 الدولية للفكر الشرطىIPSA جائزة
(IPSA) International Award For Police Thought
2019

About the Award
IPSA International Awards For
Police Sciences are designed to
include three main categories:

الفئات الثالث تعمل على
تعزيز ثقافة الجودة والتميز
.في العمل األمني
The three categories
work on promoting the
culture of excellence
and quality in Policing.

التعريف بالجائزة
 الدوليمممة للفكمممرIPSA تمممم تصمممميم جممموائز
: فئات رئيسية تشمل3 الشرطى لتتضمن
.) ممارسات ومبادرات الشرطة والعالقات المجتمعية1(
(1) Police practices,
relationships

initiatives

and

community

.) بحوث الشرطة وتأصيل وتطوير العلوم الشرطية2(
(2) Police research, and Foundation, developing of
Police Sciences

. ) االبتكار واالبداع في العمل الشرطي3(
(3) Innovation and creativity in Policing.

. ) مبادرات وممارسات الشرطة والمجتم1(
(1) Police practices, initiatives and community relationships.

The first category: the
award focuses on giving
special importance
for
police
practices
or
initiatives and how it affects
society, thus, it is necessary
that police services shall
meet Community needs
and
exceed
their
expectations.

تركمز الجمائزة فمي فئتاما األولممى
علمممممى أيمممممالص ميمممممة اصمممممة
لممارسات و مبادرات الشرطة
وكيفيممة تأثير مما علممى المجتم م
وبالتالي ضرورة تقديم الشرطة
ل ممممممممدمات تلبممممممممي احتياجممممممممات
.المجتم وتفوق توقعاتام

.معايير جائزة مبادرات الشرطة والعالقات المجتمعية
Criteria for the Award of Police practices, initiatives and community relationships.

score الدرجة

Criteria المعيار

25

الدراسة والت طيط والبيان والتحليل
Study, planning, statement and analysis

25

مناجية التطبيق
Application methodology

25

تأثيرات ونتائج على المجتم
Effects and impacts on society

25

التقييم والتحسين المستمر
Evaluation and continuous improvement

%100

أجمالي درجات المعايير
Total score

.) بحوث الشرطة وتأصيل وتطوير العلوم الشرطية2(
(2) Police research and Foundation, and developing of
Sciences.

Second category: the
award focuses on the
efforts
of
police
research
in
consolidating
and
developing
police
science, both in its
theoretical
and
applied aspect.

Police

بينما تركز الجائزة في
فئتاا الثانية على جاود
البحوث الشرطية في
تأصيل وتطوير العلم
الشرطي سواص في جانبة
.النظرى او التطبيقى

.معايير جائزة بحوث الشرطة وتأصيل وتطوير العلوم الشرطية
Criteria for the Award of Police research, and Foundation, developing of Police Sciences.

score الدرجة
25

Criteria المعيار
المناجية و دوات البحث العلمي
Methodology and scientific research tools

25

األمانة العلمية ودقة التوثيق
Scientific Secretariat and accuracy of documentation

25

دقة عرض النتائج وتفسير ا
The accuracy of displaying and interpreting the results

25
100

القيمة العلمية للبحث
Scientific value of research
Total scores أجمالي الدرجات

( )3االبداع واالبتكار في العمل الشرطي.
(3) Innovation and creativity in Policing.

بينما تركز الجمائزة فمي فئتاما
األ يممممرة علممممى االبتكممممار فممممي
المجمممممال الشمممممرطي ويشممممممل
االبتكار في فرعيين رئيسميين
األول االبتكمممممار فمممممي المجمممممال
التقنمممي والثممماني االبمممداع فمممي
المجال اإلداري.

Third category: the award
focuses on innovation in
the police field. The
innovation includes two
main branches; the first is
the
innovation
in
Technical field, while the
second is the innovation
in
the
field
of
administration.

معايير جائزة االبداع واالبتكار في المجال الشرطي
Award Criteria of innovation and creativity in Policing

score الدرجة

Criteria المعايير

25

اصالة الفكرة وتميز ا
The originality and distinction of the idea

25

معدل االرتباط بالعمل الشرطي
Engagement rate in police service

25

األ مية والتأثير
Importance and impact

25

التحسين المستمر لبيئة العمل الشرطي
Continuous improvement of the police service environment

100

Total scores أجمالي الدرجات

Applications التقديم للجائزة
•

•
•

•
•

All entries for the award is from July 1st, 2018 until 15
January 2019, and will be sent to judges from 1
February to 15 March 2019 for review, evaluation
and scoring. The results shall be sent to IPSA board
of directors for approval prior to awarding.
Applications shall be sent to the e-mail address
ipsa-police@outlook.com or info@ipsa-police.org
The applications shall be submitted in English with
the original language of the applicant and consists
of 12 pages to display the criteria with 2 pages for
each criterion with a total of 8 pages for content
presentation (2400 words) and 4 pages for
attachments.
The application shall be accompanied by
participation document.
Participation fees in each category are USD 2000 for
participating bodies or 1000 for individual
participant. The fees includes partaking in the
award ceremony.

م2018  يوليو1 تقبل المشاركات في الجائزة من
1  وترسل للتحكيم من،م2019  من يناير15 وحتى
 حيث ترسل النتائج،م2019  مارس15 فبراير الى
. لالعتمادIPSA الناائية الى مجلس أدارة
ترسل المشاركات الى العنوان االلكترونى
 او الى العنوانInfo@ipsa-police.org
ipsa-police@outlook.com االلكترونى
طلب التشريح يقدم باللغة اإلنجليزية م اللغة
 صفحات لعرض12 االصلية للمتقدم ومكون من
8  صفحة لكل معيار باجمالى2 المعايير بواق
4 كلمة) و2400( صفحات لعرض المحتوى
.صفحات للمرفقات
.يرفق بالطلب وثيقة المشاركة
 دوالر مريكى2000 رسوم االشتراك في كل فئة
 للمشاركين االفراد1000 للجاات المشاركة او
.وتشمل رسوم االشتراك والمشاركة في حفل الجائزة

وثيقة المشاركة Registration Form
الموضوع
الفئة المشارك فياا في الجائزة:
عنوان المشاركة:
اللقب واالسم كامال:
البريد االلكترونى:
رقم الااتف م كود الدولة:
الجاة المشارك مناا:
اشتراك فردى:
العنوان تفصيال:

البيانات Data
))..........( )3( )..........( )2( )..........( (1

Theme
Participant category:
Entry title:
Title and full name:
E-mail:
Phone number with country code:
Participant from:
Individual participation:
Detailed address:

إيداع رسوم االشتراك في حساب الجائزة
Below the bank details to submit the entry fees:

Account name :

International Police Sciences Association, IPSA

Bank Name:

Wells Fargo Bank, Na

Bank Address:

420 Montgomery, San Francisco, CA 94104 USA

Checking
Number:

5766458839

Account

Swift code:

WFBIUS6S

Routing no:

121000248

Evaluation process

عملية التقييم

 ممن1  محكممين (يمتم ا تيمار محكمم ممن كمل منطقمة جغرافيمة في تمار5 تتكون لجنة التحكميم ممن
 مممن افريقيمما) وال ممامس يممتم ا تيممارب مممن قبممل األرب م1 مممن اسمميا و1 مممن اوروبمما و1مريكمما و
. بتعيين المحكم ال امسIPSA محكمين وفي حالة عدم االتفاق تقوم
• The award committee consists of 5 panel of
judges (each judge shall be selected from
different geographic region (1 from America, 1
from Europe, 1 from Asia and 1 from Africa), and
the fifth judge will unanimously selected by the 4
judges. In case of disagreement in selecting the
5th judge, the IPSA executive committee will
appoint.

Evaluation process
The evaluation steps go through the
following:
1. Independent evaluation of each
judge
2. Compiling and examining each
candidate's reports and calculating
the average rating
3. Present to the arbitration committee
the results of the evaluation to take
the final decision.
4. Sending the result to the board at
IPSA to be approved.

عملية التقييم
:تمر مراحل التقييم بما يلي
. تقييم مستقل لكل مقيم.1
 تجميممم وفحممما التقمممارير ال اصمممة.2
بكممممل مترشممممح واحتسمممماب متوسممممط
. التقييم
 عرض على لجنمة التحكميم مجتمعمة.3
.لنتائج التقييم أل ذ الر ي الناائي
 أرسممال النتيجممة ألممى مجلممس اإلدارة.4
. العتماد اIPSA في

اعالن الفائزين
Announcement of the Winners
.يتم اعالن النتائج في حفل يقام لتوزي الجوائز
يقدم المرشحون الثالث للجائزة عرضا موجزا عن مشروعاتام مام
.الحضور في ورشة العمل التي تصاحب اعالن الجوائز
.يسلم البحث الفائز جائزة تقديرية
• The results shall be announced at an awards
ceremony.
• The three candidates shall submit a brief presentation
of their projects before the audience in the workshop
that accompanying the announcement of awards.
• The winning research will receive Award of
Recognition.

الفائزون
في
الدورة األولى 2014م
لوس انجلوس ،كاليفورنيا
الواليات المتحدة االمريكية

Winners of the 2014
International Award held at
Los Angeles, California, USA

فاعليات حفل توزيع جائزة  IPSAالدولية للفكر الشرطى
األربعاء  17ابريل 2019م
Events of the (IPSA) International Award For Police Thought
Wednesday, April 17, 2019

الساعة  10:30صباحا
كلمة راعى الفاعلية
Event sponsor speech

الساعة  10:45صباحا
فيلم تسجيلى عن الجائزة

الساعة  10صباحا
افتتاح الفاعلية بكلمة ترحبية للمشاركين
Opening the event with a
welcoming speech to the
participants

الساعة  11صباحا
كلمة رئيس لجنة التحكيم

الساعة  9صباحا
الحضور والتسجيل
Attendance and Registration

الساعة  10:15صباحا
كلمة رئيس المنظمة الدولية للعلوم الشرطية

Speech of Chairman of arbitration
committee

Speech of IPSA president

اعالن الفائز بالجائزة

الساعة  11:15صباحا
عرض تقديمى للمرشحون الثالث

الساعة  12ظارا
استراحة

Announcement of the winners

Presentation of the three candidates

Break

Documentary film about the prize

الساعة  12:30ظارا

المنظمة الدولية للعلوم الشرطية
"نحو تميز وجودة االداء الشرطى"

International Police Sciences Association IPSA
”“Towards Attainment of Quality & Excellence in Policing



المنظمة الدوليمة للعلموم الشمرطية مي منظممة يمر
ربحية مسجلة بوالية نيوجرسى بالواليمات المتحمدة
االمريكيممة بتمماريت اكتمموبر  2013ضمممن المنظمممات
العلمية التى ال تادف المى المربح و مى و مى ضممن
المنظمات المعفاب من الضرائب االتحادية االمريكيمة
و ت ضم للكممود االمريكممى للمنظمممات Section
501 (c) (3) Federal ID# 46 3909969وتشممممل فمممروع المنطممممة كمممل ممممن
الواليات المتحدة االمريكية واوربا واسيا وافريقيا.

International
Police
Science
Association (IPSA) is a non-profit
organization, exempt from federal
Income Tax section 501(c)(3) of the
Internal Revenue Code registered in
USA. Federal ID# 46-3909969. The
branches include the United States,
Europe, Asia and Africa.

وللمزيد عن المنظمة يمكن الرجوع الى موقعها على شبكة االنترنت for more information www.ipsa-police.org

المنظمة الدولية للعلوم الشرطية
""نحو تميز وجودة االداء الشرطى

International Police Sciences Association IPSA
“Towards Attainment of Quality & Excellence in Policing”

(IPSA) works on understanding the quality
and excellence in policing worldwide
through the following:
1. Security
knowledge
management
through foundation and promotion of
police sciences.
2. Sharing knowledge and experience
through conferences, symposia and
training.
3. Improvement of police performance
through
ISO
certification
for
distinguished security agencies and
through the World Internal Security and
Police Index (WISPI). www.wispindex.org

تعممممل المنظممممة الدوليمممة للعلممموم الشمممرطية علمممى تحقيمممق الجمممودة
والتميز في العممل الشمرطي علمى مسمتوى العمالم وذلمك ممن مالل
: ثالث برامج رئيسية
 أدارة المعرفة األمنية من الل تأصيل:• البرنامج االول
.وتطوير العلوم الشرطية

 مشاركة المعارف وال برات من الل:البرنامج الثانى
.المؤتمرات والندوات والتدريب

•

• تطوير األداص األمنمي للشمرطة ممن مالل ممنح شماادات
االيممممزو للمؤسسممممات االمنيممممة المتميممممزة ومممممن ممممالل
. (WISPI)المقياس المدولي للشمرطة واالممن المدا لي
www.Wispindex.org. وللمزيد

For more information

لمزيد من المعلومات

20613 Amanda Oak Court
Land O Lakes
34638 Florida USA
USA: +1 813 336 9938
Egypt: + 20 1550513308
UAE: + 971 4811062
+971 50176 2810
Contact :
Mrs. Michele Bolisay
IPSA Manager

Prof. Mamdooh A. Abdelmottlep
Executive Chairman
International Police Science
Association (IPSA)

 الدولية للفكر الشرطىIPSA مرحبا بكم في جائزة
Welcome to (IPSA) International Award For Police Thought

