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نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
العدد  ، 32أكتوبر 2016

القارئ رصيد النشرة

معالي الدكتور علي راشد النعيمي:

عملية التنمية في الدولة تقوم على
المعرفة ضمن بيئة سعيدة ...
ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي  -الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة-االجتماع األول لمجلس الجامعة للعام األكاديمي
 2017/2016في الحرم الجامعي بمدينة العين.
وأثنى معالي الدكتور علي راشد النعيمي خالل االجتماع بجهود أفراد أسرة الجامعة في عملهم على تحقيق الخطة االستراتيجية للجامعة ،وتحقيق
إنجازات أكاديمية وعلمية ملموسة خالل العام األكاديمي المنصرم ،مشيدًا معاليه بالدعم الذي تحظى به الجامعة الوطنية األم من الحكومة
الرشيدة ،لتخريج جيل قارئ ومطلع ،قادر على المساهمة في عملية التنمية التي تقوم على المعرفة في الدولة ضمن بيئة مبتكرة وسعيدة.
لقراءة المزيد...

في هذا العدد...

مدير جامعة اإلمارات
يطلق هاشتاق
#جامعة_اإلمارات_
تسعد_بالقراءة >>

شخصية عدد السعادة:

سعادة األستاذ الدكتور /محمد
البيلي >>
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جامعة اإلمارات العربية
المتحدة تنظم ورشة
عمل حول استعراض
مبادرات ومقترحات
فريق عمل السعادة >>
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قرار السعادة:

للدكتور خليفة علي
السويدي >>

5

3

كلمة العدد
انطالقًا من حرص جامعة اإلمارات
على تبني المبادرات التي تدعو
للسعادة واإليجابية تم تشكيل
فريق للسعادة لرسم خارطة طريق
تجعل جامعة اإلمارات إحدى أسعد
بيئات العمل ،ومن هذا المنطلق
حرصنا على تقديم مجموعة مميزة
في هذا العدد ليكون عددًا سعيدًا
يخبركم أن السعادة في جامعة
اإلمارات :موهبة ،إنجاز ،وحلم ُيترجم
إلى عمل يفخر به الفرد ،ليصبح بعد
ذلك فخرًا للوطن.
فنحن في إدارة االتصال واإلعالم
نجدد معكم في كل عدد معنى
السعادة ،فنرى السعادة بأعينكم
أنتم ،لذلك اصنعوا لحظات سعيدة
يدوم أثرها للجميع ،واجعلوا
السعادة قرار ،فأنتم تستحقونها.

مدير جامعة اإلمارات

يطلق هاشتاق #جامعة_اإلمارات_تسعد_بالقراءة...
أطلق سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي  -مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -هاشتاق
#جامعة_اإلمارات_تسعد_بالقراءة في مختبر االبتكار الحكومي بالمبنى الهاللي بالحرم الجامعي،
بحضور عدد من موظفي وأعضاء الهيئة التدريسية .والتي تأتي كأحد أهم المبادرات التي أطلقتها
جامعة اإلمارات خالل عام القراءة.
وأكد الدكتور محمد البيلي أن هذه المبادرة هي لتحفيز أسرة جامعة اإلمارات كافة للمشاركة
عام للجميع ،داعيًا الطلبة على وجه الخصوص للمشاركة بالكتب
بالهاشتاق إيمانًا بأن عام القراءة ٌ
التي يقرؤونها مع المجتمع اإلماراتي ،وعكس صورة رائعة ألبنائنا الطالب بتفاعلهم مع المبادرات
الوطنية ،وبالتالي تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة الرشيدة بجعل عام  2016عام القراءة،
وترسيخ القراءة كعادة مجتمعية دائمة في دولة اإلمارات وفي األجيال القادمة.

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

لقراءة المزيد...

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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تعزيزا لرؤية القيادة الرشيدة للسعادة المؤسسية في الدولة:

جامعة اإلمارات العربية المتحدة تنظم ورشة
عمل حول استعراض مبادرات ومقترحات فريق
عمل السعادة ...
نظمت جامعة اإلمارات العربية المتحدة ورشة عمل الستعراض
قائمة المبادرات والمقترحات التي تناولها فريق عمل السعادة
بالجامعة ،بحضور الدكتور أحمد الضليع  -الرئيس التنفيذي
للسعادة واإليجابية ،والدكتور راشد الزحمي  -نائب المدير للجنة
السعادة واإليجابية ،وسفراء السعادة من مدراء اإلدارات في
الجامعة بمركز األعمال في المبنى الهاللي.
وتهدف الورشة إلى استعراض جميع المبادرات والمقترحات
المقدمة من فريق عمل السعادة بالجامعة والتي بلغت 42
مبادرة لتحقيق السعادة في بيئة العمل كمرحلة أولى في
إسعاد الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،ولرسم
خارطة طريق لجعل جامعة اإلمارات العربية المتحدة إحدى أسعد
بيئات العمل في دولة اإلمارات ،تماشيا مع التوجيهات السامية
للقيادة الرشيدة في تبني قيم السعادة واإليجابية في جميع
مناحي الحياة وتنفيذا لمخرجات االستراتيجية الوطنية للسعادة
في الدولة.
لقراءة المزيد...

المبادرات والمقترحات التي تناولها فريق السعادة بجامعة اإلمارات

مبادرة

مبادرة

لحظة إشادة

تمرين السعادة

إضافة بند لحظة إشادة في جدول أعمال جميع
اللجان العاملة في الجامعة وكل اجتماعاتها،
بحيث يتخلل االجتماع اإلشادة بما قدمه أحد
أفراد اللجنة أو أحد موظفي الجهة بأي إنجاز تم
تحقيقه.

مبادرة

ورلد كافية

مبادرة

مبادرة

تشجيع الموظفين على االلتقاء خارج ساعات
العمل وتوفير األنشطة المتنوعة والرحالت
المتميزة لتوطيد العالقات ،حيث يتم وضع بند
للرفاهية يخصص لكل قطاع يستخدم مرة
واحدة في السنة ألغراض الترفيه.

الحرص على السالمة البدنية وصحة موظفي
الجامعة عبر توفير خدمات التطعيم والفحص
الطبي لقياس اللياقة والصحة البدنية
للموظف ومتابعة حالته.

كشته

إقامة اجتماعات وجلسات عصف ذهني بأسلوب
ورلد كافيه ،والمراد منه االلتقاء حول طاوالت
قائمة متوفر فيها بعض المشروبات والمقبالت
الخفيفة وفتح حوار ثنائي أو ثالثي أو رباعي
حول المواضيع المراد بحثها ثم االلتقاء بعد
نصف ساعة أو  45دقيقة في طاولة اجتماعات
عادية لمناقشة أبرز ما أثير في الحوارات الجانبية
والخروج بملخص.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

تتمثل في عقد محاضرات ودورات تدريبية حول
مواضيع السعادة وااليجابية لموظفي الجامعة،
والخروج عن النمط التقليدي المحصور في
المحاضرات وورش العمل إلى التدريب والتمرين
والدورات والحمالت.
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عافيتك

شخصية "عدد
السعادة "
سعادة األستاذ الدكتور /محمد
البيلي  ..جامعة اإلمارات العربية
المتحدة سعيدة بإنجازاتها
س :1في ظل التوجهات الحكومية اآلن
للسعادة  ..كيف يمكن أن يكون الموظف في
جامعة اإلمارات سعيدًا؟
جامعة اإلمارات سباقة دائمًا لتنفيذ توجهات
قيادتنا الرشيدة ،وتعمل الجامعة لجعل
السعادة واإليجابية أسلوب حياة والتزام
مؤسسي وروح حقيقية تسري في المجتمع
الجامعي ،وذلك بشكل حثيث لرفع مستوى
مؤشر السعادة لدى الموظفين ،فمقياس
السعادة بطبيعة الحال يختلف من موظف
إلى آخر ،وقد تم تشكيل فريق عمل للسعادة
واإليجابية بالجامعة بهدف إشراك الموظفين
في اقتراح المبادرات التي من شأنها ان تسهم
في رفع مؤشر السعادة ،وبحث التحديات التي
تواجههم في مسيرتهم المهنية من أجل
توفير بيئة عمل أفضل لهم.
س :2ما هو الشيء الذي يميز الموظف في
الجامعة عن الموظفين في الدوائر األخرى
ليكون سعيدًا؟
الموظف في جامعة اإلمارات يشعر بانتمائه
العميق واألصيل للمؤسسة ويعمل على
تطوير ذاته وإمكانياته من خالل عملية
التعليم المستمرة ،ويأتى ذلك من خالل
عملية التحفيز التي تقوم بها الجامعة نحو
تحقيق طموحاته ورغباته العملية وترجمة
أفكاره إلى أعمال إبداعية تسهم في تطوير
ذاته أوالً ،وتطوير منظومة العمل في
المؤسسة ثانيًا .ويتأتى ذلك ألن بيئة العمل
في الجامعة بيئة استثنائية يندمج فيها
الموظف والطالب وعضو هيئة التدريس
ويشكلون أسرة متجانسة ،وبيئة العمل
بالجامعة تحفز العاملين على بذل أقصى
الطاقات االيجابية والتي تنشر ثقافة الرضا
الوظيفي والسعادة لديهم.
س :3هل هناك أي مخططات مستقبلية فيما
يخص "سعادة الموظف"؟
عمدت جامعة االمارات دومًا على توفير بيئة
عمل جامعية سليمة نتج عنها تشكيل
مجتمع أسري مترابط ،وذلك من خالل
توفير كافة اإلمكانيات التي تشعر الموظف
بانتمائه للمؤسسة ،وعلى سبيل المثال
عملت على توفير وتحديث المرافق الصحية

والرياضية وتوفير بيئة عمل مثالية ومحفزة
تمكن الموظف من أداء عمله بشكل متميز
وتساهم في نشر اإلبداع واالبتكار  ،والجامعة
ذات طبيعة عمل مرنه ،وتتمتع بخصوصية
وتسهم مبادراتها المتجددة في تطوير قدرة
العاملين لديها ،كما توفر الجامعة الفرص
للجميع للتطور الوظيفي واإلداري للمناصب
القيادية في الجامعة ،وكما ذكرت سابقًا
إن الجامعة قد قامت بتشكيل فريق عمل
خاص بالسعادة وااليجابية بجامعة اإلمارات
وعملت هذه اللجنة على تبني المبادرات
وتنظيم الفعاليات التي تحقق سعادة
المجتمع الجامعي ،باإلضافة إلى وضع خطط
واستراتيجيات جديدة تتعلق بالسعادة ،وذلك
تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة بإطالق
مبادرتين مهمتين وهما مبادرة السعادة
ومبادرة عام القراءة.،
س :4لقد قمت بتخصيص ساعات مكتبية
أسبوعية لاللتقاء بالطلبة ،برأيك هل هذه
خطوة أولى نحو سعادة الطالب من خالل
االستماع إلى مشاكله ورغباته؟
الطالب هو محور العملية التعليمية ،وبناء
الطالب وصقل شخصيته وتزويده بالعلم
والمعرفة هو هدف رئيس من األهداف
االستراتيجية التي تتبناها جامعة اإلمارات،
وكذلك تعمل الجامعة على إعداد الطالب
ليكون خريج وباحث وموظف رائد ومتميز
في مجاله ،وذلك لإلسهام في مسيرة البناء
والتنمية التي تشهدها الدولة ،إن تخصيص
ساعة مكتبية أسبوعية لاللتقاء بالطلبة
هي أحد الخطوات التي نسعى من خاللها
إلى الحوار اإليجابي المباشر معهم واالستماع
إلى مبادراتهم ومقترحاتهم ،وتقوية
أواصر التواصل معهم ،باعتبارهم شريحة
رئيسية ومهمة في الجامعة والمجتمع،
وهم يمثلون قادة المستقبل ،ونرى أن تلك

اللقاءات بالضرورة ستسهم في دفع العملية
التعليمية.
س :5في ظل التوجهات الحكومية اآلن
للسعادة .أين يمكن أن يجد الطالب السعادة
في جامعة اإلمارات؟
يختلف مفهوم السعادة من شخص ألخر،
ونحن في الجامعة الوطنية األم ،نعمل على
استثمار عقول الطلبة باعتبارهم العنصر
األساسي والمؤشر الرئيسي للسعادة ،حيث
تعمل الجامعة على رفد المجتمع بالكفاءات
المتميزة التي ينعكس عطاءها خيرًا ونماء
على الدولة والمجتمع ،والطلبة هم المحرك
األساسي للعملية التعليمية ،حيث حققت
الجامعة من خاللهم مكانة مرموقة بين
جامعات العالم ،وذلك بإنجازاتهم وإبداعهم
وابتكاراتهم في العديد من المجاالت العلمية
والبحثية ،ودورنا الرئيسي هو إعداد الطلبة
وتوفير بيئة مناسبة لهم ووضع امتيازات
تحفيزية خاصة بهم في كافة األصعدة
العلمية والبحثية واالنشطة الالصفية ،والتي
تنعكس بالضرورة على تحقيق رضا الطلبة
وسعادتهم مما يدفعهم للعطاء المستمر
والمتجدد.
س :6ما هو الشيء الذي يميز الطالب في
جامعة اإلمارات حتى نصفه " سعيدًا"؟
ما يميز طلبة جامعة االمارات مثابرتهم
وحرصهم على التعلم المستمر ،فقد وجدنا
فيهم الشباب المخلص لوطنه والمعطاء
والرائد في مجاله وتخصصه ،ويتميز طلبة
جامعة االمارات بشغفيهم باإلبداع واالبتكار
والبحوث ،مما يدفعنا دائمًا لتحفيزهم
وتكريمهم لمواصلة التقدم والنجاح ،إن
الطالب في جامعة اإلمارات "طالب سعيد"،
بل أقول إن جامعة اإلمارات سعيدة بإنجازات
طلبتها.
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قرار السعادة
د خليفة علي السويدي
فــي عالــم يمــوج باإلحبــاط ألن الكثيــر مــن أحالمنــا تتحطــم يوميــً علــى صخــور
الواقــع ،زادت فــي المجتمعــات االضطرابــات النفســية التــي قــد تبــدأ بالقلــق
وتتحــول الــى اكتئــاب وهســتيريا والقائمــة تطــول ،إنهــا مؤشــرات نفســية علــى
فقــدان الســعادة.
فلــو ســألت مــن حولــك عــن ســعادتهم ،ســتجد أن جلهــم ال يــكاد يتذكــر اللحظــة
الســعيدة التــي مــرت بــه ،وأحســنهم حــاالً قــد يــردد قــول الشــاعر:
هي األمور كما شاهدتها دول-من سره زمن ساءته أزمان
أرجــو عذركــم لهــذه المقدمــة الحزينــة ،لكنــه واقــع البــد مــن الصراحــة فيــه كــي
نتمكــن مــن تشــخيصه وعالجــه.
الســعادة كان لهــا تعريفــات فلســفية غيــر قابلــة للقيــاس ،بيــد أن علــم النفــس الحديــث تخصــص فيــه َنفَ ــر لهــذا
المبحــث تحــت مســمى  Happiologyحيــث تفنــن المختصــون فــي بنــاء مقاييــس للســعادة ،لكنــي فــي هــذا
المقــال القصيــر ،أختصــر لــك هــذه المقاييــس فــي ســؤال أنــت مــن يجيــب عنــه.
هــل أنــت إنســان ســعيد؟ بإمكانــك أن تكــذب علــى كل البشــر لكنــك لــن تتمكــن مــن خــداع نفســك ،هنــاك بشــر
تعجبهــم حالــة الالســعادة ألنهــم يحبــون لعــب دور الضحيــة ،أنــت لســت منهــم.
لذلــك كــي تتنعــم فــي عالــم األشــقياء بحيــاة الســعداء ،عليــك أن تحقــق شــرطين ،أولهمــا أن ترغــب مــن أعمــاق
نفســك فــي الســعادة ،وثانيهمــا أن تخطــو نحــو الســعادة بخطــوات عمليــة ،تجدهــا فــي كتابــي النــوم مــع العــدو،
ملخصهــا أن الســعادة قــرار وانــت مــن يختــار.

كتاب :النوم مع العدو  ..كيف تكون
سعيدًا؟
هــذا الكتــاب يمثــل خطــوات بإمــكان كل فاقــد للســعادة أن
يخطوهــا ،فهــو ال يمثــل طرحــً علميــً بقــدر مــا هــو كتــاب تجــارب
عمليــة ،وفكــر واقعــي مــن حــق الــكل أن يحيــى بــه.
لقد ُوجدنا هنا كي نسعد ،فهل أنت جاهز لرحلة السعادة؟
إن كنت كذلك فال تضيع فرصة قراءة هذا الكتاب.
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#سلفي_السعادة

أنا سعيد ألني ..

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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المشاركات في #جامعة_اإلمارات_تسعد_بالقراءة
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فعاليات عام القراءة

معالي وزير التربية والتعليم يلتقي طلبة جامعة اإلمارات

مهرجان القراءة

عرض لكتاب من الطالبة ريان العبدولي

اقرأ قصة في  30دقيقة واحتفظ بها

تدشين مكتبة العلوم

ممشى القراءة

مسابقة إقرأ الصورة ..ماذا قالت لك؟

مسابقة القراءة مع األطفال
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