نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
العدد  ، 33نوفمبر 2016

عدد التسامح

عام القراءة

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
القارئ رصيد النشرة

ضمن أسبوع اإلمارات لالبتكار:

محمد بن راشد يفتتح منتزه
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
للعلوم واالبتكار ...

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  -نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي «رعاه اهلل» ،منتزه جامعة اإلمارات العربية
المتحدة للعلوم واالبتكار في الحرم الجامعي ،بمدينة العين ،ضمن فعاليات أسبوع اإلمارات لالبتكار .بحضور معالي الدكتور /علي راشد النعيمي -
الرئيس األعلى للجامعة ،وسعادة الدكتور /محمد البيلي  -مدير الجامعة ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.
وقام سموه بجولة تعريفية في المنتزه واطلع سموه على أحدث االبتكارات العلمية وبراءات االختراع والشركات الناشئة والمستحدثة ضمن برنامج
حاضنات األعمال ،حيث اطلع سموه على نماذج االبتكارات واالختراعات في القطاعات الحيوية لدعم االقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية وفق الرؤية
واألجندة الوطنية لالبتكار  2021في الدولة.
لقراءة المزيد...
في هذا العدد...
تصريح معالي الدكتور
علي راشد النعيمي-
الرئيس األعلى لجامعة
اإلمارات  -في يوم
التسامح >>

حوار مع الهيئة األكاديمية
وطلبة جامعة اإلمارات حول
التسامح >>
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سعادة سارة األميري
رئيسة مجلس علماء
اإلمارات تفتح مختبر "اإلبداع
الكيميائي التعليمي"
بجامعة اإلمارات >>
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زيارة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
لمنتزه جامعة اإلمارات للعلوم
واإلبتكار>>
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تصريح معالي الدكتور علي راشد
النعيمي -الرئيس األعلى لجامعة
اإلمارات  -في يوم التسامح...

كلمة العدد
أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس األعلى
لجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،على أن دولة اإلمارات
العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة ،ممثلة في
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،باتت نموذجًا فريدًا في تعزيز قيم
التسامح الراسخ في المجتمع االماراتي األصيل ،ومجتمع
االمارات مجتمع متميز يرسخ قيم التسامح والتعددية
الثقافية ،ومنفتح على األخر ،والوسطية والتعايش مع األخرين ،دون تمييز أو كراهية ،حيث
بذلت الدولة جهودًا كبيرة خالل السنوات الماضية من أجل تكريس قيمة التسامح على الصعيد
المجتمعي ،والذي هو جزء أصيل من طبيعة تكوين الشعب االماراتي المتسامح ،الذي ُيعد من
أكثر شعوب العالم انفتاحًا على اآلخر وقبوال له ،وهذه حقيقة يدركها كل من عاش على هذه
األرض الطيبة أو زارها.
وأشار معاليه أن جامعة اإلمارات العربية المتحدة دائمًا سباقة في نشر قيم التسامح والوئام ونبذ
العصبية والكراهية والتميز في بيئتها التي تتسم بالتنوع ،ليزداد الترابط بين أفرادها أكثر ،ال
س ّيما وأن التسامح قيمة أساسية للتقدم والتطور ،وتعمل الجامعة على تعزيز االنتماء والوالء
للمؤسسة والوطن ،ويأتي هذا اليوم الموافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام ليرسخ
ويدعم رسالة وقيم التسامح واالحترام بين األمم والحضارات.
وأضاف أن الجامعة لها تجربتها الخاصة في نشر التسامح بخطوات سباقة وريادية ،حيث لعبت
دورًا رئيسيًا في انسجام وتالحم أبناء االمارات واسهمت في تعزيز قيم التسامح واالنتماء والوالء
للوطن ،فهي ملهمة لكثير من التجارب ،ال سيما وأن جامعة االمارات هي الجامعة األم والمثال
الذي يقتدى به في كيفية تحقيق التسامح والتعايش والسالم بين مختلف شرائح المجتمع التي
تضمها ،وهو ما يترجمه وجود أكثر من  65جنسية في المجتمع الجامعي من طلبة وأعضاء هيئة
تدريس وإداريين ،تضمهم الجامعة بشكل متناغم مما يعكس روح التسامح والرقي الحضاري
الذي تنتهجه الدولة .وأكد أن العالم يحتفل اليوم بيوم التسامح ،وتحتفل دولتنا الغالية في كل
يوم بالتناغم الذي تعيشه أكثر من  200جنسية مختلفة على أرضها في تسامح وسالم.

يحمل هذا العدد أيقونة التسامح
في أحداثه ،في مواقع التواصل
االجتماعي ،وفي كلمات جاءت
لتعكس أن الجامعة الوطنية
األم ،هي نموذج للمجتمع
المتنوع بأفراده ،المتجانس
والمتناغم بأهدافه ورؤيته.
فحرصت إدارة االتصال واإلعالم
إلى يتضمن هذا العدد الكثير
من أوجه التسامح والمحبة،
والمشاعر الصادقة التي نقلها
حوار مع عدد من أفراد أسرة
الجامعة ،فالتسامح جزء من
القيم الراسخة التي تحترمها
الجامعة وملتزمة بها على كافة
األصعدة.
إن إدارة االتصال واإلعالم متمسكة
المجتمعية
القضايا
بإبراز
والتفاعل المستمر مع التوجهات
الحكومية والمبادرات الوطنية،
اطالعًا بمسؤوليتها اتجاه ابراز
الهوية المؤسسية لجامعة
اإلمارات.

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

مجلس التحرير:
رئيس التحرير  :غالية األحبابي
هيئة التحرير :نوال الظاهري  -مريم الحساني  -عبدو محمد  -عليا الكعبي
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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بحضور مدير الجامعة:

سعادة سارة األميري رئيسة
مجلس علماء اإلمارات تفتح
مختبر "اإلبداع الكيميائي
التعليمي" بجامعة اإلمارات...
افتتح سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي  -مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة -مختبر "اإلبداع الكيميائي التعليمي" بحضور سعادة سارة األميري
 رئيسة مجلس علماء اإلمارات  -واألستاذ الدكتور غالب الحضرمي  -نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا  -واألستاذ الدكتور أحمد مرادعميد كلية العلوم وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية وطلبتها ،بمختبرات الكيمياء بالحرم الجامعي.
وأكد سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي على أن المختبر فرصة لتقديم الكيمياء بطريقة مشوقة ومبدعة تحفز االبداع واالبتكار للطلبة ،وتجذبهم
لدراسة تخصص الكيمياء ،وهو ما تحرص عليه جامعة اإلمارات بتطوير المختبرات العلمية ودعم االبتكار وتأهيل الطلبة وإعدادهم ليكونوا رواد في
تخصصاتهم .وأضاف البيلي " :إن جامعة اإلمارات تحرص على اعتماد أفضل أساليب التعلم ،منها األساليب التطبيقية ،وذلك لرفع جودة التعليم
ونشره".
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات العربية المتحدة :

تستضيف مهرجان كوريا 2016
في مدينة العين ألول مرة...

استضاف مركز التعليم المستمر بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،فعاليات مهرجان كوريا  ، 2016تعزيزا للعالقات االستراتيجية اإلماراتية الكورية عبر
تحقيق التواصل الثقافي من خالل العديد من الفعاليات واألنشطة التي عكست واقع الثقافة الكورية االجتماعية والتاريخية والثقافية والفعل الحضاري
لألمة الكورية والتي جمعت العديد من القيم الثقافية اإلماراتية الكورية المشتركة لتحقيق البعد اإلنساني وفق الرؤية االستراتيجية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين عبر الجامعة الوطنية بحضور سعادة بارك كانج هو سفير
جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة ،واألستاذ الدكتور غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للدراسات العليا ،والدكتور نبيل بستكي  -مدير مركز
التعليم المستمر  ،وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة وعدد من أعضاء السفارة من السلك الدبلوماسي الكوري والجالية الكورية المقيمة في
اإلمارات.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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حوار مع الهيئة األكاديمية
وطلبة جامعة اإلمارات حول
التسامح ..
بالتسامح تبنى الحضارات وتزدهر ،لذا كانت
جامعة اإلمارات س ّباقة في استقطاب العديد
من الجنسيات سواء أكانت عربية أو أجنبية
الذين اختاروا جامعة اإلمارات إلكمال مسيرتهم
الجامعية .والالفت في الموضوع ،أن هذه
الجنسيات ،وعلى اختالف ثقافاتها وتنوعها،
فإنها استطاعت دائمًا التعايش بكل سالم
ومحبة مع مجتمع الجامعة ،وذلك بفضل
حكومتنا الرشيدة التي تسعى لترسيخ قيم
التسامح وقبول اآلخر .وكان لنا هذا اللقاء مع
عدد من أعضاء أسرة جامعة اإلمارات...
الدكتور دانييل ميزادري -من ايطاليا ويعمل
أستاذ مساعد في الجامعة،-يقول" :أن التنوع
الثقافي مهم جدًا في بيئة العمل األكاديمية
ألنه يبني فكر الطالب على االنفتاح على العالم
الخارجي من حولهم ،وهذا ما تسعى إليه
جامعة اإلمارات من خالل تطوير برامج التبادل
الطالبية كل عام .وأكد بأن أساس السالم في
المجتمعات هو التسامح".
فيما قال الدكتور علي رفيق  -أستاذ مشارك
في قسم االتصال الجماهيري ،من المالديف -
":أن االنفتاح على اآلخر والتعايش معه يساعد
في بناء شخصيات الطلبة وهذا لن يتحقق من
دون تنوع في الثقافات والعادات وهذا ما وفرته
الجامعة في مكان واحد".
وأكدت األستاذة أمل مرسي  -من مصر وتعمل
مرشد أكاديمي في كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية في الجامعة  -على" :أن التسامح
يحقق السالم الداخلي ويؤدي إلى األلفة واألمان
في المجتمعات وهذا ما شعرت به خالل
العشرين عام التي عشتها في مجتمع اإلمارات.
و أضافت يجب أخذ المفيد من ثقافات اآلخرين
وتجنب األخذ بما يخالف عاداتنا وتقاليدنا".

د .دانييل ميزادري

أ .أمل مرسي

د .علي رفيق

الطلبة والتسامح ..
الطالبة حسناء سمير الزعفراني  -طالبة في
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية من مصر -
تقول" :شعرت بالتسامح في محيط الجامعة
حيث أن أغلب الطالبات يمتلكن روح التسامح
والمحبة والتعاون واالنفتاح على اآلخر ،وتقبل
اآلخر حتى ولو كانو من بيئة مختلفة" .وتؤكد
على أهمية التنوع الثقافي واالختالف بين
الناس حيث تعتبره أنه قانون في الحياة
وشيئ البد منه ،فيجب أن نتعرف على اآلخر
ونفهمه لتغيير أي صورة نمطية تتشكل من
دون التواصل.
وتضيف أن التواصل مع الشعوب والثقافات
األخرى يقرب فيما بينهم ويمحي التمييز.
باإلضافة إلى أن االنفتاح على اآلخر سيؤدي
لخلق روح التعاون و تعدد وجهات النظر في
العديد من القضايا من زوايا مختلفة .والتنوع
الثقافي مهم جدًا لتنشيط حركة السياحة
في كل البلدان .فمث ً
ال هناك الكثير من
البلدان التي أنوي السفر إليها والسبب يعود
لصديقاتي في الجامعة اللواتي أتين منها؛
ألنهن دائما ما يطلعنّي على ما يحصل في
بالدهن ويجذبني حديثهن عنها.

وتؤكد ايناس عرابي  -طالبة من فلسطين
وتدرس في كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية-
قائلة" :تواجدي في بيئة متنوعة ثقافيًا أفادني
جدًا خالل المرحلة الجامعية خصوصًا في
هذه المرحلة التي تنبني فيها الشخصيات
وتتشكل ،باإلضافة إلى أنه تغيرت نظرتي في
كثير من األمور وتغيرت الصورة النمطية التي
شكلتها عن بعض الثقافات" .وتضيف "أن هذا
التنوع ساعدني في تقديم نفسي لآلخر بصورة
إيجابية ولشريحة واسعة من الناس المختلفة
األعراق واألديان تحت سقف الجامعة ،وهذا
التنوع الحاصل في جامعة اإلمارات يغرس في
أذهاننا أفكار مختلفة عن العالم الخارجي.
أما فؤاد مفلح  -متدرب في إدارة االتصال واإلعالم
من فلسطين  -قال" :أن التنوع الثقافي يساعد
على االبتكار واكتشاف المواهب المتعددة".
وتؤكد الطالبة يارا يوسف  -من سوريا ،طالبة
بقسم االتصال الجماهيري ":أن التنوع الثقافي
أفادني في دراستي لإلعالم من خالل التواصل
مع جنسيات مختلفة األقطار واكتساب لغات
جديدة طورت من مهاراة االتصال مع اآلخرين".
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 .. 2016عام القراءة

اخترنا لكم..

11.

كتاب:

غاندي
رسالة الالعنف والتسامح

المؤلف:
الدكتور رامي عطا صديق  -كاتب وباحث مصري وأكاديمي في اإلعالم..

نبذة عن الكتاب:
ال يمكــن ذكــر كلمــة «التســامح» دون التفكيــر
بالرجــل الــذي ســخر حياتــه لنشــر مفهــوم
التســامح ،والنضــال ضــد العنــف والظلــم والتمييز
العنصــري والطبقــي وغيرهــا مــن أنــواع التمييــز،
كتــاب «غنــدي..
رســالة الالعنــف والتســامح» يلقــي الضــوء علــى
دور غانــدي فــي نشــر ثقافــة التســامح ودوره
فــي تدعيــم قيــم المحبــة والتعــاون والتســامح
والســام ،وغيرهــا مــن القيــم الراقيــة.
إن الكتــاب فرصــة ممتــازة للتعــرف علــى (غانــدي)
بشــكل مبســط وغنــي بالمعلومــات حــول هــذا
الرجــل الملهــم وحــول رحلــة نضالــه ودوره البــارز
فــي اســتقالل الهنــد عــن االحتــال البريطانــي مــن
خــال أفــكاره النيــرة.
غانــدي رجـ ٌ
ـل لــه تأثيــر كبيــر علــى حيــاة الكثيريــن،
داخــل الهنــد وخارجهــا ،فــي عصــره وغيــر زمانــه،
هــي
أن أفــكاره التــي انتشــرت مــن خــال كفاحــه
ّ
اليــوم محـ َ
ـط تقديــر عالمــي.
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#التسامح_سعادة
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زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
لمنتزة جامعة اإلمارات للعلوم واإلبتكار
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