
 

 

 

 

طلبات لجنة اإلبتكارات وريادة األعمال بالمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي استقبال يسر 
 هـ4141/4141للعام الجامعي الحالي الراغبين بالمشاركة بمحور اإلبتكارات وريادة األعمال 

 طالب وطالبات- منتظمين ومنتسبين

  أوالً بأولقدمة تنظر اللجنة بكافة الطلبات الموسوف 

 هـ51/1/4141  ولغايةإعتباراً من تاريخه 

 

  -: بمحور اإلبتكارات وريادة األعمالشروط المشاركة 
 
 أن يتم تقديم المشاركة وفقاً للنموذج الموحد الذي أعد من قبل اللجنة لتقديم المشاركة.  .4

أن تكون المشاركة المقدمة من فكر وعمل الطالب أو الطلبة الذين تقدموا بها ، وأن تخلو من أي شيء   .5
يخل باألمانه او يتعدى على حقوق الملكية الفكرية لآلخرين ، وستتم محاسبة من يثبت إخالله باألمانه 

اذ اإلجراءات الالزمة في العلمية بحرمانه من مواصلة المشاركة في المؤتمر ، وتحظر جامعته بذلك إلتخ
 حقه ، وستسحب منه الجائزة في حال إكتشاف المخالفة بعد إعالن الفوز. 

فكرة إبداعية ، أو تطوير لفكرة فعليا لفكرة سابقة مع شرط احتوائها على جانب أن تحمل المشاركة  .4
     إبداعي. 

 . اإلهتمام بالجانب التقني للفكرة والتجسيدي .1

 

 

 



 

 

 

 المانحه لها إن وجدت.  ك إرفاق براءة اإلختراع من الجههعلى المشار يجب  .1

يمكن للمشارك عرض أي فكرة سبق له المشاركة بها في معارض محلية أو دولية وال يوجد حد أقصى لعدد  .6
 المشاركات من قبل الجامعات أو المشاركين في هذا المحور. 

 4144أو خريج منها خالل العام الجامعي )  جامعة الملك فيصلأن يكون المشارك من المقيدين حاليًا في .7
 ال تزيد عن سنتين سابقتين فقط. زمنية ( أو الذي يليه ، بفترة  4141 –

على الطلبة المتوقع من غير المقيدين حاليًا في الجامعات إرفاق إفادة بذلك من الجهة المختصة في   .8
 الجامعات التابعين لها. 

 إذا كان العمل مشتركا ، يجب أال يتجاوز عدد األعضاء في المشاركة الواحدة خمسة أعضاء.   .9

في حال كون العمل المقدم مشتركًا بين أكثر من طالب فيجب إرفاق بيان بأسماء جميع األعضاء في    .41
تركين بالموافقه ذي اشترك به كل عضو وبيان اسم الطالب الرئيس وتوقيع جميع المشلالمشاركة ، والجزء ا

  على تلك البيانات والموافقه على المشاركة بالعمل في المؤتمر. 

كلمة ويرفع وحده في ملف مستقل إضافة الى )غالف   511أن يكتب ملخص للتقرير ال يزيد عن    .44
  ( وفيه : عنوان المشاركة ، واسم المشارك ، وجامعته ، ويرفع الغالف وحده في ملف مستقل.  رللتقري

 أن يراعى في التقارير التي ستقدم باللغة اإلنجليزية إضافة مستخلص آخر باللغة العربية.     .45

عالية الدقة عبر موقع المؤتمر ، بعد  PDF. يلتزم المشارك برفع كافة الوثائق والمخططات والرسوم بصيغة 44
 إشعاره من الجامعة بقبول العمل المقدم ..

أن يخضع و يشرح اإلبتكار وعمله بأسلوب إبداعي  (Posters). يجب على كل مشارك إعداد ملصق 41
للضوابط والمعايير العامة للملصقات من حيث المقاس والمحتوى والتي تقررها اللجنة المنظمة للمؤتمر 

 على أن ترسل صور إلكترونية عالية الدقة ضمن مرفقات المشاركة. 

 

 

 



 

 

 

 

 

. يحب على كل مشارك إعداد العرض التقديمي الذي يشرح اإلبتكار وعمله على شرائح باور بوينت 41
(PowerPoint Presentation)  ويراعى في إعداد الضوابط والمعايير العامة للعروض التقديمية

بة لتوضيح ويترك للمشارك حرية اإلبداع في إعداد عرضه وإدخال الوسائط فيه بالطريقة التي يراها مناس
      فكرة اإلبتكار وترفع نسخة إلكترونية منه على موقع المؤتمر. 

 إرسال  في المشاركةالراغبين  لبةلطل يمكنو 

  البريد اإللكتروني التالي : بعد تعبئتها بالمعلومات المطلوبة عبرالمرفق نسخه منها  المبدئيةإستمارة التسجيل 

aalsaeed@KFU.EDU.SA 

 1115111718 لمزيد من االستفسار االتصال على 

  4411تحويلة  1441811111هاتف رقم 
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