
أسئلة وأجوبة عن برنامج حاضنات الجامعات 

1. ما هو برنامج
حاضنات الجامعات؟

برنامج حاضنات الجامعات هو برنامج ُصّمَم لدعم طلبة 
الجامعات قبل تخّرجهم ومساعدتهم على اإلبحار نحو عالم ريادة 
األعمال ويتم ذلك عبر تزويدهم بالمهارات والخدمات الالزمة. 

كما يهدف البرنامج إلى تحويل الجامعات إلى مراكز لريادة 
األعمال تتمّكن فيها الشركات الناشئة من العمل بكفاءة.

13. كيف تدخل الشركات 
الناشئة مرحلة ‘التسريع’؟

يقوم مدير البرنامج بتقييم جهوزية الشركات الناشئة
في كل مرحلة، ويتم حينها تحديد برنامج خاّص ومناسب

لكل شركة ناشئة.

9. ما الذي يحصل
في مرحلة ‘الفكرة’؟ 

ُيقّدم الطلبة أفكارهم المبتكرة )على شكل عرض تقديمي( 
إلى أعضاء هيئة التدريس ومدير البرنامج في الجامعة الذين 

سيقومون بدورهم بمراجعة األفكار وإعطاء المالحظات 
للطلبة. وبعد التقديم الثاني، تقوم لجنة التقييم باختيار 

األفكار المتأّهلة. أّما في المرحلة األخيرة فتختار لجنة التقييم 
لدى الجامعة األفكار التي سيتم قبولها في البرنامج وُتمنح 

الفرق المتأّهلة منحة مالية بغية تطوير خططها.

15. متى ُيمكن للشركات 
الناشئة أن تختبر منتجاتها 

ونماذجها في سوق العمل 
وكيف يتّم ذلك؟

يمكن للشركات الناشئة أن تختبر منتجاتها ونماذجها في
سوق العمل عندما تصبح مستعّدة لمغادرة البرنامج، كما ُيوّفر 
برنامج حاضنات الجامعات باقات مخفضة للخدمات كالتراخيص 

ومساحات العمل المشتركة وغيرها من التسهيالت، وذلك 
بغية ضمان انتقال سلس للشركات الناشئة نحو سوق العمل.

5. ما هي مّدة البرنامج؟
صّمم البرنامج بهدف دعم الطلبة إلنشاء الشركات الناشئة 
لُتصبح مخّولة ومهّيئة لسوق العمل، أّما الطلبة الُمشاركين 

فعليهم مغادرة البرنامج مع تخّرجهم من الجامعة )أي قرابة أربع 
إلى خمس سنوات(. كما ُيطلب من الشركات الناشئة أن ُتقّدم 

دالئل على تقّدمها وذلك عبر مشاركة إنجازاتها وقيمة هذه 
اإلنجازات مع ُمدير البرنامج في كل جامعة.

11. ما الذي يحدث
في مرحلة ‘الحضانة’؟

يحّق حينها للشركات الناشئة أن تستخدم مساحات العمل 
المشتركة المخّصصة للبرنامج داخل الحرم الجامعي. خالل 
مرحلة الحضانة ُيتوّقع من الطلبة تطوير أفكارهم ونماذج 

للتطبيق. يعمل مدير البرنامج على تلبية حاجات الطلبة 
والشركات الناشئة ويقوم بمراقبة مدى تطّورها. وُيسمح 

للطلبة والشركات الناشئة طلب استشارة ودعم أساتذة 
الجامعة والُمدّربين ورّواد األعمال.

17. ما هو يوم عرض 
المشاريع وما الذي يحصل

في هذا اليوم؟
بعد مرحلة الحضانة، ُتتاح للطلبة فرصة تقديم منتجاتهم 

في يوم العرض التوضيحي في منطقة 2071. فُيقّدمون 
نماذجهم األّولية الى لجنة التقييم المؤلفة من المستثمرين 
أصحاب المجازفة، وصندوق الجامعة للدعم المالي وغيرهم 

ممن سيختارون الشركات الناشئة الفائزة فتحصل هذه األخيرة 
على منحة أو فرصة لجمع األموال.

2. ما هي المراحل التي يمر 
بها الطلبة خالل البرنامج؟

لبرنامج حاضنات الجامعات ثالث مراحل هي ‘الفكرة’ 
و’الحضانة’ و’التسريع’، ويمكن للطلبة االنضمام

إلى البرنامج في أي وقت خالل فترة دراستهم الجامعية. 

8. ما هو االلتزام المطلوب
من الطلبة خالل هذا البرنامج؟

يعمل البرنامج بدوام جزئي ما ُيمّكن الطلبة من متابعة 
دراستهم بشكل طبيعي.

14. ما الذي يحدث
في مرحلة ‘التسريع’؟

سيتيح البرنامج مساحة عمل مشتركة لدى الشركات الناشئة 
خالل مدة البرنامج حيث ستتمكن من تجربة وتقييم منتجاتهم 

ونماذجهم، كما يحّق لهم استخدام المرافق وكاّفة الخدمات 
من إرشاد وفرص لتعزيز شبكة عالقاتها خالل مرحلة التسريع. 
ُتساعد هذه التجربة الشركات الناشئة على جّس نبض السوق 
واختبار إمكانّياتها وما إذا كانت مستعّدة لدخول سوق العمل 

باستقاللية أم البقاء في مرحلة التسريع حتى تصبح في 
كامل جهوزّيتها.

4. ما هو عدد الطلبة 
المسموح به في كل فريق؟

1 إلى 5 أعضاء في كل فريق.

10. ما هي األفكار
التي يتم قبولها؟

ُيشّجع برنامج حاضنات الجامعات األفكار المبتكرة في المجاالت 
كاّفة والتي من شأنها أن ُتطلق مؤسسات وشركات مبتكرة. 

وتجدر اإلشارة إلى أّن البرنامج يرحب بكل األفكار حتى تلك 
التي ال ُتعد في غاية االبتكار.

16. كيف يقوم الطلبة
بتمويل شركاتهم الناشئة؟

تتمّتع الشركات الناشئة بفرصتين لتلّقي المنح والدعم المادي 
خالل فترة البرنامج. يتم تقديم المنحة األولى بمجّرد دخول 
الشركات في مرحلة الحضانة أما المنحة الثانية فتكون يوم 

عرض المشاريع لمشروع الشركة الناشئة على لجنة تقييم تم 
تشكيلها لهذا الغرض في منطقة 2071.

6. ما هي مكاسب الطلبة
من هذا البرنامج؟

يكتسب الطلبة المهارات الالزمة لتنظيم المشاريع والتي 
سُتمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى أعمال رائدة. كما سُيسمح 

لهم بالوصول إلى نظام داعم من المدّربين وخبراء األعمال 
والمستشارين القانونيين وغيرهم من المراجع المهّمة. إضافة 

إلى ذلك تتلّقى الشركات الناشئة المختارة منحًا وفرصًا لجمع 
األموال وخدمات ُتخّولها من دخول سوق العمل بسالسة. 

تتضمن هذه الخدمات الرخصة التجارية ومساحات عمل 
مشتركة إضافة إلى مزايا أخرى متعّددة.

12. متى تنتهي مرحلة 
‘الحضانة’ وماذا يحدث بعدها؟
تنتهي مرحلة الحضانة حين ُتظهر الشركات الناشئة الجهوزية 

واالستعداد وُتقّدم النماذج للتطبيق. ويلي هذه المرحلة يوم 
لعرض المشاريع ومن ثم تنضم هذه الشركات إلى مرحلة 

التسريع.

18. هل تحتاج جميع األفكار 
المقبولة أن تخضع لمرحلتي 

الحضانة والتسريع؟
يمكن للشركات الناشئة مغادرة البرنامج في أي مرحلة عندما 

تصبح جاهزة لدخول سوق العمل،كما يتم تقديم الخدمات 
لهذه الشركات بغية تسهيل اندماجها في سوق العمل 

كتسهيل الحصول على ترخيص على سبيل المثال.

19. كم هو عدد الشركات 
الناشئة التي يتم اختيارها

في كل فصل دراسي 
للمشاركة في البرنامج؟

ثماني شركات ناشئة في كل جامعة
وبحد أقصى خمسة أعضاء في كل شركة.

3. من المخّول للمشاركة
في هذا البرنامج؟

الطلبة الجامعيين سواء كانوا في بداية
دراستهم الجامعية أو آخرها.

7. ما هو تاريخ تقديم طلبات 
انتساب الشركات الناشئة؟

مع بداية كل فصل دراسي )سبتمبر ويناير( ويعتمد
ذلك على عملية التسجيل وااللتحاق في كل الجامعة. 


