عام القراءة

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
العدد  ، 30أغسطس 2016

القارئ رصيد النشرة

مدير الجامعة يتفقد أبرز االستعدادات
الستقبال الطلبة الجدد:

جامعة اإلمارات تنهي
استعدادات استقبال
العام الدراسي الجديد
... 2017/2016

تستعد جامعة االمارات العربية المتحدة الستقبال العام الدراسي  ،2017/2016حيث سيتم استقبال الطلبة المستجدين والذين
يقارب عددهم  4000طالب وطالبة من بينهم الطلبة العائدين من الخدمة الوطنية والطلبة الدوليين في  14أغسطس الجاري ،فيما
ستنتظم الدراسة رسميا يوم  21أغسطس حيث تبدأ عمليات السحب واإلضافة التي ستنتهي يوم الخميس  25أغسطس وسيكون
يوم  20سبتمبر آخر موعد لالنسحاب من بدون رسوب.
وانتهت الجامعة من اإلعداد للفعاليات الترحيبية لطلبة المستجدين والتي تتضمن عمليات اإلرشاد األكاديمي والتسجيل وبعض
االنشطة الترفيهية والتعليمية في الوحدات السكنية خالل الفترة المسائية ،إضافة الى تدريب الطلبة على استخدام أجهزة اآليباد
وبرمجته.
لقراءة المزيد...
في هذا العدد...

محمد البيلي يتفقد
الحافالت الجديدة ضمن
استعدادات جامعة اإلمارات
الستقبال الطلبة للعام
الجديد >>

جامعة اإلمارات
تطلق مبادرة "سفراء
التسجيل" >>
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جامعة اإلمارات تبدأ
البرنامج المكثف
للطلبة المتفوقين >>

قصة نجاح:

الدكتورة غنيمة اليماحي:
مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة
فابدأ هذه الخطوة لتكون
الباب نحو مستقبل مشرق >>

6

3

كلمة العدد

حافالت جديدة بمعايير تحقق السالمة للطلبة :

محمد البيلي يتفقد الحافالت الجديدة ضمن استعدادات جامعة
اإلمارات الستقبال الطلبة للعام الجديد...
تفقد سعادة الدكتور محمد البيلي -مدير جامعة اإلمارات -عددًا من الحافالت الجديدة ضمن
استعدادات الجامعة الستقبال العام الدراسي  2017/2016والتي تم تصميمها تزامنًا مع
المبادرات الرامية إلى إسعاد طلبة ومرتادي الجامعة وضمان راحتهم بمعايير عالية لتحقيق أكبر
قدر من السالمة لهم.
وأكد البيلي على أن هذه الخطوة تأتي انطالقًا من حرص الجامعة وإيمانها بضرورة تضافر جهود
الجميع لضمان سالمة الطلبة باعتبارها أمرًا ال مساومة فيه وال تهاون بأي حال من األحوال بشأنه،
مشيرًا إلى أن مسؤولية سالمة الطلبة أثناء رحلتهم من وإلى الجامعة ال يمكن أن تتحملها
جهة واحدة في المجتمع وإنما تتشارك فيها جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى درجات األمن
والسالمة للطلبة.
لقراءة المزيد...

ها هي االجازة الصيفية تنقضي
لتعلن عن عام دراسي جديد
يفتح ذراعيه لكم طلبتنا األعزاء،
عام يحمل بين ثناياه أحالم
وطموحات كبيرة حملتموها في
قلوبكم وآمنتم بها في عقولكم
وتحديتم من اجلها العواقب
والصعوبات للوصول إليها ،فها
أنتم اليوم تستعدون للخوض
في معترك الحياة الجامعية
من جديد .متمنين لكم بدورنا
كفريق إدارة االتصال واإلعالم
الوصول ألعلى مراتب التميز
والتفوق لتصبحوا غدًا ما تتمنون،
وندعوكم للتواصل معنا بشكل
دائم فمهمتنا الرئيسية إبراز كل
ما تنجزونه ونقل المعلومة لكم
بكل شفافية ووضوح.

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  -محمود طه
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:
تبدأ البرنامج المكثف
للطلبة المتفوقين...
بدأت جامعة اإلمارات استقبال الطلبة المسجلين في البرنامج المكثف
للطلبة المتفوقين الذي تطرحه إدارة القبول بقطاع شؤون الطلبة
والتسجيل ،حيث يخوض ولمدة أسبوع أكثر من  400طالب استوفوا
الشروط األساسية لالمتحان السريع الذي يختصر سنة دراسية كاملة
في الصفوف التأسيسية للغة العربية والرياضيات في يوم واحد.
وأكدت األستاذة آمنة ناصر البلوشي  -مدير إدارة القبول بالجامعة
يتطور باستمرار لمواكبة
 على أن البرنامج التأسيسي الجامعيّ

المتغيرات وتلبية احتياجات المجتمع من خالل إعداد كادر طالبي
متميز قادر على تحمل المسؤولية وقيادة المستقبل ،مشيرة إلى أن
البرنامج في هذا العام يمنح الطالب فرصة إنهاء السنة التأسيسية
في يوم واحد فقط ،وذلك من خالل تدريبه قبل االمتحان لمدة ربع
ساعة ،حيث يعطى لكل طالب فرصتين الجتياز هذا االختبار.
لقراءة المزيد...

 48أستاذًا جديدًا ينضمون ألسرة
جامعة اإلمارات:

محمد البيلي :تعزيز البحث
العلمي والتطوير األكاديمي
لتحقيق الريادة والتميز
معايير تنتهجها الجامعة
الوطنية...

رحب سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد اهلل البيلي  -مدير جامعة
اإلمارات  -بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد المنضمين حديثًا من
أساتذة وباحثين إلى أسرة الجامعة ،ونقل لهم تحيات معالي الدكتور
علي راشد النعيمي -الرئيس األعلى للجامعة ،وأعرب عن امتنانه
لهم الختيارهم جامعة اإلمارات من ضمن العديد من المرشحين
المتقدمين للعمل في الهيئة التدريسية ،و ذلك بفندق هيلتون
العين ،بحضور األستاذ الدكتور غالب الحضرمي -نائب مدير الجامعة
للشؤون العلمية ،واألستاذة عائشة الظاهري -مدير إدارة الموارد

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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البشرية ،وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية الجدد وعدد من
القيادات اإلدارية من أسرة الجامعة.
وأكد مدير الجامعة خالل هذا اللقاء على أن جامعة اإلمارات متقدمة
في المجال العلمي والبحثي وهي داعمة وبشكل دائم لجهود أعضاء
الهيئة التدريسية وخاصة فيما يعزز رؤية الجامعة نحو الريادة والتميز
في البحث العلمي على المستويين اإلقليمي والدولي،
لقراءة المزيد...

ضمن برنامج استقبال الطلبة
المستجدين:

جامعة اإلمارات تعقد لقاءات
مختلفة إلرشاد طلبتها
الجدد للعام األكاديمي
...2017/2016
عقد برنامج النجاح األكاديمي بالكلية الجامعية ،لقاءًا خاصًا بالطلبة
المستجدين مع وحدة اإلرشاد األكاديمي ،لتعريف الطلبة بالمراحل
الثالث خالل مسيرتهم الدراسية في الجامعة بدءًا من السنوات
األولى وحتى المشروع النهائي للسنة األخيرة ،وذلك بحضور عدد
من أعضاء برنامج النجاح األكاديمي ورؤساء األقسام في التعليم
األساسي بالكلية الجامعية.
وقام كل من األستاذ بول مورلي  -منسق في اإلرشاد األكاديمي-

واألستاذ مروان فياض  -مرشد أكاديمي -بتقديم عرض تفصيلي
للطلبة عن المراحل التي سيخوضها الطالب خالل دراسته في جامعة
اإلمارات باللغتين العربية واإلنجليزية ،باإلضافة إلى تقديم رؤساء
األقسام نبذة بسيطة عن كل قسم وفتح باب الحوار مع الطلبة
لإلجابة عن تساؤالتهم حول هذا الموضوع ،حيث تم تقسيم الطلبة
إلى مجموعات حسب الكليات لتقديم اإلرشاد لهم فيما يخص طريقة
التسجيل وقوانين الحضور والغياب وغيرها.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات
تطلق مبادرة "سفراء
التسجيل"...
نظمت إدارة التسجيل بجامعة االمارات العربية المتحدة مبادرة "
سفراء التسجيل " والتي تعنى بتقديم كافة المساعدات الالزمة
للطلبة خالل فترة التسجيل باإلضافة إلى حل بعض المشكالت التي
تواجههم خالل هذه الفترة المهمة وتسهيل األمور لهم تزامنًا مع
انطالق العام الدراسي الجديد .2017/2016
وتقوم مبادرة سفراء التسجيل على االستعانة بعدد من الطلبة
المتطوعين للعمل كسفراء إلدارة التسجيل بحيث يعمل الطالب

كحلقة وصل بين إدارة التسجيل والطلبة ،باإلضافة إلى االستعانة
بهم في نشر لوائح وسياسات الجامعة ،والتعريف بإدارة التسجيل
والخدمات التي تقدمها لطالب الجامعة ،وتحويل الطالب إلى شريك
حقيقي وفعلي في العملية التعليمية ،معتمدًا على ذاته في
الحصول على المعلومات وليس مجرد مستمع ومتلقي لها فقط،
وتعزيز ثقته بنفسه من ناحية اشراكه في اتخاذ القرارات وتشجيعه
على العمل التطوعي.
لقراءة المزيد...
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 .. 2016عام القراءة

اخترنا لكم..

اإلمارات العربية المتحدة من القبيلة إلى الدولة
المؤلفة:
الدكتورة فاطمة الصايغ
نبذة عن الكتاب:

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول التــي اســتقطبت العالــم فــي أواخــر
القــرن العشــرين ألهميتهــا االقتصاديــة والجغرافيــة ،وألنهــا دولــة حديثــة حققــت
فــي حقبــة صغيــرة مــن الزمــن مــا عجــزت عــن تحقيقــه دول عريقــة ،أكبــر مســاحة
وأكثــر عــددًا .فــي هــذا الكتــاب تســرد المؤلفــة فاطمــة الصايــغ تاريــخ اإلمــارات
منــذ كانــت تلــك المنطقــة قبائــل متفرقــة ،مواردهــا الرئيســية صيــد اللؤلــؤ،
وحتــى العصــر الحاضــر ،حيــث أصبحــت دولــة عصريــة لهــا دســتورها وأنظمتهــا
وقوانينهــا ،ومواردهــا الكبيــرة التــي تعتمــد بشــكل رئيــس علــى النفــط
ومشــتقاته ،وتلعــب دورا مهمــا فــي المنظومــة العربيــة ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي .وقــد صيــغ بأســلوب علمــي أكاديمــي شــائق ،ويمكــن اعتبــاره مــن
المراجــع المهمــة لمــن يرغــب فــي معرفــة تاريــخ الدولــة اإلمــارات الفت ّيــة.
نبذة عن الكاتبة:
الدكتــورة فاطمــة الصايــغ -رئيــس قســم التاريــخ واآلثــار فــي جامعــة اإلمــارات-
وهــي عضــوة فــي مجلــس دبــي الثقافــي .تحمــل الدكتــورة فاطمــة الصايــغ درجــة
الدكتــوراه مــن جامعــة إيســيكس ببريطانيــا عــام  .1989أمــا درجــة الماجســتير
فكانــت مــن جامعــة ويسكونســن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام  .1984إلــى
جانــب درجــة الليســانس فــي التاريــخ الحديــث مــن جامعــة الكويــت .وقــد حصلــت
علــى جائــزة الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم للتفــوق العلمــي عــام ،1991
وجائــزة ســلطان بــن علــي العويــس ألفضــل كتــاب عــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لعــام  ،1997وهــو «اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن القبيلــة إلــى الدولــة».

أخبار قصيرة  ..أغسطس 2016
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
خمس طالبات من قسم الجيولوجيا
في جامعة اإلمارات ،يحرزن المركز الثاني
على مستوى جامعات الشرق األوسط
في مسابقة «جائزة البرميل الملكي
 ،»2016التي تقيمها «الجمعية األمريكية
لجيولوجي البترول» سنويًا.

أطلقت إدارة األنشطة الطالبية في جامعة
اإلمارات خالل العام الدراسي  ،2016برنامج
«صحتي» المتكامل والذي يضم أنشطة
وفعاليات متنوعة ،ليساهم في نشر
الوعي الصحي في المجتمع الجامعي،
بالتعاون مع هيئة الصحة أبوظبي.

وحدة األنشطة الطالبية وضمن برنامج
صحتي تنظم محاضرة « التغذية
واالبتكار» إلبراز أهمية التغذية الصحية
السليمة والمتوازنة والتي تساهم في
تعزيز القدرة على اإلبداع واالبتكار لدى
الطالب.

أعلنت جامعة اإلمارات من خالل جناحها
المشارك في مهرجان ليوا للرطب 2016
عزمها افتتاح أول مزرعة في منطقة
الشرق األوسط ،تضم جميع سالالت النخل
في المنطقة ،وذلك بحلول العام .2018

أعلنت جامعة اإلمارات عن بدء قبول
الطلبة غير المواطنين للعام الجامعي
 2017/ 2016في كليات وأقسام الجامعة
عدا كلية الطب ،قبوالً مباشرًا بموجب
رسوم مالية.

كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة
اإلمارات تستقبل مجموعة من الطلبة
المستجدين والذين تم اختيارهم من
بين  444مرشحًا.
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قصة نجاح:
الدكتورة غنيمة اليماحي:
مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة فابدأ هذه الخطوة لتكون الباب نحو
مستقبل مشرق ..
الدكتورة غنيمة سالم أحمد اليماحي ،أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية
العلوم االنسانية واالجتماعية ،متخصصة في اللسانيات .حاصلة على دكتوراه في اللغة
العربية وآدابها من الجامعة األردنية ،اختارت التخصص في اللغة العربية حبًا وأمتنانًا للغة
القرآن ،فأحبت أن تتعمق فيها وتنهل من بحرها الذي ال ينضب ،وهذا ما دفعها إلى انشاء
نادي الضاد.
بدأت حياتها العملية منذ أربع سنوات ،د ّرست خاللها علوم اللغة مثل علم اللغة العام ،علم
األصوات ،فقه اللغة ،مناهج البحث في اللغة واألدب ،مهارات اللغة العربية ،باإلضافة لكونها
عضو في كثير من اللجان العلمية مما ساهم في صقل مهاراتها في عدة مجاالت ،من أهمها
اإلشراف على نادي اللغة العربية.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

استطاعت دكتورة غنيمة تجاوز عائق قله الخبرة في مجال التدريس بفضل مثابرتها واصرارها
على تحقيق النجاح ،وحصولها على دبلوم التدريس المهني من كلية التربية في جامعة
االمارات قبل ابتعاثها للدراسة في الخارج ،وال تزال تكرس جهودها لزيادة خبرتها في هذا
تقدم
المجال حرصًا منها على تقديم النفع الكبير لطلبتها من خالل الدورات والورشات التي ّ
في الجامعة أو خارجها.
وتدين دكتورة غنيمة بالفضل إلى اهلل أوالً لما حققته من نجاح وإلى عائلتها وجامعة االمارات
ثانيًا التي أتاحت لها فرصة إكمال دراستها العليا ،ومهدت لها الطريق لتكون اليوم عضوًا
فاع ً
ال في المجتمع ،والتي ال تزال تهيئ لها دائما على حد قولها جميع السبل من أجل التطور
والتقدم سواء في مجال تخصصها أو مجاالت أخرى ،لذلك تسعى اليوم مع زمالئها األساتذة
لرفع اسم االمارات وجامعة االمارات في الساحة العلمية والبحثية في كافة المجاالت بجهود
أبنائها اإلماراتيين.
وترى اليماحي بأن أغلب المشكالت التي تواجه الطلبة هو القصور الواضح في تعليمهم
المدرسي في مادة اللغة العربية خاصة ،والذي قد يكون أحد أهم األسباب لعزوف عدد كبيرة
من الطلبة عن تخصص اللغة العربية خصوصًا الطلبة الذكور والذي اليزال قسم اللغة العربية
لديهم مغلقًا ،مما يوقع على عاتق الجامعة وقسم اللغة العربية إعادة تأهيلهم من البداية
حتى يستطيع القسم تخريج دفعة من المتخصصين ذو الكفاءة العالية في مجال اللغة
العربية.
وتتمنى الدكتورة غنيمة من طلبتها أن يكون طموحهم أكبر بكثير من مجرد انهاء الجامعة
والحصول على وظيفة وأن يتجهوا إلى التفكير الجدي في اكمال الدراسة والحصول على
درجتي الماجستير والدكتوراه ،فهي ترا بأن الطالب المتميز هو الذي يجمع بين النجاح والتفوق
الدراسي وبين الحضور االجتماعي الفاعل في خدمة المجتمع ،وأن مفتاح النجاح هو المثابرة
واإلرادة وعدم االستسالم عند أي عثرة ،لذلك اختتمت حوارها بنصيحة لكل قراء هذا المقابلة
وقالت :مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة فابدأ هذه الخطوة لتكون الباب نحو مستقبل مشرق.
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