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 لمن هذا الدليل
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مقدمة مجلس الجامعات والكليات لشرطة دبي

 نبذة عن مشروع بالعقول نستثمر

 أهداف المشروع

 خطوات التسجيل

شروط المشاركة

الفئات المستهدفة

 قنوات التواصل

محتوى الدليل اإلرشادي 



 كافƠƠة طلبƠƠة الجامعƠƠات والكليƠƠات المعتمƠƠدة علƠƠى مسƠƠتوى الدولƠƠة ومƠƠن
لهƠƠذا الداعمƠƠة  التعليميƠƠة  المؤسسƠƠات  كذلƠƠك  الجنسƠƠيات،   مختلƠƠف 
 المشƠƠروع، هƠƠذا وباإلضافƠƠة إلƠƠى مختلƠƠف أفƠƠراد المجتمƠƠع ممƠƠن يرغبƠƠون فƠƠي

اكتساب المعرفة األمنية والشرطية والمجتمعية

 لمن هذا الدليل

الدليل اإلرشادي لمشروع بالعقول نستثمر

طلبƠƠة دور  وتفعيƠƠل  دعƠƠم  فƠƠي  تسƠƠهم  التƠƠي  الوصƠƠل  حلقƠƠة  المجلƠƠس   يشƠƠكل 
 الجامعƠƠات مƠƠن مختلƠƠف البرامƠƠج والتخصصƠƠات الدراسƠƠية، مƠƠن خƠƠالل توفيƠƠر البيئƠƠة
 الحاضنƠƠة إلبداعاتهƠƠم وأفكارهƠƠم، ومشƠƠاركتهم المجتمعيƠƠة واسƠƠتثمار قدراتهƠƠم
والمبƠƠادرات المشƠƠاريع  مختلƠƠف  وتطويƠƠر  لدعƠƠم  وامكانياتهƠƠم،   وطاقاتهƠƠم 

الشرطية واألمنية في شرطة دبي

مقدمة عن المجلس
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بيƠƠن بالتعƠƠاون  تƠƠم إطالقƠƠه  بالعقƠƠول نسƠƠتثمر هƠƠو تحƠƠدي بحثƠƠي   مشƠƠروع 
 مجلƠƠس الجامعƠƠات والكليƠƠات لشƠƠرطة دبƠƠي ومركƠƠز استشƠƠراف المسƠƠتقبل
 ودعم اتخاذ القرار، ويهدف إلى االستثمار في العقول الشابة وتشجيعهم
 علƠƠى االبتƠƠكار والتطويƠƠر مƠƠن خƠƠالل إتاحƠƠة الفرصƠƠة للطلبƠƠة من مختلƠƠف الجامعات
 والكليƠƠات الرائƠƠدة فƠƠي الدولƠƠة، للمشƠƠاركة فƠƠي إيجƠƠاد حلƠƠول مبتكƠƠرة للتحديƠƠات
 المستقبلية األمنية والشرطية من خالل إعداد بحوث ودراسات علمية، وذلك
 مƠƠن أجƠƠل المسƠƠاهمة فƠƠي تصميƠƠم مسƠƠتقبل آمƠƠن و مسƠƠتدام يتماشƠƠى مƠƠع

 التوجهات المستقبلية لحكومة دولة االمارات

نبذة عن مشروع بالعقول نستثمر

الدليل اإلرشادي لمشروع بالعقول نستثمر

أهداف المشروع

خلق بيئة بحثية داعمة، 
تساعد على إتخاذ القرار

تعزيز الشراكات البحثية 
مع الجامعات والكليات

تحفيز الطلبة من ذوي القدرات 
واإلمكانات واألفكار إلطالق 

إبداعاتهم

تقديم توصيات مبتكرة، تساهم في 
تطوير المنظومة األمنية والشرطية، 

وتدعم التوجهات واألهداف 
االستراتيجية لشرطة دبي

.
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 خطوات التسجيل

الدليل اإلرشادي لمشروع بالعقول نستثمر

 الدخول إلى منصة مجلس
 شرطة دبي لطلبة

الجامعات و الكليات
https://www.cunidubaipolice.ae

اختيار مشروع 
بالعقول نستثمر

الضغط على 
رابط التسجيل

 سيتم إرسال بريد إلكتروني
لتأكيد المشاركة

الفئات المستهدفة

 جميع طلبة الكليات والجامعات
على مستوى الدولة

 كافة المؤسسات التعليمية
الحكومية والخاصة
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شروط المشاركة

الدليل اإلرشادي لمشروع بالعقول نستثمر

١. تبني منهج علمي سليم

٢. تناسب موضوع البحث مع تخصص الطالب

٣. إمكانية إعداد البحث بشكل فردي أو جماعي

٤. لغة الكتابة هي العربية أو اإلنجليزية

٥. حقوق الملكية للبحث أو الدراسة تعود للطالب وشرطة دبي

اشتراطات البحث:

شروط االلتحاق:

عدد الصفحات:

ً
١. طلبة الجامعات والكليات والخريجين الحاصلين على معدل امتياز وجيد جدا

٢. ال توجد اشتراطات على جنسية الطالب/ة

والقƠƠدرات واألدوات  التحƠƠدي  أو  المشƠƠكلة  طبيعƠƠة  علƠƠى  بنƠƠاء  الصفحƠƠات  عƠƠدد   تتفƠƠاوت 

المستخدمة لمعالجتها، ومع ذلك، فإن عدد الصفحات يجب أال يقل عن عدد (٨) صفحات

٦

.

.

.

.

.

.

.

.



البريد اإللكتروني لمجلس طلبة الجامعات والكليات

الموقع اإللكتروني لمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار

منصة مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/miscellaneouslinks/future-foresight?lang=ar

Cuniversities@dubaipolice.gov.ae

https://www.cunidubaipolice.ae
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البريد اإللكتروني لمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار 

Dmsc@dubaipolice.gov.ae
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