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 يعلƠƠƠن مجلƠƠƠس الجامعات والكليات لشƠƠƠرطة دبƠƠƠي، بالتعاون مع مركز استشƠƠƠراف
المستقبل ودعم اتخاذ القرار عن إطالق المرحلة الثانية من مشروع

بالƠعقƠول نƠستثƠمƠر 2022 

يهدف المشروع إلى االستثمار في العقول الشابة وتشجيعهم على االبتكار والتطوير 
واستشƠƠƠراف المسƠƠƠتقبل من خالل إتاحة الفرصة للطلبة من مختلƠƠƠف الجامعات والكليات 
الرائƠƠƠدة فƠƠƠي الدولƠƠƠة، للمشƠƠƠاركة فƠƠƠي إيجƠƠƠاد حلƠƠƠول ابتكاريƠƠƠة ومسƠƠƠتقبلية للتحديƠƠƠات 
المسƠƠƠتقبلية الشƠƠƠرطية مƠƠƠن خƠƠƠالل تقديم أبحƠƠƠاث وتقارير علمية تسƠƠƠهم فƠƠƠي تصميم 
مستقبل آمن و مستدام يتماشى مع التوجهات المستقبلية لحكومة دولة االمارات.

 في شرطة دبي 
ً
فإذا كانت لديك مهارة التفكير المسƠƠƠتقبلي والرغبة في أن تكون باحثا

في مجال استشƠƠƠراف المسƠƠƠتقبل، يمكنك االنضمام للمشƠƠƠروع وتقديƠƠƠم بحث أو تقرير 
 ابتكاريƠƠƠة مسƠƠƠتقبلية تدعم جهƠƠƠود االسƠƠƠتعداد األمثل 

ً
علمƠƠƠي يتنƠƠƠاول حلƠƠƠوالً وأفƠƠƠكارا

للمستقبل وتعزز الجاهزية المستقبلية لشرطة دبي.

 سƠƠƠيحصل الطالب مقدم أفضل بحث أو تقرير علمي على بطاقة إسƠƠƠعاد المقدمة
من القيادة العامة لشرطة دبي

ساعات تطوعية معتمدة  فرصة التدريب في إحدى اإلداراتشهادات تكريم
العامة في شرطة دبي

للتسجيل واالطالع على التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

.

كما سيتم منح أفضل عشرة أبحاث:

https://www.cunidubaipolice.ae
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By Minds We Invest 2022

Dubai Police Universities and Colleges Council, in collaboration with Future 
Foresight and Decision Support Center, announce the second phase of 

Certified Volunteering
 Hours

Certificate of AppreciationInternship opportunity in one of 
Dubai Police general departments 

The project aims to invest in young minds and encourage them to innovate, develop and fore-

see the future by offering students from various universities and colleges in the UAE the 

opportunity to participate in identifying innovative and futuristic solutions to police future 

challenges through scientific research and reports that would contribute to design a safe and 

sustainable future in line with future trends of UAE government. 

The best student research or scientific report will be given an Esaad card 
from Dubai Police.

Additionally, the top ten research papers will receive the following awards:

If you have futuristic thinking skill and the desire to be a researcher in Dubai police - future 

foresight field, you can join the project and submit your research or scientific report 

addressing future innovative solutions and ideas that support optimal preparedness of the 

future and enhance the future readiness of Dubai police.

For registration and more information visit the following website:
https://www.cunidubaipolice.ae
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