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 هي اإلبداعية عمليةفال ،ة"الفكر" حموره اسعو كمفهوم حًاالاصط ويعّرف ،"النظري عدم" ـب لغة اإلبداع يعّرف

 يسل ذاتي نشاط هو إذا عاإلبدا. فاملألو عن خارجة جديدة أفكار ىلإ للوصول العقل إلمكانات العنان قإطال

يف هلا إىل منتج ذي قيمة  سه بوصفه جتسيدًا لفكرة جديدة وحتوياًلفيمكن قيااالبتكار ا أم قياسه، السهل من

الة حيث أن االخرتاع ُيعنى االخرتاع واالبتكار يف شرط األصيتفق وجماالت التقنية أو اخلدمات أو األعمال. 

القائمة، إما يف شكالت املض عتكار فهو تقديم حلول مبتكرة لبببإنتاج أشياء جديدة تظهر ألول مرة، أّما اال

 منتج قد يكون موجواًا ل أيضاً التطوير النوعي املستحدث يفاملنتجات أو اخلدمات أو اإلجراءات والعمليات ويشم

 من قبل.

 فرتضي االبتكاري املنتج لكون قتااا اال عجلة وترية تسريع يف ملباشرا لدوره الكربى باألهمية االبتكار حيظى

 يف كذلك أهميته وتكمن ألعمال،ا أو اخلدمات أو التقنية أو عةالانا قطاعات يف مضافة قيمة لهن تكو أن

 ائمةالق للمؤسسات استثمارية وفرصة االبتكاري املنتج يف لالستثمار لاألعما لرّواا ةبديهي انطالق نقطة كونه

 .لاألعما بقطاع تنافسية مميزات قلتحقيه تسويق أو استخدامه من لالستفااة

 هذا احملور أربعة مراحل:ويشمل 
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 االبتكارات واالخرتاعاتحور اخلاصة مب الفنية والضوابط الشروط: 

 .لالدلي بهذا واملذكورة العلمي لملتقىل احملداة العامة والضوابط بالشروط االلتزام .1

 .يإبداع حس على واحتوائها وجدتها الفكرة أصالة .2

 .للفكرة التقين باجلانب االهتمام  .3

 .سابقة لفكرة جديدة، فكرة االبتكار حيمل أن .4

 .والاور حقاملال ذلك يف مبا صفحة 22 مشروع االبتكار مبا ال يزيد عن عن تقريرا سليمة وبلغة جيد بشكل الطالب يكتب أن .5

 ثم ،(وجد إن املشرف واسم واملدينة، ة،والكلي الطالب، واسم املشاركة، نوانع) الكاملة الغالف صفحة على التقرير وحيتوي

 252 عن امللخص كلمات تزيد وال لتقريرا ملخص صفحة ثم املشاركة، عنوان قطف وفيها العااية الغالف صفحة الثانية الافحة

 نهجيةم ثم مااة، كل واستخدامات وموااه بوضوح وهدفه املنتج، أو االبتكاري عاملشرو بفكرة ذلك بعد التقرير يبدأ ثم كلمة،

 االبتكار لنموذج وصورة الالزمة، اتالرسوم على التقرير حيتوي كما نطقي،م حنو على مرتبة املشروع يف التفايلية العمل

  الوةع التقرير يتضمن أن بد فال الرابعة وأ الثالثة املرحلة إىل وصلتملشاركة ا كون حال ويف عالية، وضوح ارجة وذات ملونة

 اية،االقتاا املشروع وى وجد والتسويق، التمويل وخطة االبتكار، عن نشأ الذي اخلدمةعلى ما سبق توضيحًا ملاهية املنتج أو 

 وعض كل ومهمة باملشروع، املستهدف قالسو وحتديد االجتماعي، املشروع أثرو املستقبلية، والتسويقية املالية والتوقعات

 .التقرير منت يف إليه يشري ما وال املشرف، اسم وال الكلية، وال الطالب اسم ذكر يتم ال. املشاركني تعدا حال املشروع يف بالفريق

 ستخلصم إضافة اإلجنليزية باللغة ستقدم ليتا التقارير يف ُيراعى أن على ليزيةاإلجن أو العربية باللغة التقرير كتابة ميكن .6

 .العربية باللغة آخر

 ويكون طر،س وناف سطر مسافة على ، A4 الورقة ومقاس ،(  Word وورا برنامج) احلاسب بواسطة الكتابة تكون أن .7

 اللغة يف املستخدم اخلطو باألسفل، الافحة منتاف يف حاتالاف ترقيم مع االجتاهات، مجيع من سم 2.5 اهلامش قياس

 . 16 مقاس Time New Roman هو يزيةاإلجنل اللغة يف املستخدم واخلط Traditional Arabic هو العربية

 الفكرة وأ املشروع يف حقوق هناك كانت أو ،خارجها أو اجلامعة ااخل ماحنة جهة يأ من مالي اعٍم على حال قد االبتكار كان إذا .8

 .مللتقىا يف املشاركة على املاحنة اجلهة نم موافقة خطاب إرفاق من بد فال أخرى، جهة ألي

 .وجدت نإ هلا املاحنة اجلهة من االخرتاع براءة إرفاق .9

شروع مع الاور ض، حيوي ملخااً كاماًل عن املعر 72 يف ارتفاع  122 مقاس و لوحةأملاقًا علميًا  أو لوحة أو بوسرتا الطالب يعد .12

 معة.مللتقى العلمي على مستوى الكلية وكذلك اجلاك، وذلك لعرضه يف اواإلحااءات البيانية وغري ذل

 علمي باجلامعة.للعرض أثناء امللتقى الات العلمية اجملسمات وأجهزة االبتكارات واالخرتاعات والبوسرتتسليم  .11


