
 

  فئات وزيادة المالية رفع المكافأة

حمدان بن محمد  جائزةل 2في الدورة  التسجيل باب فتح
 لالبتكار في إدارة المشاريع

 للمشاريع المبتكرة لإلدارة العلمي البحثجائزتي استحداث الطاير: 
 )الفئة االكاديمية( للمشاريع المبتكرة اإلدارةو

 

فع  الماففع ا المفليعة ودةعفدا ععدد رأعلنت هيئة الطرق والمواصالت بدبي عن 

فئععفت ئععفحما نمععداح بععن تكمععد لالبااععفر فععي ،دارا المًععفرة   اعا ععفرا  تععن 

النسخة الثفنية للجفحما  وذلك بعد النجفح الا ير والمًفركة العفلمية الواسععة 

 الاي شهدتهف الجفحما في دورتهف األولى.

لمعدةرةن فعي هيئعة المعدةر الععفو ورحعيج تجلعج ا الطعفةر تطعر سعفدا وقفل

أتنفء ئفحما نمداح بعن تكمعد لالبااعفر فعي الطرق والمواصالت رحيج تجلج 

 600تليعونين و،لى  % لاصل29بنس ة  المافف اقيمة  رف : تم ،دارا المًفرة 

 تًعملفئعة ااألكفدةميعةا الاعي الاساكداث (  وتم دوالر آالف 710) ألف درهم

اإلدارا الم ااعععرا وال كعععل العلمعععي لعععبدارا الم ااعععرا للمًعععفرة    ئعععفحمتي

وذلععك بهععدف اشععراب الطععالي واألكععفدةميين   (االكفدةميععة )الفئععة للمًععفرة 

فعي العدورا بفلجعفحما   وسوف ةعام تاعرةم الفعفحمةن وال فنثين في هذا المجفل

 دبي العفلمي إلدارا المًفرة  في دةسم ر المق ل.   لمنادىالخفتسة 

العدورا فعا  بعفي الاسعجيل لالقعي تل عفت المًعفركة فعي أعلن الطفةر ععن و

  الموقع  ع عر  جفحما نمعداح بعن تكمعد لالبااععفر فعي ،دارا المًعفرة  ل الثفنية

http://www.hbmaipm.com   ةونيو المق ل 30 راةر وناى ف 5ن بدءا ت. 

أتين ععفو ئعفحما نمعداح بعن تكمعد و عضو تجلج األتنفء ليلى فرةدوح قفلت

ائعفحما  تاضمن وهي  ،ضففة فئة ااألكفدةميةاتم : لالباافر في ،دارا المًفرة 

هدف العى   وت ألف دوالر 40ال كل العلمي لبدارا الم اارا للمًفرة ا بقيمة 

تًجي  ال كعل العلمعي فعي تجعفل ،دارا المًعفرة  وتاعرةم ال عفنثين العذةن 

ائعفحما اإلدارا الم ااعرا و  ةر نظرةفت وت فدئ ،دارا المًفرة ةعملوح على تطو

تهعدف العى تًعجي  و  أةضعف   ألف دوالر 40بقيمة )الفئة االكفدةمية( اللمًفرة 

  وذلعك بهعدف ت ني ت فدئ ،دارا المًفرة  في المًعفرة  والعمعل االكعفدةمي

http://www.hbmaipm.com/
http://www.hbmaipm.com/


 

 

ر الم ااعرا لاعمةعم فاعففا  الممةد تن آففق الجعفحما واسعاقطفي الممةعد تعن األ

 .أهداف الجفحما

ألف دوالر  50ألف دوالر ،لى  30رف  قيمة ئواحم الفئة الفردةة تن  تموأضففت: 

لال ففحم  وتضم اأفضل تدةر تًروع ت ااعرا وفئعة ا أفضعل تعدةر تااعر ،دارا 

  أتف فئة الفرق والاي تضم فئة الفرةق الم ااعر  فقعد تعم رفع  اتًفرة  ت اار

بينمعف الفئعة الثفلثعة تعن   ألعف دوالر 80ألعف دوالر ،لعى  40هعف تعن تقيمة ئفحم

الجفحما فهي لألفافر الم اارا في المؤسسفت  وت لغ القيمة اإلئمفليعة لهعذ  

  األولى ئفحما الفارا الم اارا ئواحم ألف دوالر  وتنقسم ،لى ثالثة  450الفئة 

ئعفحما الفاعرا الم ااعرا ألعف دوالر  والثفنيعة  100في ،دارا المًفرة  وقيماهعف 

ألععف دوالر  أتععف الجععفحما الثفلثععة فهععي للفاععرا  150فععي ،دارا ال ععراتي بقيمععة 

   .ألف دوالر 200الم اارا في ،دارا تكففظ المًفرة  بقيمة 

وأوضكت فرةدوح  أح الجفحما تاضمن تجموععة تعن القواععد والًعروت العفتعة 

اعن االتعالع عليهعف تعن وةمةجر األخذ بهف لمن ةرغعر فعي الاقعدو للجعفحما  

 . http://www.hbmaipm.comخالل الموق  االلااروني للجفحما 

http://www.hbmaipm.com/

