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الطلبة قدرات ر تطوي االبتكار العلمي و في بةاهمية تشجيع الطل علىحرصًا من وزارة الداخلية 

  "ابتكارك أمان "اعتماد جائزة في المؤسسات التعليمية في الدولة، تم 

 

 .وسالمة المجتمع  ضمان تحقيق االمنلخلق بيئة ابتكارية تنافسية بين الطلبة فة االبتكار وثقانشر  

 . االرتقاء بالمستوى االمني في دولة االمارات باستثمار االفكار الشبابية  

دولة اإلمارات العربية امن  لبناء مستقبلمع كافة المؤسسات التعليمية و التعاون تعزيز الشراكة  

 .المتحدة 

 . المستقبلاستثمار طاقات جيل و الطلبة الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتقديربراز وتحفيز ا 

 لمسؤولية المجتمعية بين الطلبة نشر ثقافة ا 

 

 

 :وتنقسم الى فئتين بالجائزة، المشاركة (ذكور واناث )  المؤسسات التعليميةب بةق لكافة الطلحي

 العاليالتعليم فئة  

 التعليم الثانويفئة  

 

 : الطلبة على االبتكار في المجاالت األمنية التاليةتشجيع إلى الجائزة  تهدف 
 

 الجريمــة المنظمـــة ــللــــــــــــالتســـــ ـــــــــدراتــــــــــــــــــــــالمخـ

 ــــاتــــــــالسرقـــــ الجرائم االلكترونية ــــــــابـــــــــــــــــــــــــاإلرهـــ

 الجنسية و اإلقامة و المنافذ روريــالمجال المـ العقابيةالمؤسسات اإلصالحية و 

 يــــدنــمــاع الـــدفــال
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 .وائح التنظيمية لكل دورة ـليفتح باب الترشح للجوائز وفقا لل 

 موقع وزارة الداخلية في ةوالمتوفر ارات والنماذج المخصصة للمشاركةيجب استخدام االستم 

 باحدى المؤسسات التعليمية في الدولة في فترة دورة تطبيق الجائزة مسجاًليكون المتقدم  ان 

طلبة ويشترط  4ال يزيد عن  ةجماعيال ، والمشاركة ( كافة الجنسيات ) يجوز التقدم بشكل فردي  

  اان يكون احدهم مواطن

 استشاريةيجب إعداد ملفات الترشيح من قبل المرشح وال يجوز االستعانة بجهة  

 ت االمنية الموضحة في هذا الدليلكثر من ابتكار في مختلف المجااليجوز للمتقدم المشاركة بأ 

 تكون اللغة المستخدمة في ملفات الترشيح هي اللغة العربية 

 

الفترة  ، ومراعاة فترات اختبارات الطلبة واعطاءهم ةبركة اكبر عدد من الطلولضمان مشا

في اعداد المشاركات  للبـــدء ،تقريبا أشهر ( 3)، وضع البرنامج الزمني لمدة  ةالزمنية الكافي

.قييم والتحكيم وتسليمها الدارة الجائزة ثم بعدها تبدأ عملية الت

 10100102 

إطالق •
 الجائزة

2017/10/3 

تسليم •
 الملفات

2018/02/01 

التقييم •
 والتحكيم

 2018/2خالل 

حفل •
 التكريم

 خالل ايام المعرض
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 ارـــــــــــــــالمعي النقاط

 والغرض منها سبب الفكرة  5

 الفكرة االبتكارية  تميز وريادةمدى  10

  ونطاقها، اإلبتكارية درجة سهولة وإمكانية تطبيق الفكرة  5

  الفكرة االبتكارية  للتحسين والتطوير المستقبلي مرونة  5

10 
البرامج الخاصة والتقنيات و ،األجهزة والمعدات ،البشرية ،التكاليف من حيث الموارد المالية

  للتصنيع والتطبيق

 ملكية فكرية للفكرة االبتكارية / الحصول على براءة اختراع  5

60 

تخفيض زمن االنجاز  ) :مثل( المتوقعة)نتائج وتأثيرات تطبيق االبتكار على األداء والمعنيين 

وما  زيادة فعالية التبادل المعرفي -زيادة اإليرادات  -تبسيط اإلجراءات  -التكاليف  تخفيض –

  ( شابه
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 :التعليم العاليفئة 

 الجائــــــــــــــــــــــــزة الفائــــــــــــــــز م

 درع +  شهادة تقدير+  الف درهم  51مبلغ  المركز األول 2

 درع+ شهادة تقدير + م ألف دره 31مبلغ  المركز الثاني 1

 درع+ شهادة تقدير + م ألف دره 71مبلغ  المركز الثالث 3

 
 :التعليم الثانويفئة 

 الجائــــــــــــــــــــــــزة الفائــــــــــــــــز م

 درع +  شهادة تقدير+  الف درهم  41مبلغ  المركز األول 2

 درع+ شهادة تقدير + م ألف دره 31مبلغ  المركز الثاني 1

 درع+ شهادة تقدير + م ألف دره 71مبلغ  المركز الثالث 3

 

 

 

 
 (ليست بخط اليد)تسليم استمارة المشاركة الكترونيًا في الموعد المحدد  

كملخص عن المشاركة، موضحا بها المشاركات واإلشادات  خمس دقائقمادة مصورة ال تتجاوز  

 والرسومات والمخططات وما شابه

 (ان وجد)مجسم لالبتكار  

 كل ما يراه المترشح مناسب لالبتكار 
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 .يرجى إرسال ملف المشاركة النهائي على البريد اإللكتروني المذكور ادناه : مالحظة 

 

 وزارة الداخلية – العربية المتحدة دولة االمارات
 شارع الخليج العربي  –بوظبي أ

 دـخ زايـد الشيـرب من مسجـبالق
 892: دـــــــدوق البريـــــــــصن

 AWARD@MOI.GOV.AE:  يـالبريد االلكترون

 +66442242999:  فــــــــــــــــــهات

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهاتف االسم الرتبة االمارة
 9996662326 بدرية علي الحوسني النقيب أبوظبي

 9992994556 سعود عبدالعزيزالحوسني المالزم أول دبي

 9995995552 حميد خلفان الكندي نقيب الشارقة
 9996663453 رائد عبيد الزعابي مقدم عجمان

 9996666469 راشد خليفة بن ثاني نقيب القيوينأم 

 9996663935 عادل محمد الشحي الرائد راس الخيمة

 9996666659 عبداهلل محمد السماحي الرائد الفجيرة
 9994222555 فيصل إسماعيل خوري الرائد العين
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