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مقدمة
أخــذت جامعــة الملــك ســعود علــى عاتقهــا مســؤولية نشــر ثقافــة المعرفــة واالبتــكار فــي المجتمــع
باإلضافــة إلــى تحويــل األفــكار البحثيــة المبتكــرة والمتميــزة إلــى مشــاريع ناجحــة ذات قيمــة مضافــة
ً
تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (2030م).
لالقتصــاد الســعودي وذلــك
حيــث أصبــح االبتــكار اللبنــة األساســية لتنويــع مصــادر الدخــل لــدى المجتمعــات .لذلــك فقــد أنشــأت جامعــة
الملــك ســعود مركــز االبتــكار عــام 1430هـــ ليكــون بمثابــة الداعــم األساســي للمبتكريــن وتزويدهــم ببيئــة
محفــزة للتفــوق الفكــري واالبــداع العلمــي.

الرؤية
إيجاد بيئة مميزة لتحقيق الريادة في مجالي اإلبداع واالبتكار.

الرسالة
اإلرتقــاء بالجامعــة إلــى مصــاف الجامعــات المميــزة إقليميـ ًـا وعالميـ ًـا فــي مجالــي اإلبــداع واإلبتــكار مــع
تحويــل األفــكار المبتكــرة واإلختراعــات إلــى منتجــات ذات قيمــة اقتصاديــة.

C e n t e r
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I n n o v a t i o n
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األهداف
•نشر ثقافة االبتكار واالبداع.
•خلق بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار .
•تأهيل وتنمية المهارات الشخصية واالبداعية لطالب وطالبات الجامعة.
•تعزيز دور االبتكار كخيار استراتيجي فعال وذلك بأن يصبح أحد مقاييس مؤشرات أداء الجامعة.
•البحث عن مصادر تمويل جديدة لدعم االبتكار.
•بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع الجهــات ذات العالقــة مثــل وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة
وهيئــة المنشــأت الصغيــرة والمتوســطة وذلــك لدعــم االبتــكار.

G o a l s
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المهام والمسؤوليات
•االشراف العام على سير عمل وحدات االبتكار بالجامعة.
•استقبال طلبات المبتكرين ومن ثم تقييمها.
•ترويج ابتكارات الجامعة وتسويقها في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.
•عقد دورات تدريبية وورش عمل في مجالي اإلبداع واالبتكار.
•تقديم الدعم المادي والفني للمبتكرين.
•استقطاب المبدعين والمبتكرين.
•رفع التوصيات لدعم االبتكارات واألفكار البحثية المميزة.

Our Responsibilities
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الهيكل التنظيمي لمركز االبتكار
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الفكرة

الخطة التنفيذية لمسار االبتكار
والحاصلة على عالمة الجودة
ISO 9001 - 2008
يقــوم المركــز بإســتقبال

مرحلة التقديم عن
طريق وحدة اإلبتكار

تقييم االبتكار

االبتــكارات ودراســتها حســب
خطــة عمــل منظمــة كمــا
تم
القبول

هــو موضــح بالرســم التالــي :

شكر
على المبادرة
أو اإلعتذار

هل يعرض
على الخبير

تقييم
الخبير

استمارة تقييم

تم
القبول

توفير
الدعم

توصية اللجنة

توفير
احتياجات
الفكرة

توصيات
لتطوير
الفكرة
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نموذج
أولي
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المشاركات والمسابقات المحلية والدولية السابقة
•تنظيــم مشــاركة الجامعــة فــي معــرض ابتــكار  2010والمقــام فــي مدينــة جــدة برعايــة كريمــة مــن خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز َال ســعود  -يرحمــه اهلل .-
•تنظيم مشاركة الجامعة في معرض ماليزيا الدولي والمقام في مدينة كوااللمبور لعام 2011م.
•المشاركة في تنظيم مؤتمر ريادة األعمال وعرض جناح كامل خاص باالبتكارات.
•المشاركة في تنظيم الملتقى الطالبي األول والثاني الخاص باالبتكارات بالجامعة.
•تنظيم مشاركة الجامعة في المؤتمر األول والثاني لوزارة التعليم العالي للطالب قسم االبتكارات.
•المشاركة في معرض االبتكار المقام في جامعة االمير نورة.
•المشــاركة فــي مســابقة ابتــكار روبــوت كاشــف األلغــام برعايــة شــركة ناشــيونال انســترومينت ()NI
وبالتعــاون مــع األمــم المتحــدة وتــم اختيــار مشــاركة المركــز ضمــن أفضــل  5تصاميــم مــن ضمــن 43
مشــاركة مــن  16دولــة.
•المشــاركة فــي مســابقة شــركة ايربــاص الدوليــة لالبتــكار تحــت شــعار « تحــدي طيــران ايربــاص ألفــكارك
« وتــم اختيــار مشــاركة المركــز للمرحلــة الثانيــة ضمــن أفضــل  82مشــاركة علــى مســتوى جامعــات
العالــم مــن بيــن  308مشــاركة مــن مختلــف دول العالــم وتعيــن خبيــر دولــي مــن فريــق إيربــاص للعمــل
ضمــن المجموعــة.
•تنظيــم مشــاركة الجامعــة فــي المؤتمــر العالمــي للجــوال وذلــك عــن طريــق إرســال فريــق مــن الطــاب
لمدينــة برشــلونة للمشــاركة فــي «المســابقة العالميــة فــي برمجــة الجــوال لعــام 2011م.
•تنظيم مشاركة الجامعة في معرض ماليزيا الدولي والمقام في مدينة كوااللمبور لعام 2012م.
•تنظيم مشاركة الجامعة في معرض جنيف الدولي لالبتكار واالختراع لعام 2012م2013 ،م2014 ,م.
•تنظيم مشاركة الجامعة في معرض سوق عكاظ لعام 1434هـ1435 ،هـ1437 ،هـ.
•تحكيم مشاركات الجامعة باللقاء العلمي الرابع والخامس والسادس لمؤتمر وزارة التعليم العالي.
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العالقات واإلتفاقيات الدولية
•المشاركة في مؤتمر بيركلي الدولي لالبتكار في كاليفورنيا ( 2011 - 2010م ).
•مركــز االبتــكار يوقــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع جامعــة كاليفورنيــا بيركلــي لدعــم المشــاريع البحثيــة
والمســاهمة فــي نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا.
•العضويــة فــي مشــروع الشــبكة العالميــة وريــادة األعمــال بتحالــف أكثــر مــن  23جامعــة عالميــة مــن
أمريــكا الشــمالية وأوروبــا َ
واســيا.
•استقطاب نخبة من المهندسين للعمل على تقييم ومساعدة المبتكرين.
•توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع.

12
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أهم اإلنجازات واإلحصاءات لمركز االبتكار منذ تأسيسه
•مشاركات خارجية في معارض دولية ومسابقات ( 10مشاركات)
•مشاركات محلية في معارض ومسابقات ( 18مشاركة)
•جوائز وميداليات دولية ()68
•جوائز وميداليات محلية ()51
•اعداد وتنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات مسابقات ()25
•مجموع االبتكارات التي تقدمت للمركز ( )298وتم دعم ( 207ابتكار)
•عدد وحدات االبتكار للطالب التي تم انشائها ()3
•عدد وحدات االبتكار للطالب تحت االنشاء ()7
•عدد وحدات االبتكار للطالبات التي تم انشائها ()1
•عدد وحدات االبتكار للطالبات تحت االنشاء ()7
•دعم عدد (  ) 40مشاركة طالبية في مسابقات ومعارض دولية ومحلية.

innovation.ksu.edu.sa
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اإلمكانيات والتجهيزات الموجودة بالمركز والوحدات التابعة لها
يســتطيع المبتكــر اإلســتفادة مــن جميــع اإلمكانيــات والتجهيــزات الموجــودة داخــل وحــدات االبتــكار
ً
وأيضــا المعاهــد والمراكــز المتخصصــة التاليــة:
بكليــات الجامعــة المختلفــة

وحدات االبتكار بالكليات
•كلية الهندسة

وحدات االبتكار بالمعاهد والمراكز
•معهد التصنيع المتقدم

•كلية الطب

•مركز القيادة والسيطرة لألنظمة المتقدمة

•كلية العلوم

•معهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ألبحاث التقنيات

•كلية علوم الحاسب والمعلومات

متناهية الصغر ( النانو )

•كلية العلوم الطبية التطبيقية

•مركز التميز البحثي ألمن المعلومات

•كلية علوم األغذية والزراعة

•مركز التميز البحثي في تطوير العلوم في الرياضيات

•كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
•كلية السياحة واآلثار
•كلية التربية
•كلية اآلداب
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كمــا يســتطيع المبتكــر تجهيــز بعــض النمــاذج األوليــة فــي وحــدة االبتــكار
بكليــة الهندســة والتــي تحتــوي علــى بعــض المعــدات واآلالت ومنهــا:
•آلة التحكم الرقمي.
•آلة الحفر بالليزر.
•آلة القطع باستخدام ضغط الماء.
•ثالث طابعات ثالثية االبعاد.
•آلة لحام النقطة.
•مجموعة من اآلالت لقطع المعادن
والمواد المختلفة.
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االنضمام إلى شبكة الجامعات العالمية لالبتكار والشركات الناشئة
نجــح المركــز فــي توطيــد عالقــة مــع شــبكة عالميــة فــي مجــال االبتــكار وريــادة االعمــال .وهــي شــبكة
أسســتها جامعــةكاليفورنيــا ببيركلــي وتضــم تحــت لوائهــا أكثــر مــن  26جامعة عالميــة مرموقــة والمذكورة
أدنــاه .وتقــوم هــذاالشــبكة باالجتمــاع ســنويا وتبــادل الخبــرات والتجــارب حــول برامجهــا التطويريــة إلرســاء
ثقافــة االبتــكار واالبــداع لــدى طالبهــا.
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مشاركة مركز االبتكار بالمعارض والمسابقات المحلية والدولية
يتنــوع دعــم المركــز لمــا يتقــدم إليــه مــن ابتــكارات وال شــك أن مــن أهــم ســبل الدعــم هــو فتــح المجــال
وتذليــل الصعوبــات أمــام االبتــكارات للمشــاركة فــي المعــارض والمؤتمــرات والمســابقات المحليــة
والدوليــة .فــي هــذا الصــدد فــإن مركــز االبتــكار يحــرص علــى التواجــد فــي جميــع الفعاليــات التــي تهتــم
بجانــب االبتــكار والتعريــف بالمركــز للــزوار والمطلعيــن ومــن ذلــك الفعاليــات المذكــورة ادنــاه.
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