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رسالة معالي الرئيس األعلى للجامعة
بــادرت جامعــة االمــارات بالســعي نحــو تحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021مــن خــال تشــجيع ودعــم التميــز واإلبــداع واالبتــكار فــي
مجــال البحــث العلمــي والتكنولوجــي ،وكذلــك توفيــر البيئــة المالئمــة والمحفزة والقادرة على تأســيس بنيــة علمية تنطلق
منهــا األفــكار واالبتــكارات واالختراعــات فــي جميــع المجــاالت العلميــة واالجتماعيــة ،وإنجــاز وتطويــر نظــام تعليمــي رفيــع
المســتوى يلبــي احتياجــات ســوق العمــل وتحقيــق التنميــة المســتدامة بالدولــة ،وذلــك مــن خــال خطتهــا اإلســتراتيجية،
والتــي تهــدف إلــى تطويــر قــدرات البحــث العلمــي واالبتــكار فــي المجــاالت ذات األهميــة الوطنيــة واإلقليميــة.
ال يســعني بمناســبة انتهــاء العــام الجامعــي 2014/2013م ومــا تبعــه مــن إنجــاز التقريــر الســنوي لجامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،إال تقديــم الشــكر إلــى جميــع أعضــاء أســرة الجامعــة فــي ســعيهم الــدؤوب نحــو تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية
للجامعــة والتــي تتمحــور فــي:
.1

إعداد خريجين قياديين ورواد في المجتمع.

.2

تطوير قدرات البحث العلمي واالبتكار في المجاالت ذات األهمية الوطنية واإلقليمية.

.3

تحقيق التميز األكاديمي وفق معايير االعتماد األكاديمي واالعتماد المؤسسي.

.4

تعزيز دور الجامعة في نقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع.

.5

ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

كمــا أود أن أعبــر عــن ســروري بالجهــود المبذولــة فــي تطويــر آفــاق الفكــر واإلبــداع لــدى جميــع الطلبــة فــي مختلــف
المجــاالت واألنشــطة ،ونحــن ملتزمــون بنجــاح الطالــب وتميــزه مــن خــال توفيــر جميــع الوســائل واالمكانــات التعليميــة
والتقنيــة ،والتحســين المســتمر للحيــاة والخدمــات الطالبيــة كونهــا المعيــن والباعــث علــى التحفيــز ،وباعتبارهــا محــور
رئيســي فــي صقــل الشــخصية الجامعيــة المتكاملــة للطالــب.

الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي – الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
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رسالة مدير الجامعة
لقــد كان عــام الجامعــي  2014/2013حافـاً باإلنجــازات لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحدة على مســتويات االبتــكارات العلمية
واإلســهامات البحثيــة المتميــزة ،وعندمــا نتأمــل رؤيــة الجامعــة نلتمــس الــدور اإلســتراتيجي الــذي تســهم بــه فــي التطــور
والتنميــة ،ويتــم ذلــك وفــق خطــط مدروســة تعمــل جنب ـ ًا إلــى جنــب فــي تحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية ،المتوائمــة مــع
األولويــات واإلســتراتيجيات الوطنيــة لحكومتنــا الرشـــيدة.
وقــد حققــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقدم ـ ًا كبيــر ًا أهلهــا لتكــون ضمــن أفضــل الجامعــات تصنيف ـ ًا فــي العالــم،
فقــد تقدمــت هــذا العــام اثنيــن وأربعيــن درجــة فــي قائمــة التصنيــف العالمــي حتــى وصلــت المرتبــة  385فــي العالــم ،وفــي
الوقــت نفســه تتبــوأ الجامعــة المرتبــة األولــى فــي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بالدولــة ،واســتكماالً لهــذه الجهــود
تعمــل الجامعــة بــكل إمكاناتهــا لتحقيــق االعتمــاد المؤسســي العالمــي.
تحــرص جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى تزويــد طلبتهــا بأجــود أنــواع التعليــم وتلتــزم بتوفيــر بيئــة تعليميــة مالئمــة
ومحفــزة لهــم ،ليكونــوا أعضــاء فاعليــن وقادريــن علــى مواكبــة التغيــر الســريع الــذي يشــهده المجتمــع المعرفــي ،وفــق
أفضــل معاييــر التميــز والــذي بــدوره يتيــح لطلبتنــا فرصــة التفــوق والنجــاح.
و خــال هــذا العــام تحققــت العديــد مــن النجاحــات المهمــة فــي الجامعــة مــن قبــل الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس
والموظفيــن ،األمــر الــذي يبعــث علــى الفخــر ،ويدفعنــا قدمـ ًا نحــو وضــع حلول للتحديــات المســتقبلية ،والمراجعــة والتطوير
المســتمر فــي المجاليــن األكاديمــي واإلداري ،كمــا تفخــر الجامعــة بعالقــات التعــاون والشــراكات اإلســتراتيجية المتميــزة
التــي تربطهــا مــع مؤسســات الدولــة األخــرى ،وكذلــك الجامعــات ومراكــز األبحــاث العالميــة المرموقــة.

الدكتور /علي راشد النعيمي
مدير جامعة االمارات العربية المتحدة
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مدينة العين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تأســس اتحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي  2ديســمبر  ،1971مكون ـ ًا مــن إمــارات أبوظبــي ودبــي والشــارقة وأم
القيويــن والفجيــرة وعجمــان ورأس الخيمــة.
ويعــود االزدهــار والوئــام والتنميــة الحديثــة التــي تميــز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إلــى الــدور الكبيــر الــذي لعبــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان (طيــب اللــه ثــراه) فــي ترســيخ أركان االتحــاد ،والــذي ســار عليــه خيــر خلــف لخيــر ســلف
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان – رئيــس الدولــة (حفظــه اللــه)  -وإخوانــه مــن أعضــاء المجلــس
األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات الســبع.
تمثــل مدينــة العيــن مركــز ًا للتــراث الثقافــي للدولــة ،كمــا أنهــا مســقط رأس صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
 رئيــس الدولــة (حفظــه اللــه)  -وتبقــى هــذه المدينــة قريبــة مــن قلــب العائلــة الحاكمــة وشــعب دولــة اإلمــارات العربيــةالمتحــدة ،لكونهــا مكانن ـ ًا رحب ـاً ،ومــاذ ًا بــارد ًا مــن الصحــراء المحيطــة واإلمــارات الســاحلية ،وقــد اشــتهرت باســم “المدينــة
الروضــة فــي الخليــج” ،نســبة إلــى كثــرة الواحــات المائيــة وشــبكات ميــاه األفــاج القديمــة.
ومدينــة العيــن هــي ثانــي أكبــر مدينــة فــي إمــارة أبوظبــي ،ورابــع أكبــر مدينــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وتقــع علــى بعــد نحــو  150كيلومتــر ًا عــن العاصمــة أبوظبــي ،وعــن مدينــة دبــي الســياحية ،ويقطــن فيهــا أكبــر عــدد مــن
المواطنيــن ،وتحظــى المدينــة بعمليــة تطــور مســتمر كوجهــة ســياحية بهوائهــا الصحــراوي الجــاف الــذي جعلهــا منتجعـ ًا
يرحــب بالزائريــن القادميــن مــن المــدن الســاحلية.
وتتســم المدينــة بطبيعــة جبليــة تحيــط بهــا األرض الواســعة مــن كل جانــب ،إذ يبلــغ ارتفــاع جبــل حفيــت  1340متــراً ،وهــو جبــل
يتمتــع بشــعبية كبيــرة لزيــارة الينابيــع المعدنيــة فــي أســفله ،كمــا يســتمتع الزائريــن بقيــادة الســيارات إلــى قمــة الجبــل عنــد
غــروب الشــمس.
ومــن أماكــن الجــذب األخــرى واحــة العيــن التــي تقــع فــي وســط المدينــة ،وكذلــك الواحــات األخــرى المنتشــرة فــي أنحــاء
ـواء عليـاً بــارد ًا خــال منتصــف حــرارة الصيــف ،فضـاً عــن وجــود قلعــة الجاهلــي ،وســوق
المنطقــة ،والتــي تمنــح المدينــة هـ ً
اإلبــل ،والعديــد مــن الحدائــق العامــة ،وقريــة التــراث ومتحــف العيــن الوطنــي ومتحــف قصــر العيــن ،والعديــد مــن الحصــون
التــي تــم ترميمهــا ،باإلضافــة إلــى موقــع حديقــة آثــار هيلــي التــي يعــود تاريــخ اآلثــار فيهــا إلــى العصــر البرونــزي.
وقبــل ثــاث ســنوات ،انضمــت مدينــة العيــن إلــى قائمــة المواقــع المهمــة للتــراث العالمــي لمنظمــة اليونســكو لتراثهــا
الثقافــي الغنــي المتمثــل بمقابــر حفيــت التــي بنيــت علــى شــكل القبــب ،مــع وجــود نظــام الــري باألفــاج ممــا جعــل المدينــة
واحــات خضــراء.
وتســتضيف مدينــة العيــن باعتبارهــا واحــة ثقافيــة ،العديــد مــن المناســبات الســنوية بمــا فــي ذلــك مهرجــان العيــن
للموســيقى الكالســيكية ،كمــا أن المدينــة تمثــل مقصــد ًا ســياحي ًا تتوفــر فيهــا فنــادق راقيــة ،وفيهــا أيضـ ًا منتجــع الغولــف
والعديــد مــن مراكــز التســوق ،والمطاعــم ،وحديقــة الحيــاة البريــة وحديقــة المغامــرات المائيــة واســتاد هــزاع بــن زايــد لكــرة
القــدم الــذي افتتــح مؤخــراً.
كمــا أن “خطــة العيــن  ،”2030هــي إطــار الهيــكل العمرانــي التــي صممتهــا دائــرة أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي ،كــي
تســاعد مدينــة العيــن لتقييــم الوضــع وكيفيــة االســتجابة الحتياجــات التنميــة الحاليــة والمســتقبلية نحــو مزيــد مــن التخطيــط
لمشــاريع جديــدة ،ومــن المتوقــع أن تنمــو المدينــة علــى مــدى الســنوات الـــ  16المقبلــة ،وقــد تــم التخطيــط الســتيعاب
النمــو الســكاني دون اإلفــراط فــي التنميــة ،ونضــوب مــوارد الميــاه الجوفيــة ،أو التجــاوز علــى المــوارد الطبيعيــة أو مواقــع
التــراث ،وهــذا أمــر ضــروري للحفــاظ علــى المعالــم الطبيعيــة لمدينــة العيــن ،األمــر الــذي يمنحهــا طابعهــا الفريــد.
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الجامعة
أسس التفويض:
تأسســت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بقــرار مــن رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان (طيــب اللــه ثــراه) ،بحكــم القانــون االتحــادي  4مــن العــام  ،1976وجامعــة اإلمــارات هــي مؤسســة تهتــم بالبحــث
العلمــي ،إذ تقــدم حلــوالً بحثيــة لدعــم مختلــف المجــاالت اإلســتراتيجية للدولــة ،مــع التزامهــا المتواصــل في تعزيز شــراكاتها
العالميــة مــع مختلــف المؤسســات المرموقــة فــي أنحــاء العالــم.

مجلس الجامعة:
يعتبر مجلس جامعة اإلمارات العربية المتحدة الجهة المسؤولة عن إدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية في الجامعة.

الكليات واألقسام:
لــدى جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســع كليــات أكاديميــة ،يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خاللهــا التدريــس فــي
مســتويات البكالوريــوس والدراســات العليــا ،وباإلضافــة إلــى تلــك الكليــات التســع تقــدم الكليــة الجامعيــة برنامــج اإلعــداد
الــذي يهــدف إلــى مســاعدة الطلبــة علــى االنتقــال الناجــح مــن المدرســة الثانويــة إلــى الدراســة الجامعيــة ،كمــا توفــر
المســاعدة الالزمــة لتطويــر قــدرات الطلبــة الذيــن يحتاجــون إلــى التقويــة فــي اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ومــادة
الرياضيــات.
وتوفــر كليــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فرص ـ ًا شــاملة للدراســة والتوظيــف لحوالــي  14،000طالــب وطالبــة ،كمــا
أن جامعــة اإلمــارات تطــرح  60برنامــج لدرجــة البكالوريــوس ،و 38برنامــج لدرجــة الماجســتير ،فض ـاً عــن طرحهــا أول برنامــج
للدكتــوراه فــي الدولــة.

إدارة الجامعة:
يعتبــر مديــر الجامعــة مســؤوالً عــن إدارتهــا ،كمــا أنــه المســؤول عــن االتجــاه العــام للتخطيــط والتطويــر األكاديمــي
والمؤسســي ،والعالقــات الدوليــة ،وتكنولوجيــا المعلومــات ،ووســائل اإلعــام واالتصــاالت.
ولمديــر الجامعــة أربعــة نــواب ،وهــم :نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون العلميــة ،ونائــب مديــر الجامعــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي ،ونائــب مديــر الجامعــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة (األميــن العــام) ،ونائــب مديــر الجامعــة لشــؤون الطلبــة
والتســجيل ،وهــؤالء األربعــة مســؤولون عــن الكليــات والدراســات الجامعيــة والدراســات العليــا والبحــوث والمكتبــة وشــؤون
الطلبــة والتســجيل والتوظيــف والخدمــات التــي تدعــم مهمــة الجامعــة األكاديميــة ،بمــا فــي ذلــك المــوارد البشــرية
والشــؤون الماليــة والمشــتريات وإدارة المرافــق والخدمــات العامــة.
أمــا العمــداء فهــم رؤســاء الكليــات األكاديميــة ،التــي تشــمل علــى مجموعــة مــن التخصصــات العلميــة ُيــدرس فيهــا أعضــاء
هيئــة التدريــس ل مســتويات البكالوريــوس والدراســات العليــا ،ويقومــون بإجــراء البحــوث العلميــة ،فض ـاً عــن وجــود منــح
دراســية فــي مجــاالت التخصــص تمنحهــا الكليــات.

التأكيد على البحوث:
البحــث هــو المحــرك الــذي يدفــع عجلــة التقــدم فــي التكنولوجيــا والزراعــة والطــب والقانــون واالقتصــاد والعلــوم؛ والبحــث
يحــرك السياســة ويدعــم النمــو فــي االقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة ،ولــذا ينــاط بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
مهمــة بحثيــة راســخة فــي هــذه المجــاالت اإلســتراتيجية.

الحياة الطالبية:
يضفــي وجــود الطلبــة المواطنيــن مــع أقرانهــم مــن الطلبــة الذيــن يمثلــون  59دولــة فــي العالــم ،طابعـ ًا مميــز ًا علــى الحياة
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الجامعيــة فــي الحــرم الجامعــي ،ويســتمتع حوالــي  6،696مــن الطلبــة الذيــن يعيشــون فــي الحــرم الجامعــي بمجموعــة
Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures
كاملــة مــن األنشــطة واألحــداث المنظمــة داخــل الحــرم الجامعــي ،األمــر الــذي يضفــي قيمــة تعليميــة فريــدة إلــى البرنامــج
األكاديمــي الــذي يدرســه كل طالــب ،ويتجلــى ذلــك فــي الفصــول الدراســية والمختبــرات الحديثــة المجهــزة بأحــدث المعــدات
والتقنيــات التعليميــة لتعزيــز تعلــم الطلبــة والمســاهمة فــي النجــاح األكاديمــي.

الخريجون:
يســاهم خريجــو جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة البالــغ عددهــم  57837خريجــا فــي بنــاء مجتمعاتهــم ،إذ أن الكثيــر منهــم
يتبــؤأون مناصــب قياديــة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة الخليــج العربي ومختلــف دول العالم،
إذ تلتــزم جامعــة اإلمــارات فــي تحقيــق أهــداف التنميــة البشــرية والقيــم الثقافيــة التــي عبــر عنهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان (طيــب اللــه ثــراه) فــي تأســيس الجامعــة عــام  1976باعتبارهــا الجامعــة الوطنيــة األولــى.

العاملون في الجامعة:
تمــت ترقيــة  39مــن أعضــاء هيئــة التدريــس هــذا العــام ،وتــم تعييــن  30عضــو تدريــس ،وتعييــن  16مواطنــ ًا إماراتيــ ًا مــن
خــال برنامــج المعيديــن (مســاعدي المدرســين المواطنيــن  ،)TAوالذيــن يواصلــون دراســاتهم العليــا فــي الخــارج ،وقــد عــاد
ثالثــة منهــم إلــى جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعــد حصولهــم علــى شــهادة الدكتــوراة وتــم تعيينهــم بدرجــة أســتاذ
مســاعد خــال العــام الماضــي.
وتفخــر الجامعــة بــأن لديهــا  225مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن المواطنيــن اإلماراتييــن ،وهــو مــا يمثــل تقريبــا  %22مــن
جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك أكثــر مــن  %50مــن المواطنيــن اإلماراتييــن ممــن يشــغلون
مواقــع إداريــة مختلفــة.

مجموعة واسعة من برامج درجة البكالوريوس:
تــدرك جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســؤوليتها المجتمعيــة نحــو تعزيــز الثــروة المعرفيــة ،لــذا يوجــد أكثــر مــن 590
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،و 81مدرب ـاً ،و 248محاضــر ًا مــن برنامــج الجامعــة التأسيســي ( )UFPممــن يعملــون علــى إضفــاء
تعليــم مميــز لــكل درجــة بكالوريــوس ،ويقدمــون فرص ـ ًا أكاديميــة ال مثيــل لهــا للطلبــة.
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الدرجات الجامعية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة:
بكالوريوس في :البيولوجيا العامة  -البيولوجيا البيئية  -البيولوجيا الخلوية والجزيئية –
الكيمياء  -الكيمياء الحيوية  -الجيولوجيا التطبيقية  -جيولوجيا البترول – الرياضيات – الفيزياء.

كلية العلوم

ماجستير في :البيولوجيا الجزيئية والتقنيات الحيوية – العلوم البيئية (متعدد التخصصات) –
الكيمياء – الرياضيات – الفيزياء.
دكتوراه في :علوم الحياة – الجيولوجيا  -الكيمياء – الرياضيات – الفيزياء.

بكالوريوس في :الهندسة المعمارية  -الهندسة المدنية  -الهندسة الكيميائية  -الهندسة
الكهربائية  -هندسة االتصاالت  -الهندسة الميكانيكية  -هندسة البترول.

كلية الهندسة

ماجستير في :علوم وهندسة المواد  -الهندسة المدنية  -الهندسة الميكانيكية  -الهندسة
الكهربائية  -موارد المياه  -الهندسة المعمارية  -اإلدارة الهندسية  -الهندسة الكيميائية
والبترول وعلوم األرض.
دكتوراه في :علوم وهندسة المواد  -الهندسة المدنية  -الهندسة الميكانيكية  -الهندسة
الكهربائية  -موارد المياه  -الهندسة المعمارية  -اإلدارة الهندسية – هندسة البترول –
جيولوجيا البترول.

كلية القانون

كلية اإلدارة
واالقتصاد

بكالوريوس في :القانون
ماجستير في :القانون العام – القانون الخاص – قانون التجارة الدولية.
بكالوريوس في :المحاسبة  -االقتصاد وإدارة االقتصاد  -التمويل والمصارف – اإلحصاء  -نظم
المعلومات اإلدارية  -تسويق  -إدارة العمليات اللوجستية واإلمداد  -ريادة األعمال وإدارة
المشاريع الصغيرة  -إدارة وتطوير الموارد البشرية :العالقات الشخصية والصناعية وقوى
العمل.
ماجستير في :إدارة األعمال – المحاسبة المهنية.
دكتوراه في :إدارة أعمال.

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

بكالوريوس في :جغرافيا  -االتصال الجماهيري  -اللغة العربية وآدابها  -األدب اإلنجليزي-
اللغويات – التاريخ  -اللغويات التطبيقية (تدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها)  -العلوم
السياسية  -علم النفس  -الخدمة االجتماعية  -علم االجتماع  -دراسات الترجمة – الفلسفة
 القيادة والمجتمع -الدراسات السياحية  -اللغة الفرنسية  -تخصص مزدوج (ألي برنامجينتطرحهما الكلية).
ماجستير في :العلوم في االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية  -العلوم في
علم النفس اإلكلينيكي  -الحوكمة والسياسة العامة  -الخدمة االجتماعية.
دكتوراه في :دكتوراه في الفلسفة.
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 - andالرياضيات
العربية
اإلسالمية واللغة
المبكرة  -التربية
بكالوريوس في :الطفولة
االجتماعيات والتربية الوطنية  -اللغة اإلنجليزية  -اإلعاقات البسيطة والمتوسطة  -الموهبة
والتفوق  -الدبلوم المهني في التدريس.

كلية التربية

ماجستير في :القيادة التربوية  -التربية الخاصة  -اللغة اإلنجليزية  -اللغة العربية - .التربية
اإلسالمية – الرياضيات – العلوم  -االجتماعيات.
دكتوراه في :المناهج وطرق التدريس في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة ومحو األمية
 -دراسات القيادة والسياسة في التربية  -التربية الخاصة.

كلية األغذية
والزراعة

بكالوريوس في :علم البساتين -المصائد البحرية واإلنتاج الحيواني  -اإلدارة الزراعية  -علم
األغذية  -علوم التغذية  -الطب البيطري  -تصنيع ونقل األغذية.
ماجستير في :علم البساتين.
دكتوراه في :علم البساتين – علم األغذية – علم التغذية.

كلية تقنية
المعلومات

بكالوريوس في :تصميم نظم الحاسوب  -األنظمة الذكية  -التجارة اإللكترونية  -أمن
المعلومات  -نظم المؤسسات  -الشبكات  -تطوير البرمجيات.
ماجستير في :التجارة اإللكترونية  -أمن المعلومات – هندسة الشبكات – هندسة البرمجيات –
تكنولوجيا المعلومات  -إدارة تكنولوجيا المعلومات.
دكتوراه في :تكنولوجيا المعلومات.
بكالوريوس في :الطب – العلوم الطبية.

كلية الطب
والعلوم
الصحية

ماجستير في :علم األدوية والسموم التطبيقية  -الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية -
األحياء الدقيقة والمناعة  -الصحة العامة.
دكتوراه في :التشريح وبيولوجيا الخلية -الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية -علم األدوية
والســموم  -علم األحياء الدقيقة والمناعة  -الصحة العامة  /الصحة المهنية  -علم األمراض
التجريبي  -علم وظائف األعضاء  -بيولوجيا السرطان  -علم الوراثة  -علم األعصاب – دكتوراه
مهنية :دكتور صيدلة.
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عناوين رئيسية من العام األكاديمي :2013/2014

Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

أغسطس 2013
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة استقبلت  60من أعضاء هيئة التدريس الجدد.

سبتمبر 2013
•االجتماع السنوي لجامعة اإلمارات العربية المتحدة .2014/2013
•الدكتــور علــي راشــد النعيمــي ،مديــر جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،يرحــب ب  4،932مــن الطلبــة الجــدد فــي الجامعــة.
•طلبــة قســم المحاســبة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
يفــوزون بالمرتبــة األولــى فــي المســابقة الطالبيــة دراســة الحالــة
لمعهــد إدارة المحاســبين فــي الشــرق االوســط ( )IMAلعــام .2013
•صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم – نائــب رئيــس
الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي  -يــزور جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
•منظمــة اليونســكو تختــار عالمــ ًا مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة عضــو ًا فــي فريــق عمــل لصياغــة إســتراتيجية للبرنامــج
الهيدرولوجــي الدولــي.

أكتوبر 2013
•طالبــة إماراتيــة مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحصــل علــى
بــراءة إختــراع أمريكيــة البتكارهــا نظــام المالحــة للمركبــات قائــم
علــى اســتخدام األقــدام.
•مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية وجامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة توقعــان مذكــرة تفاهــم لدعــم الطلبــة
ذوي الدخــل المحــدود.
•طلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمعيــة الهــال األحمــر
يوزعــان الهدايــا علــى األيتــام بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك.
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نوفمبر 2013
•اســتاذتان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تحصــان علــى زمالتيــن لدورهمــا فــي مجــال العلــوم.
•تستضيف جامعة اإلمارات المؤتمر الدولي األول للتعلم السيار.
•ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم – نائــب حاكــم دبــي ،وزيــر
الماليــة  -يتبــرع بـــ  600،000درهــم لدعــم األنشــطة والمشــاريع
التعليميــة لطلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف الفنــان العالمــي
“كريســتو”.
•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســاهم فــي تطويــر أول حديقــة
جيولوجيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ديسمبر 2013
•حــازت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى التصنيــف األول فــي العالــم العربــي والترتيــب  76فــي العالــم مــن قبــل
مؤسســة تايمــز للتعليــم العالــي بريكــس واالقتصاديــات الناشــئة.
•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تطلــق مبــادرة اســتقطاب بهــدف وضــع برامــج لتشــجيع طلبــة المــدارس الثانويــة لدراســة
تخصصــات العلــوم فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•جامعة اإلمارات تستضيف بطولة العالم للشطرنج للشباب.
•أحــد أســاتذة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يحصــل علــى بــراءة اختــراع طبيــة دوليــة فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا
وهونــغ كونــغ لتطويــر أســلوب جديــد لتشــخيص مــرض (باركنســون) واألمــراض المرتبطــة بــه.

يناير 2014
•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــوم بتشــغيل أول منصــة
لقيــاس تأثيــر الــزالزل.
•طلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يفــوزون بمســابقة بيئيــة
فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
•أعلنــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن دعــم وتمويــل 116
منحــة بحثيــة بقيمــة  39مليــون درهــم.
•طلبــة كليــة تقنيــة المعلومــات فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة يصممــون جهــاز ًا لقيــاس ورصــد ســرعة المركبــات.

فبراير 2014
•صنــدوق تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت يخصــص  80دراســة ومنــح ماليــة دراســية للطلبــة المتفوقيــن فــي جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•جامعة اإلمارات تنظم المؤتمر الدولي األول في اإلدراك المتجسد وعلم النفس الرياضي.
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مارس 2014
Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures
•األســتاذ الدكتــور (جــان مــاري ليــن) الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي
الكيميــاء يلقــي محاضــرة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•جامعــة اإلمــارات تطلــق برنامــج هندســة الطيــران والفضــاء بدعــم
مــن شــركة مبادلــة
•المؤسســة الوطنيــة للبحــوث  ،NRFوتمنــح  13منحــة بحثيــة لطلبــة
وباحثــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•جامعــة اإلمــارات تســتضيف مؤتمــر (مينــا) للبحــوث المؤسســية فــي
منطقــة الشــرق األوســط.
•كليــة الهندســة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف
المؤتمــر الدولــي الثالــث للطاقــة المتجــددة :التوليــد والتطبيقــات (.)ICREGA 2014

أبريل 2014
•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف المؤتمــر الســنوي الثامــن لمســؤولي شــؤون طلبــة التعليــم العالــي لمنطقــة
الخليــج العربــي.
•كليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة اإلمــارات تحصــل علــى تمديــد االعتماديــة الصــادرة مــن الجمعيــة األمريكيــة لكليــات إدارة
األعمــال  ،AACSBويشــمل ذلــك جميــع البرامــج التــي تقدمهــا الكليــة.
•وافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز اإلمارات ألبحاث الطاقة والبيئة في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة تفتتح مركز ًا جديد ًا للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

مايو 2014
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة تســتضيف المنتدى األكاديمي األول لدراســة األدب اإلماراتي التقليدي والحديث.

•كليــة الهندســة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف المســابقة الطالبيــة الخامســة لهندســة الطاقــة
المتجــددة.
•قســم الجغرافيــا والتخطيــط الحضــري فــي جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يحصــد جائــزة التميــز فــي نظــم
المعلومــات الجغرافيــة علــى مســتوى الشــرق األوســط.

•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تخــرج الدفعــة
الثالثــة والثالثيــن .2013

يونيو 2014
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة تطلق  3جوائز لمســابقة (النوى) الخاصة بوســائل االتصال الجماهيري.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة تطلق برنامج الخبرة البحثية الصيفية الثانية لطلبة المرحلة الجامعية.
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الهدف اإلستراتيجي
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فــي العــام الدراســي  2014/2013واصلــت جامعــة اإلمــارات جهودهــا فــي التأكيــد علــى جــودة التحصيــل العلمــي المقــدم
Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures
للطلبــة ،مــع تزويدهــم بالمهــارات والقــدرات الالزمــة لســوق العمــل ،األمــر الــذي يتجلــى فــي تزايــد الطلــب عليهــم
باســتمرار مــن قبــل أربــاب العمــل فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،ذلــك أن الجامعــة ركــزت بشــكل خــاص علــى تطويــر
وتشــجيع االبتــكار فــي التعليــم والتعلــم ،وخلــق ثقافــة الطمــوح واإلنجــاز عنــد الطلبــة ،بالتــوازي مــع زيــادة أعدادهــم حســب
التخصصــات الدراســية التــي يختارونهــا.

توظيف الطلبة
توفــر جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العديــد مــن الفــرص للطلبــة المرشــحين لاللتحــاق بهــا ،إذ تقــوم الجامعــة بتنظيــم
فعاليــات فعاليــات لطلبــة مــدارس الثانويــة ،مثــل األيــام المفتوحــة ،والزيــارات الميدانيــة ،والمعــارض المهنيــة ،فض ـاً عــن
التنســيق مــع المؤسســات الوطنيــة التــي تقديــم منــح دراســية للطلبــة فــي تخصصــات علميــة معينــة.
ـة لدولــة اإلمــارات
وكذلــك تلعــب المؤسســات الوطنيــة الكبــرى دور ًا محوري ـ ًا فــي رعايــة الطلبــة وتطويــر مهاراتهــم خدمـ ً
العربيــة المتحــدة ،فعلــى ســبيل المثــال يوجــد لــدى كليــة الهندســة مــا يقــرب  527طالــب وطالبــة تتــم رعايتهــم مــن 21
مؤسســة وهيئــة وشــركة وطنيــة.

التعليم واإلعداد للدراسات الجامعية
لقــد حقــق البرنامــج التأسيســي لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( )UFPخطــوات كبيــرة فــي تطويــر مصــادر التعليــم عبــر
اإلنترنــت ،مــع تنفيــذ اســتخدام تطبيــق الكتــب اإللكترونيــة  iBooksباســتخدام األجهــزة اللوحيــة آي بــاد ،وقــد تــم اســتحداث
اثنيــن مــن الكتــب اإللكترونيــة الجديــدة  iBooksلمســاقات تدريــس اللغــة العربيــة مــن أجــل تطويــر الكفــاءة العالميــة فــي
اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى ،ممــا يســمح بوجــود نهــج متقــدم للتعلــم فــي هــذا الصــدد.
أمــا فيمــا يخــص تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة؛ فــإن الجامعــة ملتزمــة ً نحــو اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة ألغــراض التعلــم
والبحــث ،كمــا أنهــا تحــرص علــى تعزيــز مهــارات التفكيــر والتحــدث واالســتماع والقــراءة وتدويــن المالحظــات وتطويــر
المهــارات اللغويــة عنــد الطلبــة ،األمــر الــذي نلتمســه عندمــا نلحــظ أن طلبتنــا يدركــون أهميــة القــراءة والبحــث لتأكيــد
نجاحهــم فــي الجامعــة.
أمــا برنامــج التعليــم العــام ،التــي يوفــر “معرفــة أوســع” ،فقــد جــرى مراجعتــه ويتــم حالي ـ ًا تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي
إســتراتيجية التعليــم العــام ،ودعمــ ًا لهــذا ،فــإن برنامــج نجــاح الطلبــة األكاديمــي ( ،)SASPيقــدم المهــارات األكاديميــة
والتدريــس الفــردي مــن الطلبــة إلــى الطلبــة فــي عــدة مجــاالت مثــل :القيــادة ،والنزاهــة األكاديميــة فــي بيئــة العمــل،
والخصوصيــة ،ومهــارات التفاعــل الفعــال ،ومهــارات االتصــال ،ومهارات الحيــاة ،والمهارات األكاديمية ،ومهارات االســتعداد
للعمــل ،والمهــارات التنظيميــة.
وقــد حصــل برنامــج (مــداد) وهــو نظــام تطوعــي ،علــى جائــزة خليفــة للتعليــم فــي عــام  ،2012كمــا حصــل البرنامــج علــى
جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي ،كمــا أن البرنامــج التطوعــي (خدمــات الطلبــة للمجتمــع) قــدم  1200مشــارك ًا قدمــوا أكثــر
مــن  40،000ســاعة تطوعيــة معتمــدة.

التنسيب الوظيفي
تــزود خدمــة (مستكشــف الوظيفــة) الطلبــة والخريجيــن بخدمــات التوظيــف الالزمــة ودعــم جهــود التوطيــن فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وذلــك عــن طريــق إلعــان خــال العــام األكاديمــي  2013/2014عــن 1215وظيفــة شــاغرة لخريجــي
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون مــع  78مؤسســة كشــريك إســتراتيجي.

المسابقات الطالبية والجوائز
يواصــل طلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حصــد الجوائــز فــي العديــد مــن المســابقات ،فقــد فــاز طلبــة كليــة الهندســة
بالجائــزة األولــى فــي مســابقة تصاميــم الطلبــة لعــام  2014لكليــات الهندســة والهندســة المعماريــة والتخطيــط
والحاســبات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وفــي مســابقة التفكيــر العلمــي لعــام  2014عــن فئــة األنظمــة الذكيــة
وأنظمــة الســامة.
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كمــا حصــل طلبــة كليــة اإلدارة واالقتصــاد علــى المركــز األول فــي مســابقة معهــد المحاســبين اإلدارييــن ( )IMAفــي الشــرق
األوســط عــام  ،2013وكذلــك تــم ترشــيح اثنيــن مــن طــاب الجامعــة كســفراء لجمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن
.ACCA
وفــاز  4مــن طلبــة قســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة بالجائــزة الســنوية الثانيــة فــي مســابقة التحــدي الطالبــي الســنوية
لعــام  2014لجمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن ،فــي حيــن شــارك طالبيــن مــن قســم المحاســبة فــي جائــزة التميــز
فــي المحاســبة والماليــة لمؤسســة إرنســت ويونــغ لعــام  ،2013إذ حصــل أحدهمــا علــى المركــز الثانــي ،كمــا تلقــى ثالثــة
طــاب مــن قســم المحاســبة منح ـ ًا دراســية مــن معهــد المحاســبين اإلدارييــن لدراســة محاســبي اإلدارة المعتمديــن ،CMA
وهــذه منــح شــرف تمنــح عــادة للطلبــة المتفوقيــن.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــاز اثنــان مــن طلبــة قســم االقتصــاد والماليــة فــي كليــة األعمــال واالقتصــاد بجائــزة حمــدان بــن راشــد
آل مكتــوم لــأداء التعليمــي المتميــز تحــت فئــة “الطالــب المتميــز” ،وحصــل طالبــان مــن كليــة األغذيــة والزراعــة ( )CFAعلــى
جائــزة أفضــل ملصــق فــي مؤتمــر ســامة األغذيــة الدولــي فــي دبــي عــام .2013
أمــا برنامــج “ CriNetالخــاص بتتبــع أنشــطة المجرميــن باســتخدام
تحليــل الشــبكات االجتماعيــة” ،وهــو مشــروع تخــرج فــي كليــة تقنيــة
المعلومــات ( )CITحصــل علــى جائــزة أفضــل مشــروع فــي المؤتمــر
الســنوي الســادس للبحــوث الجامعيــة علــى الحاســبات التطبيقيــة
( ،)URC2014فــي حيــن ذهبــت جائــزة أفضــل ورقــة بحثيــة فــي المؤتمــر
الدولــي أللعــاب الكومبيوتــر والتقنيــات المصاحبــة  CGATعــام 2014
لورقــة بعنــوان “تعلــم اللغــة العربيــة مــع األلعــاب.
وفــازت طالبــة الدكتــوراه كنــا الفالحــي مــن كليــة تقنيــة المعلومــات
بجائــزة الباحثــون اإلماراتيــون الشــباب ( ،)YERPهــذا باإلضافــة إلــى
إضافــة جائــزة أبحــاث طلبــة الدراســات العليــا لألجهــزة المحمولــة
الخاصــة بالشــباب اإلماراتــي ( ،)YEPRSMAحيــث تقــدم هاتيــن الجائزتين
مؤسســة البحــوث الوطنيــة (.)NRF
كمــا فــاز فريــق مــن طلبــة كليــة تقنيــة المعلومــات بجائــزة ثالثــة فــي مســابقة تطبيقــات الهاتــف المتحــرك  2014عــن لعبــة
مغامــرات فــارس ،باإلضافــة إلــى فــوز مشــروع “تضميــن نظــام إدارة الكــوارث” ،الــذي تــم إنشــاؤه مــن قبــل طلبــة كليــة
تقنيــة المعلومــات علــى المرتبــة الثانيــة مــن بيــن الجامعــات المشــاركة فــي فئــة النظــم الذكيــة والســامة فــي المســابقة
الوطنيــة (التفكيــر العلمــي) ،والتــي شــارك فيهــا  550متســابق ًا مــن المــدارس الثانويــة والجامعــات فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
وحصلــن طالبــات مــن قســم الفيزيــاء علــى جائــزة أفضــل ملصــق للمــرأة فــي العلــوم بمشــاركتهن فــي “حلقــة العمــل
الدوليــة لعلــوم المــواد والنمذجــة” التــي عقــدت فــي دبــي ،وشــارك طــاب مــن قســم الجيولوجيــا فــي (جائــزة مســابقة
إمبريــل باريــل)  IBA -2014لمنطقــة الشــرق األوســط ،والتــي نظمتهــا الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــا البتــرول (،)AAPG
وقــد حصــل الطــاب علــى المركــز الثالــث ،كمــا فــاز اثنــان مــن طــاب قســم علــم األحيــاء علــى المركــز الثانــي (مــن بيــن جميــع
الجامعــات اإلماراتيــة) فــي مســابقة “بالعلــوم نفكــر” فــي مؤسســة اإلمــارات.
وأيضــ ًا حقــق خمســة طــاب مــن كليــة القانــون علــى المكــز األول والثانــي والرابــع فــي مســابقة مكتــوم بــن محمــد آل
مكتــوم لألبحــاث القانونيــة للطلبــة ،كذلــك فــاز طــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالمركــز األول فــي مســابقة
الشــطرنج الفرديــة التــي نظمتهــا جمعيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الرياضيــة لمؤسســات التعليــم العالــي.
وحصــل فريــق الســباحة لإلنــاث علــى المركــز األول فــي مســابقة أكاديميــة الشــيخة فاطمــة الرياضيــة ،كمــا حصــل طــاب
جامعــة اإلمــارات علــى المركــز األول فــي مســابقة كــرة الطاولــة الفرديــة التــي نظمهــا اتحــاد اإلمــارات الرياضــي لمؤسســات
التعليــم العالــي ،كمــا تــم الفــوز بالميداليــات الذهبيــة فــي مســابقة اإلمــارات للتايكوانــدو ،وبطــوالت الكويــت واإلمــارات
العربيــة المتحــدة المفتوحــة للمالكمــة فــي فئــة وزن  64كغــم.
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
البرامج الالصفية

Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

شــارك الطلبــة فــي األنشــطة اإلقليميــة والوطنيــة التــي شــملت المســابقة الثانيــة للخرســانة التــي تقيمهــا جمعيــة
المهندســين المدنييــن األمريكيــة  ،ASCEوكذلــك المســابقة التاســعة ليــوم الطالــب التــي يقيمهــا معهــد مهندســي
الكهربــاء واإلكترونكــس  ،IEEEوالمســابقة الطالبيــة الخامســة لهندســة الطاقــة المتجــددة ( ،)ESREC 2014والتجمــع
الهندســي الســادس ويــوم تعزيــز التمويــل واالقتصــاد ،وكذلــك األعمــال واالقتصــاد علــى اإلنترنــت ،ويــوم االقتصــاد
والماليــة ،وبالعلــوم نفكــر.

فكر العلوم

قامــت كليــة التربيــة ( )CEDUبدعــم برنامــج المتطوعيــن لخدمــة المجتمــع علــى اإلعاقــات الحســية واضطرابــات التواصــل مــن
خــال وحــدة التقييــم والعــاج ( )ARUوبالتعــاون مــع مؤسســة زايــد العليــا.
وشــارك أيضـ ًا مــا يقــرب مــن  400طالــب وطالبــة ،يمثلــون أكثــر مــن  85مدرســة فــي مســابقة الماراثــون الســابعة لتكنولوجيــا
المعلومــات ،التــي نظمتهــا كليــة تقنيــة المعلومــات بالتعــاون مــع مجلــس أبوظبــي للتعليــم ( )ADECوهيئــة تنظيــم
االتصــاالت ( ،)TRAمــع بــذل جهــد خــاص إلشــراك طلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المســابقة.

ماراثون تقنية المعلومات

وكجــزء مــن مبــادرة “أبشــر” ،أطلقــت وزارة شــؤون الرئاســة سلســلة مــن المحاضــرات والنــدوات وورش العمــل لتشــجيع
المواطنيــن علــى العمــل فــي القطــاع الخــاص ،كمــا رعــت الــوزارة زيــارة إلــى جنيــف لحضــور ورشــة عمــل حــول آليــات حقــوق
اإلنســان :التحديــات والفــرص المعاصــرة.
وهنالــك أنشــطة أخــرى للكليــة شــملت يــوم الجيولوجيــا ،رحلــة ميدانيــة لمينــاء خليفــة ،وفعاليــة الميــاه المســتدامة،
وغيرهــا مــن الكثيــر مــن األنشــطة.

2014
- 2013Framework
التقرير السنوي -
Annual
Report
- 2013 - 2014

22

اليوم الجيولوجي

شهد قسم شؤون الطلبة مشاركة حماسية كبيرة لألنشطة الالصفية في الجامعة كما هو موضح في الجدول أدناه:

عدد المشاركين

النشاطات

عدد الفعاليات

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

نشاطات ثقافية وتراثية

4178

2569

6747

45

33

78

نشاطات الفنون والمسرح

21734

1839

23573

37

18

55

الجمعيات والنوادي الطالبية

34157

2849

37006

99

23

122

النشطات الرياضية والنادي الصحي

8459

3063

11522

107

53

160

األلعاب األولمبية

كأس الريادة
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
البرنامج الدولي لتبادل الطلبة والزيارات الخارجية

Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

التبــادل الطالبــي الدولــي فــي نمــو مضطــرد ،إذ فتحــت كليــة اإلدارة واالقتصــاد آفاقــ ًا جديــدة مــن خــال ابتعــاث طالبــة
إماراتيــة إلــى إســبانيا لعــام دراســي كامــل ،كمــا تضمــن برنامــج التبــادل الطالبــي والزيــارات فــي الخــارج كل مــن فرنســا
وألمانيــا وســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة وسويســرا ،وقــد زار وفــد طالبــي كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة لتعزيــز البرامــج
العلميــة لتبــادل الطلبــة وكذلــك تعزيــز إكســبو  2020فــي دبــي.

زيارة طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة إلى كوريا الجنوبية

زيارة طلبة جامعة االمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة.

زيارة طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة إلى جنيف

تدريب الطلبة
يلعــب تدريــب الطلبــة دور ًا جوهريـ ًا فــي تطويــر مهــارات الطلبــة قبــل التخــرج ،وكذلــك يســمح لهــم باالنتقــال بســهولة إلــى
ســوق العمــل ،إذ تشــير الدراســات أن أكثــر مــن  %65مــن الطلبــة اإلماراتييــن مــن كليــة اإلدارة واالقتصــاد حصلــوا علــى عــروض
عمــل مــن المؤسســات التــي تدربــوا فيهــا ،أمــا كليــة التربيــة لديهــا خبــرة ميدانيــة واســعة ،إذ يلتــزم الطلبــة المعلميــن
التدريــس لمــدة خمســة أيــام فــي األســبوع لمــدة فصــل دراســي كامــل.
كمــا تــم تكريــم طالــب مــن كليــة تقنيــة المعلومــات الســتكمال تدريبــه فــي سويســرا ،فــي حيــن ابتعــث طالبــ ًا آخــر مــن
كليــة الهندســة إلــى األردن ،وبنفــس االتجــاه أطلــق ديــوان ســمو ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
“برنامــج ســفراء اإلمــارات الشــباب” ،الــذي يعمــل علــى إعــداد وتطويــر الشــباب اإلماراتــي لتولــي أدوار مســتقبلية بــارزة
فــي القطاعــات األساســية ،كمــا يســاعد علــى تعزيــز الشــراكات الرئيســية ،وتعزيــز التفاعــل بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والصيــن وكوريــا الجنوبيــة وألمانيــا.
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نعم للتطوع
تــم إطــاق مبــادرة “نعــم للتطــوع” فــي العــام األكاديمــي  2014/2013فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كشــهادة
علــى أهميــة العمــل التطوعــي ومبــادئ الكــرم والتســامح فــي المجتمــع اإلماراتــي ،وباإلضافــة إلــى ذلــك نظــم طلبــة
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي “يــوم هديــة العيــد” فعاليــة لدعــم  40مــن األيتــام وأمهاتهــم.

يوم هدية العيد

نشاطات النادي
اســتضافت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ونــادي العيــن للشــطرنج بطولــة العالــم للشــباب لعــام  2013التــي جذبــت أكبــر
عــدد مــن المشــاركين فــي تاريــخ البطولــة ،والتــي تقــام للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وهــي إحــدى أكبــر
المســابقات الرياضيــة التــي تقــام فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

بطولة العالم في الشطرنج للشباب

واحتفــاالً باليــوم الوطنــي  ،42وتــم تنظيــم “مســيرة االتحــاد” احتفــاالً باليــوم الوطنــي  ،42كمــا تــم تنظيــم “يــوم المــرأة
للتوعيــة بالســرطان” ،فــي حيــن قــام مجموعــة مــن الطلبــة بتعلــم التحكيــم الناجــح لرياضــة تنــس الطاولــة ،كمــا شــارك
مجموعــة طلبــة فــي ســباق الجــري (تحــدي جبــل حفيــت).
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Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

اليوم الوطني 42

وشــملت األنشــطة األخــرى؛ دورة فــي اإلســعافات األوليــة للطلبــة ،وزيــارة الطلبــة اليابانييــن للجامعــة ،والتــي نظمهــا
نــادي طلبــة ســاكورا اليابانيــة ،كمــا تــم االحتفــال بيــوم التــراث العالمــي تحــت شــعار “بلدنــا الجميــل”..

يوم التراث العالمي

زيارة الوفد الطالبي الياباني بجامعة اإلمارات
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الهدف اإلستراتيجي
الثاني :تطوير قدرات
البحث العلمي واالبتكار
في المجاالت ذات
األهمية الوطنية
واإلقليمية
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
تواصــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دعمهــا وتطويرهــا للنشــاط البحثــي ،باعتبارهــا مؤسســة وطنيــة لألبحــاث الرائــدة
Introduction
ـة and
summary
notes
of 2013/2014
and
pictures
ـة والدراســات
المرحلــة الجامعيـ
إشــراك طلبـ
وكذلــك
واإلقليميــة،
الوطنيــة
ـة فــي المجــاالت ذات األهميــة
المكثفــة ،خاصـ ً
العليــا فــي دفــع عجلــة هــذا البحــث ،وقــد تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى بنــاء القــدرات المؤسســية لتلبيــة االحتياجــات البحثيــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتحفيــز اإلنتاجيــة البحثيــة ،وزيــادة مشــاركة الطلبــة فــي الجهــود البحثيــة.

الفرص البحثية
أتيحــت فــرص بحثيــة عديــدة ألعضــاء هيئــة التدريــس المهتميــن
بالبحــوث خــال العــام األكاديمــي  ،2014/2013منهــا مقترحــات بحثيــة
داخليــة مشــتركة مــع جامعــة الســلطان قابــوس ،ومبــادرة ،SURE
ومســابقة منحــة البحــث بيــن المراكــز البحثيــة ،وكذلــك مســابقتي
 UPARوابتــداء المشــروع.
وقــد شــملت مؤسســات تمويــل ودعــم البحــوث الخارجيــة فــي
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كل مــن هيئــة أبوظبــي للرقابــة
الغذائيــة ،وبلديــة العيــن ،ووكالــة أبوظبــي للبيئــة ،وتكاتــف،
وأدنــوك ،وشــركة داســو للطيــران ،ومركــز علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء،
وصنــدوق تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والهيئــة الوطنيــة
للبحــث العلمــي ،ومؤسســة جليلــة للعلــوم الصحيــة ،وهيئــة الصحــة
(أبوظبــي) ،ومجمــع زايــد لألعشــاب والطــب التقليــدي ،ومؤسســة
تيــري فوكــس ،وهيئــة البيئــة (أبوظبــي).

عدد المنشورات وبراءات االختراع
في عام  ،2013نشر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمارات العربية المتحدة حوالي  1،114مقالة بحثية
وورقة مقدمة للمؤتمرات* :
المقاالت

904

الكتب  /الفصول

16

أوراق مقدمة للمؤتمرات

145

مراجعات

26

مواد متفرقة

23

*المصدر غوغل الباحث أعضاء هيئة  -تدريس جامعة االمارات العربية المتحدة
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وفي ما يلي مقاالت مفهرسة لجامعة اإلمارات العربية المتحدة لعام  2013نشرت من قبل :SCOPUS
المقاالت

441

األوراق المقدمة للمؤتمرات

143

المراجعات

26

المقاالت في الصحافة

23

فصول الكتب

13

المقاالت االفتتاحية

11

الرسائل

10

المالحظات

2

التصويب

2

الكتب

1

ونشر أعضاء الهيئة التدريسية بحوثهم في أكبر المجالت العلمية من  %25 - %1كما حددته مؤسسة  SCOPUSوهي:

2013

 1%أكبر المجالت
4

 5%أكبر المجالت
28

 5%أكبر المجالت
109

 25%أكبر المجالت
252

وفيمــا يتعلــق فــي بــراءات االختــراع ،فقــد تــم تقديــم  55طلبـ ًا الختراعــات مكشــوف عنهــا ،فيمــا تــم تقديــم  98طلــب بــراءات
اختــراع ضمــن نطــاق التشــريعات المختلفــة ،إذ قدمــت كليــة الهندســة  63بــراءة اختــراع ،وقدمــت كليــة الطــب والعلــوم
الصحيــة  ،16وقدمــت كليــة العلــوم  ،10وقدمــت كليــة األغذيــة والزراعــة  ،6فــي حيــن قدمــت كليــة تقنيــة المعلومــات .3
واعتبــار ًا مــن هــذا العــام ،تــم منحــت الجامعــة  20بــراءة اختــراع تــم إصدارهــا ،كمــا تــم النظــر فــي  26طلب ـ ًا لبــراءات اختــراع
لمعرفــة مــدى إمكانيــة تســويقها تجاريــاً.

المراكز البحثية
شــهد هــذا العــام إنشــاء مركــز جامعــة اإلمــارات للسياســة العامــة والقيــادة ،والــذي يعــزز الثــروة المعرفيــة فــي المجتمــع
بالتعــاون مــع مكتــب صاحــب الســمو رئيــس مجلــس الــوزراء ،ووزارة شــؤون الرئاســة وحكومــة أبوظبــي ،والمجلــس التنفيذي
إلمــارة أبوظبــي ،وكليــة لــي كــوان يــو للسياســة العامــة فــي ســنغافورة.
ويهــدف المركــز الوطنــي للميــاه إلــى تحســين وضــع المــوارد المائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمناطــق
المجــاورة ،وهــو مركــز لألبحــاث التطبيقيــة والتكنولوجيــة ،ويهتــم بالقضايــا ذات الصلــة بالميــاه فــي المناطــق القاحلــة
وشــبه القاحلــة علــى مســتوى دولــي ،مــع التركيــز أيضـ ًا علــى نوعيــة وجــودة وتكنولوجيــا الميــاه ،وإدارة المــوارد المائيــة
والنظــم اإليكولوجيــة.
ويســاهم مركــز بحــوث هندســة الطــرق والمواصــات وســامة المــرور فــي بحــوث جــودة خدمــات الحافــات ،والتشــريعات
االتحاديــة بشــأن مشــغلي الحافــات العامــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ،ويجــري المركــز أيض ـ ًا أبحاث ـ ًا فــي إدارة
الحــوادث ،ومراقبــة حركــة المــرور ،والعبــور االســتباقي  ،باإلضافــة إلــى كونــه المحكــم فــي جائــزة دبــي للنقــل المســتدام
وجائــزة البحــث العلمــي لهيئــة الطــرق والمواصــات .RTA
ولــدى مركــز زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للعلــوم الصحيــة مخصصــات ماليــة تصــل إلــى أكثــر مــن خمســة مالييــن درهــم لدعــم
 13مشــروع بحثــي فــي مجــال الصحــة والطــب ،بمــا فــي ذلــك أبحــاث الســرطان.
وقــد وافــق مجلــس جامعــة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى إنشــاء مركــز اإلمــارات لبحــوث والبيئــة الــذي تشــرف
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
عليــه كليــة الهندســة ،ويهتــم المركــز باألبحــاث التطبيقيــة والتكنولوجيــة لمعالجــة األولويــات البحثيــة فــي الدولــة فــي
ـيIntroduction .
الوطنـand
summary
ـىnotes
2013/2014علـof
ـركاءand
pictures
المســتوى
اإلســتراتيجين
مجالــي الطاقــة والبيئــة ،وللمركــز عــدد مــن الشـ
ويقــدم مركــز  eFORSلالستشــارات والبحــوث الممولــة عــدد كبيــر مــن المبــادرات يصــل عددهــا إلــى ( )23مبــادرة ،أربعــة منهــا
تــم تحويلهــا بنجــاح إلــى  12مشــروع ًا قيــد التنفيــذ ،بموازنــة تقديريــة إجماليــة تبلــغ  12108600درهــم ،فض ـاً دور المركــز
الرئيســي فــي تنظيــم مشــاركة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي القــادم آيدكــس
عــام .2015

لجنة األخالقيات
اســتعرضت لجنــة أخالقيــات البحــث العلمــي بجامعــة اإلمــارات العربية المتحدة ما مجموعه  34من المســوحات واالســتبيانات
وبروتوكــوالت البحــوث ،منهــا  22تــم الموافقــة عليهــا ،وواحــدة تمــت الموافقــة عليهــا مــع إضافــة التعليقــات ،وتــم رفــض
واحــدة ،مــع وجــود  10مــا زالــت قيــد الدراســة.

التعاون الدولي
يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة اإلدارة واالقتصــاد بالتعــاون حاليــ ًا مــع علمــاء دولييــن مــن مختلفــة الجامعــات
والمؤسســات ،بمــا فــي ذلــك جامعــة فوردهــام ،وجامعــة كونيكتيكــت ،وجامعــة ليلــي ،وجامعــة تورنتــو ،ومكتــب لنــدن
القتصاديــات الصحــة ،وجامعــة ويتواترســراند IPAG ،باريــس ،وجامعــة إديــث كــوان وغيرهــا.
ويشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة التربيــة فــي مجــال البحــوث مــع جامعــة فلوريــدا فــي مجــاالت االتصــاالت والتوحــد،
واختيــرت الكليــة كإحــدى الكليــات المســتهدفة لتمثيــل المؤسســات العربيــة والشــرق األوســط جنبـ ًا إلــى جنــب مــع جامعــة
زايــد فيمــا يرتبــط بحلــول التعلــم بواســطة األجهــزة عــن طريــق (تقنيــة األنظمــة) ،مثــل شــبكة مشــروع :قيمــة البحــوث بقيادة
جامعــة جافاكايــا  Javakylaفــي فنلنــدا.
أمــا الــدول األخــرى المشــاركة فــي هــذا المشــروع فهــي أســبانيا وشــيلي وســنغافورة ،وكوريــا الجنوبيــة ،وهونــغ كونــغ،
والهــدف منــه هــو تطويــر مبــادئ التصميــم والطــرق التعليميــة التكنولوجيــة وطــرق العولمــة والتدويــل والتعريــب
والتثقيــف فــي الحلــول التعليميــة.
وقــد تعــاون أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة مــع عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة
والخاصــة ،مثــل جامعــة نيويــورك ،ومؤسســة التنميــة األســرية ،ومركــز الدعــم االجتماعــي ،وإدارة شــرطة دبــي ،ووزارة
شــؤون الرئاســة ،ووزارة التربيــة والتعليــم ،وهيئــة الطــرق والمواصــات ،ووزارة النقــل ،وغيرهــا.
ونظمــت كليــة تقنيــة المعلومــات فــي الجامعــة ورشــة عمــل دوليــة فــي ينايــر الماضــي ،فــي إطــار مشــروع بحثــي مشــترك
بيــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجامعــة ويسكونســن ســتاوت وجامعــة دنفــر فــي الواليــات المتحــدة ،كمــا تتعــاون
كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة مــع معهــد الرعايــة الصحيــة عــن بعــد فــي اســكتلندا ،وكذلــك عقــدت كليــة القانــون المؤتمــر
الدولــي الســنوي  22حــول الجوانــب القانونيــة للتأميــن واالتجاهــات المعاصــرة لهــا.
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البحوث
منــح بــراءة اختــراع أمريكيــة لمبتكــرة نظــام مالحــة
المركبــات القائــم علــى اســتخدام القــدم:
حصلــت طالبــة إماراتيــة مــن كليــة الهندســة علــى بــراءة اختــراع مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة الختراعهــا نظامـ ًا جديــد ًا يســمح للســائق
التحكــم الكامــل فــي الســيارة دون أن يســتعين بالذراعيــن أو الجــزء
العلــوي مــن الجســم ،وذلــك عــن طريــق تثبيــت ثالثــة أذرع علــى أرضيــة
الســيارة كل ذراع يعمــل بشــكل مســتقل ،ويعتبــر هــذا اإلنجــاز األول
مــن نوعــه فــي العالــم.

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتســلم بــراءة
إختــراع طبيــة دوليــة:
ُمنحــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألول مــرة بــراءة اختــراع فــي
الواليــات المتحــدة وأوروبــا وهونــغ كونــغ وذلــك لتطويرهــا طريقــة
جديــدة لتشــخيص مــرض باركنســون واألمــراض المشــابهة ذات الصلــة،
وتقلــل هــذه الطريقــة مــن مخاطــر هــذا المــرض بصــورة كبيــرة عــن
طريــق التشــخيص المبكــر الــذي هــو مرحلــة مهمــة فــي أي عــاج.

استخدام تحلل نواة التمر إلنتاج المضادات الحيوية:
حصــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة األغذيــة والزراعــة وكليــة
العلــوم علــى بــراءة اختــراع أوروبيــة الكتشــافهم ،وتســتخدم
تكنولوجيــا هــذا االختــراع الفطريــات إلنتــاج مضــادات حيويــة طبيعيــة
لعــاج الحيوانــات عــن طريــق تحلــل نــواة التمــر.

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــوم بــإدارة أول
منصــة لقيــاس أثــر الــزالزل:
تســتخدم منصــة الــزالزل الجديــدة علــى نطــاق واســع للتحقــق مــن
قــدرات الهيــاكل لمقاومــة الــزالزل الحقيقيــة المماثلة لتلك المســجلة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتعتبر هــذه المنصة التي تبلغ
قيمتهــا  5مالييــن درهــم واحــد ًا مــن الوســائل الجديــدة المســتخدمة
فــي الجامعــات العالميــة الراقيــة.
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
البحوث الوطنية األخرى:

Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

تعتبــر كليــة القانــون رائــدة فــي ترســيم التحديــات التــي تواجههــا المؤسســات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ففــي
العــام الدراســي  ،2014/2013شــاركت الكليــة فــي مؤتمــر حقــوق العمــل للمــرأة ،ومســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم
للمحكمــة الصوريــة.
وأجــرت الكليــة الجامعيــة ،مــن خــال مركــز الكتابــة مشــروع ًا بحثي ـ ًا طولــي وكمــي حــول أثــر الــدروس التــي ينظمهــا مركــز
الكتابــة علــى الطلبــة ،وأظهــرت النتائــج أن الطلبــة الذيــن يحضــرون نشــاطات مركــز الكتابــة أحــرزوا تقدمــا بنســبة  21%علــى
أقرانهم الطلبة الذين لم يحضروا تلك النشاطات.
ويعمــل مركــز النخيــل بالتعــاون مــع جامعــة نيويــورك فــي أبوظبــي علــى مشــروع لتسلســل الجينــوم الخــاص بـــ  100مــن
أصنــاف نخيــل التمــر ،وقــد اســتضاف المركــز باحثيــن وطلبــة مــن جامعــة الجزائــر وجامعــة األنبــار فــي العــراق ،لتدريبهــم فــي
مجــال زراعــة أنســجة النخيــل.
ولــدى جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاليــا  743مشــروع بحــث جــارٍ ،حيــث تشــكل بحــوث كليــة الهندســة وكليــة الطــب
والعلــوم الصحيــة وكليــة العلــوم أكثــر مــن  %68مــن هــذا التعــاون البحثــي.
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الهدف اإلستراتيجي
الثالث :تحقيق التميز
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تواصــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســعيها نحــو تأكيــد االعتــراف بتميزهــا األكاديمــي علــى الصعيديــن المحلــي
Introduction
and
summary
of 2013/2014
picturesـطand
العلمــي ،وضمــان
ـي والبحــث
العالـ
notesالتعليــم
مؤسســات
الجامعــة مــع
والدولــي ،ويتــم ذلــك بالتــوازي مــع حرصهــا علــى ربـ
أن مخرجاتهــا تــوازي الجامعــات الرائــدة فــي العالــم.
ومــن أجــل التوســع المســتمر فــي هــذا المجــال ،تعمــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى ضمــان أن تكــون إجراءاتهــا
األكاديميــة ومخرجاتهــا تتطابــق مــع المعاييــر الدوليــة ،ألنــه يزيــد مــن مشــاركتها فــي مجتمــع التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ،ويســاعدها علــى جــذب الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس لزيــارة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

لجنة االعتماد األكاديمي واالعتماد المؤسسي
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي عــام  ،2013مســؤولية االعتمــاد المؤسســي الــدوري الــى لجنــة االعتمــاد
األكاديمــي لمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى دورهــا فــي منــح التراخيــص لمؤسســات القطــاع الخــاص
العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وفــي عــام  ،2013قدمــت الجامعــة دراســة ذاتيــة إلــى لجنــة االعتمــاد األكاديمــي التــي تركــز علــى المبــادئ الــواردة فــي
معاييــر لجنــة االعتمــاد األكاديمــي ،وأعقبــت الدراســة الذاتيــة زيــارة فريــق المراجعــة الخارجيــة الــذي قــدم تقريــر ًا حــدد فيــه
مواطــن التحســين والجــداول الزمنيــة للعمــل فــي الجامعــة ،وعليــه قــررت لجنــة االعتمــاد األكاديمــي أن جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة اســتوفت متطلبــات االعتمــاد ،وفــي مــارس عــام  ،2014تــم منــح الجامعــة االعتمــاد المؤسســي لمــدة
خمــس ســنوات.

اعتماد الجمعية الغربية للكليات والجامعات
تصبــو جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دومــ ًا نحــو تأكيــد مكانتهــا المؤسســية بيــن نظيراتهــا جامعــات العالــم ،ولــذا
قــرر مجلــس الجامعــة متابعــة االعتمــاد المؤسســي لــدى لجنــة االعتمــاد التابعــة للجمعيــة الغربيــة للكليــات والجامعــات
( ،)WASCويؤكــد هــذا القــرار رغبــة الجامعــة ضمــان تحقيقهــا المعاييــر الدوليــة وتقديــم الدعــم للطلبــة مــن خــال تعزيــز
فــرص االعتــراف بدرجاتهــا الممنوحــة وإمكانيــة انتقــال الدرجــات المعتمــدة.
وفــي فبرايــر  ،2013أرســلت الجامعــة التقديــم األولــي للنظــر فــي اعتمادهــا ،وقــد أجريــت ‘زيــارة التشــخيص” مــن قبــل فريــق
لجنــة االعتمــاد التابعــة للجمعيــة الغربيــة للكليــات والجامعــات  ،WASCوفــي يونيــو  2013تــم تقييــم اســتعداد الجامعــة
لتقديــم طلــب للحصــول علــى أهليــة االعتمــاد ،ووجــد الفريــق التشــخيصي أن جامعــة اإلمــارات مرشــح قــوي كــي ينظــر فــي
طلــب االعتمــاد مــن قبــل  ،WASCونتيجــة لذلــك ،قدمــت الجامعــة طلبهــا مــن أجــل التأهــل فــي مايــو .2014

تطوير المناهج الدراسية واالعتماد ومنح الشهادات
أنشــئ مكتــب البرامــج والمناهــج الدراســية فــي بدايــة العــام الدراســي  ،2013/2014وهــذا المكتــب مســؤول عــن البرامــج
الجامعيــة ومراجعــة المناهــج الدراســية وتجهيزهــا ،وضمــان الجودة األكاديميــة ،والمراجعة الدورية للبرامــج ،وتقييم نتائج
التعلــم وفق ـ ًا لسياســات وإجــراءات الجامعــة ،كمــا يشــرف المكتــب علــى إنشــاء برامــج أكاديميــة جديــدة ،وإدخــال تعديــات
علــى البرامــج األكاديميــة المعتمــدة ،والمراجعــة الخارجيــة الدوريــة للبرامــج األكاديميــة والتقييــم الداخلــي الــدوري لهــا.
وقــد تــم اســتحداث نظــام إدارة المناهــج علــى اإلنترنــت ،CurricUNET ،لتحســين البنيــة التحتيــة لضمــان الجــودة ،إذ يســهل
هــذا النظــام الموافقــة علــى مســتوى المؤسســات ورصــد المنهــج وصحــة البرنامــج الحاليــة ومخرجاتهــا التــي تســاعد علــى
تصميــم المناهــج الدراســية ،ونتائــج التعليــم وتعلــم الطلبــة فــي الــدورات الفرديــة التوجيهيــة.
وقــام مكتــب البرامــج والمناهــج أيض ـ ًا بتطويــر سياســة لتنظيــم المراجعــة الدوريــة للبرامــج “( )PPRفــي العــام الدراســي
 ،2014/2013كمــا بــدأ المكتــب عمليــة تقييــم وجــود مــدى مالءمــة األهــداف ومخرجــات التعلــم لــكل برنامــج علــى حــدة،
والتأكــد مــن أن األهــداف ومخرجــات التعلــم تتماشــى مــع مهمــة ورؤيــة الكليــة.
كمــا تــم تمديــد االعتمــاد األكاديمــي لكليــة اإلدارة واالقتصــاد مــن قبــل ( AACSBجمعيــة الكليــات المتقدمــة فــي إدارة
األعمــال) فــي كل مــن قطاعــي إدارة األعمــال والمحاســبة ،وشــمل االعتمــاد جميــع برامــج البكالوريــوس والماجســتير التــي
تقدمهــا الكليــة ،ودرجــة الماجســتير الجديــدة فــي المحاســبة المهنيــة ،وكذلــك برنامــج الدكتــوراه فــي إدارة األعمــال.
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إن هــذا االعتمــاد  AACSBقــد حصلــت عليــه أقــل مــن خمســة فــي المئــة مــن برامــج اإلدارة فــي العالــم ،ومــع ذلــك فهنــاك
 182فقــط مــن هــذه المؤسســات لديهــا االعتمــاد اإلضافــي المتخصــص لبرامــج المحاســبة ،وكليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي
الجامعــة هــي واحــدة مــن  10كليــات فقــط خــارج الواليــات المتحــدة تحصــل علــى هــذا االعتمــاد المــزدوج ،وقــد نالــت جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرتبــة  101-150فــي المحاســبة والماليــة فــي تصنيــف الجامعــات العالمــي  QSعــام ،2014
ويضــم هــذا التصنيــف نخبــة مــن جامعــات العالــم ألفضــل  200جامعــة.

هيئة االعتماد األكاديمي

أمــا فــي كليــة األغذيــة والزراعــة ،فقــد حصــل قســم األعمــال الزراعيــة وزراعــة المناطــق الجافــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن
قبــل المعهــد الزراعــي فــي كنــدا ( ،)AICفــي حيــن حصــل قســم علــوم األغذيــة االعتمــاد مــن معهــد تقنيــي األغذيــة (،)IFT
فــي مدينــة شــيكاغو ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وقــد بــدأت كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة عمليــة الحصــول علــى
االعتمــاد مــن األكاديميــة األمريكيــة للتعليــم الحــر.
وأدى طلبــة كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة اختبــار الترخيــص  ،USMLEوتــم تعديــل االمتحانــات المتكاملــة النهائيــة لتطابــق
االمتحانــات النهائيــة للكليــات الطبيــة فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة ،وفــي نفــس الوقــت تســعى كليــة الطــب
والعلــوم الصحيــة للحصــول علــى االعتمــاد مــن االتحــاد العالمــي للتعليــم الطبــي ( ،)WFMEوتحتــل كليــة الهندســة حالي ـ ًا
المرتبــة  322فــي الهندســة والتكنولوجيــا وفقـ ًا لتصنيــف منظمــة المعاييــر الدوليــة ( )QSفئــة الكليــات.
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
أعضاء هيئة التدريس  /جوائز الكلية

Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

حصلــت الدكتــورة بدريــة الجنيبــي مــن كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة علــى جائــزة خليفــة التربويــة لفئــة (أســتاذ
جامعــي متميــز فــي مجــال التعليــم العالــي فــي دولــة اإلمــارات والعالــم العربــي).
حصلــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى جائــزة تقديــر مــن قبــل بنــك أبوظبــي اإلســامي تقديــر ًا لمســاهمتها فــي
تطويــر الصناعــة الماليــة اإلســامية ،مــن قبــل قســم االقتصــاد والماليــة بكليــة اإلدارة واالقتصــاد.
نالــت اثنتــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس همــا الدكتــورة فاطمــة الجســمي  -أســتاذ مشــارك فــي كليــة الطــب والعلــوم
الصحيــة  -والدكتــورة نعيمــة إبراهيــم الدرمكــي  -أســتاذ مســاعد فــي قســم الهندســة الكيميائيــة والبتروليــة  -زمالــة
لمســاهمتهما فــي مجــال العلــوم ،حيــث حصلتــا علــى الجوائــز الســنوية لجائــزة لوريــال اليونســكو ،وهــي زمالــة علــى
النطــاق العربــي للمــرأة فــي العلــوم”.
تــم اختيــار الدكتــور أحمــد علــي مــراد  -نائــب عميــد كليــة العلــوم فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  -بوصفــه عضــو ًا
فــي أكاديميــة الشــباب األلمانيــة العربيــة للعلــوم والعلــوم اإلنســانية ( :)AGYAويعتبــر أول إماراتــي ينــال عضويــة هــذه
األكاديميــة المرموقــة.
اختيــر األســتاذ عمــرو الديــب  -القائــم بأعمــال عميــد كليــة الهندســة  -مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة للمهندســين المدنييــن
 ASCEالمراجــع المتميــز لعــام  2013لمجلــة المــواد فــي الهندســة المدنيــة.
تلقى قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري جائزة تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية (مستوى .)MENA
تــم اختيــار معهــد الصحــة العامــة فــي كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOباعتبــاره
المركــز المشــارك فــي الصحــة المهنيــة ،وهــو المركــز الوحيــد لهــذا المهمــة فــي الشــرق األوســط ،وهــو بهــذا ينضــم إلــى
مركــز جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التغذيــة كثانــي المراكــز المشــاركة مــع منظمــة الصحــة العالميــة.

كلية الدراسات العليا
فــي ظــل التركيــز علــى الــدور البحثــي لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،عقــدت كليــة الدراســات العليــا ورش عمــل لطلبــة
الدكتــوراه الجــدد حــول كتابــة األطروحــة واســتخدام البيانــات واألدوات اإلحصائيــة واالستشــهادات ومهــارات البحــوث
واالســتفادة مــن مصــار المكتبــة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك عقــدت فعاليــة (البــاب المفتــوح) للدراســات العليــا ،وتــم إجــراء دورات
إرشــادية لسياســات وإجــراءات الدراســات العليــا الجديــدة.

اليوم المفتوح للدراسات العليا

إن مجلــس الدراســات العليــا مســؤول أيضـ ًا عــن المراجعــة الناجحــة لبرامــج الدراســات العليــا ،الــذي ســيتم تنفيــذه فــي العــام
الدراســي الجديد.
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المجموعة األولى من خريجي الدكتوراه
تخــرج أول طالبيــن مــن برنامــج الدكتــوراه فــي خريــف  ،2014/2013ويوجــد حاليــ ًا  96طالــب وطالبــة مــن طلبــة الدكتــوراه
ينتمــون إلــى  7كليــات فــي الجامعــة ،ومنهــم  40طالبــ ًا وطالبــة إماراتييــن.

مجمع اتحاد المكتبات
انضمــت مكتبــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى مجمــع اتحــاد إفــادة  ،eFADوهــو اتحــاد المكتبــات األكاديميــة
والبحثيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والــذي يتيــح للمكتبــات األكاديميــة والبحثيــة إيجــاد بيئــة معرفيــة غنيــة
متنوعــة تدعــم التعليــم والتعلــم ،وتســهل البحــث مــن خــال تشــارك المــوارد والخبــرات والبرامــج.

تكنولوجيا التعليم
أعــد مركــز التميــز فــي التعليــم والتعلــم ( )CETLفــي الجامعــة برنامجيــن ألعضــاء هيئــة التدريــس همــا شــهادة  CETLللريــادة
فــي تكنولوجيــا التعليــم ،وشــهادة CETLلخبــراء سلســلة تقنيــة مــاك ،ويهــدف هــذان البرنامجــان إلــى تزويــد أعضــاء هيئــة
التدريــس بالمهــارات الالزمــة لمســاعدة زمالئهــم فــي األقســام العلميــة علــى اســتخدام مــواد التعلــم عبــر اإلنترنــت.
وإضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قــام المركــز بدعــم وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس فــي (آي تيونــز يــو) ،وكذلــك تطويــر المــواد
وتأليــف إيبــووك  ،ibookكمــا يحافــظ المركــز علــى اســتمرار دورات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال (آي تيونــز
يــو) ،التــي أصبحــت عنصــر ًا تســويقي ًا مهمـ ًا للجامعــة مــع تحقيــق أكثــر مــن  540،000تنزيـاً مــن جميــع أنحــاء العالــم منــذ مايــو
.2013
وقــد أقامــت كليــة تقنيــة المعلومــات ورشــة عمــل حــول كيفيــة االســتفادة بشــكل أفضــل مــن مختبــر التعلــم التفاعلــي فــي
تدريــس الفصــل الدراســي :تحويــل الفصــول الدراســية إلــى أماكــن للتعلــم بالمحادثــة.
وقــد نظــم مركــز  CELTبالتعــاون مــع وحــدة البرنامــج التأسيســي ،مؤتمــر التعلــم التفاعلــي الدولــي ،والــذي اســتمر لمــدة
يوميــن وبحضــور أكثــر مــن  400مشــارك ،حيــث ُقدمــت العــروض مــن قبــل متحدثيــن رئيســيين مــن ألمانيــا وتركيــا والواليــات
المتحــدة األمريكيــة واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الذيــن شــاركوا باألفــكار والبحــوث والتجــارب ،وقــدم ســتة عشــر مدرسـ ًا مــن
البرنامــج التأسيســي عروضـ ًا حــول مواضيــع مرتبطــة بالظواهــر العمليــة والتطبيقــات المتداولــة مــع البحــوث القائمــة علــى
لفصــول الدراســية حــول فعاليــة اعتمــاد التطبيقــات طــرق ومنهجيــات تدريــس جديــدة.

نجاح الطلبة
تقــدم الكليــة الجامعيــة ،مــن خــال برنامــج نجــاح الطلبــة األكاديمــي ،SASPالمســاعدة الالزمــة للطلبــة الذيــن يحتاجــون دعمـ ًا
يناســب احتياجاتهــم وينمــي نقــاط الضعــف لديهــم مــن خــال خطــة تنفيذيــة وتقاريــر متابعــة ،بالتنســيق مــع األســاتذة
المشــرفين ،كمــا يتــم مســاعدة الطلبــة الذيــن يطمحــون إلــى تطويــر مهــارات الكتابــة والتحــدث والتواصــل وتقديــم العــروض
وغيرهــا مــن المهــارات العلميــة.
ويقــوم فريــق  iTeamالتابــع لبرنامــج نجــاح الطلبــة األكاديمــي بتقديــم مســاعدة تقنيــة للطلبــة ،األمــر الــذي يســهم فــي
تعزيــز التعلــم التفاعلــي باســتخدام األجهــزة اللوحيــة واألجهــزة النقالــة ،فض ـاً عــن تقديــم المســاعدة الفرديــة وتنظيــم
ورش العمــل للطلبــة وموظفــي الجامعــة ،وتصميــم وتأليــف آي بــوك  iBooksلمســاقات الجامعــة المختلفــة وفقـ ًا لطلبــات
األقســام العلميــة ،فعلــى ســبيل المثــال فــي العــام الدراســي  2013/2014أعــد فريــق  iTeamكتــاب الفكــر اإلســامي
إيبــووك وكتــاب الغــذاء والتغذيــة إيبــووك.

شهادة اآليزو ISO 9001
ـال مــن جــودة المنتــج؛ حصلــت وحــدة دراســات وبحــوث تنميــة النخيــل والتمــور
تأكيــد ًا علــى ضمــان الحصــول علــى مســتوى عـ ٍ
فــي الجامعــة علــى شــهادة اآليــزو  ،ISO 9001-2008نظيــر إجــراءات العمــل وتنظيــم المختبــرات الجديــدة ،جنب ـ ًا إلــى جنــب
مــع تطبيــق تقنيــة (الصغريــة) لبصمــات النباتــات فــي مراحــل مختلفــة ،مــن حيــث البروتوكــول الوراثــي لمطابقــة النباتــات
التــي تــم إنتاجهــا.
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واصلــت جامعــة اإلمــارات فــي العــام الدراســي  2014/2013تعاملهــا مــع المجتمــع تعزيــز ًا لمكانتهــا الوطنيــة وســمعتها
الدوليــة ،لضمــان النقــل الفعــال للمعرفــة والمهــارات الالزمــة لشــركائها والمجتمــع ،ولتحقيــق هــذا الهــدف عملــت الجامعــة
علــى تحســين تواصلهــا اإلســتراتيجي ،فعــززت دورهــا البــارز فــي جميــع اإلمــارات.

المؤتمرات والفعاليات
ُعقــد مؤتمــر اإلمــارات الدولــي األول “للتعلــم المتحــرك” بالتنســيق مــع مركــز التميــز فــي التعليــم والتعلــم  ،CETLجاذب ـ ًا
العديــد مــن المشــاركين مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،فــي حيــن عقــدت كليــة الهندســة المؤتمــر الدولــي الثانــي “لهندســة
الجيوفيزيــاء” ،بالتعــاون مــع كليــة العلــوم ،كمــا ُعقــد المؤتمــر الدولــي الثالــث “للطاقــة المتجــددة :التوليــد واالســتخدام”.
وشــاركت كليــة القانــون مجــدد ًا فــي العديــد مــن مســابقات المحكمــة الصوريــة فــي المملكــة المتحــدة والنمســا ودبــي،
بمــا فــي ذلــك مســابقة المحاكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي هولنــدا ،فــي
حيــن اســتضافت كليــة اإلدارة واالقتصــاد المؤتمــر الدولــي “لتمويــل التنميــة
وإعــادة تشــكيل العولمــة :اإلنتــاج والماليــة والعالقــات الدوليــة بعــد األزمــة
الماليــة العالميــة”.
واســتضافت كليــة التربيــة “المؤتمــر الســنوي الخامــس للرياضيــات والعلــوم
وتكنولوجيــا التعليــم” ،و”الملتقــى الســنوي الســادس للغــات” ،فــي حيــن
عقــدت كليــة األغذيــة والزراعــة ورشــة عمــل تدريبيــة إقليميــة حــول “معاييــر
منظمــة الصحــة العالميــة لنمــو األطفــال” ،كمــا عقــدت كليــة العلــوم
اإلنســانية واالجتماعيــة “المؤتمــر الدولــي األول فــي علــم النفــس الرياضي
واإلدراك المتجســد”.

وألجــل تعزيــز مكانــة الجامعــة الوطنيــة وســمعتها الدوليــة؛ نظمــت كليــة تقنيــة المعلومــات “المؤتمــر الدولــي الســنوي
حــول االبتــكارات فــي مجــال تقنيــة المعلومــات” ،ونظمــت أيض ـ ًا ورشــة عمــل
حــول تطويــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة مــن خــال المســابقة الســابعة
لماراثــون تقنيــة المعلومــات.
ونظمــت كليــة الهندســة مســابقة “مســتقبل الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة” ،ومســابقة “القائــد” الثانيــة ،والتــي شــارك فيهــا 180
طالب ـ ًا وطالبــة مــن المــدارس الثانويــة ،وكذلــك المســابقة الخامســة لطلبــة
الهندســة للطاقــة المتجــددة ،والتــي شــهدت مشــاركة  145مــن طلبــة
الهندســة مــن مختلــف الجامعــات مــن جميــع أنحــاء الدولــة.

المسابقة الطالبية الهندسية الخامسة في الطاقة المتجددة

2014
- 2013
التقرير -السنوي -
Annual
Report
Framework
2013 - 2014

1

39
Message from the Vice Chancellor and the Provost
وأجــرت كليــة القانــون مجموعــة متنوعــة مــن النــدوات للمجتمــع والتــي شــملت :القانــون الدولي اإلنســاني وحقــوق العمل
Introduction and summary notes
ـى of
2013/2014
and
اإلنترنت.
لألطفــال علـ
picturesـي
للمــرأة ،واالعتــدال فــي اإلســام ،واالســتغالل الجنسـ
وتضمنــت المؤتمــرات التعليميــة للبرنامــج التأسيســي الــدورات األســبوعية المهنيــة المســتمرة ،وإنعقــاد مؤتمريــن مــن
المؤتمــرات الرئيســية :مؤتمــر تبنــي التعلــم التفاعلــي ،وعــروض التعلــم للقــرن الحــادي والعشــرين.
واســتضافت الجامعــة المؤتمــر الســنوي الثامــن لمنطقــة الخليــج لمهنيــي شــؤون الطلبــة ،تحــت شــعار “القيــادة والتعليــم
والمشــاركة” ،مــن أجــل تطويــر دور شــؤون الطلبــة فــي التعليــم العالــي.

مؤتمر ناسبا

االتفاقيات ومذكرات التفاهم
وقعــت كليــة العلــوم اتفاقيتيــن مــع جامعــة دريســدن وجامعــة ويســترن بإنجلتــرا فــي بريســتول ،ووقعــت كليــة اإلدارة
واالقتصــاد مذكــرة تفاهــم مــع أكاديميــة اتصاالت ،والتي اشــتملت على ماجســتير في إدارة األعمــال لموظفي األكاديمية،
إضافــة إلــى بعــض الشــراكات األخــرى التــي ُوقعــت مــع الجامعــة خــال العــام الدراســي الماضــي ،مثــل مؤسســة خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية ،ومؤسســة كواكوارالــي ســيموندس . )Quacquarelli Symonds) QS

التواصل مع المجتمع
تتمتــع جامعــة اإلمــارات بمكانــة متميــزة لتعزيــز الثــروة المعرفيــة فــي المجتمــع ،باعتبارهــا الجامعــة الوطنيــة األولــى
فــي الدولــة ،إذ تقــدم كليــة اإلدارة واالقتصــاد خدمــة االستشــارات اإلحصائيــة ،والتدريــب اإلحصائــي للعديــد مــن المنظمــات
الحكوميــة ،تأكيــد ًا علــى مســاهمتها اإليجابيــة فــي تطويــر الصناعــة الماليــة اإلســامية ،باإلضافــة إلــى افتتــاح مركــز القيادة
الصناعيــة لتقديــم برنامــج الماجســتير فــي إدارة األعمــال المصمــم لموظفــي شــركة تــوازن.
وتقــدم كليــة التربيــة العديــد مــن األنشــطة المجتمعيــة ،مــن خــال ورش عمــل حــول التقييــم والتقديــر ،والتدخــل المبكــر،
والتعليــم المميــز ،وإعــادة التأهيــل المهنــي ،وقيــاس “بوركــس” للتصنيــف الســلوكي ،وذلــك باســتخدام التكنولوجيــا
المســاعدة فــي تعليــم طلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتعليــم الطلبــة ذوي اإلعاقــات العقليــة وضعــف الســمع ،فضـاً عن
تقديــم دورات تدريبيــة لمعالجــي مشــكالت النطــق ،وتنفيــذ نمــوذج “رينزولــي” فــي تشــخيص الموهوبيــن والمتفوقيــن.
كمــا زار طلبــة كليــة التربيــة األطفــال المصابيــن بالســرطان فــي قســم أمــراض الــدم واألورام فــي مستشــفى تــوام،
وتضمنــت الزيــارة قــراءة القصــص لألطفــال ،فــي محاولــة لنقــل أجــواء معــرض كتــاب (العيــن تقــرأ) لألطفــال.

وكان هنــاك تعــاون مــع كل مــن ســينما أبوظبــي ،ووزارة الثقافــة والســياحة،
ومؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم مع كلية العلوم اإلنســانية واالجتماعية،
حيــث شــاركوا جميعــ ًا فــي إدارة ملتقــى الوعــي السياســي الثانــي ،وذلــك
بالتعــاون مــع وزارة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي ،كمــا تعاونــت
كليــة تقنيــة المعلومــات مــع موسســة ســاب للتدريــب ( )KSAPفاســتضافت
برنامــج مــوارد التدريــب لتزويــد الطلبــة بشــهادات حلــول لألعمــال الرســمية،
والســماح لهــم باستكشــاف المســارات الوظيفيــة المختلفــة ،والفــرص المتاحــة
فــي نظــام  SAPاإليكولوجــي.
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وافتتحــت جامعــة اإلمــارات وبالتعــاون مــع بلديــة العيــن ،وأدنــوك ونائــل لإلنشــاءات والبنــاء أول حديقــة جيولوجيــة مــن
نوعهــا فــي الدولــة ،والتــي تقــع فــي حديقــة الجاهلــي فــي العيــن ،حيــث تعــرض الخصائــص الجيولوجيــة لدولــة اإلمــارات
مبــرزة التنــوع الطبيعــي والجغرافــي فــي الدولــة.

الحديقة الجيولوجية

كمــا عقــدت نــدوة “ايربــاص” مــع مؤسســة اإلمــارات للتعليــم والتقنيــة المتقدمــة لطلبــة الهندســة ،وجــرت مناقشــات
بالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامــة ،وشــركة أدنــوك ،ومؤسســة اتصــاالت ،وهيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي وشــركة
شــلومبيرجر المختصــة فــي المجــال النفطــي.
أمــا وحــدة دراســات وبحــوث تنميــة النخيــل والتمــر ،فقــد قامــت بدعــم مزارعيــن النخيــل مــن خــال توفيــر  10،000نخلــة خــال
مهرجــان ليــوا للرطــب ،وكمــا قدمــت المشــورة الفنيــة إلــى المؤسســات الوطنيــة وشــبه الوطنيــة حــول إنتــاج النخيــل،
والعمــل علــى توفيهــا للمزارعيــن ،خصوصـ ًا فــي المناطــق الريفيــة ،عــن طريــق توزيــع أشــجار النخيــل المدعومــة للمزارعيــن
فــي مختلــف أنحــاء اإلمــارات.

إنشاء العيادة القانونية
أنشــأت كليــة القانــون عيــادة قانونيــة تمثــل برنامجــ ًا فعــاالً لتدريــب الطلبــة ،وتزويدهــم بفــرص مهمــة الستكشــاف
خاصــة فيمــا يتعلــق بالكتابــة
مســتقبلهم الوظيفــي ،والنظــر إلــى األبعــاد اإلســتراتيجية واألخالقيــة لمهنــة المحامــاة،
ً
القانونيــة والتفــاوض وحــل المشــاكل ،األمــر الــذي جعــل العيــادة القانونيــة تمثــل مركــز ًا مهمـ ًا لخدمــة المجتمــع ،إذ تقــدم
االستشــارات القانونيــة المجانيــة لمجتمــع اإلمــارات.

خدمات الخريجين
ـة عبــر اســتخدام
يمثــل التواصــل الفعــال مــع الخريجيــن عنصــر ًا مهمـ ًا مــن أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة فــي الجامعــة ،خاصـ ً
البريــد اإللكترونــي الجامعــي ،إذ بإمــكان أكثــر مــن  14000مــن الخريجيــن التواصــل بســهولة مــع الجامعــة ،ويتبادلــون معهــا
الرســائل ،عــاوة علــى ذلــك حضــر أكثــر مــن  1200خريــج وخريجــة أنشــطة متنوعــة لفعاليــات الجامعــة خــال العــام األكاديمــي
المنصرم.
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دعمــ ًا لألنشــطة األساســية للتعليــم والبحــوث ،تواصــل جامعــة اإلمــارات ضمــان توفيــر الخدمــات المؤسســية والماليــة
والبنيــة التحتيــة لتقديــم أفضــل خدمــة ودعــم الزم ،األمــر الــذي انعكــس بوضــوح خــال العــام الدراســي  2013/2014علــى
فعاليــة وكفــاءة إدارة المــوارد الماليــة والمشــتريات ،وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال المــوارد البشــرية ،وتطويــر
الخطــط اإلســتراتيجية ونتائــج األداء ،وتوفيــر خدمــات تقنيــة المعلومــات الحديثــة ،وتنفيــذ أفضــل الممارســات فــي مجــال
القيــادة ،وكل ذلــك يدعمــه التواصــل الداخلــي والخارجــي الفعــال.

التحول التكنولوجي
تقــع مســؤولية الربــط لجامعــة اإلمــارات علــى عاتــق خدمــات تقنيــة المعلومــات ( ،)UITSفكانــت اإلنجــازات خــال العــام
الدراســي  2014/2013كمــا يلــي:
قامــت خدمــات تقنيــة المعلومــات برفــع كفــاءة الشــبكة اإللكترونيــة ،والبنيــة التحتيــة األساســية لتلبيــة توقعــات مجتمــع
الجامعــة ،وذلــك بهــدف الوصــول الفــوري إلــى مــوارد المكتبــة اإللكترونيــة ،وشــبكات األبحــاث ،ومنصــات التعلــم التعاونــي،
ورفــع مســتواها فــي الشــبكة الالســلكية ،وتعــود وفــرة االتصــال العالــي علــى اإلنترنــت وموثوقيتــه وموازنــة التحميــل؛
إلــى أن الشــبكة يجــري ربطهــا وخدمتهــا بمعــدل ( 1غيغابايــت) علــى الشــبكة الوطنيــة للبحــوث العنكبوتيــة – إنترنــت ،2
واالتصــال بمعــدل ( 2غيغابايــت) علــى المنتجــات األساســية فــي اإلنترنــت مــن خــال شــركتي (اتصــاالت ودو).
تــم تحديــث حلــول التعليــم اإللكترونــي لتشــمل :ســبورات المناقشــات ،وتحريــر محتــوى ســهل االســتخدام يتيــح إنشــاء
مــواد دراســية مفيــدة ،ويمكــن االحتفــاظ بهــا ،كمــا يســمح بمشــاركة الطلبــة ،ويســتطيع أعضــاء التدريــس مــن خاللــه متابعــة
ـة أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم أكثــر لرفــع تحصيلهــم العلمــي.
مســتوى الطلبــة ،خاصـ ً

تطبيقات جامعة اإلمارات العربية المتحدة للهاتف المتحرك
تســمح حلــول التطبيــق المتحــرك ألفــراد مجتمــع الجامعــة بالبقــاء علــى اتصــال مــع النظــم والخدمــات أينمــا كانــوا ،إذ
يمكنهــم الوصــول إلــى المصــادر بســهولة ،وذلــك باســتخدام األجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة ،وهــي متوفــرة فــي
جميــع المنصــات الرئيســية (آي أو أس ،أندرويــد ،وبــاك بيــري ،وكذلــك وينــدوز) ،وتأتــي هــذه المبــادرة تماشــي ًا مــع رؤيــة
الحكومــة الذكيــة لدولــة اإلمــارات.

بوابة الموقع اإللكتروني نقطة التواصل (شيربوينت) لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
فــي أحــدث مبــادرة رئيســية نحــو توفيــر أحــدث الخدمات المتقدمة للموظفيــن والطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ تم اســتبدال
البوابــة القديمــة (مايكروســوفت) إلــى بوابــة جديــدة تســمى نقطــة التواصــل ( شــيربوينت) ،تتمتــع بقــدرات متقدمــة فــي
إدارة المحتــوى الشــامل ،والبحــث عــن المشــاريع ،والعمليــات التجاريــة المشــتركة ،وتســهيل تبــادل المعلومــات.

تعزيز كفاءة الموقع اإللكتروني لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
تمــت إعــادة تصميــم موقــع الجامعــة وشــبكته بالكامــل ،كــي يتمكــن مــن مواجهــة التحديــات الجديــدة التــي تواجــه التعليــم
ّ
العالــي وفقـ ًا للمعاييــر والتوقعــات الدوليــة ،وكان التركيــز الرئيســي لهــذا الموقــع الجديــد؛ تجربــة المســتخدم ،وســهولة
االســتخدام ،والمالحــة ،والمحتــوى المناســب لــزوار الموقــع ،كمــا تــم نقــل جميــع البيانــات الداخليــة للجامعــة علــى شــبكة
اإلنترنــت مــن خــال بوابــة الجامعــة ،وللمــرة األولــى ســيكون الموقــع متاحــ ًا باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة علــى شــبكة
اإلنترنــت.

نظام حساب الطعام والتموين للطلبة
تتمــة عمليــة توزيــع وجبــات الطعــام ،وتســجيل المعامــات فــي موقــع مركــزي ،وإعــداد
هــو نظــام منزلــي يقــوم علــى ّ
التقاريــر التــي تتيــح لقســم الخدمــات الغذائيــة إدارة ومراقبــة عمليــة توزيــع وجبــات الطعــام للطلبــة فــي مقاصــف الجامعة،
إضافــة إلــى تقييــم الخدمــات الحاليــة ،وتقديــم توقعــات أكثــر دقــة عــن التكاليــف ،والعمــل علــى تقديــم خدمــات أفضــل
للطلبــة مســتقبالً.
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ُتم ّكــن هــذه الخدمــة انتقــال الطلبــة بيــن الكليــات وهــم فــي منازلهــم ،مــع توفيــر كبيــر فــي التكاليــف ،فيســتطيع الطــاب
تحديــد ثالثــة خيــارات للتحويــل وتحميــل الوثائــق المطلوبــة مــع طلــب التحويــل .كمــا يمكنهــم التحقــق مــن وضــع ســير الطلــب،
وتقــدم الخدمــة معلومــات مفصلــة إلــى إدارة التســجيل ووحــدة اإلشــراف فــي الكليــة التخــاذ القــرار حــول طلــب التحويــل.

تقديم طلب المساعدات المالية على اإلنترنت
تتمــة عمليــة طلــب المســاعدات الماليــة
تســاعد عمليــة تقديــم طلــب المســاعدات الماليــة علــى اإلنترنــت مــن المنــزل ،علــى ّ
وتقليــص الوقــت الــذي تســتغرقه عمليــة النظــر فــي طلبــات الطلبــة ،كمــا تتيــح لهــم التقديــم للحصــول علــى المســاعدة
الماليــة ،وتحميــل جميــع الوثائــق المطلوبــة ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة متابعــة الطلــب علــى شــبكة اإلنترنــت ،ويتــم مراجعــة
الطلبــات بشــأن معاييــر االســتحقاق تلقائيـ ًا مثــل وثائــق الرهــن والفواتيــر ،وبالتالــي يتلقــى الطلبــة المســتحقون الدفعــات
الشــهرية التــي تــودع مباشــرة فــي حســاباتهم البنكيــة.

طلبات الطلبة بتغيير التخصص عن طريق اإلنترنت
هــذا النظــام الجديــد ُيم ّكــن للطلبــة تقديمــه مــن المنــزل ،فيتيــح لهــم تقديــم طلــب تغييــر التخصصــات /أو التخصــص الثانــوي
عبــر اإلنترنــت أو عبــر الهواتــف الذكيــة ،ومتابعــة ســيره ،كمــا يتيــح للجامعــة اســتخدام البيانــات ،ومعاييــر االســتحقاق التــي
أدخلــت فــي النظــام ،والــذي يقــوم تلقائيـ ًا بتحديــث ســجل الطالــب فــي الســجل (البانــر).

تسجيل الطلبة في التأمين الصحي بواسطة اإلنترنت:
تتمــة عمليــة التأميــن الصحــي للطبــة ،بمــا فــي ذلــك طلــب
يســاعد هــذا النظــام الــذي يمكــن تقديمــه مــن المنــزل علــى ّ
البطاقــات الصحيــة الجديــدة ،وتحميــل الوثائــق ذات الصلــة ،وتجديــد بطاقــات التأميــن الصحــي ،وتصحيــح المعلومــات،
واســتبدال البطاقــات المفقــودة أو التالفــة.

مراجعة السياسات:
لضمــان الكفــاءة العمليــة ،يقــوم قطــاع األميــن العــام فــي الجامعــة بمراجعــة شــاملة لسياســات األعمــال (الماليــة،
والمشــتريات ،والمــوارد البشــرية) ،والتــي شــملتها التغييــرات الالزمــة لتحســين األداء وتحقيــق التميــز فــي تقديــم
الخدمــات ،كمــا جــرى اســتعراض وصياغــة سياســات إدارة المخاطــر والنقــل وإدارة المرافــق والصحــة والســامة.
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التحسين المستمر لألعمال:
فعــاالً فــي العــام الدراســي  ، 2014/2013مــن حيــث تنفيــذ نظــام النقــل لتعقــب
لعــب قطــاع األميــن العــام فــي الجامعــة دور ًا ّ
المركبــات وإدارة أســطول الحافــات وتوفيــر قطــع الغيــار الالزمــة ،األمــر الــذي ســاعد الطلبــة فــي حجــز مقاعدهــم فــي
الحافــات ،كمــا تــم تحســين سياســات وإجــراءات النثريــة النقديــة ،والعمــل اإلضافــي ،والســفر ،وأنظمــة الدفــع للطلبــة
الذيــن يعملــون بــدوام جزئــي ،فضـاً عــن تحســين الكفــاءة فيمــا يخــص خدمــة الرســائل إلــى مــن يهمــه األمــر ،وإدخــال ســكن
الموظفيــن والمدرســين علــى خدمــة الســجل (البانــر) إلصــدار عقــود الســكن وأوامــر الشــراء ،وتحميــل البيانــات التابعــة،
وعمليــة المشــتريات اإللكترونيــة ،وتحديــث األنظمــة الرئيســية المرتبطــة باعتمــاد الوثائــق اإللكترونيــة.
تــم شــراء حافــات وســيارات جديــدة ،وتــم تزويــد قســم المطبوعــات بــإدارة الخدمــات بأحــدث المعــدات واألجهــزة وبرامــج
الطباعــة الالزمــة ،وعــاوة علــى ذلــك؛ زار وفــد مــن قطــاع شــؤون الطلبــة والتســجيل بلديــة العيــن لالطــاع علــى التجربــة
المتميــزة لخدمــة المتعامليــن ،والتعــرف علــى آليــات التواصــل مــع الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن ،وأنظمــة البلديــة للتعامل
مــع الشــكاوى والمقترحــات.

برنامج التوطين:
تمــت الموافقــة علــى إســتراتيجية التوطيــن فــي الجامعــة مــن قبــل اإلدارة العليــا للجامعــة ،وإبالغهــا إلــى العمــداء
والمــدراء فــي وقــت مبكــر مــن العــام الدراســي  ،2014/2013وقــد حــددت اإلســتراتيجية مناصــب الموظفيــن المســتهدفين
فــي كافــة الوحــدات التنظيميــة ،وقامــت إدارة المــوارد البشــرية بالعمــل مــع فــرق التوظيــف ،لضمــان أن إســتراتيجيات آليــات
اإلحــال الوظيفــي يتــم تنفيذهــا وفق ـ ًا لألهــداف المحــددة.
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Message from the Vice Chancellor and the Provost
البيان المالي

Introduction and summary notes of 2013/2014 and pictures

اإليرادات والمصروفات بيان لنهاية العام 2013
الميزانية العمومية لنهاية العام 2013
بيان اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في
2013/12/31

الموقف المالي كما في 2013/12/31
الممتلكات

المبلغ بالدرهم

اإليرادات

المبلغ بالدرهم

( )1النقد:

496,011,887.21

( )1غير مقيدة – اتحادية:

1,514,238,756.52

( )2حسابات المديونية:

53,925,646.65

( )2تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها:

202,634,207.02

( )3حسابات المقبوضات  -وزارة
المالية:

121,699,414.03

( )3التخصيصات:

115,494,669.51

مجموع الموجودات

671,636,947.89

مجموع اإليرادات

المطلوبات

1,832,367,633.05

النفقات

( )4حسابات دائنة (المجهزون):

30,020,336.77

إتحادية غير مقيدة

( )5التزامات مستحقة الدفع:

342,734,362.57

تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها

85,454,478.66

( )6المطلوبات المتداولة
األخرى :

71,565,996.81

التخصيصات

18,765,048.87

مجموع المطلوبات

مجموع النفقات

444,320,696.15

1,500,831,853.78

1,605,051,381.31

إنهاء رصيد الصندوق
(اإليرادات ،النفقات)

إنهاء رصيد الصندوق
مجموع المطلوبات ورصيد
الصندوق

227,316,251.74
671,636,947.89

اتحادية غير مقيدة:

13,406,902.74

تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها:

117,179,728.36

التخصيصات:

96,729,620.64

إجمالي رصيد إنهاء
( )4الصندوق(اإليرادات،
النفقات

227,316,251.74

المالحظات:
1

التمويل الحكومي  +إيرادات أخرى.

1

الحسابات المصرفية العمومية كما في .2013/12/31

2

التمويل المقيد (المنح والتبرعات).

2

تشمل ديون الموردين وذمم الطلبة  +ذمم مدينة أخرى.

3

المخصصات والبحوث الممولة داخلي ًا (المخصصة من الصندوق غير
المقيد).

3

العجز المتراكم من السنوات السابقة.

4

الفائض  /العجز.

 4المبالغ المستحقة للموردين والمقاولين.

5

االلتزامات التي تم ترحيلها من السنوات السابقة.

 6الرواتب المستحقة ،والمحتجزات والودائع وغيرها.
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