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 عن الجائزة: .1

 

 اقتصاد بناء في فعالةال المساهمة على وتشجيعهم المبتكرين، ودعم االبتكار بأهمية الوعى لتعزيزمستوى البتكارل األعلى الرئيس جائزة تهدف

  ةواالقتصادي جتماعيةاال التنمية تحقيق في وتساهم االقتصادي للتطبيق قابلة ابتكارية المتحدة من خالل مشاريع العربيةاإلمارات  لدولة معرفي

المتحدة  العربية اتاإلماراستقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة بتقوم هذه الجائزة للدولة ، حيث  الشاملة و المستدامة

فعالة ال ر الحلولا لتوفيللمشاركة في اطار يدعم التفكير االبتكاري والبحث الحثيث من أجل تعزيز دور االبتكارات القائمة أو التي يتم استحداثه

 .التكنولوجياو الفضاء علوم ية،المائ الموارد الصحي، القطاع النقل، التعليم، المتجددة، الوطنية كالطاقة ولويةاأل ذات القطاعاتلمواجهة التحديات في 
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 مجاالت الجائزة .2

 

 الطاقة المتجددة التكنولوجيا موارد المياه

تقديم الحلول المبتكرة لمعالجة مشكلة 

العربية  اإلمارات ندرة المياه في دولة 

 المتحدة.

 تكنولوجيا لصناعة مبتكرة حلول تقديم

 واستخدام التنمية عجلة لدفع المعلومات

 وتعزيز المنتجات لتحسين التكنولوجيا

 .الخدمات

تقديم حلول مبتكرة لصناعة الطاقة 

مبتكرة في المتجددة وتقديم مساهمات 

البحوث التطبيقية في مجال التكنولوجيا 

 النظيفة.

 التعليم القطاع الصحي النقل

 بحيث والسفر، للتنقل مبتكرة حلول تقديم

 اللوجستية الخدمات الحلول هذه تراعي

 من وذلك المسافرين و بالسفر المتعقلة

 و للمسافرين جديدة خدمات توفير أجل

 أكثر لـالتنق و رـالسف جراءاتا لـجع

 .وسالسة سرعة

تقديم حلول مبتكرة في  صناعة الرعاية 

الصحية في مجاالت العالجات واألدوية، 

رق ـرعاية، طـستشفى والـمة المـأنظ

 ة ،الرعاية الصحية األولية والعناية الفائق

 وإدارة األمراض المزمنة.

تقديم حلول مبتكرة للمؤسسات التعليمية 

والجامعات بهدف تزويد الطالب 

 بمهارات االبتكار مثل التفكير النقدي،

ومهارات حل المشكالت  التفكير التحليلي

 واإلبداع.

 علوم الفضاء

 في مبتكرة مساهمات وتقديم الفضاء لصناعة مبتكرة حلول تقديم

 .الفضاء تكنولوجيا مجال في التطبيقية البحوث
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 فئات الجائزة .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التدريس هيئة أعضاء الطلبة

 الموظفين

 جميع الفئة هذه تشمل
 بجامعة الملتحقيين الطلبة

 المتحدة العربية اإلمارات 

 هيئة أعضاء الفئة هذه تشمل
 بجامعة العاملين التدريس

 المتحدة العربية اإلمارات 

 الموظفين الفئة هذه تشمل
 اإلمارات  بجامعة العاملين
 المتحدة العربية
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 الجوائز .4

 التكريم الخاص بالجائزة. في حفلللجامعة  الرئيس األعلى معالييكرم الفائزون من  .1

اوز القيمة بحيث ال تتج ، توزع بالتساوي على أعضاء الفريق الفائز(درهم 30000لى إ 10000 حوافز مادية )مبلغ يمنح الفائزون .2

  .درهم 300000مبلغ  المقدمة لجميع الفائزين لجائزةلجمالية اإل

  .أحد شركائها العربية المتحدة أو اإلماراتفكار الفائزة من قبل جامعة ألامكانية رعاية و تمويل تنفيذ ا .3

  فئة الطلبة فئة أعضاء هيئة التدريس فئة الموظفيين 

 مجاالت الجائزة عدد الجوائز

 الطاقة المتجددة 1 1 1

 النقل 1 1 1

 التعليم 1 1 1

 الصحة 1 1 1

 الموارد المائية 1 1 1

 علوم الفضاء 1 1 1

 التكنولوجيا 1 1 1

 االجمالي 9 9 9
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 :الجدول الزمنى للجائزة .5

 المرحلة األولى 5.1

 الرئيس األعلى لالبتكار جائزة اطالق. 

 امعة. للج لرسميةعن طريق القنوات ا العربية المتحدةاإلمارات لمجتمع جامعة الجائزة  وتوزيع دليل بالجائزة عقد ورش تعريفية 

 وفقا للخطط الزمنية المعتمدة للجائزة.في الجائزة التسجيل للمشاركة  بدء فترة 

  لييركة على ما المشا تسجيل المعلنة على أن يحتوي ملف التسجيل فترةلمشاركة خالل ل التسجيلفي المسابقة المشاركين يجب على: 

o   ملحق )أ( -استمارة طلب المشاركة. 

o تابة في أسلوب الك اتباع متطلبات المشاركين/المشاركيتوجب على  ، وفقا للمتطلبات المذكورة في الملحق )ب( ىاألولملف ال

 (.دالملحق )

o في حالة )  الفريق أفراد جميعمن  موقعا )في حالة المشاركة الفردية( أو المتقدم للجائزة من التعهد في الملحق )هـ( موقعا

 .المشاركة الجماعية(

  المشاركات . لتسجيل المحددة بعد انتهاء المدة الزمنية أية مشاركة تسجيل قبوللن يتم 

  و الغير مكتملة.أ و تستبعد المشاركات المخالفة لشروط الجائزةفي المسابقة  اتالمشاركفرز يتم 

 .يتم اعالم المشاركين بنتيجة المرحلة األولى 
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 الثانيةالمرحلة  5.2

 للجائزة المعتمدة الزمنية للخطط وفقا الجائزة في للمشاركة التفصيليتقديم الملف  فترة بدء. 

 األولى المرحلة في التسجيل فترة في بالتسجيل تقوم لم مشاركة أية قبول يتم لن. 

  ع افسين اتبايتوجب على المتنو وفقا للمتطلبات في الملحق )ج(  المشارك/المشاركين المسجلين تقديم ملف المشاركةيجب على

 (.دأسلوب الكتابة في الملحق )متطلبات 

  الستقبال المشاركات. المحددة بعد انتهاء المدة الزمنية أية مشاركةلن يتم قبول 

  مكتملة. والغيرأتستبعد المشاركات المخالفة لشروط الجائزة 

  وفقا للخطط  كيم وذلكالمرحلة الثانية وفقا لمعايير التحكيم المنصوص عليها في قسم معايير التح المقدمة في المشاركاتيتم تقييم

  .الزمنية المعتمدة للجائزة

 زةة الجائلجنو توصياتها بخصوص المرشحين للفوز بجائزة الرئيس األعلى لالبتكار إلى  نتائج التقييم ترفع لجنة التحكيم . 

 ألعلى اة الرئيس بجائز للمرشحين للفوزتقوم باعداد كشف  ونتائج التقييم  بمراجعة توصيات لجنة التحكييم و تقوم لجنة الجائزة

  .لالعتماد للموافقة و إلى مدير الجامعة تقديمها لالبتكار

   الفائزينعن يتم االعالن . 

  الفائزين تكريميتم.  
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 جائزة الرئيس األعلى لالبتكارمراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

، 1بدء التسجيل سبتمبر 
2018

نهاية التسجيل
2018، 1اكتوبر

الفرز المبدئيبدء  فترة 
2018، 3أكتوبر 

الفرز المبدئينهاية فترة 

2018، 30أكتوبر

 المرحلة االولى

بدء فترة تسليم الملف
التفصيلي

2018، 1نوفمبر

ف نهاية فترة تسليم المل
التفصيلي

2018، 30نوفمبر

بدء فترة التقييم
2018، 1ديسمبر

نهاية فترة التقييم
2018، 30ديسمبر

 المرحلة الثانية

 اعالن الفائزين

 2019 يناير

 

 حفل التكريم

 2019فبراير 

اعالم المشاركين بنتيجة 

 المرحلة األولى

 المشاركين المتأهلين

 للمرحلة الثانية
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 للجائزة العامةشروط ال .6

 .ي الجائزة ف المشاركة الموظفيين  و التدريس هيئة أعضاء العربية المتحدة التى تشمل الطلبة، اإلمارات يحق لجميع أسرة جامعة  .1

 و التي تشمل : الجائزة دليل في المذكورة للمتطلبات وفقا المشاركة ملف بتقديم االلتزام على المشاركين يجب .2

o  ملحق )أ(. – المشاركة ملء استمارة 

o وفقا للمتطلبات المذكورة في الملحق )ب( ىاألولملف ال. 

o (جوفقا للمتطلبات المذكورة في الملحق ) التفصيليملف ال. 

o (هـملحق ) –الخاص بالجائزة التوقيع على التعهد. 

 .يتم تسليم المقترحات الكترونيا باللغة االنجليزية .3

 .المشاركات الستقبال المحددة الزمنية المدة انتهاء بعد المشاركات قبول يتم لن .4

 تقبل المشاركات الفردية والمشاركات الجماعية )الفرق(. .5

 من جالمزي وهذا ،أعضاء خمسة من أقصى بحد الفريق يتكون أن بشرط  التخصصات مختلف من مزيج الفريق عضوية تشمل أن يمكن .6

 .لكذ أمكن حيثما التخصصات جميع من المختلفة الخبرات استغالل من يمكن كذلك و لفرقل التنافسية قدرةال يعزز التخصصات

 . من الفريق و يعتبر المدرب عضواممن يراه الفريق مناسبا  و  يحق أن يكون لفريق الطلبة  مدربا أو مستشارا من أسرة الجامعة .7

 .قلمستو  يمكن لألفراد أو الفرق المشاركة بثالثة مقترحات في الجائزة  بحيث يحتوي كل مقترح على فكرة أو حل مبتكر مختلف .8

  .واحدة أو أكثر من مجاالت الجائزةالمشاركة في يحق للمشاركين  .9

تراع صميم ،اختتطوير فكرة ،  )في حالة المشاركة الجماعية(  فريقال جميع أفراد أو )في حال المشاركة الفردية( يجب على كل فرد .10

مكتب  م مستقبال إلىتقد يمكن أنيكون المقترح أساسا لمشروع  براءة اختراع   امكانية أنتتميز باألصالة مع مراعاة  أوعملية اجرائية 

  العربية المتحدة.  اإلمارات في جامعة   براءات االختراع



 
  

 

 

11 of 20 
 

 يجب أال ينتهك المقترح المقدم حقوق الملكية أوالشخصية ألي أحد. .11

 .خارجها أو الدولة داخل أخرى بجائزة فازت المشاركة المقدمة قد  تكون أال .12

 .أال تكون المشاركة المقدمة قد منحت براءة اختراع .13

 الفائزة األسماء نإعال بعد أو بالجائزة، الفوز حال في حتى اكتشافها، وقت صحيحة غير بيانات أو معلومات تتضمن التي المشاركات تلغى .14

 .بالجائزة الفوز حال، ويتم سحب مكونات الجائزة في وقت من الجائزة منح على مضى مهما أو رسمي، بشكل

 بشكل الفائزة اءاألسم إعالن بعد أو بالجائزة، الفوز حال في حتى اكتشافها، وقتالعامة  الشروطأي شرط من مشاركة تخالف  كل تلغى .15

 .بالجائزة الفوز حال، ويتم سحب مكونات الجائزة في وقت من الجائزة منح على مضى مهما أو رسمي،

 للطلبة توقعالم السلوك بقواعد الخاصة العربية المتحدة  اإلمارات واجراءات جامعة  ة لسياساتفئة الطالب للجائز -يخضع المتقدمون  .16

 الطالبية. والهيئات

 لسياسات ةبالجامع والمحاضرين و الموظفيين العاملين الهيئة خارج والمدرسين من فئة أعضاء هيئة التدريس –يخضع  المتقدمون  .17

 نيةوالمه القانونية والمعايير المهني التي تراعي القيم األخالقي السلوك بمعايير الخاصة المتحدة العربية اإلمارات  جامعة واجراءات

 .التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع في العمل االداري تطبق والتي واألخالقية

  .ةالطالبي والهيئات للطلبة المتوقع السلوك بقواعد الخاصة العربية المتحدة  اإلمارات واجراءات جامعة  سياسات مشاركة تخالف كل تلغى .18

 ي التي تراعي القيمالمهن األخالقي السلوك بمعايير الخاصة المتحدة العربية اإلمارات  جامعة واجراءات سياسات مشاركة تخالف كل تلغى .19

    .المجتمعوالتدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة  في العمل االداري تطبق والتي واألخالقية والمهنية القانونية والمعايير

 لجائزة.ل للمتقدمين مشاركة شهادات تمنح ال .20

 قبل من إلجتماعيا التواصل ومواقع التجاري، والترويج اإلعالم وسائل في(  Logo)  الرئيس األعلى لالبتكار جائزة شعار استخدام عدم .21

 حدة.العربية المت اإلمارات خطياً من الجهة المعنية في جامعة  الموافقة وأخذ الرجوع بعد إال المتقدمين أوالفائزين
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 ا تراه مناسبا.محسب  في أية فئة من فئات الجائزة عن أية مجال من مجاالت الجائزة  عدم منح الجائزة و حجبها الجائزة يجوز للجنة .22

 .نهائيةو لجنة الجائزة  والتقييم التحكيم لجنة قرارات .23

 معايير التحكيم .7

 لمعايير التقييم التالية: في المرحلة الثانية تخضع جميع ملفات المقترحات المقدمة

  درجة االبتكار 

 كون الفكرة أصلية و مدى تمييزها و درجة االبداع فيها 

 االبتكار التقني و مدى قابلية الفكرة لتكون براءة اختراع 

  فائدة وقيمة الفكرة 

  لتنفيذ الفكرةجدوى وامكانية 

 وصف الحاجة أو المشكلة التي ستقوم  الفكرة أو الحل المقترح بتلبيتها أو معالجتها 

 فعالية الفكرة 

 الجانب االقتصادي للفكرة 

  إمكانية االستدامة و التوسع 

 دولة  مية فيات األهيد على  احدى المجاالت ذامكانية أن  يكون الحل المبتكر مستديما و له أثر طويل األمد ومتزا

 .العربية المتحدة اإلمارات 

  قابليته للتطبيق على مدى واسعو نسبة النمو الحل المبتكر على زيادةمدى إمكانة وقدرة 

  شهرا. 12امكانية تنفيذ الحل المبتكر خالل 

  المقدماكتمال وجودة وتنظيم ملف المقترح   
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 لالبتكارالرئيس األعلى الملحق )أ(: نموذج التسجيل جائزة 

Chancellor’s Innovation Award Competition  
 Registration Form 2018 

1. Competition Categories (Please select one) 

☐ Students ☐ Faculty ☐ Employees 

2. Competition Area  (Please select one) 

☐ Renewable Energy ☐ Health ☐ Education 

☐ Transportation ☐ Technology ☐ Space  

☐ Water Resources   

3. Proposal Title  
 

4. Individual/Team Members:  

 Name ID College/Unit Telephone Email 

1      

2      

3      

4      

5      
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 متطلبات المقترح األولي -الرئيس األعلى لالبتكار الملحق )ب(: جائزة 

 مسابقة جائزة الرئيس األعلى لالبتكار 

  األولي المرحلة -التقديم متطلبات 

 .تسلم جميع المقترحات الكترونيا وفقا للمواعيد المعلنة 

 : على كل المتسابقين ) أفراد/فرق( تسليم ملف المقترح بحيث يحتوي ما يلي 

 مجال المنافسة. و، فئة المنافسة  المقدمةعن فكرة االبتكار  يعبر اصفحة الغالف  بحيث تتضمن عنوان .1

 كلمة( 500ملخص  ) ال يزيد عن   .2

o .وصف موجز للفكرة المقترحة 

 كحد أقصى(  صفحتينئمة بمحاور االبتكار ) قا .3

o  في المشاركة المقدمة.قائمة بمحاور االبتكار 
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 الثانية المرحلة التقديم متطلبات -الرئيس األعلى لالبتكار جائزة الملحق )ج(: 

 مسابقة جائزة الرئيس األعلى لالبتكار 

 الثانية المرحلة - التقديم متطلبات

  الكترونيا وفقا للمواعيد المعلنة. المشاركات تسلم جميع 

  صفحة بحد أقصى( بحيث يحتوي ما يلي 30) المشاركة على كل المتسابقين ) أفراد/فرق( تسليم ملف 

 المرسل من قبل لجنة الجائزة والسنة. التعريفي، الرقم بر عن  فكرة االبتكار المقترحة صفحة الغالف  بحيث تتضمن عنوانا يع .1

 كلمة( 500ملخص ) ال يزيد عن  .2

o وصف موجز للفكرة المقترحة. 

 :المقدمة .3

o  ل مية توافر حلومدى أه ف عنتمهد المقدمة العامة للمقترح المقدم من دون الخوض في تفاصيل الحل أو الفكرة المبتكرة ، ذلك يتم من خالل تقديم تعري

 وأفكار مبتكرة تواجه و تعالج التحديات في المجاالت ذات األولوية ) مجاالت الجائزة(.

o .تقديم تعريف محدد للمسألة ، التحدي أو المشكلة العاملة التي سيقوم  الحل أو الفكرة المبتكرة بمعالجتها 

o  لجهود و االمقدم بهذه  ط المقترحبه من أجل التعامل و معاجلة التحدي أو المشكلة المذكورة ، مدى ارتبامناقشة الحلول و الجهود األخرى التي  قد تم القيام

 ما يميز مقترحك عما تم انجازه حتى اآلن.

 دراسة استطالعية عن الحلول القائمة و القيود المتعلقة بها: .4

o ة التحدي أو ال معالجلمقترح المطروح مع ما تم التوصل اليه و معرفته في مجالهدف من القيام بالدراسة االستطالعية هو عرض مدى تماشي و مالئمة ا

ح تميز بها مقترع التى يالمشكلة موضع االهتمام. كما أن الدراسة االستطالعية ستتيح الفرصة لمقدم المقترح  عرض جوانب التمييز و االصالة و االبدا

 مام.ضع االهتجهود و الحلول المقدمه من االخرين لمعالجة نفس التحدي أو المشكلة موالفكرة أو الحل المبتكر المقدم من خالل مقارنته بال

o ريخ االخيرة و تا أسمائهم على مقدم المقترح توثيق أسماء أصحاب الدراسات و الحلول عند االشارة إليهم في سياق الدراسة االستطالعية ، وذلك من كتابة

 النشر.
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 المنهجية وإطار العمل .5

o   بتكر المقدم .ل الحل المتفصيلي متكامل عن تصميم الفكرة أو الحل المبتكر المقدم  باالضافة الخطوات واإلجراءات المحددة المتبعة في عمتقديم وصف 

  ينبغي أن تكون منهجية وخطوات عمل الفكرة مفصلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن تكرارها.

o لمناسبةية ابيانية، والرسوم التوضيحتوفير المخططات والرسوم ال. 

o .)عرض المنهج النظري و التحليلي المتبع في التوصل لمقترح الفكرة نوع من التحليل ) إن وجد 

o  المقترح. شرح و عرض أية قيود /معوقات يمكن أن تحد من التطبيق واالعتماد على الفكرة أو الحل 

 ) صفحة واحدة كحد أقصى(المراجع  .6

o  المقدمالتي تم االستعانة بها واستخدامها في المقترح قائمة بأسماء الكتب والمقاالت العلمية. 
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 التقديم ملف لكتابة تعليماتالملحق )د(: 

 مسابقة جائزة الرئيس األعلى لالبتكار 

  ملف التقديمتعليمات لكتابة 

 هي اللغة االنجليزية المشاركةاألصل في اللغة المستخدمة في كتابة  اللغة:

 و كما يلي: Arialتتم كتابة المقترح  باستخدام خط   الخط:

 (  14العناوين الرئيسية: حجم الخط.) 

 (  13العناوين الفرعية: حجم الخط) 

 (  12المحتوى: حجم الخط.) 

 A4:  ورق حجم الصفحات

 بوصة. 1.15المسافة بين األسطر: 

 هوامش الصفحات:

  :بوصة 0.5الهامش العلوي: األسفل، األيسر. 

  :بوصة 1الهامش األيمن. 

 :بوصة 0.5ترويسة الصفحة. 

  :بوصة. 0.5حاشية الصفحة 

 :ترقيم الصفحات

 يجب أن يتم بيان رقم الصفحة ومجموع عدد الصفحات في يسار حاشية كل صفحة)مثال: الصفحة رقم .... من .... أو ..../....(
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 للمرحلة الثانية  التفصيلي نموذج تسليم المقترح(: هـالملحق )

Proposal Title 

 

Application ID  

2018 
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 نموذج التعهد  (: والملحق )

Chancellor’s Innovation Award  
Acknowledgment  

I, the undersigned, hereby acknowledge that I have read, understand and agree to be bound by the following: 

1. The undersigned read, understand and agree to terms and conditions outlined in Chancellor’s Innovation Award Guide.  

2. The undersigned do hereby acknowledge and confirm that all the data in this form and in the application to the Chancellor’s Innovation 

award are correct.  

3. The undersigned assure that application contents to the Chancellor’s Innovation award are result of  personal or collective effort that : 

a. do not immovable or adapted from the works of others,  

b. do not infringe upon any individual's personal or proprietary rights,  

c. has not been done as part of the tasks required in the organization that the undersigned belong to. 

4. The undersigned, in case the undersigned  are faculty members, instructors and employees in UAEU, shall abide by UAEU policies and 

procedures that govern the Code of Ethics and Professional Conduct that outlines the values and the ethical, professional and legal 

standards that apply to administrative work, teaching, scholarship and service of UAEU and UAE community. 

5. The undersigned, in case the undersigned are students, shall abide by UAEU policies and procedures that govern Student Code of 

Conduct and standards or expected behavior for students and student organizations at the University. 

In case of any violation to aforementioned terms and conditions, the application is annulled and the UAEU has the right to withhold the award 

before granting it to the undersigned, or to reclaim it with all its components after I receive it, whether cordially or through legal action if the 

undersigned refused to abide by that.  

The undersigned, hereby acknowledges that I/we have read, understand and agree to be bound by the above terms and conditions: 

   

Application Title  

 __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Name ID Signature  Date 

1 ___________________________ ______________ ______________ _______ 

2 ___________________________ ______________ ______________ _______ 

3 ___________________________ ______________ ______________ _______ 

4 ___________________________ ______________ ______________ _______ 
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5 ___________________________ ______________ ______________ _______ 

 


