،وص::ورة ل::نموذج االب::تكار م::لون::ة وذات
درجة وضوح عالية.
شروط إضافية متعلقة بفرع التميز بمشاريع التخرج:
 .1أن يكون مشروع التخرج في مجال تخصص الطلبة العلمي.
 .2أن ال يكون مشروع التخرج قد فاز بإحدى مسابقات سابقة.
 .3أن يكون الطالب أو الطالبة أحد طلبة املؤسسات التعليمية.

 .4ﺍاﻻﻟﺘﺰﺍاﻡم ﺑﻤﻌﺎﻳﯾﻴﯿﺮ ﻣﺸﺎﺭرﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺘﺨﺮﺝج  ،٬ﻭوﺃأﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺫذﺍا ﻗﻴﯿﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﯿﺔ ﻭوﻳﯾﻤﺘﺎﺯز ﺑﺘﻨﻮﻉع
ﻭوﺣﺪﺍاﺛﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺎﺩدﺭر ﻭوﺍاﻟﻤﺮﺍاﺟﻊ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﺎ.
• ﺟﻮﺍاﺋﺰ ﺍاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ :
✶ ال<فئة االول<ى :ج::ائ::زة ج::ام::عة املج::معة ف::ي االب::تكار ل::لمراك::ز ال::ثالث::ة األوائ::ل وه::ي ع::بارة
عن درع جامعة املجمعة لالبتكار ومبلغ نقدي لكل فائز.
✶ ال<فئة ال<ثان<ية :ج:ائ:زة ج:ام:عة املج:معة ف:ي ري:ادة األع:مال ل:لمراك:ز ال:ثالث:ة األوائ:ل وه:ي
عبارة عن درع جامعة املجمعة للعمل الريادي ومبلغ نقدي لكل فائز.
✶ ال<<فئة ال<<ثال<<ثة :ج ::ائ ::زة ج ::ام ::عة املج ::معة ف ::ي ال ::تميز مل ::شاري ::ع التخ ::رج ل ::لطلبة ل ::لمراك ::ز
ال::ثالث::ة األوائ::ل وه::ي ع::بارة ع::ن درع ج::ام::عة املج::معة ل::لتميز ف::ي م::شاري::ع التخ::رج وم::بلغ
نقدي لكل فائز.
✶ شهادة شكر لجميع املشاركني في املسابقة.
✶ ش< <<هادة ش< <<كر وت< <<قدي< <<ر م< <<ن م< <<رك< <<ز االب< <<تكار لج< <<ميع امل< <<شارك< <<ني ف< <<ي ج< <<ائ< <<زة
الجامعة.
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