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ايراسموس بلس لتطوير مشروع مدعوم من االتحاد األوروبي ضمن برنامج•

التعليم العالي

14/10/2018ولغاية 15/10/2015سنوات ابتداء من 3مدة المشروع  •

؟INVENTماهو 



ألشركاء 



الشركاء األوروبيون



: يهدف المشروع الى•

لمأسسة اإلبداع واإلبتكار ونقل التكنولوجيا•

ألردنية بناء قدرات العاملين في مراكز االبداع ونقل التكنولوجيا في الجامعات ا•

المحليةرفع مستوى الوعي بأهمية االبتكار لدى الباحثين الجامعيين والشركات•

أبحاثهمفرصة للباحثين لتطبيق نتائج توفير •

يمكن تحديد رؤية واضحة لالحتياجات التكنولوجية للصناعات المحلية بحيثتوفير •

أولويات البحث والباحثين بشكل جيد،

اهداف المشروع



مراكز إبداع  وحاضنات أعمال في الجامعات والمؤسسات المشاركةانشاء •

باالكاديميا في الجامعات المشاركة ربط الصناعة إنشاء مكاتب •

صناعيين للبما فيها طابعات ثالثية األبعاد يمكن المراكز باألجهزة الالزمة تجهيز •

استخدامها كما يمكن للطلبة استخدامها النتاج نماذجهم األولية

مخرجات المشروع



ستويات لتحقيق أهداف المشروع تم تصميم وتنفيذ العديد من األنشطة على عدة م•

اعةمنها شركاء المشروع، والفئات المستهدفة، العاملين في المشروع، والصن

أنشطة لمشروع



meetingsإجتماعات شركاء المشروع 

االجتماع األول

2016
االردن-اربد 



االجتماع الثاني

2016
المانيا-اليبزغ

meetingsإجتماعات شركاء المشروع



االجتماع الثالث

2017
البرتغال-بورتو

شركاء المشروع إجتماعات  meetings



شركاء المشروعإجتماعات 

االجتماع الرابع

2017
اليونان-أثينا



تدريبات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية

التدريب في اركا

2017
ايطاليا-باليرمو



تدريبات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية

التدريب في جامعة قبرص

2017
قبرص-نيقوسيا



تدريبات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية

التدريب في بورتو

2017
البرتغال-بورتو



تدريبات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية

التدريب في أثينا

2017
اليونان-أثينا 



ورش العل للصناعيين

ورشة عمل للعاملين في
الصناعات التجميلية

2016

األردن-البحر الميت



ورش العل للصناعيين

ورشة عمل للعاملين في
الصناعات الغذائية

2016

األردن-عمان



ورش العل للصناعيين

ورشة عمل
في غرفة صناعة عمان

2016

األردن-عمان



ورش العل للصناعيين

ورشة عمل في مدينة

الحسن الصناعية
2016

األردن-اربد 



ورش العل للصناعيين

ETM ورشة

2016

األردن-عمان 

أهم توصيات الورشة هة أهمية 

مشروع  INVENT 
وتعميم التجربة لتشمل مؤسسات

أكثر 



2017مسابقة رواد المستقبل 



زيارة جامعة البلقاء



زيارة جامعة مؤته



زيارة الجامعة االردنية



زيارة جامعة العلوم والتكنولوجيا



زيارة جامعة األميرة سمية



التقييم



التدريب



التدريب



oالسابقاالتصاالتوزيرجمعة،مروانالسيدمعالي

oاألردنيةالفنادقجمعيةرئيسنزال،ميشيلالسيدمعالي

oالصيادلةنقيبالكيالني،زيدالسيدعطوفة

oاليونان-االبداعيالتفكيرمؤسسةمديرباباقسطنتينيوس،ديموس.د

oاألردنيةالملكية-التجاريالمديرآيدن،سيرفرالسيد

oاألردنيةالملكية-االلكترونيالتسويقمديرةالملخ،ديانااآلنسة

oمرجيعزتمجموعة-المتجددةالطاقةلوحدةالعامالمديرمرجي،فادي.م

oمرجيعزتمجموعة-الطاقةكفاءةمستشارميمون،ماهر.م

لجنة التحكيم للمشاريع



أحتفالية إعالن النتائج



تدريب الطلبة الفائزين في اليونان وألمانيا



تدريب الطلبة الفائزين في اليونان وألمانيا



:عناوين االتصال

ASRFيقي المدير التنفيذي لصندوق البحث العلمي التطب–شهاب بينلوبيالسيدة 

INVENمدير مشروع –فهمي أبو الرب . د

abualrub@just.edu.jo



Thank you 


