شروط االنتساب العامة:

من نحن؟

 .1أن يكون الطالب مسجل في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
و منتظم في الدراسة أو تخرج من الجامعة خمل الخمس
سنوات الماضية.
 .2يجب أن تكون االفكار الريادية جديدة و متميزة.

مركز اإلبداع لحاضنات األعمال في جامعة العلوم التطبيقية
الخاصة هو نتاج لدور الجامعة الهام في نشر العلم و المعرفة
و الذي يهدف الى تحويل االفكار الريادية الى مشاريع حقيقية
تعزز االقتصاد الوطني و تساهم في التنمية المستدامة .لقد تم
تأسيس مركز اإلبداع لحاضنات األعمال ليساهم في خلق
قصص النجاح المتميزة و رعاية افكار الشباب اإلبداعية.

ممحظة :ال ينظر للمعدل الجامعي او التخصص األكاديمي
عند تقديم الطلب.

أهداف المركز:
للتسجيل:
على كل الطمب الراغبين بالتسجيل تعبئة النموذج المعد لهذه
الغاية و التأكد من صحة المعلومات و سيقوم المركز بدراسة
هذه الطلبات و تقييمها من قبل ذوي اإلختصاص.
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نشر ثقافة ريادة األعمال و رفع مستوى الوعي
بمفهوم العمل الحر بين طلبة الجامعة.
مساعدة أصحاب األفكار الريادية على بلورة
أفكارهم ليتمكنوا من تقديمها بصورة شاملة و
منظمة.
حماية أصحاب األفكار الريادية عبر تعريفهم
بطرق حماية الملكية و الملكية الفكرية و براءات
اإلختراع.
اعدددداد اصدددحاب االفكدددار الرياديدددة لمختلددد اندددواع
المهدام االداريدة المزمددة للنجداح فدي ادارة وتسددويق
مشاريعهم.
توفير البنية التحتية األساسية المزمة لبدء
المشاريع الريادية.
المساعدة في تأمين التمويل األولي المزم إلطمق
المشاريع الريادية.
المساعدة في تأمين التمويل المزم لتوسيع
المشاريع الريادية عبر الربط مع المستثمرين
المهتمين.
متابعة المشاريع بعد خروجها من الحاضنة و تقديم
المشورة المزمة لضمان استمرار نجاحها.

اتصل بنا
هات +962 6 5609999 (ext. 1300) :
البريد االلكترونيresearch1@asu.edu.jo:

الموقع االلكتروني:

مركز اإلبداع لحاضنات األعمال
هل تمتلك أفكار لمشاريع ريادية؟
هل تحلم بأن تترجم أفكارك الى واقع حقيقي
و تصبح مصدر دخل لك؟
هل تمتلك فكرة خالقة مبدعة تساهم في
خدمة مجتمعك؟

بادراآلن بالتسجيل في مركز
اإلبداع لحاضنات األعمال
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

Who Are We?

Innovation Center
for Business
Incubators
Do you have entrepreneurial
and innovative projects
ideas?
Do you dream about
translating your ideas into
real and lucrative income
source?
Do you have a creative idea
that can help your society?

Register now at
Innovation Center for
Business Incubators

Innovation Center for Business Incubators at Applied
Science University is the result of the important role
that the university plays in spreading science and
knowledge. The center aims at transforming
entrepreneurial and innovative ideas into real physical
projects that can enhance the national economy and
help building sustainable development. The center has
been established to contribute to the creation of
remarkable success stories and to support youth’s
creative idea.

Membership Main
Requirements:
1.

The student has to be registered at the
university and attending his classes at
the time of applying or graduated
from the university within the past
five years .

2.

Entrepreneurial

Ideas

should

be

innovative and new.
Note: Academic specialty and Grade point

Center Objectives:
1- Creating and spreading entrepreneurial culture and
increase the awareness of self-employment concept
among the university’s students in all faculties.
2- Assisting students with entrepreneurial ideas in
shaping their ideas in order to be presented in an
organized and comprehensive way.
3- Protecting the students’ entrepreneurial ideas by
educating them about trademarks, copyrights and
patents laws.
4- Preparing students with entrepreneurial ideas for the
different managerial tasks needed to successfully
manage and promote their businesses.
5- Providing the necessary infrastructure needed to start
entrepreneurial businesses.
6- Assisting in providing the initial funds needed to
launch the entrepreneurial businesses.
7- Assisting in providing the necessary funds needed to
expand
entrepreneurial
businesses
through
connection with interested investors.

average are irrelevant.

Registration:
Current (and former) students who wish to
register at the center should fill the designated
form and make sure that all information
provided is accurate and up-to-date. The center
will examine and evaluate all applications with
the assistance of professionals.

8- Following up entrepreneurial businesses after leaving
the incubator and provide necessary advices and
recommendations to secure its success.

Applied Science
University

Contact Us:
Tel.: +962 6 5609999 Ext. 1300
e-mail: research1@asu.edu.jo
www.

Applied Science University
Po. Box: 166
Amman 11931 Jordan

