
طلبة كلية الهندسة 
بجامعة اإلمارات يناقشون 

69 مشروع مختص في 
الصناعة <<

2

 

الجامعة

4

في هذا العدد...

5 4
كلية العلوم تطلق برنامج 
)الكلية السعيدة( لتحفيز 

اإلبداع <<

 

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 
القارئ رصيد النشرةالعدد 34 ، ديسمبر  2016

قطاع تقنية المعلومات 
يجتمع مع موظفيه 

لوضع مقترحات 
"السعادة"<<

نظمت كلية التربية بالتعاون مع نادي بصمة نجاح بجامعة اإلمارات العربية المتحدة فعالية »التربية األخالقية« بحضور اللواء الركن طيار /
الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان-رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية في القوات المسلحة-ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي 

- الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات - وعدد من النواب وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة ومدارس الدولة.
وقدم اللواء الركن طيار / الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان عرضًا تفصيليًا حول دور الخدمة الوطنية في تعزيز حب الوطن، متطرقًا 
إلى عدة محاور شملت حب الوطن باعتباره ركيزة أساسية في المنظومة األخالقية، وشهداء الواجب “فخٌر الوطن”، مؤكدًا أن مجتمع دولة 

اإلمارات مجتمع زاخر باألخالقيات والمبادئ والقيم األصيلة التي تحركنا وتوجه سلوكياتنا.
لقراءة المزيد...

عام القراءة

خالل فعالية التربية األخالقية:

معالي الدكتور علي راشد 
النعيمي: أبناء اإلمارات 

هم فخر للوطن .. فأبناء 
زايد بأخالقهم وليس 

بأسمائهم فقط ...

قصة نجاح:
خالد البلوشي: الطالب بيئة 

خصبة يجب استغاللها 
بالشكل الصحيح إلخراج 

مكنونها <<

»عام 2017 .. عام الخير« قريبًا <<

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/december/moraleducation.shtml
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مجلس التحرير:

الطموح  فيه  نجدد  جديد،  عام 
المزيد  لتحقيق  والمثابرة  والعمل 
الجديد،  العام  في  خطوة  كل  مع 
الذي  الوطن  لهذا  الوالء  ونجدد 
 45 بمرور  العام  نهاية  في  احتفل 
فإننا  والنجاح،  اإلنجازات  من  عامًا 
إلى  بالذاكرة  الرجوع  وبمجرد 
الوراء، نشعر بأننا في نعمة كبيرة 
بانتمائنا لهذه األرض الغالية التي 
ال يرتبط عطاءها ببداية كل عام.. 

فهي تمنح بال حدود وبال موعد.
واإلعالم  االتصال  إدارة  في  نحن 
على  حرصنا  عام  كل  في  نجدد 
جهودكم،  وثمار  إنجازاتكم  نقل 
تثبتون   ... يوم  بعد  يومًا  فإنكم 
لنا بأنكم رقم صعب في منظومة 
ونتمنى  كما  الفعال،  التواصل 
باألحالم  مليئًا  جديدًا  عامًا  لكم 

المحققة على أرض الجامعة األم.

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

يعمل فريق بحثي من جامعة اإلمارات العربية 
صحة  لتقييم  جديد  مشروع  على  المتحدة، 
المتقدمين لرخصة القيادة، عوضًا عن النظام 
فقط،  النظر  بفحص  يهتم  الذي  التقليدي 
يكون  ألن  الجديد  المشروع  يهدف  حيث 
التقييم أكثر شموالً وقادرًا على جمع البيانات 
مثل  مختلفة،  مصادر  من  للسائقين  الصحية 
وقواعد  الطبية،  والمراكز  المستشفيات 
البيانات في هيئة الهوية والجوازات والخوادم 
ترخيص  إدارة  بدوره  سيساعد  ما  السحابية، 
لالئقين  القيادة  رخص  منح  على  السائقين 

طبيًا.
لقراءة المزيد...

اإلمارات  بجامعة  الهندسة  كلية  طالب  عرض 
والبالغ  تخرجهم،  مشاريع  المتحدة  العربية 
69 مشروع ل294 من طالب وطالبات  عددها 
المساق  ضمن  تأتي  والتي  الهندسة،  كلية 
التكاملي التصميمي والذي يدرس على مدى 
6 ساعات معتمدة في السنة  فصلين وبواقع 

األخيرة للبرنامج األكاديمي بكلية الهندسة. 
وحدة  رئيس   - الجسمي  حمد  الدكتور  وقال 
إلى  يهدف  المساق  "إن  التخرج-:  مشاريع 
الصناعية  المشاكل  مع  الطالب  يتعامل  أن 
برؤية مختلفة إليجاد فرص جديدة لحلها، كما 
كلية  طالب  ُيستقطب  ألن  جيدة  فرصة  إنها 
بالصناعة،  المعنية  المؤسسات  في  الهندسة 
مشاريعهم"  على  عملهم  خالل  من  وذلك 
يكسب  "المساق  الجسمي:  الدكتور  وأضاف 
التصميم من خالل  خبرة حقيقية في  الطلبة 
التي  األساسية  المعلومات  من  االستفادة 
الدراسة  السنوات  خالل  الطالب  اكتسبها 
لتصنيع منتجات حديثة، أو إنتاج أجهزة جديدة 

أو تطوير عمليات قائمة".
لقراءة المزيد...

للتخفيض من نسب الحوادث في الدولة:
فريق بحثي من جامعة اإلمارات 

يعمل على مشروع لتقييم الحالة 
الصحية الشاملة لقائدي المركبات 

للحصول على رخصة قيادة...

طلبة كلية الهندسة بجامعة اإلمارات:
يناقشون 69 مشروع مختص في 

الصناعة...

رئيس التحرير : غالية األحبابي
هيئة التحرير:  نوال الظاهري - مريم الحساني - عبدو محمد - عليا الكعبي 

تصوير: أمجد ضرغام - شوقي زيد - محمود طه
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

mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:gahbabi%40uaeu.ac.ae?subject=
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/december/fullhealth.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/december/eng_projects.shtml
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
http://www.youtube.com/user/uaeunews
https://www.snapchat.com/add/uaeu_news
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
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تهنئة بالعام الجديد 2017

تهنئة بالعام الجديد 2017

تهنئة بالعام الجديد 2017

نحــن نعيــش فــي دولــة اإلنجــازات، فإنجازاتهــا غيــر مرتبطــة بعــام 
معيــن، فهــي تخلــق بإنجازاتهــا عامــً تنفــرد بــه وحدهــا، عــام ملــيء 
بالطمــوح والعمــل والفخــر بأننــا ســكان علــى أرض معطــاء ال يرتبــط 

ــان ومــكان. عطاءهــا بزم

فــي كل عــام نجــدد التزامنــا بالمشــاركة فــي 
ــي  ــة ف ــا الغالي ــر دولتن ــم وتطوي ــيرة دع مس
االســتراتيجية  األهميــة  ذات  المجــاالت  كافــة 
فــي الدولــة، ونســاهم بحلــول بحثيــة لمــا 
بجامعــة  وللوصــول  البشــرية  خيــر  فيــه 
اإلمــارات للتميــز علــى المســتوى العالمــي.

يســعدني بمناســبة حلــول العــام الجديــد أن 
أتقــدم إلــى الجميــع بخالــص التهنئــة متمنيــً 
ــار  ــدم واالزده ــتمرار التق ــة اس ــا الحبيب لدولتن
فــي ظــل قيادتنــا الرشــيدة، التــي لــم تــأل 
جهــدًا فــي إســعاد كل مــن يقيــم علــى هــذه 
األرض الطيبــة مــن خــال توفيــر كافــة ســبل 

ــم. الرفاهيــة والعيــش الكري

رحــل عــام وجــاء عــام جديــد، ونحــن تحــت 
الرخــاء،  لنــا كل ســبل  قــادة ضمنــوا  ظــل 
فالحمــدهلل عليهــم وعلــى العمــر الجديــد .. 
لنعيــش عامــً جديــدًا تتجــدد فيــه هممنــا 

الغالــي.  الوطــن  هــذا  لخدمــة 
مليئــة  رائعــة  ســنة  أتمنــى  جميعــا  لكــم 

والســعادة. واإلنجــاز  بالتقــدم 

أعيننــا  نصــب  نضــع  عــام  كل  بدايــة  مــع 
تطلعــات جديــدة ونتســلح بطاقــات جديــدة 
التميــز  ومواصلــة  أكثــر  للعطــاء  للعمــل، 
فــي التعليــم العالــي علــى كافــة األصعــدة، 
لنواصــل عمليــة صناعــة قــادة المســتقبل.

العــام الجديــد يعنــي شــروق أمــل بمســتقبل 
لتحقيــق  بالعمــل  مليئــة  وحيــاة  جديــد 
األهــداف والتطلعــات ألنــه يولــد النجــاح مــع 
العمــل واالنجــاز والهمــة العاليــة وهنــا أدعــو 
مــن  لاســتفادة  الجامعــة  أســرة  أعضــاء 
واالبتــكار  لإلبــداع  لهــم  المتاحــة  اإلمكانــات 

العلمــي. البحــث  فــي  والتميــز 

نحــن فــي إدارة القبــول نتطلــع إلــى إبداعــات 
الجامعــة  فــي  الطلبــة  أبناءنــا  وتميــز 
الذيــن  الخريجيــن  نخبــة  إلــى  لينضمــوا 
ــً.  ــً وعالمي ــز محلي ــى المراك ــى أعل ــوا إل وصل
ــم  ــماء العل ــي س ــق ف ــم للتأل ــا فرصته فهن
بتجربــة  للجميــع  تمنياتنــا  مــع  والمعرفــة، 
جامعيــة ثريــة ومثمــرة فــي العــام الجديــد.

،
،
،
،

،

،
،

معالي د. علي راشد النعيمي
الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات

الدكتور غالب الحضرمي
 نائــب مديــر الجامعــة للدراســات العليــا
 والبحــث العلمــي

الدكتور محمد حسن
عميد كلية القانون

د.شمة الفالسي
رئيسة قسم الخدمة االجتماعية

سعادة د. محمد البيلي
مدير جامعة اإلمارات

الدكتور أحمد مراد
عميد كلية العلوم

األستاذة آمنة البلوشي
مدير إدارة القبول

عام 2017 .. عام تحقيق الطموحات
عام ينقضي .. ومسيرة وطن تستمر

الجامعة

الجامعة

الجامعةالجامعة

الجامعةالجامعة

الجامعة
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يهدف  والذي  السعيدة(  )الكلية  برنامج  العلوم  كلية  أطلقت 
إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لإلبداع واالبتكار بالكلية.

إطالق  خالل  العلوم-  كلية  عميد   - مراد  أحمد  الدكتور  وقال 
وهو  واإليجابية(  السعادة  )مجلس  إنشاء  سيتم  أنه  البرنامج 
وموظفي  الطلبة  فيه  ليجد  تصميمه  سيتم  مكان  عن  عبارة 

نظم قطاع تقنية المعلومات اجتماع لموظفيه لوضع مبادرات 
ومتناغمة  سعيدة  عمل  بيئة  توفير  بهدف  السعادة،  حول 

داخل القطاع.
التعرف  إلى  القطاع  من  المنبثقة  السعادة  لجنة  وستعمل 
بيئة  لتأمين  الموضوع،  حول  الموظفين  واقتراحات  آراء  على 

قطاع تقنية المعلومات 
يجتمع مع موظفيه لوضع 

مقترحات "السعادة"...

كلية العلوم تطلق برنامج )الكلية 
السعيدة( لتحفيز اإلبداع...

الجماعي  العمل  روح  وبث  العمل،  في  وداعمة  سعيدة  عمل 
األفكار  لتحويل  معهم  المستمر  والتواصل  الموظفين،  بين 
السعادة  مبادرات  وتنظيم  عملي،  واقع  إلى  واالقتراحات 

المقترحة من قبل الموظفين.
 لقراءة المزيد...

مبادرة  إلى  إضافة  لهم،  وااليجابية  للسعادة  مبعث  الكلية 
مع  الكلية  عميد  فيها  سيلتقي  والتي  االجتماعي(  )اللقاء 
إليهم  لالستماع  رسمي  غير  بشكل  والطلبة  الموظفين 

ومناقشتهم وتحفيزهم، وإنتاج األفكار اإلبداعية.
 لقراءة المزيد...
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http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/december/happinessmeetingutis.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/december/happy_college.shtml
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خالد البلوشي: الطالب بيئة خصبة 
يجب استغاللها بالشكل الصحيح 

إلخراج مكنونها

قصة نجاح:

الجيولوجية  للجمعية  دورة  أول  ترأس 
األنشطة  على  حاليًا  ويركز  اإلماراتية، 
الطلبة  وإشراك  الطالبية  والتطبيقات 
ومخيمات  دولية  مسابقات  في 
قدراتهم  لتنمية  استكشافية، 

ومهاراتهم اإلبداعية والقيادية.
بجامعة  الجيولوجيا  قسم  رئيس  يرى 
أن  البلوشي،  خالد  الدكتور  االمارات 
اإلمارات  جامعة  في  الطالبية  الكوادر 
استغاللها  المعلم  على  "أرض خصبة" 
األبحاث  بعض  وأن  خاصة  وتطويرها، 
المعلمين  بها  يقوم  التي  العلمية 
الطلبة  تساؤالت  من  مستوحى 

المبدعين.
في  البلوشي  خالد  الدكتور  وأوضح 
قسم  أن  الجامعة«  »رسالة  مع  حوار 
على  يحرص  الجامعة  في  الجيولوجيا 
بناء كادر علمي مؤهل ومسلح بالعلم 
مجاالت  في  المتطورة  والتكنولوجيا 
البرامج  مع  تماشيًا  كافة،  العلوم 
هذا  في  للدولة  والطموحة  الهادفة 
اإلمارات  جامعة  لدور  وتعزيزًا  الميدان، 
في إعداد جيل طالبي قادر على التميز 

والعطاء في كافة المجاالت المهمة.
حاليًا  عمل  القسم  أن  إلى  وأشار 
نادي  مثل  الطالبية  األندية  إلغاء  على 
الثابتة  المناسبات  وجميع  الجيولوجيا، 
بفتح  وبدأ  المعلم،  ينفذها  التي 
المبدعة  األفكار  في  المشاركة  باب 
الطلبة  خاصة  الجميع  من  والمبتكرة 
بأن  الفرصة  وإعطاءهم  لتأهيلهم 
لفعاليات  ومدراء  منسقين  يكونوا 
مساعدين  يكونوا  أن  من  بدالً  كبيرة 
فقط، ولعدم تحديد وربط إبداع الطالب 
بناٍد إنما يكون حر ومنطق ومبدع في 

المجال الذي يحبه.
إعداد  نحو  يتجه  اآلن  "العالم  وأضاف 
يكون  بأن  الثالثة  السنة  منذ  الطالب 

ال عوائق لإلبداع
في جامعة اإلمارات

يتخرج"،  أن  قبل  كالموظف  محترف 
مؤكدًا بأن البيئة الدراسية في جامعة 
الجديدة  لألجيال  متهيئة  اإلمارات 
وخالية من العوائق فهي بيئة مشجعة 
كافة  في  واالبتكار  لإلبداع  وحاضنة 
مطبّقة  المبدعة  األفكار  وأن  المجاالت، 

من الناحية البحثية.
وتاليًا نص الحوار:

عليها  تعملون  التي  المشاريع  هي  ما 
حاليًا؟

كسور  نطاق  تتبع  على  مؤخرًا  نعمل 
دبا، باعتباره مصدر زلزالي محلي مهم، 
الجوفية  المياه  حركة  على  ويسيطر 
التي تمثل 30% من المياه العذبة في 
آخر  في  حدثت  دالئل  فهناك  العالم، 
العمل  على  تشجعنا  سنوات  عشرة 
أكثر في هذه األبحاث وتكثيف الرحالت 

العلمية البحثية إلى المنطقة.
كما أننا في صدد عملية البحث عن اآلثار 
ومسح  دبي،  مدينة  في  ظهرت  التي 
اآلثار  لغز  لحل  جيوفيزيائيًا  المنطقة 
الموجودة تحت الرمال ومعرفة إمكانية 
وجود ساحل في هذه المنطقة الرملية 

وذلك بالتعاون مع بلدية دبي.

والدولية  المحلية  المؤتمرات  هي  ما 
التي شاركت فيها واستفدت منها؟

مؤتمر  أول  تأسيس  في  مشاركتي 

بين  الجيولوجيا  مجال  في  دولي 
رفعت   ، العين  وبلدية  اإلمارات  جامعة 
العلمي  النطاق  على  ثقافتي  من 
ونحن  الدولية،  للمؤتمرات  والتنظيمي 
هذا  من  الرابعة  للدورة  نحضر  اآلن 
من  دورة  ترأست  الحمد  وهلل  المؤتمر، 
العلمية  اللجنة  ضمن  وكنت  الدورات 
المؤتمر  نال  وقد  منها،  عدد  في 
أنني  إلى  باإلضافة  عالي،  تصنيف 
قدمت مؤخرًا من مشاركتي في مؤتمر 
البحرين  مملكة  في  جيو2016  في 
العلمية،  اللجنة  ضمن  شاركت  حيث 
هذه  مثل  في  المشاركة  تجربة  وتعد 
المؤتمرات مصدر من مصادر رفع الخبرة 
في المجال الجيولوجي، ال سيما أن هذا 
المؤتمر يحضره أكثر من 5 آالف شخص.

ماذا عن الرحالت العلمية واالستكشافية 
للطلبة؟

عملي  تطبيق  هناك  يكن  لم  إن 
مجرد  المعلومات  ستكون  للدراسة 
يكون  أن  على  نحرص  لذلك  تخيالت، 
مختبرنا األساسي هو الحقول الخارجية، 
دولة  في  األشياء  من  الكثير  فهناك 
لمسنا  ولقد  الدراسة،  اإلمارات تستحق 
الطلبة بعد  تغيرًا واضحًا في مستوى 
هذه  ألهمتهم  حيث  الرحالت،  هذه 
خارج  علمية  بحوث  بتنفيذ  التجارب 

نطاق تخصصاتهم الدراسية.
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أبرز المشاركات في مواقع 
التواصل االجتماعي 

ديسمبر  2016:



عام ينقضي .. 
ومسيرة وطن تستمر ..
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