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رسالة مدير الجامعة
إن االلتــزام بتقديــم المعرفــة ،واالكتشــاف ،واإلبــداع ،والتميــز ،واإلنجــاز ،والمســاهمة فــي خدمــة الوطــن ركــن أصيــل مــن أركان جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تفخــر بحمــل اســم هــذا الوطــن المعطــاء .ويظهــر هــذا االلتــزام  -ليــس فقــط فــي الرؤيــة العامــة للجامعــة،-
بــل فــي تفانــي الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن واإلدارييــن الذيــن بفضــل جهودهــم ومواهبهــم وأفكارهــم االبتكاريــة جعلــوا
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تصــل إلــى مــا هــي عليــه اليــوم لتصبــح واحــدة مــن أفضــل الجامعــات فــي الــدول العربيــة ،تصنــع المســتقبل
وتفتخــر بالماضــي ،وتضــم بيــن جنباتهــا جيــاً جديــد ًا مــن القــادة والــرواد يســعى لتوســيع مداركــه وآفاقــه ،وفــي قلبهــا تصنــع األبحــاث
المتطــورة حلــوالً تضفــي فوائدهــا علــى دولــة اإلمــارات وغيرهــا مــن الــدول.
وقــد بينــت الســنة الدراســية  2015/2016بــكل إنجازاتهــا وأهدافهــا أن جامعــة اإلمــارات تترقــب وتخطــط للمســتقبل بقلــب وطنــي مخلــص
ونظــرة عالميــة تواكــب التطــور المنشــود .وتمنــح جامعــة اإلمــارات طلبتهــا مــن خــال التنويــع والتطويــر المســتمر للبرامــج األكاديميــة التــي
تقدمهــا الجامعــة باإلضافــة الــى إقامــة عالقــات عديــدة مــع المؤسســات والمنظمــات والهيئــات فــي كافــة القطاعــات البيئــة الفــرص
المميــزة الكتســاب المعرفــة النظريــة والخبــرة العمليــة إلعــداد خريجيــن قادريــن علــى أداء مهنهــم المســتقبلية بنجــاح ومواجهــة التحديــات
التــي تواجههــا دولــة اإلمــارات والعالــم ككل .ويتبرهــن نجــاح النهــج الــذي تســلكه الجامعــة مــن خــال اإلنجــازات العلميــة واإلداريــة والجوائــز
العديــدة التــي حصــل عليهــا عــدد مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن هــم شــريان حيــاة الجامعــة.
ويتجلــى تفانينــا فــي دعــم البحــوث العلميــة عاليــة الجــودة التــي تســعى دائمـ ًا لتحقيــق رســالة الجامعــة فــي تدفــق طلبــات بــراءات االختــراع،
وتقديــم العديــد مــن المنــح وتكثيــف تركيزنــا علــى تعزيــز الشــراكات وتمويــل البنيــة التحتيــة لألبحــاث مــن خــال المشــاريع والبرامــج وبنــاء
الشــبكات وعقــد االتفاقيــات .ويواصــل الباحثــون فــي الجامعــة الذيــن يطبقــون المعاييــر العالميــة فــي دعــم الطلبــة الذيــن يتبعــون نهجهــم
فــي العلــم والمعرفــة ويظهــر هــذا مــن خــال تفانيهــم فــي تحقيــق اإلنجــازات ونيــل الجوائــز محليـ ًا وعالميـاً.
إن تقديــم تعليــم عــال المســتوى فــي جامعــة اإلمــارات يعــد اســتراتيجية ونهــج تســلكه الجامعــة .وقــد شــهد العــام الجامعــي 2015/2016
تعزيــز مكانــة الجامعــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي مــن خــال حصــول الجامعــة على االعتمــاد األكاديمي الجديــد ،وإبرام
عديــد مــن اتفاقيــات التعــاون ،وتنظيــم مؤتمــرات عالميــة والمشــاركة فيهــا ،وبنــاء عالقــات مهمــة جديــدة مــع أكاديمييــن وباحثيــن متميزيــن.
كما تهتم الجامعة بتعزيز سمعتها وإثبات وجودها لضمان تحقيق سمعة محلية وإقليمية وعالمية عالية لطلبتها وباحثيها.
ويعــرض التقريــر الســنوي لعــام  2015/2016لجامعــة اإلمــارات تفاصيــل هــذه اإلنجــازات والتطــورات التــي تشــكل مصــدر ًا للفخر وســبب ًا لالحتفال،
كمــا تحفزنــا جميعـ ًا لتقديــم المزيــد مســتقبالً .وكمــا يقــال إن “الماضــي هــو البدايــة” ،فنحــن نعتبــر كل مــا قمنــا بتنفيــذه وتطويــره وتحقيقــه
مــا هــو إال اللبنــة األولــى للمزيــد فــي المســتقبل.
جامعتنــا هــي منــارة اإلثــراء والتمكيــن والتنويــر ،وتعتمــد مبادئهــا علــى اإلبــداع ،واالبتــكار ،والطمــوح ،وتؤمــن بقــوة المعرفــة واإلمكانيــة.
وإن أولوياتنــا وأهدافنــا تعكــس مصالــح شــعبنا ،وتســعى جامعتنــا دائم ـ ًا مــن خــال مــا تقــوم بــه وتقدمــه متماشــي ًا مــع الهــدف األساســي

الدكتور/علي راشد النعيمي

وهــو تحويــل الرؤيــة المشــتركة إلــى واقــع حقيقــي مشــترك.
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ويعـود االزدهار والوئـام والتنميـة الحديثـة التـي تميـز دولـة اإلمارات العربيـة

وحديقـة المغامـرات المائيـة ،واسـتاد هـزاع بـن زايـد

المتحـدة إلـى الدور الكبير الـذي لعبـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان (طيـب

لكـــرة القــــدم ،الــذي افتتــــح مؤخــرا.

اللـــه ثـــراه)  ،قبـــل تشـــكيل االتحاد وخـــال قرابـــة الــ  33ســـنة التـــي تلـت ذلـك ،حتـى
وفاتـــه فـــي نوفمبـــر  ،2004والـــذي ســـار عليـــه خيـــر خلـــف لخيـــر ســـلف ،بقيـــادة
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة (حفظـــه اللـــه)
وإخوانـــه أعضـــاء المجلـــس األعلــى لالتحــاد ،حـــكام اإلمــارات الســـبع.

وتمثـــل ”خطـــة العيـــن ” 2030إطـــارا للهيـــكل
العمرانـــي الـــذي صممتـه دائـــرة أبوظبـي للتخطيـط
العمرانـــي ،كـــي يســـاعد مدينـة العيــــن فــي تقييــم
الوضــــع وتحديــــد كيفيــــة االســتجابة االحتياجــات

تمثـــل مدينـــة العيـــن مركـــزا للتـــراث الثقافـــي للدولـــة ،كمـــا أنهـــا مســـقط رأس

التنميــــة الحاليــــة والمســــتقبلية نحــــو مزيــــد مــــن

صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة (حفظـــه اللـــه)،

التخطيــــط لمشـــاريع جديـــدة ،ومـــن المتوقـــع أن

وتبقـى هـذه المدينـة قريبـة مـن قلـب العائلـة الحاكمـة وشـعب دولـة اإلمارات

تنمـو المدينـة علـى مـدى السـنوات الــ  16المقبلـة،

العربيـــة المتحـــدة ً ،لكونهـــا مكانـــا ً رحبـــا ً  ،ومـــاذا ً بـــاردا مـــن الصحـــراء المحيطـــة

وقـــد تـــم التخطيـــط االســتيعاب النمـــو الســـكاني

واإلمــارات الســـاحلية ،وقـــد اشـــتهرت باســـم ”المدينـــة الروضـــة فـــي الخليـــج“،

دون اإلفــراط فـــي التنميـــة ،ونضـــوب مـــوارد الميـــاه

نســـبة إلـــى كثـــرة الواحـــات المائيـــة وشـــبكات ميـــاه األفــاج القديمـــة.

الجوفيـــة ،أو التجـــاوز علـــى المـــوارد الطبيعيـــة أو

ومدينـــة العيـــن هـــي ثانـــي أكبـر مدينـة فـي إمـــارة أبوظبـي ،ورابـع أكبـر مدينـة
فـــي دولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة ،وتقـــع علـــى بعـــد نحـــو  ً 150كيلومتـــرا
عـــن العاصمـــة أبوظبـــي ،وعـــن مدينـــة دبـي السـياحية ،ويقطـــن فيهـا أكبـر عـدد

مواقـــع التـــراث ،وهـــذا أمـــر ضـــروري للحفـــاظ علـــى
المعالـــم الطبيعيـــة لمدينـــة العيـــن ،األمــر الـــذي
يمنحهـــا طابعهـــا الفريـــد.

مـــن المواطنيـــن ً ،وتحظـــى المدينـــة بعمليـــة تطـــور مســـتمر كوجهـــة ســـياحية
بهوائهـــا الصحـــراوي الجـــاف ،الـــذي جعلهـــا منتجعـــا يرحـــب بالزائريـــن القادميـــن
مـــن المـدن الســـاحلية.
وتتســـم المدينـــة بطبيعـــة جبليـــة تحيـــط بهـــا األرض الواســـعة مـــن كل جانـــب ،إذ
يبلـــغ ارتفـــاع جبـــل حفيـــت  ً 1340متـــرا ،وهـــو جبـــل يتمتـــع بشـــعبية كبيـــرة لزيـــارة
الينابيـــع المعدنيـــة فـــي أســـفله ،كمـــا يسـتمتع الزائـرون بقيـــادة السـيارات إلـى
قمـــة الجبـــل عنـــد غـــروب الشـــمس .ومـــن أماكـــن الجـــذب األخــرى واحـــة العيـــن
التـــي تقـــع فـــي وســـط المدينـة ،وكذلـك الواحـات األخرى المنتشـرة ً فـي أنحـاء
المنطقـة ،والتـي تمنـح المدينـة عليـا ً بـاردا ً رغـم حـرارة الصيـف ،فضـا عـن وجـود
قلعـــة الجاهلـــي ،وســـوق اإلبل ،والعديـــد مـــن الحدائـــق العامـة ،وقريـــة التـراث،
ومتحـف العيـن الوطنـي ،ومتحـف قصـر العيـن ،والعديـد مـن الحصـون التـي تـم
ترميمهـــا ،باإلضافــة إلـــى موقـــع حديقـــة آثـــار هيلـــي ،التـــي يعـــود تاريـــخ اآلثــار
فيهـــا إلـــى العصـــر البرونـزي.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومدينة العين

قبــــل ثــاث ســــنوات ،انضمــــت مدينــــة العيــــن إلــــى قائمــــة اليونيســــكو للتــــراث
العالمــي ،لتراثهــا الثقافــي الغنــي المتمثــل بمقابــر حفيــت التــي بنيــت علــى
شــــكل القبــــب ،مــــع وجــــود نظــــام الــــري باألفــاج ،مــــا جعــــل المدينــــة واحــــات
خضــراء.
وتســــتضيف مدينــــة العيــــن ،باعتبارهــــا واحــــة ثقافيــــة ،العديــــد مــــن المناســــبات
الســــنوية ،بمــــا فــــي ذلــــك مهرجــــان العيــــن للموســـيقى الكالســـيكية ،كمـــا أن
المدينـــة تمثـــل مقصـــدا ً ســـياحيا ً تتوفـــر فيـه فنـادق راقيـة ،وفيهـا أيضـا منتجـع
الغولـــف ،والعديـــد مـــن مراكـــز التســـوق والمطاعـــم ،وحديقـــة الحيـــاة البريـــة،

6

التقرير السنوي 2015/2016

7

عن الجامعة

الكليات واألقسام

الحياة الطالبية

لــــدى جامعــــة اإلمــارات العربيــــة المتحــــدة تســــع كليــــات أكاديميــــة،
يقــــوم أعضــــاء هيئــــة التدريــــس مــــن خاللهــا بالتدريــــس فــــي
مســــتويات البكالوريـــوس والدراســـات العليـــا .وباإلضافــة إلـــى تلـــك
الكليـــات التســـع ،تقـــدم الكليـــة الجامعيـــة برنامـــج اإلعــداد ،الـــذي
يهـــدف إلـــى مســـاعدة الطلبـــة علـــى االنتقــال الناجـــح مـــن المدرســـة
الثانويـــة إلـــى الدراســـة الجامعيـــة ،كمـــا توفـــر المســـاعدة الالزمــة
لتطويـــر قـــدرات الطلبـــة الذيـــن ً يحتاجـــون إلـى التقويـــة فـي اللغتيـن
العربيـــة واإلنجليزيــة ومـــادة الرياضيـــات .وتوفـــر كليـــات جامعـــة
اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة فرصـــا شـــاملة للدراســـة والتوظيـــف
لحوالـــي  14ألـــف طالـــب وطالبـــة ،كمـــا أن جامعـــة اإلمــارات تطـــرح 52
برنامجـــا لدرجـــة البكالوريـــوس ،و 37برنامجـــا لدرجـــة ً الماجســـتير ،فضـــا
عـــن طرحهـــا برنامجـــا للدكتـــوراه فـــي الطـــب ،وبرنامـج الدكتـــوراه فـي
الصيدلـــة ،وبرنامـــج الدكتـــوراه فـــي إدارة األعمــال.

يضفــــي وجــــود الطلبــــة المواطنيــــن مــــع أقرانهــــم مــــن الطلبــــة
الذيــــن يمثلــــون  ً 59دولــــة فــــي العالــــم ،طابعــا ً مميــزا علــى الحيــاة
الجامعيــــة فــــي الحــــرم الجامعــــي ،ويســــتمتع  %50مــــن الطلبــــة
الذيــــن يعيشــــون فــــي الحــــرم الجامعــــي بمجموعــــة كاملــــة مــــن
األنشــطة واألحــداث المنظمـــة داخـــل الحـــرم الجامعـــي ،األمــر الـــذي
يضيـف قيمـة تعليميـة فريـدة للبرنامـج األكاديمي الـذي يدرسـه كل
طالـــب ،ويتجلـــى ذلـــك فـــي الفصـول الدراســـية ،والمختبـرات الحديثـة
المجهـــزة بأحـــدث المعـــدات والتقنيـــات التعليميـــة ،لتعزيـــز تعلـــم
الطلبـــة والمســـاهمة فـــي النجــــاح األكاديمــي.

إدارة الجامعة

يعتبــر مجلــس جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الجهــة المســؤولة عــن إدارة الشــؤون
األكاديميــة واإلداريــة فــي الجامعــة.
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يســاهم خريجــو جامعــة اإلمارات العربيــة المتحــدة ،البالــغ عددهــم
 62,810خريجــــاً ،فــــي بنــــاء مجتمعاتهــــم ،إذ إن الكثيــــر منهــــم
يتبــوأون مناصــب قياديــة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمارات العربيــة
المتحــــدة ومنطقــــة الخليــــج العربــــي ومختلــــف دول العالــــم ،حيــــث
تلتــــزم جامعــــة اإلمارات بتحقيــق أهــــداف التنميــة البشــرية والقيــم
الثقافيــة التــي عبــر عنهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان )طيــب
اللــــه ثــــراه( عنــــد تأســــيس الجامعــــة عــــام  1976باعتبارهــــا الجامعــــة
الوطنيــــة األولــى.

يعتبـــر مديـــر الجامعـــة مســؤوالً عـــن إدارتهـــا ،كمـــا أنـــه المســـؤول
عـــن االتجــاه العـــام للتخطيـــط والتطويـــر األكاديمــي والمؤسســـي،
والعالقــات الدوليـــة ،وتكنولوجيـــا المعلومـــات ،ووســـائل اإلعــام
واالتصــاالت .ولمديــــر الجامعــــة أربعــــة نــــواب ،هــــم :نائــــب مديــــر
الجامعــــة للشــــؤون العلميــــة ،ونائــــب مديــــر الجامعــــة للدراســــات
العليــــا والبحــــث العلمــــي ،ونائــــب مديــــر الجامعــة للشــــؤون الماليــة
واإلداريــة )األميــن العــــام( ،ونائــــب مديــــر الجامعــــة لشــــؤون الطلبــــة
والتســــجيل ،وهــؤالء األربعــة مســــؤولون عــــن الكليــــات ،والدراســــات
الجامعيــــة ،والدراســــات العليــــا ،والبحــــوث ،والمكتبــــة ،وشــــؤون
الطلبــــة ،والتســــجيل ،والتوظيــــف ،والخدمـــات التـــي تدعـــم مهمـــة
الجامعـــة األكاديميــة ،بمـــا فـــي ذلـــك المـــوارد البشـــرية ،والشـــؤون
الماليـــة ،والمشـــتريات ،وإدارة المرافـــق ،والخدمــــات العامــــة.

تفخـــر الجامعـــة بـــأن لديهـــا  152عضـــوا مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس
اإلماراتييــن .وهـــذا الرقـــم يمثـــل مـــا نســـبته  ٪16مـــن مجمـــوع
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس .وباإلضافــة إلـــى ذلـــك ،يشـــغل المواطنـــون
اإلماراتيــون أكثـــر مـــن  ٪65مـــن الوظائـــف فـــي الجامعـــة.

أمــــا العمــــداء ،فهــــم رؤســــاء الكليــــات األكاديميــة ،التــــي تشــــتمل
علــــى مجموعــــة مــــن التخصصــــات العلميــــة ،يـُـــدرس فيهــــا أعضــــاء
هيئــــة التدريـــس مســـتويات البكالوريـــوس والدراســـات العليـــا،
ويقومـــون بإجـــراء البحـــوث العلميـــة .ويشـــار إلـــى أن الكليـــات تقـــدم
منحـــا دراســـية فــــي مجــاالت التخصــــص المختلفــــة.

مجموعة واسعة من برامج درجة
البكالوريوس

التأكيد على البحوث
مجلس الجامعة

الخريجون

البحـــث هـــو المحـــرك الـــذي يدفـــع عجلـــة التقـــدم فـــي التكنولوجيـــا
والزراعـــة والطـــب والقانـــون واالقتصــاد والعلـــوم؛ والبحـــث يحـــرك
السياسـة ويدعــم النمــو فــي االقتصادات القائمــة علــى المعرفــة،
لــذا تنــاط بجامعــة اإلمارات العربيــة المتحــدة مهمــة بحثيــة راســخة
فــــي هــــذه المجــاالت االســتراتيجية.

العاملون في الجامعة

تـــدرك جامعـــة اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة مســـؤوليتها المجتمعيـــة
نحـــو تعزيـــز الثـــروة المعرفيـــة وســـهولة الوصـــول إلـــى المصـــادر
التعليميـــة ،لـــذا يوجـــد أكثـــر مـــن  636مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس،
 96مدربــاً ،و 214محاضـــراً ،يعملـــون علـــى إضفـــاء جـــودة فريـــدة فـــي
مسـتويات التعليـم لـكل التخصصـات فـي المرحلـة الجامعيـة األولى،
ويقدمـــون فرصــ ًا أكاديميـــة ال مثيـــل لهـــا للطلبـــة.
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الدرجات الجامعية في
جامعة ا مارات العربية المتحدة

كلية الهندسة
بكالوريـوس
العلـوم في:

الهندسـة المعماريـة؛
الهندسـة المدنيـة؛ الهندسـة
الكيميائيـة؛ الهندسـة
الكهربائيـة؛ الهندسـة
الميكانيكيـة؛ هندسـة ا تصـا ت
وهندسـة البتـرول.

ماجسـتير فـي:

الهندســة المعماريــة،
الهندســة الكهربائيــة؛
الهندســة الميكانيكيــة؛
الهندســة المدنيــة؛ مــوارد
الميــاه؛ علــوم وهندســة
المــواد ،علــوم ا رض
البتروليــة ،هندســة البتــرول،
والهندســة الكيميائيــة.
ماجستير في ا دارة
الهندسية.

دكتوراه.

10

التقرير السنوي 2015/2016

كلية العلوم
بكالوريـوس
العلـوم في:

علـوم الرياضيـات؛ الفيزيـاء؛
الكيميـاء؛ الكيميـاء الحيويـة؛
وعلـوم الحيـاة ،فـي:
البيولوجيـا الخلويـة والجزيئيـة،
علـوم الحيـاة ا يكولوجيـة
والبيئيـة ،وعلـوم الحيـاة
العامـة والجيولوجيـا ،مـع
التخصـص فـي :جيولوجيـا
البتـرول ،والجيولوجيـا
التطبيقيـة.

ماجسـتير فـي:

الكيميـاء؛ الرياضيـات؛ العلـوم
الفيزيائيـة؛ البيولوجيـا
الجزيئيـة والتكنولوجيـا
الحيويـة ،والعلـوم البيئيـة.

ودكتوراه.

كلية التربية
بكالوريـوس التربيـة
فـي

التربيـة الفنيـة ،التعليـم ا
عـدادي والثانـوي ،التعليـم
فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة،
التعليــم ا بتدائــي ،مــع
التخصــص فــي :الدراســات
ا ســامية ،واللغــة العربيــة،
والرياضيــات ،والعلــوم،
والدراسـات ا جتماعيـة،
والتربيـة الوطنيـة ،اللغـة ا
نجليزيـة ،التعليـم الخـاص،
مـع التخصـص فـي :ا عاقـات
البســيطة والمتوســطة،
ورعايــة ا طفــال الموهوبيــن.

ماجستير التربية في:

التعليم الخاص؛ القيادة
التربوية ،والمناهج وطرق
التدريس.

كلية اإلدارة واالقتصاد
بكالوريـوس
العلـوم في:

المحاسبة؛ ا قتصاد؛ المالية
والمصرفية؛ ا حصاءات ،ونظم
المعلومات ا دارية.

ماجسـتير فـي:

تسـويق؛ ٕادارة سلسـلة
التوريـد والخدمـات اللوجسـتية؛
ريـادة ا عمـال ،وتنمية الموارد
البشـرية وا دارة.

ماجستير في

ٕادارة ا عمال ،والمحاسبة
المهنية.

دكتوراه في ٕادارة ا عمال.

دكتوراه.
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كلية
تقنية المعلومات
بكالوريــوس العلــوم
فــي:

تكنولوجيــا المعلومــات ،مــع
التخصــص فــي :تصميــم نظــم
الحاســوب  ،ا نظمــة الذكيــة،
التجــارة ا لكترونيــة؛ ٔامــن
المعلومــات؛ نظــم المشــاريع،
الشــبكات ،وتطويــر البرمجيــات.

ماجسـتير فـي العلـوم
فـي:

ا عمـال ا لكترونيـةٔ ،امـن
المعلومـات؛ هندسـة
الشـبكات؛ هندسـة البرمجيـات؛
تكنولوجيـا المعلومـات ،وٕادارة
تكنولوجيـا المعلومـات.

ودكتوراه.

كلية العلوم ا نسانية
وا جتماعية
بكالوريـوس
العلـوم في:

الجغرافيـا ،ا تصـال الجماهيـري؛
اللغـة العربيـة وا ٓدابهـا ،ا
دب ا نجليـزي؛ اللغويـات،
التاريـخ؛ اللغويــات التطبيقيــة
()LOSET؛ العلــوم السياســية؛
علــم النفــس؛ علــم ا جتمــاع؛
دراســات الترجمــة؛ القيــادة
والمجتمـع ،الدراسـات
السـياحية ،الفلسـفة ،و
بكالوريـوس فـي الخدمـة ا
جتماعيـة.

ماجستير في

ا ستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية ،وعلم
النفس العيادي.

ماجستير في

الخدمة ا جتماعية ،الحوكمة
والسياسة العامة.

ودكتوراه

كلية الطب
والعلوم الصحية

كلية األغذية والزراعة
بكالوريــوس العلــوم
فــي:

الصناعــات الزراعيــة ،علــم
التغذيــة ،البســتنة ،مصائــد
ا ســماك البحريــة وعلــم
الحيــوان ،علــوم التغذيــة؛
علــوم ا غذيــة ،والطــب
البيطــري.

ماجستير في العلوم
في:

علم البساتين ،وعلوم ا غذية.

بكالوريوس:

العلوم الطبية ،ودكتوراه في
الطب.

ماجسـتير فـي العلـوم
الطبيـة:

ا دويـة والسـموم ،وعلـم
ا حيـاء الدقيقـة ،وعلـم
المناعـة ،والكيميـاء الحيويـة
والبيولوجيـا الجزيئيـة.

ماجستير في الصحة العامة

ماجستير في ٕادارة ا عمال الزراعية.

دكتوراه في الصيدلة

ودكتوراه.

ودكتوراه

كلية القانون
بكالوريوس القانون
ماجستير القانون الخاص والقانون العام وقانون التجارة
الدولية.
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ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ  -ﻟﻌﺎم 2015

ﻃﻼب اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس  -ﻟﻌﺎم 2015

Male 
Female 

Male 
Female 

أبرز األحداث في السنة األكاديمية

2015/2016
أغسطس 2015
جامعـة اإلمارات العربيـة المتحـدة ترحـب
بــ  3954من الطلبة الجدد الذين التحقوا
بالجامعة في الفصل األول للعام
.الدراسي 2015-2016

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
 

 



 

 





أكتوبر 2015










جامعة اإلمارات تطلق برنامج دبلوم األخصائي
النفسي المدرسي بالتعاون مع مجلس أبوظبي
.للتعليم




























سبتمبر 2015
.جامعة اإلمارات ووزارة االقتصاد توقعان مذكرة تفاهم












جامعة اإلمارات تستقبل وفد طالبي من جامعة
.دويسبورغ ايسن ألمانيا
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نوفمبر 2015
معالــي مريــم الرومــي ،وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة ،تــزور جامعــة اإلمــارات التــي تخرجــت
منهــا وتقــول :جامعــة اإلمــارات قطعــت شــوط ًا متقدم ـ ًا فــي تطويــر المخرجــات األكاديميــة
وإعــداد الكــوادر الوطنيــة.

اليوم

مارس 2016
قسم الجيولوجيا بجامعة اإلمارات يفوز
بالمركز الثاني في مسابقة جائزة البرميل
.الملكي األمريكية
جامعة اإلمارات تحقق إنجاز وطني
بحصولها على االعتراف المؤسسي
الدولي كأول جامعة حكومية على
.المستوى المحلي واإلقليمي

الوطني لدولة
اإلمارات

ديسمبر 2015

الدكتورة فيوال فوجان إدن – رئيسة
المنظمة الوطنية في الواليات المتحدة
للخدمة االجتماعية القضائية تقدم –
ورشة.

طلبة جامعة اإلمارات يحتفلون باليوم
الوطني الـ 44لقيام االتحاد في مسيرة
حاشدة وفعاليات تراثية وفنية.

يناير 2016
جامعة اإلمارات تستضيف قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.

رواد أعمال الشركات الناشئة في منتزه
جامعة االمارات للعلوم والتكنولوجيا
يحضرون برنامج وادي السيليكون.

جامعة اإلمارات تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم والتدريب BETT20-23
يناير في لندن ،الذي يعتبر الحدث األبرز في العالم لتكنولوجيا التعليم الذي ساعد في
وجود العديد من االبتكارات في قطاع التعليم خالل الـ 30عاما الماضية.

فبراير 2016
باحث من جامعة اإلمارات يشارك في دراسة عالمية لتحديد بقايا عاصفة شمسية ضخمة
في جليد “غرينالند” و”القطب الجنوبي”.
جامعة اإلمارات تنظم الملتقى الثاني لرؤساء الجامعات ضمن القمة الحكومية بدبي.

أبريل 2016
الدكتور عمرو عبد الله أستاذ في علم
الخلية والبيولوجيا الجزيئية-في جامعة
اإلمارات يفوز بجائزة خليفة التربوية في
 .البحث العلمي
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يونيو 2016
طالبات من قسم الرياضيات بجامعة
اإلمارات يطورن طريقة رياضية جديدة
لدراسة تحسين بعض المنتجات الصناعية .
أعلنت الهيئة العالمية لتصنيف الجامعات:
جامعة اإلمارات العربية المتحدة األولى
بين جامعات الدولة والسادسة بين
الجامعات العربية .
جامعة اإلمارات تحصل على براءة اختراع
عالمية صديقة للبيئة لتركيبة خرسانية
جديدة من المخلفات النفطية والصناعية” .
جامعة اإلمارات تطلق عدة مبادرات تزامن ًا مع المبادرة الوطنية “عام ..2016عام
القراءة”...

جامعة اإلمارات تنشئ مختبر الفيزياء
المسلية دعم ًا لروح االبتكار والبحث
العلمي لدى الطلبة.

جامعة اإلمارات تستضيف أعمال المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية في دورته
التاسعة واألربعون.

مايو 2016
جامعة اإلمارات العربية المتحدة تمنح ترخيصا لشركة “بيوليجند -األمريكية” الستخدام
أربع من براءات االختراع في تشخيص مرض الرعاش.
منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار ينظم معرض المشاريع األول لالبتكار وريادة
األعمال.
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اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )(1
إﻋﺪاد ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ ورواد ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ

اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
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ﺗﻬﺪف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات ﻹﻋﺪاد ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻣﺎرات أو ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
.أو اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
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زيادة أماكن تدريب الطلبة
وسعت برامج التغذية أماكن تدريب طلبة البكالوريوس ليشمل التغذية المجتمعية ،والخدمات الغذائية ،والتغذية السريرية والصناعات
الغذائية.
شارك طالب من قسم الطب البيطري في المؤتمر الوطني لرعاية الحيوان في نوفمبر  2016في مركز دبي التجاري العالمي ،واليوم
العالمي للكوارث الذي نظمته بلدية دبي ،حيث تواصل الطالب مع أصحاب المصلحة.

مصادر المعلومات
باإلضافة إلى مصادر المعلومات التقليدية على مستوى الجامعة ،تعتمد جميع المساقات على المعلومات الخارجية المتوفر للطالب
إلعداد أبحاثهم .وفي ندوة عن مساق البحوث التطبيقية في المحاسبة ،اطلع طالب كلية اإلدارة واالقتصاد على عدة قواعد بيانات
للدراسات السابقة بما في ذلك نظام التدوين  ،FASBوقاعدة بيانات  ، PCAOBوقاعدة البيانات اإللكترونية  .e-IFRSكما تم إضافتها إلى
موارد المعلومات العامة مثل تومسون و  .LexisNexisفي دورة التدقيق المتقدمة ،تم تدريب الطالب على استخدام أقوى برامج
تحليل البيانات ،وفي نظم المعلومات المحاسبية ونظم المعلومات المحاسبية المتقدمة ،تعلم الطالب كيفية استخدام تطبيقات “
.“ SAP

برنامج التبادل الطالبي:
الطلبة الجامعيين الذين تم استقبالهم في جامعة اإلمارات

برامج التعليم على مستوى البكالوريوس
والماجستير.
طورت كلية تقنية المعلومات برنامج بكالوريوس في هندسة
البرمجيات وحدثت المختبرات في الكلية وأجرت تعديالت على
البرامج المطروحة وحافظت على االعتراف األكاديمي الذي
حصلت عليه من مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا .ABET
طرحت إدارة الطب البيطري دورات جديدة مثل :علم األمراض
البيطرية ،الحصانة والعدوى األول والثاني ،علم الطفيليات،
ودراسات علم وظائف األعضاء الحيوانية.
أكمل مكتب البرامج والخطط الدراسية مبادرة الستعراض وتنقيح
نتائج التعلم لجميع مساقات برامج البكالوريوس والدراسات
العليا .و تم مواءمة مخرجات التعلم الجديدة لجميع مساقات
مع مخرجات تعلم البرامج لضمان حصول الطالب على العديد من
الفرص لتحقيق النتائج المرجوة عند التخرج.
حصل برنامج الصحة والتربية البدنية على اعتماد من لجنة
االعتماد األكاديمي وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة WSCUC

ضمان جودة التعليم
حصل مكتب البرامج والخطط الدراسية على نظام إدارة التقييم
االستراتيجي عبر اإلنترنت ( )SPOLوقام بنشره من أجل تبسيط
عمليات تقييم نتائج التعلم والحفاظ على نتائج التقييم
المجمعة على مستوى المساقات والبرامج والمؤسسات .كما
تم إعداد ست وورشات عمل لتدريب اإلداريين ورؤساء لجان
التقييم على أفضل السبل الستخدام النظام الجديد.
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قامت لجنة مكونة من مراجعين داخليين وخارجيين بمراجعة بعض
البرامج االكاديمية.

قبول الطلبة وتوظيفهم
استضافت إدارة زراعة األراضي القاحلة العديد من مدارس
العين ،حيث زار طالب المرحلة االعدادية والثانوية مزرعة الفوعة
التجريبية ووحدة الزراعة المائية في الحرم الجامعي في الفلج
هزاع .وتعرف الطالب على االتجاهات الجديدة في الزراعة وبستنة
المناظر الطبيعية ،باإلضافة إلى التعرف على أهمية الزراعة في
توفير األمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
رحبت كلية األغذية والزراعة بالعديد من الوفود من مختلف
المؤسسات واإلدارات الوطنية مثل هيئة أبوظبي للرقابة
الغذائية ،وبلدية أبوظبي ،وبلدية دبي ،وحديقة حيوان العين،
وصندوق خليفة لتنمية المشاريع ،ومركز خدمات المزارعين في
أبوظبي ،وغيرها ،لتقديم المنح الدراسية والتدريب وفرص العمل
للطالب.
ازداد عدد الطالب المسجلين في قسم الطب البيطري بشكل كبير،
حيث سجل و  64طالبة و  9طالب إماراتيين من مختلف مدن الدولة
في البرنامج.
أتاح قسم المناهج وطرق التدريس لطالب المدارس الثانوية
فرصة المشاركة في المبادرة الفنية “اكتشفني” لعرض المواهب
الفنية وتعريف الطلبة بتخصص التربية الفنية الذي تطرحه كلية
التربية بالجامعة.

عدد طلبة التبادل

الجامعة الشريكة

الدولة

2

جامعة كارلوس الثالث في مدريد

أسبانيا

1

جامعة مدريد المستقله

أسبانيا

1

جامعة واسيدا

اليابان

3

جامعة فيليبس ماربورغ

ألمانيا

5

جامعة دانكوك

كوريا

2

جامعة مونبلييه

فرنسا

2

كلية رين إلدارة األعمال

فرنسا

طالب جامعة االمارات المبتعثين
عدد طلبة التبادل
1

الجامعة الشريكة
كلية رين إلدارة األعمال

الدولة

فرنسا

وضـع قسـم الجغرافيـا والتخطيـط الحضـري برنامجـا للتبـادل مـع جامعـة دويسـبورغ إيسـن فـي ألمانيـا في فصل الصيف والشتاء.
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الدورات التدريبية والخبرات الطالبية
تم تدريب طلبة تقنية المعلومات لتقديم ورشة عمل عن برمجة الروبوتات ،وأكمل طالبان من كلية تقنية المعلومات تدريبهما في
معهد برين ساينس في اليابان ،كما شارك طلبة من الكلية في تجربة األبحاث الجامعية في جامعة اإلمارات .وتم عرض مشاريع طالب
تقنية المعلومات في معرض جيتيكس .2015
سعادة مريم الرومي تستمع لطالبة من كلية تقنية المعلومات وهي تشرح مشروعها في معرض جيتيكس 2015

حضر العديد من طالب كلية العلوم مؤتمرات محلية وإقليمية

أعدت كلية التربية برنامج ًا لتبادل الطالب شارك فيه  12طالب ًا من

ودولية .تم اختيار عدد من الطالب من قسم الجيولوجيا بشكل

الدراسات العليا والطالب الجامعيين في رحلة أكاديمية علمية

تنافسي للتدريب في اليابان .وأرسل قسم الفيزياء طالب المرحلة

إلى سنغافورة.

الجامعية للمشاركة في برنامج صيفي دولي مرموق في
الفيزياء عالية الطاقة ،الذي نظمته المنظمة األوروبية للبحوث
النووية سيرن في سويسرا .وبدعم من مبادرة االستقطاب ،خضع
طالب من قسم البيولوجيا للتدريب الصيفي في جامعة هونغ
كونغ من  25يوليو إلى  12أغسطس .2015

الطالب فرحان النقبي ومحمد خلفان الرواحي ومحمد الظاهري
و عبدالله الكعبي خالل عرض مشروعهم (طائرة بدون طيار) في
معرض جيتيكس 2015

سعادة مريم الرومي تستمع لطالبة من كلية تقنية المعلومات
وهي تشرح مشروعها في معرض جيتكس .2015

تدرب عدد من طالب قسم السياحة في منظمات مختلفة مثل
جامع الشيخ زايد الكبير ،وفندق روتانا ،وحديقة حيوان العين،
وهيئة الشارقة لتنمية التجارة والسياحة.

قامت كلية تقنية المعلومات بتأمين فرص تدريب ل  67طالب ًا خالل العام الدراسي  2015/2016في أبرز الشركات الخاصة وشبه الحكومية
والحكومية مثل دائرة التنمية االقتصادية بدبي وحكومة دبي الذكية والحكومة اإللكترونية في الفجيرة وشركة الرواد لحلول تقنية
المعلومات والمركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل ،وشركة إنجازات ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية في أبوظبي ،وشركة
ترانسكو ،وشركة ستراتا ،وأدنوك ،ومجموعة تيكوم دبي.
كما أمنت الكلية وظيفة التدريب لطالب في معهد برين ساينس في اليابان ،وهو مركز دولي رائد ألبحاث الدماغ يركز على االكتشاف
واالبتكار والتدريب وعولمة المؤسسة العلمية.
سجلت كلية القانون بعض الطالب ببرامج التدريب الداخلي في شركات المحاماة المحلية والدولية ،وعقدت ورشة عمل حول قانون
األحوال الشخصية بالتعاون مع محاكم دبي .وشارك طالب القانون في مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم السنوية لمبادرات
المحكمة العليا للتميز القانوني.

وشارك ستة طالب من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في
وفرت كلية اإلدارة واالقتصاد ووحدة التدريب والتطوير المهني
تدريبا لـ  402طالبا وطالبة في  271مؤسسة في دولة اإلمارات

برنامج قادة وسائل اإلعالم الشباب مع مؤسسة أبوظبي لإلعالم
والفنون و .twofour54

العربية المتحدة وحول العالم وأشرفت عليهم .كما نظمت
الوحدة برنامج التوظيف في هيئة أبوظبي لالستثمار ،وبرنامج
أكسفورد وكامبردج للمنح الدراسية الصيفية ،وحفل تكريم شركاء
التدريب.

قامت كلية الهندسة بتنظيم رحالت ميدانية للطالب بما في ذلك
مؤتمر قمة إكوسيتي العالمية وبور جنرال الشرق األوسط،
ومطار أبوظبي ،و  ،IDEX2015وقبة القطارة في العين ،و إكسيد
بريكاست.
وفي المنتدى العالمي لالبتكارات في الزراعة ،حضر طالب من
دائرة األراضي القاحلة ورشة عمل بعنوان “اإلدارة المتكاملة
لآلفات في الزراعة المحمية باستخدام أعداء طبيعيين” ،نظمتها
هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية والمركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة .وحضرت مجموعة من الطالبات من تخصص
البستنة ورشة عمل تدريبية نظمتها مشاتل براري حول العمليات
الزراعية في زراعة األشجار والبستنة.

24
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فاز فريق من أربعة طالب من كلية تقنية المعلومات بالمركز األول
في تحدي لوكير مارتن اإلماراتي لألمن االلكتروني في مركز
االبتكار والحلول األمنية معهد مصدر في  9نوفمبر ،وتم تكريم
الفريق في معرض دبي للطيران .2015

ريك ادوارد نائب المدير التنفيذي للوكيد مارتين يهنئ الفائزين

فاز مشروع  Smart Mobile Busالذي أعدته الطالبات ريم محمد
وسعيد الكعبي وفاطمة سعيد ومحمد الشامسي وعائشة
البلوشي وعوشة الشامسي بجائزة الرئيس األعلى للجامعة
لالبتكار في قطاع النقل والمواصالت.

إنجازات الطلبة ونجاحهم

الفائزين بجائزة الرئيس االعلى للجامعة لالبتكار في قطاع النقل
والمواصالت مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان الرئيس األعلى
للجامعة

تم رشيح طالبات كلية تقنية المعلومات فاطمة بن حارب وشيماء
العامري وأسماء المرزوقي ومشرفهم الدكتور فادي النجار
إلى المراحل النصف نهائية لجائزة  2015اإلمارات العربية المتحدة
أي آند الروبوتات ولمشاركتهم في مشروع “اكتساب المهارات”.

فريق بحث “ اكتساب المهارات”
وعن فئة التكنولوجيا حاز على المركز األول مشروع تصميم نظام
يحلل معلومات االتصال من شبكات الهاتف المتحرك لمساعدة
األجهزة األمنية في متابعة المشتبه بهم ورصد تحركاتهم في
أي وقت وفي أي مكان .وضم فريق العمل د .نزار زكي وصفية
الشحي وأسماء المرزوقي وفاطمة اليماحي وشيماء العامري.

الفائزين بالجائزة

طلبة كلية تقنية المعلومات يحصدون المركز الرابع في مسابقة تطبيقات الموبايل في دورتها الحادية عشر.
26
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وقد حصل فريق عمل مشروع النظام الذكي لإلبالغ عن حاالت ترك
األطفال في السيارات المغلقة على المركز األول لجائزة االبتكار
لهذا العام  2015في تقنية المعلومات .ويضم فريق العمل
د.فكري خرباش وآمنة راشد حمود ،وجميلة سالم الكعبي ،وخولة
يوسف المرزوقي ،ومريم محمد الخاطري.

وحصل مشروع “الواقع االفتراضي للتربية” الذي أعدته الطالبة
شمسة المزروعي ،بإشراف األستاذ بومدين بلخوش ،على المركز
الثالث بين الجامعات المشاركة في مسابقة “ثينك ساينس
 ”2016الوطنية ،حيث شارك  640منافس ًا من المدارس الثانوية
والجامعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فازت طالبة من كلية العلوم بالمركز الثاني في بالدورة الثامنة
لجائزة “تميز وفالك طيب” من خالل تقديمها لمشروع درجة
الماجستير.
فازت مجموعة من طالب الكيمياء بالمركز األول في مسابقة
بحوث طلبة الجامعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،2016
لمشروعهم الصيفي في مجال البحوث الجامعية التي أجريت
في صيف  ،2014بعنوان تطوير مركبات السيراميك البوليمر
نانوفيبروز باستخدام التطبيقات الطبية الحيوية.
ساعد المشرفان الدكتور خالد صالح والدكتور أمير جبر من قسم
الجيولوجيا مجموعة من الطالب للحصول على المركز الثاني
في جائزة اإلمبراطوري للبرميل  ،2016التي نظمتها الجمعية
األمريكية لعلماء الجيولوجيا النفطية.
فاز طالب الدراسات العليا في كلية العلوم بجائزة أفضل بوستر
في مؤتمر علم الجينوم واألنظمة الذي نظمته جامعة نيويورك
في أبوظبي.

الطلبة الحاصالت على جائزة الرئيس األعلى لالبتكار لمشروعهن
حول نظام اإلنذار.
كرم وزير الثقافة وتنمية المعرفة سعادة الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان طلبة كلية تقنية المعلومات شما الكعبي ومحمد
التميمي جوائز معهد “بي سي اس” للتميز في تكنولوجيا
المعلومات في حفل العشاء السنوي نوفمبر .2015

الطالبة شمسة المزروعي تشرح مشروعها للزوار خالل معرض
ثينك ساينس 2016

حصل طالب من قسم المحاسبة على الجائزة الكبرى في جائزة
“إرنست اند يونغ” السنوية للتميز في المحاسبة والتمويل.
حصل طالبان من قسم علوم األغذية على جائزة أفضل بوستر في
مؤتمر دبي الدولي لسالمة األغذية والمؤتمر الدولي للتغذية
التطبيقية.

شارك الطالب عمر عبد الله وفريق من كلية تقنية المعلومات في
مسابقة الهاكاثون الدولية الخامسة للعمل االجتماعي ،والتي
تقام في مقر جامعة نيويورك أبوظبي ،وحصل على المركز
الثاني.
قام اثنان من خريجي كلية تقنية المعلومات محمد المطروشي
وسعيد البيرق ،الذين أشرف عليهم الدكتور زهير الطرابلسي أثناء
دراستهم في كلية تقنية المعلومات ،بتطوير ونشر تطبيق “جدار
الحماية” المتقدم ألندرويد لتعلم أساسيات تصفية حزم الشبكة
وهي األداة التي تساعدنا على التعرف على تطبيقات أمان
الشبكة على الهواتف المتحركة.
شاركت طالبات في فريق كلية تقنية المعلومات في جامعة
اإلمارات الذي فاز بالمركز األول في مسابقة جائزة جمارك دبي
للملكية الفكرية خالل اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام .2016

محمد التميمي (الرابع من اليسار) وشمة الكعبي
(الثامنة من اليسار).

احتفلت كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة اإلمارات بأول ستة خريجين من برنامج الدكتوراه في إدارة األعمال الذي يعتبر أول برنامج دكتوراه
إلدارة األعمال في دولة اإلمارات ،وقد حصل هذا البرنامج على اعتماد هيئة تطوير كليات اإلدارة الجامعية الدولية .كما صمم برنامج
الدكتوراه في إدارة األعمال الذي تم طرحه عام  2011للمدراء التنفيذيين والمهنيين العاملين في مجال البحوث.
في العام الدراسي  ،2015-2016حصل طالبان وثالث طالبات على المنح الدراسية لمعهد المحاسبة اإلدارية.
حصل طلبة كلية الهندسة على:
• جائزة .AIChE
• جائزة أفضل بوستر في المؤتمر العالمي لعام  2015ومعرض تكنولوجيا النانو وعلوم المواد.
• الجائزة الثالثة في الكيمياء والفيزياء والهندسة البيئة الكيميائية في مسابقة بحوث طلبة الجامعات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
• الجائزة الثالثة ليوم الطالب التابع لمعهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات في المعهد البترولي.
• الجائزة الثانية في جوائز هيئة الطرق والمواصالت للنقل المستدام.
• جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر األول ألبحاث طالب الدراسات العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فاز الطالب عبدالله الديني وسيف الحساني وسعيدان األحبابي،
بإشراف الدكتور أحمد الفارسي ،بالمركز الثالث في مسابقة مخيم
االبتكار لوزارة البيئة والمياه خالل أسبوع االبتكار .2015
28
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انضم فريق جامعة اإلمارات ألول مرة في مسابقة اللياقة البدنية
.والسباحة في الدورة الرياضية االولمبية الثامنة

البرامج الالصفية

وزار طالب قسم التغذية والصحة مصنع شاي ليبتون الستكشاف
دور اختصاصي التغذية في صناعة األغذية.

نظــم قســم الكيميــاء يــوم الكيميــاء وفعاليــة المعــرض بمشــاركة
العديــد مــن الشــركات اإلقليميــة التــي عرضــت أحــدث معداتهــا،
وقدمــت نــدوات حــول مواضيــع متنوعــة تتعلــق بالكيميــاء.

نظم قسم العلوم السياسية ورشة عمل حول تمكين المرأة في
المجلس الوطني.

فاز فريق الكرة الطائرة بجامعة اإلمارات بكأس الدوري في دوري
أبوظبي للرياضة للسنة الثانية على التوالي.

قدمت وحدة التطوير المهني ورش عمل لمساعدة الطالب
لالستعداد لمهنهم المستقبلية ،بما في ذلك كيفية كتابة
السيرة الذاتية المهنية ،مبادئ مقابلة العمل ،وتطوير مهارات
العمل للطالب.
نظم قسم المحاسبة بالتعاون مع نادي المحاسبة الطالبي دورة
التدقيق الداخلي للتمهيد لفرص العمل المستقبلية لخريجي
المحاسبة ،وذلك بالتعاون مع جمعية التدقيق الداخلي في
اإلمارات العربية المتحدة ،والممثل الوطني الرسمي للمعهد
األمريكي للتدقيق الداخلي ،وتحدث اثنان من أعضاء جمعية
التدقيق الداخلي البارزين في هذا الحدث.

نظــم قســم الفيزيــاء معــرض مفاهيــم الفيزيــاء الــذي شــارك
فيــه طــاب مــن كليــة العلــوم وكليــة العلــوم اإلنســانية .وشــملت
موضوعــات المشــاريع المبتكــرة توليــد الطاقــة والطــرق وهندســة
الطــرق والخصائــص الفيزيائيــة للمــواد المختلفــة وإعــادة التدويــر.

نظم النادي الطالبي للترجمة بالتعاون مع نادي أريرانج الكوري
ونادي ساكورا الياباني ،ونوادي غوتنبرغ االلمانية يوم مفتوح
للترجمة.

احتفــاالً بالســنة الدوليــة للضــوء لليونســكو ،نظــم طــاب نــادي
الفيزيــاء فعاليــة “إضــاءة مســتقبلنا  ”2015لعــرض تجــارب مختلفــة.

نظم قسم األدب اإلنجليزي مسابقة الفيلم الطالبي ومهرجان
طالبي للدراما.

لمساعدة الطالب في مهمة البحث عن عمل ،نظمت كلية تقنية
المعلومات ورش عمل للتأهب الوظيفي .كما نظمت الكلية
يوم تقنية المعلومات للعام  2016لمساعدة الطالب على تعلم
المزيد عن فرص العمل والتدريب التي توفرها الشركات والوكاالت
الحكومية.

يوم تقنية المعلومات للعام 2016
وفرت وحدة التقييم والعالج دورات تدريبية لطلبة االحتياجات
الخاصة من البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا ،وقدمت خدمات
للمرضى األطفال والبالغين من المجتمع المحلي ،وسهلت األبحاث
السريرية ألعضاء هيئة التدريس.
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عقد قسم إدارة األعمال ورش عمل هامة شارك فيها العديد من
الطالب ،حيث شارك أكثر من  50طالب في العديد من األنشطة بما
في ذلك تدريب  6Sigmaغرين بيلت ،و سكروم-ديفيلوبر ،وزيارة
العديد من المواقع ،وجولة متحف ألفريد نوبل.
وشارك  17طالب من قسم اإلحصاء في المؤتمر الخامس
والعشرين للجمعية الدولية لإلحصاء البيئي الذي عقد في
جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )(2
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
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دف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإﺷﺮاك ﻃﻠﺒﺔ
.اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻻﺑﺤﺎث
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براءات االختراع لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
تــم تســجيل  36طلــب بــراءة فــي عــام  2015و 38طلــب فــي عــام  2016وتــم منــح  12بــراءة اختــراع فــي عــام  2015و 15بــراءة اختــراع
فــي عــام .2016

براءات االختراع الممنوحة

براءات االختراع المسجلة
عدد االختراعات
المسجلة

السنة

براءات االختراع
الممنوحة

عدد االختراعات
الممنوحة

2007

0

0

0

0
0

السنة

براءات االختراع
المسجلة

2007

2

2

2008

11

3

2008

2009

21

4

2009

0

2010

9

3

2010

0

0

2011

9

4

2011

2

2

2012

17

10

2012

4

4

2013

27

17

2013

6

6

2014

32

17

2014

12

7

2015

36

19

2015

12

6

2016

38

19

2016

15

10

المجموع

201

98

المجموع

51
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براءات االختراع الممنوحة في عام 2015
المشارك (ون) في
االختراع

6

Noninvasive Thermometry
Monitoring System

الواليات
المتحدة

يوسف حايك

كلية الهندسة

7

Hyperthermia Therapeutic
Agent Delivery System

الواليات
المتحدة

يوسف حايك

كلية الهندسة

8

(Early) Diagnosis of
Parkinson’s Disease

أوروبا

عمر أغناف

كلية الطب
والعلوم الصحية

9

(Early) Diagnosis of
Parkinson’s Disease

أوروبا

عمر أغناف

كلية الطب
والعلوم الصحية

10

Substituted Pyridine
Derivatives Useful in the
Treatment of Cancer

11

12

أستراليا

New Use of Surfactant

كندا

عبد المحسن
اونسي

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

عبد المحسن
اونسي

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

البلد

المخترع

1

Henna Application Device
and Method

الواليات
المتحدة

عفت تقالة

2

Biodiesel Production

الواليات
المتحدة

3

A Process and System for
the Treatment of Industrial
and Petroleum Refinery
Wastewater

كندا

Method for Purifying
Lactoferrin

العنوان

العنوان

البلد

1

Alpha-Synuclein Fragments as
Diagnostic Agents

كندا

عمر أغناف

كلية الطب
والعلوم الصحية

2

Alpha-Synuclein Fragments as
Diagnostic Agents

اليابان

عمر أغناف

كلية الطب
والعلوم الصحية

4

3

Diagnosis of Parkinson’s
Disease (PD) - Distinguishing
from Non-PD (with Perugia
)University

أوروبا

عمر أغناف

لوسيال بارنيتي و باولو
كاالبريسي

4

Date Pit Composition for the
Treatment of Animals

5

Date Pit Composition for the
Treatment of Animals

34

Method for Treating
Particulate Material

كلية العلوم

براءات االختراع الممنوحة في عام 2016

المخترع
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عالء الدين عبد العزيز سالمو
الواليات إبراهيم محمود
عبده أدم وحسين زودي
المتحدة
عبدو
وهاني عبد العزيز الديب

الكلية

الواليات
المتحدة

المشارك (ون) في
االختراع

كلية الهندسة

علي حسن المرزوقي ،عصام
سليمان الزهير الدين هاشم وحنيفة عيسى
طاهر
مفتاح حسن
الناس

الكلية

سليمان عبد الرزاق
الزهير

حسن محمد
حسن عبد الله

كلية الهندسة

كلية الهندسة

كلية األغذية
والزراعة

كلية الطب
والعلوم الصحية

5

Apparatus and Method for
Energy Harvesting

الواليات
المتحدة

محمود األحمد

هونكونج

أحمد سليمان
حسين

إبراهيم حسن بالل وخالد
عباس الطرابيلي وسالم
راشد علي عليالي

كلية األغذية
والزراعة

6

Apparatus and Method for
Energy Harvesting

الواليات
المتحدة

محمود األحمد

عرفان سعدت

كلية الهندسة

الواليات
المتحدة

أحمد سليمان
حسين

إبراهيم حسن بالل وخالد
عباس الطرابيلي وسالم
راشد علي عليالي

كلية األغذية
والزراعة

7

Semiconducting Polymer

اليابان

يوسف حايك

احمد إبراهيم عايش
ومحمود عالوي محسن

كلية الهندسة

عرفان سعدت

كلية الهندسة
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البلد

المخترع

المشارك (ون) في
االختراع

8

New Use of Surfactant

أوروبا

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

9

New Use of Surfactant

اليابان

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

Thermal Insulation Material 10
Made of Date Pits

الواليات
المتحدة

باسم محمد
إسماعيل عبد
الجايل

عبد الحميد إسماعيل
مراد

كلية الهندسة

Use of Surfactant in the
Preparation of Modified
Sulfur and Sulfur Cement

الواليات
المتحدة

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

العنوان

11

الكلية

الشراكات البحثية والتمويل
فـي إطـار الجهـود المسـتمرة السـاعية إلـى أن تصبـح جامعـة اإلمارات العربيـة المتحـدة مؤسسـة بحثيـة رائـدة ،أعلنـت الجامعـة عـن
دعمهـا لــ  166منحــة ،بقيمــة  48.6مليــون درهــم ،ســيتم تقديمهــا لعلمــاء جامعــة اإلمارات ،ممــن قدمــوا مقترحاتهــم االبتكارية فــي
التحديــات البحثيـة الرئيسـية فـي التخصصـات المختلفـة والمتعلقـة بدولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة ،والتـي تقـع ضمـن  5مجموعـات
مختلفـة:
 34مشروعا :مسابقة برنامج الجامعة للبحث المتقدم.
 34مشروعا :مسابقة التخصصات المركزية.
 26مشروعا :منح للمبتدئين.
 65مشروعا :برنامج تجارب البحث الصيفية لطبة الدراسات الجامعية.
 7مشروعا :المشاريع البحثية المشتركة بين جامعة اإلمارات وجامعة قابوس.

الشراكات البحثية المستمرة والتمويل
عنوان المشروع

اسم الباحث

الكلية

الشركة

12

A Manipulator for Surgical
Tools

الواليات
المتحدة

باسم فايز
يوسف

كلية الهندسة

1

Assessing the Carbon Footprint of Road Projects
and Related Sustainability Initiatives in Abu Dhabi

ريزول تشودهري

كلية الهندسة

بلدية مدينة
أبوظبي

13

Fluid Pumping System and
Method

الواليات
المتحدة

فتحي عالن

كلية العلوم

2

The Therapeutic Effect of Crocin Against
Hepatocellular Carcinoma: A Preclinical Study

عمر أمين

كلية الطب
والعلوم
الصحية

مؤسسة
الجليلة

14

Method for Treating
Particulate Material

كندا

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

15

Method for Treating
Particulate Material

أوروبا

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

16

Method for Treating
Particulate Material

فرنسا

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

17

Method for Treating
Particulate Material

المانيا

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

18

Method for Treating
Particulate Material

المملكة
المتحدة

عبد المحسن
اونسي محمد

ميساء مبروك الجمل

كلية الهندسة

3

Clinical, Biochemical and Molecular Studies of
Peroxisomal Disorders in Oman and the United
Arab Emirates

4

Optimal Window Design for Noise Control

5

رخصت جامعة اإلمارات العربية المتحدة بيوليجند (الواليات المتحدة األمريكية) الستخدام أربعة من
براءات االختراع من أجل تشخيص مرض باركنسون.
حصلت جامعة اإلمارات على براءة اختراع دولية صديقة للبيئة لتركيبة خرسانية جديدة من المخلفات
النفطية والصناعية.

Consulting for the Design of Modular Housing
Units

6

)Elucidating the Molecular Signaling Mechanism(s
of Autophagy Mediated Tumor Supression by
Curcumin in Human Malignant Glioma

7

Studies on the Transcriptome of Patients with
Cancer Cachexia

8
9

36

منجد مراقة
سميرة الزرعوني

كلية الهندسة

كلية الهندسة
كلية الهندسة

بلدية مدينة
أبوظبي
األمانة العامة
للمجلس
التنفيذي

سهام الدين غالداري

كلية الطب
والعلوم
الصحية

مؤسسة
الجليلة

ثومس ادريان

كلية الطب
والعلوم
الصحية

مؤسسة
الجليلة

National Dairy Farm

يوسف حايك

كلية الهندسة

Exeed
Industries LLC

Youth Health

يسرى العبيد

كلية الطب
والعلوم
الصحية

وزارة الثقافة
وتنمية المعرفة

توم لوني

كلية الطب
والعلوم
الصحية

IOSH 1-

Assessment of Pesticide Exposure in Date Palm
Agricultural Workers in the City of Al Ain, United 10
Arab Emirates
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محمد مصطفى احمد
محمد

هيئة البيئة
أبوظبي
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NRF

NRF

NRF

كلية الطب
والعلوم
الصحية
كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

أحمد حسن المرزوقي

Investigating the Mechanisms of Action of
Chromatin Remodeling Proteins in Transcription 26
Regulation

ادادول هاكي

Developing Compounds for Noninvasive Delivery
of Small Interfering RNA into the Central Nervous
27
System: A Future Therapeutic Strategy for
Neurodegenerative Diseases
Differential Models in Immunology and Infection
28
Diseases

كلية الطب
والعلوم
الصحية

NRF

عباس فردوم

High Power-Density Step-up/Step-down PFC Real
Bridgeless Rectifier

11

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

أحمد بن توق

Public Participation Geographic Information
System (PPGIS) in UAE Smart Government Services:
A Global Analysis of Potential Utility for PPGIS

12

NRF

كلية الهندسة

علي عبدالله النقبي

3D Matrix Hepatocytes Cells Evaluation:
Mechanical Tests

13

NRF

كلية الهندسة

علي حسن المرزوقي

Hydropyrolysis of Biomass to Biofuels

14

Digital and Social Media Platforms and Education
in China and the UAE

15

كلية الهندسة

فتح الله ريحان

RNRF

كلية الطب
والعلوم
الصحية

جمال أبو قاسم

Development of a Black-Oil Simulator with Parallel
29
Processing Capability for Field Applications

NRF

بدرية الجنيبي

NRF

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

محمد أنور

Assimilating Doppler LIDAR Data into a Numerical
30
Weather Prediction Model

NRF

فاطمة الجسمي

NRF

سنان أبو قمر

Genetic Control of Plant Responses to Botrytis
Cinerea

The Effect of Arginine and Citrulline
Supplementation on Endothelial Dysfunction in
Mitochondrial Diseases

16

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

كلية الطب
والعلوم
الصحية

NRF

جمعة مصباح الكعبي

Genetic Factors Associated with Type I Diabetes
Mellitus Among Emirati Children: Emphasis on
2Ra-IL ,4-CTLA ,the Role of HLA, PTPN22

17

كلية الهندسة

أسامة الخواجة

كلية الطب
والعلوم
الصحية

NRF

كلية العلوم

توفيق كسيكسي

Desert Plants and Carbon Sequestration in HyperArid Environments: A Quantitative Approach

18

NRF

كلية الطب
والعلوم
الصحية

نعيمة الحوسني

A Decision Support System for Modeling and
Mapping Sand Dunes Encroachment Risk Using
Satellite Data in the United Arab Emirates

19

ADEC

كلية الهندسة

تامر المداوي

Structural Condition Assessment of Ten School
20
Buildings

IOSH -1

كلية الهندسة

محمد مصطفى محمد

Developing a Dynamic Approach to Water
Budgeting for the Emirate of Abu Dhabi

Lundbeck

كلية الطب
والعلوم
الصحية

عمر اغناف

37

RNRF

كلية الطب
والعلوم
الصحية

ماريا فرناندز

Modulation of the Immune Response to Infection
23
by Organophosphorus Compounds

ADEC

كلية الهندسة

تامر المداوي

Structural Analysis and Visual Inspection of Repair
24
Works for International Private School, Al Ain

NRF
وزارة التعليم
العالي والبحث
العلمي
Japan
Cooperation
Center,
Petroleum

كلية الهندسة

كلية الهندسة

DassaultAviation

كلية الهندسة

مؤسسة
الجليلة

كلية الطب
والعلوم
الصحية

ياسر حواس

عباس فردون

موسى حسين

برايت ديفد اميرالد

31

Solitons Transport in Optical Fibers with
32
Impurities
Development of Strategies and a Project
Delivery Management System for Large-Scale
Infrastructure Projects

33

Addendum to the Memorandum of
Understanding Between UAEU and Japan 34
)Cooperation Center, Petroleum (JCCP
Artificial Thin Nanostructured Surfaces for
Microwave and Optical Applications

35

mC RNA-5 A Novel Method to Evaluate the Role of
36
Diabetes and Obesity 2 Methylation in Type
Research Study on Optimal Window Design for
Noise Reduction in Abu Dhabi City

بلدية مدينة
أبوظبي

كلية الهندسة

منجد مراقة

ICT Fund

مركز الفضاء

مركز الفضاء

The Financing Contract of the National Center for
38
Space Technology and Science

مجلس أبوظبي
للتعليم

كلية اإلدارة
واالقتصاد

اكثم عيسى مغيره

The Factors Influencing the Decision to List on Abu
39
Dhabi Securities Exchange

مجلس أبوظبي
للتعليم

كلية تقنية
المعلومات

آزم بيج

39

NRF

Design and Fabrication of Novel Ultra-Low and
40
Reliable CMOS Logic Cells

NRF

كلية الهندسة

أحمد حسن

21

Agreement Between Lundbeck and UAEU 22

Imaging Ultrafast Processes in Atoms and
Molecules Using a High-Resolution Reaction 25
Microscope
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38

كالرا مورجان

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

مجلس أبوظبي
للتعليم

Investigation of Effective Management of Energy
Demand in Distribution Management Systems of 42
Smart Grids Using Formal Verification Methods

فالح عوض

كلية الهندسة

ICT Fund

Assimilating Doppler LIDAR Data for High
Resoulution Weather, Visibility and Pollution 43
Forecasting in UAE

41

Towards Integrating People with Disabilities into
the Abu Dhabi Labor Market

محمد أنور

كلية العلوم

NRF

Preclinical Validation of Sanguinarine as a Pro44
Apoptotic Drug for the Treatment of Leukemia

سهام الدين غالدري

كلية الطب
والعلوم
الصحية

مجلس أبوظبي
للتعليم

Evaluation of Cracks/Cold Joints in Concrete
Rafts and Retaining Walls of the Construction of
45
the ADNOC New Medical Center in Al Khalidiya
7011 Project, Abu Dhabi, Project Number

عمر الديب

Supply of Design to Fix the RF Interference Issue at
46
the Al Mabfraq Hospital Project
Traditional Versus New Media Sources of
Information for Youth on Current Events in the 47
UAE

موسى حسين

عتيق جاكة

بدرية الجنيبي

The Statistical Analysis of Three Studies: Chemical
Substances in Air Fresheners, Heavy Metal
Contamination in Herbal Health Supplements In 49
Dubai, and Parents’ Awareness of the Safety of
Children’s Toys and Swimming Pools

عبد الرحيم اولهاج

51

صالح غريب الله

On Nanocomposites for Aerospace Application:
Phase II

Deputy Vice Chancellor for Research and Graduate
52
Studies
Development of Sustainable Date Palm
Production Systems in the GCC Countries of the 53
2015/2016
السنوي
 40التقرير
Arabian
Peninsula

كونت كلية األغذية والزراعة شراكات وطنية مع هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية العين ومركز خدمات المزارعين في أبوظبي
وصندوق خليفة للمشاريع والتنمية وقسم علوم وتكنولوجيا األغذية و كلية التكنولوجيا وتنمية المجتمع وشراكات دولية مع جامعة
كراتشي في باكستان وجامعة ثاكسين فاتالونغ تايالند وقسم علوم الحياة جامعة ليمريك ايرلندا.
أقامت كلية الهندسة عالقة تعاون مع معهد مصدر أبوظبي ،وجامعة إسيكس في المملكة المتحدة ،وجامعة بيكاردي جول فيرن،
وأمينز ،وجامعة إيكس-مارسيل في فرنسا ،وجامعة ميشيغان ونيو مكسيكو بالواليات المتحدة األمريكية.
تعاون المركز الوطني للمياه مع جامعة والية كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية.
وقعت كلية التربية عقد ًا مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج إلجراء ثالثة مشاريع بحثية.

Re-imagining Young Muslim Women? Comparing
Public Responses to Ms Marvel in Non- Muslim 48
.(UK) and Muslim (UAE) Societies

The Effects of Increased Fruits and Vegetables
and/or Whole Grain Food Consumption with
or Without Reduced Energy Intake on Cardio 50
Metabolic Risk Factors of Subjects with Visceral
.Obesity

منحت كلية العلوم ترخيصين من الهيئة االتحادية للتنظيم النووي إلقامة وحدتين للمصادر المشعة األشعة السينية.

موسى حسين

خالد ماسمودي ض

كلية الهندسة

TARGET
Engineering
Construction
LLC

Stantec
كلية الهندسة International
Inc. Abu Dhabi
كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

المجلس
الوطني لالعالم

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

The London
School of
Economics
and Political
Science

كلية الطب
والعلوم
الصحية

Dubai
Municipality

كلية الطب
والعلوم
الصحية

بلدية دبي

كلية الهندسة

مركز مؤسسة
الجليلة لألبحاث

كلية األغذية
والزراعة

Barri

كلية األغذية
والزراعة

ICARDA

أقام قسم علم االجتماع عالقة شراكة وتمويل مع صندوق تنمية المجتمع التابع لوزارة التنمية االجتماعية في اإلمارات العربية
المتحدة ،ومركز البحوث اإلنسانية ،وجامعة السلطان قابوس في عمان ،ومعهد البحوث االقتصادية في جامعة هيتوتسوباشي
اليابان.
أقام قسم اللغويات العامة تعاون ًا بحثي ًا دولي ُا مع جامعة كامبريدج وجامعة يورك بالمملكة المتحدة وجامعة مالطا وأكاديمية سينيكا
وتايوان وجامعة كانتربري ونيوزيلندا ومع جامعة أريزونا وجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالواليات المتحدة األمريكية.

مخرجات األبحاث
قام أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمارات بنشر المقاالت التالية كما هو موضح
في قاعدة بيانات  Scopusلعام .2015-2016
نوع المستند:

2016

2015

مقال

489

486

ورقــة بحثيــة مقدمة في مؤتمر

131

122

مقال صحفي

8

26

دراسة

35

29

رسالة

7

6

كلمة عدد

9

7

مذكرة

2

2

صفحة األخطــاء المطبعية

2

1

كتاب

2

*

فصــل من كتاب

24

17

عدد منشورات الجامعة في أفضل المجالت العلمة حسب قاعدة بيانات Scopus
المجالت العلمية
المجالت العلمية
المصنفة ضمن
المصنفة ضمن أفضل
أفضل  %1من
 %5من المجالت
المجالت العلمية
العلمية المرموقة
المرموقة
10

83

المجالت العلمية
المصنفة ضمن
أفضل  %10من
المجالت العلمية
المرموقة

المجالت العلمية
المصنفة ضمن أفضل
 %25من المجالت
العلمية المرموقة

150

307

من  2014إلى مايو 2017
41

المشاريع البحثية

مركز أبحاث الطرق والنقل والسالمة المرورية

مثل األستاذ عالء الدهان من قسم الجيولوجيا في جامعة اإلمارات عضوا في فريق من الباحثين بقيادة جامعة لوند (السويد) الذي
نشر بحثا في مجلة ناتشر كومونيكاتيونس ،وهي مجلة يمكن للجميع تصفحها وتنشر أبحاث علمية عالية الجودة وبتحدث بحث األستاذ
عالء الدهان عن بقايا اثنين من العواصف الشمسية القوية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من  1000سنة في الجليد من غرينالند والقطب
الجنوبي .وانضم أعضاء آخرين في الفريق من جامعة أوبساال (السويد) ومعهد بول شيرر و إيث زوريش (سويسرا) ومعهد نيلز بور
(الدانمرك) ومختبر علوم الفضاء في بيركلي وجامعة بوردو (الواليات المتحدة األمريكية).

مدير مركز أبحاث الطرق والنقل والسالمة المرورية األستاذ الدكتور ياسر حواس هو مدير مشروع اتفاق جامعة اإلمارات العربية
المتحدة مع شركة تاتا موتورز لنشر وتفعيل تقنية النظم الذكية عبر استخدام تقنية المعلومات وتقنية الصوت .ويعمل فريق جامعة
اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجموعة شركة تاتا على نظام االتصاالت بين المركبات ،وهو نظام نقل ذكي جديد لتمكين
السيارات بدون سائق من التواصل على الطرق ،وذلك باالعتماد على خوارزمية تمكن السيارات من استخدام توجيهات الطرق في
حركة المرور في المدن .وقال حواس “في الوقت الحالي ،تتحرك المركبات المستقلة في الشبكة على افتراض أنها تعرف وجهتها
ولكن النظام الذي نختبره يمكن السيارات من تغيير طريقها وإيجاد طريق بديل أفضل للوصول إلى الوجهة باستخدام المعلومات التي
تتلقاها من السيارات األخرى ،ونسعى هنا في المركز لنشر هذا النوع من السيارات في العين” .وسيقوم الفريق بإعداد ورقة بحثة
تفصل نتائج االختبار.

وجد فريق بحث بقيادة الدكتور رباح إراتني بالتعاون مع الدكتور سنان أبو قمر من قسم علم األحياء أن الفاكهة المستخلصة من نبات
السماق تمنع انتشار سرطان الثدي السلبي الثالثي وهو شكل عدواني للغاية وشديد االنتشار من سرطان الثدي ،وتم نشر نتائج
التقرير العلمي.
أجرى قسم التغذية والصحة بحث ًا لشركة كيلوغز إما لألغذية في الفصل الصيفي من عام  ،2016حول تأثير تناول الحبوب الكاملة عالية
األلياف على الشبع وأعراض عسر الهضم خالل شهر رمضان

منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار والمراكز األخرى
بدأ منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار بطرح برنامج “النموذج إلى السوق” وهو رحلة مدتها سنة واحدة لمساعدة مستأجري
الحاضنات لالنتهاء من نماذج أعمالهم خالل ستة أشهر ،وإطالق أعمالهم خالل ستة أشهر أخرى.
حضر رواد األعمال في جامعة اإلمارات “أسبوع االنغمار في وادي السيليكون” للقاء والتفاعل والتعلم من مرشدين عالمي
ومستثمرين ورجال األعمال .وعرضت المواهب اإلماراتية في منتزه جامعة االمارات رؤيتهم لوادي السليكون ،والتي تعد من بين
ورش العمل التي تقدمها أفضل جهة في هذا المجال .وباإلضافة إلى ذلك ،أنشأ منتزه جامعة اإلمارات شراكة استراتيجية مع المركز
الفرنسي للتكنولوجيا للسماح للشركات الناشئة في المنتزه أن تصل للعالمية وأن تستضيفها شركة المحور التكنولوجي الفرنسي في
وادي السليكون وأن يستضيف المنتزه وادي سيليكون الستقبال الشركات األمريكية والفرنسية ،لتكون بمثابة منصة انطالق الشركات
الدولية للدخول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي .وتشمل الشراكات الدولية األخرى الشركة العربية للتميز والقيمة المضافة.

وقد منحت بلدية أبو ظبي المركز مشروعين للبحوث واالستشارات حول تصميم النافذة األمثل لمكافحة الضوضاء ،وتقييم البصمة
الكربونية لمشاريع الطرق ومبادرات التي تتعلق باالستدامة في أبوظبي.

كما حصل مدير المركز على شهادة لنشره بحث ًا في المجالت العليا
وساعد في أن تحصل جامعة اإلمارات على االعتراف ،وجائزة أفضل
ورقة حول إطار تقييم أهمية وفعالية عمليات اإلدارة وتأثير
أصحاب المصلحة على نتائج المشروع اإلنشائي ،وشهادة تقدير
من هيئة الطرق والمواصالت ،واالعتراف بالمساهمات البارزة
والمثمرة في المؤتمر الدولي المعني بسالمة المرور.

اإلنجازات البحثية للطالب وأعضاء هيئة
التدريس
نشرت الدكتورة صفا المهنا من كلية اإلدارة واالقتصاد مقاالً
بعنوان “تأثير األزمات األخيرة على سوق العقارات في دولة
اإلمارات العربية المتحدة :أدلة على األساليب غير المتناظرة” في
مجلة “إكونوميا إنترناشيونال” اإليطالية ،وتعد المقالة مقتبسة من أطروحتها للدكتوراه.
نشر طلبة جامعيين من قسم علوم األغذية بحثين في مجالت محكمة خالل العام .2015-2016
وفاز عضو هيئة التدريس من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية على منحة بحثية تنافسية في جامعة ادنبره لصيف عام .2016
شاركت طالبة الدكتوراه من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية مع أعضاء هيئة التدريس كمقدم ورئيس لجنة في المؤتمر الحادي
والعشرين للجمعية األدب المقارن الدولي في جامعة فيينا.
رشحت الدكتورة تاتيانا كارابشوك من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية للعمل كممتحن في لجنة تحكيم جائزة هيلين تيرنر 2016
ألبحاث طلبة الدكتوراه وهي مبادرة عالمية ألبحاث الرأي العام.

خالل ربيع  ،2016تم تشكيل الفريق االستشاري العالمي
لمنتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار من أصحاب المشاريع
الموهوبين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال تنظيم المشاريع
في القطاعين العام والخاص في اإلمارات العربية المتحدة،
والحاضنات الشريكة ،والجامعات الدولية وشبكات ريادة األعمال
الشهيرة.
يعتبر تقرير المرصد اإلعالمي العالمي لريادة األعمال أكبر برنامج
بحثي متطور في العالم في مجال ريادة االعمال .وسيقوم
فريق من منتزه جامعة اإلمارات العربية المتحدة الذي حضر
االجتماع العالمي لرصد ريادة األعمال العالمي في بوسطن،
بإعداد تقرير المرصد اإلعالمي العالمي لريادة األعمال لدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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األســتاذ الدكتــور عــاء مــن قســم الجيولوجيــا بكليــة العلــوم يشــارك
فــي دراســة عالميــة لتحديــد بقايــا عاصفــة شمســية ضخمــة فــي
جليــد غرينالنــد والقطــب الجنوبــي
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جوائز األبحاث
حصــل البروفيســور عمــرو أميــن مــن قســم األحيــاء علــى جائــزة
خليفــة للتعليــم  2016كأســتاذ جامعــي متميــز فــي مجــال البحــث
العلمــي.
حصــل األســتاذ أســامة الخواجــة مــن قســم الفيزيــاء علــى جائــزة
الجامعــة للتميــز فــي المعرفــة .2016
حصــل أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن قســم المحاســبة علــى
جائــزة للنشــر فــي مجلــة علميــة وجائــزة لجامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .فــاز اثنــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجائــزة الزمــرد األدب
للتميــز لتقديــم أفضــل ورقــة فــي العــام.
حصــل الدكتــور جوســلين جريــرا ،مديــر قســم االقتصــاد والماليــة،
علــى جائــزة أفضــل ورقــة بحثيــة فــي المؤتمــر الثامــن عشــر لجمعيــة
أوراســيا لألعمــال واالقتصــاد الــذي عقــد فــي الجامعــة األميركيــة
فــي الشــارقة فــي ينايــر .2016
أكمــل اثنــا عشــر طالبــا مــن برنامــج ماجســتير فــي العلــوم الطبيــة
وثمانيــة طــاب مــن برنامــج الدكتــوراه فــي العلــوم الحيويــة
أعمالهــم البحثيــة ودافعــوا عــن أطروحاتهــم ،وشــارك  107طالــب

األستاذ الدكتور عامر أمير (قسم األحياء) يتسلم
جائزة خليفة التربوية 2016

فــي برنامــج تجــارب البحــث الصيفيــة لطبــة الدراســات الجامعيــة داخــل الدولــة وخارجهــا.
فاز طلبة كلية الهندسة بالعديد من الجوائز ،وحصل أحد الطلبة على جائزة  AIChEالدولية.
تــم منــح ثالثــة عشــر عضــو هيئــة التدريــس مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة للنشــر فــي أعلــى المجــات البحثيــة .حصــل الدكتــور إيــاد الكــرد
علــى جائــزة الجامعــة للتميــز فــي المنــح الدراســية .وحصــل األســتاذ ســهام الديــن كلــداري واالســتاذ حيــدر رضــا علــى أفضــل بحــث منشــور
وجائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للبحــوث الطبيــة ،وحصلــت األســتاذة لحــاظ الغزالــي علــى جائــزة أبوظبــي إلنجازهــا فــي مجــال
البحــث.

تــم تكريــم كال مــن الدكتــور نــزار زكــي والدكتــور مســعود والدكتــور صــاح والدكتــورة نجــاح للنشــر فــي أفضــل المجــات فــي تخصصاتهــم ،حيــث
نشــرت الدكتــورة نجــاح أبــو علــي ألعلــى  1٪مجلــة ،ونشــر الدكتــور صــاح بوكتيــف فــي أعلــى  10٪مجلــة ،ونشــر الدكتــور نــزار زكــي فــي ألعلــى
 10٪مجلــة.
حصــل األســتاذ محمــد جابــر مــن كليــة التربيــة علــى جائــزة الشــارقة للبحــث التربــوي المتميــز لمشــاركته ببحــث بعنــوان “احتياجــات طــاب
المــدارس الثانويــة لمــواد التربيــة اإلســامية فــي هــذه الحقبــة المتغيــرة ،حســب معتقداتهــم”.

كمــا حصــل طالبــان مــن كليــة الطــب علــى منــح دراســية لــدورات تدريبيــة صيفيــة خارجيــة فــي مجــال البحــوث مــن مؤسســة الجليلــة ،وتــم منــح
طالــب فرصــة المشــاركة فــي برنامــج الشــيخ محمــد بــن زايــد للباحثيــن مــن جامعــة نيويــورك فــي أبوظبــي.
حصل األستاذ الدكتور نزار زكي من كلية تقنية المعلومات مسار األنظمة الذكية على جائزة التميز البحثي للكلية لعام .2016

الفائزين بالجوائز
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كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك الفائزين بجائزة الرئيس األعلى للجامعة لالبتكار .2015
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اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )(3
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
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ﺗﻮاﺻـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻟﺴـﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﻴـﺰ ،ﻣﺤﻠﻴـ ًﺎ
ودوﻟﻴـ ًﺎ ،ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻔـﻮق اﻷﻛﺎدﻳﻤـﻲ ،ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗـﺰال ﺣﺮﻳﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ رﺑـﻂ
اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ واﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤـﺎن
أن ﺗﻜـﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
.ﻣﺴـﺘﻮى ﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺮاﺋـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ
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تطوير المناهج
تمت مراجعة العديد من برامج كلية العلوم بشكل دوري خالل هذا العام .كما تم إعداد تقرير الدراسة الذاتية وإرساله للمراجعة لجامعة
جون هوبكنز ،وجامعة كورنيل ،وجامعة والية أوريغون .وأجريت بعض التعديالت على أربعة برامج بكالوريوس لتحسين جودتها وهي)1 :
البكالوريوس في الرياضيات )2 ،البكالوريوس في الفيزياء )3 ،بكالوريوس في هندسة الحاسوب ،و  )4بكالوريوس في علوم األغذية.
تم دمج نظام  CurricUNETمع نظام البانر لضمان سالمة وتناسق بيانات المساقات بين النظامين ،واتساقها مع المواقع االلكترونية
لألقسام لعرض المساقات والبرامج التي توفرها الجامعة ،وهذا يضمن دقة المعلومات المعروضة لمجتمع جامعة اإلمارات
وللمستخدمين من مختلف أنحاء العالم.
طور قسم المحاسبة برنامج ماجستير جديد في المحاسبة المهنية للتدقيق الداخلي القائم على المخاطر.
قدمت كلية تقنية المعلومات اقتراحا لطرح برنامج بكالوريوس في هندسة البرمجيات.

اعتماد الجامعة
حصلت جامعة اإلمارات على االعتماد المؤسسي العالمي من كليــة  WASCوجامعــة  WSCUCلمدة ست سنوات ،وهذا يعني أن
الجامعة تطبق معايير عالمية في برامجها وفي عمليتها التعليمية لكافة الكليات في الجامعة وأن الجامعة تضمن تحقيق الجودة
العالمية في تطبيق سياساتها التعليمية .وتعتبر جامعة اإلمارات أول جامعة حكومية تحصل على اعتماد  ، WSCUCحيث حصلت عليه
من خالل تحقيق معايير أساسية معينة من ضمنها ووجود رؤية ورسالة واضحة للجامعة و قيادة فعالة و جودة عالية لعملية التعليم
والتعلم باإلضافة إلى معايير أخرى تركز على جودة مخرجات التعليم والعمليات المؤسسية.

األمريكية قسم علم االجتماع لبحث سبل التعاون الممكنة إلعداد
دراسة دولية حول ريادة األعمال بين الشباب

التعاون الدولي
وقعت كلية اإلدارة واالقتصاد مذكرة تفاهم مع كلية  IÉSEGفي
فرنسا.
أبرم قسم الصحة والتغذية اتفاقية مع المجلس األوروبي
للمعلومات الغذائية لتسهيل إجراء المقابالت وتنظيم المؤتمرات
والمشاركة فيها وإقامة عالقات تعاون بين المجلس وأصحاب
المصلحة في منطقة الخليج في مجال التغذية وسالمة األغذية
واألنشطة البدنية والمستهلك.
حصل قسم الطب البيطري على الموافقة لالنضمام كعضو في
جمعية الكليات الطبية البيطرية العربية.
تعمل كلية الهندسة حاليا على إنجاز  12مشروع بالتعاون مع
جامعات إقليمية ودولية في المملكة المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية وكندا وعمان وقطر.

اعتماد الكليات والبرامج
حصل قسم الكيمياء على االعتماد من الجمعية الملكية للكيمياء.

االتفاقيات

حصلت جميع برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كلية اإلدارة واالقتصاد على اعتماد هيئة تطوير كليات اإلدارة الجامعية الدولية،
وخالل العام الدراسي أعدت كلية اإلدارة واالقتصاد نماذج طلب مراجعة التطوير المستمر لبرامجها وسلمتها لهيئة تطوير كليات اإلدارة
الجامعية الدولية تجهيز ًا للحصول على إعادة االعتماد لقسم إدارة األعمال والمحاسبة في عام .2019

كلية العلوم تستضيف المؤتمر العالمي الثالث للجيوفيزياء
الهندسة

العالقات الدولية للكليات مع جهات عالمية
استضاف قسم المحاسبة زائرين أكاديميين بارزين ،حيث قاما بعرض سلسلة من الندوات واستشارا عدد من أعضاء هيئة التدريس في
الكلية حول مواضيع مختلفة .ويعمل كل من البروفسور واي فونغ تشوا هو نائب رئيس الجامعة في جامعة نيو سوث واليس،
واألستاذة كريستين كوبر في المجلس االستشاري للتحرير في مجلة المحاسبة والتدقيق.
نظم قسم اإلحصاء ورشة عمل عن التحليل اإلحصائي التي قدمها األستاذ بيمال سينها من جامعة مريالند في الواليات المتحدة
األمريكية ،كما نظم القسم ست حلقات بحثية قدمها متحدثين دوليين من فرنسا وكندا وأستراليا وبولندا.
استضافت كلية القانون رئيس المحكمة االتحادية العليا ،سعادة القاضي عبد الوهاب عبدول ليعرض أهم األحكام في الدائرة
الدستورية للمحكمة العليا االتحادية .كما استضافت الكلية شركات قانونية دولية مثل  Reed Smith LLPو  Birds & Birds LLPو Baker
 MacKenzieلتقديم محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية.
شارك مدير كلية هارفارد للدراسات العليا البروفيسور لوبا فيجنبرغ في حلقة نقاش مع أعضاء هيئة التدريس والطالب من كلية التريبية
في مناقشة حول تربية األخالقية لألطفال.
زارت وزيرة الشؤون االجتماعية معالي مريم الرومي جامعة
اإلمارات وأعربت عن فخرها بالنساء اإلماراتيات لحصولهن على
مناصب قيادية بارزة.
استضافت جامعة اإلمارات العربية المتحدة الدكتورة جين غودال
عالمة بريماتولوجي وناشطة بيئية مشهورة عالمي ًا للتحدث عن
أمل كوكبنا.
استضاف قسم الفلسفة ضيوفا بارزين مثل دكينت هرتيغ من
جامعة ستيرلنغ في اسكتلندا وأستاذ أليكس أندر سنيل من جامعة
باريس السوربون في فرنسا ،و البروفيسورجيم بريورمن جامعة
نيويورك للمشاركة في سلسلة ندوات بحثية.
زار األستاذ مهتاب كريم ،زميل بارز في مركز أبحاث العلوم
االجتماعية من جامعة جورج ماسون في الواليات المتحدة
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عقدت في جامعة اإلمارات ندوة اإلمارات األولى للروبوتات االجتماعية.
نظم قسم الرياضيات المؤتمر الدولي الخامس للرياضيات الذي يعقد كل أربع سنوات لتعزيز البحوث من خالل الجمع بين المواهب
المحلية لخبراء الرياضيات البارزين من جميع أنحاء العالم ،وشارك في هذا العام أكثر من  150باحث ًا من  21بلداً.

ندوة اإلمارات األولى للروبوتات االجتماعية
المؤتمر الدولي الخامس للرياضيات

استضاف قسم اإلحصاء المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للجمعية الدولية لألنظمة البيئية ،حيث حضر عدد من الباحثين من أمريكا
الشمالية وأوروبا وأستراليا والشرق األوسط.

نظمت قسم األدب اإلنجليزي المؤتمر الدولي األول ألدب األطفال
والشباب :التحديات المعاصرة والتطلعات المستقبلية الذي حضره
خبراء من مصر وألمانيا وكينيا وبريطانيا وتايوان وكازاخستان
والعديد من البلدان األخرى.
وتزامن ًا مع القمة االقتصادية اإلسالمية العالمية استضافت كلية
القانون المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لالقتصاد اإلسالمي.

نظمت كلية الطب والعلوم الصحية المؤتمر السابع لجمعية القلب في أبوظبي.

بالشراكة مع التصنيف العالمي لجامعات ،استضافت جامعة
اإلمارات المؤتمر الدولي السادس لرواد التعليم في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
نظمت جامعة اإلمارات أعمال قمة التايمز للتعليم العالي
لجامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
استضافت جامعة اإلمارات أعمال المؤتمر العام التحاد الجامعات
العربية في دورته التاسعة واألربعون.

نظمت كلية تقنية المعلومات المؤتمر الدولي الحادي عشر لالبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
نظم قسم الجغرافيا المؤتمر الدولي الخامس لرصد األرض ودراسة التغيرات العالمية ،والمؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيات
المعلومات الجغرافية إلدارة الكوارث الطبيعية بالتعاون مع وكالة اإلمارات للفضاء  ،ومعهد واترلو إلدارة الكوارث ومركز محمد بن راشد
للفضاء ،شركة الياه لالتصاالت الفضائية “الياه سات” ،وحضر هذه المؤتمرات خبراء وباحثين في علوم األرض وأبحاث الفضاء من جميع
أنحاء العالم.

المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية في دورته التاسعة
واألربعون

المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لالقتصاد اإلسالمي

المؤتمر الدولي الخامس لرصد األرض ودراسة التغيرات العالمية
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برنامج توظيف مساعدي تدريس
تم توظيف مساعدي تدريس في كلية القانون ،أحدهما في قسم القانون الخاص واآلخر في قسم القانون العام.
وظفت كلية الهندسة ثالثة مساعدي تدريس إماراتيين.

توظيف أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتطوير مهاراتهم
تم ترقية أستاذان مساعدان من إدارة المناهج والتعليم وقسم التربية الخاصة إلى رتبة أستاذ في التربية والتربية الخاصة.
وظفت كلية تقنية المعلومات خمسة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس ،ومحاضرين من أفضل الجامعات مثل جامعة سنغافورة وجامعة
تكساس في سان أنطونيو.
نظم مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة اإلمارات فعالية التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس كل يوم خميس من العام
الدراسي  2015-2016في ثالثة فئات رئيسية هي :التحول الذكي لدورات التعلم ،التكنولوجيا التعليمية والتعليم التربوي الجديد ،ونظم
دورتين عن قيادة التعلم الذكي دعم ًا لمبادرة لتحويل مساقات جامعة اإلمارات إلى التعلم الذكي.

كما يوفر مركز التميز في التعليم والتعلم لمجتمع جامعة اإلمارات من المعلمين فرصة االشتراك في موقع  Lynda.comوهو أحد
أفضل المصادر التعلم والتدريب عبر اإلنترنت للمعلمين والمتعلمين ،ويعد الموقع متميز ًا في تدريس المهارات واألساليب التقنية في
التدريس مثل برامج ألنظمة إدارة التعلم مثل بالكبوارد ،وأساليب التدريس الحديثة مثل  flipped classroomوتطبيقات التدريس مثل
 NearPodو  Socrativeباإلضافة إلى العديد من األساليب والتقنيات األخرى.
قدم المركز برنامج منحة دولية في التعليم والتعلم بالشراكة مع جامعة كولومبيا البريطانية في كندا.
أقام مركز التميز في التعليم والتعلم برنامج الزمالة ألعضاء هيئة التدريس للسنة الثانية ،الذي صمم إلعطاء أعضاء هيئة التدريس
والمحاضرين فرصة للعمل في دور قيادي في مجاالت التنمية المهنية مثل استراتيجيات التدريس الفعالة  ،والبحث في التدريس
والتعلم الذكية ،وحلقات النقاش والمنتديات والندوات.
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اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )(4
ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ



ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ وﺳـﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل
.ﺿﻤـﺎن اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓـﺔ واﻟﻤﻬـﺎرات ﻟﺸـﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
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مركز التعليم المستمر
قدم مركز التعليم المستمر دورات تدريبية في مجموعة من التخصصات ،بما في ذلك التفوق التنظيمي واإلدارة واللغات وتقنية
المعلومات إلى  22شركة ،ويقدم المركز أكثر من  100دورة عامة ألكثر من  10000شخص .يلخص الجدول أدناه الدورات التي طرحت خالل
األشهر ال  12الماضية.

السنة

عدد الدورات

عدد
المشاركين

عدد الدورات
للمجتمع

عدد الدورات
للشركات

عدد ساعات
الدورة

July - December 2015

87

6,374

103

99

4,427

January - June 2016

75

4,733

33

41

3,638

دعا قسم علم االجتماع البروفيسور ديل إيكلمان من كلية دارتموث بالواليات المتحدة األمريكية إللقاء محاضرة عن التعليم الحديث في
عمان.
نظم قسم الجغرافيا المعرض الثالث ليوم أبحاث الجغرافيا واليوم العالمي للمياه و المنتدى الوظيفي لنظام المعلومات الجغرافية.

األحداث والمؤتمرات
نظمت كلية الطب والعلوم الصحية أسبوعا لالبتكار ،حيث عرضت في المعرض مقاالت علمية وورش عمل للمبتكرين مثل الطالب أشرف
الصادق من السودان ،الذي اخترع ذراع التحكم لمبتوري األطراف ،ومشروع أصغر مخترعة إماراتية فاطمة الكعبي ،التي أثبتت لطلبة
الطب أنهم ليسوا أصغر من أن يبدؤوا باالبتكار ،وأن المصادر المتاحة لهم ال حد لها .كما دعت الكلية مبتكرين من مجالت مختلفة
لتوسيع وجهات نظر الطلبة ،ولشرح كيفية طرق لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
احتفلت كلية الطب والعلوم الصحية بالذكرى العاشرة لتخرج دفعة  2005واستضافت االجتماع  12لخريجي الكلية.
وفي إطار االحتفال بيوم المرأة اإلماراتية ،دعت كلية الطب ثالث نساء إماراتيات ملهمات هن الدكتورة علياء البواردي و الدكتورة
سعيدة المرزوقي والدكتورة علياء غالداري للتحدث عن “ ابتكار المرأة “.
شاركت كلية تقنية المعلومات في تنظيم واستضافة مؤتمر ألعاب الفيديو :اإلدراك والتعليم والمحاكاة ،ومسابقة ماراثون تقنية
المعلومات التاسع لطلبة المدارس وطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،لتشجيع طلبة المدارس لمتابعة تعلم تكنولوجيا المعلومات في
تعليمهم ووظائفهم المستقبلية .كما نظمت الكلية ورشتي عمل هما تحدي “المارشمالو” و “كودجام” برعاية شركة البرمجيات
العالمية ساب ،لجميع معلمي المدارس الثانوية الذين شاركوا في فعالية ماراثون تكنولوجيا المعلومات.

المعرض الثالث ليوم أبحاث الجغرافيا

نظم برنامج الفنون الجميلة معرض ًا فني ًا للطالب في مايو .2016
نظم برنامج النجاح األكاديمي للطالب فعالية األولمبياد األكاديمية التي تهدف إلى خلق روح المنافسة واإلبداع واالبتكار بين الطالب
والتي اكتشفت المواهب الخفية للطالب.
قام مركز خليفة للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ،بالتعاون مع كلية األغذية والزراعة ،بتنظيم ندوة عن البيولوجيا النباتية
التكاملية.
نظمت كلية العلوم يوم الكيمياء ومعرض العلوم في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

يوم الكيمياء

نظمت جامعة اإلمارات ندوة حول مستقبل حدائق العلوم.
ماراثون تكنولوجيا المعلومات
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تم عقد مؤتمر جامعة اإلمارات األول لالبتكار واألبحاث
57

احتفال جامعة اإلمارات باليوم الوطني ال44

نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية فعالية يوم التراث

عقدت كلية األغذية والزراعة مهرجان األغذية والزراعة السنوي ( )2016تحت شعار عصر جديد في الغذاء
والزراعة.

ستضافت جامعة اإلمارات العربية المتحدة بطولة التايكواندو لالتحاد الرياضي للتعليم العالي مارس 2016

تم إطالق مبادرة عام القراءة  2016لدعم حملة الحكومة لتشجيع ثقافة القراءة في جميع أنحاء دولة اإلمارات بما في ذلك نادي
الكتاب ومبادرة رسمية لتشجيع القراءة بين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس ،و برنامج المكتبة في غرفتي الذي يستهدف طلبة السكن
الجامعي ،وبرنامج الكتاب في سيارتي لدعم القراءة في كل مكان .كما تم إنشاء مركز القراءة في كلية الجامعة.

استضافت جامعة اإلمارات العربية المتحدة الدكتورة جين غودال عالمة بريماتولوجي وناشطة بيئية مشهورة عالمي ًا
للتحدث عن أمل كوكبنا.
كرنفال القراءة ابريل 2016
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نظم قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة اإلمارات مهرجان ًا ضمن سنة اليونسكو الدولية للضوء والتكنولوجيات القائمة على الضوء
.2015

وقعت جامعة اإلمارات مذكرة تفاهم مع وزارة االقتصاد للتعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك للمساعدة في تحقيق رؤية
أبوظبي  2030وتنويع اقتصاد دولة اإلمارات.
استقبل قسم الجغرافيا والتخطيط العمراني وفد ًا من قسم الجغرافيا من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية ،كجزء من
استراتيجية جامعة اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز الشراكات األكاديمية والبحثية مع غيرها من المؤسسات والجامعات.
عقدت كلية العلوم اجتماع ًا مع طالب الدراسات العليا من جامعات هوهاي وبكين لمناقشة التعاون في التعليم والبحث العلمي.

مهرجان IYL2015

وقعت جامعة اإلمارات مذكرة تفاهم مع مركز التأهيل الوطني
للمساهمة بشكل إيجابي وفعال في الصحة والبحث والقضايا
االجتماعية (أبريل .)2016

وقعت جامعة اإلمارات مذكرة تفاهم مع شركة توتال للتنقيب
واإلنتاج لتعزيز التعاون بين الطرفان في مجاالت ذات االهتمام
المشترك ( أبريل .)2016

وقعت جامعة اإلمارات مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات لتعزيز العمل المشترك دور القانون في خلق مجتمع متكامل يقوم
على التفاهم المتبادل.
وقعت جامعة اإلمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الهاملي الدولية.

.استضافت جامعة اإلمارات بطولة العين الثانية جيو جيتسو بمشاركة أشخاص من مختلف أنحاء العالم

مبادرات التوعية المجتمعية
واصلت المكتبة تدريب العديد من المنظمات الحكومية والمجتمعية لفترات طويلة ،حيث تعرف المتدربون على جميع عمليات المكتبات.

مذكرات تفاهم
وقعت كلية اإلدارة واالتصال مذكرة تفاهم مع شركة بروج الخاصة في أبوظبي لدعم أهداف جامعة اإلمارات.
وقعت كلية القانون مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات.
أبرم قسم علم النفس عقد ًا مع مجلس أبوظبي للتعليم مقترح لتطوير ترخيص أخصائي نفسي في المدارس ،وأعد مذكرات التفاهم
التي سيتم توقيعها مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية ووزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي لتوفير أماكن لتدريب الطلبة.
وقعت جامعة اإلمارات مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للتعليم للتعاون المتبادل في مجاالت عدة منها تطوير وتنقيح المناهج
الدراسية لمراحل مختلفة من التعليم الحكومي ،والعمل على تلبية احتياجات مجلس أبوظبي للتعليم ،والتدريب التقني للهيئات
اإلدارية والتعليمية في المدارس الحكومية ،وتعزيز االبتكار واإلبداع وريادة األعمال بين الطلبة ،والتركيز على أساليب التدريس والتعلم
الحديثة وفقا للمعايير الدولية ،إلعداد خريجين قادرين على مواكبة التنمية في جميع المستويات .كما تضمنت مذكرة التفاهم مجاالت
التعاون المتبادل للتدريب.
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شارك أعضاء من قسم المحاسبة في مبادرات التوعية المجتمعية بما في ذلك تدريب اإلدارة التنفيذية لشركة ستيل اإلمارات على
إدارة المخاطر ،واالستشارات التجارية مع الشركات المحلية واإلقليمية.
استضافت كلية الطب والعلوم الصحية فعالية تثقيفية في مركز بوادي مول لليوم العالمي للسل ،ونظمت حملة “التحكم في
صحتك” ،ونظمت فعالية التوعية اإلعالمية بمناسبة اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي .2016
قدمت إدارة التغذية والصحة فرص ًا للتدريب المهني وورش عمل للحكومات .وواصلت إدارة األراضي القاحلة دعم الشركات في القطاع
العام ،واألفراد ،من خالل إجراء تحليالت للتربة والمياه والنبات وعينات األعالف الحيوانية وتقديم المساعدة في تفسير النتائج.
قام أعضاء هيئة التدريس من كلية تقنية المعلومات بتقييم ومراجعة المناهج الدراسية لمادة تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها
وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم.
قدمت كلية القانون بالتعاون مع معهد وزارة العدل للتدريب والدراسات القضائية دورة تدريبية للمحامين  ،ودورة تدريبية في
االستراتيجيات التعليمية الحديثة لتدريس اللغة اإلسالمية وتعليم التالوة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم .كما تقدم الكلية
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االستشارات والخدمات القانونية المجانية لمختلف قطاعات المجتمع من خالل العيادة القانونية.
أجرى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية برامج تدريبية ،مثل منتدى الخليج لعام  ،2015الذي نظمته وزارة التعليم ،وشاركوا في
لجنة تقييم المناهج التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم .كما شارك أعضاء هيئة التدريس من قسم التربية الخاصة في تنظيم وورش عمل
وحلقات دراسية متخصصة في لغة اإلشارة و إعاقات التعلم واإلعاقات الحسية ،واضطرابات اللغة واالتصال والتوحد ،كما شاركوا في
لجنة تحكيم جوائز البحث التالية :جائزة األميرة هيا وجائزة الشيخة شمسة وجائزة الشيخ حمدان وجائزة عجمان ،وجائزة وزارة الداخلية.
قام أعضاء هيئة التدريس في قسم الفلسفة بمراجعة أوراق بحثية ،وزيارة المدارس لرفع مستوى الوعي حول فوائد دراسة
الفلسفة في الجامعة .والتزال الدكتورة آن شول من جامعة اإلمارات الرئيس المشارك لعيادة كينغز كوليج ولجنة أخالقيات أبوظبي.
قام أعضاء هيئة التدريس من قسم علم االجتماع بتطوير منهج دراسي جديد للعلوم اإلنسانية واالجتماعية مع وزارة التعليم العالي.
وعملوا كخبراء في صندوق الزواج لتطوير تقرير التماسك االجتماعي في دولة اإلمارات ،كما قدموا تدريب ًا للمهارات البحثية لجمعية
رأس الخيمة للتنمية االجتماعية للمرأة ،وعملوا كخبراء في مشروع مؤسسة دبي للمرأة بعنوان “المرأة العربية :فهم القيادة
النسائية في العالم العربي” .ودعيت الدكتورة تاتيانا كارابشوك لتكون سفيرة للمجلس اآلسيوي للمحررين العلميين في دبي.
ولزيادة الوعي الصحي في المجتمع ،عقد ملتقى الجامعة محاضرة عن الوعي بسرطان الثدي.

نظمت جامعة اإلمارات في اليوم العالمي للقلب حملة صحية لمجتمع الجامعة أكتوبر .2015
وكجزء من مبادرة “نعم للتطوع” لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة ،نظم قسم األنشطة الطالبية فعالية بعنوان ابتسامة يتيم ،برعاية دار
زايد لرعاية األسرة وقناة ماجد في مايو  2016في المبنى الهالل بجامعة اإلمارات.
استقبل المتحف والمختبر الجيولوجي أكثر من خمس زيارات للمدارس الثانوية العامة والخاصة بحضور  150من الطلبة ،لالطالع على
نطاق العلوم الجيولوجية وأهميتها.
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اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )(5
ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
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ﺗﻮاﺻــﻞ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﻣﺎرات ﺿﻤــﺎن ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺒﻨﻴــﺔ
.اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ أﻓﻀــﻞ ﺧﺪﻣــﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
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التغيرات والتحديثات في الخدمات التي يقدمها قطاع تقنية المعلومات

وقد تم تحقيق بيئة تعليمية وتعلمية ذكية في الجامعة من خالل مبادرة التحول المنهجي للمساقات والتي تهدف إلى تأسيس
وترسيخ ثقافة التعلم الذكي في الجامعة .وقام مركز التميز في التعليم والتعلم بوضع توجيهات ومعايير تقييم مفصلة لتحقيق

أكمل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الجامعة عدد من المشاريع والتعديالت لتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة منها:

هذا الهدف ووضع جدول زمني للتغيير .ويعمل المركز حاليا على تسهيل ودعم ما يقرب  30مساق لبرامج البكالوريوس والدراسات
العليا باستخدام التكنولوجيا التعليمية المعاصرة التي تعتمد على منهج تعليمي وبحثي فعال .ويشمل المشروع معرفة أهمية
المساقات ،وتسهيل إعداد دورات تدريبية للمعلمين ،وتطوير مصادر جديدة مثل إنشاء مساقات على برامج  iBooksو iTunesUتقييم

	•تطوير تطبيق إلكتروني لنماذج الطلب للخريجين والطلبة المستمرين.

دوري للمساقات بعد التغيير بمساعدة عدد من الخبراء.

	•تطوير تطبيق إلكتروني لنماذج طلب االنسحاب من مساق للطلبة.

يتولى قسم األمين العام الذي يتكون من خمس إدارات :الشؤون المالية والموارد البشرية والخدمات العامة وإدارة المرافق

	•تطوير نظام تطبيق إلكتروني لتأجيل تسجيل الطالب.

والمشتريات مسؤولية تقديم مجموعة من الخدمات لدعم الجامعة.

	•تطوير نظام إلكتروني يمكن استخدامه في المنزل لتمكين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة من تقديم طلباتهم.

وتشمل اإلنجازات التي قدمها القسم على االتي:

	•تطوير نظام تطبيق إلكتروني لتتبع وإدارة استخدام المرافق الرياضية والترفيهية
	•تطوير تطبيق جامعة اإلمارات على الهواتف النقالة من خالل إضافة خدمات وميزات جديدة

	•تنفيذ نظام حجز المركبات عبر اإلنترنت لألقسام األكاديمية واإلدارية.

	•تطوير نظام الكتروني للسماح للطالب المستمرين والخريجين النشاء ملف العمل والبحث في قاعدة بيانات الوظائف
الجامعية ،والتقديم للوظائف

	•شراء  52جهاز جديد إلرشاد التنقل لتمكين السائقين من تحديد نقاط الرحالت المطلوبة بسهولة.

	•دمج نظام  TENUcirruCمع نظام البانر لضمان اتساق المعلومات مع مناهج الجامعة ومع بيانات البرنامج

	•استبدال  52حافلة بأخرى جديدة ذات جودة أعلى ومواصفات تضمن الراحة والسالمة للطلبة.

	•البدء في استخدام برنامج  563 ecfifOلجميع موظفي جامعة اإلمارات

	•تطوير متابعة ومراقبة المناقصات وطلبات الشراء.

وقامت إدارة الخدمات العامة بتجهيز سياراتها بأحدث أنظمة إرشاد التنقل.

	•إعداد خطة الميزانية للخمس سنوات المقبلة .1202-7102
	•تطبيق برنامج تدريبي لتنمية مهارات المدير من الدرجة الثانية الذي يستهدف مدراء األقسام.

التحسين المستمر

	•حصلت دائرة إدارة المرافق على شهادة 10081 SASHOألنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية.
	•بناء قاعة جديدة في سكن مق

استبدلت الجامعة  25حافلة بحافالت جديدة لضمان توفير مستوى أعلى للراحة واألمن والسالمة للطلبة.
أقامت كلية تكنولوجيا المعلومات شراكة بحثية مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون لتطوير روبوت فني وهو المشروع الذي
تلقت الكلية تمويال لتنفيذه .ويتم تطوير مختبر وسائل اإلعالم ،الذي سيطلق عليه قريبا اسم “مختبر الروبوت” لتعزيز قدرة المختبرات
إلشراك المجتمع في مشاريع الروبوتات المتقدمة.

ولضمان نجاح الطالب ،أجرى موظفو المكتبات  23جلسة تعليمية للمكتبة ل  598طالب خالل العام الدراسي  .2015-2016كما قام
موظفو المكتبات بإجراء أكثر من  20جولة إرشادية للمكتبات لحوالي  500زائر من مختلف المؤسسات والمدارس كجزة من األنشطة
التوعوية للمكتبات.
كما أعدت المكتبة دورات تدريبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم باستخدام قواعد البيانات التي تتعلق بتخصصاتهم العلمية
وتقديم تعليمات لالستخدام األخالقي للمعلومات ،وتعليم طرق االقتباس الصحيحة ،وتقديم التعليمات ألداء المهام البحثية.
قام فريق المكتبة بتقييم األجهزة اإللكترونية التابعة للمكتبات ،وجدد االشتراك في أكثر من  55من قواعد البيانات والمجالت .كما قام
الفريق باستخدام تجريبي لقواعد البيانات المختلفة التي يوصي بها أعضاء هيئة التدريس للنظر فيها ولشرائها في المستقبل لتضاف
الى المصادر الحالية.
كما قدمت المكتبة دعم ًا إلنشاء بنك أبحاث الجامعة واالطالع عليه ونشره لآلخرين من خالل إنشاء مستودع مؤسسي رقمي للجامعة
يعرض أعمال الباحثين ويمكن الوصول إليه من خالل  .Digital Commonsوقامت المكتبة بإنشاء قاعدة بيانات ألعمال الباحثين وتم نشره
في المحتوى الفكري للجامعة وتحتوي قاعدة البيانات هذه على أطروحات الماجستير والدكتوراه والمجالت التي تصدرها الجامعة
وبراءات االختراع وتم نشرها على االنترنت بحيث يمكن ألي شخص استخدامها.
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البيان المالي
مالحظات

	•بيان اإليرادات والمصروفات في نهاية العام 2015
	•الميزانية العمومية لنهاية العام 2015

الموقف المالي اعتبارا من
31/12/2015

بيان اإليرادات والمصروفات
في نهاية العام 31/12/2015

الممتلكات

المبلغ بالدرهم

اإليرادات

النقد

639,225,504.65

غير مقيدة -اتحادية

حسابات المديونية

75,563,984.88

حسابات المقبوضات-
وزارة المالية

108,292,511.29

مجموع الموجودات

823,082,000.82

المستحقات

المبلغ بالدرهم

حقات التجارة (الموردون)

23,084,671.31

التزامات مستحقة الدفع

380,387,380.45

المستحقات األخرى

مجموع المستحقات

الرصيد النهائي
فائض العام السابق

98,701,625.88
492,719,404.59

المبلغ بالدرهم
6,140,390.65

الرصيد النهائي للصندوق

314,767,932.53

اجمالي المستحقات
ورصيد الصندوق

823,082,000.82

تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها
التخصيصات

مجموع اإليرادات

النفقات
غير مقيدة -اتحادية
تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها
التخصيصات

مجموع النفقات

الرصيد النهائي
غير مقيدة -اتحادية
تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها
التخصيصات
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إجمالي رصيد الصندوق

المبلغ بالدرهم
1,532,605,016.18
238,361,530.87

 .1التمويل الحكومي  +إيرادات أخرى

 .1حسابات المصرفية العمومية اعتبارا من 31/12/2015

 .2التمويل المقيد (المنح والتبرعات )

 .2تشمل ديون الموردين ومستحقات الطلبة واالخرين

 .3المخصصات والبحوث الممولة داخليا (المخصصة

 .3العجز المتراكم من السنوات السابقة

من الصندوق غير المقيد)
 .4الفائض  /العجز

 .4المبالغ المستحقة للموردين والمقاولين
 .5االلتزامات التي تم ترحيلها من السنوات السابقة
 .6الرواتب المستحقة ،والمحتجزات والودائع وغيرها

240,722,050.43
2,011,688,597.48

المبلغ بالدرهم
1,532,418,999.00
95,027,594.57
69,474,071.38
1,696,920,664.95

المبلغ بالدرهم
186,017.18
143,333,936.30
171,247,979.05
314,767,932.53
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