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 ليومتلا فادهأ

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيجولونكتلا ةيمنتلا قيقحت ىلإ يلخادلا ليومتلا جمانرب فدهي
 طويسأ ةعماج مدقتو .٢٠٣٠ ماعل دالبلا يف ةيمنتلا ةيؤرل اًقفو رصم ديعص يف ةمادتسملا
 ليومتلل ةوعدلا هذه نم يسيئرلا فدهلا .ةبذاج ةيومنتو ةيثحب ةئيب قلخل ًايسفانت ًاليومت
 ةددحم ةيناديم ةيجهنم وأ جتنمل حرتقم لالخ نم ةيومنتلاو ةيقيبطتلا ثاحبألا ليعفت وه
 مهاست ةيثحب تاجتنم ريفوتو ةمادتسملا ةيمنتلل ةمهم نوكت ،ةلوحم ايجولونكت وأ
 .عمتجملا تاجايتحاو تالكشمل ةركتبم لولحب

 ليومتلا تالاجم

 لثمتت ،ليومتلا فادهأ قيقحتل يلخادلا ليومتلا جمانربل تاراسم طويسأ ةعماج ىنبتت
 :حضوم امك تاراسم عبس يف ليومتلا تالاجم

 

 ءاودلا ةعانصةئبوألاو ضارمألايبطلا عاطقلا
تاميعطتلاو

 مولعلا عاطق
 ةيقيبطتلا

ةيئيبلاو

 ةمادتسالا
ةيئيبلا

 تاريغتلا
ةيخانملا

 عاطقلا
 يسدنهلا
ايجولونكتلاو

 ةقاطلا
ةددجتملا

 ةيكذلا ندملا
يمقرلا لوحتلاو

 تاساردلا عاطق
 ةيناسنإلا
ةيعامتجالاو

 ةايحلا ةدوج
داسفلا ةحفاكمفيرلا ةيمنتو

 يعارزلا عاطقلا
يرطيبلاو

 ةيناويحلا ةورثلا
ةيكمسلاو

 نمألاو هايملا
يئاذغلا

 لامعألا عاطق
داصتقالاو

 ةدايرو راكتبالا
لامعألا

 ةيكذلا ةمكوحلا
ةرادإلا ةسدنهو

 عاطقلا
 يميلعتلا

يوبرتلاو

 ةياعر
ممهلا يوذنيبوهوملا
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 .ةيميلقإلاو ةينطولا تاهجوتلا بسح ىرخأ تالاجمو تاراسم ينبت ةعماجلا سلجمل زوجيو

 ليومتلا عاونأ

 نامضلو ليومتلا فادهأ قيقحت نامضل ليومتلا نم عاونأ ةدع يلخادلا ليومتلا جمانرب رفوي
 .يعماجلا عمتجملا نم ةضيرع ةكراشم

 ًاهينج ٢٥٠٫٠٠٠ ىلإ لصي ليومتب :)Independent Projects( ةريبك تاعورشم •
 .ةيرظنلا تاصصختلا تاعورشمل ًاهينج ١٥٠٫٠٠٠و ةيلمعلا تاصصختلا تاعورشمل

 فدهتسيو ًاهينج ١٠٠٫٠٠٠ ىلإ لصي ليومتب :)Degree Projects( ةريغص تاعورشم •
 .هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر ثاحبأ

 ًاهينج ٥٠٫٠٠٠ ىلإ لصي ليومتب :)Graduation Projects( ةيبالط تاعورشم •
 .سويرولاكبلا ةلحرم بالطل جرختلا تاعورشمو ثاحبأ فدهتسيو

 ىلإ لصي ليومتب :)Research Business Incubators( ةيثحبلا لامعألا تانضاح •
 ةيثحبلا تاجتنملا راكفأو ةيثحبلا تاعورشملا تاجرخم فدهتسيو ًاهينج ٢٥٠٫٠٠٠

 يملعلا ثحبلا ىلع ةمئاق ةئشان تاكرش مايق ىلإ دهمت يتلا ةيقيبطتلا
 .يقيبطتلا

 خيرات نم ًءدب بستحي ماع نع ديزت ال لامعألا تانضاح وأ تاعورشملا ذيفنت ةدم نوكتو
 ةدمو ليومتلا ميق ليدعت ةعماجلا سلجمل نكميو ،لامعألا ةنضاح وأ عورشملا دامتعا
 .ةجاحلا بسح ذيفنتلا

 مدقتلا دعوم

 ةينازيم رفوت بسح كلذو رثكألا ىلع يعماج ماع لك نيترم ليومتلل مدقتلا حتف متي
 .ليومتلل

 ليومتلل مدقتلا ةيلهأو ريياعم

 ةعماجب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم "يسيئرلا ثحابلا " زيمتم ثحاب ثحبلا قيرف دوقي نأ بجي
 كلميو ةديج ةيثحب ةربخ رهُظي نأ بجيو .ةعماجلاب لمعلا سأر ىلع نوكيو طويسأ
 قيرف نوكتي نأ بجي ةريبكلا ةيثحبلا تاعورشملل ةبسنلابو .ةزيمم ةيثحب تارشؤم
 ىلع طويسأ ةعماجب مهينواعمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب نم نيرخآ ءاضعأ نم عورشملا
 ةريغصلا ةيثحبلا تاعورشملل ةبسنلابو .ةعماجلاب لمعلا سأر ىلع مهعيمج اونوكي نأ
 وأ هاروتكدلا يتجرد يف نيلجسملا ايلع تاسارد بالط نم عورشملا قيرف نوكتي نأ بجي
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 نأ بجيف ةيبالطلا تاعورشملل ةبسنلابو ،مهيلع فارشإلا ناجل نم ءاضعأو ريتسجاملا
 .سويرولاكبلا ةلحرم بالط نم ددع ىلع عورشملا قيرف يوتحي

 يثحب جرخمل روصت لمعلا قيرف كلتمي نأ بجي ةيثحبلا لامعألا تانضاح ىلإ ةبسنلاب
 .ةئيبلا ةيمنتو عمتجملا ةمدخل ةيعامتجا وأ ةيداصتقا ىودج وذ يقيبطت

 مدقتلا ةيلآ

 ةغايص بجيو .ةددحملا ثحبلا تالاجم يف تاحرتقم ميدقتل نووعدم نومدقتملا
 دادعإل ةدمتعملا ةيميظنتلا دعاوقلاو ةقفرملا جذامنلل اًقفو يليصفتلا يثحبلا حرتقملا
 دونبلا حرتقملا نمضتي نأ بجي ،ماع لكشب .يلخادلا ليومتلا جمانربب ةيثحبلا تاحرتقملا
 :ةدمتعملا جذامنل اًقفو ةيلاتلا

 فالغلا ةحفص •
  عورشملا قيرف •
 ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب بوتكم صخلملا •
 ةيساسأ تامولعمو ةمدقم •
 يثحبلا حرتقملا فادهأ •
  ثحبلا ةيجهنم •
 .ثحبلا عوضوم يف ثحبلا قيرف ءاضعأل ةقباسلا تامهاسملا •
 ليومتلا تارربمو ةينازيملا لودج •
 ٢٠٣٠ ةيؤرو ةيثحبلا ططخلل هتمئالمو هريثأتو عورشملل ةعقوتملا جئاتنلا •
 عجارملا •
 ذيفنتلا ططخم •
 تارارقإلاو عيقوتلا •
 .لمعلا قوسل ليهأتلاو ىودجلا ةساردل دونب فاضي ةيثحبلا لامعألا تانضاح ةبسنلابو

 مييقتلا ريياعم

 :ةيلاتلا ريياعملا ىلع ًءانب اهنيب ةلضافملاو ةيثحبلا تاحرتقملا ميكحت دعب ليومتلا حنم متي
  حرتقملا ةدوج •
  لامعألا ةنضاح وأ عورشملا قيرف ةمئالمو ةءافك •
 فيلاكتلاو ةينازيملاو ةيجهنملا ةبسانم •
 لامعألا ةنضاح وأ عورشملا ةرادإ ططخ •
  لامعألا ةنضاح وأ عورشملا تاجرخم •
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 ةركتبم تاجتنمو لولح ميدقت •

 .يثحبلا جرخملا وأ جتنملا ةيلعافو ةيزهاج دونب فاضي ةيثحبلا لامعألا تانضاح ةبسنلابو

 .ةعماجلا جراخو لخاد نم نيصصختمو نيلقتسم ءاربخ لبق نم تاحرتقملا مييقت متي
 ةقفاوتمو ةلداعو ةيوقو ةفافش مييقتلا ةيلمع نوكت نأ يلخادلا ليومتلا جمانرب نمضي
 .ةعماجلا بادآو حئاولو دعاوق عم

 ةينازيملا ريدقت

 وأ عورشملا زاجنإل ةبولطملا فيلاكتلا عيمج ةيطغتل ليومتلا ةينازيم دونب ليصفت متي
 بسحو حرتقملا يف هيلع ةقفاوملا مت ام بسح لماكلاب هتدم لاوط لامعألا ةنضاح
 اًرربم ةينازيملا يف دنب لك نوكي نأ بجي .لامعألا ةنضاحل وأ عورشملل ةصصخملا ةينازيملا
 .حرتقملا ضفر متيسف الإو ،ةقدب

 متيس .يرصملا هينجلاب راعسألا عيمج اهيف جردُت ةيليصفت ةينازيم حرتقملا نمضتي نأ بجي
 حومسملا فيلاكتلا نوكت نأ بجيو .مييقتلا ةيلمع يف طرفملا ةينازيملا ريدقت يف رظنلا
 :يتآلاك اهدونبو .لامعألا ةنضاح وأ عورشملا ءادأب ةرشابم ةطبترمو ةددحم اهب

 ةديدج تادعم ءارشل ةصصخم يهو :جماربلاو تازيهجتلاو تادعملا ةفلكت •
 ًاطابترا ةطبترم نوكت تاودأو تايواميكو ةيلمعم تازيهجتو جمارب صيخارتو
 ةيلكلا ليومتلا ةميق نم ٪٥٠ نع لقت الأ بجيو ثحبلا عورشمب يرورضو اًرشابم
 .لامعألا ةنضاحل وأ عورشملل

 يف اهب لومعملا حئاولو دعاوقل ًاقفو رفسلا ةفلكت باستحا متي :رفسلا فيلاكت •
 ةميق نم ٪١٥ نع ديزت الأ بجيو ،عورشملا فادهأ مدخيو ةيثحبلا تاعورشملا
 .لامعألا ةنضاحل وأ عورشملل ةيلكلا ليومتلا

 مهرود ىلع ًءانب ،ثحبلا قيرف ءاضعأل ةيرهش زفاوح حنُمت :قيرفلا ءاضعأ زفاوح •
 الأ بجيو ،لامعألا ةنضاح وأ عورشملل صصخملا تقولاو مهيلإ ةلكوملا ماهملاو
 نم وضع يأ ىضاقتي الأ بجي امك ،عورشملل ةيلكلا ليومتلا ةميق نم ٪٢٠ نع ديزت
 نع ديزت زفاوح يلامجإ يسيئرلا ثحابلا مهيف امب لامعألا ةنضاح وأ عورشملا قيرف
 .عورشملل ةيلكلا ليومتلا ةميق نم ٪١٠

 ةيرادإلا تاءارجإلل اهصيصخت متي ىصقا دحب ٪٥ يلامجإ :ةيرادإلا تافورصملا •
 .لامعألا ةنضاح وأ عورشملل

 وأ عورشملا ذيفنتل ةيرورضلا دونبلاو ةطشنألا عيمج ةيطغتل :ىرخأ تافورصم •
 .اهل قباس دنب صيصخت متي ملو لامعألا ةنضاح
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 عفدلا تاءارجإ

 بتكم نيب دقع ةيقافتا عيقوت متيس لامعألا ةنضاح وأ عورشملا ىلع ةقفاوملا متت امدنع
 ددع .طاسقأ ىلع ةينازيملا فرص متيس ،يسيئرلا ثحابلاو ةيثحبلا تاعورشملا ةرادإ
 ةيادب يف لوألا طسقلا فرص متي .ةدمتعملا ةينازيملاو عورشملا ةدم ىلع دمتعي طاسقألا
 ةقفاوملاو ةيلحرملا ريراقتلا مالتسا دعب ىرخألا طاسقألا عفدو لامعألا ةنضاح وأ عورشملا
 .اهيلع

 ةعباتملا دعاوق

 ةينفلا ريراقتلا

 بجي .ةدمتعملا مدقتلا ريراقت غيصل اًقفو ةيونسلا عبر ينفلا مدقتلا ريراقت ميدقت بجي
 خيرات دعب دحاو رهش زواجتي ال دعوم يف لامعألا ةنضاحل وأ عورشملل يئاهنلا ريرقتلا ميدقت
 .لامعألا ةنضاحل وأ عورشملل يمسرلا ءاهتنالا

 امك ةددحملا فادهألا ققحي مل قيرفلا نأ ةمدقملا ةيئاهنلا / ةيلحرملا ريراقتلا ترهظأ اذإ
 ةرادإ بتكم موقيسف ،اًفيعض قيرفلا ءادأ ناك وأ يلصألا حرتقملا يف ددحم وه
 لامعألا ةنضاح وأ عورشملا فاقيإ لجأ نم ريبادتلا عيمج ذاختاب ةيثحبلا تاعورشملا
 .ةصصخملا ةينازيملا دادرتساو

 ةيلاملا ريراقتلا

 تاهجلا نم موتخمو عقوم اهفرص متي ةيلام ةعفد لك نع ةيلام ريراقت ميدقت متي
 .فرصلا تادنس عيمج كلذكو ةصتخملا

 

  


