
 ابتكر ابحث نفذ



 الفكرة من ا�شاء املركز

ششف قااةة املرفةة و ابت�ار �� املجتمع و تحو�لها إ�� مشاريع ناجحة ذات قيمة  •
 .اقتصادية

 .دم  امليترف�  و توو�دم  بيئةة مواتية للتكو  الكرف  و ابداع الرل�ي •



ت  اششاء املفكو خالل  •
السنة الدراسية 

 .مـ ١٤٣٠/١٤٣١
 
 -املوقع �� بف  ابت�ار  •

 -واد  الف�اض للتانية 
جامرة امللك ) الدور الثاشي(

سرود بمدينة الف�اض �� 
 .اململرة الرف�ية السرودية

 اا�خ  ا�شاء و املوقع



 الرؤخة

وذلك بإيجاد   يصيا املفكو اتصال الو�يي لللها  و ابت�ار و روح امليادرة أن
 بئةة مم�ةة لتحاي  الف�ادة �� مجال ابت�ار و خدمة املجتمع



 الرسالة

�جييع امليدم�ن م�� اسها  �� خدمة •
 .  املجتمع

امليترفة و اخ��امات إ��  تحو�  اة�ار  •
 .منتجات ذات قيمة اقتصادية

ارتااء با�يامرة إ�� مصاف ا�يامرات •
املم�ةة اقليميا و مامليا �� مجا�� ابداع و 

 .ابت�ار

 .تادي  الدم  املا�� و الكيي للميترف� •

 



 اهداف

 و ابداع ششف قااةة ابت�ار •

بئةة محكوة لليداع و ابت�ار م  �ف�  تكري  دور وددات ابت�ار ب�ليات ا�يامرة  خل •
 .املختلكة و املرامد و املفاكو اليحثية

وتنمية املهارات الجصصية و ابدامية لطالب و �اليات ا�يامرة م  خالل تادي   تأمي •
 .دورات و ماد ورش مم  متخصصة

دور ابت�ار كخيار اس��اتي�� ةرال وذلك بأن يصيا أدد ماايئس مؤشفات أداء  �رو�و •
 .ا�يامرة

م  مصادر تمو�  جديدة لدم  ابت�ار م  �ف�  بناء مالقة مم�ةة مع الشف�ات  اليحث•
 .الر��ى و ا�يهات ا�ح�ومية ذات الرالقة

شفا�ات اس��اتيجية مع وزراة الطاقة و الصنامة و ال��وة املردنية و ميةة املنشأت  بناء•
 .الص���ة و املتوسطة لدم  ابت�ار



 دو� املركز

 الطاليات ذو  اة�ار املتم�ةة و الشف�ات  م  خالل توة�� /دلاة وص  ب�ن الطالب

 .املسامدة الرلمية و املواد الالزمة لدم  املكامي  ا�يديدة و اة�ار امليترفة



 املهام

تفو�ج ابت�ارات ا�يامرة و �سو�اها �� املرارض و املساباات املحلية و •
 .الدولية

 .و التومية عراد دورات تدر�يية وورش مم  �� مجال ابت�ار التدر�ب•

الدم  املاد  و الكيي بتادي  استشارات تانية و املسامدة �� تنكيذ •
 .نماذ  أولية

 .استاطاب امليترف�  و امليدم�ن•

 .تايي  و تحري  ابحا  و ابت�ارات•

 .رةع التوصيات لدم  ابت�ارات و اة�ار اليحثية املتم�ةة•



 املسؤوليات

اشفاف الرا  م�� س�� مم  •
 .وددات ابت�ار با�يامرة

 .توة�� الدم  للميترف� •

 .استايال �ليات امليترف� •

تايي  ابت�ارات و توج��ها •
 .للملرية الكرف�ة



 من يحق له املشا�كة

 .املشاركة �� املفكو متادة لطالب و �اليات ا�يامرة



 الهي�ل التنظيمي



 قاممة اجراءات

عرد أن ياو  امليترف بتادي  ابت�ار  ياو  املفكو بتايي  ابت�ار م  �ف�  •
ةف�  م  خ��اء و متخصص�ن �رملون �� املفكو او تف�طه  باملفكو مالقة 

 �راون لتايي  ابت�ارات ال�ي �� �� مجال ممله 

اسابيع م�� اك��  ٣-٢ياو  املفكو بتايي  ابت�ارات خالل مدة م  •
 وتادي  تاف�ف للميترف به تكاصي  التايي 

تاو  �ينة التحري  باختيار مجمومة م  اةل  ابت�ارات لدممها �  •
 ةص  درا��ي دسب امل�ةانية املتادة

ياو  املفكو بادالة ابت�ارات ال�ي تحتا  ��يي  بفاءة اخ��اع ا�� بفنامج •
امللرية الكرف�ة و تحو�  ابت�ارات الوامدة ا�� شفكة واد  الف�اض 

للتانية ديث يت  دراسة ا�يدوى اقتصادية لالبت�ار و �سو�اه و ذلك 
 مم  ا�ار تكري  منوومة ابت�ار �� ا�يامرة



اا�ع - قاممة اجراءات  

 :استباا  ابت�ا�
 .�ريةة النموذ  ��يي  ابت�ار•
 .ارسال النموذ  لوددة ابت�ار•

 :ابيي  ابت�ا�
 .�ريةة النموذ  تايي  ابت�ار•
 .استايال نموذ  التايي •
 .ارسال التايي  ل�يهة املستكيدة•
 .انتوار الفد م  ا�يهة املستكيدة بام�انية الدم •

 :اتتماد ابت�ا�
 .خطاب دم  ا�يهة املستكيدة+ �ريةة النموذ  امتماد ابت�ار •
 .متاعرة ابت�ار والفةع للمشفف م�� الوددة•
 .تايي  دالة ابت�ار ال��ائي و اغال  امللف•
 .رةع التاف�ف ال��ائي للمشفف الرا •



 اخطةة التنفيذية ملسا� ابت�ا�ات



احصاءات هه  انجازات و   

 .مشار�ات �� مرارض و مساباات دولية ١٠•

 .مشاركة �� مرارض و مساباات محلية ١٨•

 .جائوة وميداليات دولية ٦٨•

 .جائوة و ميداليات محلية ٥١•

 .ورشة مم  و محامفة وندوة ٢٥•

 .�لب ابت�ار ٢٠٧دم  •

 )الطب-ملو  ا�حاسب-الهندسة(وددات ابت�ار ت  اششا��ا  ٣مدد •

 )�اليات –�الب (وددة ابت�ار تح  اششاء  ١٢مدد •

 



 منظومة صناتة املعرفة
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