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نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 
القارئ رصيد النشرةالعدد 21 ، نوفمبر  2015

رعاية  تحت  لالبتكار،  اإلمارات  جامعة  أسبوع  مؤتمر  فعاليات  انطلقت 
العالي  التعليم  وزير  نهيان،  آل  مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي 
والبحث العلمي، الرئيس األعلى للجامعةفي رحاب الجامعة، بمشاركة 
عدد كبير من المؤسسات البحثية والخبراء والمختصين، حيث يناقش 
المشاركون أوراق عمل وبحوثًا لنخبة من الخبراء والباحثين المهتمين 
مع  االبتكار  اسبوع  ويتزامن  تدريبيه،  عمل  ورش  جانب  إلى  باالبتكار، 
المنتزه  الذي سيكون  واالبتكار،  للعلوم  اإلمارات  افتتاح منتزه جامعة 
وبحثية  علمية  خدمات  يقدم  المنطقة،  في  نوعه  من  األول  العلمي 

للدراسين والباحثين في كافة التخصصات. 

تعزيز االبتكار

يأتي  لالبتكار  اإلمارات  جامعة  أسبوع  فعاليات  إطالق  أن  معاليه،  أكد 
األبداع  تعزيز  نحو  الرشيدة  حكومتنا  لتطلعات  وترجمة  تجسيدًا 
ومشاريع  األعمال  مجاالت  مختلف  في  الريادة  يحقق  وبما  واالبتكار، 
التنمية الوطنية، وفق الرؤية االستراتيجية الطموحة للدولة، من خالل 
جعل العام 2015 عاما لالبتكار . مما يرسخ ثقافة االبتكار ويشجع أبناء 
وبنات الدولة من الطالب والباحثين والمؤسسات الوطنية على اإلبداع 
واالبتكار ومواكبة تطورات العصر، والتي ستساهم بدورها في تطور 

الدولة وارتيادها للمراكز المتقدمة عالميًا. 
كما أكد معاليه أن االبتكار في عملنا المؤسسي، هو مدخلنا الواسع 
واألقليمية  الوطنية  الريادة  مراكز  وتبؤا  والتميز  األعمال  الريادة  نحو 
واألضافة  والتجديد  التطوير  على  بدوره  ينعكس  والذي  والعالمية، 
واألستراتيجية  الرؤية  مع  تنسجم  بحيث  ألي عمل مؤسسي،  النوعية 

الوطنية، التي نعمل عليها جميعًا في ظل قياتنا الرشيدة. 

لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات تنظم أسبوع االبتكار ...

تحت رعاية حمدان بن مبارك :

عبد اهلل غباش خالل اللقاء 
مع الطلبة: جامعة اإلمارات 
تمثل خيارًا متقدمًا لجميع 
أبناء األمارات وتقدم افضل 

المخرجات <<

عام االبتكار 

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/innovation_week.shtml
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أكد معالي عبد اهلل غباش وزير الدولة، أن التعليم في دولة اإلمارات، وعبر كافة مراحله ومؤسساته، 
قطع شوطًا متقدمًا، وبات يواكب أفضل مخرجات تقنيات التعليم في كافة مراحله، وذلك بفضل 
سلم  التعليم  مخرجات  وتحسين  تطوير  مسألة  تصدرت  حيث  الرشيدة،  قيادتنا  ودعم  رعاية 
بشقيها  العالي  التعليم  مؤسسات  عدد  ازدياد  في  أسهم  ما  للحكومة،  االستراتيجية  األولويات 
بالمخرجات  واالرتقاء  الطلبة  واستقطاب  التطوير  في  المنافسة  آفاق  وفتح  والخاص،  الحكومي 
األكاديمية التي تلبي حاجة الدولة والمجتمع في كافة التخصصات، كما أن تلك المؤسسات باتت 
تلبي الطموحات الشخصية للطالب الباحثين عن تعليم عال نوعي ومتميز، يضاهي أحدث تقنيات 

التعليم في جامعات العالم. 
جاء ذلك خالل زيارته لطلبة جامعة اإلمارات، والتي كان أحد خريجيها من الدفعة األولى، حيث نال 

درجة البكالوريوس من كلية اإلدارة. 

لقراءة المزيد...

عبد اهلل غباش خالل اللقاء مع الطلبة: 
جامعة اإلمارات تمثل خيارًا متقدمًا لجميع أبناء األمارات وتقدم افضل 

المخرجات...

رئيس التحرير : غالية األحبابي
هيئة التحرير:  نوال الظاهري - مريم الحساني - عبدو محمد

تصوير: أمجد ضرغام - عمر البحرة - شوقي زيد
التصميم: شيماء عبداهلل

www.uaeu.ac.ae\mcd :الموقع اإللكتروني
mcd@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

الهاتف: 5926 03713

إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

مجلس التحرير:

باحتضان  الشهر  هذا  تميز 
من  ومميزة  كبيرة  مجموعة 
التميز  خطوات  ترسخ  الفعاليات، 
جامعة  تشهدها  التي  والريادة 
اإلمارات العربية المتحدة في مجال 
االتصال  إدارة  وحرصت  االبتكار، 
من  الدعم  تقديم  على  واإلعالم 
عبر  اإلعالمية  التغطيات  خالل 
ما  كل  لنقل  القنوات  مختلف 
الخارجي،  للمجتمع  الجامعة  تنجزه 
اللوجستي  الدعم  إلى  إضافة 
لكل ما تقدمه الجامعة من ابتكار 
تحققت  علمية  ومشاريع  وإبداع 

في األشهر الماضية.
التي  الرؤية  إطار  في  ذلك  ويأتي 
نكون  أن  في  عملنا  في  نتبناها 
وتوجهات  رؤية  بين  الوصل  حلقة 
الوطنية  والمبادرات  الدولة 
وإنجازات  عمل  وبين  والمجتمعية 
ومنجزات  إبداعات  وبين  الجامعة 
التدريسية  والهيئة  الطلبة 
على  مؤكدين  الجامعة،  في 
الخدمات  أفضل  تقديم  مواصلة 

للمجتمعين الداخلي والخارجي.

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/er_saqr_gb.shtml
www.uaeu.ac.ae\mcd
mcd@uaeu.ac.ae
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
http://www.youtube.com/user/uaeunews


الجامعة
3

أكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون االجتماعية، فخرها واعتزازها بما قدمته المرآة اإلمارتية، وماحقته من تطور وانجازات، وتبوأت مواقع 
القيادة والريادة في كافة المجاالت، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة ،حيث قطعت المرآة أشواطًا كبيرة ومتقدمة في كافة المجاالت ،وواكبت 

ركب تطور الدولة والمجتمع، وأصبحت عنصرًا فاعاًل ،وعلى قدٍر عاٍل من تحمل المسؤولية الوطنية . 
جاء ذلك خالل زيارتها، لطلبة جامعة اإلمارات في الحرم الجامعي بمدينة العين، والتي سبق لها ان تخرجت فيها من كلية اآلداب قسم اللغة 
اإلنجليزية ،وواكبت بدايات تطورها ، واقبال الفتيات اإلماراتيات على التعليم في كافة مراحله، حيث باتت نسبة تعليم المرآة في دولة األمارات.

لقراءة المزيد...

مريم الرومي: 
جامعة اإلمارات قطعت شوطًا متقدمًا في تطوير المخرجات األكاديمية واعداد الكوادر 

الوطنية..

افتتحها  التراث،  يوم  فعالية  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  نظمت 
اإلنسانية  العلوم  كلية  عميد   - القايدي  سيف  الدكتور  األستاذ 
الهاللي  بالمبنى  الكبرى  والقاعة  المدرج  المسرح  في   ، واالجتماعية- 

بالحرم الجامعي، بهدف نشر الوعي بأهمية التراث وأركانه ومحتوياته. 
أتت  والتي  تالي(،  ماله  أول  ماله  )اللي  شعار  تحت  الفعالية  وجاءت 
ضمن  الفعالية  أصبحت  حتى  السابقة  النسخة  في  لنجاحها  نتيجة 
استراتيجية الكلية، وتفقد سعادة الدكتور علي راشد النعيمي - مدير 
الجامعة - المعرض المصاحب للفعالية، واضطلع على مشاركة الجهات 

والمؤسسات وعروض الطلبة.
لقراءة المزيد...

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
في جامعة اإلمارات: 

تنظم فعالية يوم التراث ...

ضمن جلسات ملتقى البحث التربوي: 
جامعة اإلمارات تؤكد دعمها للباحثين من أساتذة 

وطلبة وتدعو إلى زيادة اإلنتاج البحثي في مجال 
التربية...

نظمت كلية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، ملتقى )البحث 
 - الحضرمي  غالب  الدكتور  بحضور  وابتكار(  أولويات  فرص،  التربوي: 
العلمي- وعميد كلية  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  نائب مدير 
التربية برنارد أوليفر، وأساتذة الكلية وأصحاب االختصاص في مجال 

التربية والبحث العلمي. 
الملقى:  هذه  من  الهدف  أن  أوليفر  برنارد  التربية  كلية  عميد  وأكَد 
الكلية وطلبة  التدريس في  البحثية ألعضاء هيئة  الخبرة  إثراء  »هو 
الدراسات العليا، من خالل تعريفهم بالفرص البحثية المختلفة المتاحة 
أمامهم، وتعزيز أواصر التعاون في مجال البحوث والدراسات التربوية 
بين الكلية والجهات الرسمية ذات االهتمامات البحثية المتشابهة«، 
في  المتواجدين  الباحثين  من  الطلبة  يستفيد  أن  إلى  أوليفر  ودعا 

الملتقى في إثراء خبراتهم وأفكارهم. 
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/ar_mariam_alro.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/chss_heritage_day.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/research_edu.shtml
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ضمن فعالية فريق دعم االبتكار:
جامعة اإلمارات تنظم ورش عصف ذهني 

للطلبة لتقديم أفكارهم االبتكارية...

المتحدة فعالية "عقول  العربية  اإلمارات  االبتكار بجامعة  نظم فريق دعم 
الدكتور  بحضور  الطالبات،  بقسم  المطاعم  بردهة  زاهية"،  وأفكار  راقية 
العلمي،  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  مدير  نائب   - الحضرمي  غالب 
وسعادة األستاذة فائقة هالل - األمين العام - وتستمر هذه الفعالية مدة 

يومين لجمع األفكار اإلبداعية من الطلبة وتصنيفها. 
وافتتحت األمين العام األستاذة فائقة هالل الفعالية، التي تضمنت ورشة 
عمل للعصف الذهني، وتسجيل لألفكار االبتكارية التي قدمتها الطالبات 

عن طريق برنامج )idea gist( وهو برنامج إدارة األفكار الخاص بالجامعة. 

لقراءة المزيد...

بمشاركة دولية واسعة: 
جامعة اإلمارات تحتضن المؤتمر الدولي األول ألدب 

الطفل واليافعين...

)المؤتمر  المتحدة  العربية  اإلمارات  بجامعة  اإلنجليزي  األدب  قسم  أقام 
وطموحات  الحاضر  تحديات  بين  واليافعين:  األطفال  ألدب  األول  الدولي 
المستقبل(، بمبنى كلية تقنية المعلومات بحضور األستاذ الدكتور سيف 
الكلية  وأساتذة  واالجتماعية-  اإلنسانية  العلوم  كلية  عميد   - القايدي 
وتايون  المتحدة  والمملكة  وكينا  وألمانيا  مصر  من  االختصاص  وأصحاب 

وكازخستان وعدد مختلف من دول العالم. 
متعدد  معرفيًا  رافدًا  كونها  األدبية  الكتابة  فكرة  المؤتمر  ويتناول 
الطرائق يمكن تسخيره في زيادة وأثراء أدب الطفل وأدب اليافعين، قادرًا 
النظرية  المناهج  متناوالً  عالمي.  والتنقل بشكل  التغيرات  مواكبة  على 
والفلسفية والتاريخية، إضافة للدارسات المقارنة ودراسات المؤلف والكتب 
التنمية  ناقَش مسألة  الخيال. كما  والرسوم وقصص  والروايات  المصورة 
الموجه  الجديد  واإلعالم  والتلفزيوني  السنيمائي  واإلنتاج  لألطفال  األدبية 

لألطفال والشباب. 
لقراءة المزيد...

"المدن  محاضرة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بجامعة  العلوم  كلية  نظمت 
الدكتور  بحضور  الجامعي،  بالحرم  المعلومات  تقنية  بمبنى  العطشى" 

أحمد مراد - عميد كلية العلوم- وأساتذة الكلية وطلبتها.
وقدمت المحاضرة أمثلة مختلفة من دول العالم حول الطرق التكنولوجية 
والسياسات الجديدة لالستفادة القصوى من المياه القليلة في الكثير من 
أستاذ بقسم   - البروفسور شاد ستادون  المحاضرة  الحياتية، قدم  األمور 
حيث  المتحدة-  بالمملكة  إنجلترا  غرب  بجامعة  البيئية  واإلدارة  الجغرافيا 
طرح في بداية المحاضرة تساؤل إذا ما كان بإمكان التمدن أن يحل مشكلة 

نقص المياه.

لقراءة المزيد...

تعزيزًا للثروة المعرفية:
كلية العلوم تنظم محاضرة المدن 

العطشى...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/brainstorming_wsh_ar.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/child_conference.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/cos_lecture_thirsty_cities.shtml
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كلية العلوم في جامعة اإلمارات: 
تنظم فعالية الضوء مستقبلنا...

العربية  اإلمارات  بجامعة  القانون  بكلية  الخاص  القانون  قسم  نظم 
اإلجراءات  قانون  أحكام  لبعض  الجديدة  "التعديالت  ندوة  المتحدة، 
 - الدكتور محمد حسن  بحضور  الجامعي  بالحرم  االتحادي"،  المدنية 

عميد كلية القانون- وقضاة وأساتذة الكلية وطلبتها.
وناقشت الندوة التعديالت الجوهرية في القانون رقم )11( لإلجراءات 

المتحدة  العربية  اإلمارات  العلوم بجامعة  الفيزياء بكلية  نظم قسم 
المعلومات،  تقنية  كلية  مبنى  في  مستقبلنا(،  )الضوء  فعالية 
بالتعاون مع هيئة اإلمارات للميتورولوجيا، وجاءت هذه الفعالية إحياًء 
للعام العالمي للضوء والذي حددته منظمة اليونيسكو لعام 2015، 
الكلية  العلوم - وأساتذة  الدكتور أحمد مراد - عميد كلية  بحضور 

وطلبتها، وطالب المدراس. 
وقال الدكتور أحمد مراد -عميد كلية العلوم- " إن ما تقدمه جامعة 

جامعة اإلمارات:
تناقش التعديالت الجديدة في قانون 

اإلجراءات المدنية االتحادي ...

اإلمارات لطالبها ذا أهمية كبيرة يعمل على تعزيز ثروتهم المعرفية ويطور من 
بشراكاتنا  نعتز  "إننا  مراد  أحمد  الدكتور  وأضاف  واالبتكارية"،  البحثية  قدراتهم 
والمطابقة  للجودة  أبوظبي  بذلك مجلس  وأخص  المعنية،  الجهات  مع  الفاعلة 
في  المشاركين  المدارس  لطلبة  الشكر  وجه  كما  للفعالية،  الرعاية  قدم  الذي 
عن  العلوم-  بكلية  أستاذ  الكراوده-  معمر  الدكتور  بعدها  وتحدث  الفعالية"، 

أهمية علم الضوء والتوجه العالمي للبحث في مجاالته. 

لقراءة المزيد...

استحدث  كما   ،2014 لسنة   )10( رقم  بالقانون  وتعديله   ،1992 لسنة  المدنية 
الذي استدعى  األمر  الكتاب.  بدياًل عن قلم  الدعوى  الجديد مكتبًا إلدارة  القانون 
دراسة هذه التعديالت الجديدة وتقييمها والوقوف على مزاياها ومعالجة ما قد 

تثيره من إشكاالت حال التطبيق الفعلي لها.

لقراءة المزيد...

العربية  اإلمارات  بجامعة  التربية  بكلية  الخاصة  التربية  قسم  نظم 
الجامعي،  بالحرم  العالمي،  البيضاء"  العصا  "يوم  فعاليات  المتحدة، 
والدكتور جمال  التربية،  أوليفر - عميد كلية  برنارد  الدكتور  بحضور 
قسم  رئيس   - المهيري  عوشة  والدكتور  الكلية،  النعيمي-وكيل 
التربية الخاصة، وبمشاركة مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات 

الخاصة.

بمناسبة يوم العصا البيضاء:
جامعة اإلمارات تنظم فعاليات متنوعة بمشاركة 

مركز العين للرعاية والتأهيل...

االحتياجات  ذوي  فئت  تدعم  الفعالية  "إن هذه  المهيري:  الدكتور عوشة  وقالت 
بهدف  واحتياجاتها،  الفئة  هذه  لتعليم  المبذولة  بالجهود  وتعرف  الخاصة، 

تمكين ذوي االحتياجات الخاصة وإدماجهم في كافة قطاعات المجتمع".

لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/cos_light_festival.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/seminar_federal_civil_procedures_law.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/november/white_cane_day.shtml
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عبارات مواقع التواصل 
االجتماعي - معرض 

االبتكار:

الطالبة ميساء 
أكرم – مشروع 

 Defective
 : Graphen

»تعلمنا من هذا 
المعرض العلمي 

الضخم، كيف يمكن 
أن نطبق أفكارنا 

ونحولها إلى واقع«..

الطالبة موزة 
اليماحي - 

مشروع الذراع 
الهيدروليكية: 
"سنعمل بجد 

لنطبق مشروعنا 
على أرض الواقع 

ونعدل من بعض 
العيوب الموجودة 

فيه"..

الطالب أحمد 
التلباني - خوذة 

األمان الذكية: 
"هدفي مستقبال 

هو تحقيق مشاريع 
ابتكارية جديدة 

ومفيدة".

الطالب سعيد 
الشحي - برنامج 
لقائدي السيارات: 
"اكتسبنا معرفة 

كبيرة من خالل 
إنجاز مشروعنا 

وسنواصل االبتكار".



الطالبة مهرة المنصوري 
- حبة الدواء: "مشاركتنا 

في المعرض وسعت 
أفكارنا حول تخصصنا، 

وسنطبق فكرتنا قريبا"..

الطالب عبداهلل 
الظنحاني، وعبداهلل 

الكعبي - النقاط األمنية: 
"مشروعنا يخدم تحول 

الدولة إلى حكومة 
ذكية والتسهيل على 

المتعاملين".

الطالب حميد الحمادي 
- حضور: "أثار المعرض 

أفكارنا االبتكارية، 
وسنكون مشاركين 
في األعوام القادمة"..

الدكتورة نعيمة 
الدرمكي - عضو 

لجنة االبتكار في كلية 
الهندسة: "إن الهدف 

األول من هذه المسابقة 
العلمية هو نشر ثقافة 

االبتكار وتكريم تلك 
المشاريع المبدعة"..

الطالب محمد 
العبدولي - حضور: "كل 

هذه األفكار حفزتني 
للمشاركة في المعارض 
القادمة، بأفكار ومشاريع 

تسهم في تحسين 
وتسهيل حياة الناس".

الطالب سعيد اليماحي 
- حضور: "إن جميع 

األفكار والمشاريع هي 
رائدة وتخدم الوطن، 
والمستقبل يتطلب 

مثل هذا اإلبداع واالبتكار 
لتسهيل حياة الناس"..

األخيــرة

الجامعة


