تقرير الرصد اليومي

الرؤية
"الريادة واالبتكار في التعليم العالي ،البحث العلمي وخدمة املجتمع
على املستويين املحلي والدولي".

الرسالة
"ستواصل جامعة اإلمارات إسهامها اإليجابي في تقدم دولة
اإلمارات العربية املتحدة من خالل تقديم برامج علمية عالية
الجودة في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا ،وتطوير
ً
القدرات البحثية في الدولة ،إلى جانب الشراكة الفاعلة محليا
ً
ودوليا لتعزيز إنتاج ونشر املعرفة ودعم التنمية الوطنية"

تقرير الرصد اليومي
األحد  29إبريل 2018

بمشاركة  500معلما ومعلمة انطالق فعاليات ملتقى املناهج وطرائق التدريس
بجامعة اإلمارات
نُرش بتارخي  29إبريل 2018
انطلقت فعاليات ملتقى املناهج وطرائق التدريس الذي نظمته كلية التربية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة تحت رعاية األستاذ الدكتور
ً
محمد البيلي –مدير الجامعة  -واتخذ شعارا له هذا العام "التعليم في عام زايد رؤى وآفاق مستقبلية" ،صباح أمس بمقر الجامعة .ركز
امللتقى على التعليم في فكر زايد ،ومناهج التعليم املطورة في االمارات ،ورخصة مهنة التدريس ،والتربية األخالقية في التعليم اإلماراتي.

كلية العلوم بجامعة اإلمارات تجيز خمسة رسائل ماجستير لطالبتها
نُرش بتارخي  28إبريل 2018
أجازت جامعة اإلمارات العربية املتحدة خمس رسائل ماجستير لطلبة الدراسات العليا ،أربعة منها في قسم علوم الحياة وواحدة من
قسم علم األحياء.

جامعة اإلمارات تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "االبتكار وتكنولوجيا
"الترجمة 2018
نُرش بتارخي  27إبريل 2018
ً
كرمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة عددا من طالباتها املتفوقات والحائزات على املراكز الثالثة
األولى في مسابقة "االبتكار وتكنولوجيا الترجمة ."2018

رائدات إماراتيات يغيرن حياة مليارات البشر
نُرش بتارخي  26إبريل 2018
أسماء رماحي وعائشة البلوش ي وبراء أحمد 3 ،رائدات أعمال إماراتيات برزت أسماؤهن بالفترة األخيرة بعد نجاح مشروعهن « »ZEOPIفي
حصد الجائزة الكبرى والفوز بفئة التأثير االجتماعي في جوائز أكسنتشر لالبتكار.

طالب يبتكرون تطبيقا يحمي من مخاطر الغرق في املسابح 3
نُرش بتارخي  28إبريل 2018
ّ
تمكن فريق عمل بحثي من طالب كلية الهندسة بجامعة اإلمارات من الفوز بجائزة حمدان لالبتكار في إدارة املشاريع ،لفئة أفضل ابتكار،
عن بحثهم الخاص بتصميم جهاز إلكتروني للمحافظة على حياة األشخاص وحماية األطفال دون سن  14سنة من مخاطر الغرق في
املسابح.

ابن صراي يروي حكايات البحار العربي أحمد بن ماجد أمام جمهور
اللوفر أبوظبي
نُرش بتارخي  27إبريل 2018
املالح العربي الرائد أحمد بن ماجد ،امللقب بأسد البحار ،كان موضوع املحاضرة التي قدمها الدكتور حمد بن صراي ،أستاذ التاريخ
واآلثار في جامعة اإلمارات ،في مسرح اللوفر أبوظبي ،بعنوان «حكايات مالح عربي»

