
من منطلق تحفيزها للجيل القادم على االبداع وخلق 
المشاريع االبتكارية التي تساهم في العمليات التنموية 

المختلفة قامت جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل بإنشاء وحدة 
ريادة االعمال التي تهدف الى توحيد جهود ها  لبناء جسور مهنية 

ومستقبل احترافي متميز للطالب والطالبات.

تهدف الجامعة ان تكون احد المراكز القيادية  في مجال االبتكار وريادة االعمال 
التي تدعم الشباب اصحاب المشاريع الواعدة في المنطقة وتقدم لهم الدعم 

المتكامل إلنجاح مشاريعهم الريادية، من خالل الموارد التعليمية  والسعي  
لتعزيز بيئة ريادة االعمال ودعم المشاريع داخليا وعالميا والعمل على انشاء 

شراكات استراتيجية داعمة لرؤية المملكة ٢٠٣٠

  نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة االعمال بين طالب وطالبات الجامعة.
  تشجيع الطلبة المبادرون في تحويل افكارهم الخالقة الى واقع عملي

  دعم الطلبة الرديين في تجاوز المرحلة التأسيسية لمشاريعهم .
  تعزيز الفكر الريادي والتحفيز على االبتكار و اإلبداع.

  خلق فرص استثمارية مناسبة للمشاريع الريادية وتقديم االستشارات      
  القانونية الداعمة لها.   

استضافة  المشاريع الريادية في حاضنة االعمال التابعة لجامعة االمام
عبدالرحمن بن فيصل 

تقديم ورش عمل ودورات تدريبية تعزز الفكر الريادي لدى طلبة الجامعة
ومنسوبيها

بناء جسور التواصل بين رواد االعمال وبين الجهات المعنية بدعم
المشاريع الريادية في القطاعيين العام والخاص داخليا وخارجيا.

To inspire the next generation to innovate and create 
transformational projects that contribute to various 
development initiatives, the Imam Abdulrahman bin Faisal 
University established the Entrepreneurship Unit. The 
Entrepreneurship Unit is the quintessential instrument for the 
integration of dispersed efforts related to developing university- industry 
ties and preparing bright futures for students.  

The University aims to be an acknowledged leader in the field of innovation and 
entrepreneurship by supporting promising young entrepreneurs in the region by 
means of educational resources and privileged access to the wider ecosystem of 
entrepreneurs and innovators. This support extends to national and international 
projects which will help establish important strategic partnerships in service of the 
Kingdom’s Vision 2030.

Foster a culture of entrepreneurship among university students.

Encourage students to transform their creative ideas into business

reality.

Support entrepreneurial students in overcoming challenges in the

initial stage of their projects.

Promote original thinking and stimulate creativity and innovation.

Provide seed-funding opportunities for pilot projects accompanied

with tailor-made legal support.

Ac commodate and facilitate pilot projects in the business incubator

of Imam Abdulrahman bin Faisal University.

Provide workshops and training courses that instill original thinking

in the communities of university students and faculty.

Connect entrepreneurs with the wider social and economic

environment affecting local/regional entrepreneurship.
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من منطلق تحفيزها للجيل القادم على االبداع وخلق 
المشاريع االبتكارية التي تساهم في العمليات التنموية 

المختلفة قامت جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل بإنشاء وحدة 
ريادة االعمال التي تهدف الى توحيد جهود ها  لبناء جسور مهنية 

ومستقبل احترافي متميز للطالب والطالبات.

تهدف الجامعة ان تكون احد المراكز القيادية  في مجال االبتكار وريادة االعمال 
التي تدعم الشباب اصحاب المشاريع الواعدة في المنطقة وتقدم لهم الدعم 

المتكامل إلنجاح مشاريعهم الريادية، من خالل الموارد التعليمية  والسعي  
لتعزيز بيئة ريادة االعمال ودعم المشاريع داخليا وعالميا والعمل على انشاء 

شراكات استراتيجية داعمة لرؤية المملكة ٢٠٣٠

  نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة االعمال بين طالب وطالبات الجامعة.
  تشجيع الطلبة المبادرون في تحويل افكارهم الخالقة الى واقع عملي

  دعم الطلبة الرديين في تجاوز المرحلة التأسيسية لمشاريعهم .
  تعزيز الفكر الريادي والتحفيز على االبتكار و اإلبداع.

  خلق فرص استثمارية مناسبة للمشاريع الريادية وتقديم االستشارات      
  القانونية الداعمة لها.   

استضافة  المشاريع الريادية في حاضنة االعمال التابعة لجامعة االمام
عبدالرحمن بن فيصل 

تقديم ورش عمل ودورات تدريبية تعزز الفكر الريادي لدى طلبة الجامعة
ومنسوبيها

بناء جسور التواصل بين رواد االعمال وبين الجهات المعنية بدعم
المشاريع الريادية في القطاعيين العام والخاص داخليا وخارجيا.

The University aims to be an acknowledged leader in the field of innovation and 
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