أبوظبي في  13مايو  /وام ( /مختصر) شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية متمثلة في مركز االبتكار وجامعة خليفة بشأن التعاون
المستقبلي في مجال االبتكار تحقيقا ً لرؤية الحكومة في ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وتم توقيع المذكرة في مقر جامعة خليفة من قبل الفريق سيف عبد هللا الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعن الجامعة
الدكتور عارف الحمادي مدير الجامعة بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس هيئة الصحة في أبوظبي والعقيد
محمد حميد دلموج الظاهري مدير عام االستراتيجية وتطوير األداء بوزارة الداخلية والدكتور تود الرسون رئيس
الجامعة والدكتور محمد المعال نائب الرئيس األول للبحوث والدراسات العليا في الجامعة وعدد من ضباط الوزارة
واألساتذة ومدراء المراكز البحثية.
وتعزز مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية و"جامعة خليفة" التعاون المستقبلي في تبادل المعرفة والخبرات واالطالع
على الممارسات المطبقة ونتائج الزيارات والمقارنات التي تمت من قبل كل طرف في مجال االبتكار والمشاركة في
ورش العمل والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الخاصة باالبتكار والتي تسهم في تحقيق أهداف الجهتين في جميع
المجاالت.
وتركز المذكرة على توفير الدعم الالزم من حيث الخبرات وفرق العمل المتخصصة واإلمكانيات الموجودة لدى
الطرفين لتسجيل براءات االختراع الدولية عن طريق قسم نقل التكنولوجيا في الجامعة والذي سيوفر الدعم التقني
والمعرفي في مجال تسجيل براءات االختراع كون الجامعة تتميز بهذا المجال من حيث التواصل المستمر مع
المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
واتفق الطرفان على توفير الدعم الالزم في ما يخص المشاركة في تقديم وتطبيق األفكار والمشاريع االبتكارية عن
طريق احتضان األفكار االبتكارية في حاضنة المشاريع التابعة لجامعة خليفة والتي تسهم في الربط بين مخرجات
األفكار االبتكارية التكنولوجية مع مجال األعمال واطالق مشاريع تجارية ناجحة واالستفادة من مختبرات االبتكار
لدى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث واإلمكانيات الموجودة لدى الطرفين لتطوير وتطبيق األفكار
االبتكارية والترويج المشترك للفعاليات الخاصة بكل جهة والتعاون لضمان دعوة المهتمين المتخصصين لحضور
المؤتمرات والمحاضرات وغيرها من الفعاليات االبتكارية.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير جامعة خليفة أننا نتشرف بزيارة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حيث
تعبر هذه الزيارة وتوقيع مذكرة التفاهم عن اهتمام ومتابعة قيادتنا الرشيدة بمجاالت البحوث والتعليم العالي وأهمية
الدور الذي تلعبه جامعة خليفة في دعم االبتكار حيث تؤسس لشراكة استراتيجية مع مركز وزارة الداخلية لالبتكار
ليضاف إلى سلسلة مراكز االبتكار األخرى التي تم اإلعالن عنها سابقا ً والشراكات التي تلعب فيها الجامعة دوراً
محورياً.
وثمن لقاء سموه بالطلبة والتعرف مباشرة إلى مستوى البحوث واالبتكار الذي يقوم به الطلبة سواء كجزء من
دراساتهم الجامعية على صعيد برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو كجزء من عملهم كباحثين في أحد
المراكز البحثية المتعددة في الجامعة.
وأضاف أننا نسعى في جامعة خليفة لتحقيق النجاح في هذه الشراكة االستراتيجية ونتطلع إلى المزيد من العمل
المشترك بين الجامعة والجهات الحكومية المختلفة.
واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اثناء جولته في جامعة
خليفة على المراكز البحثية والمختبرات في مجاالت الطيران والفضاء والهندسة الطبية الحيوية والهندسة النووية
وهندسة االتصاالت والهندسة االلكترونية والروبوتات.
واستمع سموه لطلبة الجامعة أثناء تقديمهم عرضا ً حول مشاريعهم البحثية التي تخدم المجاالت المجتمعية والطبية
واألمنية والتكنولوجية.

