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علƠƠى والكليƠƠات  الجامعƠƠات  الدليƠƠل جميƠƠع طلبƠƠة  هƠƠذا  مƠƠن  أن يسƠƠتفيد   يمكƠƠن 
 المؤسسƠƠات التعليميƠƠة الداعمƠƠة لهƠƠذه المبƠƠادرة وجميƠƠع

ً
 مسƠƠتوى الدولƠƠة وأيضƠƠا

أفƠƠراد مختلƠƠف  إلƠƠى  باإلضافƠƠة  هƠƠذا  دبƠƠي،  لشƠƠرطة  العامƠƠة  القيƠƠادة   موظفƠƠي 
 المجتمƠƠع ممƠƠن يرغبƠƠون فƠƠي اكتسƠƠاب المعرفƠƠة األمنيƠƠة والشƠƠرطية والمجتمعيƠƠة

بيان ماهية المبادرة وفكرتها

بيان أهداف المبادرة

 
بيان اإلطار الزمني للمبادرة والفئات المستهدفة

بيان األرقام واالحصائيات المتعلقة بالمحاضرات السابقة والالحقة

 لمن هذا الدليل

أهداف الدليل

live Tips الدليل اإلرشادي لمبادرة



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

الشرطية واألمنية في شرطة دبي

طريƠƠق عƠƠن  متخصصيƠƠن  خƠƠالل  مƠƠن  الجامعƠƠات  لطلبƠƠة  موجƠƠزة  نصائƠƠح   تقديƠƠم 
 اسƠƠتخدام البرامƠƠج الذكيƠƠة واألدوات المرئيƠƠة بهƠƠدف رفƠƠع مسƠƠتوى الوعƠƠي
 والحƠƠس األمنƠƠي والشƠƠرطي وذلƠƠك بطريقƠƠة مبتكƠƠرة تضمƠƠن إيصƠƠال األفƠƠكار
) بمƠƠا يضمƠƠن

ً
 والموضوعƠƠات لمختلƠƠف الجنسƠƠيات والفئƠƠات العمريƠƠة (١٨-٢٥ عامƠƠا

 تحقيƠƠق التوجهƠƠات االسƠƠتراتيجية لشƠƠرطة دبƠƠي فƠƠي خفƠƠض معƠƠدالت الجريمƠƠة
 وإسعاد المجتمع الخارجي

المقدمة

نبذة عن المبادرة

live Tips الدليل اإلرشادي لمبادرة



 الخطة الزمنية للمبادرة

أهداف المبادرة

تاريخ البدء 
في المبادرة

تاريخ االنتهاء 
من المبادرة 

1-4-202031-12-2020

رفع مستوى الوعي لدى طلبة 
الجامعات عن مختلف الظواهر 

األمنية والشرطية الحالية 
والمستقبلية ومن ضمنها ظاهرة 

كورونا

تحفيز طلبة الجامعات ورفع 
معنوياتهم وشحذ هممهم 

وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة 
في ظل الظروف العادية 

واالستثنائية

رفع مستوى المسؤولية األمنية 
والمجتمعية لدى طلبة الجامعات 

ومن مختلف الجنسيات 
واشراكهم في استشراف 
المستقبل األمني والشرطي

المساهمة في تحقيق التوجهات 
االستراتيجية لشرطة دبي في 

خفض معدالت الجريمة المرتكبة 
من قبل أو ضد الفئة العمرية 

 باإلضافة إلى إسعاد 
ً
١٨-٢٥ عاما

المجتمع الخارجي

live Tips الدليل اإلرشادي لمبادرة



 طريقة التسجيل

أوال
الدخول إلى منصة مجلس 

شرطة دبي لطلبة الجامعات و 
الكليات لشرطة دبي  : 

https://www.cunidubaipolice.ae

ً
ثانيا

النقر على كلمة "المبادرات" 
أعلى الصفحة

ً
ثالثا

النقر على خيار مبادرة 
"Live Tips "

ً
رابعا

عرض مختلف الجلسات 
القادمة. اختيار الجلسة عبر 

الضغط على "سجل اآلن".

ً
خامسا

تعبئة كافة البيانات المطلوبة 
(البيانات الشخصية) 

ً
سادسا

الضغط على كلمة "ارسال"

ً
سابعا

سيتم ارسال رابط الجلسة 
وبعض التعليمات الهامة على 

البريد اإللكتروني المسجل.

ً
ثامنا

بعد االنتهاء يتم تعبئة 
استبيان استطالع الرأي 

المرفق في رسالة التسجيل. 

ً
تاسعا

حصول المشارك على ساعات 
تطوعية وشهادة تقدير في 
حال حضوره أكثر من أربعة 

محاضرات. 

live Tips الدليل اإلرشادي لمبادرة

ً



ضوابط المشاركة
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اإلجƠƠراءات  واتخƠƠاذ  الجهƠƠات  أي  لسƠƠمعة  المسƠƠيئين  األفƠƠراد  مشƠƠاركة   منƠƠع 
 التأديبيƠƠة فيمƠƠا يضمƠƠن حقƠƠوق كال األطƠƠراف (سƠƠواًء اإلسƠƠاءة لشƠƠرطة دبƠƠي آو

مجلس طلبة الجامعات والكليات أو مقدمين الجلسات

ألي- المسƠƠيئة  بالكلمƠƠات  التلفƠƠظ  أو  اإلسƠƠاءة  الحضƠƠور  مƠƠن  فƠƠرد  ألي  يحƠƠق   ال 
 األطراف وإن كان الغرض منه التعبير عن الرأي شخصي

 المستفيدين والجهات المتعاونة

 طلبة الكليات والجامعات 
على المستوى الدولي

منتسبي القيادة 
العامة للشرطة

منتسبي مختلف الدوائر 
على مستوى إمارة دبي

مختلف الجهات 
الحكومية والمحلية 

ذات العالقة



 أرقام واحصائيات

live Tips الدليل اإلرشادي لمبادرة

 نسبة
الرضا

 المحاضرات
المستهدفة

 المحاضرات
المحققة

35

17

المؤسسات
المستهدفة

85

الجنسيات
المحققة

الجنسيات
المستهدفة

24

50

المؤسسات
المشاركة

40 محاضر

35

100%

المحقق
6000+
المستهدف
51,000

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

 The Happy Me

رابط الدخول

الدكتورة مايا الهواري 
باحثة في الذكاء العاطفي

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

! ! لوسائل التواصل ا*جتماعي #"  الدور ا*يجا23
ظل أزمة كورونا

الدكتور أحمد خميس 
دكتوراه في علوم االتصال واالعالم

رابط الدخول

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

االبتزاز اإللكتروني

النقيƠƠƠƠب
عبدالله الشحƠƠي

رابط الدخولرابط الدخول

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

ال تختار اللون الغامق
ƠËËËǥƜËËËǚËËËƫ�ƪËËËǦËËËƬËËËƼËËËǖß�õéƜËËËǦËËËƣËËËƮß

العقيƠƠƠد
عبدالله الخيƠƠƠاط

رابط الدخول

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

اكتشف ا6ار الحروف الث/ثة لتصل إ( القمة بالهمة

الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي
الشيخ األخضر - دكتوراه في النظم األيكولوجية

رابط الدخول



نموذج عن المحاضرات السابقة وضيوف الشرف

live Tips الدليل اإلرشادي لمبادرة

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

اكتشف ا6ار الحروف الث/ثة لتصل إ( القمة بالهمة

الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي
الشيخ األخضر - دكتوراه في النظم األيكولوجية

رابط الدخول

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

االبتزاز اإللكتروني

النقيƠƠƠƠب
عبدالله الشحƠƠي

رابط الدخولرابط الدخول

https://zoom.us/j/9999016205

مناقشة االجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا
أهم التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين

الخطط المستقبلية إلدارة البعثات 
سيناريوهات إدارة البعثات في ظل أزمة كورونا

طلبة الجامعات المعتمدة في الدولة 
من مختلف الجنسيات 63 ألف طالب

طالبنا األعزاء نتشرف بدعوتكم للمحاضرة المرئية بعنوان

ضمن مبادرة

áƳƨǢǙ�ƪƚƜƼǜ�ǘǥưǑƢ�ǣǖÝ�óưǡƢú�Ǥƞç�ƠǁƲƹǖ�âƜǦǗǔǖßú�âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ƴǗƩǙ�ƜǡǙưǑǥ�Ǥƣǖß
âƜǈǙƜƩǖß�ƠƟǗǁ�ûưǖ�ǤǇǢǖß�ûǢƣƶǙ�ǆǍé�óưǡƞ�ƠǦƚƲǚǖßú�ƠǦǓƱǖß�âßǢǝǑǖß�ǏǥƲǁ�ǛǇ
ƠǦǗƟǑƣƶǚǖßú�ƠǦƛǦƟǖß�ÕƠǦƬƼǖß�ÕƠǥçƜƼƣǐǭß�ÕƠǦǇƜǚƣƨǭß�ÕƠǦǝǙǩß�âǭƜƩǚǖß�ǌǗƣƯǙ�ǤǍ

ال تختار اللون الغامق
ƠËËËǥƜËËËǚËËËƫ�ƪËËËǦËËËƬËËËƼËËËǖß�õéƜËËËǦËËËƣËËËƮß

العقيƠƠƠد
عبدالله الخيƠƠƠاط

رابط الدخول
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University Students

البريد اإللكتروني لمجلس طلبة الجامعات والكليات

الرابط اإللكتروني لموقع إيفاد

منصة مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات

https://efaad.dubaipolice.gov.ae/

Cuniversities@dubaipolice.gov.ae

https://www.cunidubaipolice.ae
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