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 الماضية  أشهرخالل الستة  مركز اإلبداع وريادة األعمالانجازات 

والتي أكدت على التركيز على االبتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة  2030انطالقا من رؤية المملكة 

أُنِشئ مركز اإلبداع وريادة األعمال  بالمعارف والمهارات ودعم المواهب واالبتكاراتاألعمال وتزويد شبابنا 

والذي يهدف .  هـ24/04/1438بتاريخ , .د عبد الفتاح بن سليمان مشاطأ بقرار من معالي مدير جامعة جده

إلى نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ولتوفير بيئة حاضنة 

 .واالبتكار والتطوير وريادة األعمال داخل الجامعة والمجتمع المحلي لألبداع

خبرات الجهات المماثلة التي سبقتنا سواء من محاولة االستفادة ن اآلخرونتهى اقررنا ان نبدأ من حيث ف

لطالبنا ولمجتمعنا المحلي ,,, فكان البد من فاعلة وجاذبة  استثماريةخلق فرص بالحكومية او الخاصة، وذلك 

 وحاضنات اعمال مسرعاتوريادة اعمال و  لإلبداعمن معاهد  ذات الصلةلية حجهات المالتواصل وزيارة ال

 وكان من هذه الزيارات :لمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن جهات داعمة ل

 االكاديمية،مسرعات األعمال في القطاعات زيارة التواصل و أوال : -1

 أهمها:وذلك لإلجابة على عدة تساؤالت وكان من 

 ،"الجامعةداخل تصنع االهتمامات بالعمل الريادي كيف لمعرفة لمواجهة سوق العملكيف يعد الطالب "

 معاهد االبداع وريادة االعمال في كال من:فقمنا بزيارة 

 .والمعادن(وجامعة الملك فهد للبترول  –وجامعة أم القرى  –الملك سعود  )جامعة

 الخاصة،األعمال في القطاعات وحاضنات  عاتمسرعدد من زيارة ثانيا:التواصل و -2

 وذلك لإلجابة على عدة تساؤالت وكان من أهمها:

استخدام أدوات مبتكرة من خالل  األعمال في بناء كفاءات بشرية منافسةدور مسرعات وحاضنات لمعرفة "
وجه االستدامة حول إيجاد قيمة في نتائج وما هو  من شأنها االستفادة من اقتصاد المملكةالتي  وفاعلة

 " مسرعات وحاضنات األعمال

 في كال من: األعمالمسرعات وحاضنات  فقمنا بزيارة

 التجارية(غرفة جدة  – التجاريةغرفة مكة  –المصفق التجاري  –بادر لحاضنات األعمال  –الريادة  )قطوف

 والمتوسطة:الجهات الداعمة والممولة للمشاريع الصغيرة ثالثا:التواصل وزيارة -3

 وذلك لإلجابة على عدة تساؤالت وكان من أهمها:

من الجهات  والمتوسطةللمشاريع الصغيرة واالقراض المتاحة وصناديق الدعم ما هي أنواع التمويل

والمستثمرين، وماهي العوائق التي تواجه الشاب السعودي عند طلبة الدهم الالزم لتأسيس الخاصة 

 مشروعة التجاري.
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 والمتوسطةوالممولة للمشاريع الصغيرة  فقمنا بزيارة الجهات الداعمة والجهات ذات المسؤولية االجتماعية

 في كال من:

 –األهلي البنك -الملك خالد الخيرية  مؤسسة -التنمية االجتماعية  بنك -رزق جميل  باب -كفالة  )برنامج

 سابك(–شركة االتصاالت السعودية 

الجهات االكاديمية والجهات العملية وعلية تم تصميم الخطة بين  ما فجوةاستنتجنا وجود ومن هذه الزيارات 

 راتيجية للمركز على النحو التالي:اإلستالخطة  كانتوالفجوة , االستراتيجية للمركز بما يضمن تقليل هذا 

إتاحة الفرص لطالب وخريجي الجامعة لتحويل أفكارهم اإلبداعية وتطوير إعمالهم الريادية المستدامة الرؤية: 

 .فرص عمل حقيقية إلى

تطوير وتنفيذ المبادرات المستدامة لطالب الجامعة وخريجيها بالتعاون مع الشركاء المحليين الرسالة: 

 .والعالميين التي تعمل في كل من القطاعين العام والخاص لتطوير شامل لجميع طالب الجامعة وخريجيها

 األهداف اإلستراتيجية :

 كاديمي والبحث العلمي الجامعي.الهدف األول: تعزيز التميز األ

 الهدف الثاني: دعم نجاح الطالب من أول نقطة اتصال )انضمامه بالجامعة( وحتى التخرج وما بعده.

 الهدف الثالث: إثراء نوعية الحياة الجامعية )إمكانيات الجامعة(.

 اصة.الهدف الرابع: االنخراط في المجتمع وتعزيز المشاركة في القطاعات الحكومية والخ

 الهدف الخامس: تعزيز ثقافة ريادة األعمال لتحفيز التنمية االقتصادية الوطنية.

 ,,,,, من هنا تمت االنطالقةو

 "إنجازات المركز"

ة قوية بتقديم برامج توعوية لخدمة المجتمع وذلك بمبدأ المسؤولية االجتماعية للجامعة يبدأ المركز بداحيث 

 ومنها:

 , األعمال وريادةاإلبداع  ندوة -1

 األعمال، حيث تم استعراض اهم النقاط ذات الصلة والمفيدةنخبة من أشهر مدربي ريادة  استضافةحيث تم 

 :ومنها على سبيل المثال  للمجتمع المحلي
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 الخطوات الالزمة للبدء بعمل مشروع تجاري  -

 مستقبل ريادة االعمال بالمملكة  -

 االبداع وريادة االعمالماهي اهم األدوات والمهارات المستخدمة في  -

 ماهي رشاقة االبتكار وكيفية الوصول للهدف المنشود -

 كيفية تحويل فكرة االبتكار إلى مشروع تجاري -

وقد استفاد من هذا البرنامج شريحة كبيرة من المجتمع المحلي الراغبين ببدء مشاريعهم التجارية , وكان 

المعرفة الحقيقة لعلم الريادة ,,, ومازال المركز على تواصل العائق الوحيد لهم هو التوجيه السليم المبني على 

 دائم من الذين استفادوا من هذا البرنامج لتقديم االستشارات الضرورية لهم. 

 , برنامج مبتكر المستقبل الصيفي -2

أطلق مركز اإلبداع وريادة األعمال بجامعة جدة ) برنامج مبتكر المستقبل الصيفي ( لطالب وطالبات المدارس 

تنمية وغرس قيم االبداع واالبتكار لذى طالب إلىيهدف البرنامج كان سنة حيث  18سنوات وحتى  10من عمر

هلهم لتحديات المستقبل , ومن اهم المدارس وإطالق طاقات الشباب في مجاالت العلم والتكنولوجيا بما يؤ

 محاور البرنامج :

 التدريب على أحدث وسائل التكنولوجيا بصورة عملية  -

 3D تصميم األشكال الهندسية الثالثية األبعاد -

 ( تصميم وبرمجة وتحريك الرجل اآللي ) الروبوت -

 ( واللغة الفرنسية -وتنمية المهارات  - الترفيهية إلى العديد من البرامج المصاحبة كــ )المسابقات باإلضافة

وقد استفاد ابناؤنا الطالب من هذا البرنامج الفعال لخلق البذرة األساسية لالنطالق فب عالم االبتكار واالبداع 

 بإذنه تعالى.

 , جامعة جدة الذكية للطعام عربة-3

خالد الفيصل حفظه أمير منطقة مكة المكرمة األمير التقى معالي مدير الجامعة وفريق عمل المركز بسموحيث 

 هللا 

بتنفيذ المبادرة وعلى الكريم والبدء وحظيت بمباركة سموهالكريم لعرض مبادرة العربة الذكية على سموه 

بداع وريادة اإلعمال وبمبادرات من كليات الجامعة بمركز اإل واجتماعات مكثفةورش عمل باساسه أقيمت

تصنيع  جدة تموبأيادي وسواعد اساتذة جامعة العديد من المصانع والشركات ذات الصلةالمختلفة وزيارة 

من شركة العيسائي للتجارة , كما تم إهداء الجامعة عربة من ميتسوبيشي هياكل عربات الطعام بأفكار إبداعية

 .لمشروع عليها النموذج االولي لق يطبتل
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 ,األولى لجامعة جدة  المسرعة -4

بالشراكة ة أعمال لطالب وطالبات الجامعات بأول مسرع بالبدء األعمال ريادة مركز اإلبداع وحيث قام 

 أهالينا ()برنامجالبنك األهلي التجاري من خالل  االستراتيجية مع

 مراحل:وينقسم البرنامج الى ثالث 

 أسبوعالمرحلة االولى :  التدريب النظري ودراسة الجدوى االقتصادية لكل مشروع ولمدة  -

 المرحلة الثانية :  الجلسات االستشارية لكل مشروع ولمدة ثالث شهور -

 المرحلة الثالثة :  عرض المشاريع على مستثمرين لدعم المشاريع ماديا -

حيث برزت مشاريع ريادية ألتحمل الطابع .وكانت نتائج المسرعة األولى لجامعة جده مبهرة بكل المقاييس

الصغيرة والمتوسطة وبتنمية  المنشآتالتقليدي ,,,حيث نتوقع لهذه المشاريع النجاح والمساهمة برفع عدد 

تقليل نسب البطالة ورفع الناتج ذلك لووزيادة معدل األسر المنتجة لزيادة معدالت التوظيف وتنويع االقتصاد 

 .للدولة المحلي االجمالي 

 في ملتقى عالم التطبيقات , جامعة جدة والحضور كشريك أكاديمي تمثيل  -5

حيث شارك المركز كشريك أكاديمي في الملتقى وقد جمعت الفعالية بين العقول المبدعة من فئة الشباب 
والشركات والمؤسسات المطّورة والعاملة في مجال برمجة التطبيقات، وأيضاً المستثمرين، حتى تكون حلقة 
الوصل بين المبدعين وأصحاب األعمال و رؤوس األموال. كما تعّد الفعالية البيئة المميزة لتطوير عالقات 
العمل وتطوير القدرات من خالل ورش العمل والمتحّدثين المشاركين والدورات المقّدمة من شركاء عالم 
 التطبيقات. وقد عرض المركز جميع االنجازات التي تمت ومنذ فترة إنشائية.                                     

 6 - توقيع عدة مذكرات تعاون إليجاد بنية تحتية قوية لريادي اعمالنا ,                                  

من خالل التعاون البناء المثمر مع  إستراتيجيةبناء شراكات اقتصادية لوبجدية سعى المركز وفي الختام 

الجهات الخاصة والحكومية، واألعمال وحاضنات  مسرعاتاالكاديمية ,القطاعات الجهات ذات العالقة من 

بيئة بنية تحتية ووذلك لخلق بنوك ومستثمرين ,,,,  من والمتوسطةالداعمة والممولة للمشاريع الصغيرة 

مما يساهم بتحقيق كافة محفزة وحاضنة لريادي المستقبل من طالب وطالبات جامعة جده وللمجتمع المحلي 

تم توقيع عدة مذكرات تعاون مع الجهات ذات الصلة وعلية فقد  .2030خدم رؤية المملكة تنمية مستدامة ت

 ومنها :

 الصغيرة والمتوسطة ,هيئة المنشات  -
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لتشجيع طالب الجامعة والمجتمع المحلي على تأسيس مشاريعهم التجارية التعاون في التدريب , وجميع 

 مجاالت ريادة األعمال والربط مع المنصات االلكترونية.

 بنك التنمية االجتماعية ,  -

وللتعاون على تأسيس المشاريع  لتوفير حلول تمويلية لطالب وطالبات الجامعة عبر برامج البنك التمويلية

 الصغيرة. 

 باب رزق جميل , -

 تنقلة.ملتقديم حلول تمويلية لطالب وطالبات الجامعة للتعاون في تمويل مشروعات األكشاك وعربات الطعام ال

 العيسائي للسيارات , -

 توفير عربات الطعام بسعر منافس للسوق وذلك من ضمن مشروع عربة جامعة جدة الذكية للطعام.

 المصفق التشاركي لإلنماء والتشغيل , -

 تحويل المشاريع الريادية للطالب والطالبات إلى فرص استثمارية وطرحها على القنوات االستثمارية.

 

 

 


