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 العربية املتحدة نبذة عن جامعة اإلمارات

بقرار من املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه، وتطمح إلى أن  1976تأسست جامعة اإلمارات العربية املتحدة في عام 

لجامعية وبرامج وكونها الجامعة الرائدة في اإلمارات العربية املتحدة، فإنها توفر مجموعة متنوعة من برامج الدراسات ا تكون جامعة بحثية شاملة.

الزراعة والطب كليات، هي: اإلدارة واالقتصاد، والتربية، والهندسة،  9الدراسات العليا املعتمدة وذات الجودة العالية، حيث تتوزع هذه البرامج على 

توائها على نخبة متميزة من أعضاء ، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، وتقنية املعلومات، والقانون، والطب والعلوم الصحية، والعلوم. وباحالبيطري 

ال  هيئة التدريس الدوليين، وحرم جامعي جديد ومتطور، ومجموعة كاملة من الخدمات التي توفر الدعم للطالب، فإن الجامعة توفر بيئة تعليمية

 مثيل لها في اإلمارات العربية املتحدة.

العربية املتحدة مع شركائها في القطاع الصناعي على توفير حلول بحثية للتحديات وضمن سعيها لتحقيق مكانة بحثية دولية، تعمل جامعة اإلمارات 

 
 
من املراكز البحثية ذات األهمية االستراتيجية للدولة واملنطقة، والتي تعنى  التي تواجه املجتمع املحلي واإلقليمي والدولي. وقد أنشأت الجامعة عددا

، واملركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا ولة اإلمارات ودول املنطقة، كمصادر املياه، وعالج أمراض السرطانباملواضيع ذات الصلة بالقضايا املهمة في د

صممت البرامج األكاديمية في جامعة اإلمارات العربية املتحدة بالشراكة مع  .الفضاء، ومركز الشيخ زايد للعلوم الصحية وغيرها من املراكز البحثية

أصحاب العمل، بما يضمن توظيف شريحة أكبر من خريجي الجامعة، ويحتل العديد من خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة مناصب عليا في 

 لصناعة، والتجارة في املنطقة.القطاع الحكومي وقطاع ا

 

 ة املتحدةجامعة اإلمارات العربيخريجي  ئزة نبذة عن جا

توطيد عالقة الجامعة بالخريجين والحرص على استدامة هذه " في إطار التوجه نحو جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة انطلقت فكرة "

 إلى تأصيل ثقافة التميز في التعليم العالي وتقدير جهودهم وتميزهم. وهي جائزة تهدففي املجتمع العالقة من خالل االهتمام بالخريجين الفاعلين 

. وتتكون جائزة جامعة نشر مفهوم التطوير الدائم لخريجي جامعة اإلمارات عن طريقوتعزيز وتشجيع االتجاهات الفاعلة وريادة األعمال والبحوث 

 اإلمارات العربية للخريجين من أربعة فئات هي:

 في البحوث واالبتكار وريادة األعمال. دة جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتح .1

 في املشاركة املجتمعية. جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة  .2

 في تمكين املرأة. جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة  .3
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  لخريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة.حائط الشرف  .4

 لشروط محددة ومتوافقة مع مفاهيم الجودة والتميز.  اإلمارات العربية املتحدة املحليين والدوليين وفقالخريجي جامعة وهي جائزة سنوية تمنح  

 

 جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 األهداف:

 توطيد واستدامة العالقة مع الخريجين.   -

 .الجامعة لتسهيل تبادل املعرفة والخبرةتواصل الخريجين مع بعضهم ومع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي  -

 ، والتأكيد على دورهم كقادة في مختلف التخصصات. تقدير إنجازات خريجين الجامعة -

 .في املبادرات الرئيسية للجامعة االستراتيجيينإشراك الخريجين كأحد الشركاء  -

 الفئات:

 ر وريادة األعمال.في البحوث واالبتكا جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة  .1

 في املشاركة املجتمعية. جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة  .2

 في تمكين املرأة. جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة  .3

  لخريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة.حائط الشرف  .4

ا تمنح الجامعة  عشرة خريجين لقائمة اختيار ، ويتم جوائز للخريجين الدوليين( ٣جوائز للخرجين املحليين و  ٣)بواقع  ست جوائز لكل فئةسنويًّ

 . جوائز للخريجين الدوليين( ٥وجوائز للخرجين املحلين  ٥)بواقع  الشرفحائط 

 

 املعايير العامة:

منح هذه الجوائز لخريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة -
ُ
 فقط. ت

 على املرشحين إبراز إنجازاتهم امللموسة في مجاالتهم التخصصية.  -

سنوات على األقل من الحصول على  3ال يجوز إعادة ترشيح الفائزين لنفس الفئة، ويسمح بترشيحهم لفئة أخرى من فئات الجائزة بعد  -

 الجائزة السابقة.

العمل أو الدراسة أو األعمال التجارية بعد التخرج من مجال في يجب أن تتوفر لدى املرشحين أثناء الترشح خبرة ال تقل عن سنتين  -

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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 .تقديم خطاب تزكية لدعم املرشح -

 متطلبات الترشيح:

رشح؛ -
َ
ح واملت ِّ

 
رش

ُ
 بيانات التواصل مع امل

 سيرة ذاتية حديثة للمترشح؛ -

 صفحات تتضمن إنجازات املترشح؛ 2-3 -

 )أدلة( .موقع إلكتروني، إلخ.. الترشيح: بيان اإلنجازات، مقاالت الصحف، األنشطة البحثية،وثائق أخرى لدعم  -

 

 إرشادات عامة

 :جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة التقديم ل

 :ودول العالم على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة -

o  :يقوم املرشح بالتقديم إلكترونيا عبر النظام اإللكتروني التاليhttps://alumniaward.uaeu.ac.ae/ 

o ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، وألي استفسار 2022 فبراير 11 املوافق عةجميوم ال آخر موعد لتقديم الطلب هو ،

 Alumni_Award@uaeu.ac.aeشؤون الخريجين على البريد االلكتروني ام اإللكتروني يرجی التواصل مع إدارة متعلق بالنظ

 

 األدلة واملرفقات:

 وكافة األدلة بوضوح.االلكتروني طلب الترشيح  استكمالضرورة التأكد من  -

 .JPG/JPEGيجب إرفاق صورة شخصية إلكترونية للمتقدم بخلفية بيضاء، وبجودة عالية، وبصيغة ملف  -

 .اإلماراتية للخريجين املحليين يجب إرفاق صورة عن جواز السفر، وصورة عن الهوية -

 ضرورة االسترشاد بالدليل الوصفي الخاص بفئات الجائزة. -

 جهودك في معيار ما، يمكنك إضافة ذلك من ضمن املرفقات.رغبة في التعبير أكثر عن إن كانت لديك  -

جامعة اإلمارات العربية املتحدة وال ترد ألصحابها ويحق للجامعة جميع األعمال والوثائق واألدلة واملستندات املقدمة مملوكة ل -

 في املستقبل بالصورة املالئمة وبما يتناسب ومصلحة الجامعة. استخدامها 

 .دلة واملستندات والوثائق على السنوات الثالثة األخيرة بدون سنة التقديمضرورة أن تقتصر األ  -

 .مؤرخة وأمختومة  وأمعتمدة املرفقة  التأكد من أن جميع الوثائق واألدلة -

 

 

 

https://alumniaward.uaeu.ac.ae/
https://alumniaward.uaeu.ac.ae/
https://alumniaward.uaeu.ac.ae/
mailto:Alumni_Award@uaeu.ac.ae
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 معايير تقييم جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة

 

 النقاط املستحقة النقاط املخصصة املعيار الرئيس

 التميز واإلنجاز  .1

 

300  

 اإلبداع واالبتكار  .2

 

200  

 العربية املتحدة  دعم جامعة اإلمارات .3

 

150  

مستوى املساهمات  .4

 إقليمي/دولي(/)محلي

150  

 التأثير على اآلخرين/ إضافة قيم  .5

 

200  

  1000 املجموع
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 في البحث واالبتكار وريادة األعمال جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 

 التعريف:

ن جودة الحياة. يتهدف هذه الجائزة إلى تقدير إنجازات خريجي جامعة اإلمارات في البحث واالبتكار وريادة األعمال التي تحدث أثرا إيجابيا في تحس

 باإلضافة إلى تشجيع األنشطة املتعلقة بالبحث العلمي واالبتكار وريادة األعمال التي تسهم في تطوير املجتمع.  

 

 :الشروط

ا، أو أكثر مما يلي  :تمنح هذه الجائزة للخريجين املتميزين الذين يستوفون واحد 

 .و/ أو الدوليةلديه مشاريع تجارية ناجحة سواء على املستويات املحلية  -

 .لديه إسهامات مستمرة في مجاله من خالل األنشطة العلمية واملمارسات واالبتكار على املستويات الوطنية واإلقليمية و/ أو الدولية -

 يظهر تأثير أبحاثه وابتكاره وريادته لألعمال.  -

 دعم املترشح للبحث العلمي في الجامعة، ومساهمته في دعم التعاون مع الجامعة. -

 

 :املعايير

 نقطة( 300التميز واإلنجاز ) .1

يركز هذا املعيار على اإلنجازات الجديرة باملالحظة واالستثنائية للخريجين طوال حياتهم املهنية. كما يركز على كمية ونوعية هذه 

ا ومساهمة في مهنتهم على املستويات املحلية و / أو  ا مستمر   الوطنية و / أو الدولية.اإلنجازات وما إذا كانت قد حققت نجاح 

 (نقطة 200اإلبداع واالبتكار ) .2

ا عل  عن الطابع الفريد ألفكار الخريجين و / أو إنجازاتهم. ويركز أيض 
 
ى يركز هذا املعيار على مستوى التميز والحصرية واالبتكار، فضال

 كبير على املجتمع من خالل اإلبداع واالبتكار.الكيفية التي أدت بها إنجازات الخريجين إلى إحداث تغيير إيجابي أو إحداث تأثير 

 (نقطة 150)العربية املتحدة دعم جامعة اإلمارات  .3

دعم مبادرات جامعة اإلمارات العربية املتحدة من خالل  ،يركز هذا املعيار على مستوى الدعم املقدم لجامعة اإلمارات العربية املتحدة 

ية املتحدة ، واملشاركة بنشاط في األحداث أو األنشطة املنظمة / التي تقرها الجامعة و / أو املشاركة املستمرة مع جامعة اإلمارات العرب

 أو مساهمات مالية. وقف تقدم للجامعة في شكل 

 (نقطة 150دولي( ) / مستوى املساهمات )محلي/ إقليمي .4

، من خالل األنشطة املهنية  واإلقليمية والدوليةيركز هذا املعيار على املساهمات البارزة التي قدمها الخريجون للمجتمعات املحلية 

 ، والتي كان لها تأثير كبير. يمكن أن يشمل هذا التأثير اإلنجازات املهنية واملجتمعية. واملمارسات واألفكار اإلبداعية واملبتكرة

 (نقطة 200التأثير على اآلخرين / إضافة قيم ) .5

يركز هذا املعيار على التأثير الكبير على اآلخرين كنتيجة إلنجازات الخريجين املتميزة في خدمة املجتمع في مجال واحد مختار )فئة 

 املجتمع هو نتيجة املساهمة املتواصلة بوقت وجهد كبير لتحسين املجتمع وتطويره. علىالجائزة(. التأثير الكبير 
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 في املشاركة املجتمعية جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 

 التعريف:

الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع من خالل األنشطة والبرامج تهدف هذه الجائزة إلى تقدير إنجازات خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

إيجاد روح . باإلضافة إلى عمال التي تسهم في تنمية املجتمع بكافة مؤسساتهالفاعل في تقديم األ التأكيد على دورهم و  لتي يقومون بها،واملبادرات ا

 . التنافس وترسيخ مفهوم املسؤولية املجتمعية بين أفراد املجتمع

 

 :الشروط

ا أو أكثر مما يلي  :تمنح هذه الجائزة للخريجين املتميزين الذين يستوفون واحد 

 .في املجتمع من خالل عمله املتصل باالبتكار االجتماعييظهر تأثيره اإليجابي   -

 .والجهود اإلنسانية وتنمية املجتمع يةاملشاركة الفعالة في املشاريع االجتماعية والتطوع -

الديه  - ا أو دوليًّ ا أو إقليميًّ مة نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة محليًّ  .مساهمات قي 

 تمع من خالل التدريس، البحث العلمي، اإلدارة، املمارسات التربوية، أو جميعها.  له تأثير ملموس وواضح في تطوير املج -

 

 املعايير:

 نقطة( 300التميز واإلنجاز ) .1

يركز هذا املعيار على اإلنجازات الجديرة باملالحظة واالستثنائية للخريجين طوال حياتهم املهنية. كما يركز على كمية ونوعية هذه 

ا ومساهمة في مهنتهم على املستويات املحلية و / أو الوطنية و / أو الدولية.اإلنجازات وما إذا  ا مستمر   كانت قد حققت نجاح 

 (نقطة 200اإلبداع واالبتكار ) .2

ا عل  عن الطابع الفريد ألفكار الخريجين و / أو إنجازاتهم. ويركز أيض 
 
ى يركز هذا املعيار على مستوى التميز والحصرية واالبتكار، فضال

 لكيفية التي أدت بها إنجازات الخريجين إلى إحداث تغيير إيجابي أو إحداث تأثير كبير على املجتمع من خالل اإلبداع واالبتكار.ا

 (نقطة 150) العربية املتحدة  دعم جامعة اإلمارات .3

ة اإلمارات العربية املتحدة من خالل دعم مبادرات جامع لجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،يركز هذا املعيار على مستوى الدعم املقدم 

أو املشاركة املستمرة مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، واملشاركة بنشاط في األحداث أو األنشطة املنظمة / التي تقرها الجامعة و / 

 أو مساهمات مالية.وقف تقدم للجامعة في شكل 

إقليمي ودولي( ) .4  (نقطة 150مستوى املساهمات )محلي و

يركز هذا املعيار على املساهمات البارزة التي قدمها الخريجون للمجتمعات املحلية واإلقليمية والدولية، من خالل األنشطة املهنية 

 ، والتي كان لها تأثير كبير. يمكن أن يشمل هذا التأثير اإلنجازات املهنية واملجتمعية. واملمارسات واألفكار اإلبداعية واملبتكرة

 (نقطة 200اآلخرين / إضافة قيم ) التأثير على .5

يركز هذا املعيار على التأثير الكبير على اآلخرين كنتيجة إلنجازات الخريجين املتميزة في خدمة املجتمع في مجال واحد مختار )فئة 

 املجتمع هو نتيجة املساهمة املتواصلة بوقت وجهد كبير لتحسين املجتمع وتطويره. علىالجائزة(. التأثير الكبير 
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 في تمكين املرآة جائزة خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 

 التعريف:

الرامية إلى تمكين املرأة، وتفعيل دورها كأحد الشركاء في تحقيق تهدف هذه الجائزة إلى تقدير جهود خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

  .ملؤسسات املجتمعواملستدامة التكافؤ وتحقيق االستقرار املجتمعي. باإلضافة إلى تعزيز دور املرأة في دفع عجلة التنمية الشاملة 

 

 :الشروط

ا يلي الذين يستوفون املتميزين تمنح هذه الجائزة للخريجين  ا، أو أكثر مم   :واحد 

 مساهمات ملموسة ومستدامة في تطوير املرأة في عملها ومجتمعها.  التخصص، ولهرصيد من مهارات القيادة في  لديه -

 .إجراءات لرفع مكانة املرأة خالل مراحل التعليم والوعي ومحو األمية والتدريب اتخذ -

ا في مناقشة املو  - ا هامًّ ر ضوعات املتصلة بالعب دور   طرق لتمكين املرآة.  ملرأة و/أو طوَّ

 له دور هامٌّ في التغلب على التحديات في وظيفتها، ولديه إنجازات في التخصص سواٌء أكانت موجهة أو متطوعة.  -

 

 املعايير:

 نقطة( 300التميز واإلنجاز ) .1

حياتهم املهنية. كما يركز على كمية ونوعية هذه يركز هذا املعيار على اإلنجازات الجديرة باملالحظة واالستثنائية للخريجين طوال 

ا ومساهمة في مهنتهم على املستويات املحلية و / أو الوطنية و / أو الدولية. ا مستمر   اإلنجازات وما إذا كانت قد حققت نجاح 

 نقطة( 200اإلبداع واالبتكار ) .2

 عن ال
 
ا على يركز هذا املعيار على مستوى التميز والحصرية واالبتكار، فضال طابع الفريد ألفكار الخريجين و / أو إنجازاتهم. ويركز أيض 

 الكيفية التي أدت بها إنجازات الخريجين إلى إحداث تغيير إيجابي أو إحداث تأثير كبير على املجتمع من خالل اإلبداع واالبتكار.

 (نقطة 150)العربية املتحدة  دعم جامعة اإلمارات  .3

دعم مبادرات جامعة اإلمارات العربية املتحدة من خالل  لجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الدعم املقدم يركز هذا املعيار على مستوى 

، واملشاركة بنشاط في األحداث أو األنشطة املنظمة / التي تقرها الجامعة و / أو  املشاركة املستمرة مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة

 مساهمات مالية.أو وقف تقدم للجامعة في شكل 

إقليمي ودولي( ) .4  (نقطة 150مستوى املساهمات )محلي و

يركز هذا املعيار على املساهمات البارزة التي قدمها الخريجون للمجتمعات املحلية واإلقليمية والدولية، من خالل األنشطة املهنية 

 ن أن يشمل هذا التأثير اإلنجازات املهنية واملجتمعية.والتي كان لها تأثير كبير. يمك ات واألفكار اإلبداعية واملبتكرة ،واملمارس

 (نقطة 200التأثير على اآلخرين / إضافة قيم ) .5

يركز هذا املعيار على التأثير الكبير على اآلخرين كنتيجة إلنجازات الخريجين املتميزة في خدمة املجتمع في مجال واحد مختار )فئة 

 املجتمع هو نتيجة املساهمة املتواصلة بوقت وجهد كبير لتحسين املجتمع وتطويره. علىالجائزة(. التأثير الكبير 
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 حائط الشرف لخريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة

 

 التعريف:

ذلك يهدف حائط الشرف لخريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة إلى تقدير أصحاب اإلنجازات املتميزة بعد تخرجهم من الجامعة، بما في 

 اإلنجازات املهنية و / أو العمل في مجال الخدمة العامة.

  

 :الشروط

 :يشترط أن يكون الخريجون املترشحون قد

 ؛شغلوا أو يشغلون مناصب قيادية داخل مجتمعاتهم و/ أو أماكن عملهم -

يقدمه الشخص العادي الذي قدموا مساهمات كبيرة في سبيل رعاية و/ أو نجاح من حولهم، على أن تفوق تلك املساهمات ما قد  -

 ؛والدور القيادي للمرشح يشغل نفس املنصب، والناتجة عن جهد تجاوز املقاييس املعتادة، مصحوبة بإظهار الشخصية والنزاهة

 وسيؤخذ في االعتبار مستوى مشاركات املرشح مع الجامعة وطلبتها وأساتذتها. -

 

 خالل اللقاء السنوي للخريجين في الجامعة.  إلى حائط الشرفتيار سيضاف أسماء عشرة من الخريجين الذين يقع عليهم االخ

 

 التوصية:

جائزة  يحق لجميع املؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والشركاء االستراتيجيين لجامعة اإلمارات العربية املتحدة ترشيح من تراه مناسبا لنيل

 حائط الشرف من خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة الذين لهم إسهامات واضحة وإنجازات متميزة في مجاالتهم. 

 

 رسائل التزكية

الرسائل بيانات املدير/الرئيس، ويحق  يمكن للمرشح أن يرفق رسائل تزكية من قبل رؤسائه في العمل على أن تتضمن هذهلجميع فئات الجائزة، 

 املرشح.استفسار حول  الجامعة التواصل معه في حال وجود أي إلدارة

 

 

 

 متمنين لكم دوام التميز واإلبداع


