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ًوالرشيدةالقيادةاهتماممنطلقمن
 
اقتصادوحيوًيملجتمع2030لرؤيةتحقيقا
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فيصلبنالرحمنعبداإلمامجامعةرؤيةمنتماشيا

العلوميةبكلاألكاديميةالشؤونوكالةسعتاالتجاهاتكافةعلىالتميزلتحقيق

واملتميزينبالطلبةلالهتمام2018عاماالبتكارواإلبداعوحدةإنشاءمقترحلتقديم

اتمنتجإلىاملعارفلتحويللهمالالزمالدعمتوفيرورعايتهمواحتضانهم

وحدةإنشاءاعتمادتمو.املجتمعخدمةفيالعملسوًقمعتتالءممستدامة

.إليهااملوكلةاملهامبتنفيذللبدء2019عامالعلومبكليةاالبتكارواإلبداع

المقدمة



القيم-الرسالة –الرؤية 

الرؤية

الرسالة

القيم

.وحدة حاضنة لإلبداع و اإلبتكار  

ضان تشجيع املجتمع األكاديمي على اإلبداع و االبتكار  الحت

.و دعم األفكار املتميزة لخدمة الجامعة و املجتمع 

األمانة –البحث املستمر –اإلبداع 

.املسؤولية املجتمعية –العلمية 



اتيجية  األهداف اإلستر



دعم الطلبة

لتنفيذ مشاريع إبداعية   

تسهم في إثراء 

.البحث  العلمي



تعزيز الشراكة املجتمعية

بين مؤسسات التعليم 

.العالي و العام



ار تحفيز اإلبداع و االبتك 

.في املجتمع األكاديمي



المبادرات

01 02 03 04

. كاراملهام التي يمكن تنفيذها لتحقيق األهداف االستراتيجية لوحدة اإلبداع و االبت.. يقصد باملبادرات 



.ارنشر الوعي باالبداع و االبتك



ي المجتمع األكاديمي 
ز
ز اإلبداع و االبتكار ف تحفت 

ي داخل الكل
.يةتنفيذ ركن تعريفز

ي حسابات التو 
ز
ية داخل الكلية و ف ز .اصلنشر العبارات التحفت 

ات ) إقامة مناشط متنوعة  (.معارض –مسابقات –دورات –ورش عمل –محاضز





ي لتعزيز مهارات البحث الع .لمي تقديم برنامج تدريب 

ي إثراء البحث ال
ز
.علمي دعم الطلبة لتنفيذ مشاري    ع ابداعية تسهم ف

ات الع اف االكاديمي للمشاري    ع البحثية لالستفادة من الخت  .لميةتوفت  االشر

.توفت  البيئة المناسبة الجراء البحوث العلمية

.ةتشجيع المشاري    ع البحثية المدعومة للمشاركة بالملتقيات و المؤتمرات العلمي





.للمشاركة بتقديم خدمات مجتمعية( ابداع و انتماء ) انشاء فريق تطوعي 

ز مؤسسات التعليم العالي و العا اكة المجتمعية بي  .متعزيز الشر

اكة المجتمعية .تحديد مجاالت التعاون و الشر

ز مؤسسات التعليم العالي و العام للتبادل المع ي فتح قنوات التواصل بي 
ز
.رف



المجاالت 

تقنية
ونية و  تطبيقات الكتر

.برامج حاسوبية

علمية
.البحوث و المشاري    ع العلمية

صناعية
.أجهزة–منتجات –مواد 

تربوية
. مؤلفات أدبية تربوية علمية

فنية
مجسمات –لوحات فنية 

.إبداعية



آلية المشاركة

.ةالدخول عىل رابط التسجيل و تعبئة البيانات المطلوب

.تعبئة نموذج المشاركة المطلوب

.تسليم المرفقات المطلوبة

.استعراض المشاركة أمام اللجنة المعتمدة لتحديد القبول أو الرفض

نامج الت .دريبر  تهيئة المشاركات المقبولة للتر



آلية التقييم

 من قبل لجنة التحكيم
ً
.تقييم المشاركات مبدئيا

 
ً
. الدخول للمنافسة لتصفية المشاركات المقبولة نهائيا

  المخيم اإلبداع  للتصويت للمركز 
.الفائزاستعراض المشاركات المقبولة ف 

.زجمع نتائج التصويت لتحديد الفائ



آلية التكريم

.تكريم الفائزين بالمراكز الثالثة األوىل

.وىلتسليم الدروع و شهادات الشكر للفائزين بالمراكز الثالثة األ

  لم يحالفهن الفوز
.تسليم شهادات شكر للمشاركات الالتر

.اعالن اسماء الفائزات بوسائل التواصل و داخل الكلية



وسائل التواصل

SF -04  مكتب–الدور الثاني –5ع CSD.ICU@iau.edu.sa

CSD.ICU CSD.ICU



ومضة

 ما يعيدو " 
ً
ا ن األشخاص المبدعون كثتر

صنع قصة أو لوحة أو فكرة و يحولونها 
ء جديد   

".فتصبح ملكهم .. لش 
رودجودكيت   



بادر فقد تكون فكرتك ه  األوىل 
  عالم االبتكار

.التالية ف 


