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نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
العدد  ، 25مارس 2016

القارئ رصيد النشرة

بقيمة  44مليون درهم
للعام :2016

جامعة اإلمارات
تعتمد تمويل 94
بحثًا علميًا...

أكد الدكتور علي راشد النعيمي  -مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم البحث العلمي واإلبداع واالبتكار وفق االحتياجات االستراتيجية
البحثية الرئيسية لدولة اإلمارات ،ومن أجل تعزيز وتأكيد مكانتها العلمية والبحثية المرموقة بين الجامعات العالمية .وضمن رؤية الجامعة للريادة والتميز فقد تم تخصيص
ميزانية اجمالية تبلغ  44مليون درهم لتمويل ودعم عدد  94مشروعًا بحثيًا جديدًا بالجامعة للعام .2016
كما أضاف الدكتور النعيمي أن الجامعة تعمل على تعزيز ثقافة البحث العلمي والتميز ،وزيادة مخرجات البحوث للباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كدافع قوي
نحو مزيد من التطوير مما يدعم البحث العلمي ويسهم في إيجاد حلول علمية وبحثية مبتكرة تعمل على مواجهة التحديات االستراتيجية للدولة في القطاعات المهمة،
كالصحة والمياه والطاقة والنقل والمواصالت والتكنولوجيا الحيوية وتقنية المعلومات وغيرها من األولويات االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
لقراءة المزيد...

في هذا العدد...

جامعة اإلمارات تنظم ممشى
الصناعة بمشاركة  17مؤسسة
تعنى بالصناعة >>

جامعة االمارات تقيم
مؤتمرًا خاصًا بمناظير الجهاز
الهضمي في دبي >>
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جامعة اإلمارات :تنظم
فعالية " اليوم المفتوح
للدراسات العليا" >>

شخصيات رائدة بجامعة اإلمارات:
البروفيسورة لحاظ الغزالي >>
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كلمة العدد

جامعة اإلمارات:

تنظم ممشى الصناعة
بمشاركة  17مؤسسة تعنى بالصناعة...
نظمت كلية الهندسة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ممشى الصناعة بحضور األستاذ الدكتور محمد البيلي -نائب
مدير الجامعة للشؤون العلمية  -وأسرة كلية الهندسة والطلبة والخريجين وممثلي الشركات والهيئات المشاركة في
المعرض ،في الحرم الجامعي.
وقام االستاذ الدكتور محمد البيلي بافتتاح المعرض المصاحب لهذه الفعالية مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس
واإلداريين ،وقام بجولة تعرف خاللها على أجنحة الجهات المشاركة .وشكر البيلي جميع الشركات المشاركة والمساهمين
في إنجاح هذا الحدث الذي يأتي ثمره التواصل الفعال والعمل بروح الفريق.
وتأتي هذه الفعالية لتعريف الطلبة والخريجين على فرص التوظيف والتدريب مما يساعدهم على إيجاد فرص تتالءم مع
مؤهالتهم واهتماماتهم،
لقراءة المزيد...

بمشاركة أكثر من  150مشارك:

انطالق المؤتمر الدولي الخامس
في علوم الرياضيات بجامعة اإلمارات...
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس في علوم الرياضيات ،الذي ينظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،بحضور األستاذ الدكتور محمد البيلي  -نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية  -والدكتور أحمد
مراد  -عميد كلية العلوم باإلنابة  -وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وضيوف المؤتمر ،بمسرح كلية تقنية المعلومات في
الحرم الجامعي.
وقال الدكتور محمد البيلي بأن هذا المؤتمر يأتي تأكيدًا للدور الكبير الذي تلعبه الرياضيات في مختلف مجاالت الحياة،
وماله من تأثير كبير على العلوم األخرى وعلى المجتمع بشكل عام .وأضاف بأن هذا التجمع يأتي لتبادل األفكار وعرض آخر
ما توصل إلية العلماء في هذا المجال ،واختتم البيلي حديثة بتمنياته بأن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة ،كما وتقدم
بالشكر الجزيل إلى المتحدثين الرسميين والرعاة وإلى قسم علوم الرياضيات وكلية العلوم على جهودهم المبذولة في
تنظيم المؤتمر.
لقراءة المزيد...

بما أننا جزء من هذا العالم ،كنا قد
شاركنا بتغطية األيام والمناسبات
العالمية التي احتضنها شهر
مارس ،منها يوم األرض ويوم
المياه العالمي ،وهو األمر الذي
تحرص إدارة االتصال واإلعالم على
التفاعل معه بكافة األشكال
أبرزها التغطية اإلعالمية ،كما
تحرص اإلدارة على دعم مبادرات
أعضاء هيئة التدريس والطلبة
فيما يخص توعية المجتمع داخل
وخارج الجامعة بالقضايا المحلية
والعالمية المؤثرة.
وكنا قد حصلنا على ردود فعل
مؤثرة نعتبرها مكافئة نجاح
لوصول العدد الماضي لكافة
شرائح أسرة جامعة اإلمارات،
وإشراك الجميع بمجهود مشترك
في نقل الفعاليات واألحداث
والقضايا وكافة أنواع التفاعل
في الحياة الجامعية إضافة إلى
المشاركات خارج الجامعة ،ونؤكد
على أننا سنبقى دائمًا بانتظار
آرائكم وتفاعلكم لكي نكون
األفضل بكم..

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

مجلس التحرير:
رئيس التحرير  :غالية األحبابي
هيئة التحرير :نوال الظاهري  -مريم الحساني  -عبدو محمد -
عليا الكعبي  -وخولة الشبلي
تصوير :أمجد ضرغام  -شوقي زيد
التصميم :شيماء عبداهلل
الموقع اإللكترونيwww.uaeu.ac.ae\mcd :
البريد اإللكترونيmcd@uaeu.ac.ae :
الهاتف03713 5926 :
إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
gahbabi@uaeu.ac.ae

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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جامعة اإلمارات:

تنظم فعالية " اليوم المفتوح
للدراسات العليا"..
نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،فعالية «اليوم المفتوح للدراسات العليا» ،في القاعة الكبرى بالمبنى الهاللي في الجامعة،
بحضور األستاذ الدكتور غالب الحضرمي  -نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،واألستاذ الدكتور ناجي واكيم  -عميد كلية الدراسات العليا،
وعدد من عمداء الكليات ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة والزوار.
وتأتي هذه الفعالية بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مركز رعاية األحداث بوزارة الداخلية ،والمركز الوطني للتأهيل ،وعمادة القبول والتسجيل-
إدارة القبول وكذلك من جميع الكليات بالجامعة الستقطاب الطلبة المهتمين ببرامج الماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمارات ومن خارج الجامعة إقليميا
ودوليا.
لقراءة المزيد...

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل:

بمناسبة يوم المياه العالمي:

يفتتح مركز "فكرة" األول من نوعه في الحياة
السكنية بجامعة اإلمارات...

جامعة اإلمارات تنظم عدة فعاليات ومسابقات تضامنًا
مع يوم الكوكب األزرق...

افتتح قسم الحياة السكنية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة "مركز فكرة"
والذي يعد األول من نوعه في السكنات الطالبية ،لتعمم بعد ذلك إلى
كافة سكنات الجامعة ،ليحقق التكامل االجتماعي واألكاديمي وتطوير
الذات ،وتوفير بيئة تعليمية تساعد الطالبات على الدراسة بفعالية باإلضافة
لتقديمه فعاليات توعوية وترفيهية ،سكن الطالبات الوحدة  ،-بحضور
الدكتور علي الكعبي  -نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل،
وعدد من المسؤولين والطالبات.
وأكد الدكتور علي الكعبي" :على دعم الجامعة لهذه األفكار اإلبداعية ،والتي
تعبر عن تميز طالبات جامعة اإلمارات ومبادراتهن الخالقة" ،ودعا الطالبات
إلى مواصلة طرح األفكار اإلبداعية وتنفيذها وإعادة تحويل المشروع المنفذ
إلى فكرة مرة أخرى ليستمر النجاح والتميز.

نظمت جامعة اإلمارات العربية المتحدة عدة محاضرات وفعاليات وأنشطة
متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه ،شارك فيه العديد من المهتمين
من خارج وداخل الجامعة.
فنظمت كلية العلوم الندوة الدولية لطلبة الدراسات العليا من جامعة
هوهاي وبكين الصينية وويست انجلند ،وبالتعاون مع المركز الوطني
للمياه ،حيث قدمت العديد من أوراق العمل حول طرق إدارة وتتبع مصادر
المياه ،والتقدم العلمي في هذا المجال ،ودارت عدة نقاشات حول مواضيع
المياه وأحدث الدراسات العالمية المتعلقة بها ،وقال الدكتور أحمد مراد-
عميد كلية العلوم" : -إن تنظيم احتفالية بهذا اليوم هو للفت أنظار
المجتمع حول قضايا المياه واألزمات المتعلقة به ،وكيفية الحفاظ عليه ،كما
نعمل على توعية الطلبة بأهمية هذا النوع من الدراسات المتعلقة بالمياه،
والتي تؤثر بالدرجة األولى على كوكب األرض بأسره" ،وأضاف الدكتور أحمد
مراد بما أن الموضوع لليوم العالمي للمياه هذا العام يتحدث عن الماء
والوظيفة ،فقد ركزنا على طلبة الدراسات العليا والمتوقع أن يكونوا كفاءات
بالمجتمع المحلي والدولي" ،بعدها كرم العميد المشاركين الدوليين في
هذه الندوة.
لقراءة المزيد...

لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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كلية العلوم:

تحصل على رخصة استخدام المواد المشعة...
حصلت كلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة على رخصة
استخدام المواد المشعة والمصادر االشعاعية ،وذلك من الهيئة
االتحادية للرقابة النووية بمختبرات الكلية في مختلف أقسامها
العلمية ،باعتبار الطاقة النووية وسيلة كشف فريدة من نوعها
خاصة في مجاالت البحث العلمي وفي مجاالت العلوم البحتة.

وقال الدكتور أحمد مراد  -عميد كلية العلوم  -إن هذه الرخصة ستتيح للطلبة
فرصة التدريب بمعامل القياسات اإلشعاعية والتطبيقات العلمية للمصادر
المشعة والقيام بتجارب الفيزياء النووية باستخدام المصادر المشعة ،باإلضافة
إلى استخدام أجهزة األشعة السينية في التحليل الدقيق للمواد في أقسام
الفيزياء والجيولوجيا والكيمياء.
لقراءة المزيد...

قدمتها رئيسة المنظمة الوطنية
في الواليات األمريكية للخدمة االجتماعية القضائية:

ورشة بجامعة اإلمارات حول "منهج الخدمة
االجتماعية القضائي للتعامل مع حاالت العنف
ضد األطفال"...
َّ
نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة ورشة تدريبية حول "منهج الخدمة االجتماعية القضائي
للتعامل مع حاالت العنف ضد األطفال" ،والذي قدمته الدكتورة فيوال
فوجان إدن  -رئيسة المنظمة الوطنية في الواليات المتحدة للخدمة
االجتماعية القضائية  -بمسرح المبنى الهاللي ،بحضور األستاذ
الدكتور سيف القايدي  -عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

وعدد من األساتذة وطلبة الكلية.
وأكد الدكتور سيف القايدي في كلمته الترحيبية للدكتورة فيوال فوجان" :أن هذا
النوع من المحاضرات يعزز الوعي البحثي العلمي لطلبة الكلية ،ويخدم المجتمع
من خالل تغذيته باالحتياجات من األبحاث العلمية والدراسات التي يرفدها قسم
الخدمة االجتماعية".
لقراءة المزيد...

جامعة االمارات:

تقيم مؤتمرًا خاصًا بمناظير الجهاز الهضمي
في دبي...
أختتمت أمس أعمال المؤتمر األول لمناظير الجهاز الهضمي والتي
نظمتها المجموعة االماراتية ألمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب
والعلوم الصحية بجامعة االمارات بالتعاون مع المعهد األسيوي
ألمراض الجهاز الهضمي في فندق الموفينبيك بدبي.
وقال الدكتور علي الفزاري رئيس المجموعة االماراتية ألمراض الجهاز

الهضمي بكلية الطب والعلوم الصحية ،أن هذه المؤتمر الهام يأتي ضمن
قائمة برامج التعليم الطبي و التطويور المهني التي تقدمها المجموعة
االماراتية ألمراض الجهاز الهضمي لتحقق رسالة الجامعة األم في تطوير الخدمات
التشخيصية و العالجية في الدولة من خالل التعاون مع المؤسسات العالمية و
الخبراء الدوليين.
لقراءة المزيد...
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شخصيات رائدة بجامعة اإلمارات:
البروفيسورة لحاظ الغزالي أستاذة علم الوراثة..
البروفسورة لحاظ الغزالي أستاذة علم الوراثة السريرية وطب األطفال في كلية الطب
والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
حصلت على بكالوريوس في الطب وبكالوريوس في الجراحة من جامعة بغداد ،وتخصصت
بدراسة طب األطفال والجينات في جامعتي «أدنبره» و«ليدز» في المملكة المتحدة.
والغزالي زميلة في الكلية الملكية لألطباء ،والكلية الملكية لصحة وطب األطفال في
بريطانيا .وهي طبيبة ذات شهرة عالمية ،وشخصية قيادية في مجال علم الجينيات
والتشوهات الخلقية البشرية في الشرق األوسط.
وحققت الغزالي العديد من اإلنجازات الهامة في مجال "علم الوراثة السريرية" ،فمنذ انتقالها
إلى مدينة العين في تسعينيات القرن الماضي عملت على زيادة المعرفة بعلوم الجينات
في دولة اإلمارات والمنطقة ،وبفضل عمل الدكتورة لحاظ الغزالي ومسيرتها المهنية
كبروفسورة واستشارية في مجال طب الجينات وطب األطفال في جامعة اإلمارات فقد
أسهمت في إطالق حمالت التوعية المجتمعية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات
الدولية المتخصصة في إجراء األبحاث وعملت على وضع أول قاعدة بيانات للجينات في دولة
اإلمارات.
وارتكزت بحوثها على ترسيم أساس لإلضطرابات المتنحية الجسمية اإلكلينيكية والجزيئية،
وال سيما جينات الشعوب العربية .وقد نشرت مايزيد عن  200بحث في مجالت دولية رفيعة
المستوى .وتم تكريمها بنشر سيرتها العلمية في مجلة النسيت الطبية في مارس 2006
إلنجازاتها في علم الوراثة السريرية ،واألبحاث في منطقة الشرق األوسط.
وحازت الغزالي على "جائزة لوريال ـ اليونسكو للنساء في مجال العلوم" عام  2008وذلك
إلكتشافها أمراض وراثية جديدة ،وكما تلقت العديد من الجوائز منها "جائزة الشيخ حمدان
بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية" لمساهمتها في علوم الطب في منطقة الشرق
األوسط ،وتم تكريمها كعضو شرف في "رابطة ألفا-أوميجا-ألفا الطبية الفخرية في الواليات
المتحدة األميركية عام  ،2008والتي تمنح لألطباء أو العلماء الذين لهم مساهمات متميزة
في مجال الطب وحصلوا على اعتراف واسع في نطاق عملهم.
الغزالي أيضا ناشطة في مجاالت علمية أخرى محليًا ودوليًا .وهي عضو في اللجنة التأسيسية
والتنفيذية لـ"مركز دراسات الجينوم العربي" .ومشاركة أيضًا في العديد من اللجان الدولية،
على سبيل المثال :برنامج االتحاد االوروبي ودول الخليج العربي العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،والمجلس العلمي لبرنامج اليونسكو الدولي للعلوم األساسية ،ولجان تحرير
العديد من المجالت العلمية الدولية.
ومؤخرًا كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،الدكتورة لحاظ إبراهيم الغزالي،
بوسام أبوظبي وهو أرفع تكريم مدني بإمارة أبوظبي ،لكونها من رواد طب الجينات وعلم
الوراثة في العالم العربي.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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 .. 2016عام القراءة

اخترنا لكم..

كتاب :قلم جامعي
المؤلف :مجموعة من طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدة
الموضوع:
مجموعــة مــن األشــعار والنصــوص والقصــص كتبهــا طلبــة الجامعــة ،وفــي مقدمــة الكتــاب كتبــت الشــاعرة نجــاة الظاهــري «هــي بدايــة
الطريــق لــكل قلــم مشــارك فــي اإلصــدار ،ليجــد مكانــً فــي ســاحة النشــر األدبــي».
وابتــدأ الجــزء األول بالشــعر الفصيــح مثــل قصيــد تســاؤالت مــع البحــر للطالــب محمــد
المرزوقــي ،وداء الهــوى لطالــب عمــر ســالم ،وعندمــا يغيــب القمــر لطالــب ياســر محمــد،
ونعــم للتطــوع للطالبــة زينــب محمــد وليــل البعــاد لمريــم ســيف .فتنوعــت القصائــد بيــن
عاطفيــة واجتماعيــة ووطنيــة.
فيمــا أتــى الجــزء الثانــي يحمــل الشــعر العــام ،اســتأثرت بــه الطالبــات بشــكل كامــل ،ليليــه
جــزء القصــة القصيــرة  ،أيضــً كان للطالبــات ،بعدهــا جــزء أدب الطفــل فيــه قصــة يتيمــة
بعنــوان «فاطمــة تحــب القــراءة» ألحمــد مصبــح النعيمــي.
وانتهــى الكتــاب بنصــوص نثريــة بعناويــن متنوعــة مثــل «مــا معنــى
الســعادة؟» و»حديــث» ،و»ضيــاء وحلــم» و»غربــة» وغيرهــا مــن المواضيــع
والعناويــن».
الكتــاب محطــة أولــى النطــاق األقــام الشــابة والواعــدة ،حيــث تواصــل
جامعــة اإلمــارات راعيــة األقــام اإلبداعيــة وتوفــر لهــا منــاخ مــن النقــد البنــاء
والدعــم بكافــة أشــكاله ،ليكــون هــذا الكتــاب هديــة تحفيزيــة لينطلقــوا
بخطــى ثابتــة نحــو اإلبــداع.

أخبار قصيرة  ..مارس 2016
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون
مــع قســم تدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية
تنظــم جلســة عصــف ذهنــي لتبــادل األفــكار
اإلبداعيــة حــول االبتــكار ،ضمــن البرنامــج
التدريبــي لمبــادرة االمتيــاز العربــي.

أطلقــت عمــادة القبول والتســجيل بجامعة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مبــادرة «يــوم فــي
مكتبــات جامعــة اإلمــارات» بحضــور الدكتــور
علــي الكعبــي  -نائــب مديــر الجامعــة
لشــؤون الطلبــة والتســجيل لمختلــف
مــدارس الثانويــة بمدينــة العيــن.

جامعــة اإلمــارات تنظــم ورش ومحاضــرات
فــي الخطابــة والتنمــر اإللكترونــي إلعــداد
الطلبــة وتطويــر مهاراتهــم مــن خــال نقــل
المعرفــة والمهــارات الالزمــة لهــم.

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تنظــم
ورشــتي عمــل بعنــوان «جعــل الوظيفــة
تتوافــق مــع خيــارات الحيــاة» و«أخالقيــات
العمــل» ،فــي مســرح كليــة تقنيــة
المعلومــات بالحــرم الجامعــي.

كليــة العلــوم بجامعــة االمــارات العربيــة
تكــرم طالبهــا النخبــة وتنظــم دورة
إلرشــادهم للوظيفــة المســتقبلية األنســب
لمؤ هال تهــم .

حرصــً علــى تنميــة مهــارات الطلبــة ،الكليــة
الجامعيــة تنظــم نــدوة “القصــة القصيــرة
جــدًا الواقــع واآلفــاق“ فــي مســرح تقنيــة
المعلومــات بالحــرم الجامعــي.

اســتقبلت كليــة القانــون بجامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وفــدًا أكاديميــً وإداريــً
مــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة الســلطان
قابــوس ،ويأتــي هــذا اللقــاء ضمــن تعزيــز
الشــراكات مــع المؤسســات والجامعــات
العالميــة.

طائــرة جامعــة االمــارات تحلــق عاليــً وتحصــد
كأس دوري جامعــات ابوظبــي لكــرة الطائــرة
للعــام الثانــي علــى التوالــي.
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أبرز المشاركات في مواقع
التواصل االجتماعي
مارس :2016
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