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كلمة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع
وضعــت تداعيــات جائحــة «كوفيــد  »19الجميــع أمــام مســؤوليات لــم تكــن لتتكشــف
لــوال هــذه الجائحــة التــي عصفــت بالعالــم ،فتو ّلــدت قناعــات أكثــر يقي ًنــا بقيمــة العمــل
ـوق عــن بعــد ،والحاجــة إلــى المزيــد
عــن بعــد ،وأهميــة التعليــم عــن بعــد ،وأولويــة التسـ ّ
تفرعــت عــن
مــن الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة والذكيــة ،وغيرهــا مــن األفــكار التــي ّ
عصــب التطــور التقنــي وذهــن التكنولوجيــا.
كل هــذه المســتجدات وضعهــا هاكاثــون اإلمــارات  4.0نصــب أهدافــه وتطلعاتــه؛
بوصفهــا تحد ًيــا معرف ًّيــا وتنمو ًّيــا اســتراتيج ًّيا ،تشــاركت فيــه هيئــة تنظيــم االتصــاالت
والحكومــة الرقميــة ،ووزارة تنميــة المجتمــع ممثلــة بالبرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة
الحيــاة ،تحــت مظلــة «البيانــات المفتوحــة فــي الســعادة وجــودة الحيــاة» ،بمــا يثــري مجــال
المنافســة علــى نطــاق المجتمــع ،مــن اإلمــارات وإلــى اإلمــارات.

إنهــا تجربــة مثاليــة للتنافــس فــي فضــاء المعرفــة ،وخلــق بيئــة تكنولوجيــة قــادرة علــى
مجــاراة ومواجهــة مختلــف التحديــات ،والتغلــب عليهــا بأفضــل الممارســات التــي تعــزز
جــودة الخدمــات الحكوميــة الذكيــة والنوعيــة؛ بمــا يحقــق ســعادة المجتمــع ،ويعــزز
جــودة حيــاة األفــراد.
ســعدنا بمــا تحقــق ،وبمــا يحققــه هاكاثــون اإلمــارات مــن أجــل اإلمــارات ومســتقبل
التنميــة المســتدامة .كل الشــكر والتقديــر لفريــق العمــل فــي هيئــة تنظيــم االتصــاالت
ومختلــف الجهــات المنظمــة والداعمــة والمشــاركة .وإلــى الجامعــات والشــركات التــي
عـ ّـززت ّ
ومعــا إلــى مزيــد مــن النجــاح.
وأكــدت بــروح التنافــس كل هــذا النجــاح..
ً

خــال الســنوات الماضيــة منــذ عــام إطــاق الهاكاثــون عــام  ،2018وفــي كل عــام،
يمـ ُّـر الهاكاثــون بمحطــات حافلــة بالتحديــات والتطلعــات واإلبداعــات ،تـ ً
ـاركا أثـ ًرا مكلـ ًلا
ـرروا بالتدريــب والتوجيــه،
ـدءا مــن عقــد اللقــاءات ،والنــدوات التعريفيــة ،مـ ً
باإلنجــازات ،بـ ً
والتحفيــز لتقديــم أفضــل المشــروعات واألفــكار ،وصــو ًلا إلــى مرحلــة التحكيــم وإعــان
النتائج والحفل الختامي الذي نتطلع من خالله كل عام إلى تجاوز مجموعة تحديات
وصــو ًلا إلــى أفضــل مــا يمكــن تحقيقــه مــن أجــل مســتقبل وريــادة دولــة اإلمــارات بمئويــة
.2071
هاكاثــون اإلمــارات  4.0كان نســخة مميــزة بــكل مــا فيهــا ،باألرقــام والمنجــزات
والتطلعــات إلــى مســتقبل مــا بعــد كورونــا .فــي هــذه النســخة التــي نفخــر بــأن كنــا
ـزءا مــن قصــة نجاحهــا ،فقــد تنافــس  2240مشـ ً
ـاركا ،ضمــن  330فريــق عمــل ،مــن
جـ ً
 43جهــة حكوميــة واتحاديــة وجامعــات وقطــاع خــاص ،فــي  11محــو ًرا رئيسـ ًّيا ،لتقديــم
 236فكــرة مبتكــرة ،فــي إطــار  49تحد ًيــا .هــذه األرقــام الكبيــرة والجديــرة بالتقديــر
واالهتمام ال بد وأن تحفزنا لتحقيق أفضل النتائج في محاور حياتية حيوية نستشرف
بهــا المســتقبل كمــا ينبغــي أن يكــون.
عامــا
مــن هــذه المعطيــات يمكــن لنــا أن نضــع األســس لواقــع دولــة اإلمــارات بعــد 50
ً
وأكثــر ،ومــن هنــا تتأكــد أهميــة وقيمــة هاكاثــون اإلمــارات  ،4.0وتــزداد حاجــة المجتمــع
إليــه مــن أجــل تحفيــز اإلبــداع المجتمعــي والــذكاء الجماعــي نحــو إيجــاد حلــول تقنيــة
وذكيــة فــي إطــار مجموعــة تحديــات.
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كلمة مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية
ً
ـة أبرزهــا
حدثــا ذا
لــم يكــن هاكاثــون اإلمــارات هــذا العــام عاد ًّيــا ،لقــد كان
دالالت عميقـ ٍ
ٍ
قــدرة المؤسســات واألفــراد فــي الدولــة علــى التك ّيــف والخــروج بفعاليــات متميــزة فــي
ظــل أصعــب الظــروف التــي تواجههــا المنطقــة والعالــم.
إن دولــة اإلمــارات التــي كانــت ســ ّباقة فــي االنتقــال الســريع إلــى العمــل عــن بعــد
والتعلــم عــن بعــد وتوفيــر الخدمــات عــن بعــد  -قــادرة علــى إدارة هاكاثــون اإلمــارات
عــن بعــد .وهــذا مــا حــدث ،إذ كانــت النتيجــة واحــدة مــن الفعاليــات البديعــة التــي
جمعــت آالف الشــبان مــن أصحــاب العقــول المتوهجــة باإلبــداع واالبتــكار تحــت مظلــة
حكومــة اإلمــارات متمثلــة فــي هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة.
مهمــا ،فهــو تزامنــه مــع عــام
أمــا العنصــر الثانــي الــذي يجعــل مــن هــذا الحــدث
ًّ
جميعــا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن مســيرتنا الوطنيــة
الخمســين؛ حيــث نقــف
ً
الزاخــرة بالمحطــات المضيئــة .إن هاكاثــون اإلمــارات اليــوم بنســخته الرابعــة يمثــل –كمــا
كان علــى الــدوام -عنوا ًنــا لمرحلــة تتضافــر فيهــا العقــول والســواعد؛ الجتــراح الحلــول
المتميــزة والمســتدامة للتحديــات التــي يطرحهــا عصــر التحــوالت الرقميــة المتســارعة.
أشــكر كل الذيــن أســهموا فــي إنجــاح هــذا الهاكاثــون ،وأه ّنــئ جميــع المتســابقين.
لقــد قدمتــم أفــكا ًرا رائعــة ،وحلــو ًلا جريئـ ً
ـة تنهــل مــن العلــوم المتقدمــة وتستشــرف
المســتقبل .فاســتمروا فــي العمــل علــى تحويــل تلــك الحلــول واألفــكار إلــى مشــاريع
معــا فــي نهضــة وطننــا الغالــي
ناجــزة .وإلــى اللقــاء فــي فعاليــات قادمــة ُنســهم فيهــا ً
تحــت رايــة قيادتنــا الرشــيدة.
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الملخص التنفيذي
ً
انطالقــا مــن رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نحــو التشــجيع علــى االبتــكار
واســتخدام أدوات التكنولوجيــا الحديثــة؛ مــن خــال تنظيــم فعاليــات «اإلمــارات تبتكــر
لعــام  »2021علــى مســتوى الدولــة الــذي ينظمــه مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار
الحكومــي فــي الفتــرة مــن  21إلــى  27مــن شــهر فبرايــر ،شــهدت دولــة اإلمــارات العديــد
مــن الفعاليــات واألنشــطة واألحــداث الــذي تهــدف مــن خاللهــا إلــى تحقيــق رؤيــة الدولــة؛
فــي أن تكــون مركـ ًزا محور ًّيــا لالبتــكار والتفكيــر اإلبداعــي علــى مســتوى العالــم ،فــي
ظــل تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد “كوفيــد ،”19-وبالتزامــن مــع العــام
الخمســين لقيــام وتأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ُ
ْ
مشــاركات مــن الجهــات الحكوميــة
فعاليــات اإلمــارات تبتكــر لعــام 2021
تضمنــت
ٍ
االتحاديــة والمحليــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة فــي حــدث وطنــي
أســهم فــي ترســيخ ونشــر ثقافــة االبتــكار ،وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي تصميــم
وتطويــر التجــارب والمبــادرات والمشــروعات المســتقبلية ،بالتزامــن مــع العــام الخمســين
أي تحديــات فــي عالــم ســريع التغ ّيــر؛ عبــر تهيئــة
لقيــام دولــة اإلمــارات؛ وذلــك لمواجهــة ّ
كل القطاعــات الحيويــة فــي الدولــة لمرحلــة مــا بعــد النفــط أو تحديــات؛ كمثــل التــي
ـي
نتجــت عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد ،»19-وبنــاء اقتصـ ٍ
ـاد معرفـ ٍّ
أساســه االبتــكار والعلــوم الحديثــة.
ـت هيئـ ُ
ضمــن هــذه الفعاليــات أطلقـ ْ
ـة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة هاكاثــون
اإلمــارات فــي دورتــه الرابعــة افتراض ًّيــا علــى مســتوى الدولــة لإلمــارات الســبع تحــت شــعار
ـدم الهاكاثــون فــي عامــه الرابــع علــى التوالــي
«بيانــات للســعادة وجــودة الحيــاة» .وقــد قـ ّ
فرصـ ً
ـة كبيـ ً
ـرة للشــباب للتنافــس بإبــداع واســتخدام البيانــات المفتوحــة؛ للوصــول إلــى
ـرة تعــزز جــودة الحيــاة ،وترفــع مــن مؤشــرات الســعادة بيــن األفــراد.
ـول مبتكـ ٍ
حلـ ٍ
تأتــي النســخة الرابعــة مــن هاكاثــون اإلمــارات لتواكــب عــام اليوبيــل الذهبــي ورؤيــة
اإلمــارات 2071؛ حيــث تســعى «المئويــة» إلــى االســتثمار فــي شــباب الدولــة ،وتجهيزهــم
بالمهــارات والمعــارف التــي تســتجيب مــع التغيــرات المتســارعة ،والعمــل كــي تكــون
دولــة اإلمــارات أفضــل دولــة فــي العالــم بحلــول الذكــرى المئويــة لقيــام دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وذلــك فــي العــام .2071
عقــدت الهيئـ ُ
ـراكات مــع الحكومــات الرقميــة لإلمــارات الســبع :أبوظبــي ،والشــارقة،
ـة شـ
ٍ
وعجمــان ،وأم القيويــن ،ورأس الخيمــة ،والفجيــرة ،ودبــي ،كمــا تعاونــت مــع عــدد مــن

الجامعــات الكبــرى داخــل الدولــة مثــل :جامعــة خليفــة ،وجامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والجامعــة األمريكيــة بالشــارقة ،وجامعــة الشــارقة ،وجامعــة عجمــان،
وجامعــة أم القيويــن ،والجامعــة األمريكيــة بــرأس الخيمــة ،وجامعــة العلــوم والتقنيــة
بالفجيــرة ،وجامعــة زايــد ،وجامعــة دبــي ،وكذلــك العديــد مــن الشــركات الرائــدة فــي
مجــاالت التكنولوجيــا بالقطــاع الخــاص مثــل :جوجــل ،وهيــر تكنولوجيــز ،ونــون ،وأمــازون
إيــه دبليــو إس ،واتصــاالت ،وأوراكل ،وســاب ،ومايكروســوفت ،والــذي ســاعد فــي تحقيــق
نجــاح باهــر فــي تنظيــم الهاكاثــون فــي نســخته االفتراضيــة.
َ
ُ
خــال فتــرة الهاكاثــونّ ،
الالزمــة فــي مجــاالت
والتوجيهــات
التدريبــات
الهيئــة
وفــرت
ِ
ِ
التكنولوجيــا ،واالبتــكار ،وريــادة األعمــال؛ لمســاعدة الشــباب فــي الوصــول ألفضــل األفــكار
اإلبداعيــة ،وكذلــك لتطويــر المواقــع والتطبيقــات الذكيــة والخدمــات اإللكترونيــة ،ودمــج
أحــدث تقنيــات التكنولوجيــا المختلفــة أثنــاء العمــل علــى تنفيــذ أفكارهــم ووضعهــا
قيــد التنفيــذ.
ُ
ـابقة للعديــد مــن المشــاركين فــي اســتخدام البيانــات الحكوميــة
ـارب السـ
أســهمت التجـ ُ
ـل مــن الحلــول
ـم مذهـ ٍ
المفتوحــة وتطويــر التطبيقــات والحلــول الرقميــة فــي إفــراز كـ ٍّ
اإلبداعيــة فــي أحــد عشــر محــو ًرا متضم ًنــا بالهاكاثــون كمــا يلــي:

اﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻣﻦ و اﻟﺴﻼﻣﺔ
و اﻟﻌﺪل

اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ و
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺘﺮﻓﻴﺔ و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻔﺮ و
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻲ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮي

ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ و
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
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َ
َ
َ
ْ
التالية:
الرئيسية
النتائج
حققت من خاللها
•الوصــول عبــر اإلنترنــت إلــى والتعــرف علــى المبدعيــن والمبتكريــن فــي اإلمــارات
الســبع ،ومســاعدتهم فــي بلــورة وعــرض أفكارهــم وابتكاراتهــم.
ـة ُتســتخدم فيهــا البيانــات
ـول واقعيـ ٍ
•إفــراز أفــكار إبداعيــة وتطويــر نمــاذج لحلـ ٍ
الحكوميــة المفتوحــة؛ لتعزيــز مؤشــر الســعادة وجــودة الحيــاة.

الفصل األول :إعداد وتنظيم هاكاثون اإلمارات
المنطلقات واألهداف

•تحقيــق التعــاون مــع الفــرق والمجموعــات المشــاركة ،ودعمهــم للعمــل مــع
حكومــة دولــة اإلمــارات فــي اســتخدام البيانــات لتحقيــق الســعادة.

بـ ْ
ـرزت فكــرة الهاكاثــون عنــد انطالقــه منــذ أربعــة أعــوام مــــن رؤيــــة هيئــة تنظيــم
االتصاالت والحكومة الرقمية بالترويج لبوابـــة البيانـــات المفتوحـــة (بيانات.إمـــارات) خالل
شـهر االبتكار ،وتبني أنشـطة تقـوم علـى البيانات المفتوحة ،وتكنولوجيـا المعلومـات،
قدمته التكنولوجيا فـي إمـارات الدولـة السـبع .وقـد ارتأت الهيئـة أن الهاكاثون
وآخر ما ّ
يمثــــل طريقــــة جيــــدة لنشـــر ثقافــــة اإلبــداع ،ودعــم رؤيــة الدولــة تجــاه االبتــكار وبنــــاء
القــــدرات علــــى مســــتوى الشـــباب ،وتعزيــز الربــط بيــن فئــات ومؤسســات المجتمــع
واحـد؛
شـيء
المختلفة ،كمـا أنهـا تجمـع الحكومـات اإللكترونيـة لإلمارات السـبع علـى
ٍ
ٍ
وهــو التوسع فـي البيانـات الحكوميــة المفتوحــة.

•دعــم وتوجيــه الفــرق الفائــزة خــال الهاكاثونــات المختلفــة ،ومســاعدتهم فــي
ـوس.
تحويــل أفكارهــم المبدعــة لواقـ ٍ
ـع ملمـ ٍ

ضمت:
ارتكز هاكاثون اإلمارات على عدد من المنطلقات
ّ

•نشــر الوعــي الرقمــي بيــن المشــاركين ،وتوظيــف آخــر التقنيــات التكنولوجيــة،
وزيــادة المعرفــة بعلــم البيانــات.

•إنتاج بيانات ومعلومات إحصائية جديدة ُتضاف لقاعدة البيانات المفتوحة.
ـت هيئـ ُ
احتفـ ْ
ـة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة بالفــرق الفائــزة فــي الــدورة الرابعــة
للهاكاثــون افتراض ًّيــا بحضــور معالــي حصــة بنــت عيســى بوحميــد وزيــرة تنميــة المجتمــع،
ومعالــي حمــد عبيــد المنصــوري مديــر عــام هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة،
وقــد ُأعلــن فيــه عــن أســماء الفــرق الفائــزة بالمراكــز األولــى علــى مســتوى اإلمــارات
الســبع .فاز بالجائزة الكبرى مشــروع «تطبيق كوميونوهلث» من رأس الخيمة ،وحققت
المشــاريع التالية :المدينة الذكية ،وشــيلد ،وتاتش لس ،وأب ســكلرز ،و ،R.I.C.Eومدرســتي،
المراكــز األولــى فــي كل إمــارة؛ لتقديمهــا حلــو ً
ال مبتكــرة وأفــكا ًرا ذكيــة للتحديــات
تنســجم مــع توجهــات الدولــة المســتقبلية فــي تعزيــز التحــول الرقمــي وتهيئــة البيئــة
المحفــزة لتكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي وأدوات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

•توجهات الدولة نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي.
•الحكومة الرقمية والمدنية الذكية وعصر البيانات الضخمة.
•تزايد االهتمام بعلم تحليل البيانات الضخمة على مستوى الدولة والعالم.
•وضــع ســعادة المجتمــع ضمــن أولويــات الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
•الوصــول ألكبــر شــريحة مــن المبتكريــن والمبدعيــن مــن المقيميــن فــي جميــع
اإلمارات الســبع.
•زيــادة نطــاق البيانــات المفتوحــة ،والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وعرضهــا بصــورة
رقميــة ممــا يحقــق أهــداف البوابــة الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة.
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ومــن هــذه المنطلقــات ظهــرت أهــداف هاكاثــون اإلمــارات  4.0التــي شــملت
ضمــن تكوينهــا:
•عــدم االكتفــاء بمواكبــة النهضــة التقنيــة التــي يشــهدها العالــم فــي مجــاالت
الفعالــة فــي هــذه النهضــة مــن خــال تقديــم الحلــول
مختلفــة ،بــل المشــاركة
ّ
واالبتكارات التي ُتســهم في نشــر الســعادة والرفاهية في جميع أنحاء المجتمع
والعالم.

 273ﻓﻜﺮة ﻣﻠﻬﻤﺔ
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 107ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ

•المســاهمة فــي دعــم رؤيــة السياســة الوطنيــة لجــودة الحيــاة الرقميــة لدولــة
اإلمــارات؛ لتعزيــز وجــود عالــم رقمــي مبــدع ومنتــج فــي مجتمــع رقمــي آمــن
وإيجابي.
ـات
•عــدم َتكــرار أو إعــادة مــا جــرى تقديمــه ،بــل اســتكماله مــن خــال طــرح تحديـ ٍ
ـدة تتماشــى مــع المتغ ّيــرات المتســارعة علــى مســتوى العالــم؛ مثــل معالجــة
جديـ ٍ
التحديــات التــي نتجــت عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.
ـور؛ لمجابهــة
•البحــث عــن حلــول تتم ّيــز بالمرونــة والقــدرة علــى التك ّيــف والتطـ ّ
ـور الســريع فــي أدوات التكنولوجيــا الحديثــة.
التغ ّيــر والتطـ ّ
•اســتكمال نشــر المعرفــة واالبتــكار ،واستشــراف المســتقبل فــي مجــال البيانــات،
والمســاهمة فــي تعزيــز الكفــاءات مــن الشــباب.
•تأهيــل الفائزيــن لتحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع مــن خــال اســتقطاب الفائزيــن،
وتقديــم الدعــم الــازم؛ لتأهيلهــم للعمــل علــى أفكارهــم.

اإلعداد لهاكاثون اإلمارات 4.0
وضعــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة تصــو ًرا كامـ ًلا لهاكاثــون اإلمــارات
ـي عبــر اإلنترنــت عقد ْتــه
 4.0أطلقتــه يــوم األربعــاء  3فبرايــر  2021خــال مؤتمـ ٍر صحفـ ٍّ
الهيئــة بحضــور ممثليــن مــن الجهــات الحكوميــة والجامعــات والجهــات الخاصــة .عرضــت
الهيئـ ُ
ـة النتائـ َ
ـازات التــي حققهــا الهاكاثــون بنســخه الثالثــة الســابقة ،وكانــت
ـج واإلنجـ ِ
علــى النحــو اآلتــي:

نســقت الهيئـ ُ
ـة لعقــد اجتماعــات افتراضيــة مــع
وفــي إطــار اإلعــداد للنســخة الرابعــةّ ،
الجهــات المحليــة والجهــات المتخصصــة التــي علــى َعالقــة بتكنولوجيــا المعلومــات
نســقت مــع الجامعــات مجموعــة مــن األمــور
للحصــول علــى الدعــم الــازم ،وكذلــك ّ
ً
ـة خطـ ً
التنســيقية والتنظيميــة الخاصــة بالهاكاثــون .كمــا وضعــت الهيئـ ُ
ـتراتيجية
ـة اسـ
نجاحا كبي ًرا؛ كونها نتيجة للشــراكات مع المؤسســات الكبرى؛ مثل
للتســويق حققت
ً
المركــز االتحــادي للتنافســــية واإلحصــــاء ،والبرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة،
والحكومـــات اإللكترونيـــة فــــي اإلمارات الســــبع ،باإلضافــــة إلــــى الجامعــــات الوطنية،
والقطــاع الخــاص.
لــم تدخــر الهيئـ ُ
ـد فــي إطــار التحــول الرقمــي فــي جميــع عمليــات ومهــام
ـة َّ
أي جهـ ٍ
الهاكاثــون الداخليــة الــذي بــرزت نتائجــه مــن خــال إعــداد وتنظيــم الهاكاثــون فــي
نســخة افتراضية ورقمية بشــكل كامل في أعقاب جائحة فيروس كورونا المســتجد،
وفعــال؛ ممــا أســهم فــي
وتعزيــزا لرؤيــة الدولــة حــول التحــول الرقمــي بشــكل آمــن
ّ
رفــع كفــاءة األداء ،وزيــادة مؤشــر اإلنتاجيــة.
َ
عــززت الهيئـ ُ
ـيين لتشــجيع مختلــف فئــات الشــباب
ـة خط َتهــا التسـ
ـن رئيسـ ِ
ـويقية ببنديـ ِ
علــى المشــاركة فــي هاكاثــون اإلمــارات 4.0
| الجلسات التعريفية لهاكاثون اإلمارات
َ
ُ
التعريفية الرقمية بصفتها وسيلة تسويقية للهاكاثون؛ حيث
الجلسات
الهيئة
حددت
ِ
ُع ِقــدت مجموعـ ٌ
ـة مــن الجلســات التعريفيــة لطــاب الجامعــات والمــدارس المختلفــة
علــى مســتوى دولــة اإلمــارات ،والتــي شــهدت تعاو ًنــا ظهــرت ثمــاره مــن خــال الحضــور
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الكثيــف مــن فئــات الشــباب ،ورغبتهــم فــي معرفــة الكثيــر عــن هاكاثــون اإلمــارت،
وكيفيــة المشــاركة فيــه.
ـات التعريفيـ ُ
ـة توضيـ َ
تضمنــت الجلسـ ُ
ـح ماهيــة الهاكاثــون وأهدافــه ،وعــرض إنجــازات
الثــاث نســخ الســابقة لتحفيــز الشــباب .تلــى ذلــك توضيــح لمحــاور الهاكاثــون وأهــم
التحديــات الموجــودة بــه ،ورحلــة الهاكاثــون وتوقيتــات أنشــطته المختلفــة ،وبالنهايــة
جــرت اإلجابــة عــن جميــع االستفســارات الخاصــة بالحضــور؛ ليتثنــى لهــم تحقيــق أفضــل
إدراك ألنشــطة الهاكاثــون المختلفــة.
ُ
ســاعدت الجلسـ ُ
التعريفية على تحقيق مجموعة من األهداف التســويقية
ـات
لهاكاثون اإلمارت شــملت:
•الترويــج لهاكاثــون اإلمــارات عبــر اإلنترنــت داخــل جميــع اإلمــارات الســبع ،وتحفيــز
الفعالة.
الشــباب للمشــاركة
ّ
•التأكيــد علــى أن هاكاثــون اإلمــارات حاضــر بالقــرب مــن جميــع فئــات المجتمــع
علــى قــوة تنوعهــا ،فهاكاثــون اإلمــارات مفتــوح لــكل المقيميــن علــى أرض دولــة
اإلمــارات؛ لخلــق مجتمــع أكثــر ســعادة وإيجابيــة.
•مشــاركة الشــباب والــرد علــى جميــع استفســاراتهم بخصــوص الهاكاثــون؛
لضمــان اإلعــداد الج ّيــد لرحلــة تطويــر الحلــول اإلبداعيــة واألفــكار خــال فعاليــات
الهاكاثون.

اختيار محاور هاكاثون اإلمارات 4.0
رأت الهيئـ ُ
ـة أنــه يجــب اســتحداث مجموعــة مــن المحــاور الجديــدة التــي تتناســب مــع
رؤيــة دولــة اإلمــارات  2071والتطــورات العالميــة ،وبخاصــة التحديــات التــي نتجــت عــن
الفعــال
جائحــة كورونــا المســتجد «كوفيــد ،»19-كمــا ضمنــت الهيئــة عــدم التكــرار غيــر
ّ
لمجموعــة مــن المحــاور ،وإعــادة مــا جــرى تقديمــه فــي الثالثــة نســخ الســابقة للهاكاثــون،
وفــي إطــار مواكبــة المتغ ّيــرات المتســارعة فــي العالــم ،كمــا أنهــا عــززت مفهــوم طــرح
محــاور ال ترتبــط فقــط بالتحديــات الموجــودة علــى أرض دولــة اإلمــارات ،وإنمــا التحديــات
التــي تمــس العالــم أجمــع .فجمعــت المحــاور الجديــدة لهاكاثــون اإلمــارات  4.0مــا
بيــن تحديــات داخليــة تلمــس الواقــع اليومــي لدولــة اإلمــارات ،وتحديــات تتخطــى ذلــك
لتشــمل مــا يمــس العالــم أجمــع .فكانــت المحــاور علــى الشــكل التالــي:

المحور

الوصف

اليوبيل
الذهبي لدولة
اإلمارات

عامــا
عــام  2021عــام اليوبيــل الذهبــي لدولــة اإلمــارات ،خمســين
ً
مضت منذ تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رسمت خاللها
العديــد مــن اإلنجــازات وقصــص نجــاح ألهمــت مــن خاللهــا العالــم
فــي مختلــف المجــاالت ،وتصــدرت مؤشــرات التنافســية العالميــة.

التحول
الرقمي

تســعى دولــة اإلمــارات إلــى الوصــول إلــى مجتمــع يتعامــل رقم ًّيــا
مــع جميــع جوانــب الحيــاة مــن خــال دمــج التكنولوجيــا الرقميــة
فــي مختلــف القطاعــات.

التكنولوجيا
المالية

وصــل ســوق التكنولوجيــا الماليــة إلــى  111مليــار دوالر فــي عــام
 2019ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى  325مليــار دوالر فــي عــام ،2030
لذلــك ظهــرت الحاجــة لتطويــر التكنولوجيــا الماليــة.

البيئة والتغير
المناخي

ـدا فــي
ُيعــد التغيــر المناخــي أحــد أكثــر القضايــا انتشــا ًرا وتهديـ ً
عصرنــا ،مــع تأثيــرات بعيــدة المــدى فــي القــرن الحــادي والعشــرين،
والتــي تحتــاج إلــى حلــول مبتكــرة للمســاهمة فــي حلهــا.

األمن
والسالمة
والعدل

تســعى دولــة اإلمــارات أن تكــون المــكان األكثــر أما ًنــا فــي العالــم،
فهــي تهــدف إلــى تعزيــز شــعور مواطنيهــا باألمــن ،وكذلــك إنشــاء
بنيــة تحتيــة إلكترونيــة آمنــة وقويــة.

المدن الذكية
والمستدامة

تهــدف حكومــة دولــة اإلمــارات إلــى إنشــاء المــدن الذكيــة
والمســتدامة لتحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة للمواطنيــن
وتحقيــق التــوازن المثالــي بيــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

الترفيه
والرياضة
اإللكترونية

ازدادت أعــداد مســتخدمي ألعــاب الفيديــو والرياضــات اإللكترونيــة
فــي اآلونــة األخيــرة ،فظهــرت الحاجــة إلــى تطويــر تطبيقــات جديــدة
فــي هــذا المجــال.

السفر
والسياحة

ص ّنفــت اإلمــارات علــى أنهــا أجمــل شــتاء فــي
فــي هــذا العــامُ ،
العالــم ،وتتطلــع الدولــة إلــى تطويــر حلــول مبتكــرة فــي قطــاع
الســفر والســياحة لضمــان الســعادة والرفاهيــة.
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نظام
تعليمي رفيع
المستوى

التعليــم هــو أســاس نهضــة ورفاهيــة المجتمــع ،وتعزيــزه بحلــول
تكنولوجيــة مبتكــرة هــو أحــد أهــداف الدولــة لتحقيــق نظــام
تعليمــي رفيــع المســتوى.

نظام صحي
بمعايير عالمية

نشــر الســعادة وجــودة الحيــاة فــي المجتمــع ،يتطلــب توافــر رعايــة
صحيــة متكاملــة مــن خــال حلــول تكنولوجيــة مبتكــرة تؤســس
لنظــام صحــي بمعاييــر عالميــة.

كفاءة العمل
وتطوير
اإلنتاجية

فــي عالــم يتغ ّيــر كل ثانيــة بظهــور تكنولوجيــات حديثــة ،تتطلــب
مســتقرا للشــركات
بيئــة العمــل حلــو ًلا تقنيــة تضمــن مســتقب ًلا
ًّ
وترفــع كفــاءة العامليــن.

المحتوى التدريبي لهاكاثون اإلمارات
تضمنــت فعاليــات الهاكاثــون محتــوى تدريب ًّيــا يقدمــه نخبــة مــن الخبــراء فــي مجــال
إدارة التكنولوجيــا واالبتــكار ،وكذلــك ريــادة األعمــال حتــى يتثنــى للمشــاركين االســتفادة
مــن خبراتهــم ،ومســاعدة المشــاركين فــي العمــل علــى أفكارهــم وتطويرهــا بالشــكل
الســليم .وكان للبرنامــج التدريبــي والتوجيهــي علــى مــدار خمســة أيــام مــن  13حتــى 17
فبرايــر أثــر طيــب فــي الناتــج النهائــي مــن األفــكار الملهمــة التــي ظهــرت فــي العــروض
النهائيــة التــي اســتمرت علــى مــدار خمســة أيــام مــن  21حتــى  25فبرايــر أمــام لجنــة
التحكيــم؛ حيــث كان البرنامــج التدريبــي علــى النحــو التالــي:
مكونات المحتوى التدريبي
مقدمة عن التفكير التصميمي
مهارات بناء فريق العمل
تعريف المشكلة وتحديد المستخدمين
كيفية العمل على األفكار
كيفية التحقق من صحة األفكار
نموذج العمل التجاري
كيفية االستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية
الفعال
مهارات العرض
ّ

الجهات الداعمة لهاكاثون اإلمارات
هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية
ً
انطالقا مــن مســؤولياتها ودورهــا بصفتهــا الجهــة المشــرفة علــى عمليــة التحــول
الرقمـــي فـــي دولـــة اإلمـــارات ،بـــادرت الهيئـــة بإطالق هاكاثون اإلمارات  4.0على نطاق
دولة اإلمارات في نســخة رقميةّ .
َ
ـي
وفــــرت الهيئــــة
التوجيه واإلرشـ َ
ـاد والدعـــ َ
ـم المالـــ َّ
فضـ ًلا عــــن الدعــــم الفنــــي؛ إلنجــاح الهاكاثــون فــي دورتــه الرابعــة فــي ظــل تداعيــات
َ
َ
والتوجيه؛ لضمــان
والمتابعــة
التدريــب
قدمــت
َ
جائحة فيروس كورونا المستجد ،كما ّ
الوصــول لنتائــج ناجحــة .وعملــت الهيئــة ً
أيضـا علــى إثــراء بوابــة البيانــات المفتوحــة
طورت الموقع اإللكتروني
وتزويدهــا بأكبــر قــد ٍر
ٍ
ممكــن مــن منظومــات البيانــات .كما ّ
الخــاص بالهاكاثــون ليواكــب التطــورات ،ويحســن مــن كفــاءة األداء ومعــدل اإلنتاجيــة.
البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة
ـدم البرنامــــج الوطنــــي للســــعادة وجودة الحياة دعمـــًـا كبيـــ ًرا لهاكاثــــون اإلمارات
قـــ ّ
منــــذ بدايــــة انطالقــــه ،وعمــل البرنامــج علــى اســتكمال دعمــه للنســخة الرابعــة مــن
الهاكاثــون .كمــا تركــت معالــي حصــة بنــت عيســى بوحميــد وزيــرة تنميــة المجتمــع،
أث ـ ًرا كبي ـ ًرا فــي جميــع المشــاركين فــي الحفــل الختامــي الرقمــي ،فــكان لحضورهــا
ّ
يؤكــد
ـي
مــع الفائزيــن وتهنئتهــم علــى أدائهــم المميــز خــال الهاكاثــون أثـ ٌّـر حقيقـ ٌّ
شــعار «بيانــات للســعادة وجــودة الحيــاة».
المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
أســهم المركــز بتقديــم الدعــم الفنــي مــن خــال توفيــر مجموعــات مختلفــة مــن
البيانات؛ لخدمة المحاور والتحديات المختلفة ،وتقديم التوجيه والتدريب للمشــاركين،
ونقــل الخبــرات فــي كيفيــة التعامــل مــع قواعــد ومجموعــات البيانــات وتحليلهــا؛
للحصــول علــى أفضــل النتائــج التــي تخــدم األفــكار اإلبداعيــة.
الجهات الحكومية
دعمــا كبيـ ًرا مــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة كمــا شــهد هاكاثــون
تلقــى الهاكاثــون
ً
اإلمــارات  4.0مشــاركة العديــد مــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة فــي إطــار إيمانهــم
ودعمهــم ألهــداف الهاكاثــون؛ حيــث شــارك عــدد  21جهــة وهيئــة حكوميــة اتحاديــة
أو محلية.
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الجامعات والمؤسسات األكاديمية
لــم يقتصــر دور الجامعــات والمــدارس فقــط علــى اســتضافة جلســات تعريفيــة رقميــة
بهاكاثــون اإلمــارات  ،4.0وشــجعت طالبهــا بمختلــف تخصصاتهــم علــى المشــاركة؛
لمعرفــة هاكاثــون اإلمــارات  4.0ومحــاوره ،وتحفيزهــم علــى المشــاركة فــي فعاليــات
الهاكاثونات.
قدمــت الجامعــات ً
أيضــا الدعــم اللوجيســتي علــى مســتوى غيــر مســبوق؛ حيــث وفــرت
ّ
فعـ ٌ
ـال فــي دعــم وتوجيــه أصحــاب األفــكار
الموجهيــن والمحكميــن الــذي كان لهــم دو ٌر ّ
اإلبداعيــة؛ للوصــول ألفكارهــم ألفضــل صــورة ممكنــة.
القطاع الخاص
شــارك القطـ ُ
ـوة فــي النســخة الرابعــة مــن هاكاثــون اإلمــارات فــي إطــار
ـاص بقـ ٍ
ـاع الخـ ُّ
تقديــم خدماتــه ،وكذلــك الدعــم الفنــي والتقنــي؛ ممــا يســاعد الشــباب علــى تطويــر
ـاص مجموعـ ً
ـدم القطـ ُ
ـة
أفكارهــم بجــودة تحقــق شــعار الهاكاثــون ،كمــا قـ ّ
ـاع الخـ ُّ
مــن مجــاالت التقنيــة علــى اختالفهــا مثــل :تقنيــة الــذكاء االصطناعــي ،وإنترنــت األشــياء،
والبلوكتشــين ،وتقنيــات الواقــع االفتراضــي والمعــزز ،ومهــارات تحليــل البيانــات وفهــم
الخرائــط البيانيــة ،وكذلــك تقديــم ورش تدريبيــة فــي التفكيــر اإلبداعــي وريــادة األعمــال.

الفصل الثاني :النتائج وآراء المشاركين
نتائج الهاكاثون
تع ّبــر النتائــج التــي حققهــا الهاكاثــون هــذا العــام رغــم كل التحديــات عــن مــدى النجــاح
الباهــر الــذي يتمثــل فــي مشــاركة أكثــر مــن  2240مشـ ً
ـاركا مقســمين علــى أكثــر مــن
ً
ً
وموجهــا نجــاح الهاكاثــون علــى
فريقــا .كمــا عــزز وجــود أكثــر مــن  61مراق ًبــا
330
ـد ،وقــد ســاعد فــي تدريــب الفــرق أكثــر مــن  23مدر ًبــا؛ للخــروج بأفضــل األفــكار
ـو ج ّيـ ٍ
نحـ ٍ
اإلبداعيــة التــي تســتخدم البيانــات فــي إســعاد األفــراد وتحســين جــودة الحيــاة.
يمكــن اســتعراض تلــك النجاحــات مــن خــال بعــض األرقــام التــي توضــح مقــدار الجهــد
ً
حدثــا ســنو ًّيا يهــدف إلــى
المبــذول إلتمــام اســتمرارية إقامــة هاكاثــون اإلمــارات؛ بوصفــه
استشــراف المســتقبل ،ويعــزز مــن مفاهيــم االبتــكار واإلبــداع؛ لخلــق أفضــل مجتمــع،
وتطويــر حلــول ُتســهم فــي إســعاد المجتمــع.
نتائج هاكاثون اإلمارات 2021
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ﻓﻜﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ

ﺣﻞ ﻣﻤﻴﺰ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت

330

2,240

61

23

ﻓﺮﻳﻖ

ﻣﺸﺎرك

ﻣﺮاﻗﺐ و ﻣﻮﺟﻪ

ﻣﺪرب

37

40

45.8%

54.2%

ﻣﺤﻜﻢ

ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

10

نتائج الحفل االفتتاحي الرقمي لهاكاثون اإلمارت  3 – 2021فبراير

21

10

جهة
حكومية

جامعات

نتائج أيام مرحلة التحكيم
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شركات قطاع
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ً
عرضا تقديم ًّيا
للتحديات
المشاركة

حضو ًرا

نتائج مرحلة التدريب والتوجيه –  13حتى  17فبراير
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28

61

7

أيام للتدريب
والتوجيه

جلسة وورشة
تدريبية

ً
وموجها
مراق ًبا

مدربين

41

915

4575

ساعة محتوى
تدريبي

ساعة توجيه

اليوم /اإلمارة

عدد التحديات

عدد المحكمين

المقيمة
األفكار ُ

أبوظبي

7

7

24

الشارقة ،عجمان

11

5

51

أم القيويــن ،رأس
الخيمــة

11

8

47

الفجيرة

8

5

57

دبي

11

7

47

الفائز األول لهاكاثون اإلمارات
كان الفريــق صاحــب المركــز الذهبــي (تطبيــق كوميونوهلــث) مــن إمــارة رأس الخيمــة،
يجمع تطبيق كوميونوهلث بين اإلنســانية والتقدم من خالل تشــجيع المســتخدمين
علــى خدمــة مجتمعهــم وإثــراء نظــام الرعايــة الصحيــةُ .يشــجع التطبيــق مســتخدميه
على خدمة مجتمعهم من خالل التطوع والتبرع بالدم ومشــاركة األدوية وغير ذلك،
كاف مــن النقــاط
ـدد
ٍ
فــي مقابــل الحصــول علــى نقــاط تشــجيعية .بمجــرد تحصيــل عـ ٍ
المشــتركة إلــى حســاب المســتخدم ،يربــح المكافــآت والهدايــا .يســتفيد المســتثمرون
والمواطنــون والمستشــفيات والمجتمــع ككل مــن عالقــة متكاملــة ومرضيــة للجميــع.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فهنــاك خدمــات أخــرى مثــل :تحديثــات الرعايــة الصحيــة ،والخطــوط
الســاخنة للســامة التــي تثــري تجربــة مســتخدمي تطبيــق كوميونوهلــث.

استفسارًا فن ًّيا وتقن ًّيا

نتائج مرحلة التحكيم –  21حتى  25فبراير

5

236

32

46

14

أيام تحكيم

فكرة ملهمة

محكما
ً

ساعة تقييم
وتحكيم

جهة ممثلة في
لجان التحكيم

ســاعدت البيانــات المتاحــة علــى موقــع البيانــات الحكوميــة بشــكل كبيــر فريــق تطبيــق
كوميونوهلــث فــي الحصــول علــى مجموعــة مــن البيانــات المهمــة؛ مثــل بيانــات عــن
عــدد المستشــفيات والهيئــات الصحيــة وغيرهــا .واســتغل الفريــق هــذه البيانــات للخــروج
بفكــرة ذات شــمول أكبــر وعــرض أوضــح أمــام لجنــة المحكميــن ،وقــد نــال العــرض
استحســان جميــع أعضــاء لجنــة التحكيــم.
نتيجــة لهــذا اإلبــداع ،حصــل الفريــق أيضــا علــى المركــز األول ضمــن الفــرق ذات األفــكار
المتعلقــة بمحــور نظــام صحــي بمعاييــر عالميــة.
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الخصائص المميزة لهاكاثون اإلمارات  4.0في نسخته االفتراضية
اســتمر هاكاثــون اإلمــارات  4.0فــي المســاهمة بشــكل مباشــر فــي تحقيــق األجنــدة
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ،2021ومئويــة اإلمــارات  2071فــي مجــاالت
بنــاء القــدرات ،وتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والتقنيــات الناشــئة ،متخطيــا
كل العقبــات التــي نتجــت عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.
تطلــب األمــر مــن هاكاثــون هــذا العــام بــأن يتك ّيــف مــع المســتجدات والتداعيــات التــي
ـة
نتجــت عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ،فظهــر هاكاثــون اإلمــارات فــي حلـ ٍ
نموذجــا الســتمرارية
تمامــا ألول مــرة ،ليكــون الهاكاثــون
ـدة وفــي صــورة افتراضيــة
جديـ ٍ
ً
ً
الحيــاة فــي ظــل الجائحــة ومــا بعــد الجائحــة.
ـدءا بالحفــل االفتتاحــي
انطلقــت رحلــة هاكاثــون اإلمــارات مــع بدايــة شــهر فبرايــر بـ ً
للهاكاثــون فــي الثالــث مــن فبرايــر؛ ليكــون بمنزلــة لحظــة االنطــاق لجميــع فعاليــات
الهاكاثــون علــى مــدار شــهر فبرايــر.

مرحلة الترويج لهاكاثون اإلمارات 2021
عقــدت هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة حفـ ًلا افتتاح ًّيــا ومؤتمـ ًرا صحف ًّيــا
فــي يــوم  3فبرايــر؛ لتعلــن خاللهــا عــن انطــاق النســخة الرابعــة مــن هاكاثــون اإلمــارات.
علــى مــدار ســتة أيــام الحقــة ،انطلقــت مجموعــة مــن الجلســات التعريفيــة بهاكاثــون
اإلمــارت  4.0وبمحــاوره المميــزة لعــام 2021؛ ليشــارك فــي هــذه الجلســات عــدد كبيــر
مــن الشــباب مــن الجامعــات أو المــدارس مــن كل أنحــاء دولــة اإلمــارات ،أســهمت هــذه
الجلســات في مشــاركة كل المعلومات الخاصة بالنســخة االفتراضية للهاكاثون ،والرد
علــى جميــع األســئلة واالستفســارات المطروحــة مــن قبــل الحضــور.
بالتــوازي مــع الجلســات التعريفيــة عــن الهاكاثــون ،كان هنــاك مجموعــة مــن الجلســات
التقنيــة بحضــور مجموعــة مــن خبــراء التكنولوجيــا مــن القطــاع الخــاص؛ ليشــاركوا
المجتمــع الهاكاثونــي آخــر المســتجدات فــي عالــم التكنولوجيــا وكيفيــة توظيفهــا
خالل تطويرهم ألفكارهم المبدعة؛ حتى يتثنى لهم المنافسة بشكل أكثر فعالية.
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مرحلة التدريب والتوجيه

مرحلة التقييم والتحكيم

اســتمرت مرحلــة التدريــب والتوجيــه لخمســة أيــام مــن  13حتــى  17فبرايــر .رافــق هــذه
المرحلــة مجموعــة مــن الــورش والتدريبــات فــي مجــاالت التكنولوجيــا واالبتــكار وريــادة
األعمــال؛ لبنــاء القــدرات ،وتوفيــر المعلومــات المهنيــة ،وتوجيــه الفــرق المشــاركة عــن
طريــق طــرح األفــكار ،وتطويــر الحلــول الخاصــة بهــم ،كمــا تخلــل هــذه المرحلــة التدريــب
علــى اإلعــداد الجيــد والتحضيــر للعــرض النهائــي ،وإتمــام البيانــات المتعلقــة بالعــرض
مــن خــال موقــع الهاكاثــون.

اتســمت المرحلة بالتنافســية العالية بين الفرق المشــاركة المختلفة؛ حيث شــارك 226
ً
فريقــا بعــرض أفكارهــم الملهمــة وحلولهــم المبدعــة علــى نخبــة مــن المحكميــن
الممثليــن عــن الجهــات الحكوميــة والمؤسســات األكاديميــة والقطــاع الخــاص ،اســتمرت
مرحلــة التقييــم لمــدة خمســة أيــام واجــه فيهــا الحــكام صعوبـ ً
ً
ـديدة فــي اختيــار
ـة شـ
أفضــل األفــكار مــن بيــن جميــع األفــكار المشــاركة.

تم ّيــزت هــذه المرحلــة بوجــود موجهيــن متخصصيــن مــن الجهــات الحكوميــة الطارحــة
للتحديــات بالهاكاثــون ،أو مــن المؤسســات األكاديميــة ،وقــد مثلــوا إضافــة قويــة لمرحلــة
التوجيــه بنــاء علــى خبراتهــم ومعارفهــم األكاديميــة التــي ســاعدت عشــرات األفــكار
وفعالــة ،كمــا كان للموجهيــن مــن
علــى تقييــم وتطويــر حلولهــم بطريقــة علميــة
ّ
القطــاع الخــاص والشــركات التكنولوجيــة الكبــرى بصمــة واضحــة خــال مرحلــة التوجيــه؛
عــن طريــق دعــم وتدريــب وتوجيــه الفــرق المختلفــة أثنــاء اســتخدام مجموعــة مــن
األدوات أو المنصــات التكنولوجيــة المختلفــة التــي ســاعدتهم علــى تطويــر أفكارهــم
المبدعــة بشــكل أفضــل.

ً
فريقــا
كانــت إلمــارة الفجيــرة المشــاركة الكبــرى فــي هــذه المرحلــة؛ حيــث شــارك 57
عــن تحدياتهــا ،وشــهدت خاللهــا منافســة قويــة بيــن الفــرق المختلفــةُ ،حســمت بنهايــة
اليــوم لصالــح فريــق مدرســتي عــن فكرتهــم المبدعــة لنظــام ذكــي للمــدارس ،يتعــرف
علــى مشــاعر الطالــب ويحللهــا ،ويصــدر تقاريــر لــكل مــن أوليــاء األمــور والمدرســة؛ ليفــوز
الفريــق بالمركــز األول عــن إمــارة الفجيــرة.
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الحفل الختامي الرقمي
احتفــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة بالفــرق الفائــزة فــي الــدورة الرابعــة
لهاكاثــون اإلمــارات « 2021بيانــات للســعادة وجــودة الحيــاة» بحضــور معالــي حصــة بنــت
عيســى بوحميــد وزيــرة تنميــة المجتمــع ،وســعادة حمــد عبيــد المنصــوري مديــر عــام
هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة؛ حيــث أقيــم الحفــل افتراض ًّيــا بحضــور
جميــع الفــرق المشــاركة وممثلــي الجهــات الحكوميــة واألكاديميــة والخاصــة.
شــهد الحفــل اإلعــان عــن الفــرق الفائــزة التــي قدمــت أفضــل الحلــول االبداعيــة المبتكــرة؛
حيــث نــال الجائــزة الكبــرى فريــق مشــروع «تطبيــق كوميونوهلــث» مــن رأس الخيمــة
الــذي يقــوم علــى تطويــر منصــات الرعايــة الصحيــة الرقميــة ،وتعزيــز جــودة خدمــات
التشــخيص عبــر اإلنترنــت.
كمــا ُأعلــن عــن المشــاريع الفائــزة بالمركــز األول فــي كل إمــارة؛ حيــث فــاز بالمركــز
ـدم فكــرة مشــروع نمــوذج تنبــؤي
األول مــن أبوظبــي مشــروع المدينــة الذكيــة الــذي قـ ّ
باســتخدام منصــة البيانــات ،وفــاز بالمركــز األول فــي هاكاثــون دبــي مشــروع شــيلد الــذي
ـدم فكــرة تســاعد علــى تحقيــق الســامة الرقميــة لألطفــال.
قـ ّ
وفــي هاكاثــون الشــارقة حـ ّ
ـروعا
ـدم مشـ ً
ـل فــي المركــز األول فريــق تاتــش لــس الــذي قـ ّ
الســتخدام البيانات المفتوحة لدعم صانعي السياســات في أوقات الجائحات واألوبئة
مثــل كوفيــد 19-مــن خــال تطويــر التطبيقــات ،وحقــق فريــق أب ســكلرز المركــز األول
ـدم فكــرة لتطويــر أنظمــة ذكيــة لقيــاس اإلنتاجيــة
فــي هاكاثــون عجمــان؛ حيــث قـ ّ
وتعزيــز األداء الحكومــي.
ّ
وتمكــن فريــق  R.I.C.Eمــن إحــراز المركــز األول فــي هاكاثــون أم القيويــن ،عــن فكــرة
تقــوم علــى تحويــل مخلفــات الطعــام إلــى بالســتيك حيــوي ،بهــدف تعزيــز النمــو األخضــر
والتحــول نحــو اقتصــاد دائــري ،أمــا فــي هاكاثــون الفجيــرة ففــاز بالمركــز األول فريــق
ـدم فكــرة تطويــر التجربــة الرقميــة للتعليــم عــن ُبعــد ،لــدى الطــاب
مدرســتي الــذي قـ ّ
وزيــادة نســبة تفاعلهــم مــع العمليــة التعليميــة الرقميــة.
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ردود الفعل وآراء المشاركين

الفصل الثالث :اإلنجازات

كانت ردود أفعال المشاركين وآراؤهم هذا العام متميزة وإيجابية؛ حيث ع ّبر الجميع
عــن ســعادتهم بســرعة تكيــف فريــق عمــل الهاكاثــون مــع الظــروف الراهنــة ،وبمــدى
التطــور الــذي حــدث فــي العمليــات الخاصــة بالتســجيل وتكويــن الفــرق والدعــم الفنــي
حتــى العمليــات النهائيــة؛ مثــل الحصــول علــى الشــهادات رقم ًّيــا ،وذلــك بعــد تطبيــع
مفهــوم التحــول الرقمــي علــى النســخة الرابعــة مــن هاكاثــون اإلمــارات .لــم تقتصــر
لحظــات اإلعجــاب والســعادة علــى ذلــك فقــط؛ إنمــا أشــار المشــاركون إلــى مــدى تعــاون
الفريــق المنظــم للهاكاثــون مــن قبــل الهيئــة وقدرتهــم علــى بــث الــروح والحماســة
بداخــل مختلــف الفــرق وتذليــل العقبــات أو الصعوبــات التــي قــد تواجــه بعــض الفــرق؛
ممــا أســهم فــي تحســين أداء العمــل .اقتــرح أغلبيتهــم بشــكل رئيســي إقامــة المزيــد
مــن الفعاليــات المماثلــة علــى مــدار العــام ،واق ُترحــت زيــادة مجموعــات البيانــات فــي
بوابــة بيانــات إمــارات؛ حتــى يتثنــى لهــم االســتفادة مــن المزيــد مــن التحليــات البيانيــة؛
للوصــول ألفضــل نتيجــة ألفكارهــم.

بتفان وإخـــاص خـــال الهاكاثـــون بالتعـــاون مـــع جميع الشركاء
عمـــل فريـــق الهيئة
ٍ
الحكوميين واألكاديميين والقطاع الخاص؛ لتســهيل ودعم المشــاركين فـــي تطبيـــق
أفكارهـــم ،وتحويلهـــا إلـــى حلــــول عمليــــة قابلة للتنفيذ.

ورش عمل للجهات والمؤسسات الحكومية
جــرى تنظيــم مجموعــة مــن ورش العمــل للجهــات والمؤسســات الحكوميــة التــي
تحــدث للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي هاكاثــون اإلمــارات .نظمــت هــذه الــورش بصــورة
افتراضية ســهلت الوصول لكل الجهات والمؤسســات الحكومية .وتهدف هذه الورش
إلــى مســاعدة الجهــات والمؤسســات الحكوميــة فــي تحديــد وتوصيــف أهــم التحديــات
التــي تواجههــا ،ويمكــن ضمهــا ضمــن محــاور هاكاثــون اإلمــارات 4.0؛ ممــا عــزز مــن
إمكانيــة فهــم أفضــل مــن قبــل المشــاركين لتلــك التحديــات .ونتيجــة للتوصيــف الدقيــق
للتحديــات ،بــرزت العديــد مــن األفــكار المميــزة خــال هــذه الــدورة لهاكاثــون اإلمــارات.

كان العمــل الجماعــي وروح الفريــق الواحــد أهــم المهــارات التــي تعلموهــا مــن فعاليــات
الهاكاثــون ،واكتســاب المهــارات العلميــة لتطويــر األفــكار واســتخدام مجموعــة بيانــات
مفتوحــة لبنــاء تطبيــق عملــي .وقــد أســفرت فعاليــات الهاكاثــون التــي تناولــت تدريــب
أكثــر مــن  2240مــن المشــاركين والحصــول علــى  300مــن األفــكار المســتندة إلــى
البيانــات المفتوحــة عــن العديــد مــن النتائــج المثمــرة ،والقــى كذلــك الحفــل الختامــي
الرقمــي استحســان كل الفــرق والمشــاركين المتأهليــن فــي طريقــة إدارتــه وتنظيمــه
فــي مواجهــة التحديــات التــي بــرزت نتيجــة لوبــاء فيــروس كورونــا المســتجد ،كمــا القــى
فكــرة المعــرض االفتراضــي لألفــكار المائــة الملهمــة الــذي صممتــه الهيئــة قبــو ًلا عنــد
ـديدا بالتجربــة الرقميــة للمعــرض.
جميــع األطــراف وإعجا ًبــا شـ ً
أعــرب جميــع المشــاركين عــن أملهــم فــي اســتمرار هــذا النجــاح الــذي حققــه الهاكاثــون
فــي الســنوات القادمــة والمشــاركة مــرة أخــرى .حفــز ذلــك هيئــة تنظيــم االتصــاالت
والحكومــة الرقميــة فــي اتجــاه دعــم مجتمــع هاكاثــون اإلمــارات؛ ليضمــن اســتمرارية
تلــك النجاحــات ،واســتمرارية فعاليــات الهاكاثــون .ونتيجــة لــردود الفعــل اإليجابيــة التــي
ُ
ـات الداعمـ ُ
أبد ْتهــا الجهـ ُ
ـاركة التــي أعربــت عــن مــدى نجــاح هاكاثــون اإلمــارات
ـة والمشـ
هــذا العــام بالخــروج بأفــكار ُملهمــة ،قــررت أيضــا الهيئـ ُ
ـة تفعيـ َ
ـل محفظــة الســعادة
وهــي محفظــة خاصــة باألفــكار الملهمــة؛ لتكــون همــزة الوصــل بيــن الفــرق وأفكارهــا،
والجهات الداعمة وحاضنات ومســرعات األعمال الراغبة في دعم وتبني هذه األفكار.
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األرشفة الرقمية
حظــي هاكاثــون اإلمــارات  4.0بتغطيــة كاملــة لتســجيل جميــع األحــداث الداخليــة قبــل
وأثنــاء وبعــد الهاكاثــون فــي شــكل فيديوهــات ومجموعــات صــور فوتوغرافيــة ،كمــا
شــهدت فعاليات الهاكاثون بشــكل خاص تغطية كبيرة تســجيل حماس الشــباب أثناء
العمــل علــى أفكارهــم ،وردود أفعالهــم مــع بعضهــم ،وتفاعالتهــم مــع الموجهيــن
والمدربيــن أثنــاء تطويــر أفكارهــم مــن خــال المنصــات المختلفــة المســتخدمة فــي
النســخة االفتراضيــة للهاكاثــون مثــل تطبيــق ســاك وزوم وموقــع الهاكاثــون .لــم
ـف التغطيــة بذلــك ،بــل اســتمرت فــي صيــد العديــد مــن المشــاهد أثنــاء عــرض
تكتـ ِ
الفــرق المختلفــة أفكارهــم علــى لجــان التحكيــم ،باإلضافــة إلــى رصــد جميــع مشــاهد
البهجــة والحمــاس لــدى فئــات المشــاركين المختلفــة وبخاصــة أثنــاء الحفــل الختامــي
االفتراضــي؛ ممــا جعــل مــن النســخة الرابعــة مــن هاكاثــون اإلمــارات فريــدة مــن نوعهــا
علــى جانــب األرشــفة الرقميــة بصفتهــا نتيجــة لنســخة الهاكاثــون االفتراضيــة الكاملــة.

المشاركة الضخمة من قبل الشباب في الهاكاثون
رغــم كل التحديــات الناتجــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ،ظهــرت نتائــج
اإلعــداد الجيــد للهاكاثــون بشــكل واقعــي بعــد أن شــارك عــدد كبيــر مــن الشــباب مــن
الجامعــات والمــدارس ،وكذلــك عــدد الفــرق المشــاركة علــى مســتوى اإلمــارات الســبع؛
حيــث شــهد الهاكاثــون تحقيــق رقــم ج ّيــد مــن مشــاركة الفــرق فــي إمــارة الفجيــرة التــي
ً
فريقــا .كذلــك كنتيجــة لإلعــداد الج ّيــد للمحتــوى
وصــل عــدد المشــاركين بهــا إلــى 57
ـي مــع المشــاركين ،اســتقرت أرقــام الحضــور مــن اليــوم األول
وصياغتــه بشـ ٍ
ـكل تفاعلـ ٍّ
لبــدء فعاليــات الهاكاثــون االفتراضــي ،وتتبعــت منح ًنــى تصاعد ًّيــا خــال األيــام الالحقــة
ّ
المقــدم ،وكذلــك التوجيــه مــن قبــل الموجهيــن مــن
يؤكــد جــودة المحتــوى
ممــا
ّ
المؤسســات الحكوميــة واألكاديميــة وكذلــك القطــاع الخــاص.
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التحول الرقمي في العمليات الداخلية للهاكاثون

تحقيق طفرة في عدد المشاركين في هاكاثون اإلمارات 4.0

جــرى اعتمــاد الموقــع اإللكترونــي للهاكاثــون بصفتــه محــو ًرا أساسـ ًّيا مــن خاللــه تجــري
جميــع العمليــات الداخليــة لفعاليــات الهاكاثــون .ســاعد الموقــع بشــكل كبيــر فــي
تســهيل عمليــة تســجيل الفــرق المشــاركة ومتابعتهــا ،كمــا سـ ّ
ـهل مــن عمليــة تواصــل
بين الموجهين والفرق المشــاركة من خالل الربط المباشــر عبر الموقع بين الموجهين
حســب تخصصاتهــم وخبراتهــم وبيــن الفــرق التــي تحتــاج لمثــل هــذه الخبــرات ،وكذلــك
إمكانيــة حفــظ وتســجيل األفــكار النهائيــة للفــرق المشــاركة؛ ممــا ُيســهم فــي تقليــل
التعامــل المركــزي بيــن فريــق العمــل والفــرق المشــاركة .كمــا أســهم الموقــع كذلــك
فــي وجــود منصــة تحكيميــة متطــورة تســتضيف مــن خاللهــا لجــان التحكيــم المختلفــة؛
ممــا سـ ّ
ـهل فــي عمليــة التحكيــم للفــرق ،وسـ ّـرع مــن عمليــة إظهــار النتيجــة للمشــاركين
ـدة ال تتعــدى الثالثيــن دقيقــة .اعتمــاد الموقــع بصفتــه محــو ًرا
بعــد التحكيــم فــي مـ ٍ
أساسـ ًّيا وبالدمــج مــع تطبيقــات رقميــة أخــرى؛ مثــل تطبيــق ســاك وزوم ســاعد فــي
تحســين عمليــات الهاكاثــون المختلفــة ،وتحقيــق أفضــل فعاليــة ممكنــة مــن أول تجربــة
افتراضيــة كاملــة لهاكاثــون اإلمــارات.

نجاحــا باه ـ ًرا فــي ظــل تداعيــات أزمــة جائحــة فيــروس
حقــق هاكاثــون اإلمــارات 4.0
ً
ـح فــي أعــداد المشــاركين ،والفــرق
ـكل واضـ ٍ
كورونــا المســتجد ،األمــر الــذي ظهــر بشـ ٍ
صاحبــة األفــكار المميــزة ،والمدربيــن ،والموجهيــن.

زيادة عدد مساهمات القطاع الخاص
بعــد التجربــة الجيــدة للقطــاع الخــاص فــي النســخة الثالثــة مــن هاكاثــون اإلمــارات،
ازداد عــدد المســاهمات مــن القطــاع الخــاص بشــكل فعلــي؛ حيــث حافظــت الشــركات
العالميــة والمحليــة علــى المشــاركة فــي هاكاثــون اإلمــارات؛ إيما ًنــا منهــم بمــا يحققــه
الهاكاثــون مــن نجاحــات .كمــا حضــرت العديــد مــن الشــركات؛ مثــل شــركة  ،Googleو
 ،Microsoftو ،Intelو ،Oracleو ،Amazonو ،SAPو ،Noonوشــركة  ،HEREوشــركة اتصاالت،
وغيرهــم ،كمــا ازدادت مســاهمات القطــاع الخــاص مــن حيــث المشــاركة بالــورش
التدريبيــة المختلفــة ،وكذلــك مشــاركة خبرائهــا خبراتهــم ومعارفهــم مــع الشــباب
المشاركين.

تفعيل محفظة السعادة الستضافة األفكار الملهمة
بعدما ُأطلقت محفظة الســعادة لألفكار الملهمة بالنســخة الســابقة من الهاكاثون،
تســتعد المحفظــة الســتقبال جميــع األفــكار الملهمــة بطريقــة أكثــر ديناميكيــة بعدمــا
حقــق الهاكاثــون طفــرة فــي كــم وجــودة ونوعيــة األفــكار .وتهــدف محفظــة الســعادة
إلــى مســاعدة وتمكيــن أصحــاب األفــكار الملهمــة؛ ليكونــوا علــى تواصــل مــع مجموعــة
مــن الجهــات الراغبــة فــي توفيــر الدعــم الــازم لهــم ،وتبنــي أفكارهــم مــن جهــات
حكوميــة وحاضنــات ومســرعات أعمــال .تســعى كذلــك محفظــة الســعادة فــي أرشــفة
هــذه األفــكار ،والعمــل علــى تطويرهــا مــع أصحابهــا إلــى أن تصــل ألفضــل شــكل ممكــن
لهــا ،وكذلــك تتبــع مراحــل تطورهــا المختلفــة.
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بدء العمل بإطالق مجتمع هاكاثون اإلمارات
رغبــة مــن الهيئــة الســتكمال النجاحــات والبنــاء علــى مــا حققــه هاكاثــون اإلمــارات 4.0
مــن حالــة رواج داخــل مجتمــع الشــباب وتحفيزهــم وإلهامهــم ،وبعدمــا وضعــت الهيئــة
اللبنــة األولــى لمجتمــع هاكاثــون اإلمــارات بنهايــة النســخة الســابقة للهاكاثــون؛ تســعى
الهيئـ ُ
ـة حال ًّيــا لتفعيــل مجتمــع هاكاثــون اإلمــارات بشــكل أكثــر تناس ـ ًبا مــع الوضــع
الراهــن ،متخطيــا كل العقبــات ،وتحقيقــا لمفهــوم االبتــكار عــن بعــد؛ حيــث يســعى
إلــى أن يكــون علــى تواصــل مــع جميــع المشــاركين بهاكاثــون اإلمــارات علــى مــدار
الســنوات األربعــة لــه .كمــا يهــدف اســتمرار التواصــل إلــى تقديــم مجموعــة مختلفــة
مــن الخدمــات والــدورات التدريبيــة واألنشــطة الرقميــة التــي تســاعد المهتميــن مــن
مجتمــع الهاكاثــون علــى الحصــول عليهــا؛ الكتســاب المزيــد مــن المهــارات والمعرفــة
التــي تــزرع فيهــم فكـ ًرا ابتكار ًّيــا ُيســهم بــه أعضــاء المجتمــع فــي حــل التحديــات التــي
تواجههــم فــي حياتهــم المهنيــة ،وداخــل الجهــات العامليــن بهــا .وال تكتفــي أهــداف
المجتمــع بذلــك لكــن تســعى أيضــا للربــط بيــن أعضــاء مجتمــع الهاكاثــون ومجتمعــات
الهاكاثــون علــى مســتوى العالــم وبخاصــة بعدمــا حفــزت جائحــة فيــروس كورونــا
التواصــل والترابــط العالمــي؛ حتــى يتثنــى ألعضائــه االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن وتبــادل
الخبــرات والمعرفــة معهــم؛ ممــا يعــزز مــن قــدرات ومهــارات المجتمــع الهاكاثونــي
علــى تقديــم أفــكار ومقترحــات ُتســهم فــي جعــل العالــم كلــه أكثــر ســعادة.

الفصل الرابع :التوصيات

ورش العمل التدريبية للجهات الحكومية
أســهمت ورش العمــل التدريبيــة للجهــات الحكوميــة للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي
التوصيف الج ّيد للتحديات التي تواجه مختلف المؤسســات الحكومية ،هذه التحديات
تنــدرج تحــت المحــاور الرئيســية لهاكاثــون اإلمــارات بــكل عــام ،والتــي يعمــل عليهــا جميــع
المشــاركين ،ولتحديــد هــذه التحديــات بشــكل جيــد يمكــن النظــر للخطــوات التاليــة:
•تحديــد المحــاور الرئيســية للهاكاثــون بوقــت مبكــر؛ ممــا يســاعد علــى إرســال
هــذه المحــاور تفصيل ًّيــا مرفــق معهــا دليــل إرشــادي عــن أهــداف وغايــات هاكاثــون
اإلمــارات ومعاييــره ،وذلــك لجميــع الجهــات الحكوميــة المشــاركة.
•ترتيــب جلســات تدريبيــة فــي صــور مختلفــة مــع جميــع الجهــات الحكوميــة
؛ للعمــل معهــم علــى التحديــات الخاصــة بهــم ،والخــروج معهــم بالتوصيــف
األفضــل لهــا ،والتأكــد مــن اتســاق جميــع التحديــات مــع أهــداف ومحــاور هاكاثــون
اإلمــارات.

•جمــع كل التحديــات مــن الجهــات والمؤسســات الحكوميــة المشــاركة قبــل
موعــد الهاكاثــون بمــدة مناســبة؛ حتــى يتثنــى الترويــج والتســويق للتحديــات
والمحــاور بشــكل ُي ّ
مكــن الراغبيــن فــي المشــاركة مــن فهــم المطلــوب منهــم،
واالســتعداد لــه.
ممكــن مــن المؤسســات
•زيــادة عــدد الــورش التدريبيــة الســتيعاب أكبــر قــد ٍر
ٍ
الحكوميــة فــي اإلمــارات الســبع؛ ممــا يســاعد فــي حصــد أكبــر قــدر مــن التحديــات
ذات التوصيــف الجيــد المطابــق لمحــاور هاكاثــون اإلمــارات.
•تفعيــل خطــة لمتابعــة الجهــات الحكوميــة بعــد عقــد الــورش التدريبيــة أثنــاء
عملهــم علــى صياغــة التحديــات الخاصــة بهــم لتوفيــر الدعــم والتوجيــه المطلــوب.

أنشطة ترويجية لهاكاثون اإلمارات
•التنســيق مــع الجامعــات الحكوميــة والخاصــة ســواء ممــا جــرى الترتيــب معهــا أو
غيرهــا حتــى يتثنــى الترويــج لهاكاثــون اإلمــارات بيــن أكبــر عــدد ممكــن مــن طــاب
الجامعــات .كمــا ال يكتفــي التنســيق بالجامعــات فقــط ،لكــن التنســيق يجــري ً
أيضــا
مــع مجموعــات المــدارس الحكوميــة والخاصــة مــن خــال وزارة التربيــة والتعليــم؛
لتحفيــز أكبــر عــدد مــن الطــاب لالســتفادة مــن تجربــة الهاكاثــون والمســاهمة
فــي خلــق مجتمــع أفضــل مــن خــال أفكارهــم .تجربــة المــدارس أثبتــت نجاحهــا
بعدمــا حققــت العديــد مــن فــرق طــاب المــدارس مراكــز جيــدة فــي هاكاثــون
هــذا العــام وكذلــك النســخ الســابقة.
•إعــداد المحتــوى التفاعلــي الج ّيــد الــذي يشــمل ماهيــة الهاكاثــون وتاريخــه،
يضيــف علــى ذلــك رحلــة الهاكاثــون ،والتعريــف بمحــاوره والتحديــات الخاصــة بــه؛
ممــا يســهم فــي إدراك جميــع الراغبيــن فــي المشــاركة طبيعــة مــا هــم مقبلــون
عليه.
•إعــداد قاعــدة بيانــات لجميــع الحضــور لهــذه األنشــطة الترويجيــة ،والتنســيق مــع
الجهات الخاصة بهم لدعوتهم لحضور فعاليات الهاكاثون ،وإعداد اســتراتيجية
ومدهــم بجميــع المعلومــات الخاصــة بالهاكاثونــات المختلفــة
للتواصــل معهــم
ّ
قبــل فعاليــات الهاكاثون.
•تفعيــل مجموعــة حيــل وتكتيــكات تســويقية قويــة ســواء رقميــة أو ميدانيــة
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أثنــاء هــذه الجلســات؛ ممــا يرفــع مــن المؤشــر التفاعلــي بيــن الهاكاثــون والجمهــور.
•اســتمرار عملية تطوير منصة وموقع هاكاثون اإلمارات ليصبح أكثر ديناميكية
وممتلـ ً
ـكا ألدوات تســهل مــن عمليــة تواصــل األفــراد مــع الهاكاثــون والــرد علــى
استفساراتهم.

فعاليات هاكاثون اإلمارات
فعاليــات هاكاثــون اإلمــارات هــي الحــدث الحقيقــي والرئيســي لهاكاثــون اإلمــارات؛ لــذا
يمكــن إضافــة بعــض اللمســات الفنيــة التــي تســاعد علــى خروجهــا بأفضــل شــكل
ممكــن ،ويمكــن تحقيــق ذلــك علــى أصعــدة مختلفــة كالتالــي:
| الترتيبات الفنية واللوجيستية
•الموجهــون مــن الجهــات الحكوميــة :يلعــب الموجهــون المشــاركون مــن
مهما في مســاعدة المشــاركين على فهم
المؤسســات الحكومية دو ًرا رئيسـ ًّيا
ًّ
التحديــات الخاصــة بهــم وتوجهيهــم ومدهــم بأفضــل المعلومــات الممكنــة .لــذا
يمكــن الترتيــب المســبق مــع الجهــات الحكوميــة فــي مرحلــة اإلعــداد للهاكاثــون
بإعداد قائمة ترشــيحات موظفيهم المشــاركين بالهاكاثون وأعدادهم باإلضافة
إلــى مجــاالت خبراتهــم .يســاعد ذلــك فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة ،كمــا يعــزز
تحليل ًّيــا مــن إدراك نقــاط العجــز المحتملــة للتوجيــه فــي بعــض التحديــات مــا قبــل
الفعاليــات ،ومحاولــة استكشــاف حلــول مناســبة.
•المحكمــون :يســاعد التنســيق المبكــر لتحديــد القائمــة المحتملــة للمحكميــن
المشــاركين علــى التجهيــز الج ّيــد ليــوم التقييــم بالهاكاثــون .فــي ظــل اســتراتيجية
التحــول الرقمــي التــي يتبناهــا الهاكاثــون فــي كل أجزائــه ،يســاعد التنســيق المبكــر
فــي تجهيــز حســابات المحكميــن ومنصــة التحكيــم الخاصــة بهــم بشــكل جيــد؛
ممــا يســاعد أيضــا علــى معرفــة المحكميــن بمعاييــر وإرشــادات التحكيــم بشــكل
مبكــر مــن خــال دليــل وشــروحات رقميــة تشــمل جميــع التفاصيــل التحكيميــة،
والــرد علــى استفســاراتهم مــن الفريــق المنظــم .يســاعد ذلــك فــي جعــل تجربــة
التحكيــم أكثــر يسـ ًرا ومتســقة مــع مبــدأ التحــول الرقمــي ،ويرفــع كذلــك مــن
كفــاءة وفعاليــة عمليــات التحكيــم.

خــال توفيــر العديــد مــن الخبــراء والخدمــات التقنيــة والفنيــة التــي تســاعد بشــكل
قــوي فــي رفــع جــودة عمليــة التوجيــه والتدريــب داخــل الهاكاثــون .كمــا أن ترتيــب
ـزءا مــن الهاكاثــون،
اجتماعــات مــع العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص؛ لتكــون جـ ً
وتقديــم خبرائهــا وخدماتهــا ،والمشــاركة فــي بعــض الــورش التدريبيــة للمشــاركين
مــن الهاكاثــون كل ذلــك يجعلــه تجربــة ثريــة ال ُتنســى للمشــاركين.
| الموقع اإللكتروني
أسهم الموقع اإللكتروني في هاكاثون اإلمارات  4.0في تيسير العديد من العمليات
الخاصــة بفعاليــات الهاكاثــون ،وهــذه بعــض المقترحــات التــي يمكــن إضافتهــا للموقــع
اإللكتروني:
•اعتمــاد الموقــع بصفتــه دليـ ًلا إرشــاد ًّيا رقم ًّيــا للمشــاركين فــي جميــع تفاصيلــه
ومحتــواه .كمــا تســهم الدراســة الســلوكية للمشــاركين وتعاملهــم مــع الموقــع
مــن جعــل رحلتهــم داخــل الموقــع اإللكترونــي مــن أكثــر الرحــات ســهولة،
ـمهمة لهم دون الحاجة للتواصل
وتمكنهم من الوصول لجميع المعلومات الــ ُ
بشــكل متكــرر مــع اللجنــة المنظمــة لالستفســار.
•ربــط الموقــع اإللكترونــي بالمنصــة الخاصــة بالمجتمــع الهاكاثونــي ومحفظــة
الســعادة ،وكذلــك األكاديميــة االفتراضيــة؛ للتدريــب علــى أن يكــون التســجيل
بجميعهــم بحســاب واحــد فقــط ،ممــا ُيســهم فــي تحفيــز جميــع الموجوديــن
بالمجتمــع الهاكاثونــي علــى المشــاركة فــي الهاكاثــون ،وتســهيل حصــول
المشــاركين علــى جميــع الخدمــات والعالقــات والــدورات التدريبيــة الممكنــة التــي
تســاعدهم فــي عمليــة تطويــر أفكارهــم.
•التحقــق مــن جميــع العمليــات الداخليــة بالموقــع قبيــل فعاليــات الهاكاثــون؛
لضمــان عــدم وجــود مشــاكل جوهريــة تحــد مــن عمــل الموقــع بشــكل ج ّيــد
وفعال.
ّ

•شــركات القطــاع الخــاص :بعــد نجــاح تجربــة التوجيــه مــن قبــل خبــراء القطــاع
الخــاص لهــذا العــام ،يوصــي بتفعيــل مشــاركة شــركات القطــاع الخــاص مــن
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| الملف التسويقي
ـن فــي الوصــول ألكبــر
ـن ومهميـ ِ
ـن مركزييـ ِ
يشــكل التســويقان الميدانــي والرقمــي عامليـ ِ
شــريحة ممكنة من الشــباب الذين لديهم رغبة في المشــاركة في هاكاثون اإلمارات،
يمكــن االســتفادة مــن ذلــك فــي اآلتــي:
•إنشــاء حســابات خاصــة بهاكاثــون اإلمــارات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
المختلفــة؛ ممــا يســاعد فــي تيســير وصــول المشــاركين لمتابعــة والوصــول ألخبــار
الهاكاثــون بشــكل م ّيســر ،كمــا يســاعد ذلــك فــي الترويــج للهاكاثــون بشــكل أكثــر
فعالية.
•توثيــق أنشــطة الهاكاثــون وعرضهــا للجمهــور مــن خــال الحســابات الرقميــة؛
ممــا يســاعد علــى التفاعــل مــع الجمهــور بصــورة مرنــة ،كمــا يســاعد علــى الترويــج
غيــر المباشــر مــن خــال المشــاركين مــع مجموعــات كبيــرة.

الملحق األول :الفرق الفائزة

الفريق الفائز بالمركز األول على مستوى دولة اإلمارات
الجائزة

الجوائز
اإلضافية

اسم الفريق

المركز األول على مستوى اإلمارات

فريق تطبيق كوميونوهلث

 50ألف درهم

الفريق الفائز بالمركز األول على مستوى دولة اإلمارات
الجائزة

أبوظبي

الشارقة

عجمان

أم
القيوين

رأس
الخيمة

الفجيرة

دبي

| زيادة نطاق بوابة البيانات المفتوحة ورفع جودة ونوعية البيانات المتاحة
•دعــم إنشــاء اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع المؤسســات والجهــات الحكوميــة
المختلفــة التــي تطــرح بياناتهــا المفتوحــة مــن خــال فريــق بيانــات إمــارات؛ ليشــمل
االتفــاق معاييــر وأســاليب النشــر ،وأشــكال البيانــات األوليــة المطروحــة.
•االتفــاق مــع المؤسســات الحكوميــة والــوزارات علــى نشــر البيانــات الخاصــة بهــم
عنــد النشــر علــى البوابــة الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة.
•دعــم المؤسســات الحكوميــة والــوزارات فــي عــرض البيانــات بصــورة رقميــة؛ ممــا
ي ّيســر علــى المبتكريــن اســتخدام هــذه البيانــات وتحليلهــا بــد ًلا مــن نشــر هــذه
البيانــات بشــكل مقــروء فــي التقاريــر الســنوية واإلحصــاءات الخاصــة بهــم.

المركز األول
الفائز بـ 25
ألف درهم

المدينة
الذكية

المركز الثاني
الفائز بـ 15
ألف درهم

إلياه

المركز الثالث
الفائز بـ 10
آالف درهم

الصقر
األبيض

تاتش لس

اإلبداع

جوهر
الذكاء

أب سكلرز

أجمل شتاء
في العالم

تفعيل 4.0

R.I.C.E

األفق

فريق وزارة
العدل

تطبيق
كوميونوهلث

ماكسويل

إيه تي
سوليوشنز

مدرستي

في تك

وي جرو

شيلد

ذا وان

الفريق
الرقمي
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الملحق الثاني :الجنسيات المشاركة في هاكاثون
اإلمارات
يعــد هاكاثــون اإلمــارات مــن األحــداث ذات الطابــع العالمــي؛ نتيجــة للتنــوع الثقافــي
الدولــي بيــن المشــاركين؛ حيــث شــارك فــي هاكاثــون اإلمــارات هــذا العــام أكثــر مــن
 60جنســية مــن قــارات العالــم الســت:

ألمانيا

ليبيا

إثيوبيا

اليابان

الهند

العراق

الكويت

لبنان

هولندا

مالي

المغرب

نيبال

فرنسا

سريالنكا السودان السويد

إسبانيا

البحرين بنغالديش

تونس

أوغندا

اإلمارات
العربية
المتحدة

المملكة
المتحدة

فنزويال

نيجيريا

النرويج

سلطنة
عمان

فلبين

روسيا

كندا

جزر القمر كولومبيا الدنمارك السنغال

ماليزيا

األردن

كينيا

ليبيا

جنوب
الصومال
إفريقيا

سوريا

تنزانيا

باكستان

المملكة
العربية أفغانستان
السعودية

األرجنتين الكاميرون

تركيا

أبوظبي

أبوظبي

المدينة
الذكية

الياه

الجزائر

جمهورية
مصر
النمسا
العربية

الصين

أبوظبي

نقترب

لعبــة جــوال الكترونيــة تعتمــد علــى التخطيــط االســتراتيجي،
يخــوض فيهــا الالعبــون تحد ًيــا لمحــاكاة قصــة نجــاح دولــة
تتبعــا لتاريــخ الدولــة وتطورهــا الســريع .تقــوم
اإلمــارات
ً
اللعبــة فــي عالــم افتراضــي زاخــر بالمعلومــات ،كمــا تضــم
األعمــال التجاريــة القائمــة بطريقــة جديــدة وشــائقة.

الملحق الثالث :األفكار الملهمة في هاكاثون
اإلمارات
تم ّيــز هاكاثــون اإلمــارات هــذا العــام بوجــود الكثيــر مــن األفــكارة الملهمــة التــي أســهمت
فــي االرتقــاء بمســتوى األفــكار المبتكــرة الناتجــة خــال فعاليــات الهاكاثــون

تمكيــن كبــار المواطنيــن مــن توثيــق إنجــازات دولــة اإلمــارات
وعــرض خبراتهــم فــي عــدة مجــاالت لبنــاء مســتقبل أكثــر
ســعادة لألجيــال القادمــة.

الصقر
األبيض

جورجيا

أبوظبي

االعتمــاد علــى الــذكاء االصطناعــي إلنشــاء نظــام قائــم
علــى التصويــر يكشــف الشــقوق والحفــر وأغصــان األشــجار
المكســورة الموجــودة علــى الطــرق ،أو غيــر ذلــك مــن
التشــوهات فــي مظهــر المدينــة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق
جوال.

فكرتنــا عمــل تطبيــق يســتخدم خوارزميــات الــذكاء
االصطناعــي فــي جمــع وتصنيــف المحتــوى المتعلــق
بالتنمــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي .باســتخدام
هــذا التطبيــق ،يمكننــا أن نكشــف عــن حــاالت التنمــر
قبــل أن يقــوم المســتخدمون اآلخــرون باإلبــاغ عنهــا،
ويمكننــا ً
أيضــا اكتشــاف التنمــر عبــر التحقــق مــن الكلمــات
المفتاحيــة للتنمــر ،واكتشــاف التنمــر -باســتخدام الصــور-
عبــر اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ،واكتشــاف التنمــر
باســتخدام الفيديــو وتســجيالت الصــوت -عبــر اســتخدامالــذكاء االصطناعــي ،وإمكانيــة إحصــاء أكثــر األشــخاص
المتنمريــن ،وإمكانيــة تحديــد مــكان المتنمــر والبــاغ التلقائي
بعــد تصنيــف المحتــوى المتنمــر.

الواليات
روسيا
المتحدة أوزبكستان
البيضاء
األمريكية
بوركينا
فلسطين نيوزيلندا
فاسو

اليمن

اإلمارة

الفريق

وصف الفكرة
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أبوظبي

فريش أي

يســتخدم التطبيــق التصويــر فــوق الطيفــي للحصــول علــى
بيانــات أكثــر حــول الوضــع القائــم لمحاصيــل الفاكهــة
والخضــار ،و ُتعالــج الصــور باســتخدام الــذكاء االصطناعــي،
ثــم تقييــم جــودة الوضــع ،وكل ذلــك مــن خــال كاميــرا
مثبتــة علــى طائــرة بــدون ط ّيــار لتوفيــر الوقــت.

أبوظبي

ميدياتك
بلس

ســيختلف المرشــد المتحــرك بنــاء علــى الجنســية التــي
ً
وفقــا
يختارهــا المســتخدم ،كمــا أن مالبســه ســتتغير
لذلــك ،وهــو مــا ســيخلق شــعو ًرا باأللفــة والتفاعــل واالرتيــاح.
فعلى ســبيل المثال ،إذا اختار أحدهم الجنســية النيجيرية،
ســيظهر المرشــد بالــرداء النيجيــري الوطنــي .ســتكون
هــذه األداة أكثــر إيجــا ًزا مــن التطبيــق والموقــع ،ومــن
ثــم ،ســتندرج جميــع الخدمــات تحــت  6أقســام بســيطة
ويســهل التنقــل بينهــا ،وهــي :الســفر ،والتوظيــف ،واألعمــال،
واألفــراد ،والتعليــم ،واالتصــال بنــا .تشــمل هــذه األقســام
مجموعــة البنــود والمعلومــات التــي توفرهــا وزارة الخارجيــة
والتعاون الدولي .ســتزداد احتمالية أن يجد المســتخدمون
إمتاعــا .كمــا ســتزداد
مــا يحتاجــون إليــه وبطريقــة أكثــر
ً
احتماليــة بقائهــم علــى موقــع الويــب وإكمالهــم
للعمليــة وعثورهــم علــى مــا يحتاجــون إليــه ،وكل ذلــك
بطريقــة مســلية .ومــن شــأن ذلــك أن يحــل مشــكلة قيــام
المســتخدمين بإغــاق موقــع وزارة الخارجيــة والتعــاون
الدولــي ومحاولــة العثــور علــى إجابــات فــي مواقــع أخــرى.
هــذه األداة الرقميــة تســمى “دليــل األجانــب”.

أبوظبي

أنجري كات

الكشــف عــن حــاالت التنمــر ومنعهــا ،باإلضافــة إلــى جعــل
المســاحات الرقميــة آمنــة للجميــع ،مــن خــال رصــد
الكلمــات الجارحــة أثنــاء كتابتهــا وقيــاس مــدى الكراهيــة
التــي تحملهــا الرســائل المكتوبــة مــن خــال عــداد .فعندمــا
ممنوعا ،ومن
يرتفع عداد الكراهيةُ ،يصبح إرســال الرســالة
ً
ثــم ،يصبــح علــى ُمرســل الرســالة التفكيــر مرتيــن قبــل
إرســالها .كمــا يمكــن إرســال إشــعارات إلــى أوليــاء األمــور/
أي شــخص عندما يزيد ارتفاع عداد الكراهية ،وعليهُ ،يمنع
إرســال الرســالة.

أبوظبي

أبوظبي

أبوظبي

أبوظبي

الند مارك

تربل داتا

أسامة
رشوان

المفتش
الذكي

تطبيــق جــوال يتضمــن -١ :ألعــاب تعليميــة  -٢رحــات إلــى
متاحــف اإلمــارات مــن خــال الواقــع االفتراضــي  -٣جوائــز
وكوبونــات حســب النقــاط التــي يحرزهــا الالعبــون.
آليــة مرئيــة (تشــمل التطبيــق والمنصــة) مــزودة ببرنامــج
يعمــل مــن خــال التحليــل التنبــؤي للبيانــات .بمجــرد تثبيــت
الملــف بصيغتــي  ،csv + excelيجــري ربطــه بجميــع منصــات
البيانــات المفتوحــة ،ويعمــل علــى تنبــؤ البيانــات تلقائ ًّيــا بنقــرة
زر واحــدة .ويمكــن مقارنــة البيانــات فــي الوقــت نفســه مــع
غيرهــا مــن البيانــات الســابق إدراجهــا ،ممــا يتيــح دقــة تنبــؤ
لمجموعــة واســعة مــن البيانــات باســتخدام خوارزميــات
الــذكاء االصطناعــي المتطــورة.
اســتخدم البيانــات التــي تتيحهــا وزارة الصحــة ووقايــة
المجتمــع فــي تحديــد كفــاءة نظــام المعادلــة التفاضليــة
العاديــة ،والــذي يمثــل النمــوذج الرياضــي النتشــار وبــاء
كوفيــد( ١٩-نمــوذج  )SIRالمســتخدم فــي اإلمــارات،
باســتخدام برنامــج ميكروســوفت إكســل ،ومــن ثــم حــل
المعادلــة ورســمها بيان ًّيــا باســتخدام برنامــج مطلــب .مــن
موقعــا أو تطبيــق جــوال
الممكــن توســيع الفكــرة لتشــمل
ً
يمكنه أن يحســب معدل انتشــار العدوى ونســبة التالمس،
ثــم حســاب النســبة المئويــة القصــوى للســكان المتوقــع
إصابتهــم بنــاء علــى الناتــج.
إنشــاء تطبيــق ذكــي يعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي
ويســتفيد مــن البيانــات التــي يجــري تجميعهــا مــن المصــادر
الداخليــة والخارجيــة للهيئــة ،ثــم يحللهــا ويعلــم أجهــزة
الذكاء االصطناعي كيفية التفاعل معها .سيكون ممك ًنا
أن يتعــرف التطبيــق علــى اإلجــراءات المتبعــة خــال عمليــة
ـدءا مــن نقطــة البدايــة عنــد المفتــش ،مــرو ًرا
التفتيــش ،بـ ً
بإعــداد التقاريــر ،ووصــو ًلا إلــى نقطــة الرحيــل عــن أماكــن
التفتيــش .كذلــك ،يمكــن أن يتصــل التطبيــق اتصــا ًلا مباشـ ًرا
مــع غيــره مــن التطبيقــات لمعرفــة تطــورات األوضــاع
(كالضبــاب أو االزدحــام المــروري) فــي الوقــت الفعلــي.
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أبوظبي

كايزن هب

“كايــزن هــب هــي جهــة تدريبيــة تعمــل علــى تطويــر أولــى
الخدمــات الشــاملة والمتكاملــة ذات الطابــع الشــخصي؛
حيــث تمنــح الطــاب أدوات تســاعدهم علــى تطويــر
مواهبهــم وقدراتهــم اإلبداعيــة مــن خــال إتمــام جميــع
المهــام الالزمــة البتــكار منتجــات أو تطويــر أفــكار وضمــان
الفعالــة فــي معــارض االبتــكار.
مشــاركة الطــاب
ّ

أبوظبي

مهمه_
طيران_
االمارات

يتيــح برنامجنــا للمســافرين إرفــاق رقــم هويتهــم وجــواز
ســفرهم أو صــورة التأشــيرة  ،وســيظهر ذلــك علــى شــكل
باركــود يمكــن مســحه ضوئ ًّيــا قبــل دخــول البوابــة ،وقبــل
ّ
ذلــك ،يوجــد ً
والتأكــد
أيضــا كاميــرا بيومتريــة لمســح العينيــن
مــن ُهويــة الشــخص.

أبوظبي

حيط

“تطبيــق يســمى “” ””CYBER HEROيكتشــف أي محتــوى
متنمــر ،مــن كلمــات أو صــور أو تســجيالت ،ويمنــع إرســاله.
يمكــن ألي شــخص تثبيــت التطبيــق علــى جهــازه ،كمــا
يســتطيع اآلبــاء تثبيتــه علــى أي جهــاز فــي متنــاول
أطفالهم .إذا كان أحدهم على وشــك إرســال أي محتوى
تنمــر ،فســيجري اســتبداله تلقائ ًّيــا بنصيحــة بعــدم التنمــر
ولــن يتلقــى المتســلم هــذه الرســالة .إذا حــاول الشــخص
إرســال أكثــر مــن  3رســائل تنمــر إلــى المتلقــي ،فســيحظر
التطبيــق تلقائ ًّيــا هــذا الشــخص مــن االتصــال بــه”.

الشارقة

تاتش لس

إمكانيــة توفيــر تفاعــل فريــد مــن نوعــه بــدون تالمــس مــن
خــال جهــاز استشــعار يعتمــد علــى تقنيــة األشــعة تحــت
الحمــراء العاكســة وجهــاز كشــف  .EMFيعــرض جهــاز
االستشــعار لوحــة ضوئيــة تســتجيب للمــس .يمكــن بعــد
ذلــك رفــع لوحــة الضــوء هــذه فــوق الشاشــة مــن خــال
ّ
التحكــم فــي المســافة بيــن جهــاز االستشــعار والشاشــة،
فينتــج عــن ذلــك مســاحة تفاعــل تعمــل باللمــس تحلــق
فــوق الشاشــة .يتيــح ذلــك للشاشــة أن تســتجيب للمــس
دون أي اتصــال مــادي بيــن المســتخدم والشاشــة.

الشارقة

الشارقة

الشارقة

الشارقة

اإلبداع

فــي المحــاكاة القضائيــة علــى المنصــة التدريبيــة ،يتعلــم
الطــاب كل اإلجــراءات التــي يجــري اتخاذهــا خــال الدعــاوي
القضائيــة فــي المحكمــة ،بدايــة مــن أمــر التحويــل وحتــى
صــدور الحكــم النهائــي ،واإلجــراءات التــي يقــوم بهــا
القاضــي خــال القضيــة .وعلــى حســب كل نــوع مــن أنــواع
معــا لالنتقــال بيــن ســجالت الدعــوى
القضايــا ،يعمــل الطــاب ً
واإلجــراءات للوصــول إلــى حكــم نهائــي.

جوهر
الذكاء

يهــدف هــذا المشــروع إلــى الترويــج للمكتبــات العامــة بيــن
الشــباب مــع تشــجيع التحــول الرقمــي والذكــي للدولــة.
يتضمــن مشــروع المكتبــة الذكيــة IBC (Intelligent Book
 )Catcherوهــو عبــارة عــن آلــة روبوتيــة صغيــرة ُتبرمــج
بحيــث يجــري تســليم الكتــب وإعادتهــا دون اتصــال بشــري،
باســتخدام لوحــة أم لجهــاز أردوينــو ومستشــعر يمكنــه
التعــرف علــى الكتــب الموجــودة فــي المكتبــة مــن خــال
كــود شــريحة مدمجــة .تضمــن الماكينــة إجــراءات تفاعليــة
وآمنــة لنشــر أســاس الفكــر :القــراءة.

بسمة

بســمة تســاعد الحكومات /األعمال التجارية على تحســين
خدمــات العمــاء لديهــم مــن خــال تطبيــق أحــدث تقنيــات
الــذكاء االصطناعــي التــي تســتطيع أن ترصــد مشــاعر
األشــخاص مــن خــال أصواتهــم وتعبيــرات وجوههــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فنحــن نوفــر للعمــاء تطبيــق واجهــة
مســتخدم ســهل االســتعمال لتنظيــم اســتبيانات مــا بعــد
الخدمــة .مــن خــال إتمــام االســتبيانات علــى التطبيــق،
يحصــل المســتخدم علــى نقــاط يمكــن للمســتخدم أن
يجمعهــا ويســتبدل بهــا مكافــأة مــن شــركائنا.

مستشرفون

تطويــر منصــة تدريــب قانونيــة وقضائيــة ذكيــة تقــدم
أحــدث المهــارات ومعــارف التخصــص المتعلقــة بالمحاميــن
ووكالء النيابــة والقضــاة ،إضافــة إلــى تقديــم ورشــات عمــل
توعويــة للجمهــور لرفــع الوعــي القانونــي.
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الشارقة

فريق
الملهمون

الجهــاز عبــارة عــن إصبــع يلبســه المكفــوف فــي إصبعــه
الســبابة يحتــوي علــى خليــة برايــل واحــدة ،وهــذه الخليــة
تحتــوي علــى ســت نقــاط ترتفــع وتنــزل حســب رمــوز برايــل؛
حيــث تضــرب فــي إصبــع المكفــوف ،فيتحســس المكفــوف
الحــرف ،ويســتطيع قــراءة الكلمــات والنصــوص المكتوبــة
فــي الكمبيوتــر؛ حيــث إن اإلصبــع متصــل مــع الكمبيوتــر
عــن طريــق البلوتــوث.

الشارقة

فريق بلدية
أبوظبي
الذكاء
االصطناعي

تســتخدم األداة تقنيــات التعلــم العميــق مــع كاميــرات
أنظمــة المراقبــة بالفيديــو المثبتــة مسـ ً
ـبقا فــي األماكــن
العامــة؛ الكتشــاف وإحصــاء األشــخاص المعرضيــن لخطــر
اإلصابة بالجائحة؛ بســبب عدم الحفاظ على مســافة آمنة
مــن اآلخريــن ،ثــم تحــذر األداة حــراس األمــن أو المســؤولين
فــي المــكان العــام .باإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر األداة
بانتظــام إحصائيــات للجهــات الحكوميــة للمســاعدة فــي
إصــدار الغرامــات إذا لــزم األمــر ،أو إغــاق المحــات التجاريــة
المخالفــة ،أو إعــادة توزيــع القــوى العاملــة ،باإلضافــة إلــى
العديــد مــن القــرارات األخــرى التــي يــرى صانعــو السياســات
أنــه يجــب اتخاذهــا .تكمــن قيمــة هــذه الفكــرة فــي
المســاعدة التــي تقدمهــا فــي إنقــاذ حيــاة النــاس ومــن ثــم
اقتصــاد البلــد .عــاوة علــى ذلــك ،فهــي تســاعد فــي تقليــل
القــوى العاملــة فــي المناطــق اآلمنــة ،ومــن ثــم تقليــل
تكلفــة المــوارد فــي األماكــن العامــة .كمــا مــن الممكــن
أن تفيــد فــي عمليــة إصــدار الغرامــات ،والعديــد مــن القيــم
الماليــة المحتملــة.

الشارقة

الخيال

تطويــر تطبيــق لتوفيــر معــاون افتراضــي يســاعد
المســتخدمين فــي التقديــم علــى الخدمــة الحكوميــة مــن
خــال إعالمهــم بالوثائــق المطلوبــة وتوفيــر رابــط مباشــر
يصلــون مــن خاللــه إلــى الخدمــة فــي المرحلــة األولــى مــن
التطبيــق .تتضمــن المرحلــة الثانيــة مــن التطبيــق خصائــص
ـدا مــن التكامــل المباشــر مــع
منهــا األوامــر الصوتيــة ومزيـ ً
الخدمــات حتــى يتمكــن المســتخدمون مــن التقديــم علــى
الخدمــة مــن خــال منصــة واحــدة بطريقــة سلســة وســهل
االستخدام.

سمارت اليف

اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة فــي مســاعدة
األشــخاص المعرضيــن للغــرق ســواء فــي البحــر أم فــي
حمامــات الســباحة؛ حيــث ُتســتخدم ســترة نجــاة مــزودة
بمستشــعرات ،ويجري إرســال التنبيهات في حالة انخفاض
معــدل التنفــس ،ونقــص األكســجين ،وعــدم انتظــام نبضــات
القلــب ،وانخفــاض ضغــط الــدم .تمتلــئ ســترة النجــاة هــذه
بالهــواء علــى الفــور ،باإلضافــة إلــى كونهــا مجهــزة بجهــاز
تحديد موقع ( ،)GPSوالتي ســتربط الشــخص الغارق برجال
اإلنقــاذ ومركــز ســيارة إســعاف.

الشارقة

سايبر هيروز

دورة تعليميــة تفاعليــة مؤثــرة للشــباب اليافــع ُتدمــج فــي
النظام التعليمي؛ حيث تتيح للطالب العديد من األنشطة
والمناقشات فيما يتعلق بالتفاعالت على اإلنترنت وكيفية
التعامل معها.

الشارقة

ريتشارج

إنشــاء منصــة إلكترونيــة متكاملــة قائمــة علــى الــذكاء
االصطناعــي والحضــور شــخص ًّيا .توفــر هــذه المنصــة حلــو ًلا
ومراحـ َ
ـل لعــاج المدمنيــن ،وتضمــن لهــم الســرية التامــة
وااللتــزام بإجــراءات مريحــة تشــجعهم علــى إتمــام العــاج.

الشارقة

نظام حماية
األطفال

تطبيقنــا  KubCareيتيــح لآلبــاء مراقبــة الوقــت الــذي يقضيــه
أطفالهــم علــى األجهــزة ،وتتبــع موقعهــا وضمــان
ســامتهم الرقميــة .مــن شــأن هــذا أن يســاعد علــى نمــو
قــدرات األطفــال العقليــة ،ويســمح لهــم بمواكبــة عالمنــا
القائــم علــى التكنولوجيــا دون التعــرض لمحتــوى ضــار.

الشارقة
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الشارقة

متحف
األمل

القســم الواقعــي باســتخدام تقنيــة العــرض الثالثيــة
األبعــاد ،والقســم االفتراضــي؛ حيــث ُيعــرض المتحــف
ومحتوياتــه باســتخدام تقنيــة الواقــع االفتراضــي .يجــري
تجســيد اإلنجــازات واألشــخاص المشــاركين فــي صنعهــا
معــا ،و ُتعــرض البيانــات المتاحــة عــن
باســتخدام التقنيتيــن ً
هــذه اإلنجــازات والشــخصيات.

الشارقة

سوبر
فيزكس

نقتــرح إنشــاء ملحــق للمتصفــح (مثــل الملحــق الخــاص
بجوجــل كــروم) يعتمــد علــى تكنولوجيــا الــذكاء
االصطناعــي لكشــف ومحاربــة المحتــوى غيــر الالئــق بــكل
صــوره علــى المواقــع التــي يتــردد عليهــا األطفــال ،وذلــك
قبــل أن ُيفتــح الموقــع .ســيكون لآلبــاء إمكانيــة التحكــم
التــام فــي الملحــق مــن خــال جهازهــم المســجل ،كمــا
يمكنهــم االســتفادة مــن العديــد مــن اإلعــدادات التــي
نوفرهــا .يســتطيع الملحــق أن يكشــف األلفــاظ البذيئــة
والمحتــوى اإلباحــي والجنســي والعنيــف قبــل أن ُيعــرض
للطفــل ،كمــا ُيرســل إشــعا ًرا لولــي األمــر بإغــاق الموقــع،
ويظهــر تحذيــر مفاجــئ علــى شاشــة الطفــل يطلــب
منهــم أن يعــودوا إلــى صفحــة آمنــة .يتيــح الملحــق
لآلبــاء تتبــع ســجل البحــث وتلقــي تقاريــر بســجل التصفــح.
كذلــك ،فمــن الخصائــص الفريــدة التــي يوفرهــا التطبيــق
أن أوليــاء األمــور يمكنهــم أن يحــددوا ألطفالهــم الوقــت
المســموح بــه للتصفــح .يضمــن هــذا الملحــق حمايــة تامــة
علــى اإلنترنــت ،ويتمتــع بخصائــص متعــددة ،ويســهل تثبيتــه
علــى أجهــزة أوليــاء األمــور واألطفــال.

عجمان

أب سكلرز

عجمان

أجمل شتاء
في العالم

الفكــرة تتمحــور حــول إيجــاد تطبيــق إلكترونــي ينســق
الرحــات داخــل اإلمــارات ،وتشــجيع النــاس علــى
الســياحة الداخليــة مــن خــال العــروض ،وتعريفهــم
علــى األماكــن غيــر المشــهورة .تنســيق الرحلــة مــن
خــال اختيــار المــكان وعــرض الصــور والتكلفــة التفصيليــة
للمــكان والفنــادق والمواصــات فــي المنطقــة.

تطويــر برنامــج يســتغل تقنيــات علــم البيانــات والــذكاء
االصطناعــي للمســاعدة فــي مختلــف األعمــال المتعلقــة
بالمــوارد البشــرية .يمكــن لهــذا النظــام أن يحــول المهــام
ومؤشــرات األداء األساســية؛ حيــث ُتعــرض بوصفهــا
مجموعــة مــن المهــارات يســهل قياســها ورصدهــا
مــن خــال البرنامــج .يتضمــن البرنامــج المقتــرح أحــدث
التكنولوجيــا ،ويعتمــد علــى أفضــل الممارســات العالميــة.
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عجمان

تفعيل 4.0

تفعيــل  4.0هــي منصــة إماراتيــة تعتمــد علــى الــذكاء
االصطناعــي ،وهــي عبــارة عــن تطبيــق ذكــي مصمــم بنســق
 RTLيســاعد ك ًّلا مــن الموظفيــن وأصحــاب العمــل علــى
التعــاون عنــد العمــل عــن بعــد أو العمــل المختلــط (مــن
ّ
يمكــن المؤسســات مــن
المكتــب وعــن بعــد) .وهــذا بــدوره
تحقيــق نتائــج نجــاح بطــرق ذكيــة وتعزيــز الســعادة وجــودة
الحيــاة .مــن خــال هــذا التطبيــق ،يمكــن لشــركات المنصــات
اإلنتاجيــة أن تحقــق بطــرق ذكيــة كل مــا يلــي :معرفــة
كيــف يجــري اســتغالل الوقــت الــذي يدفعــون مقابلــه -
الحــد مــن تضييــع الوقــت  -تســريع التنفيــذ  -توســيع
قدراتهــم وتحســين األربــاح مــن خــال تحقيــق المزيــد بمــوارد
قليلــة  -تحديــد مجــاالت التركيــز القابلــة للتنفيــذ لتعزيــز
إنتاجيــة الموظــف لــكل ســاعة عمــل  -مراقبــة المكتــب
في نموذج العمل المختلط  -خفض التكاليف  -تحسين
األداء – االلتــزام بإجــراءات الوقايــة مــن مــرض كوفيــد١٩-
فــي المكتــب .بمجــرد أن يفتــح صاحــب العمــل المنصــة،
سـ ُيمنح إذ ًنــا بالدخــول ببصمــة اإلصبــع ،وبعــد ذلــك سـ ُيطلب
منــه إدراج رمــز حتــى ُيســمح لــه الدخــول إلــى النظــام ثــم
ســيجد تقريــره .يعمــل التقريــر باســتخدام خوارزميــة الــذكاء
االصطناعــي لتحديــد الهــدف تلقائ ًّيــا وإنشــاء تقريــر إنتاجيــة
فــي النهايــة ،مــع إمكانيــة تتبــع الوقــت باإلضافــة إلــى إعــداد
التقاريــر الميســرة .بعــد ذلــك ،يجــري تقديــم التعقيبــات،
ـاء علــى أدائــه ومكافــآت علــى
ويجــري تصنيــف الموظــف بنـ ً
شــكل قســائم وكوبونات وتخفيضات على فواتير البقالة
ومــا إلــى ذلــك .توفــر هــذه الفكــرة إشـ ً
ـرافا ومراقبــة فــي
أوانهمــا وتعــزز أداء الموظفيــن .الفكــرة مبنيــة علــى إدارة
البيانات وتنظيمها وســهولة االســتخدام واالســتدامة على
المدى الطويل ،كما تخلق الســعادة بين الموظفين ،وتزيد
مــن مــدة بقائهــم.

وركس

تطويــر حــل يعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز
مســتوى أداء العمل باســتخدام خوارزمية خاضعة للرقابة
تقيــس مســتوى أداء الموظفيــن .ســيعمل تضميــن التعلــم
اآللي على مســاعدة محللي البيانات على رؤية الرســومات
البيانيــة والبيانــات التحليليــة علــى واجهــة المســتخدم
الخاصــة بنــا لقيــاس أداء األقســام والموظفيــن.

عجمان

عالم
عجمان 360
االفتراضي

دائمــا إلــى جــذب مســتثمرين جــدد
تهــدف إمــارة عجمــان
ً
وأن تصبــح علــى الخريطــة اإلقليميــة ،لذلــك ،فقــد خلقنــا
للســياح تجربــة فريــدة مــن نوعهــا عبــارة عــن جولــة افتراضيــة
تفاعليــة ثالثيــة األبعــاد فــي المدينــة باســتخدام مزيــج
مذهــل مــن تكنولوجيــا الطائــرات بــدون ط ّيــار والمنصــات
المتاحــة عبــر اإلنترنــت .تهــدف الفكــرة إلــى إبــراز أهميــة
مناطــق الجــذب الســياحي الموجــودة فــي إمــارة عجمــان
مــن خــال عــرض جــوالت سلســة وإطــاالت شــاملة
للمدينــة فــي جولــة افتراضيــة تفاعليــة ثالثيــة األبعــاد
للترويــج للســياحة فــي إمــارة عجمــان محل ًّيــا وإقليم ًّيــا
ودول ًّيــا .يمكــن للــزوار أن يشــعروا علــى الفــور بالمدينــة
ووجهاتهــا .يمكنهــم ً
أيضــا مشــاهدة الجولــة مــن خــال
مختلــف األنظمــة المضمنــة (مثــل موقــع خرائــط Google
ومقاطــع فيديــو  Youtubeورســالة ترحيــب مــن  ATDDومــا
إلــى ذلــك) .سـ ُتطبق هــذه الفكــرة علــى نقــاط الجــذب فــي
ً
متنوعــا ،وسـ ُتلبى احتياجــات الســياح/
تطبيقــا
إمــارة عجمــان
ً
ً
مختلفــا عمــا تقدمــه
الــزوار المختلفيــن ،وســيكون التطبيــق
اإلمــارات األخــرى.

عجمان

الخمس
مهندسات

فكرتنــا األخيــرة هــي تطبيــق يتأكــد مــن أنــك تحافــظ علــى
مســافة آمنــة مــن اآلخريــن ،وإذا لــم تكــن تحافــظ علــى
مســافة آمنــة ،فس ُيرســل إليــك إشــعا ًرا إلعالمــك.

عجمان
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عجمان

إمارات2071.

اســتخدام أدوات الــذكاء االصطناعــي فــي تقييــم األداء
الوظيفــي للموظفيــن ،مــن خــال تصميــم روبــوت ذكــي
يجــري المقابــات الشــخصية للموظفيــن ،عبــر تغذيتــه
بجميــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالوظيفــة
والموظــف والمؤسســة؛ حيــث يجــري عمليــات التحليــل
المطلوبــة وإخــراج النتائــج علــى المســتويات التاليــة (
الموظــف  -المؤسســة  -الخطــط  -السياســات والنظــم).

عجمان

عقول
اصطناعية

ستســاعد لوحــة المعلومــات المنظمــات علــى إدخــال
األهــداف الســنوية ومؤشــرات األداء الرئيســية لموظفيهــا،
ثــم تتبــع ســاعات عملهــم والتطبيقــات التــي يســتعملونها،
واســتقبال مراجعــة األداة باســتخدام طريقــة الـــ 360درجــة،
ثــم يدخــل البرنامــج كل تلــك التفاصيــل وتفعيــل تعلــم
اآللــة للخــروج باإلنتاجيــة المتوقعــة لهــذا العــام واألعــوام
القادمــة ،إلــى جانــب الفعاليــة واحتماليــة أن يتــرك الموظــف
المنظمــة .باســتخدام محــرك  ،mDawemســيجري إنشــاء
الجــداول الزمنيــة تلقائ ًّيــا وســيجري إدخالهــا وإخراجهــا مــن
النظام.

عجمان

بيكولو

تطبيــق بســيط يعمــل دون اتصــال باإلنترنــت لتشــجيع
الســياحة الداخليــة .يعــرض للمقيميــن وللســياح فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كل مــا يحتاجــون معرفتــه حــول
ـدءا مــن آخــر
الصحــاري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بـ ً
أخبــار الطقــس وحتــى أفضــل األماكــن للتخييــم والشــواء.
يعــرض التطبيــق أدق التفاصيــل التــي ســتوفر لكــم تجربــة
ممتعــة وآمنــة ،كمــا ســيقدم لكــم جميــع النصائــح حــول
كيفيــة التحضيــر ليــوم ممتــع بنــاء علــى تعليقــات الــزوار
السابقين.

عجمان

آوتي

تطبيــق جــوال يستكشــف مواقــع جديــدة للخــروج حتــى
تتمكــن مــن الحصــول علــى أفضــل تجربــة ســياحية مــن
خــال تطبيــق ســهل االســتخدام جديــد ومحــدث.

أم
القيوين

أم
القيوين

R.I.C.E

األفق

منــذ الثمانينيــات ،ظــل الباحثــون يســعون إليجــاد بديــل
مناســب للبالســتيك التقليــدي المصنــوع مــن النفــط الخــام،
وأدى البحــث العلمــي إلــى ابتــكار البالســتيك الحيــوي
المصنــوع مــن بعــض المــواد النباتيــة الخــام والمتجــددة.
نســتخدم هــذه األنــواع مــن الفاكهــة والخضــروات ألنهــا
مخلفــات عضويــة وبعضهــا يحتــوي علــى نشــا ،وهكــذا،
فبإمكاننــا اســتخدام الطريقــة المتقــدم ذكرهــا فــي بحثنــا
إلنتاج البالستيك الحيوي ،وكذلك المخلفات األخرى التي ال
تحتــوي علــى النشــا ،بحيــث يكــون لــكل نــوع مــن الخضــروات
والفواكــه اســتخداماته الخاصــة .تعــد قشــور المانجــو مــن
أكثــر أنــواع البالســتيك الحيــوي مرونــة ،لكــن البالســتيك
الحيــوي المصنــوع مــن قشــور البطيــخ أكثــر صالبــة بنســبة
 ،10/10أمــا البالســتيك الحيــوي لقشــر اليوســفي فيتميــز
بعــدم امتصاصــه للمــاء.
الحــل :بنينــا قمـ ًرا صناع ًّيــا يقــوم بجميــع الوظائــف ومجهــز
بكاميــرا حراريــة عاليــة الدقــة .مــن المقــرر إطــاق القمــر
الصناعــي فــي  20فبرايــر ،ومخطــط لــه أن يلتقــط صــو ًرا
جويــة ألبــو ظبــي ومدينــة دبــي التــي مــن خاللهــا سنكتشــف
النقــاط األعلــى تأثيـ ًرا فــي الجــزر الحراريــة الحضريــة .بمجــرد
جمــع هــذه البيانــات واكتشــاف أعلــى النقــاط الحراريــة،
يمكــن للحكومــة اســتخدام هــذه البيانــات؛ لتقليــل
تأثيــرات الجــزر الحراريــة الحضريــة ،وذلــك عــن طريــق حلــول؛
مثــل التســقيف األخضــر وزراعــة األشــجار فــي المناطــق
المكتشــفة ،ومــن ثــم إعــادة تحليــل المدينــة لقيــاس مــا
حــدث مــن تحســن .التأثيــر :ســيؤدي هــذا إلــى انخفــاض
مؤشــرات الحــرارة العامــة للمدينــة ،وتحســين الظــروف
الجويــة بمــرور الوقــت.
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أم
القيوين

فريق وزارة
العدل

بوابــة إلكترونيــة يســجل فيهــا المســتخدم للتقــدم بطلــب
ـاء علــى تقييــم مســبق
للحصــول علــى رخصــة “مــودة” ،بنـ ً
باســتخدام خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي الــذي ســيتنبأ
بأفضــل برنامــج يمكــن للمســتخدم التســجيل فيــه .عنــد
االنتهــاء مــن البرنامــج وتقييــم األهليــة ،يمكــن للمســتخدم
الحصــول علــى الرخصــة .هــذا التطبيــق مخصــص لــكل
مــن الثنائــي المقبــل علــى الــزواج ،والمتزوجيــن بالفعــل،
والمســتخدمين المتقدميــن للطــاق .مــن خــال خوارزميــات
الــذكاء االصطناعــي ســيجري اقتــراح البرنامــج األنســب لــكل
مستخدم.

أم
القيوين

نخبة المدن
الخضراء

لقــد آن األوان لنلقــي الضــوء علــى األراضــي الفارغــة والجبــال
فــي اإلمــارات ،آن األوان لنحولهــا إلــى مســاحات خضــراء
ممتلئــة بالنباتــات والزراعــة ،آن األوان لنفكــر فــي المشــكلة
الرئيسية!
أم
القيوين

أورجانك
تشان

تســتخدم  Organic Chainتقنية سالســل الكتل Blockchain
لرقمنة/إحــداث ثــورة فــي سلســلة التوريــد الغذائيــة المحليــة
فــي اإلمــارات؛ مــن خــال تعزيــز الزراعــة المحليــة ،وإتاحــة
الشــفافية ،وإمكانيــة تتبــع هــذه األغذيــة المحليــة فــي
الســوق .نــرى أننــا الشــبكة األولــى مــن نوعهــا التــي تربــط
المزارعيــن والمعالجيــن الزراعييــن والموزعيــن وتجــار التجزئــة
مــن خــال ســجل معتمــد ودائــم ومشــترك؛ يضــم بيانــات
نظــام األغذيــة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .نحــن متخصصــون فــي تعزيــز الصناعــة الزراعيــة،
وكذلــك صناعــة األغذيــة فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .ســيجري تنفيــذ المرحلــة األولــى فــي
قطــاع الزراعــة مــن خــال تشــجيع المزارعيــن علــى إنتــاج
محاصيــل عاليــة الجــودة باســتخدام تقنيــات الزراعــة الذكيــة.
فــي وقــت الحصــاد ،يمكنهــم تســجيل محاصيلهــم علــى
منصة  Organic Chainوإنشــاء رمز شــريطي أو باركود لكل
نــوع مــن المحاصيــل لديهــم .ســيجري تنفيــذ المرحلــة
الثانيــة فــي قطــاع األغذيــة مــن خــال مســاعدة محــات
الســوبر ماركــت علــى تمييــز األطعمــة العضويــة واألطعمــة
المحليــة عــن غيرهــا مــن األطعمــة (مســح رمــوز الباركــود
تلــك والتحقــق مــن البيانــات) .ومــن ثــم نربــط المزارعيــن
بالســوق ونمكــن جميــع محــات الســوبر ماركــت مــن تعزيــز
األطعمــة المحليــة عبــر متاجــر اإلمــارات بأســعار معقولــة
ـدا .مالحظــة :فــي كل مرحلــة (ســواء أكانــت المــزارع أم
جـ ًّ
مصانــع المعالجــة أم شــركات التوزيــع أو األســواق) ،يجــري
تعقــب بيانــات المحاصيــل وإدخالهــا فــي تطبيــق سالســل
الكتــل الخــاص بنــا باســتخدام الباركــود .ومــن ثــم يمكــن
للجمهــور شــراء هــذه األطعمــة المزروعــة محل ًّيــا بأســعار
مناســبة ،ويمكنهــم التحقــق مــن جــودة هــذه األطعمــة
(عن طريق مســح الباركود للمحاصيل في محالت الســوبر
ماركــت) ،باســتخدام تطبيــق الجــوال الخــاص بنــا .ويقــوم
نمــوذج العمــل الــذي نقدمــه علــى خطــط الشــتراكات
ـاء علــى الطلــب ومبيعــات الشــركات.
شــهرية بنـ ً
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تطبيــق يعمــل بصفتــه متجـ ًرا إلكترون ًّيــا تبيــع الشــركات مــن
خاللــه منتجــات تتوافــق مــع النظــم األساســية لخلــق بيئــة
خضــراء متناميــة ودائريــة .وهــذا يعنــي أن علــى الشــركات
صنــع منتجــات قابلــة للتدويــر وإعــادة تدويــر منتجاتهــا.
يمكــن للحــل صديــق البيئــة الــذي نقدمــه أن يســاعد
المستهلك بنسبة ٪١00؛ حيث إن إنشاء اقتصاد دائري يجعل
الشــركات أكثــر فاعليــة ،وأكثــر قــدرة علــى تحقيــق األربــاح؛
ممــا ســيتيح لهــم إمــا تقليــل أســعارهم أو زيــادة رواتــب
الموظفين.

أم
القيوين

فريق
الطموح

أم
القيوين

ريفورم

يهــدف تطبيــق ريفــورم إلــى تعزيــز بيئــة صحيــة باســتخدام
جميــع العناصــر الثالثــة إلدارة ال ُّنفايــات التــي تعلمناهــا
منــذ الطفولــةُ .تمنــح نقــاط تشــجيعية لــكل مســتخدم
يتجــه إلــى األكيــاس القابلــة إلعــادة االســتخدام ،وخيــارات
األطعمــة النباتيــة ،والمنتجــات العضويــة ،وإعــادة تدويــر
الســلع ،ويمكن اســتبدال النقاط التشــجيعية بمنتجات من
العالمــات التجاريــة الشــريكة أو اســتثمارها فــي شــركات
االســتثمار .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يحصــل كل مشــارك فــي
التطبيــق علــى المزيــد مــن النقــاط مــن خــال االشــتراك
فــي األنشــطة المختلفــة التــي يقــوم بهــا فريــق ريفــورم
باســتخدام تطبيقهم ،مثل  Clean Up driveوما إلى ذلك.

أم
القيوين

عائشة
محمد
هزيم
الظنحاني

الســماح بوضــع رخــص يحملهــا كل مــن يرغــب فــي
الــزواج ،وهــذه الرخصــة ال تعطــى إال لألشــخاص المؤهليــن
للــزواج ،ألن الكثيــر مــن الشــباب المقبليــن علــى الــزواج ال
يعرفــون أساســياته بتا ًتــا! لذلــك وضعنــا هــذه الرخصــة
للحــد مــن ذلــك؛ حيــث تتضمــن االســم والتاريــخ والصــورة
الشــخصية ،ومــن الخلــف تتضمــن رمــز تحقــق “باركــود”
للجنســية لتســهيل االســتخدام .كمــا يكافــأ األشــخاص
الذيــن يحضــرون الــدورات والــدروس التوضيحيــة بشــهادات
ومكافــآت مــن قبــل المؤسســات المختصــة ،ومنهــا
مكافــأة ألفضــل قائــد أســرة مثـ ًلا .هــذه المكافــآت والجوائــز
تشــجع الشــباب علــى اإلقبــال علــى الــزواج ،ولكــن بالطريقــة
الصحيحة.

ماي مرياج

تــدور فكــرة الحــل الــذي نقدمــه حــول تطبيــق للحفــاظ علــى
زواج صحــي وتجنــب زيــادة معــدالت الطــاق .يجــري ذلــك أو ًلا
مــن خــال الموافقــة علــى توقعــات كل طــرف ،وتفهمــه،
ومعرفــة حصتــه مــن المســؤولية ،وتســجيلها علــى
التطبيــق .عندمــا يحقــق المســتخدمون أحــد توقعاتهــم
اليوميــة /األســبوعية /الشــهرية ،فإنهــم يحصلــون علــى
نقــاط .بحلــول نهايــة الشــهر ،تتحــول هــذه النقــاط إلــى
خدمــة مجانيــة أو كوبونــات بصفتهــا مكافــأة .هنــاك جانــب
آخــر للتطبيــق ،وهــو خاصيــة األســئلة واألجوبــة لالســتفادة
مــن تجــارب المســتخدمين اآلخريــن والــدورات التدريبيــة عبــر
اإلنترنــت التــي يمكنهــم ً
أيضــا الحصــول علــى نقــاط منهــا.

أم
القيوين

محققون
رواد
المستقبل

فكرتنــا عبــارة عــن جهــاز مخصــص للمجــال البحــري يعمــل
بصفتــه غواصــة تستكشــف الحيــاة البحريــة فــي أعمــاق
كبيــرة .مــن أبــرز مميزاتــه أنــه ســيقلل مــن تلــوث المحيطــات،
كمــا أنــه يحــد بشــكل كبيــر مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربون وأول أكســيد الكربون من الرماد المصاحب لحرق
كميــات البالســتيك بطريقــة أكثــر كفــاءة وأقــل تكلفــة.

أم
القيوين

سالفيش

أم
القيوين

المــدارة عــن بعــد عبــارة عــن جهــاز صغيــر يمكنــه
الغواصــة ُ
دعــم جميــع العمليــات التــي يجــب القيــام بهــا تحــت
المــاء لتقليــل التلــوث فــي البحــار .بإمــكان الغواصــات التــي
ُتــدار عــن بعــد قيــاس مســتويات النيتروجيــن والفوســفور،
المــدارة عــن بعــد الخاصــة بنــا ،ســتوفر
وبمســاعدة الغواصــة ُ
ثالثــة أضعــاف التكلفــة عــن طريــق تقليــل النفايــات ،وإنجــاز
المهــام بشــكل أســرع.
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أم
القيوين

الثالثي باء

يعــد رصــد القمامــة واســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي
الكشــف عــن أي خلــل فكــرة مبتكــرة مــن وحــي مشــروع
إلقاء القمامة القائم على المستشــعرات بواســطة إنترنت
األشــياء .باســتخدام هــذا الحــل ،نحــن قــادرون علــى رصــد
القمامة بدون أي مستشعرات أو جهاز حاسوبي ،فعندما
يلقــي أحــد مــا القمامــة ،يمكــن لكاميــرا المراقبــة التعــرف
علــى هــذا الفعــل .يعــد رصــد القمامــة القائــم علــى الــذكاء
نهجــا ذك ًّيــا للحفــاظ علــى
االصطناعــي واكتشــاف الخلــل
ً
البيئــة نظيفــة ورصــد األشــخاص الذيــن يلقــون القمامــة فــي
غيــر أماكنهــا .يوفــر هــذا الحــل طريقــة فريــدة الكتشــاف أي
نشــاط غيــر منتظــم يتســبب فــي تلــوث البيئــة .مــن خــال
مراقبــة الحركــة الجســدية للشــخص وحــركات األشــياء،
تلتقــط الكاميــرات الحــاالت التــي ُترمــى فيهــا القمامــة
فــي غيــر أماكنهــا ،كمــا أنهــا قــادرة علــى رصــد الشــخص
الــذي يلقــي القمامــة ،والتعــرف علــى وجهــه ،وإصــدار غرامــة
مقابل نشــاطه.

رأس
الخيمة

فريق تطبيق
كوميونوهلث

يجمــع تطبيــق كوميونوهلــث بيــن اإلنســانية والتقــدم مــن
خــال تشــجيع المســتخدمين علــى خدمــة مجتمعهــم
وإثراء نظام الرعاية الصحيةُ .يشــجع التطبيق مســتخدميه
علــى خدمــة مجتمعهــم مــن خــال التطــوع والتبــرع
بالــدم ومشــاركة األدويــة وغيــر ذلــك ،فــي مقابــل الحصــول
كاف
عــدد
علــى نقــاط تشــجيعية .بمجــرد تحصيــل
ٍ
ٍ
مــن النقــاط المشــتركة إلــى حســاب المســتخدم ،يربــح
المكافــآت والهدايــا! يســتفيد المســتثمرون والمواطنــون
والمستشــفيات والمجتمــع ككل مــن عالقــة متكاملــة
ومرضيــة للجميــع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فهنــاك خدمــات
أخــرى؛ مثــل تحديثــات الرعايــة الصحيــة ،والخطــوط الســاخنة
للســامة التــي تثــري تجربــة مســتخدمي كوميونوهلــث.

رأس
الخيمة

ماكسويل

منصــة رقميــة عبــر اإلنترنــت ُتجــري فحوصــات النظــر
وتشــخيص األعــراض التنفســية الفيروســية مــن خــال
ميكروفــون وكاميــرا الهواتــف الذكيــة ،ويجــري تحســين
هــذه الفحوصــات مــن خــال تعلــم اآللــة.

رأس
الخيمة

رأس
الخيمة

رأس
الخيمة

رأس
الخيمة
رأس
الخيمة

إيه تي
سوليوشنز

بي هيرو

ظبي
تكنولوجي

بيوفيت أي
في-ام

مشــروع محطــة انتظــار الحافــات الذكيــة (Smart Bus
 )Shelterمكــون مــن  3مراحــل يمكــن تنفيذهــا خــال 3
إلــى  4ســنوات .المشــروع عبــارة عــن نظــام آلــي يمكنــه
توفيــر تحليــل البيانــات واإلحصــاءات حــول اســتخدام محطــة
الحافالت بالحد األدنى من التفاعل البشــري الذي يتماشــى
مــع رؤيــة اإلمــارات للمــدن الذكيــة .كل مرحلــة مــن مراحــل
النظــام لهــا مزاياهــا ومخرجاتهــا ،مــع مالحظــة أن المرحلــة
األولــى هــي األهــم ألنهــا تضــع األســاس الــازم للتحكــم
فــي محطــة الحافــات ومراقبتهــا.
يســهل هــذا التطبيــق علــى المتبرعيــن التســجيل عبــر
اإلنترنــت والتبــرع فــو ًرا فــي حالــة الحاجــة إلــى الــدم .يســمح
هــذا التطبيــق للمتبــرع بطلــب التبــرع بالــدم ،ممــا يوفــر
الوقت لمجرد الحضور والتبرع في المركز .سيتيح التطبيق
للمتبــرع والمتلقــي ســهولة اإلجــراءات وســرعة اتخاذهــا.
يحتــاج تحســين صحــة مرضــى الســكري إلــى تحســين نمــط
الحيــاة والحفــاظ علــى الصحــة الجيــدة .ومــن هنــا جــاءت
فكــرة إنشــاء نظــام مراقبــة مرضــى الســكري .Dhabi.M
النظــام المبتكــر عبــارة عــن جهــاز للهواتــف الذكيــة ،وتطبيــق
ذكــي يتميــز بخاصيــة قيــاس مســتوى الســكر فــي الــدم،
ومعــدل ضربــات القلــب ،ودرجــة حــرارة الجســم ،باإلضافــة
إلــى محفظــة أدويــة .التطبيــق الذكــي يظهــر مســتوى
الســكر فــي الــدم ،ومعــدل نبضــات القلــب ،وحــرارة الجســم
التــي ُيقــاس مــن خــال الجهــاز.
توفيــر التشــخيص مــن خــال تفســير اإلشــارات والعالمــات
الحيويــة باســتخدام الــذكاء االصطناعــي ،باإلضافــة إلــى
إنشــاء مجموعــات البيانــات غيــر المتوفــرة علــى نطــاق واســع
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تحديــث الكشــف عــن اإلصابــات وتشــخيصها ،وجعلــه فــي
متنــاول الجميــع مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
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تســاعد  Neurenoالمرضــى الذيــن يعانــون مــن األمــراض
المزمنة والمعدية ،وذلك إلى جانب مراقبة القائمين على
رعايتهــم وإدارة األعــراض باســتخدام نظــام رعايــة صحيــة
عن بعد .نقوم بذلك من خالل توفير تطبيق ذكي يمكن
ارتــداؤه يقيــس الوظائــف الحيويــة الصحيــة األساســية مثــل
درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب ومســتوى الســكر في
الــدم للمرضــى ،باإلضافــة إلــى تطبيــق الهاتــف المحمــول/
الواجهة اإللكترونية التي تمكن القائمين على الرعاية من
مراقبــة هــذه الوظائــف الحيويــة والتواصــل مــع مرضاهــم
فعــال .علــى عكــس غيرنــا مــن موفــري الرعايــة
بشــكل ّ
الصحيــة عــن ُبعــد ،فإننــا نقــدم مجموعــة متنوعــة مــن
ميــزات الهاتــف المحمــول التــي تلبــي احتياجــات مختلــف
المرضــى ومقدمــي الرعايــة.

رأس
الخيمة

نيرينو

رأس
الخيمة

األساطير

األشــخاص العاديــون يتحركــون بســهولة ،تتوفــر لهــم
أنــواع مختلفــة مــن وســائل النقــل ،ولكــن مــاذا عــن
ً
أيضــا؟ ومــع
أناســا عادييــن
أصحــاب الهمــم؟ أليســوا
ً
ذلــك ،فــإن وســيلة النقــل الوحيــدة المتاحــة لهــم هــي
الكرســي .ولهــذا ،اخترنــا أن نبتكــر لهــم كرســ ًّيا يثبــت
أنهــم يســتطيعون .كرســي أصحــاب الهمــم يحتــوي علــى
حساســات تدعــم أصحــاب الهمــم ومصنــوع مــن مــواد
قابلــة إلعــادة التدويــر .كمــا يمكــن للكرســي اســتخدام
وقــراءة إشــارات الدمــاغ فــي عمليــة البرمجــة حتــى يجــري
التحكــم فــي األجهــزة الموجــودة فــي الكرســي.

رأس
الخيمة

هايجيا

تســاعد أداتنــا األطبــاء علــى عــرض المعلومــات ،مــع تجنــب
الكثيــر مــن المتاعــب ،ومنــع التكــرار ،وتحــري الدقــة ،وتوفيــر
الوقــت ألكثــر األمــور أهميــة فــي المستشــفى.

رأس
الخيمة

رأس
الخيمة

رأس
الخيمة

ما يسمى
المهندسين

ميديكس

رايزينق أقين

تطبيــق الجيــل القــادم يحتفــظ بــكل الســجالت الطبيــة
باســتخدام دالــة crypto Hash؛ حيــث ُتخ ـ َزن البيانــات فــي
دفتــر بتقنيــة سلســلة الكتــل (أو البلــوك تشــاين) لتأميــن
الســجالت الطبيــة .س ُيســمح للمريــض وحــده باالطــاع علــى
الســجالت الطبيــة ،وســتحتفظ وزارة الصحــة بالمعلومــات
المتعلقــة بتخزيــن هــذه البيانــات المشــفرة .ســيكون فــي
وســع األطبــاء والمستشــفيات االطــاع علــى البيانــات بــإذن
صاحبهــا مــن خــال تصريــح دخــول ببطاقــة ُ
الهويــة اإلماراتية
المعـ َّـرف .ال يوفــر التطبيــق الســامة واألمــن
وتوقيــع اإلذن ُ
فحســب ،بــل يضمــن ً
أيضــا -باســتخدام البيانــات الضخمــة
والــذكاء االصطناعــي -التنبــؤ باالتجاهــات المســتقبلية فــي
مجــال الصحــة الطبيــة ،وتســليط الضــوء عليهــا فــي جميــع
أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ ممــا يعــزز ازدهــار البحــوث
الطبيــة فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تطبيــق يســهل علــى كبــار الســن وأصحــاب الهمــم طلــب
الطبيــب للعــاج بالمنــزل وحجــز المواعيــد بالمستشــفى
مــن خــال التطبيــق وتوجيــه المريــض إلــى أقــرب صيدليــة
وأقــرب مركــز طبــي .كمــا يوفــر التطبيــق مجموعــة كبيــرة
مــن الصيدليــات ذات التأميــن ،ممــا يوفــر الوقــت علــى كبــار
الســن الوقــت والجهــد فــي االنتظــار ،ويجــري توصيــل األدويــة
إلــى منــزل المريــض .يوجــد ً
أيضــا زر طــوارئ لطلــب النجــدة،
وهــو متصــل بجهــات الصحــة واألمــن لالســتجابة إلــى طلــب
الطــوارئ فــي أســرع وقــت ممكــن.
مــع القيــود التــي ُفرضــت علــى زيــارات المستشــفيات اآلن
إثــر وبــاء كوفيــد ،١٩-نأمــل أن تســاعد هــذه الفكــرة المرضــى
علــى التواصــل مــع عائالتهــم .يمكــن أن تســاعد الفكــرة
ً
أيضــا عائــات المريــض علــى التواصــل مــع الطبيــب لمعرفــة
التحديثــات المتعلقــة بصحــة المريــض إذا كان المريــض
ـدا للوعــي أو يصعــب الوصــول إليــه.
فاقـ ً
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رأس
الخيمة

األمل
( الصحن
الذكي )

طبــق طعــام ذكــي يحتــوي علــى مستشــعرات للتعــرف
علــى أنــواع األطعمــة المختلفــة وأوزانهــا .يتصــل الطبــق
بتطبيــق ذكــي يمكــن أن يجــري تشــغيله مــن خــال
الســاعة الذكيــة (تطبيــق األنشــطة الرياضيــة) ،وربطــه
بالملــف الصحي/الطبــي الخــاص بــكل شــخص علــى منصــة
العنايــة بالصحــة .يســاعد التطبيــق علــى التحكــم فــي
كميــات الطعــام ،مــن حيــث الــوزن والســعرات الحراريــة،
حســب نــوع الطعــام (الكاربوهيــدرات ،الســكريات...إلخ)
مــن خــال إضــاءة حمــراء ُتشــغل حتــى ال يتــم تجــاوز الحــد
الصحــي المســموح بــه .سيســهم هــذا االبتــكار فــي تطويــر
منصــات الرعايــة الصحيــة الرقميــة ،وتعزيــز جــودة خدمــات
التشــخيص عبــر اإلنترنــت ،وتحقيــق الهــدف المنشــود مــن
حيــث زيــادة الســعادة وتحســين مســتويات جــودة الحيــاة
فــي المجتمــع اإلماراتــي ،وبنــاء مجتمــع صحــي قائــم
علــى تثقيــف األفــراد وتزويدهــم بالتقنيــات الالزمــة (الطبــق
الذكــي) لمســاعدتهم علــى االلتــزام بالنظــام الغذائــي.

رأس
الخيمة

يجري في
دمي

 Smart CGMعبــارة عــن تطبيــق وجهــاز لمرضــى الســكر
مــن النــوع  .١يرســل الجهــاز إشــعارات إلــى المريــض مــن
خــال التطبيــق فــي حالــة انخفــاض مســتوى الســكر فــي
الــدم أو ارتفاعــه .كمــا يتضمــن جهــاز تتبــع وخاصيــة حقنــة
اإلنســولين األوتوماتيكيــة .ســيوفر الجهــاز قــراءات دقيقــة
ال لمســتويات الــدم فحســب ،بــل لمســتوى الحامضيــة فــي
الــدم والدهــون .يهــدف المشــروع إلــى اســتخدام الــذكاء
االصطناعــي فــي مجــال الصحــة لتأميــن حيــاة مرضــى
الســكر وتقليــل المخاطــر التــي يتعرضــون إليهــا يوم ًّيــا.

الفجيرة

الفجيرة

مدرستي

في تك

نظــام ذكــي للمــدارس يتعــرف علــى مشــاعر الطالــب
ويحللهــا ،ويصــدر تقاريــر لــكل مــن أوليــاء األمــور والمدرســة.
كمــا يحلــل مســتوى قــدرة المعلــم علــى جــذب انتبــاه
الطــاب ،وينبــه إلــى حــاالت الغــش ،ويســجل الغيــاب
والحضــور ،ويســتنبط اتجــاه الطالــب العلمــي ومســتوى
تركيــزه فــي كل مــادة .بإمــكان التطبيــق ً
أيضــا أن ُيعلــم
أوليــاء األمــور بموقــع الحافلــة فــي أوقــات صعــود ونــزول
الطالــب .كمــا يتضمــن التطبيــق إضافــات محدثــة لحــاالت
 19-Covidمــع تعليمــات بوضــع الكمامــة علــى الوجــه،
والتحذيــر فــي حــاالت عــدم ارتدائهــا ،وتحديــد المســافة
المناســبة بيــن الطــاب ،والتباعــد االجتماعــي فــي الفصــول
الدراســية والمقصــف وســاحة المدرســة.
تطبيــق علــى اإلنترنــت يوفــر للمســتخدمين منصــة
للتحقــق مــن مصداقيــة أي أنبــاء يقرؤونهــا علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،ويتتبــع األنبــاء مــن خــال تجميــع
قائمــة بجميــع مصــادر وحســابات مواقــع التواصــل
االجتماعــي غيــر الموثــوق فيهــا ،كمــا يمكــن للتطبيــق أن
يرصــد األخبــار الكاذبــة المتداولــة علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي .مــن خــال إنشــاء نمــوذج معتمــد علــى الــذكاء
االصطناعي وتدريبه باستخدام برنامج  TensorFlowالخاص
بجوجــل ،نجحنــا فــي تدريــب نموذجيــن مــن نمــاذج الــذكاء
االصطناعــي -فــي مجموعتيــن مــن البيانــات (بالعربيــة
واإلنجليزيــة)  -علــى تصنيــف األنبــاء حســب كونهــا كاذبــة
نموذجــا أول ًّيــا لتطبيــق ويــب
أو حقيقيــة .ثــم أنشــأنا
ً
باســتخدام لغــة البرمجــة  Pythonبحيــث يكــون فــي إمــكان
المســتخدمين فحــص األخبــار والتحقــق منهــا .يشــمل
نمــوذج العمــل الخــاص بنــا العمــاء المباشــرين والمواقــع
والمؤسســات المهتمــة بمراقبــة األخبــار والتحقــق مــن
صحــة األخبــار ،والعمــاء غيــر المباشــرين مثــل أي كيانــات أو
أشــخاص قد يســتخدمون نموذجنا بشــكل غير مباشــر من
خــال المصــادر التــي اســتخدمت أو اشــترت واجهــة برمجــة
التطبيقــات الخاصــة بنــا للتنبــؤ باألخبــار المزيفــة (.)PINOKIO
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الفجيرة

وي جرو

هذا تطبيق محمول ســهل االســتخدام للغاية يهدف إلى
توفيــر منصــة فعالــة لمربي/منتجــي الثــروة الحيوانيــة إلدارة
ماشــيتهم ،كمــا يســاعد بمواضيــع وخصائــص متعــددة
األبعــاد .يحتــوي التطبيــق علــى جميــع الخصائــص المهمــة،
ـكل
ويجــري تعريــف األقســام والمتغيــرات فــي التطبيــق بشـ ٍ
ــال بمتطلبــات مربي/منتجــي الماشــية .ومــن أهــم
ّ
فع ٍ
األقســام فــي هــذا التطبيــق إدارة الثــروة الحيوانيــة :والتــي
تســاعد المســتخدمين على تتبع الثروة الحيوانية من عدة
جوانــب بمــا فــي ذلــك الصحــة والعمــر والجنــس واإلنتــاج
وإعــادة اإلنتــاج وإدارة الســالة والمــزارع ،ومــن خاللهــا يمكــن
للمســتخدم ً
أيضــا إدارة شــؤونه الماليــة بشــكل مســتقل
باســتخدام هــذا التطبيــق.

الفجيرة

فريق عالم
فطيم

منصــة إبداعيــة تســعى إلــى إثــراء المحتــوى الرقمــي العربــي
في مجال تيســير اللغة العربية وتعليم الفنون واألشــغال
اليدويــة ،إيما ًنــا منــا أن تع ّلــم اللغــة وتطويــر الــذوق الفنــي
يعــدان مــن أهــم األساســات فــي بنــاء جيــل عربــي مبــدع،
قــادر علــى التعبيــر عــن نفســه وثقافتــه ُ
وهويتــه ،مســتعد
ويلــون -بفكــره-
ليضــيء -بطموحــه -ســماء وطنــه،
ّ
ـة تفاعليـ ً
ـواد بصريـ ً
تنمــي
ـدم المنصــة مـ َّ
أمتــه .تقـ ّ
ـةّ ،
مســتقبل ّ
ُ
تطرح دروس اللغة العربية والفنون
ذوق الطفل وخياله ،إذ
ـرد قصصــي فكاهــي وماتــع،
واألشــغال اليدويــة ضمــن سـ ٍ
يبـ ّ
ـث الســعادة فــي الطفــل المتابــع نفســه ،و ُيرســي قيــم
التســامح والمحبــة والعطــاء واالنتمــاء فيــه.

الفجيرة

سينسي

ســي نســي هــو برنامــج يمكــن دمجــه فــي أي منصــة
تعليميــة؛ مثــل  Zoomو  Webexو  MS Teamsيعطــي
المعلــم تنبيهــات بشــأن حالــة الطــاب ،كمــا يســاعد إدارة
نظامــا لتقييــم
المدرســة ووزارة التربيــة والتعليــم بصفتــه
ً
األداء باســتخدام البيانــات التــي يجمعهــا.

الفجيرة

الفجيرة

بن بوينت

نحــن بــن بوينــت ،نحــاول حــل حالــة االرتيــاب والتوتــر التــي
يواجههــا العديــد مــن األفــراد خــال أزمــة ، 19-COVID
وبخاصــة عنــد مغــادرة منازلهــم لزيــارة المتاجــر الضروريــة.
مــن خــال منصتنــا ،ســيتمكن األفــراد مــن عــرض البيانــات
الحيــة التــي تعكــس عــدد األشــخاص فــي المتاجــر مثــل
محــات الســوبر ماركــت والصيدليــات .بهــذه الطريقــة،
ســيكونون قادريــن علــى تخطيــط رحالتهــم بشــكل أفضــل
ممــا يقلــل مــن التلــوث داخــل المتاجــر األساســية .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،نســاعد أصحــاب المتاجــر فــي تطبيــق اإلجــراءات
االحترازيــة .ســيجري تحقيــق ذلــك باســتخدام خوارزميــة
التعلــم العميــق لحســاب الدخــول والخــروج بدقــة فــي
المتاجــر باســتخدام كاميــرات المراقبــة الموجــودة بالفعــل.
ســنطبق ً
أيضــا الكشــف عــن ارتــداء الكمامــات ،وكذلــك
حــاالت مخالفــات التباعــد االجتماعــي لمســاعدة الشــركات
والحكومــة علــى مكافحــة الوبــاء ،وبخاصــة فــي المنطقــة
العربيــة؛ حيــث يــزور النــاس المتاجــر األساســية بانتظــام.
باســتخدام تقنيتنــا ،يتعــاون كل مــن العمــاء والشــركات،
ويلتزمــون بمســؤولياتهم االجتماعيــة خــال .19-COVID

فايبو آب

فايبــو هــو تطبيــق مجتمعــي علــى الهاتــف يتيــح لالعبــي
كــرة القــدم العثــور علــى مالعــب بأســعار معقولــة وحجزهــا
مــن حولهــم بضغطــة زر واحــدة ،والطريقــة التــي نضمــن
بهــا المواقــع المثلــى هــي مــن خــال الســماح للمــدارس
بتأجيــر مالعــب كــرة القــدم الخاصــة بهــم فــي غيــر ســاعات
العمــل ،والتــي ستســاعدهم ً
أيضــا علــى زيــادة اإليــرادات.
نســمح ً
أيضــا لالعبيــن بتحــدي الفــرق األخــرى مــن داخــل
التطبيــق أثنــاء تتبــع مبارياتهــم الســابقة واحتــال مراتــب
عليا.
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الفجيرة

()CHEF
 ألعابإلكترونية
صحية
لألطفال
للجميع

يتغلغــل تطبيــق  CHEFفــي نفســية األطفــال؛ حيــث يقــع
غالبيــة األطفــال ( 1مــن كل  )10ضحيــة إلدمــان األلعــاب
اإللكترونيــة ،والمعــروف طب ًّيــا باســم «اضطــراب األلعــاب
الرقميــة» .أخبرتنــا كاتيــك مــاراك ،طبيبــة األطفــال النفســية
الشــهيرة ،أنــه مــن المهــم معالجــة اإلدمــان ،ولكــن مــن
المهــم فــي الوقــت نفســه ممارســة األلعــاب اإللكترونيــة
ألنهــا تعــرض األطفــال لمواقــف حياتيــة متنوعــة ،وذلــك
بالتأكيــد -فــي حالــة االعتــدال فــي اللعــب بهــا .قمــتأنــا والدكتــور محمــد عدنــان بعصــف ذهنــي للتفكيــر فــي 5
أيديولوجيــات بنينــا عليهــا تطبيــق  ،CHEFوهــي أيديولوجيــات
لــن توقــف اإلدمــان فحســب ،بــل ســتلهم ً
أيضــا أطفالنــا
أناســا أفضــل (يتمتعــون بقــوة فكريــة ولياقــة
ليكونــوا
ً
بدنيــة) .هــذه البيانــات مدعومــة بنتائــج اســتبيانات ُأجريــت
مــع أوليــاء األمــور الذيــن يعيشــون فــي اإلمــارات.

الفجيرة

إديومانجي

منصــة تتيــح للمعلميــن إرســال التكليفــات لطالبهــم علــى
شــكل ألعــاب يمكــن للطــاب أن يســجلوا دخولهــم إليهــا
باســتخدام شــخصيات تمثيليــة وأســماء فريــدة مــن نوعهــا.
ســيجد الطــاب التكليفــات التــي يطلبهــا المعلمــون مرتبــة
ً
تكليفــا مــا ،حــاز
حســب المســتوى ،وكلمــا أنجــز الطالــب
علــى نقــاط .يســتطيع الطــاب اســتخدام هــذه النقــاط فــي
مزرعــة افتراضيــة يمكنهــم زرع المحاصيــل فيهــا وتحســين
مســتوى مزرعتهــم .هنــاك ً
أيضــا تحديــات يجريهــا شــركاء
اللعــب يتنافــس فيهــا الطــاب للبحــث عــن الكنــز مــن خــال
إنجــاز مهــام معينــة .هــذه المنصــة ستســاعد المعلميــن
علــى التخطيــط للــدرس علــى شــكل لعبــة؛ حيــث ســيكون
علــى الطــاب التركيــز مــع معلميهــم خــال الــدرس حتــى
يتمكنــوا مــن الفــوز فــي اللعبــة وإحــراز النقــاط .ســيكون
لــدى المعلميــن واجهــة تحكــم خاصــة يمكنهــم مــن
خاللهــا اختيــار نمــوذج الــدرس (اللعبــة) ،وعــدد المهــام بــه
والوقــت المخصــص لــه ،كمــا يمكنهــم تحديــد النقــاط التــي
ســيحصل عليهــا الطــاب.

الفجيرة

الفجيرة

الفجيرة

الفجيرة

سايبرينا

التعليم
الرئيسي

منصــة تتيــح للمبدعيــن تكويــن فــرق إبداعيــة ،وتوفــر لهــم
فرصــة نشــر أعمالهــم عليهــا ،وتلقــي الدخــل مــن خــال
اإلعالنــات علــى هــذه المنصــات.
تطبيــق الكترونــي يضــم أفضــل المدرســين علــى مســتوى
العالــم .هنــا نصبــح األكثــر فــي البحــث واالســتخدام،
وســنمتلك كل مــا يتعلــق بمجــال التعليــم .ســنتعاون مــع
معلميــن مهــرة علــى مســتوى عالمــي؛ ليشــتركوا معنــا
فــي تطبيقنــا ،ومــن هنــا ســيبحث الطالــب والمعلــم وولــي
األمــر عــن تطبيقنــا ،ثــم ســتنضم إلينــا جميــع شــركات
التعليــم الكبــرى والمــدارس الدوليــة والجامعــات والمراكــز
المتخصصــة ألصحــاب الهمــم؛ حتــى نصبــح المــكان الــذي
يشــمل كل مــا يتعلــق بالتعليــم؛ مثــل تطبيقــات Talabat
و .Amazon

إنسايت

نبنــي أداة الســتخراج البيانــات مــن شــبكة المعلومــات
( )Web scraperيمكنهــا الوصــول إلــى أي موقــع لتســتخرج
المعلومــات مــن المنشــورات علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،مــع المــرور ً
أيضــا بمصــادر جــرى التحقــق منهــا؛
مثــل منظمــة الصحــة العالميــة ،وحكومــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،ومــا إلــى ذلــك .يجــري تخزيــن جميــع البيانــات
فــي قاعــدة بيانــات تتمكــن مــن عــرض روابــط للمعلومــات
الصحيحــة عــن المنشــورات التــي تحتــوي علــى منشــورات
غيــر صحيحــة .ســنحقق دخـ ًلا مــن أعمالنــا مــن خــال نمــوذج
اشــتراك للمواقــع التــي تســعى إلــى تنفيــذ ميزاتنــا علــى
أنظمتها األساسية؛ لتحمي نفسها من انتشار المعلومات
المضللة.

فايسي بوت

تطبيــق يعتمــد علــى التقاريــر الطبيــة اإللكترونيــة
للمســتخدم .ســيعطي الــذكاء االصطناعــي األولويــة
ـاء
للمريــض فــي أخــذ اللقــاح فــي أقــرب وقــت ممكــن بنـ ً
علــى وجــود أمــراض مزمنــة .عــاوة علــى ذلــك ،ســيتم إنشــاء
جدول زمني مناســب لكل يوم ولكل مركز حول اإلمارات
بأكملها.
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الفجيرة

األمل

تقديــم لعبــة تقيــم الصحــة النفســية للطــاب أثنــاء اللعــب،
ويمكــن أن تســاعد فــي جمــع البيانــات التــي ستســتخدم
فــي مرحلــة الحقــة التخــاذ قــرارات اســتنادا إلــى هــذه
البيانــات .عــاوة علــى ذلــك  ،ســتتيح اللعبــة رقابــة أوليــاء
األمــور؛ حيــث سترســل إخطــارات إلــى أوليــاء األمــور فــي
حــاالت اإلفــراط فــي االســتخدام أو عالمــات عنــف مــن قبــل
الالعب.

الفجيرة

ب-جايمز

منصــة مبنيــة علــى تكنولوجيــا العالمــة البيضــاء white-
 labeling technologyفــي مواقــع العالمــات التجاريــة؛ حيــث
تســاعد علــى بنــاء منصــة تمكــن الالعبيــن مــن اللعــب
والمشــاركة فــي مباريــات والتفاعــل االجتماعــي.

الفجيرة

فريق اإلبداع

الفكــرة عبــارة عــن بــاب افتراضــي لمدرســة ينقــر عليــه
الطالــب فيطلــب منــه تســجيل الدخــول عــن طريــق تســجيل
اســمه وكلمــة المــرور ،يــرى الطــاب أنفســهم كشــخصيات
إلكترونيــة ،ويمكنهــم الوصــول إلــى فصولهــم الدراســية
باســتخدام األســهم الموجــودة فــي أجهزتهــم .بمجــرد
أن ينقــر الطالــب علــى بــاب الفصــل الدراســي الخــاص بــه ،
ســيتم تســجيل حضوره تلقائ ًّيا .يظهر المعلم كشــخصية
كرتونيــة ،ويبــدأ التدريــس باســتخدام لوحــة افتراضيــة.
فــي حالــة وجــود ســؤال ،ينقــر الطالــب علــى رمــز عالمــة
االســتفهام الموجــود علــى طاولــة الدراســة فيتــم االتصــال
بالمــدرس .تظهــر واجبــات المدرســة فــي شــكل رقمــي لــكل
طالــب .كلمــا انجــز الطالــب ،زاد حصولــه علــى نقــاط فــي
نهايــة اليــوم؛ ممــا قــد يمنحــه فرصــة لشــراء أشــياء مــن
المتجــر االفتراضــي للمدرســة؛ بحيــث يتــم تشــجيع الجميــع
علــى جمــع المزيــد مــن النقــاط.

الفجيرة

التعليم
االفتراضي

برنامــج يحــرص أن يتعلــم الطــاب بالفعــل .جعلنــا األمــر
ممتعــا مــن خــال الســماح لهــم باختيــار شــخصيات ،وأيضــا
ً
هنــاك تقييــم يســاعد المعلــم علــى تحديــد مســتوى
الطالب

الفجيرة

الفجيرة

الفجيرة

أنا محتمل

تــم تصميــم هــذا المفهــوم الذكــي؛ لتعزيــز أســلوب حيــاة
صحــي ،والجمــع بيــن الترفيــه والنشــاط البدنــي ،وتحفيــز
الجميــع ليكونــوا أكثــر نشـ ً
ـاطا

سافنت

تطبيق يســاعد األطفال على استكشــاف إبداعهم الدفين
وتحويــل اهتمامهــم مــن األلعــاب االلكترونيــة إلــى هوايــات/
اهتمامــات تتســم أفضــل مــن حيــث اإلنتاجيــة واالبتــكار.
تطبيقنا مخصص ألولياء األمور واألبناء؛ إذ ســيربط التطبيق
بين الطرفين بحيث يكون المســتخدم األساســي هو ولي
ً
تطبيقــا وحــل
األمــر ويراقــب الطفــل .سينشــئ الطفــل
اختبــار ســنتعرف مــن خاللــه علــى اهتمامــات الطفــل ،ثــم
ســنقوم بمالءمــة حســاب الطفــل مــع تلــك النتائــج .علــى
مهتمــا بالرســم والطبــخ،
ســبيل المثــال ،إذا كان الطفــل
ً
ودروســا مجانيــة تشــرح هــذا
ســنوفر لــه مقاطــع فيديــو
ً
النشــاط بتوســع .من شــأن هذه األنشــطة أن تجعل الطفل
يتطــور فــي هــذا المجــال المعيــن ويغــذي هواياتــه الجديــدة؛
حيــث ستســاعده فــي العثــور علــى نمــط صحــي جديــد
فــي حياتــه بخــاف األلعــاب اإللكترونيــة .سيســاعد تطبيقنــا
الطفــل فــي العديــد مــن الجوانــب ،منهــا الصحــة العقليــة
والصحــة البدنيــة والســلوك الصحــي الــذي يلعــب دو ًرا كبيـ ًرا
فــي حيــاة الطفــل ونمــوه .ســنقدم باقــة اشــتراك توفــر
أنشــطة أســبوعية يتفاعــل معهــا الطفــل .كمــا ســنضمن
إضافة األنشطة التي تشمل ك ًّلا من الطفل وأولياء األمور
لتقويــة العالقــات بينهــم.

عنق الهاتف

يصــف مصطلــح  textneckهــؤالء الذيــن يســتخدمون
الهاتــف المحمــول بطريقــة خاطئــة؛ حيــث إن إمالــة الــرأس
لألســفل أثنــاء اســتخدام الهاتــف لســاعات طويلــة تتســبب
فــي العديــد مــن المشــاكل؛ مثــل انــزالق فقــرات العمــود
الفقــري أو تشــنجات فقــرات العنــق .الفكــرة هــي تطبيــق
يستشــعر مــدى ميــل الــرأس لألســفل أثنــاء اســتخدام
الهاتف؛ ليرســل رســالة نصية بعد فترة زمنية معينة تذكر
الشــخص بأنــه يســتخدم هاتفــه بطريقــة خاطئــة .يحتــوي
أيضــا هــذا التطبيــق علــى العديــد مــن المميــزات األخــرى.
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الفجيرة

ألجل
السعادة

تعد الســاعة الذكية طريقة جيدة لتحســين صحة طفلك
الجسدية والعقلية ولها عدة فوائد .كما يمكن تطبيقها
على العديد من المشــاريع التجارية.

دبي

شيلد

شــيلد هــو برنامــج ذكــي يكشــف حــاالت االعتــداء الجنســي
علــى األطفــال باســتخدام مجموعــة مــن اإلشــارات الحيويــة
تجمعهــا الســاعة الذكيــة التــي يلبســها الطفــل .إلــى جانــب
هــذه اإلشــارات ،يســتخدم البرنامــج مستشــعرات ضغــط
مثبتــة بالقــرب مــن األجــزاء الخاصــة مــن جســم الطفــل
فــي حالــة تعرضــه لالنتهــاك .ال يكشــف النظــام االعتــداءات
الجنســية فحســب ،بــل يلتقــط صــو ًرا لمرتكبيهــا بواســطة
كاميــرا خفيــة ،ثــم يرســلها إلــى الهاتــف الذكــي الخــاص
بولــي األمــر وإخطــاره بموقــع الطفــل.

دبي

ذا وان

لعبــة تفاعليــة تضمــن موســوعة مــن المصطلحــات
والكلمــات التقنيــة التــي ُتســتخدم فــي مجــال المعلومــات
واألمــن فــي الفضــاء اإللكترونــي تحــت اســم “درع عجمــان
النــاري للحمايــة مــن جرائــم أمــن المعلومــات واألمــن
اإللكترونــي” .يســتهدف المشــروع فئتيــن مــن المجتمــع ،أال
وهمــا األطفــال والبالغــون ،ويشــمل فــي تصميمــه ثالثــة
أقســام :القســم األول مخصــص لألطفــال والمخاطــر التــي
يواجهونهــا أثنــاء التصفــح علــى اإلنترنــت واســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي وتلقــي رســائل البريــد اإللكترونــي
واللعــب بألعابهــم المفضلــة ،ومــا العوامــل التــي قــد
تعرضهــم ألنــواع مختلفــة مــن التنمــر .الهــدف هــو تثقيــف
األطفــال ورفــع وعيهــم بالمخاطــر التــي تحيــط بهــم،
وكذلــك تعليمهــم كيفيــة التعامــل مــع هــذه المخاطــر من
خــال مســتويات اللعبــة المختلفــة .القســم الثانــي يتعلــق
بفئــة البالغيــن مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع ،وســيكون
أكثــر تركيـ ًزا علــى جرائــم الهندســة االجتماعيــة واالحتيــال
اإللكترونــي؛ حيــث جــرى تصنيــف اختــراق العقــل البشــري
ً
حدوثــا علــى مــر الســنين ،حتــى
والمشــاعر علــى أنــه األكثــر
إنــه شــائع أكثــر مــن أجهــزة القرصنــة بأنواعهــا المختلفــة.
ســيكون القســم الثالــث عبــارة عــن موســوعة تتضمــن
تعريفــات ومصطلحــات فــي مجــال أمــن المعلومــات،
وقاعــدة بيانــات تتضمــن معلومــات متنوعــة حــول قواعــد
وأساســيات األمــن بمــا فــي ذلــك الرســوم التوضيحيــة
المبسطة.

دبي

الفريق
الرقمي

كاميــرا حراريــة متصلــة بنظــام مطــار دبــي مــع تطبيــق
بمعاييــر محــددة مصممــة للتنبــؤ بالحــوادث مــن خــال
المراقبــة فــي الوقــت الفعلــي عبــر الكاميــرا الحراريــة التــي
تســجل البيانــات.
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دبي

أ.خ.س

نســتخدم الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز نشــاط األطفــال
وضمــان خصوصيتهــم فــي الوقــت نفســه .يعتمــد الحــل
علــى تطبيــق الــذكاء االصطناعــي الــذي يتعــرف علــى
مواهــب األطفــال واهتماماتهــم؛ حيــث يعــرض باســتمرار
نمــاذج تطــور ومقاطــع فيديــو ومواقــع تعليميــة.

دبي

المختبر
االفتراضي

تطبيــق ننشــئ فيــه معمـ ًلا افتراض ًّيــا تعاون ًّيــا بيــن الطــاب،
يتفاعــل الطالــب باســتخدام أحــد األجهــزة اإللكترونيــة
كالكمبيوتــر المحمــول أو الجــوال أو جهــاز التابلــت.
باســتخدام األجهــزة المســاعدة ،يجــري الطــاب التجربــة
فــي معمــل افتراضــي مــع زمالئهــم فــي فصــل دراســي
افتراضــي.

دبي

سمارت الب

تطويــر تطبيــق يمكــن للطــاب مــن خاللــه االطــاع علــى
تســجيالت المحاضــرات والمشــاركة فــي محــاكاة لمختبــر
علمــي افتراضــي.

دبي

ماي إيمرتس
آب

تطبيــق يســمح لــك بتخزيــن جميــع بطاقاتــك علــى هاتفــك
المحمــول ،ســواء كانــت مفاتيــح غرفتــك أم بطاقــة الصالــة
الرياضيــة أم بطاقــة االئتمــان أم حتــى رخصــة القيــادة.
يتمتــع التطبيــق كذلــك بميــزات رائعــة أخــرى؛ مثــل إتاحــة
التخزيــن الرقمــي للمســتخدمين ،وضبــط الدفــع التلقائــي
لفواتيــر المرافق/الجــوال والغرامــات ،وتجديــد االشــتراكات.
يخــزن التطبيــق ً
أيضــا ملفــات التعريــف االجتماعيــة الخاصــة
بــك باإلضافــة إلــى ســيرتك الذاتيــة فــي شــكل رمــوز QR
يمكــن مشــاركتها بكبســة زر واحــدة داخــل دائرتــك
االجتماعيــة والتجاريــة .ليــس هــذا فحســب ،بــل إن التطبيــق
يتتبــع المدفوعــات وينشــئ تقريــر مصاريــف شــهر ًّيا ُيعلــم
المســتخدم بإنفاقــه ويســاعده علــى إدارتــه بشــكل أفضــل،
وذلــك بمجــرد حــدوث معاملــة علــى أي مــن بطاقاتــه.

دبي

دبي

دبي

دبي

اف_وان

أمان ابطال

الفا كود

كويكتراك

“تطبيق يســاعد فريق الصحة والســامة على الوصول إلى
الموقــع الــذي حدثــت فيــه حالــة الطــوارئ الطبيــة عــن طريــق
تثبيت عدد من أجهزة  BEACON. BEACONهو جهاز صغير
يعمــل كجهــاز  GPSداخــل المنشــآت والمبانــي الكبيــرة مثــل
المطارات ومراكز التسوق”.
إن أي مطــار بحجــم مطــارات دبــي ال مفــر مــن أن يكــون
ً
محفوفــا بالمخاطــر التــي يجــب تقييمهــا والتخفيــف مــن
حدتهــا فــي كل مــكان لتوفيــر تجربــة آمنــة للموظفيــن
والــركاب علــى حــد ســواء .إن تحديــد المخاطــر فــي
الوقــت الفعلــي واســتخدام تلــك البيانــات فــي النمذجــة
التنبؤيــة للحــوادث فــي المطــار علــى وجــه الخصــوص ال
تــزال تحديــات يتعيــن علينــا مواجهتهــا .يتمثــل حلنــا فــي
إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة مراقبــة المخاطــر مــن المبــادئ
األولــى واســتخدام أحــدث التقنيــات لحــل هــذه المشــكلة
فــي مطــارات دبــي.
تقــوم الفكــرة علــى تثبيــت نقــاط التقــاء  nodesتغطــي
مطــار دبــي بالكامــل ،فعندمــا يتصــل الشــخص بمركــز
الطــوارئ ،ســيجري الكشــف عــن اإلشــارة مــن قبــل أقــرب
نقطة التقاء ،وس ُيعرض للمسعفين موقع الحالة الطارئة
بالضبــط مــن خــال الواجهــة الرســومية.
تتمثــل فكرتنــا فــي اســتخدام تقنيــة المالحــة عبــر نظــام
تحديــد المواقــع العالمــي ( )GPSللعثــور علــى أســرع طريــق
إلــى موقــع داخــل مبنــى .الهــدف هــو إنشــاء بنيــة تحتيــة
لنظــام تحديــد المواقــع الداخلــي ( )IPSوتطبيــق يســاعد
مؤسســة دبــي لإلســعاف فــي العثــور علــى الموقــع الدقيــق
الــذي حدثــت فيــه حالــة الطــوارئ الطبيــة ،باإلضافــة إلــى
مســاعدة مطــارات دبــي فــي العثــور علــى أســرع طريقــة
للوصــل إلــى هــذا الموقــع .وهــذا يســاعد فــي تقليــل وقــت
اســتجابة المســعفين بشــكل كبيــر ويحســن فــرص إنقــاذ
الناس.
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دبي

االستعداد
للخمسين

تطبيــق يســهل علــى أفــراد المجتمــع البحــث عــن األماكــن
الســياحية مــن خــال التطبيــق.

دبي

سندك

جميع منصات التداول التجاري محفوفة بالمخاطر ،وتوفر
منصاتنــا تأمي ًنــا يوفــر للتاجــر األمــن والســامة عنــد إجــراء
الصفقــات التجارية.

دبي

سفر مول

خلفــت متطلبــات الحجــر الصحــي وغيــره مــن العوائــق
عــددا كبيــ ًرا مــن الــركاب الذيــن يعانــون مــن انخفــاض
ً
مواردهــم الماليــة وعجزهــم عــن الوصــول إلــى احتياجــات
الســفر .يهــدف «ســفر مــول» إلــى مســاعدة األفــراد علــى
تمويــل ســفرهم بمــا فيهــم الســكان غيــر المتعامليــن
مــع البنــوك .تعتمــد خطتنــا للنمــو علــى إنشــاء شــركاء
ســفر يمكنهــم اســتخدام خدمتنــا كبوابــة دفــع علــى
مواقعهــم اإللكترونيــة .يهــدف «ســفر مــول» إلــى
توســيع هــذه الخدمــات لتشــمل وكاالت الســفر الصغيــرة
والمتوســطة لتخفيــف احتياجاتهــا الماليــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن التمويــل باســتخدام طريقــة النظيــر للنظيــر
ّ
ويمكــن النظــراء مــن مشــاركة األربــاح
 P2Pيــوزع المخاطــر،
بطريقــة حــال.

الملحق الرابع :الفرق المشاركة والتوجيه والتحكيم
أوال -:الفرق المشاركة
اإلمارة

عدد
التحديات

عدد الفرق
المشاركة

عدد المشاركين
ذكور

إناث

أبوظبي

7

24

16

20

الشارقة،
عجمان

11

51

27

41

أم القيوين،
رأس الخيمة

11

47

63

38

الفجيرة

8

57

20

38

دبي

11

47

22

23

اإلجمالي

48

226

148

160

ثانيا -:الموجهين
61

عدد الموجهين
أرقام و أسماء الجهات المشاركة بأعضاء من الموجهين
نوع المشاركة

العدد

الجهات الحكومية

22

أسماء الجهات
•وزارة الموارد البشرية والتوطين
•هيئة أبوظبي الرقمية
•وزارة العدل

38

نوع المشاركة

العدد

الجهات الحكومية

22

•الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية

أسماء الجهات
•دائرة عجمان الرقمية

الجهات الحكومية

22

•وزارة الخارجية والتعاون الدولي

•مركز الشباب  -رأس الخيمة

•المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء

•جامعة اإلمارات العربية المتحدة

•وزارة الثقافة والشباب

•جامعة عجمان

•هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة
الرقمية
•مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

•حكومة الفجيرة  -الدائرة المالية

•جامعة أم القيوين
الجامعات

7

•جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

•وزارة الطاقة والبنية التحتية

•جامعة زايد

•وزارة البيئة والتغير المناخي

•جامعة دبي

•حكومة الفجيرة اإللكترونية

•جامعة الشارقة
•شركة هير تكنولوجيز

•شرطة دبي

•شركة جوجل

•وزارة الداخلية

•شركة أمازون إيه دبليو إس

•دائرة الموارد البشرية  -حكومة رأس
الخيمة
•هيئة رأس الخيمة للمواصالت
•مطارات دبي
•دائرة التنمية السياحية بعجمان
•هيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائية

الشركات الخاصة

8

•شركة نون
•شركة اتصاالت
•شركة أوراكل
•شركة ساب
•شركة مايكروسوفت
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ثالثا -:التحكيم

اإلمارة

عدد
لجان
التحكيم

أبوظبي

لجنة
تحكيم
واحدة

الشارقة،
عجمان

لجنة
تحكيم
واحدة

أم
القيوين،
رأس
الخيمة

لجنة
تحكيم
واحدة

 .1أيمن إبراهيم

 .1رئيس لجنة التحكيم

 .2مريم إبراهيم

 .2وزارة الموارد البشرية والتوطين

أسماء المحكمين

الجهة

 .1أيمن إبراهيم

 .1رئيس لجنة التحكيم

 .2محمد عبد اهلل
المدحاني

 .2هيئة أبوظبي الرقمية

 .5شذا الديسي

 .3وزارة الموارد البشرية والتوطين

 .1أيمن إبراهيم

 .3أحمد الكيتوب
 .4محمد عثمان بلوله
 .5روبي إبراهيم
 .6لوك مسجروف

الفجيرة

 .6شركة إيدج

لجنة
تحكيم
واحدة

 .7شركة إيدج

 .7إنريكو دنيلي
 .1أيمن إبراهيم

 .1رئيس لجنة التحكيم

 .2عصام متولي

 .2شركة AiConsult

 .3عمر المنصوري

 .3وزارة الموارد البشرية والتوطين

 .4عمران الشامسي

 .4الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية

 .5أشرف العمايرة
 .6لوك مسجروف
 .7علي عيسى العلي

 .4عبد اهلل النجا
األمين

 .4جامعة العلوم والتقنية في
الفجيرة
 .5صندوق محمد بن راشد لالبتكار
 .1رئيس لجنة التحكيم

 .2عصام متولي

 .4جامعة عجمان
 .5صندوق محمد بن راشد لالبتكار

 .3هبة الفالسي

 .3عجمان إكس

لجنة
تحكيم
واحدة

دبي

 .3إسماعيل بالهوش

 .2شركة AiConsult
 .3وزارة الموارد البشرية والتوطين

 .4هيثم محمد
المسيري

 .4جامعة العلوم والتقنية في
الفجيرة

 .5إنريكو دنيلي

 .5شركة إيدج

 .1أيمن إبراهيم

 .1رئيس لجنة التحكيم

 .2عواطف راشد
السويدي

 .2شرطة دبي

 .3محمد محمود
الحاج
 .4ليلى المازمي

 .3شرطة دبي
 .4مطارات دبي
 .5شركة إيدج

 .5الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية

 .5لوك مسجروف

 .6جامعة الفجيرة

 .6شركة إيدج

 .6باسم مختار

 .7وزارة الموارد البشرية والتوطين

.7صندوق محمد بن راشد لالبتكار

 .7نهلة فضهالني
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الملحق الخامس :شركاء هاكاثون اإلمارات
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