عام القراءة

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
العدد  ، 26إبريل 2016

القارئ رصيد النشرة

محمد بن راشد:
يشهد حفل تخريج الدفعة
الـ 35من طلبة جامعة اإلمارات...
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل « االحتفال بتخريج فوج جديد من
طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة الذي أقيم في القاعة الكبرى في مقر الجامعة الجديد في مدينة العين.
حضر االحتفال الذي بدأ بالسالم الوطني سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن
حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ منصور بن محمد بن
راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعالم دبي والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل
نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.
لقراءة المزيد...
في هذا العدد...

“جامعة اإلمارات “ توقع مذكرة
تفاهم مع " اللجنة العليا
للتشريعات" >>

الدكتور عمرو عبد اهلل من
جامعة اإلمارات يفوز بجائزة
خليفة التربوية >>
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جامعة اإلمارات تطلق
فعاليات “كرنفال القراءة"
تزامنًا مع عام القراءة 2016
في الدولة >>

2
قصة نجاح:

شهد العبدولي :جامعة
اإلمارات فتحت لي أبوابًا إلى
مستقبل مشرق >>
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برعاية منصور بن زايد:
جامعة اإلمارات تستضيف أعمال
المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية
في دورته التاسعة واألربعون...
برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان  -نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة-استضافت جامعة اإلمارات
أعمال المؤتمر العام التحاد جامعات الدول
العربية في دورته التاسعة واألربعون ،بحضور
أكثر من  300من رؤساء ووفود الجامعات
العربية والدولية ،بالحرم الجامعي بمدينة
العين.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي -
مدير الجامعة  -إن رعاية سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان لهذه الدورة تنبع من اهتمامه
بمسيرة التعليم بشكل عام وجامعة اإلمارات
العربية المتحدة "الجامعة الوطنية األم"
بشكل خاص ،ويأتي ذلك من خالل حرص

كلمة العدد

الجامعات بالدولة على تفعيل أواصر التعاون المشترك مع الجامعات
العربية وتحقيق التعاون العملي والمعرفي نحو اإلبداع واالبتكار والتميز
والذي تسهم بدورها في دفع مشاريع التنمية المستدامة في وطننا
العربي  ،من خالل تطوير منظومة التعليم العالي والتعليم العام،
وتوحيد الرؤية بما يتناسب ومتطلبات العصر الجديد.
لقراءة المزيد...

ترسيخًا لدور القانون في بناء المجتمع:

“جامعة اإلمارات “ توقع مذكرة
تفاهم مع " اللجنة العليا
للتشريعات"...
و ّقعت " جامعة اإلمارات العربية المتحدة "
مذكرة تفاهم مع " اللجنة العليا للتشريعات
" ،سعيًا لتوثيق العمل المشترك في سبيل
ترسيخ دور القانون في إيجاد مجتمع متكامل
وأكد الجانبان
مبني على المعرفة المتبادلة.
ّ
على تضافر الجهود لمواكبة المستجدات
الحاصلة ،لما لها من انعكاسات إيجابية
على األصعدة القانونية والبحثية واألكاديمية
في دولة اإلمارات .ووقع من جانب "جامعة
اإلمارات العربية المتحدة" معالي الدكتور
علي راشد النعيمي مدير الجامعة ،ومن جانب
اللجنة العليا للتشريعات سعادة أحمد بن
مسحار األمين العام ،وذلك بحضور عدد من
المسؤولين من كال الطرفين.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن لجامعة

شهر مميز .جسد أسمى رسالة
تحملها جامعة اإلمارات وهي
رفد المجتمع بخريجين متميزين
قادرين على دعم مسيرة التطور
الذي تشهده الدولة .وفي
هذا العدد نضع بين أيديكم
صورة عن قرب لمشهد التخريج
الذي شهدته الجامعة خالل
الشهر والذي تميز بتنظيم رائع
ومتماشي مع مبادرة العام ،عام
القراءة .2016
إننا في إدارة االتصال واإلعالم
نسعى دائما أن نكون العين
التي تنقل لكم هذه اإلنجازات.
وأملنا كبير في أن نكون و ّفقنا
في توفير المعلومات بشفافية
وبصورة كاملة .ونؤكد دائمًا على
فتح أبواب التواصل والمشاركة
معكم لنقل كل ما هو جديد
ومميز في الجامعة.

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم
اإلمارات "الجامعة الوطنية األم" دورًا مهمًا في مسيرة التقدم واالزدهار
التي تشهدها الدولة ،كما أنها تعمل باستمرار على تطوير قدرات البحث
العلمي واالبتكار في المجاالت ذات األهمية الوطنية واإلقليمية ،من خالل
تعزير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة تأكيدًا على دورها
الرائد في اإلسهام بفاعلية في وضع الحلول المبتكرة للتحديات التي
تواجه المجتمع ،األمر الذي يتجلى في العديد من االتفاقيات ومذكرات
التفاهم مع قطاعات متنوعة من مؤسسات الدولة.
لقراءة المزيد...

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:

تطلق فعاليات “كرنفال القراءة"
تزامنًا مع عام القراءة  2016في
الدولة...
بناء على إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،عام  2016عامًا للقراءة ،أطلقت جامعة اإلمارات العربية المتحدة “كرنفال القراءة"،
وذلك التزامًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي( ،رعاه اهلل) ،كون الجامعة أحد
أهم الصروح التعلمية التي تهتم ببناء العقول وتنمية مهارات أبناء الوطن ،حضر االفتتاح الدكتور محمد البيلي  -نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية -
والدكتور غالب الحضرمي  -نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -والدكتور علي الكعبي  -نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل
 وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة الجامعة وعدد من طلبة المدارس.وأكد الدكتور محمد البيلي على أن القراءة تعد أهم الركائز التي تقوم عليها جامعة اإلمارات لبناء العقول والمهارات والطاقات البشرية المتميزة ،واإلسهام
بفعالية في مسيرة التنمية المعرفية المستدامة ،مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم المبدعين والمبتكرين والمثقفين ومجتمع المعرفة من خالل االهتمام
بالقراءة باعتبارها وسيلة للمعرفة والتفاعل اإليجابي مع طبيعة الثقافة العالمية.
لقراءة المزيد...

ملتقى أسرة الجامعة:

يطلق أولى فعاليات الملتقى الثقافي األول تحت
عنوان "حلم األرض"...

حرصًا على تطوير قدرات البحث العلمي واالبتكار في كافة
المجاالت:

الكلية الجامعية تنظم مؤتمرًا لبحوث ما قبل
التخرج للطلبة وتكرم القائمين على برنامج النجاح
األكاديمي...

افتتح ملتقى أسرة الجامعة بإدارة االتصال واإلعالم في جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،فعاليات الملتقى الثقافي األول تحت عنوان بينالي اإلمارات " حلم
األرض " بحضور الدكتور علي الكعبي -نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة
والتسجيل -وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة الجامعة،
بمسرح مبنى تقنية المعلومات تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
يهدف الملتقى الثقافي األول إلى تعزيز دور الجامعة في نقل المعرفة إلى
مختلف شرائح المجتمع ،وتوطيد أسس التعاون البحثي والعلمي بين
مختلف الجهات المستفيدة من الدراسات والبحوث التي يقوم بها أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة ،للمساهمة في وضع حلول بحثية في المجاالت
االستراتيجية وتحقيق شراكات فاعلة مع الجهات المعنية للوصول إلى
التكامل العلمي.

نظم برنامج النجاح األكاديمي بالكلية الجامعية بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،مؤتمرًا لبحوث الطلبة ما قبل التخرج لعام  ،2016بحضور األستاذ
الدكتور محمد البيلي -نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية-وعدد من
عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وطلبة جامعة زايد
بدبي ،وذلك بمسرح كلية تقنية المعلومات بالحرم الجامعي.
وأكد األستاذ الدكتور محمد البيلي على أن جامعة اإلمارات ملتزمة باهتمامها
بالبحوث العلمية لوضع حلول بحثية في المجاالت االستراتيجية للدولة
لتغذية المجتمع باحتياجاته من البحوث في كافة المجاالت وتحقيق الريادة
والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين اإلقليمي
والعالمي ،مشيرًا إلى دور الجامعة في تطوير قدرات البحث العلمي واالبتكار
في المجاالت ذات األهمية الوطنية واإلقليمية.

لقراءة المزيد...

لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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كلية العلوم بجامعة اإلمارات:

تنظم اليوم المفتوح للدراسات العليا...
نظمت كلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،اليوم المفتوح
للدراسات العليا ،بحضور طلبة الجامعة والمجتمع المحلي وعدد من
أعضاء هيئة التدريس والطاقم اإلداري بكلية العلوم بالتعاون مع
وحدة شؤون الخريجين بالجامعة ،بفندق سانت ريجيس أبوظبي.
وقال الدكتور أحمد مراد  -عميد كلية العلوم باإلنابة  -بأن هذه

الفعالية تهدف لتعريف طلبة الجامعة والمجتمع المحلي ببرامج الدراسات العليا
التي تقدمها كلية العلوم في جامعة اإلمارات ،وشروط القبول ،والدعم المالي،
هذا باإلضافة لفتح المجال أمام الطلبة للحصول على كافة المعلومات حول فرص
التعليم العالي في كلية العلوم من خالل ممثلو البرامج المتواجدون للرد على
االستفسارات.
لقراءة المزيد...

كلية العلوم:

تطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا إلرشاد الطلبة...
أطلقت كلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،نظام إدارة
تسجيل وارشاد الطلبة اإللكتروني ،بحضور الدكتور أحمد مراد -
عميد كلية العلوم باإلنابة-ومساعد العميد لشؤون الطلبة ورؤساء
األقسام العلمية باإلضافة للطلبة وموظفو االرشاد األكاديمي ،بالحرم
الجامعي.
وقال الدكتور أحمد مراد بأن هذا النظام اإللكتروني الجديد يهدف
لتنظيم عملية التسجيل مما يسهل إجراءات التسجيل وتوفير وقت

الطلبة بالكلية ،باإلضافة إلى مساعدتهم في التغلب على المشاكل التي غالبًا
ما تواجههم اثناء فترة التسجيل واإلرشاد األكاديمي كاالزدحام وغيرها .راجيًا بأن
يخدم هذا النظام الطلبة بكفاءة وإدارة عالية مما يسهم في توفير الوقت لهم
وللموظفين ويساعد في حفظ خصوصيتهم .وأضاف بأن إطالق هذا النظام
حقق جزء من مبادرات الخطة االستراتيجية للكلية لهذا العام أال وهي تطوير
وحدات االرشاد.
لقراءة المزيد...

الدكتور عمرو عبد اهلل من جامعة اإلمارات:

يفوز بجائزة خليفة التربوية...

أعلن مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية ،اسماء الفائزين في جائزة
خليفة التربوية في دورتها التاسعة  ،2016/2015وحصل الدكتور
عمرو عبد اهلل أمين فوزي  -أستاذ في علم الخلية والبيولوجيا
الجزيئية-في جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،على جائزة خليفة في
مجال التعليم العالي على مستوى الدولة  /فئة األستاذ الجامعي
المتميز في البحث العلمي.

وعبر الدكتور عمرو أمين عن سعادته البالغة لحصوله على هذه الجائزة والتي
تسلط الضوء على الشخصيات التربوية المبدعة في المجال التربوي ،وقال إنه
لشرف كبير أن أكون اليوم من النخبة المختارة من الفائزين في جائزة خليفة
التربوية.
لقراءة المزيد...
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قصة نجاح:
شهد العبدولي :جامعة اإلمارات فتحت لي أبوابًا إلى مستقبل مشرق...
شهد ابراهيم العبدولي ابنة المرحوم الطيار ابراهيم العبدولي والسيدة الفاضلة المربية التربوية
مريم قاسم ،وهي أحد خريجات جامعة اإلمارات العربية المتحدة من تخصص نظم المعلومات
الجغرافية ،شاعرة وكاتبة إماراتية مهتمة بتطوير الذات وبتقديم ما يخدم اإلنسانية ويسمو إلى رفعة
المجتمع.
اختارت شهد أن تكون طالبة في جامعة االمارات العربية المتحدة ،الجامعة التي وصفتها "حاضنة
للشباب وأم معطاء" ،وكغيرها من الطلبة القت العبدولي صعوبة في بداية مسيرتها الجامعية
وهي اختيار ما يناسبها من التخصصات التي تستطيع من خاللها خدمة دولتها ووطنها ومجتمعها،
فقالت :أردت أن يجمع تخصصي بين التميز الدراسي والتأثير المجتمعي ،والحمد هلل أخذني الحماس
إلى عالم بعيد مليء بالمغامرات خصوصًا وأنني من عشاق السفر وحل المشكالت ،فبدأت رحلتي
الدراسية بين الفصول الجغرافية.
وع ّبرت شهد عن سعادتها بدراستها في جامعة اإلمارات فقد كانت محاطة "بنخبة من الدكاترة " كما
وصفتهم ،حيث بذلوا ما بوسعهم لمنحهم العلم ،فلم يكونوا معلمين فحسب بل اعتبرتهم أسرة
ترعرعت في كنفها وكبرت على نهجها ،أما على الصعيد المجتمعي فمن خالل منبر جامعة االمارات
استطاعت أن تمثل الدولة والجامعة ونفسها في العديد من المحافل األكاديمية واالجتماعية لتبرز
للعالم أن خريجة جامعة اإلمارات فتاة قادرة على صنع المعجزات إن أرادت.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

شهد العبدولي ووالدتها لحظة إطالق ديوان نوفمبرية في معرض كتاب ابوظبي 2015

وبعد مسيرتها الحافلة في الصفوف الدراسية ،أصدرت شهد العبدولي “ديوان نوفمبرية "
الذي تراه ثمرة إبداع لكتاباتها من عام  2003الى  2015من أشعار وخواطر ،وتقول :أضاف لي
إصداري لهذا الديوان ثقة بنفسي وفتح لي أبواب كثيرة في عالم الشعر واألدب والتعرف على
شخصيات مبدعة ومميزة ،فاالحتكاك مع المبدعين يولد شرارة إبداع في كل المجاالت ،وص ّرحت
بأنها اآلن في صدد كتابة روايتها األولى.
وترى شهد أن تجديد الطموح ينبع من اتباع سياسة المراجعة الذاتية ،فبها تظهر األخطاء ومن
خالل أخطائنا نتعلم ،وقالت :للفشل لذة ال يعرف طبعها إال الناجحون ،كيف؟! ...فمن لم يفشل
لم يذق طعم النجاح ،وتنهي حديثها بـ" :طموحي ال يعانق السحاب فحسب بل يتخطاه ليشمل
الفضاء بأسره".
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يوم من الذاكرة ..

6

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

أبرز المشاركات في مواقع التواصل االجتماعي
إبريل :2016
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أخبار قصيرة  ..إبريل 2016
نظم قسم التنمية المهنية بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات حف ً
ال
لتكريم شركائها االستراتيجيين في مجال
التطوير والتدريب المهني.

أطلقــت جامعــة اإلمــارات عــدة مبــادرات
التزامــً مــع المبــادرة الوطنيــة «عــام .2016
عــام القــراءة» وهــي مبــادرة «نــادي ِكتــاب»
و»مهرجــان القــراءة».

نظــم مركــز التوظيــف وشــؤون الخريجيــن
بقســم التخطيــط المهنــي بالتعــاون
مــع مجلــس أبــو ظبــي للتعليــم ،ورشــة
تطبيــق االختبــارات المهنيــة التخــاذ قــرار
التخصــص الدراســي.

نظمــت إدارة األنشــطة الطالبيــة محاضــرة
توعويــة ضمــن فعاليــات برنامــج صحتــي
الــذي أطلقتــه األنشــطة الطالبيــة الفصــل
الدراســي الحالــي ،بعنــوان «أهميــة التغذيــة
الرياضيــة فــي زيــادة مســتوى النشــاط
البدنــي».

نظمــت عمــادة المكتبــات الجامعيــة
بالتعــاون مــع قســم اللغــة محاضــرة
بعنــوان «القــراءة الوظيفيــة» وذلــك التزامــً
مــع المبــادرة الوطنيــة «عــام  .2016عــام
القــراءة».
ضمــن رســالة الجامعــة فــي تعزيــز
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار بالدولــة،
نظــم فريــق دعــم االبتــكار بقطــاع الدراســات
العليــا والبحــث العلمــي محاضــرة بعنــوان
«التجربــة اليابانيــة لالبتــكار واستشــراف
المســتقبل» قدمتهــا الدكتــورة مريــم
ســليمان  -مستشــار التطويــر المؤسســي
والرئيــس التنفيــذي لمركــز كايــزن
للتدريــب.
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ضمــن برنامــج صحتــي إدارة األنشــطة
الطالبيــة تنظــم معــرض الوجبــات الصحيــة
للطلبــة .

وقعــت كل مــن جامعــة اإلمــارات ،والمركــز
الوطنــي للتأهيــل بأبوظبــي مذكــرة تفاهــم
ترســيخًا ألواصــر التنســيق والتعــاون فــي
المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك واإلســهام
اإليجابــي بشــكل فاعــل فــي القضايــا
الصحيــة والبحثيــة واالجتماعيــة التــي تخــدم
المجتمــع.

األخيــرة

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

