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القارئ رصيد النشرة

معالي مريم المهيري:

تحقيق األمن الزراعي الوطني من
أولويات الحكومة
قامت معالي مريم حارب المهيري وزيرة االمن الغذائي بدولة االمارات
والوفد المرافق لها بزيارة جامعة اإلمارات العربية المتحدة يناير الجاري
وعقد اجتماعًا مع سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي – مدير
ُ ،2018
جامعة اإلمارات ،حيث رحب سعادة المدير بمعالي الوزيرة والوفد المرافق
لها وتم اطالعهم على برامج وخطط الجامعة فيما يتعلق بالعلوم
الزراعية واألمن الغذائي ..ومن ثم قام الوفد بزيارة كلية األغذية والزراعة
للتعرف على برامجها ومختبراتها.
وأكد سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي – مدير الجامعة على أهمية

الدور الذي تقوم به جامعة المستقبل نحو الريادة والتميز العلمي على
المستويين اإلقليمي والدولي للتعليم الزراعي العالي ،وبما يحقق رؤية
قيادتنا الرشيدة في تحقيق األمن الغذائي المستدام للدولة ،وأوضح سعادته
بأن الجامعة قامت بتصميم مناهج أكاديمية وتطبيقية جديدة ومتخصصة
تواكب التطور العالمي للبحوث التطبيقية للعلوم الزراعية بأحدث ما توصلت
له التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي الهام ،من حيث النظم المتكاملة
للزراعة اإلنتاجية ،وإعداد األغذية ،واألعمال الزراعية ،والموارد الطبيعية.
للمزيد...

في هذا العدد...

جامعة اإلمارات تستقبل
طلبتها المستجدين مطلع
عام زايد

جامعة اإلمارات توقع مع
صندوق الوطن مذكرة تفاهم
لبناء كوادر علمية مواطنة
في مختلف مجاالت العلوم
والتكنولوجيا
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برنامج الشيخ محمد بن زايد
للمنح الدراسية
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كلمة العدد
إنه لمن دواعي سرورنا نحن فريق
إدارة االتصال المؤسسي أن نضع
بين أيديكم هذا العدد من رسالة
الجامعة في مطلع "عام زايد" 2018
لنسلط الضوء على أهم أخبار
الجامعة ،وفعاليتها ،وأنشطتها
العلمية والمجتمعية لشهر يناير
ونبرز من خالله دور جامعة اإلمارات
"جامعة المستقبل" في الريادة
والتميز العلمي ونظهر دور الجامعة
في تعزيز الحركة الثقافية والفكرية
التي تعيشها دولة اإلمارات العربية
المتحدة بصورتها المشرفة على
مختلف األصعدة..

جامعة اإلمارات تستقبل طلبتها المستجدين مطلع عام زايد
نظم قطاع شؤون الطلبة والتسجيل في جامعة اإلمارات حفل استقبال الطلبة المستجدين ،صباح اليوم
بمسرح المبنى الهاللي والفعاليات المصاحبة له ،ضمن برنامج «مرحبا الساع» بحضور سعادة األستاذ
الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة وعددًا من القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة .ورحب البيلي في
كلمة ألقاها في الحفل بالكوكبة الجديدة من الطلبة الذين تم قبولهم هذا الفصل ،ونقل إليهم تحيات
معالي الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس األعلى للجامعة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم
العلمية ،وشكرهم على اختيارهم لجامعة اإلمارات لمواصلة مسيرتهم األكاديمية والمهنية.
وقدم سعادة البيلي توجيهات وإرشادات للطلبة الجدد مؤكدًا فيها على ضرورة االلتزام باللوائح
والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة الوطنية جامعة "المستقبل" لضمان سير وتنظيم
العملية التعليمية التعلمية ،وذكر" :اليوم تبدأ مرحلة جديدة من مسيرتكم العلمية والتعليمية ،مرحلة
تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النقاش والبحث العلمي التي تختلف عن المراحل التعليمية في المدارس ،مرحلة
تتطلب مهارات وقدرات يكون للطالب الدور األكبر بأن ينهل من بحور المعرفة والعلوم من أجل المساهمة
في بناء النموذج المثالي الذي تصبوا إليه قيادتنا الرشيدة ولمكانة هذه الجامعة المرموقة ونوعية برامجها
األكاديمية المتميزة في انتاج المعرفة والبحث العلمي.
للمزيد..

وإن أهم ما تصبو إليه "رسالة
الجامعة" اطالع المجتمع الجامعي
على إنجازات الجامعة وحرصها الدائم
على التواصل الفعال والمستمر مع
الكليات ،واإلدارات ،والطلبة من أجل
دعم وتعزيز األنشطة والفعاليات
وأخبار الجامعة متطلعين لمزيد من
النجاح.
غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

مجلس التحرير:
رئيس التحرير  :غالية األحبابي
هيئة التحرير :فاطمة النعيمي  -محمد دعدوع  -مريم الحساني -
عبدو محمد  -عليا الكعبي
تصوير :أمجد ضرغام  -شوقي زيد  -محمود طه
التصميم :شيماء عبداهلل
الموقع اإللكترونيwww.uaeu.ac.ae\mcd :
البريد اإللكترونيuod@uaeu.ac.ae :
الهاتف03713 5926 :
إدارة االتصال المؤسسي ترحب بمساهماتكم ومقترحاتكم
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جامعة اإلمارات تستضيف الجلسة التعريفية لبرنامج الشيخ محمد بن
زايد للمنح الدراسية للطلبة المتفوقين في الواليات المتحدة األمريكية
نظمت جامعة اإلمارات العربية بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي،
جلسة تعريفية عن "برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية للطلبة
المتفوقين"،بحضور الدكتور علي الكعبي – نائب مدير الجامعة لشؤون
الطلبة والتسجيل ،والسيدة ديان سي يو – المديرة التنفيذية لبرامج
الشيخ محمد بن زايد المجتمعية ،وعدد من طلبة الجامعات الحكومية،
في مسرح المبنى الهاللي بالحرم الجامعي.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب طلبة السنة الثالثة والرابعة لكافة التخصصات
األكاديمية ،والطلبة الجامعيين من أصحاب الهمم ،لمختلف المؤسسات
التعليمية في الدولة ،حيث يتضمن البرنامج تطوير مهارات التفكير النقدي،
والكتابة ،وإدارة الحوار ،وفن الخطابة باللغة اإلنجليزية ،فض ً
ال عن تطوير
المهارات الريادية للطلبة.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات:
توقع مع صندوق الوطن مذكرة تفاهم لبناء كوادر علمية
مواطنة في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
أعلنت جامعة اإلمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن
هدفها بناء عالقة شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون والعمل المشترك
للمساهمة في النهوض بالتعليم ،واالبتكار ،والبحث العلمي ،وبناء
الكوادر العلمية المواطنة في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
خدمة لألولويات الوطنية والمجتمع اإلماراتي.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لجامعة اإلمارات في
مدينة العين ،بحضور سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد اهلل البيلي مدير
الجامعة ،وسعادة محمد تاج الدين القاضي ،مدير الصندوق ،وعدد من
المسؤولين فيها .وعقب االتفاقية قام الطرفان بجولة شملت متنزه جامعة
االمارات للعلوم واالبتكار ومختبرات االبحاث في الجامعة.
لقراءة المزيد...
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جامعة اإلمارات في الصحف
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عام زايد..في يناير
ندوة بعنوان " الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودوره في تطوير مدينة العين"

نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،ندوة حول دور المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان في تطوير مدينة العين ،وذلك يوم األربعاء الموافق
 2018/1/17بمبنى تقنية المعلومات في الحرم الجامعي بمدينة
العين ،بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطالبات الجامعة.
وأوضح األستاذ الدكتور فايز القيسي  -أستاذ بقسم اللغة العربية -
أن هذه الندوة تمثل باكورة فعاليات جامعة اإلمارات ،بعام زايد ،التي
ستتضمن سلسلة من النشاطات والمؤتمرات والندوات والمنتديات

العلمية تتناول شخصية الشيخ زايد ودوره في بناء دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ورفعة شأنها في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية ،والثقافية،
والتربوية ،والعمرانية ،والسياسية وغيرها.
وناقشت الندوة محورين رئيسين ،حيث تطرق الدكتور يحيى محمد  -أستاذ
بقسم التاريخ واآلثار -للحديث عن مدينة العين تحت إدارة المغفور له بإذن
اهلل من عام  1946وحتى عام .1966
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وفق لتصنيف شبكة البحوث العلمية العالمية المرموقة
"ديجتال كومونز – " Digital Commons

وفق لتصنيف شبكة البحوث العلمية العالمية المرموقة «ديجتال كومونز :»Digita Commons -
ثالث تخصصات لجامعة اإلمارات تصنف ضمن أفضل التخصصات والمجاالت البحثية والعلمية على
مستوى العالم.

ثالث تخصصات لجامعة اإلمارات تصنف ضمن أفضل التخصصات والمجاالت البحثية والعلمية على مستوى العالم
في مجاالت :علوم الحياة "البيولوجيا الجزيئية ،والطب “علم السموم الطبية" ،و "التربية الفنية".والتي جاءت من
خالل منصة "سكوالروكس" لجامعة اإلمارات.
وتعد منصة و"مستودع الرسائل الجامعية – “ Scholarworksلجامعة اإلمارات العربية المتحدة مصدر مفتوح
وآمن تم إنشاؤه للوصول إلى البحوث العلمية ودراسات الماجستير والدكتوراه ذات الجودة العلمية العالية ،واألعمال
اإلبداعية التي تم إنشاؤها من قبل المجتمع الجامعي ،لخدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعالم
بشكل عام ،كما تدار هذه الخدمة من قبل مكتبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة بدعم من مكتب النائب المشارك
للبحث العلمي

6

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

أبرز المشاركات في مواقع
التواصل االجتماعي

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

7

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

