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جامعة اإلمارات: تؤهل 160 
طالب تدريب عملي في العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية<<

في هذا العدد...

46

جامعة اإلمارات تستضيف 
الدكتورة جين غودال 

المتخصصة الدولية في علم 
الرئيسيات وعلم البيئة، 

وسفيرة األمم المتحدة 
للسالم<<

جامعة اإلمارات تستقبل 
وفد أكاديمي من جامعة 

القصيم بالمملكة العربية 
السعودية<<

2

 

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 
القارئ رصيد النشرةالعدد 23 ، يناير  2016

حمدان بن مبارك قيادة محمد 
بن راشد نموذجًا ومنهجًا في 

الحكمة والوطنية<<

عام القراءة 

ترأس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة - االجتماع 
الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 2016/2015  بمكتب معاليه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأبوظبي. 

من الموضوعات التي ُتسهم في دفع مسيرة التميز األكاديمي للجامعة وتعزيز القيم الثقافية واالجتماعية وترسيخ مفاهيم التنمية المســتدامة، 
وفق المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي والمؤسسي، ويأتي ذلك استكماالً لخطتها االستراتيجية ومعايير الجودة والتميز التي تعمل بها. 

لقراءة المزيد...

يترأس االجتماع الثاني لمجلس جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة للعام األكاديمي 2016/2015...

حمدان بن مبارك:

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/sh_hamdanmeeting2016.shtml
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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:

تعمل  الجديد  العام  مطلع  مع 
إدارة االتصال واإلعالم على وضع 
للعام  الجديدة  استراتيجيتها 
دعم  في  لتسهم   ،2016
الريادة والتميز بجامعة اإلمارات، 
تخدم  فريدة  مبادرات  وتقدم 
في  الجامعة  تقدم  مسيرة 
وغيرها  واالبتكار  االبداع  مجال 
والتي  الهامة  المجاالت  من 
الجامعة  فئات  فيها  تساهم 
وأعضاء  طلبة  من  المختلفة 
إلى  إضافة  التدريس  هيئة 

اإلداريين. 
تسعى  الذي  النجاح  وليس 
إدارة  على  محصورًا  اإلدارة  إليه 
بل  فقط،  واإلعالم  االتصال 
أسرة  من  فرد  كل  إسهامات 
فباب  انجازاتها،  يثري  الجامعة 
المشاركة بآرائكم واقتراحاتكم 
دائمًا،  مفتوح  ومساهماتكم 
وتحقيق  لدعم  جميعًا  لنعمل 
االتصال  واستراتيجية  رؤية 
-2017 الجديدة  الحكومي 

.2021

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

رفع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس 
األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب 
الوزراء، حاكم  رئيس مجلس  الدولة،  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
التطور  العاشرة على تولي سموه قيادة مسيرة  السنوية  الذكرى  رعاه اهلل"، بمناسبة  دبي" 
اسلوب  في  فريدًا  نموذجًا  بذلك  مجسدًا  والتنمية،  والرخاء  البناء  مسيرة  وقيادة  واالرتقاء 
الحكم  افكار ومبادرات سموه تمثل نظريات في  الحكم والحكمة والقيادة والوطنية، وباتت 
واسلوب القيادة الناجحة، والتي يؤسس عليها ركائز وطنية ثابته تحققت من خاللها اإلنجازات 
العديدة على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، مما عزز في الوقت نفسه مكانة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا. 
واضاف معاليه، إننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حبانا اهلل بقيادة فريدة قادرة على تحمل 

أعباء المسؤولية وأخذ زمام المبادرة. 
لقراءة المزيد...

قيادة محمد بن راشد نموذجًا ومنهجًا 
في الحكمة والوطنية...

حمدان بن مبارك:

mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
http://www.youtube.com/user/uaeunews
mailto:gahbabi%40uaeu.ac.ae?subject=
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/mohammedbinrashid10y.shtml
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األكاديمي  للعام  الثاني  الدراسي  للفصل  370 طالب وطالبة،  البالغ عددهم  المستجدين  بطلبتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  رحبت 
الجامعة - ونواب  النعيمي - مدير  راشد  الدكتور علي  للجامعة، بحضور سعادة  الهاللي  بالمبنى  الكبرى  القاعة  ، في  2016/2015، وذلك 

الجامعة، وأولياء أمور الطلبة المستجدين، وممثلين عن الكليات واإلدارات في الجامعة. 
ونقل سعادة الدكتور علي راشد النعيمي تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس 
األعلى للجامعة - ألبنائه الطلبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية. وأكد الدكتور علي النعيمي في كلمته للطلبة: »إن 
انضمامكم لجامعة اإلمارات هو فرصة حقيقية إلثبات مهاراتكم وطاقاتكم وبناء مستقبلكم، وثقتنا بكم عالية في أن تكونوا روادًا متميزين 

وقادرين على دعم مسيرة التنمية في الدولة والقائمة على المعرفة واالبتكار«. 
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات تستقبل 370 طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني: 
د. علي النعيمي: نحن هنا إلعداد قادة للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لدولة اإلمارات...

وتحت  المجتمع،  المعرفية في  الثروة  لتعزيز  الجامعة  رسالة  ضمن 
  - الجامعة  مدير   - النعيمي  راشد  علي  الدكتور   سعادة  رعاية 
للشؤون  الجامعة  مدير  نائب   - البيلي  محمد  الدكتور  وبحضور  
المبنى  في  الكبرى  بالقاعة  الجامعية  الكلية  نظمت  العلمية، 
ألقتها  والتي  لكوكبنا  األمل  أسباب  بعنوان  محاضرة  الهاللي 
والبيئة  الرئيسيات  علم  في  المتخصصة  غودول  جين  الدكتورة 
والعمل اإلنساني والمؤسسة لمعهد جين غودول المتخصص في 
أبحاث البيئة، ورئيسة جمعية البرنامج اإلنساني العالمي »روتس آند 
شوتس« )جذور وبراعم( وسفيرة السالم لدى منظمة األمم المتحدة 
في عام 2002.والباحثة المتخصصة في دراسة حيوان الشامبانزي 
اإلمارات  بتنزانيا وجمع غفير من طلبة جامعة  في محمية جومبي 
وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كليات التقنية العليا والمدارس 

من مختلف أنحاء الدولة.

لقراءة المزيد...

في محاضرة بعنوان أسباب األمل لكوكبنا: 
جامعة اإلمارات تستضيف الدكتورة جين غودال 
المتخصصة الدولية في علم الرئيسيات وعلم 

البيئة، وسفيرة األمم المتحدة للسالم...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/uaeu_studentwelcoming2016.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/drjane_plant.shtml
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تعزيزًا للشراكات العلمية: 
جامعة اإلمارات تستقبل وفد أكاديمي من 

جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية...

العربية  اإلمارات  بجامعة  الحضري  والتخطيط  الجغرافيا  قسم  استقبل 
القصيم  بجامعة  الجغرافيا  قسم  أعضاء  من  أكاديمي  وفدًا  المتحدة، 
األستاذ  استقبالهم  مقدمة  في  وكان  السعودية،  العربية  المملكة  في 
 - واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  عميد   - القايدي  سيف  الدكتور 

وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا والتخطيط الحضري. 
شراكاتها  لتعزيز  اإلمارات  جامعة  مواصلة  إطار  في  الزيارة  هذه  وجاءت 
حيث  العالمية،  والجامعات  المؤسسات  مع  والبحثية  العلمية  األكاديمية 
رحب الدكتور سيف القايدي بالوفد السعودي وقدم لهم نبذة عن جامعة 
اإلمارات وكلياتها ومراحل تطورها، متطلعًا ألن تكون هذه الزيارة مفتاحًا 

للتعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين. 

لقراءة المزيد...

نظم مركز جامعة اإلمارات للسياسة العامة والقيادة حفل الجلسة الختامية لبرنامج إعداد مدراء الصف الثاني بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، بمبنى 
كلية تقنية المعلومات بالحرم الجامعي، بحضور األستاذة فائقة هالل - األمين العام للجامعة - ومدراء اإلدارات بالجامعة وممثلو مركز )أيكون( العالمي 

للتدريب. 
وأكدت األمين العام للجامعة األستاذة فائقة هالل في كلمة الحفل الختامي لبرنامج القادة على أثر البرنامج الواضح على المشاركين فيه وتزويده 
من  إعدادهم  ومناهج  الثاني  الصف  قيادات  موضوع  :"إن  وأضافت  انتاجيتها،  وزيادة  العمل  بيئة  تطوير  في  الالزمة  باألدوات  للبرنامج  للمنظمين 
البرامج التي تعزز من كفاءة وقدرات قيادات الصف  الموضوعات الهامة والمتقدمة في المنظمات الحديثة، ونحن نعمل دائمًا على تطوير وتقديم 
الثاني والتي تعزز الرؤية الكلية للجامعة نحو الريادة والتميز عبر رسالتها في اإلسهام اإليجابي في تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل االرتقاء 

بمستوى األداء اإلداري إلى أفضل المعايير العالمية كمتطلب لحقيق أهادف الجامعة". 

لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات:
تكرم خريجي برنامج "قادة الصف الثاني"...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/alqusaim_uni.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/leaders_program.shtml
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ضمن مبادرة "استقطاب " 
جامعة اإلمارات: 

كلية العلوم تعزز مكانة البحث العلمي...

في  الجامعية  الكلية  أكملت  والتميز  للريادة  الجامعة  رؤية  ضمن 
مسرح المبنى الهاللي بجامعة اإلمارات فعاليات برنامج االستقبال و 
اإلرشاد األكاديمي للطلبة الجدد عن الفصل الدراسي الثاني من العام 
2016/2015 بحضور الدكتور حسن النابودة - عميد الكلية الجامعية 
التدريسية  الهيئة  وأعضاء  األكاديمي  اإلرشاد  فريق  ومشاركة   -
والطلبة الجدد وذلك لضمان تقديم كافة الخدمات اإلرشادية و اإلدارية 

للطلبة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. 

ضمن رؤية الجامعة للريادة والتميز في البحث العلمي، أطلقت كلية 
تهدف  والتي  استقطاب"  مبادرة  فعاليات  الجامعي  بالحرم  العلوم 
إلى تحفيز طلبة الثانوية العامة لاللتحاق بالدراسة في كلية العلوم 
عبر  والبحثي،  العلمي  المنهج  نحو  االتجاه  في  الطلبة  رغبة  لتعزيز 
القيام بسلسلة من األنشطة والفعاليات التي تصب في هذا االتجاه.  
وأكد الدكتور أحمد مراد - عميد كلية العلوم أن مبادرة استقطاب 

جامعة اإلمارات:
تستكمل برنامج اإلرشاد األكاديمي للطلبة 

الجدد للفصل الدراسي الثاني من العام 
األكاديمي 2016-2015...

لدى  البحثية  الملكات  تحفيز  على  تعمل  المتنوعة  وفعالياتها  أنشطتها  عبر 
طلبة الثانوية العامة عبر االتجاه نحو المنهج العلمي وعبر القيام بزيارات ميدانية 
للمدارس الثانوية في مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 
ومجلس أبوظبي للتعليم ورعاية شركة توتال الفرنسية لحقول النفط من أجل 

التعريف بكلية العلوم وتخصصاتها المختلفة وبرامجها األكاديمية والبحثية. 

لقراءة المزيد...

بدأ البرنامج اإلرشادي بكلمة افتتاحية من الدكتور حسن النابودة وقال" يسعدنا 
اإلرشاد  يخص  ما  في  التسهيالت  كل  وتوفير  تقديم  الجامعية  الكلية  في 
ما   كل  في  وأسئلتكم  استفساراتكم  الستقبال  مستعدون  ونحن  والتسجيل 
أن  وأكد على  اإلمارات"  بجامعة  العلمية  األكاديمية في مسيرتكم  الحياة  يخص 
الطلبة  مهارات  تنمية  على  يعمل  ما  كل  توفير  على  تعمل  والكلية  الجامعة 

إلعدادهم للمستقبل  للوصل بهم إلى الريادة والتميز العلمي . 
لقراءة المزيد...

المجلس  عن  المنبثقة  والمطابقة  الجودة  عمل  مجموعة  عقدت 
اجتماعًا  المتحدة،  العربية  االمارات  بجامعة  العلوم  لكلية  االستشاري 
في مقر مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور 
المجلس  ورئيس  توتال  رئيس  -نائب  الحجي  سلطان  سعادة 
-مدير  اهلل  عبد  مراد  محمد  الدكتور  وسعادة  للكلية-  االستشاري 
مركز دعم اتخاذ القرار وعضو المجلس-، والدكتور محمد المال -خبير 
في وزارة الطاقة، وعضو المجلس- باإلضافة إلى الدكتور أحمد مراد 
المجلس االستشاري،  االمارات وأعضاء  العلوم بجامعة  - عميد كلية 

مجموعة عمل الجودة والمطابقة:
للمجلس االستشاري لكلية العلوم تعقد 

اجتماعًا لبحث الخطة التنفيذية للمجموعة...

وعدد من رؤساء األقسام العلمية بالكلية ومساعدو العميد. 
وناقش االجتماع الخطة التنفيذية لمجموعة العمل خالل السنوات الثالث القادمة 
لدعم الكلية في الريادة والتميز في التعليم العالي على المستويين اإلقليمي 
والعالمي لالرتقاء إلى مصاف الجامعات المرموقة عالميًا، حيث أشار الدكتور أحمد 
التي تم إعدادها من قبل  التنفيذية  مراد: "بأن االجتماع ناقش تفاصيل الخطة 
وآلية  الكلية،  وإداريو  للكلية  االستشاري  المجلس  أعضاء  المجموعة من  أعضاء 

تنفيذ هذه الخطة خالل السنوات الثالث القادمة". 
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/attracting_scientificresearch.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/student_advising2016.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/qualitymeeting_sccollege.shtml
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نحو إعداد خريجين قيادين وروادًا في تخصصاتهم نظم قسم التنمية 
العربية  اإلمارات  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية  المهنية 
 160 عددهم  البالغ  العملي  التدريب  لطلبة  المفتوح  اللقاء  المتحدة، 
في  عمل  ورشة  إلى  إضافة  الحالي،  الدراسي  للفصل  وطالبة  طالب 

االتصال والتواصل المهني، بالمبنى الهاللي في الحرم الجامعي. 
وقال األستاذ محمد راشد النعيمي - مساعد العميد للشؤون التنمية 
مساق  "إن  العملي:  التدريب  طلبة  مع  المفتوح  اللقاء  خالل  المهنية- 
التدريب المهني له أهمية كبيرة في تهيئة الطالب لسوق العمل، كما 
يعطي الطالب تصورًا أوضح حوله والتطورات التي تطرأ عليه، كما يعتبر 
التدريب المهني فرصة جيدة ألن يسوق الطالب لنفسه في المؤسسة 

واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية  المهنية  التنمية  مكتب  اختتم 
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، سلسلة من الورش التحضيرية لطالب 
آدب  في  كانت  وطالبة،  طالب   160 عددهم  البالغ  العملي،  التدريب 
الهاللي،  المبنى  بمسرح  المهنة،  وأخالقيات  الذاتية،  والسيرة  العمل 

قدمها مجموعة من األساتذة المتخصصين بالجامعة. 
وتهدف هذه الورش التحضيرية إلى إعداد الطلبة لخوض تجربة التدريب 
العملي، ومساعدتهم على التزود بالمهارات واألدوات الالزمة من خالل 
يعمل  كما  اإلماراتي،  العمل  سوق  لدعم  تأهلهم  متخصصة  برامج 

الجامعة  مدير  نائب  قطاع  نظم  األعمال  ريادة  في  والتميز  الريادة  نحو 
للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، عرضًا 
اإلمارات  جامعة  منتزه  في  األعمال،  حاضنات  ببرنامج  المشاركين  ألفكار 
الثانية من برنامج تطوير مشاريع  المرحلة  للعلوم واالبتكار وذلك ضمن 

االبتكار. 
المبتكرون ورواد األعمال وفرق العمل المشاركة مراحل  حيث استعرض 
خالل  وقدموا  لالبتكار  األعلى  الرئيس  بجائزة  الفائزة  مشاريعهم  تطور 
عروضهم التعريفية مراحل تطوير أفكار المشاريع للجنة العلمية المقيمة 
والمعتمدة من القطاع والتي شملت خمسة مشاريع: وهي تطوير مشروع 
لالستشعار عن  الجوي  والتصوير  الرقمي  للمسح  طائرات من دون طيار 
حركة  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  ومشروع  في"،  أي  يو  أي  "أس  بعد 
المركبات"جرين ويل"، ومشروع الخوذة الذكية "سمارت هيلمت"، باإلضافة 

جامعة اإلمارات:
تؤهل 160 طالب تدريب عملي في العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية...

في إطار إعداد خريجين رواد في تخصصاتهم:
جامعة اإلمارات تختتم الورش التدريبية لطالب 

التدريب المهني...

ضمن برنامج حاضنات األعمال:
الرواد والمبتكرون يستعرضون مراحل تطوير 

مشاريع االبتكار في المتنزه العلمي بجامعة اإلمارات...

:"نحن  النعيمي  وأضاف  األولى"،  وظيفته  على  للحصول  لديها  يتدرب  التي 
المؤسسات  أشادت  حيث  اإلمارات،  جامعة  من  بطالبنا  العمل  سوق  نتحدى 

التي يتدرب فيها طلبتنا بكفاءتهم وتميزهم". 
لقراءة المزيد...

التدريب المهني إلى بناء حلقة وصل بين الدراسة النظرية األكاديمية للطالب 
وبين التطبيق العملي من ناحية أخرى. 

لقراءة المزيد...

إلى مشروع برمجيات حائط الصد وحماية الشبكات في قطاع التعليم "ايدو 
 " الشركات  في  القرار  اتخاذ  لتحفيز  المعلومات  تحليل  سستم"، ومشروع 

انفو نت".
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/handson_training.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/endup_training160.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/january/scienicepark_researchs.shtml
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أبرز المشاركات في مواقع 
التواصل االجتماعي 

يناير  2016:

األخيــرة


