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عام الخير

جامعة اإلمارات تنبض 
بالحياة في احتفاالت 
اليوم الوطني الـ 46 

>>>

6
أهل الخير. 

في. عام الخير

في إنجاز علمي عالمي جديد يضاف إلى سلسة إنجازات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اكتشف باحثون من كلية األغذية والزراعة بالجامعة كائنًا 
حيًا دقيقًا نافعًا يعرف ألول مرة في العالم،  حيث ينتمي هذا الكائن المكتشف إلى مجموعة من الفطريات تسمى بالمايكورايزية وتعيش مرتبطة 
دراسة علمية استهدفت   االكتشاف خالل  وتّم  القاسية،  الجوية  والعوامل  والجفاف  األمراض  والحماية من  والتغذية  الدعم  لتقدم  النبات  بجذور 
تقييم الحياة الدقيقة بتربة مناطق زراعية وطبيعية في منطقة سويحان بإمارة أبو ظبي،  وتم نشر الورقة العلمية في المجلة العلمية العالمية 

.)Botany( المتخصصة
لقراءة المزيد...

اكتشفه باحثون من جامعة اإلمارات:
"دومينيكا إماراتيا" كائن حّي دقيق ألول مرة في 

العالم"

https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2017/november/cfaresearch.shtml
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مجلس التحرير:

 .. مبادرة   .. ابتكارًا  يكون  قد  اإلنجاز، 
وقد يكون كلمة، فكم من حلم تحقق 

بكلمة.

برقٍم مميز، وحلة  إننا ومع عدد مميز 
كلمات  أيديكم  بين  نضع  مميزة، 
أنتم  كنتم  وقصصًا  إنجازاٍت  لخصت 
جامعة  اإلمارات  جامعة  ففي  أبطالها، 
فأنت  مبدعون،  جميعكم  المستقبل 
موظف   .. مبدع  قيادي  القارئ  أيها 

مبدع .. طالب مبدع.

لكم نجدد تقديرنا وبكم تجد أقالمنا 
وصورًا  إبداعًا،  لتكتب  مددًا  ِحبرًا 
بأننا  تذكرنا  باتت  وجوهًا  لتعكس 
مكانتنا  على  نحافظ  أن  على  قادرون 
فدمتم  المجتمع،  في  المرموقة 

مبدعين.

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

كلمة العدد

Gahbabi@uaeu.ac.ae

رئيس التحرير : غالية األحبابي
هيئة التحرير:  فاطمة النعيمي - محمد دعدوع  - مريم الحساني - 

عبدو محمد - عليا الكعبي 
تصوير: أمجد ضرغام - شوقي زيد - محمود طه

التصميم: شيماء عبداهلل
www.uaeu.ac.ae/ar/vc/uod :الموقع اإللكتروني

uod@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني
الهاتف: 5926 03713

إدارة االتصال المؤسسي ترحب بمساهماتكم ومقترحاتكم

بحثت الدورة السادسة لمنتدى "بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات" تحت عنوان "الدبلوماسية البرلمانية 
العربية  اإلمارات  جامعة  مع  بالتعاون  االتحادي  الوطني  المجلس  لشؤون  الدولة  وزارة  وتنظمها  اإلماراتية" 
المتحدة، دور المجلس الوطني االتحادي في تعزيز المكانة الدبلوماسية لدولة اإلمارات إقليميًا وعالميًا ودعم 

أهداف السياسية الخارجية اإلماراتية.

لقراءة المزيد...

الدورة السادسة:
لمنتدى الوعي السياسي لطلبة الجامعات تبحث دور المجلس الوطني 

االتحادي في تعزيز المكانة الدبلوماسية لدولة اإلمارات إقليميًا وعالميًا

mailto:gahbabi%40uaeu.ac.ae?subject=
https://www.instagram.com/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
https://www.youtube.com/channel/UCsrgf8BVBCwZJoDhjwKqlzQ
http://www.snapchat.com/add/uaeu_news
https://www.facebook.com/UAEUNews/
mailto:uod%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:uod%40uaeu.ac.ae%0D?subject=
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2017/november/politic_lec.shtml
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الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  كّرم 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وسمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ثالث طالبات 
العربية  اإلمارات  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  من 
المتحدة لحصولهن على المركز الثالث بجائزة الورقة البحثية وذلك 

في منتدى اإلعالم اإلماراتي 2017.

وقدمت الطالبات فاطمة الحميري وفاطمة جنجر وفاطمة الخليفي 
من تخصص االتصال الجماهيري بالجامعة ورقة بحثية بعنوان "األخبار 
المفبركة"، حيث تطرق البحث عن ماهية األخبار الكاذبة وأثرها على 
التالحم العربي، وأسباب انتشارها، باإلضافة إلى طرح أمثلة واقعية 

على نطاق محلي وخارجي.

أنها  جنجر  فاطمة  الطالبة  قالت  الفائزات،  الطالبات  مع  حوار  وفي 
المهمة،  المسابقات  هذه  مثل  في  اإلمارات  جامعة  بتمثيل  فخورة 
والتي تضيف لخبرتها في مجال اإلعالم، مشيرة إلى أن هذه الجائزة 
ال  قصير  وقت  في  به  قمن  الذي  الجماعي  للعمل  ثمرة  إال  هي  ما 

إنجار .. خير .. عطاء

سفيرات بجامعة اإلمارات يحصدن جائزة الورقة 
البحثية في منتدى اإلعالم اإلماراتي 

اللذين  اإلمارات  جامعة  في  أساتذتهن  من  وبدعم  الشهر،  يتجاوز 
كانوا معهن خطوة بخطوة.

باستالم  سعادتها  عن  الحميري  فاطمة  الطالبة  عبرت  وبدورها 
إن   " وتقول  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  من  الجائزة 
لحظة التكريم أشعلت الطموحات التي بداخلنا"، وأشارت إلى أنهن 
الموضوع  التي أجريت في  السابقة  األبحاث  البحث اعتمدن على  في 
على  أجرينه  باستبيان  البحثية  الورقة  بتدعيم  قمن  حيث  نفسه، 
عدد من طالبات الجامعة حول كيفية التعرف على األخبار المفبركة 

ومصادر معلوماتهم.

ومن جانبها، أكدت الطالبة فاطمة الخليفي على ضرورة توعية جيل 
الشباب بمصادر األخبار الموثوقة، وكيفية التفريق بين الخبر الصحيح 
والمفبرك، وقالت " إن تجربتي في هذه الورقة البحثية جعلتني أنظر 
حيث  الصحافة،  هو  تخصصي  وأن  خاصًة  القارئ  بنظرة  األخبار  إلى 
علمتني بأنه من الضروري على الشخص أن يكون مصححًا ومدققًا 
قادرًا على تقييم وتحليل المعلومات ومعرفة درجة مصداقيتها قبل 

نشرها."
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تخرج  طموح  طالب  البلوشي،  محمد  حمدان 
في  اآلن  وهو  العامة،  الثانوية  في   86% بنسبة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  الرابعة بجامعة  السنة 
من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتخصص 

الخدمة االجتماعية.

الجامعة<يقول حمدان عن  في حوار مع >رسالة 
وجد  بأنه  االجتماعية،  الخدمة  لتخصص  اختياره 
نفسه في هذا التخصص، فهو المكمل لشغفه 
بأيديهم  واألخذ  الناس  مساعدة  في  وحبه 
ودفعهم للقرارات الصائبة في حياتهم العلمية 

والعملية.

التمثيل  منها  متعددة  مواهب  حمدان  يملك 
 " يقول  الغناء  موهبة  وعن  والغناء،  والتلحين 
أكن  لم   " زايد  دار  يا  اهلل   " أردد  وأنا  صغري  منذ 
الشالت  عالم  في  آفاقًا  لي  ستفتح  بأنها  أعلم 
كانت  موهبتي  تدريب،  ألي  أخضع  لم  واأللحان، 

كفيلة بجعل حلمي حقيقة!"

قيادتنا الرشيدة خلقت طموحًا وإرادة بداخلنا

حمدان البلوشي:
أصحاب الهمم شعلة من المواهب تحتاج من 

يوقدها

شارك حمدان البلوشي في األوبريت الخاص بيوم 
االتحاد 46 بجامعة اإلمارات، وذلك لتلحينه أغنية " 
يا مرحبا بالدولة" بمشاركة مع مجموعة من طلبة 

الجامعة.
كان  التمثيل،  مجال  في  مشاركات  له  كان  كما 
أبرزها " رسالة أعمى" والتي القت نجاحًا كبيرًا في 
الجامعة وخارجها، وعن هذه التجربة قال " الفن 
هو المفتاح لقلوب البشر، فال يكون الفن فنّاً بال 
رسالة..." كما شارك في مسرحيات متنوعة كان 

آخرها " عيالكم يا ناس" في أكتوبر الماضي.

حمدان  الطالب  واجهها  التي  التحديات  ومن 
في مجال التمثيل هي " رهبة المسرح" وكيفية 
لمجال  بالنسبة  أما  للمشاهدين،  الفكرة  إيصال 
التلحين، فيقول " أحيانًا أشعر بأن عقلي يتوقف 
يتالشى  ما  وسرعان  جديد.  بلحن  التفكير  عن 
أجد   .. لألستديو  وصولي  بمجرد  الشعور  هذا 

نفسي وقتها منطلقًا .. محلقًا .. "

في  نحن   " يقول  عليه،  حصل  الذي  الدعم  وعن 
استثنائية، هي كاألب  بقيادة  ُرزقنا  اإلمارات  دولة 
صغارًا  جميعًا  بنا  تفكر  علينا..  حريصة   .. تمامًا 
فخرًا  يكفينا  همم،  أصحاب  أو  أسوياء   .. وكبارًا 
بأنها من أسمتنا " أصحاب الهمم" فنحن شعلة 
وقيادتنا  يوقدها فقط،  تحتاج من  المواهب  من 

خلقت فينا طموحًا وإرادة"

اإلمارات  البلوشي جهود جامعة  ويشكر حمدان 
مجاالت  في  لهم  المتساوية  الفرص  توفير  في 
والتأهيل، وضمان حقوقهم  والتدريب  التعليم، 
قدراتهم  حدود  في  الخدمات  جميع  وتوفير 

وإمكاناتهم.
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جامعة اإلمارات تنبض بالحياة في احتفاالت اليوم الوطني الـ 46 لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة
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أهل الخير في عام الخير

فعالية فيكم الخير

يوم الخير للتربية الخاصة

فسيلة الخير

فعالية فيكم الخير

المعرض الخيري للصور الفوتوغرافية

خير العلوم في سالمة المياه
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الجامعة

أبرز المشاركات في مواقع 
التواصل االجتماعي 


