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تواصل
معنا 

الخدمات  التي  يقدمها   المركز
     ١- إســتقـبال األفكار اإلبتكارية  و التطويــريـة  و تـقيـيـمها و إحتـضان  

   ٢- عـــقـد  الدورات  وورش العـمل التـدريبية  حول مـفاهيـم ثقافة اإلبداع  و اإلبتكــار

٣-  توفير قاعات تدريبية داخل المركز و بواقع ثالث قاعات  تحجز  الكترونياً 

 إن مديرية  األمن العام أثبتت كفاءة عالية ومقدرة مميزة على التفوق في جميع
 المجاالت ، ومركز اإلبتكار و التطوير هو  نتيجة  تراكم جهود طويلة عبر السنين 

 وصوًال لإلبداع و تحفيز المرتبات و المواطنين لتقديم كل ما هو جديد في مجال

 العمل االمني و الشرطي ،وصوًال  ألعلى درجات الحرفية و المهنية في خدمة

الوطن و المواطن

 وبهدف  تحفيز اصحاب االفكار االبتكارية و االبداعية تقوم  مديرية االمن العام

 بموجب تعليمات خصصت لهذه الغايةبمنح الفائزين  دروع  و شهادات تقدير  و

     حوافز
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مفاهيم  االبتكار  و التطوير
 االبداع

اال بتكار

الها كاثون

المخيم  التدريبي

تـوليـد افـكـار جديـدة او مطـورة لمنتجـات او خدمات او عمليات او انظمة
او تعامالت مجتمعية

انظمة و تفاعالت مجتمعية
التــرجـمة العمليـة لالفـكار االبـداعية الى منتجــات و خـدمــات و عمليــات و

فعالية تضم نخبة من اصحاب االفكار االبتكارية و االبداعية يتشاركون

لخلق او تجويد الخدمات بشكل عام

ما لية

االنسب منها

افــكــارهـمضمن بيئة تنافسية 

فيـمـا  بـيـنـهـم  باالهــتمامـات  و الـمـهــارات  و تـبــــادل  الخـبـــــــرات ضــمــن
بـيـئـة تنافسية  لحل مشكلة ما او خلق او تجويد خدمة جديدة

فعالية تضم نخبة من اصحاب االفكار االبتكارية و االبــداعية يتم
  من خاللـها اخضـاعـهـم لبــرنــامج تــدريــبي  لصـقـل مـهاراتهم  فـي ادارة

  تـشجيع  االبداع  و تبادل االفكار  وزيادة المعرفة العامةثقافة  االبتكار المؤسسي:
بتقنيات العمل و التطور العلمي والعمليات والخدمات المقدمة

مديرية  االمن العام

psdih@psd.gov.jo

196-692150

0770998917



تواصل
معنا 

مديرية  االمن العام

psdih@psd.gov.jo

  تــشجـيع  األفــكار   و تهـيـئـة اإلبــتــكــارات الـــــواعـدة وتحـــوليـها  لمـــخرجـات  عملية  و       
 اإلرتقاء بالخدمة  األمنية  المقدمة سعيًا   لخلق جيل يؤمن  بثقافة  التميز  و  اإلبداع

 انطالقًا من رؤى جاللة القائد االعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله

 و رعاه لدعم االبداع و االبتكار و اصحاب االفكار الخالقة ، جاءت  الرعاية الملكية

 السامية بافتتاح مركز اإلبتكار و التطوير في مديرية األمن العام بتاريخ ٢٣ شباط

 ٢٠٢٠م،ليكون مركزًا   متخصصًا في  احتضان األفكار اإلبداعية واإلبتكارية المستمدة

 من التـحـليـل األمـني و الشراكـة مع المجتـمع المحـلي    وصوًال إلى التطبيق األمثل

 و األنسب منها وتعزيز  ثقافة االبداع و االبتكار  لدى المرتبات  وبما  يسهم في تعزيز

 المنظومة  األمنية  و تجويد الخدمات  المقدمة

 ومن هذا  المنظور فقد تم البدء بتفعيل  مبدأ  التشاركية ما بين القطاع العام و 

 الخاص ومديرية األمن العام ، الستقطاب وجمع وتطبيق األفكار اإلبداعية و

التطويرية  للوصول إلى السمو  في  الخدمات المقدمة  لمتلقي  الخدمة

  حيث تأتي اإلجراءات  التي يقوم بها  المركز   في بلورة األفكار  اإلبداعية  و اإلبتكارية

 لتحقيق الواجبات بتميز  و  أداء  عاٍل  و التي تعتبر من أهم أهداف اإلستراتيجية

 لمديرية االمن العام والمتمثلة في التشاركية  مع كافة القطاعات الستقطاب

 المواطنين لتحقيق معادلة الشراكة  في العملية  األمنية  و تقديم  الخدمة الفضلى

  للمجتمع المحلي و االعتماد على األشخاص الذين يملكون  أفكار  إبداعية وتطويرية

من داخل الجهاز  و خـــارجه  و تنـفيـذ  ها على أرض الواقع

األفكار اإلبتكارية
و التطويرية 

خدمات العاملين
و المتقاعدين

 موقع مديرية
األمن العام

psd@psd.gov.jo
OR

إلرسال
فكرة 
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القيم   الجوهرية

الرسالة

الرؤية
مركز  متميز  ورائد في تبني ودعم   األفكار االبتكاريه والتطويرية و نموذجا  يحتذى

 به على كافة المستويات الوطنية واالقليمية  
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2
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 بنـاء شـراكـات  بين   مديرية االمن العام
و مختلف  مؤسسات القطاع  العام والخاص

سرعة التنسيق و كفـاءة  اإلجراءات لتجويد
وتحسين الخدمات االمنية

استقطاب  األفكار  اإلبتكارية و التطويرية 

 تــذليــل  الصـــعـوبات  وهندسة   االجـراءات 

 األهداف

ا لتميز
 العدالة و 

ا لمصداقية

الكفاءة و 

الفعالية 
التحفيز 

 ا لعمل

ا لجماعي
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196-692150

0770998917


