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مكونات المقترح

إنشاء مركز التميز واإلبداع بجامعة عدن، : اسم المقترح

واعتباره  نواه لمراكز ابداعية يتم نشرها في الجامعات

اليمنية 

أن يكون المركز جزء من المجتمع ويعمل على نشر: الرؤية 

والتميزوالريادهاإلبتكارثقافة 

واإلبداع اإلبتكارإعداد شباب قادر على :  هدف المركز

والتحول الى عنصر فاعل في المجتمع



مهام المركز

والتطوير الهادف الى تفعيل دور الشباب في المجتمعواإلبتكارنشر ثقافة اإلبداع -1

اد للحصول على التوجيه والتدريب واإلرشاألسكواوخاصة الدوليهالتواصل مع المنظمات -2

واإلشراف والدعم

على مستوى الوطن العربي والدولي لتبادل الخبرات المراكزالمشابههالتواصل مع -3

إلكتشافنية والتقالفنيهوالمعاهد واالساسيهالثانويهالتواصل مع المؤسسات التعليمية كالمدارس -4

المواهب والمبدعين والمبتكرين إلرشادهم واعداهم للمستقبل 

إفساح المجال للشباب إلطالق ابداعاتهم ورعايتهم واحتضانهم -5

تقديم الدعم المادي والمعنوي-6

من طاقاتهم لخدمة المجتمع لإلستفادهتوجيه الطاقات الشبابية -7

عمل شراكات مع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية-8

يهوالفنالتقنيهوالمعاهد الثانويهوتوجيهها في الجامعات والمدارس البحثيهدعم األنشطة -9

تأهيل كوادر إلعداد قيادات العمل اإلبداعي  للمستقبل -10



خطوات تنفيذ المقترح

مركز التميز واإلبداع : اإلسمتحديد . 1⚫

الجامعاترءساءالتواصل مع . 2⚫

والشراكهالتشبيك . 3⚫

-تعز-الحديده-صنعاء-حضرموت–عدن )للمركز اإلبداعي الحاضنهالجامعهتحديد . 4⚫

(إب

لدورهاوالمتدربين في هذه الجامعهرئيس –التحضيرية اللجنهتحديد رئيس وأعضاء . 5⚫

جامعات مع قانون اليتوائموتحويره بحيث الموافقهوالحصول على الجامعهالعرض على . 6⚫

اليمنية

تحديد الرؤية، الرسالة، األهداف، بما يتناسب مع ظروف وواقع احتياجات البلد. 7⚫

الخ...حاضنة اعمال، مسرعات، : تحديد هيكلة والئحة المركز من خالل مهامه.8⚫

س وطالب المجتمع المحلي يسانده أعضاء هيئة التدري: تحديد المستهدفين والمستفيدين. 9⚫

المختلفهفي التخصصات الجامعه



الشراكات ودورها
: األسكوا➢

تحصل حتى ي-حاضنة المركز اإلبداعي-اليمنية الجامعهتحديد آلية الدعم وتحديد التزامات ⚫

األردن، ا : لبخبراتها مثالسباقهلكسب خبرات المراكز التأهيليهفريق المركز على الدورات 

الخ...البحرين، الكويت

ليمن أو تدرب القائمين على المركز بالدورات والزيارات والتأهيل سواء بدعوة الخبراء الى ا⚫

التدريب عن بعد  اواستخدامابتعاث الكادر التدريبي للتدريب على رأس العمل، 

.التشريعات، تأسيس المركز⚫

: المانحهالجهات ➢

:مثال-المانحهالدول –الدوليهالمنظمات -اإلتحاد األوربي⚫

لخدمة برامج المركزالمطلوبهواألدوات والمواد األجهزه، (FABLAB)متكاملهتمويل ورش 

يات واألسرع في إعطاء التمويل وكيفية الوصول الى كل منهم، وآلالممولهتحديد الجهات ⚫

تقديم طلبات التمويل

:البيئة الحاضنة ➢

المبادرهتوفير المقر والكادر القائم على المركز، اطالق : حضرموت-جامعة عدن⚫

كارواإلبت، اعالن  براءة االختراع المنافسه، عمل اليوم المفتوح، فتح باب والتوعيه



ماذا بعد

هالفترفي عمان خالل المنعقدهما ذا بعد عقد ورشة العمل ➢

نقل التكنولوجيا : "بعنوان 2018ديسمبر 15-20

واالبتكار لدعم وحدات التميز واالبتكار للمؤسسات 

األسكوابدعم من " االكاديمية في الجمهورية اليمنية

:الدكتور محمد الجعفري: أالمدرب➢



–مباسليمداخله ومشاركة األستاذ الدكتور خالد -التوصيات

لميوكيل وزير التعليم العالي لشئون التعليم والبحث الع

ل لبدء في إتخاذ خطوات عمليه الفتتاح وإنشاء مركز نقا➢

ليته وحدات ومراكز للتميز واالبداع كل في ك--التكنولوجيا 

لخدمة المجتمع والطالب الخرجيين والمبدعيين  سواء 

بكالريوس او ماجستير وخلق بيئة مالئمة وجاذبه وذلك

ربما عمل مركز مستقل واستخدام بانشاء حاضنات و

(VIRTUAL INCUBAOR)حاضنات في كل جامعه  

تشجيع االبتكار في أوساط الجامعه والمدارس الخاصه.➢

اء بإضافة مواد دراسيه تتعلق باإلبداع وتوعيه في انش

شركات خاصه وعمل تشبيك مع الجامعات الخارجيه 

والجهات التي تدعم اإلبتكار مثل الجامعه األمريكيه 



توصيات

بية التركيز على مشاريع التخرج بحيث تكون هادفة ومل➢

ير الغاز لتوفالبيوجازمثل توطين تكنولوجيا لخدمة المجتمع 

هالمجتمعيكأحد المشاكل ( مشروع كريم من مصر)المنزلي 

ر والتشبيك مع رجال األعمال الذين حلوا عملوا على توفي

للدولهكبديل النفطيهالكهرباء والماء والمشتقات 

(  EMERGENCY)تطوير مرحلة المشاريع طارئة  ➢

التنميهوالبدء لالنتقال الى مرحلة 

(DEVELOPMENT  )



توصيات

لمنظمات تشكيل شبكة اقليميه للبحث عن تمويل من مختلف ا➢

ثل موالدوليهالتي تدعم المشاريع في اليمن والموسسات

UNTILL

ميز حمالت توعوية للدور التي ستقوم المراكز ووحدات الت➢

قرار واالبداع وعقد ورشة عمل في اليمن تدعو فيه صناع ال

يع من سوق العمل فضالً عن الوزراء للتركيز على المواض

الهامة التي تساعد في بناء قدرة الناس

➢



توصيات

كجزء من % 1. 5استصدار قرار بتحويل نسبه من  ➢

مع واإلتفاقالتدريب المهني لمراكز اإلبداع في كل محافظة 

لدعم البحث العلمي الخاصهوالشركات التجاريهالغرف 

اإلبداعيهومشاريع 

هزهلألجتهيئة القوانين واإلجراءات في الضرائب والجمارك ➢

العلميهلغرض األبحاث المستورده

براءة اختراع ويمكن االطالع عليها 53سجلت اليمن ➢

والبدء من حيث انتهى اإلختراعاتمن تلك اإلستفاده

اآلخرين 
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