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رسالة الرئيس األعلى للجامعة
تســعى جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021مــن خــال تشــجيع ودعــم التميــز واإلبــداع واالبتــكار
فــي المجــاالت جميعهــا ،وكذلــك مــن خــال توفيــر البيئــة المناســبة لخلــق األفــكار واالبتــكارات فــي تلــك المجــاالت ،باإلضافــة
إلــى تطويــر نظــام تعليمــي ذي جــودة عاليــة ،يلبــي احتياجــات ســوق العمــل ويســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي
البــاد ،مــن خــال خطتهــا اإلســتراتيجية التــي تهــدف إلــى بنــاء القــدرات فــي مجــال البحــوث واالبتــكارات فــي المجــاالت ذات
األولويــة محليـ ًـا وإقليميـ ًـا.
وتلتــزم جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتنفيــذ التوجهــات اإلســتراتيجية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال تطويــر
برامجهــا األكاديميــة واألنشــطة البحثيــة ،والتركيــز علــى اإلبــداع واالبتــكار؛ لتعكــس رؤيــة الجامعــة كونهــا جامعــة رائــدة فــي
ّ
والتعلــم.
مجــاالت البحــث والتعليــم
وهــذا يتماشــى مــع أهدافهــا اإلســتراتيجية فــي إعــداد خريجيــن ليكونــوا قــادة المســتقبل ،وتطويــر قــدرات البحــث العلمــي
التميــز وفقــا لمعاييــر االعتمــاد األكاديمــي والمؤسســي،
واالبتــكار فــي المجــاالت ذات األولويــة محليـ ًـا وإقليميـ ًـا ،وتحقيــق
ّ

وتعزيــز دور الجامعــة فــي نقــل المعرفــة والمهــارات الالزمــة لخدمــة المجتمــع ،وضمــان تقديــم الخدمــات اإلداريــة جميعهــا
وفقـ ًـا لمعاييــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية.
وأود أن أؤكــد أن الجامعــة تدعــم الجهــود المبذولــة لتطويــر اآلفــاق الفكريــة واإلبداعيــة للطــاب جميعهــم فــي مختلــف
ّ

المجــاالت واألنشــطة .ونحــن ملتزمــون بنجــاح الطــاب مــن خــال توفيــر كل ما يلزمهم مــن المعدات التعليميــة والتكنولوجية،

المســتمر لحيــاة الطــاب والخدمــات المقدمــة لهــم؛ لتكــون الحافــز وحجــر األســاس فــي شــحذ
باإلضافــة إلــى التحســين
ّ
شــخصية الطالــب.

حمدان بن مبارك آل نهيان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
الرؤية (بيان )2015/2016
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كلمة مدير الجامعة
تضطلــع جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور إســتراتيجي فــي تطويــر وتعزيــز البــاد مــن خــال مواءمــة خطــة عملهــا
وخطتهــا اإلســتراتيجية مــع اإلســتراتيجيات واألولويــات الوطنيــة.
ومــن أجــل أن تصبــح جامعــة القــرن الحــادي والعشــرين ،تعملجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،باالنســجام مــع الخطــة
اإلســتراتيجية لإلمــارات العربيــة المتحــدة ،علــى تطويــر البحــوث وبرامجهــا األكاديميــة ،وجعــل اإلبــداع واالبتــكار عنصريــن
رئيســيين فــي برامجهــا جميعهــا.
ً
ـا باإلنجــازات فــي مجــال االبتــكارات واألبحـ ًـاث المتميــزة.
وكان العــام الدراســي  2014/2015عامـ ًـا اسـ
ـتثنائيا للجامعــة ،حافـ ً
وقــد أولــت الجامعــة اهتمامــا خاصــا للبحــوث والدراســات العليــا ،نظــرا ألهميــة البحــث العلمــي فــي تطويــر البــاد والتغلــب
علــى التحديــات ،خصوصــا فــي المجــاالت اإلســتراتيجية ،مثــل مــوارد الميــاه والطاقــة والصحــة وعلــوم الفضــاء.
وتعتبــر الجامعــة أن التعليــم ذا الجــودة العاليــة هــو مســألة إســتراتيجية ،فهــي تعتمــد معاييــر االعتمــاد األكاديمــي الدوليــة
كونهــا واحــدة مــن أهدافهــا اإلســتراتيجية الرئيســية .وقــد حصلــت العديــد مــن كلياتهــا علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن الهيئــات
المرموقــة والعالميــة المتخصصــة .ومــن أجــل ضمــان انســجام أنظمــة العمــل الداخليــة مــع المعاييــر الدوليــة فــي تنفيــذ
ً
واحــدا مــن
األنشــطة والعمليــات المؤسســية ،تســعى الجامعــة للحصــول علــى االعتمــاد المؤسســي الدولــي ،باعتبــاره
المشــاريع اإلســتراتيجية الراميــة إلــى تحقيــق ضمــان الجــودة والتميــز.
وقــد أدى التــزام شــركاء الجامعــة إلــى توقيــع العديــد مــن مذكــرات التفاهــم ،واالتفاقيــات ،والمشــاريع التــي تدعــم البحــث
والتعلــم ،وتعــزز دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع .وألن الجامعــة تــدرك أهميــة وجــود الخدمــات اإلداريــة الفعالــة ،قامــت
باالســتثمار فــي تطويــر المــوارد البشــرية مــن خــال تقديــم برامــج تدريبيــة للموظفيــن ،وكذلــك تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
لتســهيل جمــع البيانــات واســترجاعها.
ويعــرض التقريــر الســنوي للجامعــة إنجازاتهــا خــال العــام الدراســي  2014/2015فــي ضــوء خطتهــا اإلســتراتيجية .ويتضمــن
ً
ً
حققتــه مــن إنجــازات خــال تلــك الســنة،
ورســوما بيانيــة .وتفتخــر الجامعــة بمــا ّ
صــورا وصفيــة وإحصــاءات
التقريــر أيضــا
وتــدرك الحاجــة إلــى العمــل بجــد مــن أجــل أن تكــون منــارة ومركــزا ثقافيــا ،والحفــاظ علــى مبادئهــا ،والمســاهمة فــي االنتقــال
إلــى آفــاق جديــدة.

الدكتور علي راشد النعيمي
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دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدينة العين
تأســس اتحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي  2ديســمبر  ،1971مكونـ ًـا مــن إمــارات أبوظبــي ودبــي والشــارقة وأم
القيويــن والفجيــرة وعجمــان ورأس الخيمــة.
ويعــود االزدهــار والوئــام والتنميــة الحديثــة التــي تميــز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الدورالكبيــر الــذي لعبــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان (طيــب اللــه ثــراه) ،قبــل تشــكيل االتحــاد وخــال قرابــة الـــ  33ســنة التــي تلــت ذلــك ،حتــى وفاتــه
فــي نوفمبــر  ،2004والــذي ســار عليــه خيــر خلــف لخيــر ســلف ،بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة (حفظــه اللــه) وإخوانــه أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد ،حــكام اإلمــارات الســبع.
تمثــل مدينــة العيــن مركـ ً
ـزا 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 العربيــة المتحــدة،
ـاذا بـ ً
لكونهــا مكانـ ًـا رحبـ ًـا ،ومـ ً
ـاردا 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  150كيلومتـ ً
ـرا 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 ًـا يرحــب بالزائريــن
القادميــن مــن المــدن الســاحلية.
وتتســم المدينــة بطبيعــة جبليــة تحيــط بهــا األرض الواســعة مــن كل جانــب ،إذ يبلــغ ارتفــاع جبــل حفيــت  1340متـ ً
ـرا ،وهــو جبــل
يتمتــع بشــعبية كبيــرة لزيــارة الينابيــع المعدنيــة فــي أســفله ،كمــا يســتمتع الزائــرون بقيــادة الســيارات إلــى قمــة الجبــل عنــد
غــروب الشــمس .ومــن أماكــن الجــذب األخــرى واحــة العيــن التــي تقــع فــي وســط المدينــة ،وكذلــك الواحــات األخــرى المنتشــرة
ـا بـ ً
ـا عــن وجــود قلعــة الجاهلــي ،وســوق اإلبــل،
ـاردا رغــم حــرارة الصيــف ،فضـ ً
فــي أنحــاء المنطقــة ،والتــي تمنــح المدينــة عليـ ً
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.
قبــل ثــاث ســنوات ،انضمــت مدينــة العيــن إلــى قائمــة اليونيســكو للتــراث العالمــي ،لتراثهــا الثقافــي الغنــي المتمثــل
بمقابــر حفيــت التــي بنيــت علــى شــكل القبــب ،مــع وجــود نظــام الــري باألفــاج ،مــا 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 مقصـ ً
ـياحيا تتوفــر فيــه فنــادق راقيــة ،وفيهــا أيضـ ًـا منتجــع الغولــف،
ـدا سـ
والعديــد مــن مراكــز التســوق والمطاعــم ،وحديقــة الحيــاة البريــة ،وحديقــة المغامــرات المائيــة ،واســتاد هــزاع بــن زايــد لكــرة
القــدم ،الــذي افتتــح مؤخــرا.
وتمثــل “خطــة العيــن  ”2030إطــارا للهيــكل العمرانــي الــذي صممتــه دائــرة أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي ،كــي يســاعد مدينــة
العيــن فــي تقييــم الوضــع وتحديــد كيفيــة 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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عن 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 العربيــة المتحــدة هــي مؤسســة تهتــم بالبحــث العلمــي ،إذ تقــدم
ـوال بحثيــة لدعــم مختلــف المجــاالت اإلســتراتيجية للدولــة ،مــع التزامهــا المتواصــل بتعزيــز شــراكاتها العالميــة مــع مختلــف المؤسســات
حلـ ً
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 بالتدريــس 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 فرصـ ًـا شــاملة
للدراســة والتوظيــف لحوالــي  14ألــف طالــب وطالبــة ،كمــا أن جامعــة اإلمــارات تطــرح  52برنامجــا لدرجــة البكالوريــوس ،و 37برنامجــا لدرجــة
ـا عــن طرحهــا برنامجــا للدكتــوراه فــي الطــب ،وبرنامــج الدكتــوراه فــي الصيدلــة ،وبرنامــج الدكتــوراه فــي إدارة األعمــال.
الماجســتير ،فضـ ً

إدارة الجامعة
ـؤوال عــن إدارتهــا ،كمــا أنــه المســؤول عــن االتجــاه العــام للتخطيــط والتطويــر األكاديمي والمؤسســي ،والعالقات
يعتبــر مديــر الجامعــة مسـ ً
الدوليــة ،وتكنولوجيــا المعلومــات ،ووســائل اإلعالم واالتصاالت.
ولمديــر الجامعــة أربعــة نــواب ،هــم :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.
ــدرس فيهــا أعضــاء هيئــة
أمــا العمــداء ،فهــم رؤســاء الكليــات األكاديميــة ،التــي تشــتمل علــى مجموعــة مــن التخصصــات العلميــةُ ،ي ّ
التدريــس مســتويات البكالوريــوس والدراســات العليــا ،ويقومــون بإجــراء البحــوث العلميــة .ويشــار إلــى أن الكليــات تقــدم منحــا دراســية
فــي مجــاالت التخصــص المختلفــة.

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 ،لــذا تنــاط بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مهمــة بحثيــة راســخة فــي هــذه
المجــاالت االســتراتيجية.
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الحياة الطالبية:

يضفــي وجــود الطلبــة المواطنيــن مــع أقرانهــم مــن الطلبــة الذيــن يمثلــون  59دولــة فــي العالــم ،طابعـ ًـا مميـ ً
ـزا علــى الحيــاة الجامعيــة
فــي الحــرم الجامعــي ،ويســتمتع  50%مــن الطلبــة الذيــن يعيشــون فــي الحــرم الجامعــي بمجموعــة كاملــة مــن األنشــطة واألحــداث
المنظمــة داخــل الحــرم الجامعــي ،األمــر الــذي يضيــف قيمــة تعليميــة فريــدة للبرنامــج 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  60636خريجــا ،فــي بنــاء مجتمعاتهــم ،إذ إن الكثيــر منهــم يتبــوأون
مناصــب قياديــة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة الخليــج العربــي ومختلــف دول العالــم ،حيــث تلتــزم جامعــة
اإلمــارات بتحقيــق أهــداف التنميــة البشــرية والقيــم الثقافيــة التــي عبــر عنهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان (طيــب اللــه ثــراه) عنــد
تأســيس الجامعــة عــام  1976باعتبارهــا الجامعــة الوطنيــة األولــى.

العاملون في الجامعة:
ـا مناســبا بوظيفــة معيــد ،ويقــوم بمتابعــة تقدمهــم
لــدى جامعــة اإلمــارات برنامــج يقــوم بتعييــن المواطنيــن اإلماراتييــن المؤهليــن تأهيـ ً
خــال دراســاتهم العليــا خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويقــوم أيضــا بدمجهــم فــي مجتمــع جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
كمعيديــن ،خــال إقامتهــم وخــال المنحــة الدراســية ،وكأعضــاء هيئــة تدريســية عنــد اســتكمال دراســتهم.
مــن خــال هــذا البرنامــج ،تفخــر الجامعــة بــأن لديهــا  152عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس اإلماراتييــن .وهــذا الرقــم يمثــل مــا نســبته 16٪
مــن مجمــوع أعضــاء هيئــة التدريــس .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يشــغل المواطنــون اإلماراتيــون أكثــر مــن  65٪مــن الوظائــف فــي الجامعــة.
وقــد تــم تعييــن أربعــة عشــر موظفــا مــن المواطنيــن اإلماراتييــن مــن خــال برنامــج المعيديــن ( )TAللعــام الدراســي  ،2015 - 2014وقــد
تــم ابتعاثهــم إلــى الخــارج لمتابعــة الدراســات العليــا.

مجموعة واسعة من برامج درجة البكالوريوس:
تــدرك جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســؤوليتها المجتمعيــة نحــو تعزيــز الثــروة المعرفيــة وســهولة الوصــول إلــى المصــادر التعليميــة،
لــذا يوجــد أكثــر مــن  630مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،و 91مدربـ ًـا ،و  234محاضـ ً
ـرا ،يعملــون علــى إضفــاء جــودة فريــدة فــي مســتويات
التعليــم لــكل التخصصــات فــي المرحلــة الجامعيــة األولــى ،ويقدمــون فرصـ ًـا أكاديميــة ال مثيــل لهــا للطلبــة.
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الدرجات الجامعية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة:
بكالوريــوس العلــوم في:علــوم الرياضيــات؛ الفيزيــاء؛ الكيميــاء؛ الكيميــاء الحيويــة؛ وعلــوم الحيــاة ،مــع التخصــص
فــي :البيولوجيــا الخلويــة والجزيئيــة ،علــوم الحيــاة اإليكولوجيــة والبيئيــة ،وعلــوم الحيــاة العامــة والجيولوجيــا ،مــع

كلية
العلوم

التخصــص فــي :جيولوجيــا البتــرول ،والجيولوجيــا التطبيقيــة.
ماجســتير فــي :الكيميــاء؛ الرياضيــات؛ العلــوم الفيزيائيــة؛ البيولوجيــا الجزيئيــة والتكنولوجيــا الحيويــة ،والعلــوم
البيئيــة.
ودكتوراه.
بكالوريــوس العلــوم فــي  :الهندســة المعماريــة؛ الهندســة المدنيــة؛ الهندســة الكيميائيــة؛ الهندســة الكهربائيــة؛
الهندســة الميكانيكيــة؛ هندســة االتصــاالت وهندســة البتــرول.

كلية
الهندسة

ماجســتير فــي :الهندســة المعماريــة ،الهندســة الكهربائيــة؛ الهندســة الميكانيكيــة؛ الهندســة المدنيــة؛ مــوارد
الميــاه؛ علــوم وهندســة المــواد ،علــوم األرض البتروليــة ،هندســة البتــرول ،والهندســة الكيميائيــة.
ماجستير في اإلدارة الهندسية.
دكتوراه.

كلية
القانون

بكالوريوس القانون
ماجستير القانون الخاص والقانون العام وقانون التجارة الدولية.

بكالوريوس في :المحاسبة؛ االقتصاد؛ المالية والمصرفية؛ اإلحصاءات ،ونظم المعلومات اإلدارية.

كلية
اإلدارة
واالقتصاد

بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال :تســويق؛ إدارة سلســلة التوريــد والخدمــات اللوجســتية؛ ريــادة األعمــال ،وتنمية
الموارد البشــرية واإلدارة.
ماجستير في إدارة األعمال ،والمحاسبة المهنية.
الدكتوراه المهنية :دكتوراه في إدارة األعمال.
بكالوريــوس فــي :الجغرافيــا ،االتصــال الجماهيــري؛ اللغــة العربيــة وآدابهــا ،األدب اإلنجليــزي؛ اللغويــات ،التاريــخ؛

كلية
العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

اللغويــات التطبيقيــة ()TESOL؛ العلــوم السياســية؛ علــم النفــس؛ علــم االجتمــاع؛ دراســات الترجمــة؛ القيــادة
والمجتمــع ،الدراســات الســياحية ،الفلســفة ،و بكالوريــوس فــي الخدمــة االجتماعيــة.
ماجستير في :االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ،وعلم النفس العيادي.
ماجستير في :الخدمة االجتماعية ،الحوكمة والسياسة العامة.
ودكتوراه.
بكالوريــوس التربيــة فــي :التربيــة الفنيــة ،التعليــم اإلعــدادي والثانــوي ،التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة،
التعليــم االبتدائــي ،مــع التخصــص فــي :الدراســات اإلســامية ،واللغــة العربيــة ،والرياضيــات ،والعلــوم،

التربية

والدراســات االجتماعيــة ،والتربيــة الوطنيــة ،اللغــة اإلنجليزيــة ،التعليــم الخــاص ،مــع التخصــص فــي :اإلعاقــات
البســيطة والمتوســطة ،ورعايــة األطفــال الموهوبيــن.
ماجستير التربية في :التعليم الخاص؛ القيادة التربوية ،والمناهج وطرق التدريس.
ودكتوراه.
التقرير السنوي
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بكالوريــوس العلــوم فــي :الصناعــات الزراعيــة ،علــم التغذيــة ،البســتنة ،مصائــد األســماك البحريــة وعلــم

األغذية
والزراعة

الحيــوان ،علــوم التغذيــة؛ علــوم األغذيــة ،والطــب البيطــري.
ماجستير في العلوم في :علم البساتين ،وعلوم األغذية.
ماجستير في إدارة األعمال الزراعية.
ودكتوراه.

بكالوريــوس العلــوم فــي :تكنولوجيــا المعلومــات ،مــع التخصــص فــي :تصميــم نظــم الحاســوب  ،األنظمــة

تقنية
المعلومات

الذكيــة ،التجــارة اإللكترونيــة؛ أمــن المعلومــات؛ نظــم المشــاريع ،الشــبكات ،وتطويــر البرمجيــات.
ماجســتير فــي العلــوم فــي :األعمــال اإللكترونيــة ،أمــن المعلومــات؛ هندســة الشــبكات؛ هندســة البرمجيــات؛
تكنولوجيــا المعلومــات ،وإدارة تكنولوجيــا المعلومــات.
ودكتوراه.

بكالوريوس :العلوم الطبية ،ودكتوراه في الطب.
ماجســتير فــي العلــوم الطبيــة :األدويــة والســموم ،وعلــم األحيــاء الدقيقــة ،وعلــم المناعــة ،والكيميــاء الحيويــة

الطب والعلوم
الصحية

والبيولوجيــا الجزيئيــة.
ماجستير في الصحة العامة.
دكتوراه في الصيدلة
ودكتوراه.
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ  -ﻟﻌﺎم 2015

ﻃﻼب اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس  -ﻟﻌﺎم 2015
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أبرز األحداث في السنة األكاديمية 2015 - 2014
سبتمبر 2014

أغسطس 2014
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ترحــب بـــ  41عضوا

1

خلوة الخطة االستراتيجية (.)2017-2021

جديــدا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،و 3453مــن

تدريــب طالبيــن مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

الطــاب الجــدد.

مــع المنظمــة األوروبيــة لألبحــاث النوويــة.

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تطلــق برنامــج

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تفتتــح مركــزا جديــدا

الســنة التأسيســية الجديــد.

لخدمــة العمــاء.

سبتمبر 2014

1

2

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتقــدم أكثــر مــن 40
مركــزا فــي تصنيــف الجامعــات العالميــة “كيــو إس”.
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تطلــق أول عيــادة مجانيــة
لالستشــارات القانونيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

2

منحت جامعة اإلمارات العربية المتحدة اعتماد .WSCUC
3

أكتوبر 2014
إدارة تقنيــة المعلومــات فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تحصــل علــى شــهادة “آيــزو”(.)ISO

3

حمــدان بــن محمــد يطلــق تطبيــق جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة الذكــي فــي افتتــاح معــرض جيتكــس .2014

4

عــازف البيانــو الفرنســي “ليــدي ســولومون” يقــوم بــأداء
عــزف منفــرد فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
5

5

4

نوفمبر 2014
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تنظــم المؤتمــر
الدولــي العاشــر لالبتــكارات فــي مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات.

6

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحصــل علــى بــراءة
اختــراع أوروبيــة لمضــاد حيــوي طبيعــي يســتخدم
نــواة التمــر فــي عــاج البكتيريــا فــي الحيوانــات.

7
6

7

ديسمبر 2014
جامعة اإلمارات العربية المتحدة تصادق على مخرجات التعلم المؤسسي (.)ILO
جامعــة اإلمــارت العربيــة المتحــدة تســتضيف منتــدى البحــوث الثامــن ،وتســتعرض البحــوث المتميــزة
لطلبــة الجامعــات.
الطــاب اإلماراتيــون مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يشــاركون فــي مؤتمــر علــم األعصــاب
الــذي عقــد فــي واشــنطن.
جامعة اإلمارات تستقبل وفدا طالبيا من مركز أكسفورد للبرامج الصيفية.

8

16
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يناير 2015

فبراير 2015

9

طــاب الهندســة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة

عــاج جديــد لخطــوط االبتســامة فــي الوجــه،

المتحــدة يســاهمون فــي تطويــر أســاليب مبتكــرة

والــذي تــم اكتشــافه مــن قبــل باحثيــن مــن

للطاقــة المســتدامة عــن طريــق تقديــم  73مشــروعا

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ذكيــا.

10

9

مارس 2015

10

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــدم
ترخيصــا

لمجموعــة

الهاملــي

الدوليــة،

الثتنيــن مــن بــراءات االختــراع األمريكيــة،
مــن أجــل إعــادة تدويــر الكربــون عــن طريــق
تكنولوجيــا النانــو.

11

11

مارس 2015
جامعــة اإلمــارات تســتقبل وفــدا قانونيــا مــن إنجلتــرا ،يضــم قضــاة
وأكاديمييــن ومحاميــن.

12

طــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يفــوزون ببطولــة كــرة
13

12

5

4

15

14

القــدم فــي دوري االتحــاد الرياضــي لمؤسســات التعليــم العالي.

13

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســتضيف األســتاذ اإليطالــي
الدكتــور المتخصــص فــي علــم األعصــاب «فيتوريــو جاليســي».

14

طــاب تقنيــة المعلومــات فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
يطــورون تطبيقــا لألمــن يعمــل بنظــام “أندرويــد”.

15

إبريل 2015
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــوم
بأبحــاث حــول جغرافيــا دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،التــي نشــرتها مجلــة “جغرافيــو
العالــم العربــي” فــي كنــدا.

16

16

17

إبريل 2015

مايو 2015

أســتاذان مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يحصــان علــى جائــزة خليفــة

جامعة اإلمارات العربية المتحدة تشيد بأعضاء هيئة التدريس ،لتميزهم

التربويــة ( ،)2014-2015إشــادة بالتميــز األكاديمــي لديهمــا:
 األســتاذ إيهــاب عبيــدات ،مــن كليــة العلــوم ،حصــل علــى جائــزة خليفــةللتميــز البحثــي.
 -الدكتــور منجــد مرقــة ،مــن كليــة الهندســة ،حصــل علــى جائــزة خليفــة للتميــز

في مجال البحوث.

17

طالب جامعة اإلمارات العربية المتحدة يفوزون بثالث جوائز في مسابقة
“مكتوم بن محمد آل مكتوم” للمحاكمة الصورية.

فــي التدريــس.
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أبرز األحداث في السنة األكاديمية 2015 - 2014
يونيو 2015
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تفتتــح المؤتمــر
الســنوي الـــ  60للمجلــس الدولــي للمشــاريع الصغيــرة
( )2015فــي دبــي.

19

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحــرز المركــز الســادس
فــي تصنيــف “كيــو إس” للجامعــات فــي المنطقــة
العربيــة لعــام .2015

20

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تصــدر العــدد الثانــي
مــن المجلــة العلميــة الدوليــة للجغرافييــن العــرب.
21

20

يوليو 2015
مركــز التعليــم المســتمر فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
يصبــح مركــزا معتمــدا الختبــار “األيلتــس” .IELTS

21

 50طالبــة مبتعثــة يدرســن القيــادة والحــوار بيــن الثقافــات فــي
أســكتلندا.2015 .
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فــي العــام الدراســي  ،2015 - 2014تــم التركيــز علــى إعــداد الطــاب لمســيرة مهنيــة إنتاجيــة ،وجعــل خريجــي جامعــة اإلمــارات مطلوبيــن
مــن قبــل أربــاب العمــل فــي حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والقطــاع الخــاص والقطاعــات غيــر الربحيــة .وقــد ركــزت الجامعــة
بشــكل خــاص علــى تطويــر وتشــجيع االبتــكار فــي التعليــم والتعلــم ،وخلــق ثقافــة الطمــوح واإلنجــاز عنــد الطلبــة ،بالتــوازي مــع زيــادة
أعدادهــم حســب التخصصــات الدراســية التــي يختارونهــا.
قبول الطالب
يتوافــر العديــد مــن الفــرص التــي تتيــح للطــاب المتوقــع التحاقهــم بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحديــد مســارهم الدراســي فــي
الجامعــة .ومــن خــال الفعاليــات التــي تنظمهــا الجامعــة فــي المــدارس الثانويــة ،واليــوم المفتــوح ،والزيــارات الميدانيــة ،والمعــارض
المهنيــة ،والتعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة ،يتمكــن الطــاب مــن الحصــول علــى معلومــات حــول المنــح الدراســية وغيرهــا مــن الفــرص
فــي مجــاالت دراســتهم.

اليوم المفتوح
اســتقبل قســم زراعــة األراضــي القاحلــة عــدة زيــارات مــن مــدارس مختلفــة فــي مدينــة العيــن ،حيــث زار طلبــة مــن المرحلتيــن االبتدائيــة
والثانويــة وحــدة أكوابونيكــس ومزرعــة الفوعــة التجريبيــة ،مــا أتــاح لهــم الفرصــة للتعــرف علــى االتجاهــات الجديــدة فــي الزراعــة والبســتنة
وثقافــة المناظــر الطبيعيــة ،فضــا عــن أهميــة قطــاع الزراعــة فــي توفيــر األمــن الغذائــي لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وحدة أكوابونيكس ومزرعة الفوعة التجريبية
اســتقبلت كليــة األغذيــة والزراعــة وفــودا مــن مختلــف المؤسســات واإلدارات الوطنيــة التــي تقــدم المنــح الدراســية ،مثــل جهــاز أبوظبــي
للرقابــة الغذائيــة ،وبلديــة أبوظبــي ،وبلديــة دبــي ،وحديقــة حيــوان العيــن وغيرهــا.
نظمت كلية العلوم فعالية “يوم العلوم  ”2015لنشر العلوم لطالب المدارس الثانوية ،وتحفيز االهتمام ببرامج العلوم.
التقرير السنوي
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يوم العلوم 2015
البرامج التأسيسية
ـدال مــن
المزيــد مــن طــاب المــدارس الثانويــة يلبــون معاييــر القبــول فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال تحســن اإلعــداد بـ ً
الدراســة التأسيســية فــي الجامعــة ،فقــد شــهدت معــدالت اإلعفــاء لخريــف عــام  2014زيــادة بنســبة  50%فــي اللغــة اإلنجليزيــة (مــن
 23فــي المائــة إلــى  33فــي المائــة) ،وزيــادة بنســبة  70%فــي الرياضيــات (مــن  29فــي المائــة إلــى  51فــي المائــة) ،أمــا اللغــة العربيــة
التأسيســية التــي كان عــدد قليــل جـ ً
ـدا مــن الطــاب الجــدد يحصلــون علــى إعفــاء منهــا ،فقــد شــهدت نســبة إعفــاء بلغــت .26%
للطلبــة ( )SASPزاويــة بحــث لتيســير ودعــم ومســاعدة طــاب المرحلــة الجامعيــة
ودعمــا للبحــوث الجامعيــة ،أطلــق برنامــج النجــاح األكاديمــي ّ
فــي جامعــة اإلمــارات ،وتعتبــر مراكــز برنامــج نجــاح الطلبــة األكاديمــي الثمانيــة جــزء مــن الكليــة الجامعيــة ،وتلقــت مــا يزيــد علــى 60,000
زيــارة طالبيــة  ،ســواء فعليــا أم افتراضيــا فــي العــام  ،2015 – 2014مــا يؤكــد ازديــاد الطلــب واالهتمــام بالدعــم األكاديمــي اإلضافــي.
عليمية فرصا للطالب لدراسة عدد كبير من المساقات الدراسية الجامعية.
وتوفر مراكز البرنامج التّ
ّ
تــم إطــاق إذاعــة خاصــة ببرنامــج نجــاح الطلبــة األكاديمــي ( )SASPمــن قبــل الوحــدة اإلرشــادية للبرنامــج بهــدف نشــر المعلومــات ،وتوفيــر
التدريــب علــى االمتحانــات أيضــا.
وســعيا لتعزيــز تحصيــل الطــاب فــي المــدارس الثانويــة ،وتيســير ســبل التقــدم فــي الدراســة التأسيســية ،أدخلــت التعديــات التاليــة علــى
برنامــج جامعــة اإلمــارات التأسيســي ،اعتبــارا مــن خريــف :2014
 برنامج سنة تأسيسية واحد لجميع الطالب. الحصول على نتيجة  180في امتحان السيبا ( )IELTS 5.5كشرط للقبول المباشر. إتاحة الفرصة إلعادة امتحان السيبا ،تسريعا إلنهاء دورات اللغة اإلنجليزية التأسيسية. تحديد أربع دورات ربعية تأسيسية في اللغة اإلنجليزية.ويســتطيع الطــاب إكمــال برنامجهــم باللغــة اإلنجليزيــة التأسيســية بنجــاح فــي أي وقــت ،بتحقيــق النتيجــة المطلوبة في أي مــن االمتحانات
المرجعيــة الخارجية العديدة.
برنامــج الرياضيــات التأسيســي يســتخدم نظامــا ربعيــا بنجــاح منــذ عــدة ســنوات ،معتمــدا علــى اختبــار الرياضيــات  COMPASSالمعتــرف بــه
دوليــا ألغــراض التوظيــف والتخــرج ،وقــد نفــذ البرنامــج هــذا العــام سلســلة مــن االختبــارات التجريبيــة المتاحــة علــى اإلنترنــت لتعزيــز تعليــم
الطــاب خــارج الصــف .شــكل ذلــك فرصــة للطلبــة الجــدد ،مــا م ّكــن  97%منهــم مــن إتمــام المتطلبــات الخاصــة بمــادة الرياضيــات مــع نهايــة
فصــل الربيــع .ويواصــل هــذا البرنامــج تعزيــز وجــوده علــى شــبكة اإلنترنــت ،مــن خــال تطويــر سلســلة مــن أشــرطة الفيديــو “يوتيــوب
الرياضيــات” ،التــي يمكــن للطــاب الوصــول إليهــا فــي أي مــكان ،وفــي أي وقــت ،وبواســطة أي جهــاز محمــول أو كمبيوتــر شــخصي.
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كدعــم أكاديمــي إضافــي ،منــح الطــاب فــي مختلــف المراحــل ،مــن مســتوى التأســيس إلــى مســتوى الدراســات العليــا12.700 ،حصــة
تعليميــة ،تواصــل فيهــا الطلبــة مــع أســاتذتهم وجهــا لوجــه فــي المراكــز التعليميــة المتخصصــة فــي الكتابــة والمحادثــة ،التــي يديرهــا
للطلبــة  ، SASPكمــا تــم تنظيــم  217ورشــة عمــل أكاديميــة شــارك فيهــا حوالــي  2.100طالــب.
برنامــج النجــاح األكاديمــي ّ
توقعــت وحــدة المهــارات فــي برنامــج SASPزيــادة االهتمــام فــي النمذجــة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،فقامــت بطلــب اثنتيــن مــن الطابعــات
ثالثيــة األبعــاد ،وتنظيــم دورات قصيــرة وورشــات عمــل لزيــادة اهتمــام الطلبــة.
برامج جديدة
•طرح برنامج جديد “بكالوريوس التربية في الصحة والتربية البدنية” في كلية التربية.
•إطالق تخصص فرعي في “هندسة الميكاترونكس” ،من قبل قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة.
أعضاء هيئة التدريس
•تعيين اثنين من العمداء الجدد لكلية التربية وكلية تقنية المعلومات.
•اســتكمل  7مــن المعيديــن المواطنيــن درجــة الدكتــوراه ،وانضمــوا إلــى الجامعــة ،بوظيفــة أســتاذ مســاعد ،خــال العــام األكاديمــي
.2014-2015
•انضم  14معيدا جديدا للبرنامج.
•تم تعيين  48عضوا جديدا من أعضاء هيئة التدريس ومن المدربين ،و  22عضوا زائرا من أعضاء هيئة التدريس.
•ترقية  33عضوا من أعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أكاديمية أعلى (أستاذ  -أستاذ مشارك).
•تقييم أداء ما مجموعه  195من أعضاء هيئة التدريس.
مخرجات التعليم العالي
وضــع مكتــب البرامــج والخطــط الدراســية ســتة مخرجــات تعليميــة مؤسســية ( )ILOsباالشــتراك مــع الطــاب وأعضــاء هيئة التدريــس ،تمثلت
فــي الكفــاءات التخصصيــة؛ البحــوث؛ اإللمــام بالمعلومــات؛ التفكيــر الكمــي؛ التفكيــر النقــدي؛ واالتصــال ،حيــث تحــدد هــذه المخرجــات
الســتة الكفــاءات األساســية التــي ســوف يحتاجهــا الخريجــون إلعدادهــم للنجــاح فــي تخصصاتهــم المختــارة ،واالضطــاع بــأدوار قياديــة فــي
المســتقبل ،والمســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة للبحــوث.
كمــا يعمــل مكتــب البرامــج والخطــط الدراســية مــع الكليــات علــى التأكــد مــن أن كل برنامــج فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ســواء أكان
برنامــج بكالوريــوس أم دراســات عليــا ،لــه “برنامــج مخرجــات تعلــم” محــدد تحديـ ً
ـدا جيــدا ومعتمــد ومنشــور ،يتماشــى مــع المخرجــات الســتة،
ومنظومــة المؤهــات فــي دولــة اإلمــارات ،هــذا باإلضافــة إلــى وضــع خطــط مســتدامة لتقييــم هــذه النتائــج بشــكل منتظــم.
مراجعة البرامج
خــال العــام األكاديمــي  ،2014-2015أجريــت مراجعــات دوريــة لثالثــة برامــج جامعيــة ،وأربعــة برامــج فــي الدراســات العليــا .البرامــج الجامعية
هــي “اللغــة العربيــة” ،و”الرياضيــات” و”الفيزيــاء” .أمــا بالنســبة لبرامــج الدراســات العليــا ،فجميعها لدرجة الماجســتير“ :المــوارد المائية”،
و”علــوم المــواد” ،و”الهندســة الميكانيكيــة” ،و”االستشــعارعن بعد ونظم المعلومــات الجغرافية”.
تعزيز الخبرة الجامعية
وقعــت كليــة الطــب مذكــرات تفاهــم لتعزيــز التوظيــف االختيــاري الســريري للطــاب الجامعييــن ،فقــد تــم توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع
مؤسســات مثــل جامعــة ناغازاكــي ،وجامعــة فوجيتــا ،وكليــة الطــب فــي جامعــة ســول الوطنيــة.
وقــد ســاعدت مذكــرات التفاهــم هــذه فــي توجــه أكثــر مــن  50طالبــا نحــو الوظائــف االختياريــة الســريرية فــي الخــارج فــي وجهــات مثــل
أمريــكا الشــمالية والمملكــة المتحــدة واليابــان.
شــارك طــاب كليــة القانــون فــي برامــج التدريــب التــي تقدمهــا شــركات قانونيــة دوليــة ،وكذلــك فــي ورشــات عمــل بالتعــاون مــع هــذه
الشــركات ومعاهــد التدريــب ،وتشــمل هــذه الشــركات “ريــد ســميث للمحامــاة” ،و”معهــد صبــرة للتدريــب القانونــي” ،و”شــركة المحامــاة
ايفرشــيدز”.
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عقــدت كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة دورة تدريــب مهنــي ألكثــر مــن  160طالبــا مــن المتوقــع تخرجهــم قريبــا ،وكانــت عقــدت
ورشــات عمــل ودورات تدريبيــة مكثفــة فــي مختلــف مجــاالت التنميــة المهنيــة ،بمــا فــي ذلــك ورشــة عمــل عــن أخالقيــات العمــل ،وورشــة
عمــل حــول مهــارات الفــرق والقيــادة ،وورشــة عمــل عــن كتابــة الســيرة الذاتيــة ،قدمهــا أعضــاء هيئــة التدريــس علــى مــدى ثالثــة أيــام ،كمــا
شــارك طــاب الترجمــة فــي ورشــات عمــل نظمهــا “مشــروع كلمــة للترجمــة “ ،وشــاركوا فــي رحــات ميدانيــة إلــى معهــد مصــدر؛ ومحاكــم
دبــي؛ والمجلــس الوطنــي لإلعــام؛ وســي أن أن العربيــة؛ وشــبكة ســي أن أن الكرتــون؛ والجغرافيــة الوطنيــة ،وشــبكة ســكاي نيــوز
اإلخباريــة ،وغيرهــا.
قــام قســم الجغرافيــا بتنظيــم عــدة رحــات خــارج الحــرم الجامعــي لتعريــف الطــاب علــى الحيــاة العمليــة وبنــاء الشــبكات واالتصــاالت،
وشــملت هــذه الرحــات مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء ؛ ووزارة النقــل؛ والمركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل ،وغيرهــا .باإلضافــة
إلــى ذلــك نظــم القســم المنتــدى العربــي لنظــم المعلومــات الجغرافيــة ،لتعريــف الطــاب بأصحــاب العمــل.

iii
رحلة ميدانية لبلدية دبي
دعــي قســم الجغرافيــا لحضــور ودعــم الفعاليــات التــي تنظمهــا اإلدارات الحكوميــة فــي مجــاالت نظــم المعلومــات الجغرافيــة واالســتدامة،
وكان مــن بينهــا اليــوم الخالــي مــن الســيارات – دبــي.

الدراسة الجيوفيزيائية لطبقات األرض ومياه البحر -دبا

يوم تقنية المعلومات 2015

أعطــي طــاب كليــة تقنيــة المعلومــات الفرصــة للمشــاركة فــي الوحــدات التدريبيــة المتعلقــة بشــبكات االتصــاالت ،كجــزء مــن أكاديميــة
سيســكو جامعــة اإلمــارات التــي اســتضافتها كليــة تقنيــة المعلومــات ،كمــا تعاونــت الكليــة مــع  SAPلتســجيل الطــاب والخريجيــن فــي
برنامــج تدريــب الفنييــن الشــباب  ،SAPويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد الطــاب بشــهادات حلــول األعمــال الرســمية ،ويســمح لهــم
باستكشــاف مختلــف المســارات الوظيفيــة والفــرص داخــل النظــام  SAPاإليكولوجــي.
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الدورات التدريبية والخبرات الطالبية
تــم تدريــب  330طالبــا مــن كليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي مختلــف المنظمــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي الخــارج .وبهــدف ضمــان
عمليــة سلســة للتدريــب ،نظمــت وحــدة التوظيــف دورات توجيهيــة لتعليــم الطــاب المهــارات المطلوبــة فــي أماكــن العمــل ،وقــد أفــاد
حوالــي  49فــي المائــة مــن الطــاب بأنهــم تلقــوا عــروض عمــل مــن المنظمــة التــي تدربــوا فيهــا فــي الفصــل الدراســي الماضــي.
فــي كل فصــل دراســي يقــوم أكثــر مــن  100طالــب مــن كليــة الهندســة بالتدريــب الصناعــي لمــدة فصــل دراســي واحــد فــي أكثــر مــن 50
شــركة وطنيــة ومتعــددة الجنســيات ،وقــد تلقــى اثنــان مــن الطــاب تدريبهمــا فــي فنلنــدا ،وأربعــة فــي فرنســا.
تمــت الموافقــة علــى حصــول خمســة طــاب مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة علــى تجربــة بحــث فــي الخــارج ،تنفــذ واحــدة منهــا فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،واألربــع األخــرى فــي المملكــة المتحــدة.
قــام طــاب الســياحة بالتــدرب فــي منظمــات مختلفــة ،مثــل مســجد الشــيخ زايــد ،وحديقــة حيــوان العيــن ،وهيئــة التجــارة والتنميــة الســياحية
فــي الشــارقة ،وأمضــى الطلبــة مــن قســم علــم االجتمــاع  160ســاعة علــى األقــل فــي المؤسســات الحكوميــة المحليــة ،مثــل الشــرطة
المجتمعيــة؛ ومركــز الدعــم االجتماعــي؛ والهــال األحمــر؛ ومركــز زايــد لألطفــال؛ ومركــز االحتياجــات الخاصــة ،وغيرهــا ،كمــا شــارك طــاب
كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة فــي رحلــة تعليميــة إلــى جامعــة ايــوا فــي كوريــا الجنوبيــة للتعــرف علــى الثقافــة الكوريــة.
قــام أربعــة طــاب مــن كليــة األغذيــة والزراعــة بزيــارة اليابــان ،فــي ديســمبر  ،2014وحضــروا ورشــة عمــل تكنولوجيــا الزراعــة الممولــة مــن
الحكومــة اليابانيــة ،وحصلــت طالبتــان مــن قســم العلــوم الغذائيــة علــى منحــة دراســية مــن جامعــة اإلمــارات ،وحضرتــا مؤتمــر معهــد
تكنولوجيــي الغــذاء فــي شــيكاغو ،فــي يوليــو .2015
اختيــر عــدد مــن طــاب قســم الجيولوجيــا للتــدرب فــي اليابــان ،كمــا أرســل قســم الفيزيــاء طالبــان مــن المرحلــة الجامعيــة للمشــاركة فــي
البرنامــج الصيفــي الدولــي فــي الفيزيــاء عاليــة الطاقــة ،والــذي نظمــه مركــز ســيرن فــي سويســرا.

كلية العلوم -تجربة التدريب في اليابان
كلية العلوم -تجربة التدريب في اليابان
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Number of Internship Students 2014/2015
الكلية

الخريف

الربيع

المجموع

كلية الهندسة

161

117

278

كلية تقنية المعلومات

23

21

44

كلية األغذية والزراعة

107

25

132

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

148

181

329

كلية العلوم

60

64

124

كلية القانون

17

21

38

كلية اإلدارة واالقتصاد

164

167

331

المجموع

680

596

1276

برامج الدراسات العليا
نظمــت كليــة الدراســات العليــا عــددا مــن الفعاليــات وورش عمــل المخصصــة لألنشــطة الالمنهجيــة والتدريبيــة لتطويــر قــدرات طــاب
الدراســات العليــا ،بحيــث يتمكنــون مــن إجــراء بحوثهــم الخاصــة؛ وضــع مقترحــات لرســائلهم وأطروحاتهــم الجامعيــة؛ والقيــام بالتحليــل
اإلحصائــي؛ واســتخدام تقنيــات وأدوات الزمــة ،وتصنيــف وترتيــب المراجــع فــي المقــاالت والبحــوث باســتخدام نظــام  ..Zoteroإلــى غيــر
ذلــك.
باإلضافــة لذلــك ،حصــل  20طالبــا علــى شــهادة الدكتــوراة فــي  5كليــات مختلفــة 9 :مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة 3 ،مــن كليــة األغذيــة
والزراعــة 3 ،مــن كليــة العلــوم 3 ،مــن كليــة تقنيــة المعلومــات ،و  2مــن كليــة التربيــة.

طالب كلية تقنية المعلومات يناقشون أطروحاتهم
برامج تبادل الطالب
أرســلت كليــة اإلدارة واالقتصــاد أربعــة طــاب إلــى الخــارج فــي عــام  ،2015 – 2014ثالثــة منهــم إلــى إســبانيا ،وواحــد إلــى ألمانيــا،
فيمــا اســتقبلت ثمانيــة طــاب تبــادل فــي عــام  ،2015 - 2014واحــدا مــن ألمانيــا ،وخمســة مــن فرنســا ،وواحــدا مــن إســبانيا وواحــدا
مــن الواليــات المتحــدة ،واســتضافت أيضــا طــاب ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة إلينــوي الشــمالية فــي أبــو ظبــي فــي إبريــل
 ،2015كجــزء مــن تجربتهــم الدراســية فــي الخــارج ،كمــا قامــت بتنظيــم ورشــة عمــل تعريفيــة ببرنامــج المنــح الدراســية الصيفيــة التــي تقدمهــا
جامعــة أكســفورد لطلبــة جامعــة اإلمــارات ،هــذا البرنامــج يجــذب الطــاب مــن الذكــور واإلنــاث مــن أكثــر مــن  70بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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برامج تبادل الطالب
أرســلت كليــة اإلدارة واالقتصــاد أربعــة طــاب إلــى الخــارج فــي عــام  ،2015 – 2014ثالثــة منهــم إلــى إســبانيا ،وواحــد إلــى ألمانيــا،
فيمــا اســتقبلت ثمانيــة طــاب تبــادل فــي عــام  ،2015 - 2014واحــدا مــن ألمانيــا ،وخمســة مــن فرنســا ،وواحــدا مــن إســبانيا وواحــدا
مــن الواليــات المتحــدة ،واســتضافت أيضــا طــاب ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة إلينــوي الشــمالية فــي أبــو ظبــي فــي إبريــل
 ،2015كجــزء مــن تجربتهــم الدراســية فــي الخــارج ،كمــا قامــت بتنظيــم ورشــة عمــل تعريفيــة ببرنامــج المنــح الدراســية الصيفيــة التــي تقدمهــا
جامعــة أكســفورد لطلبــة جامعــة اإلمــارات ،هــذا البرنامــج يجــذب الطــاب مــن الذكــور واإلنــاث مــن أكثــر مــن  70بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وضــع قســم الجغرافيــا والتخطيــط الحضــري برنامجــا للتبــادل التشــاركي مــع جامعــة دويســبورغ  -إيســن فــي ألمانيــا الــذي تمولــه المؤسســة
الحكوميــة األلمانيــة  ،DAADواشــتمل البرنامــج علــى مدرســة صيفيــة للجغرافيــا ،للطلبــة المواطنيــن اإلماراتييــن ،حيــث شــارك الطــاب
فــي حلقــات دراســية ،ودراســات تجريبيــة فــي االقتصــاد والنقــل والجغرافيــا الحضريــة .ويأتــي ذلــك عــادة عقــب دورة تعقــد فــي الخريــف،
يقــوم خاللهــا الطلبــة األلمــان بزيــارة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
اســتضاف قســم التاريــخ وعلــم اآلثــار طالبــا مــن جامعــة جنــوب الدنمــارك كجــزء مــن اتفاقيــة تبــادل .باإلضافــة إلــى ذلــك تمــت اســتضافة
طالــب تبــادل مــن جامعــة واســيدا فــي اليابــان والمســجل فــي جامعــة اإلمــارات فــي دورات علــم االجتمــاع ،كمــا يتواجــد حاليــا طالــب تبــادل
مــن قســم الفلســفة فــي جامعــة بوســطن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
للتأكيــد علــى األهميــة المتزايــدة للشــراكة اإلســتراتيجية بيــن دولــة اإلمــارات والصيــن وكوريــا الجنوبيــة وألمانيــا ،أطلــق ديــوان صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد ال نهيــان “ برنامــج ســفراء شــباب اإلمــارات ،والــذي يهــدف إلــى تحضيــر وتطويــر وإعــداد اإلماراتييــن
الشــباب علــى األدوار المســتقبلية البــارزة فــي القطاعــات األساســية ،وقيــادة الشــراكات الرئيســية وتعزيــز المشــاركة بيــن دولــة اإلمــارات
وهــذه البلــدان ،كمــا نســق مشــاركة خمســة طــاب مــن جامعــة اإلمــارات فــي البرنامــج ،فــي كل مــن كوريــا الجنوبيــة ،والصيــن ،وألمانيــا،
لمــدة ثالثــة أســابيع فــي صيــف .2015
اســتضاف قســم اإلدارة الزراعيــة ،باالشــتراك مــع قســم العلــوم الغذائيــة ،دورة برنامــج تبــادل الشــتاء والصيــف لطــاب جامعة أوســنابروك
فــي ألمانيــا ،كمــا شــارك خمســة طــاب فــي برنامــج تدريبــي لـــ “ ،”GLOBALG.A.P.وهــي منظمــة دوليــة غيــر ربحيــة ،حيــث ســافر الطــاب
إلــى كولونيــا فــي ألمانيــا فــي شــهري يوليــو وأغســطس .2015

طالبة تبادل يابانية

			
طالب تبادل فرنسي

طالبة تبادل هندية

موارد المعلومات
تقــدم المكتبــة خدمــات لدعــم التعليــم ،تشــمل تدريــب الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى قواعــد البيانــات ذات الصلــة بتخصصاتهــم؛
والتدريــب علــى كيفيــة تجنــب االنتحــال؛ واالســتعمال األخالقــي للمعلومــات؛ واالستشــهاد ،وإدارة البيانــات ،فضــا عــن دورات مخصصــة
لمهــام بحثيــة محــددة .وتنظــم المكتبــة أيضــا ورشــات عمــل ودورات إعالميــة بشــأن حقــوق التأليــف والنشــر ،وعدالــة االســتخدام ،وحقــوق
المؤلــف ،وغيرهــا مــن المســائل العلميــة.
قامــت المكتبــة بتقييــم أكثــر مــن  100,000كتــاب كجــزء مــن عمليــة االنتقــال مــن مكتبــة زايــد ،ونقــل حوالــي  85,000كتــاب إلــى المكتبــة
الرئيســية.
اشــتركت كليــة الطــب فــي العديــد مــن المراجــع الطبيــة اإللكترونيــة المعروفــة التــي تســاعد الطــاب واألطبــاء علــى الوصــول إلــى المــوارد
عــن طريــق الهواتــف الذكيــة الخاصــة بهــم .فعلــى ســبيل المثــال ‘ ’UpToDateهــي واحــدة مــن قاعــدة البيانــات الطبيــة األكثــر شــعبية التــي
يمكــن أن تســاعد كال مــن الطــاب واألطبــاء فــي عمليــة صنــع القــرار.
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المسابقات الطالبية والجوائز:
حصلت طالبة جامعية من كلية التربية على جائزة أفضل ملصق في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا النانو وعلوم المواد.
منــح طالــب دكتــوراه جائــزة أفضــل ورقةعمــل فــي فئــة الصحــة وعلــوم الحيــاة فــي المؤتمــر األول للدراســات العليــا ،كمــا حصــل خمســة
طــاب مــن المرحلــة الجامعيــة علــى جوائــز فــي المؤتمــر العالمــي التاســع لطلبــة الطــب فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
اختير طالب بتخصص التمويل على برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي ،في أغسطس .2014
قدمــت خريجــة كليــة تقنيــة المعلومــات ومســاعدة التدريــس ،مريــم ياماهــي ،طلبــي تطبيقــات بــراءات االختــراع فــي الواليــات المتحــدة،
كجــزء مــن دراســتها لدرجــة الدكتــوراه فــي جامعــة جــورج واشــنطن.
فــاز مشــروع البكالوريــوس فــي كليــة تقنيــة المعلومــات ،نظــام اإلبــاغ عــن الحــوادث الذكــي ،بالمركــز األول فــي فئــة أنظمــة الســامة
الصناعيــة الذكيــة ،فــي المســابقة الوطنيــة “بالعلــوم نفكــر”.
ســمو الشــيخ عبداللــه بــن زايــد ،وزيــر الخارجيــة ورئيــس مؤسســة اإلمــارات؛ والشــيخ ســلطان بــن طحنــون آل نهيــان ،رئيــس هيئــة الثقافــة
والســياحة فــي أبــو ظبــي والمديــر العــام لمؤسســة اإلمــارات ،والســيدة خولــة المرزوقــي ،والســيدة مريــم بــن خطيــري.
حصل اثنان من طالب كلية تقنية المعلومات على جوائز الطلبة للتميز في تكنولوجيا المعلومات  2014من
BCS - The Chartered Institute for IT: Middle East Section

مــن اليســار :المهنــدس عــادل الهاشــمي ،والســيدة ســامة اليــاالي ،وســعادة فيليــب برهــام ،الســفير البريطانــي لــدى اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

من اليسار :المهندس عادل الهاشمي ،وسعادة فيليب برهام ،السفير البريطاني لدى اإلمارات العربية المتحدة.
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حصــل  18طالبــا مــن قســم الجغرافيــا والتخطيــط الحضــري علــى عضويــة جمعيــة “غامــا ثيتــا إبســلون الجغرافيــة الدوليــة” ،والتــي تعتبــر
مــن المجتمعــات الجغرافيــة الدوليــة األكثــر أهميــة ،ومقرهــا فــي الواليــات المتحــدة ،والمعنيــة بجغرافيــا العالــم وتوثيــق الخرائــط واألبحــاث
األكاديميــة.

أعضاء جمعية غاما ثيتا إبسلون الجغرافية الدولية
فــاز طالــب فــي قســم الجغرافيــا بمســابقة أفضــل البحــوث الجامعيــة التــي نظمتهــا جامعــة أبــو ظبــي فــي جميــع الجامعــات فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمشــروع بحثــه علــى خريطــة وموقــع شــبكة متــرو الشــارقة .وفــازت الطالبــة أســماء المدنــي فــي قســم
الصحافــة (فرعــي) بالمركــز األول فــي مســابقة نظمتهــا جريــدة البيــان للخبــر الخــاص بهــا:
“?.”Press Emirates…many and varied, or one copy
حققــت دائــرة األنشــطة الطالبيــة أهدافهــا فــي مبــادرة “نعــم للتطــوع” مــع  567طالبــا مشــاركا فــي العمــل التطوعــي ،والتــي تمخضــت
عــن  2636735ســاعة عمــل تطوعــي .وحصــل طــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى المركــز األول فــي مســابقة جمــارك دبــي
للملكيــة الفكريــة ،وفــازت عليــاء النقبــي بجائــزة العــب العــام فــي مســابقة  ، ADISLوفــازت ســارة عبــد اللــه المعمــري بجائــزة أفضــل العبــة
كــرة ســلة فــي مســابقة  ، ADISLوفــازت شــيماء الحنطوبــي بجائــزة أفضــل العبــة كــرة قــدم فــي ، ADISLكمــا حــاز طــاب جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى المركــز األول فــي مســابقة الثالســيميا والتــي نظمتهــا جمعيــة اإلمــارات للثالســيميا ،وحصــل طالبــان آخــران مــن
طــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الموهوبيــن علــى المركزيــن األول والثالــث فــي مســابقة “أكــون” الســنوية فــي حملــة ريــادة
األعمــال.
كذلــك فــاز فريــق مــن طــاب المرحلــة الجامعيــة فــي الهندســة المدنيــة بمســابقة  Precast Concrete Beam 2015فــي أبــو ظبــي ،وحصــل
فريــق مــن طالبــات المرحلــة الجامعيــة فــي الهندســة المدنيــة علــى جائــزة أفضــل مشــروع طالبــي فــي جائــزة دبــي للنقــل المســتدام،
والتــي نظمتهــا هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي ،وفــازت طالبــة جامعيــة فــي قســم الهندســة الكيميائيــة والبتــرول بجائــزة أفضــل
ملصــق فــي المؤتمــر والمعــرض الدولــي لتقنيــات النانــو وعلــوم المــواد ،والــذي عقــد فــي دبــي.
كمــا نالــت طالبتــان مــن قســم علــوم األغذيــة جائــزة أفضــل ملصــق فــي مؤتمــر ســامة األغذيــة الدولــي  2014فــي دبــي ،وحصلــت طالبــة
مــن قســم علــوم األغذيــة علــى جائــزة أفضــل ملصــق فــي أســبوع كليــة األغذيــة والزراعــة  ،2015فيمــا حصــل طالــب مــن قســم التغذيــة
والصحــة علــى جائــزة أفضــل ملصــق فــي منتــدى البحــوث الســنوي األول :الصحــة العامــة والتغذيــة ،والــذي عقــد فــي جامعــة زايــد.
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وجــاء طــاب الجيولوجيــا فــي المركــز الثانــي فــي مســابقة ( IBA-2015) Imperial Barrel Awardsلمنطقــة الشــرق األوســط ،والتــي
نظمتهــا الجمعيــة األمريكيــة لعلمــاء الجيولوجيــا البتروليــة (.)AAPG

مسابقة  Imperial Barrel Awardالسادسة
تــم منــح طالبتيــن المركــز الرابــع فــي نــدوة علــوم األرض فــي الشــرق األوســط الطالبيــة الثالثــة ( ،)SEG / DGSوالتــي شــارك فيهــا 25
جامعــة فــي المنطقــة.
البرامج الالمنهجية
تم عرض أربعة مشاريع لطالب من كلية تقنية المعلومات خالل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي .IDEX 2015

معرض ومؤتمر الدفاع الدولي IDEX 2015
باإلضافــة إلــى اإلنجــازات المذكــورة أعــاه ،شــارك العديــد مــن الطــاب والفــرق مــن كليــة تقنيــة المعلومــات فــي أنشــطة أخــرى ،منهــا:
جائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر الهاتــف المحمــول؛ ومشــروع Hackathonفــي معــرض جيتكــس .2014
قــام طــاب الدرامــا (فرعــي) بتمثيــل فقــرات مــن مســرحيات محليــة ودوليــة ،بمــا فــي ذلــك المســرحيات التــي كتبهــا وأنتجهــا طــاب جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقامــوا أيضــا بتأســيس مهرجــان الدرامــا لطــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والــذي اشــتمل علــى 18
مــن العــروض العامــة ،وقــد اســتلزم هــذا المهرجــان بنــاء مســرح كبيــر دائــم فــي الحــرم الجامعــي مــع اإلضــاءات المتطــورة .كمــا نظــم نــادي
صوفيــا فــي قســم الفلســفة عــددا مــن الفعاليــات ،ضمــت أيــام البيــت المفتــوح ،ومجموعــات القــراءة ،ومنتديــات النقــاش .كذلــك حضــر
طــاب االتصــال الجماهيــري العديــد مــن الفعاليــات المهمــة علــى مــدار الســنة ،بمــا فــي ذلــك مهرجــان أبوظبــي الســينمائي ،ومنتــدى
وســائل اإلعــام البرلمانــي  ،2014ومنتــدى اإلعــام العربــي وغيرهــا.
وأطلقــت وحــدة األنشــطة الرياضيــة دوري الطالبــات الســنوي ،والــذي يقــوم علــى المنافســة بيــن الطالبــات مــن أماكــن ســكنهن المختلفــة،
وشــارك طــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي بطولــة العيــن فــي المصارعــة اليابانيــة (جيــو جيتســو) ،وكذلــك مســابقة التايكوانــدو
خــال أســبوع الصداقــة اإلماراتيــة الكوريــة .ونظــم قســم الرياضــة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (طــاب) البطولــة األولمبيــة
الســابعة ،وشــاركت فــرق الســباحة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي بطولــة الســباحة .ADISL
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بطولة العين للجيو جيتسو

التايكواندو
نظمــت وحــدة الســكن الطالبــي  122برنامجــا ونشــاطا تعليميــا بمشــاركة  11048طالبــا وطالبــة ،وشــاركت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والفــرق الرياضيــة فــي الرياضــات التاليــة :كــرة القــدم ،وكــرة الطائــرة؛ وكــره الســلة ،والســكواش؛ والتنــس؛ والتايكونــدو ،والكاراتيــه،
والســباحة ،وتنــس الطاولــة ،خــال بطولــة دوري االتحــاد الرياضــي لمؤسســات التعليــم العالــي ،ونظمــت جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة جائــزة اللياقــة البدنيــة مــن أجــل دعــم البرامــج الوطنيــة المتعلقــة بالتربيــة البدنيــة والصحــة ،كمــا نظمــت الجامعــة مســابقة “تعــال
نخســر وزن”.

الفرق الرياضية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
زار طــاب فــي كليــة األغذيــة والزراعــة منشــأة بحثيــة وإنتاجيــة لتربيــة الجمــال ( )Cameliciousخــارج دبــي ،واحتفــل قســم علــوم األغذيــة بيــوم
الصحــة العالمــي  ،2015والــذي نظمتــه منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOتحــت شــعار “ســامة األغذية”.
التقرير السنوي
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تقــوم جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بصفتهــا مؤسســة وطنيــة رائــدة فــي مجــال البحــث ،بتطويــر ودعــم البحــوث ،وخصوصــا فــي
المجــاالت ذات األهميــة وطنيــا وإقليميــا ،وتســعى إلــى إشــراك طــاب المرحلــة الجامعيــة والدراســات العليــا فــي هــذه البحــوث ،وقــد
تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى بنــاء القــدرات المؤسســية التــي تلبــي االحتياجــات البحثيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي تحفــز
اإلنتاجيــة ،وتزيــد مــن المشــاركة الجامعيــة فــي مجــال البحــوث.
طالب الدراسات العليا في البرامج البحثية
تــم تســجيل مــا يقــرب مــن  46٪مــن طــاب الدراســات العليــا فــي البرامــج الدراســية القائمــة علــى البحــوث فــي العــام األكاديمــي 2014-
 ،2015وقــد تمــت متابعــة أطروحــات البحــوث والرســائل العلميــة ،مــا تمخــض عــن مناقشــة  93مــن األطروحــات البحثيــة ( 72رســالة
ماجســتير و 21أطروحــة دكتــوراه) بنجــاح خــال العــام الدراســي .2014-2015
وتقــدم كليــة الدراســات العليــا المنــح الدراســية والزمــاالت لطــاب الدراســات العليــا المؤهليــن علــى أســاس تنافســي ،وقــد تلقــى مــا
مجموعــه  145طالبــا جوائــز خــال  ،2015 – 2014وفقــا للتصنيــف التالــي:
النوع

عدد الطالب

نسبة المواطنين

نسبة غير المواطنين

بعثات الدكتوراه

42

%69

%31

زماالت الدكتوراه

29

%24

%76

زماالت رئيس الجامعة

65

%100

-

بعثات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

9

%100

-

براءات اختراع جامعة اإلمارات العربية المتحدة
تم تسجيل  31طلب براءة اختراع خالل العام ُ ،2015 - 2014منح  12منها براءة اختراع.

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

براءات االختراع المسجلة

2

11

21

9

9

17

27

31

براءات االختراع الممنوحة

0

0

0

0

4

5

4

12
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براءات االختراع الممنوحة
العنوان

الدولة/المنطقة

المخترع

New Use for
Surfactant

الواليات المتحدة
األمريكية

عادل محسن,

Semiconducting
Polymers

الواليات المتحدة
األمريكية

يوسف حايك

Serviceable
Bioreactor

هونغ كونغ

علي عبدالله ،هالل
النقبي

Alpha-Synuclein
Fragments as
Diagnostic Agents

كندا واليابان

عمر أغناف

أنسي محمد

المشارك(ون) في
االختراع

الكلية

ميساء مبروك الجمال

كلية التربية

أحمد إبراهيم عايش،
محمود عالوي محسن

كلية التربية

عبد الحميد إسماعيل مراد

كلية التربية

كلية الطب والعلوم
الصحية

Diagnosis of PD
– Distinguished
from non-PD (Joint
Application with
)Perugia University

أوروبا

عمر أغناف

Lucilla Parnetti, Paolo
 ,Calabresiمن جامعة
بيروجيا

كلية الطب
والعلوم الصحية

Date Pit Composition for the Treatment of Animals

هونغ كونغ
والواليات المتحدة
األمريكية

أحمد سليمان
حسين

إبراهيم حسن
بالل ،خالد عباس
الطرابيلي ،سالم
راشد علي اليليلي

كلية األغذية
والزراعة

Non-Invasive
Thermometry
Monitoring System

الواليات المتحدة
األمريكية

يوسف حايك

كلية التربية

Hyperthermia
Therapeutic Agent
Delivery System

الواليات المتحدة
األمريكية

يوسف حايك

كلية التربية

(Early) Diagnosis of
PD

أوروبا واليابان

عمر أغناف

كلية الطب والعلوم
الصحية

Substituted Pyridine
Derivatives Useful
in the Treatment of
Cancer

الواليات المتحدة
األمريكية

إبراهيم محمود
عبدو
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عالء الدين عبد العزيز
سالم ،عبد العظيم،
حسين ف ،زهدي وهاني
عبد العزيز دياب

كلية العلوم

مركب نواة التمر لمعالجة الحيوانات
الشراكات البحثية والتمويل
فــي إطــار الجهــود المســتمرة الســاعية إلــى أن تصبــح جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مؤسســة بحثيــة رائــدة ،أعلنــت الجامعــة عــن دعمهــا
لـــ  111منحــة ،بقيمــة  46مليــون درهــم ،ســيتم تقديمهــا لعلمــاء جامعــة اإلمــارات ،ممــن قدمــوا مقترحاتهــم االبتكاريــة فــي التحديــات
البحثيــة الرئيســية فــي التخصصــات المختلفــة والمتعلقــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي تقــع ضمــن  3مجموعــات مختلفــة:
• 47مشروعا :مسابقة برنامج الجامعة للبحث المتقدم (.)UPAR
• 29مشروعا :مسابقة التخصصات المركزية.
• 36مشروعا :مسابقة الناشئة (المبتدئين).

الشراكات البحثية المستمرة والتمويل
الرقم

اسم المشروع

اسم القائم على
المشروع

الكلية

الشركة

1

National Dairy Farm

الدكتور يوسف حايك

كلية التربية

Exeed Ind. LLC

2

Structural Assessment of Hager School Buildings in Al Ain

الدكتور تامر الماضوي

كلية التربية

ADEC

3

Desert Plants and Carbon Sequestration in Hyper-Arid Environments: A
Quantitative Approach

الدكتور توفيق
كسيكسي

كلية العلوم

NRF

4

High Power-Density Step-up/Step-down PFC Real Bridgeless Rectifier

الدكتور عباس فردون

كلية التربية

NRF

5

The Effect of Arginine and Citrulline Supplementation on Endothelial
dysfunction in mitochondrial diseases

الدكتورة فاطمة
الجاسمي

كلية الطب
والعلوم الصحية

NRF

6

Genetic Factors Associated with Type I Diabetes Mellitus among Emirati
Children: Emphasis on the Role of HLA, PTPN22, CTLA-4, IL-2Ra

الدكتور جمعة مصباح
الكعبي

كلية الطب
والعلوم الصحية

NRF

7

A Decision Support System for Modeling and Mapping Sand Dune Encroachment Risks Using Satellite Data in the United Arab Emirates

الدكتورة نعيمة
الحوسني

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

NRF

8

Public Participation Geographic Information System (PPGIS) in UAE Smart
Government Services: A Global Analysis of the Potential Utility of PPGIS

الدكتور أحمد بن طوق

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

NRF

9

3D Matrix Hepatocytes Cell Evaluation: Mechanical Tests

الدكتور علي عبد الله
النقبي

كلية التربية

NRF
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NRF

COE

الدكتور علي حسن
المرزوقي

Hydropyrolysis of Biomass to Biofuels

10

NRF

CHSS

الدكتورة بدرية الجنيبي

Digital and Social Media Platforms and Education in China and the UAE

11

GSE Council

COE

الدكتورة سميرة
الزرعوني

Advisory Service for designing model residential units

12

NRF

COS

الدكتور أحمد حسن

Imaging Ultrafast Processes in Atoms and Molecules Using a High-Resolution Reaction Microscope

13

NRF

CMHS

الدكتور أحمد حسن
المرزوقي

Investigating the Mechanisms of Action of Chromatin Remodeling Proteins in Transcription Regulation

14

NRF

COE

األستاذ الدكتور جمال
أبو قاسم

Development of a Black-Oil Simulator with Parallel Processing Capability
for Field Applications

15

NRF

CMHS

Dr. Maria Fernandez-Cabezudo

Modulation of the Immune Response to Infection by Organo-phosphorus
Compounds

16

NRF

CMHS

الدكتور عمر األغناف

Developing Compounds for Non-invasive Delivery of Small Interfering
RNA into the Central Nervous System: a Future Therapeutic Strategy for
Neurodegenerative Diseases

17

NRF

COS

الدكتور سينان أبو قمر

Genetic Control of Plant Responses to Botrytis Cinerea

18

NRF

COS

الدكتور أسامة الخواجا

Solitons Transport in Optical Fibers with Impurities

19

NRF

COS

الدكتور فتح الله رهان

Differential Models in Immunology and Infectious Diseases

20

NRF

COS

األستاذ الدكتور محمد
أنور

Assimilating Doppler LIDAR Data into a Numerical Weather Prediction
Model

21

مؤسسة الجليلة

CMHS

الدكتور سهام الدين
غاالداري

Elucidating the Molecular Signaling Mechanism(s) of Autophagy Mediated Tumor Supression by Curcumin in Human Malignant Glioma

22

مؤسسة الجليلة

CMHS

الدكتور توماس أدريان

Studies on the Transcriptome of Patients with Cancer Cachexia

23

مؤسسة الجليلة

CMHS

الدكتور عمرو أمين

The Therapeutic Effect of Crocin against Hepatocellular Carcinoma: a
Preclinical Study

24

مجلس أبو ظبي
للتعليم

COE

الدكتور تامر الماداوي

Structural Condition Assessment of Ten School Buildinsg

25

بلدية أبو ظبي

COE

الدكتور ريزاؤول
تشودهري

Assessing the Carbon Footprint of Road Projects and Related Sustainability Initiatives in Abu Dhabi

26

بلدية أبو ظبي

COE

الدكتور منجد مرقة

Optimal Window Design for Noise Control

27

Lundbeck

CMHS

الدكتور عمر أغناف

Agreement between Lundbeck and the United Arab Emirates University

28

 أبو ظبي- هيئة البيئة

COE

الدكتور وليد الشربجي

Developing a Dynamic Approach to Water Budgeting for the Emirate of
Abu Dhabi

29
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وتتعاون جامعة اإلمارات العربية المتحدة مع صندوق قطاع االتصاالت إلنشاء مركز للعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
قامــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمنــح ترخيــص الثنتيــن مــن بــراءات االختــراع األمريكــي لمجموعــة الهاملــي الدوليــة لمــدة 15 12-
ســنة ،وســوف يتــم بنــاء مصنــع إلنتــاج أنابيــب نانويــة كربونيــة متعــددة وأحاديــة الجــدران ،وعلــى نطــاق واســع ،الســتخدامها مــع مجموعــة
متنوعــة مــن التقنيــات المتقدمــة.
وقامت كلية تقنية المعلومات بعمل شراكة بحثية مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون لتطوير روبوت فني.
كمــا شــكلت إدارة علــم االجتمــاع شــراكة مــع صنــدوق الــزواج ،إلجــراء دراســة حــول “التماســك االجتماعــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة” ،وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب رئيــس الــوزراء لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــي تتعــاون أيضــا مــع مركــز محمــد بــن خالــد
الثقافــي إلدخــال “العمــل التطوعــي” كمــادة فــي مــدارس أبوظبــي.
المخرجات البحثية
قام أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمارات العربية المتحدة بنشر مقاالت مفهرسة حسب نظام  SCOPUSلعام 2015 – 2014
نوع الوثيقة

2014

حتى شهر يونيو 2015

مقالة

428

170

ورقة مؤتمر

84

12

مقالة صحافية

36

44

مراجعة

19

10

رسالة

7

1

كلمة افتتاحية

5

5

مذكرة

3

2

خطأ مطبعي

2

1

كتاب

1

*

فصل من كتاب

1

*

عدد أعضاء هيئة التدريس ممن قاموا بالنشر في أولى المجالت
أول  1%من المجالت
 2014حتى (مايو )2015

3

أول  5%من
المجالت

أول  10%من المجالت

22

51

أول  25%من المجالت

106
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مشاريع البحوث
لقــد تــم اختيــار كليــة التربيــة لتمثيــل مؤسســات الشــرق األوســط والمنطقــة العربيــة فــي المشــروع البحثــي حــول حلــول التعليــم المنهجيــة
(تقنيــة األنظمــة)  /شــبكة القيمــة ،مــن جامعــة جافاكايــا فــي فنلنــدا ،ويهــدف المشــروع إلــى تطويــر مبــادئ التصميــم التكنولوجيــة
والحلــول التعليميــة ،وســائل العولمــة /التدويــل والتوطيــن /وتثقيــف الحلــول التعليميــة.

وفد من جامعة جافاكايال في فنلندا
تقــوم كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،مــع غيرهــا مــن الكليــات اآلن ،بتعزيــز التعــاون البحثــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب فــي المســتويين
الجامعــي والدراســات العليــا علــى حــد ســواء ،ومــن أمثلــة ذلــك:
•الطالــب خالــد الكعبــي ،طالــب فــي إدارة األعمــال ،بإشــراف الدكتورمقصــود ســاندو ،أســتاذ مشــارك فــي ريــادة األعمــال فــي كليــة
اإلدارة واالقتصــاد ،شــارك فــي تأليــف وتقديــم “ريــادة األعمــال :ممــر لتطويــر كــوادر إماراتيــة ماهــرة” ،فــي “المؤتمــر الدولــي
الثامــن عشــر لجامعــة ماكجيــل” ،والــذي عقدتــه جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مــارس .2015
•الطالــب خليفــة عبــد الرحمــن عبــد اللــه أحمــد ،وهــو طالــب فــي المرحلــة الجامعيــة ،شــارك فــي تأليــف وتقديــم “محــددات االســتقرار
الوظيفــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة :اســتخدام متغيــرات الرضــا” ،مــع الدكتــورة مارينــة ســيليني كاتســيتي ،أســتاذ
مســاعد فــي االقتصــاد فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،وذلــك فــي المؤتمــر الســنوي الخامــس عشــر للمعهــد الدولــي للعلــوم
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فــي إبريــل  2015فــي رومــا.
•قــام اثنــان مــن طــاب التربيــة الخاصــة ،واحــد فــي المرحلــة الجامعيــة ،وأخــر فــي الدراســات العليــا ،بالمشــاركة مــع أحــد أعضــاء هيئــة
التدريــس ،فــي تقديــم عــرض فــي المؤتمــر اإلقليمــي الثانــي للموهوبيــن فــي مايــو .2015
•قــام الدكتــور حمــد بــن ســيراي مــن قســم التاريــخ واآلثــار ،باختيــار مجموعــة صغيــرة مــن الطــاب للمشــاركة فــي واحــد مــن المشــاريع
البحثيــة الممولــة بخصــوص أهميــة التاريــخ الشــفوي في اإلمــارات العربيــة المتحدة.

أعضاء هيئة التدريس في قسم الجغرافيا يحتفلون بإصدار مجلة “جغرافيو العالم العربي”
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مركز زايد للصحة العالمية
فــي هــذا العــام ،قــام مركــز زايــد للصحــة العالميــة بتخصيــص مــا قيمتــه  5,043,400درهــم إماراتــي لتمويــل  13مشــروعا ضمــن خطتــه
لألعــوام .2016 - 2014
مركز بحوث الطرق والمواصالت وسالمة المرور
قامــت الجامعــة بتمويــل  3مشــاريع بحثيــة لمركــز بحــوث الطــرق والمواصــات وســامة المــرور فــي عــام  ،2015بقيمــة  1.4مليــون
درهــم إماراتــي ،وهــي:
•مشروع تنفيذ تسعيرة االختناق المروري في مدينة أبو ظبي.
•توصيف حركة المرور في المدن الحضرية والتنبؤ بالتقدير.
•أنظمة  Videometryالذكية ومنخفضة التكلفة ،لتحليل السلوك المروري والمركبات في التقاطعات المتواجدة عند الدوار.
باإلضافة إلى ذلك ،تمت الموافقة على تمويل مشروع جديد في يونيو  2015بميزانية إجمالية قدرها  2.5مليون درهم إماراتي:
•تطوير استراتيجيات ومشروع نظام إلدارة التسليم لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق
وحصــل مركــز بحــوث الطــرق والمواصــات وســامة المــرور ،بالتعــاون مــع قســم الهندســة المدنيــة ،علــى تمويــل لمشــروعين بحثييــن مــن
بلديــة أبــو ظبــي فــي فبرايــر  ،2015بمبلــغ قــدره  1.7مليــون درهــم إماراتــي:
•تقييم انبعاثات الكربون من مشاريع الطرق ومبادرات االستدامة ذات الصلة في أبو ظبي.
•تصميم النافذة األمثل لمكافحة الضوضاء.
اإلنجازات البحثية للطالب وأعضاء هيئة التدريس
شــاركت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن خــال كليــة الدراســات العليــا ،فــي تنظيــم مؤتمــر اإلمــارات األول لبحــوث طــاب الدراســات
العليــا مــع جامعــة خليفــة ،ومعهــد مصــدر ،والمعهــد البترولــي ،وجامعــة زايــد ،وفــاز  4طــاب مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بجوائــز
“أفضــل ورقة”.
ناديــة عونــي عــكاوي ،خريجــة دكتــوراه مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة ،وأول خريجــة دكتــوراة مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ونشــرت  8مقــاالت وبحــوث فــي المجــات الدوليــة كمؤلــف رئيســي و 12مــادة كمؤلــف مشــارك ،وتعمــل حاليــا كزميــل مــا بعــد الدكتــوراة
فــي ويلكــوم ترســت :معهــد ســانجر  -المملكــة المتحــدة.
شــارك ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تأليــف مقــاالت فــي أول  1٪مــن المجــات ،و ســبعة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس كانــوا
مؤلفيــن فــي أول  5٪مــن المجــات ،و  24آخــرون قامــوا بتأليــف المقــاالت فــي أول  10٪مــن المجــات.
تلقــى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة إدارة األعمــال واالقتصــاد جائــزة الورقــة المتميــزة “معاييــر اعتمــاد  AACSB 2013الدوليــة ،بعنــوان
“اآلثــار الفكريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والعمــداء” ،فــي مجلــة التربيــة الدوليــة فــي األعمــال ،باإلضافــة إلــى جائــزة أفضــل ورقــة فــي
التســويق الرقمــي ووســائل اإلعــام االجتماعيــة فــي مؤتمــر أكاديميــة التســويق فــي بريســبان فــي اســتراليا ونيوزيالنــدا ،كمــا فــاز واحــد
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد بجائــزة أفضــل ورقــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مؤتمــر  ICSBالــذي عقــد
فــي دبــي فــي يونيــو  ،2015وتــم منــح جائــزة أفضــل ورشــة عمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،إلــى جانــب ســتة طــاب ،كمــا حصلــت الدكتــورة جيراليــن ماكلــور فرانكليــن ،عميــد كليــة اإلدارة واالقتصــاد،
علــى جائــزة مديــر الجامعــة فــي التميــز ،نظيــر خدماتهــا المتميــزة ،ودعمهــا لمؤتمــر  ICSBوريــادة األعمــال علــى نطــاق عالمــي.
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جائزة منظمة األسرة العربية
فــاز قســم االجتمــاع “بجائــزة منظمــة األســرة العربيــة” لتفانيــه ومســاهمته فــي تنميــة وتعزيــز األســرة العربيــة ،مــن خــال قيامــه بالبحــوث
المتعلقــة بقضايــا األســرة العربيــة ،والخدمــة االجتماعيــة مــن خــال تنظيــم ورش العمــل األســرية ،وبرنامــج التدريــب والمناهــج فــي
الدراســات األســرية.

جائزة منظمة األسرة العربية
أصــدر قســم الجغرافيــا والتخطيــط العمرانــي فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بحثــا حــول الموضوعــات المعنيــة بجغرافيــا دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتــم نشــره فــي مجلــة “جغرافيــو العالــم العربــي” فــي كنــدا.
حصــل األســتاذ أســامة الخواجــة ،مــن قســم الفيزيــاء ،علــى جائــزة أول باحــث عربــي متميــز فــي مجــال العلــوم والهندســة مــن قبــل اتحــاد
الجامعــات العربيــة لعــام .2014
حصــل األســتاذ إيهــاب عبيــدات ،مــن كليــة العلــوم ،علــى جائــزة خليفــة التربويــة  ،2015 – 2014باعتبــاره أســتاذ جامعــة مميــزا فــي مجــال
البحــوث.
فــاز طــاب مــن مدرســة مريــم بنــت ســلطان بالمركــز األول فــي مســابقة “بالعلــوم نفكــر” عــن فئــة الطاقــة ،وكان مشــروعهم حــول
اســتخدام بقايــا الخبــز إلنتــاج اإليثانــول ،وقــد قــام قســم الكيميــاء بتســهيل ودعــم التجــارب علــى مــدى  3أشــهر.
فــازت مدرســة األضــواء الخاصــة بالمركــز األول فــي مســابقة “بالعلــوم نفكــر” عــن فئــة العلــوم التطبيقيــة والعلــوم البيئيــة ،وقــد أشــرف
علــى الفريــق الدكتــورة رويــة الكنــدي مــن قســم علــم األحيــاء.
فــازت الســيدة ياســمين صالــح ماجــد مــن قســم الكيميــاء بالجائــزة األولــى عــن فئــة البيئــة فــي مســابقة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
للبحــوث الجامعيــة الثالثــة والتــي نظمتهــا جامعــة أبــو ظبــي.
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تواصــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســعي لتحقيــق التميــز ،محليــا ودوليــا ،فــي مجــال التفــوق األكاديمــي ،فهــي ال تــزال حريصــة
علــى ربــط الجامعــة مــع مجتمعــات التعليــم العالــي والبحــوث العالميــة ،وضمــان أن تكــون العمليــات والنتائــج الخاصــة بهــا علــى مســتوى
يتناســب مــع الجامعــات الرائــدة فــي العالــم .ومــن أجــل التوســع بشــكل دائــم ،تعمــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى ضمــان أن
تكــون اإلجــراءات األكاديميــة ونتائجهــا علــى مســتوى دولــي ،حيــث زادت الجامعــة مشــاركتها مــع مجتمــع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي،
واســتقطبت الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس الدولييــن لزيارتهــا.
التصنيفات
حققــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قفــزة كبيــرة فــي تصنيــف الجامعــات العالميــة  ،QSمتقدمــة بأكثــر مــن  40منزلــة ،لتصبــح فــي
المرتبــة رقــم  385فــي العالــم ،وفــي المرتبــة األولــى علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تطوير هيئة التدريس
وجــه مركــز التميــز فــي التعليــم والتعلــم دعــوة للبروفيســور هــاري هوبــال ،رئيــس ومديــر برنامــج ريــادة هيئــة التدريــس الدولــي ( )SoTLفــي
جامعــة كولومبيــا البريطانيــة فــي كنــدا ،وقــام بتعريــف هيئــة أعضــاء التدريــس فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ببرنامــج ( ،)SoTLوهــو
عبــارة عــن دورة فــي المناهــج وطــرق التدريــس فــي التعليــم العالــي .وقــد نتــج عــن تلــك الزيــارة توقيــع اتفــاق بيــن جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وجامعــة كولومبيــا البريطانيــة العتمــاد عشــرة أعضــاء قيادييــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بحلــول نهايــة خريــف .2015
جوائز هيئة أعضاء التدريس للتميز
حصــل اثنــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى جائــزة خليفــة التربويــة ( ،)2014-2015إشــادة بالتميــز
األكاديمــي لديهمــا ،وهمــا األســتاذ إيهــاب عبيــدات ،مــن كليــة العلــوم ،وحصــل علــى جائــزة خليفــة للتميــز فــي البحــوث ،والدكتــور منجــد
مرقــة ،مــن كليــة الهندســة ،وحصــل علــى جائــزة خليفــة للتميــز فــي التدريــس.
يضــاف إلــى ذلــك ،مجموعــة مــن األســاتذة ،فــازوا بجوائــز التميــز فــي الجامعــة للعــام الدراســي  2014ـــــ  .2015فيمــا يلــي أســماؤهم
والجوائــز التــي فــازوا بهــا:
•جائزة الجامعة للتميز في التدريس :الدكتور زهير الطرابلسي ،أستاذ مشارك ،أمن المعلومات ،كلية تقنية المعلومات.
•جائــزة الجامعــة للتفــوق فــي مجــال المنــح الدراســية :الدكتــور بســام علــي ،أســتاذ ،قســم علــم األمــراض ،كليــة الطــب والعلــوم
الصحيــة.
•جائزة الجامعة للتميز في الخدمة :الدكتور فرانك جيمس برانكي ،أستاذ ،قسم الجراحة ،كلية الطب والعلوم الصحية
وتــم تشــكيل مجموعــة مــن  13مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لإلشــراف علــى برنامــج زمالــة أعضــاء هيئــة التدريــس الخــاص بمركــز التميــز فــي
التعليــم والتعلــم ،بمــا يتيــح الفرصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والمدربيــن للقيــام بــدور قيــادي فــي مجــاالت التنميــة المهنيــة ،مثــل أســاليب
التدريــس؛ واالســتراتيجيات الفعالــة؛ والبحــث فــي التدريــس؛ والتعلــم الذكــي؛ وحلقــات النقــاش؛ والمنتديــات والنــدوات.
نظــم مركــز التميــز فــي التعليــم والتعلــم أربــع نــدوات وورش عمــل فــي مجــال أســاليب التدريــس المبتكــرة ،وســت حلقــات عمــل حــول
التقنيــات التعليميــة.
اعتماد WASC
تقدمــت الجامعــة للحصــول علــى اعتمــاد مــن كليــة  WASCوجامعــة  ،WSCUCوبعــد أن قامــت األخيــرة ( )WSCUCباســتعراض الطلــب،
قــررت أن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مؤهلــة للمضــي قدمــا فــي طلبهــا للحصــول علــى االعتمــاد األولــي ،وقــد أعــدت الجامعــة
تقريــر التقويــم الذاتــي المؤسســي ،ومــن المقــرر أن يقــوم فريــق مــن  WSCUCفــي نوفمبــر عــام  ،2015بزيــارة مؤسســية لهــان وســيعلن
عمــا إذا كانــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد حصلــت علــى االعتمــاد المؤسســي فــي فبرايــر .2016
اعتماد CAA
تم تأكيد على حصول الجامعة على اعتماد  CAAالمؤسسي في  ،2014وسيستمر لمدة  5سنوات.
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اعتماد الكليات والبرامج
قامــت كليــة الهندســة بتعديــل جميــع برامجهــا الجامعيــة مــن أجــل الحصــول علــى إعــادة االعتمــاد مــن  ،ABETوقامــت كليــة األغذيــة والزراعــة
بتعديــل برنامــج الطــب البيطــري ليتــواءم مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال ،باإلضافــة إلــى تعديــل برنامــج علــوم التغذيــة
لتحقيــق متطلبــات االعتمــاد مــن جمعيــة التغذيــة فــي المملكــة المتحــدة ،وتــم منــح البرنامــج المنســق فــي علــم التغذيــة مؤخــرا ترشــيحا
للحصــول علــى االعتمــاد مــن قبــل مجلــس االعتمــاد للتعليــم فــي التغذيــة وعلــم التغذيــة (.)ACEND
وكليــة اإلدارة واالقتصــاد ال تــزال الوحيــدة المعتمــدة فــي الشــرق األوســط فــي كل مــن قطــاع األعمــال والمحاســبة مــن قبــل AACSB
الدوليــة.
التعاون الدولي
اســتقبل قســم الفلســفة زوارا عالمييــن شــاركوا فــي سلســلة نــدوات بحثيــة فــي الفلســفة ،ومنهــا سلســلة الكهــف ،كان مــن بينهــم
البروفيســور ريتشــارد فولــي (جامعــة نيويــورك)؛ واألســتاذ فيتوريــو جاليســي (جامعــة ميالنــو)؛ واألســتاذ غريغــوري كــوري (جامعــة يــورك)،
واألســتاذ جيســي برينــز (جامعــة نيويــورك).
اســتضافت كليــة اإلدارة واالقتصــاد المؤتمــر الـــ  18لجامعــة ماكجيــل فــي ريــادة األعمــال الدولــي خــال الفتــرة ( 28فبرايــر  3 -مــارس)
عــام  ،2015فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقــام ثالثــة علمــاء عالمييــن وثالثــة مديريــن تنفيذييــن إماراتييــن بارزيــن ،ورواد أعمــال
بتقديــم العــروض الرئيســية .وشــاركت كليــة اإلدارة واالقتصــاد أيضــا فــي اســتضافة المؤتمــر الســنوي الـــ  60للمجلــس الدولــي للمشــاريع
الصغيــرة ( )ICSB 2015خــال الفتــرة ( )9 - 6يونيــو  ،2015فــي دبــي ،وحضــر نحــو  500شــخص أحــداث المؤتمــر ومــا ســبقه مــن فعاليــات،
حيــث عرضــت مائتــا دراســة أكاديميــة ونظمــت  27ورشــة عمــل .وقامــت أكاديميــة  ICSBبإشــراك أكثــر مــن  70مــن طــاب الدراســات العليــا
مــن ثمانيــة بلــدان ،مــن بينهــم ســتة طــاب ماجســتير فــي إدارة األعمــال ،كمــا شــارك ســبعة طــاب دكتــوراه فــي إدارة األعمــال فــي اتحــاد
الدكتــوراه.
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عقــد المؤتمــر الدولــي الثانــي لفشــل القلــب خــال الفتــرة ( ) 13 - 11ديســمبر  ،2014تحــت رعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك أم
االمــارات ،رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة.
كمــا نظمــت كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة المؤتمــر العالمــي الرابــع لفشــل القلــب ،والــذي عقــد فــي فنــدق دانــات فــي العيــن ،فــي
ديســمبر  ،2014ومؤتمــر أبحــاث طــاب الطــب لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،والــذي عقــد فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي
ديســمبر  ،2014والمؤتمــر الســنوي الـــ  20لمــرض الســكري واضطرابــات الغــدد الصمــاء فــي مــارس .2015

المؤتمر الدولي التاسع لطلبة الطب بدول مجلس التعاون الخليجي
وشــاركت كليــة القانــون فــي منافســتي المحاكمــة الصوريــة الدوليــة والمحليــة ،مســابقة المحاكمــة الصوريــة الدوليــة لمحكمــة ويليــم ســي
فيــس فــي فيينــا  -النمســا ،ومســابقة مكتــوم بــن محمــد آل مكتــوم للمحاكمــة الصوريــة فــي دبــي.
واســتضافت كليــة التربيــة المؤتمــر اإلقليمــي الثانــي لرعايــة الموهوبيــن فــي مايــو  ،2015وشــاركت فــي المؤتمــر الســنوي الســابع
للرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا التربويــة ،وأيضــا فــي المنتــدى الســنوي للغــات.
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المؤتمر اإلقليمي الثاني لرعاية الموهوبين
نظمــت كليــة تقنيــة المعلومــات المؤتمــر الدولــي العاشــر لالبتــكارات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات (االبتــكارات ‘ ،)14والــذي عقــد
فــي الكليــة ،فــي  9نوفمبــر  ،2014وقــد جمــع المؤتمــر الباحثيــن والمتخصصيــن فــي هــذا القطــاع لمناقشــة التطــورات المعاصــرة فــي
تكنولوجيــا المعلومــات وتطبيقاتهــا ،لتقديــم أفضــل الخدمــات لالقتصــادات والمجتمعــات.
ونظمت كلية الهندسة المؤتمر الدولي الخامس لتقنية النانو ( ،)ICN2014في نوفمبر  ،2014في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
وشــارك عشــرون طالبــا فــي المرحلــة الجامعيــة مــن قســم زراعــة األراضــي الجافــة فــي المنتــدى العالمــي لالبتــكارات فــي مجــال الزراعــة،
والــذي عقــد فــي أبــو ظبــي خــال الفتــرة ( )10 – 9مــارس .2015
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فــي العــام الجامعــي  ،2015 - 2014اســتمرت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التواصــل مــع المجتمــع ،مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا
الوطنيــة وســمعتها الدوليــة ،مــن خــال ضمــان النقــل الفعــال للمعرفــة والمهــارات لشــركائها االســتراتيجيين والمجتمــع ،وتحقيقــا لذلــك،
قامــت الجامعــة بتحســين تواصلهــا االســتراتيجي ،وتعزيــز دورهــا الريــادي فــي كافــة إمــارات الدولــة.
الخريجون
االحتفال بالذكرى العاشرة لتخريج فوج طالب الطب والدراسات الصحية لسنة  2004في يناير .2015

خريجو كلية الطب والدراسات الصحية  -دفعة 2004
نظمــت كليــة تقنيــة المعلومــات يومــا للخريجيــن ،لتعزيــز العالقــات مــع خريجــي كليــة تقنيــة المعلومــات ،والحصــول علــى مالحظاتهــم علــى
المنهــج الحالــي والبرامــج الجديــدة.
وقــد تــم إطــاق برنامــج مايكروســوفت أوفيــس  365المجانــي كخدمــة لجميــع الخريجيــن .كمــا اســتمرت المكتبــة فــي توفيــر دخــول لقواعــد
بينــات تغطــي مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع للخريجيــن ،وتــم إطــاق بوابــة جديــدة للخريجيــن ،للبقــاء علــى اتصــال مــع الجامعــة ،ومــع
بعضهــم البعــض.
مركز التوظيف وشؤون الخريجين
عقــد مركــز التوظيــف وشــؤون الخريجيــن مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة هــذا العــام ،منهــا نشــر برنامــج المعرفــة ،حيــث قــام الدكتــور ســالم
الســالم ،خبيــر المــوارد البشــرية ،بورشــة عمــل للمســاعدة فــي إعــداد الخريجيــن لســوق العمــل.
منــذ يونيــو  ،2014قامــت صفحــة الوظائــف اإللكترونيــة ( )Job Navigatorبتوفيــر  1246وظيفــة لخريجــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
فــي  81مؤسســة شــريكة للجامعــة ،مــن بينهــا:
اسم الشركة
الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني
طيران االتحاد
شركة اإلمارات لأللمنيوم
Morgan McKinley Recruitment
شركة كوادر
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
بلدية دبي
) (Dubal – Emalشركة اإلمارات لأللمنيوم
مجموعة اإلمارات المتقدمة لالستثمارات
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شــارك فريــق مركــز التوظيــف وشــؤون الخريجيــن فــي العديــد مــن المعــارض الوظيفيــة والتدريبيــة والتعليميــة فــي مختلــف اإلمــارات خــال
العــام األكاديمــي  .2015 - 2014والتقــى الفريــق بمســؤولي المــوارد البشــرية فــي المؤسســات المشــاركة فــي تلــك المعــارض ،وقامــوا
بترتيــب فــرص تدريبيــة ووظائــف لطــاب وخريجــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

قــدم مركــز خدمــات التخطيــط المهنــي  56جلســة إرشــادية جماعيــة ،وورش عمــل مهنيــة ،وبرامــج التوعيــة المهنيــة ،وجلســات التقييــم
الوظيفــي لمــا مجموعــه  2050شــخصا.
مركز التعليم المستمر
فــاز امتحــان العيــن للكفــاءة ،والــذي قــام بإعــداده وإدارتــه وحــدة برنامــج اللغــة العربيــة فــي مركــز التعليــم المســتمر ،بجائــزة محمــد بــن راشــد
للغــة العربيــة.
خــال العــام الدراســي  ،2015 - 2014عقــد المركــز أكثــر مــن  140دورة وامتحانــا ألكثــر مــن  5650متــدرب ،وكانــت بعــض هــذه الــدورات
لعامــة النــاس ،فــي حيــن أن البعــض اآلخــر للقطاعيــن العــام والخــاص .وعقــدت دورات وامتحانــات لهيئــات ،مثــل الهيئــة العامــة ألمــن
المنافــذ والحــدود والمناطــق الحــرة ،والمجلــس التنفيــذي فــي أبوظبــي ،ووزارة العــدل ،وتــوازن.
المسابقات والمؤتمرات والفعاليات االجتماعية
قامــت كليــة تقنيــة المعلومــات فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون مــع مجلــس أبوظبــي للتعليــم بتنظيــم واســتضافة
ماراثــون تكنولوجيــا المعلومــات الثامــن ،للمســاعدة فــي تنميــة العقــول الشــابة وتشــجيع الحمــاس لتكنولوجيــا المعلومــات وتكنولوجيــا
االبتــكار ،شــارك حوالــي  400طالــب وطالبــة فــي المنافســة ،التــي شــهدت بــذل جهــود خاصــة إلشــراك الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة.
وتضمــن الحــدث أربــع مســابقات ،هــي مســابقة تكنولوجيــا المعلومــات ،ومســابقة معــرض تكنولوجيــا المعلومــات ،ومســابقة تكنولوجيــا
المعلومــات لألطفــال بعنــوان “عالــم ذكــي” ،ومســابقة تكنولوجيــا المعلومــات لــذوي االحتياجــات الخاصــة .واســتعدادا لماراثــون تكنولوجيــا
المعلومــات ،تــم تقديــم حلقــات دراســية حــول مختلــف المواضيــع المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس
لطــاب المــدارس الثانويــة كجــزء مــن زياراتهــم للمــدارس فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وعــاوة علــى ذلــك ،تــم تنظيــم
ورشــتي عمــل  ،Marshmallow Challenge and CodeJamرعتهمــا  ،SAPلمعلمــي المــدارس الثانويــة الذيــن شــاركوا فــي ماراثــون
تكنولوجيــا المعلومــات.
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ســعادة الدكتــورة أمــل القبيســي ،المديــر العــام لمجلــس أبوظبــي للتعليــم ،تكــرم المشــاركين فــي الحفــل الختامــي لماراثــون تكنولوجيــا
المعلومــات الثامــن
قامــت كليــة تكنولوجيــا المعلومــات أيضــا بالمشــاركة فــي تنظيــم واســتضافة مؤتمــر ألعــاب الفيديــو :اإلدراك والتعليــم والمحــاكاة ،فــي
مــارس  ،2015وشــاركت فــي تنظيــم المؤتمــر الدولــي حــول أثــر االقتصــاد اإللكترونــي فــي تنميــة منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا :التنافســية العالميــة واألنظمــة الدوليــة والشــراكات االســتراتيجية.
ودعــا برنامــج النجــاح األكاديمــي للطلبــة عــددا مــن الضيــوف الكــرام لمخاطبــة طــاب جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وناقش البروفيســور
ليزلــي ماكلوكليــن ،أســتاذ اللغــة العربيــة والمترجــم الرســمي لصاحبــة الجاللــة ملكــة المملكــة المتحــدة وآيرلنــدا الشــمالية ،أهميــة اللغــة
العربيــة واســتخداماتها .وقــدم األســتاذ أمجــد الجوهــرى ،الملحــق الثقافــي المصــري فــي أبوظبــي ،محاضــرة أخــرى بعنــوان “البحــث
العلمــي فــي متنــاول يــدك”.
ونظــم ركــن البحــوث ،وهــو جــزء مــن برنامــج النجــاح ،المؤتمــر البحثــي الطالبــي األول الســنوي فــي مايــو عــام  .2015وكان الغــرض مــن
هــذا المؤتمــر تشــجيع البحــوث الجامعيــة واألنشــطة اإلبداعيــة مــن خــال األقســام والكليــات .ودعمــا للمؤتمــر ،أجريــت أنشــطة موازيــة مــن
قبــل برنامــج النجــاح ،منهــا ورش العمــل والتدريــب علــى الكتابــة المجــردة ،ونصائــح حــول تصميــم وتقديــم عــرض الملصقــات ،ومهــارات
التقديــم ،ومــا إلــى ذلــك ،حيــث تــم تنفيــذ مــا مجموعــه  39مشــروعا مــن قبــل  7كليــات.
ونظــم مركــز السياســة العامــة والقيــادة ورشــة عمــل فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي مــارس  ،2015بالتعــاون مــع مركــز بحــوث
التعليــم العالــي والتنميــة مــن جامعــة مانيتوبــا فــي كنــدا ،وجــاءت الورشــة تحــت عنــوان “تطويــر وتعزيــز القــدرات القياديــة فــي مجــال
التعليــم العالــي”.
ودشــنت  DVCRGSسلســلة مــن محاضــرات االبتــكار وورش العمــل ،كان مــن بينهــا “حمايــة العمــل البحثــي مــع بــراءات االختــراع وإنتــاج
اإليــرادات ،وريــادة األعمــال :أتريــد أن تكــون مــن رواد األعمــال؟ ،و”اإلمــارات تستكشــف المريــخ” ،و”تســويق التكنولوجيــات للجامعــات”،
و”نقــل التكنولوجيــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( Ideagistنظــام إدارة الفكــرة)” ،و”االبتــكار الطالبــي ومعــرض اإلبــداع”،
و”أســبوع االبتــكار فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة”.
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وعقــدت الــدورة الثالثــة مــن “منتــدى الوعــي السياســي لطــاب الجامعــة” ،فــي نوفمبــر  ،2014والتــي شــهدت مناقشــات ركزتعلــى
انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي المقبلــة فــي عــام .2015
ونظــم قســم الفلســفة سلســلة مــن المحادثــات العامــة ،أطلــق عليهــا اســم “الكهــف” ،بين الفالســفة البارزيــن والفنانين ،ضمــن فعاليات
مهرجــان أبــو ظبــي ،وقــد رعــت مجموعــة أبــو ظبــي للثقافــة والفنــون هــذه السلســلة ،ووفــرت فرصــة لطــاب الفلســفة للمشــاركة فــي
مناقشــات متقدمــة بشــأن العالقــة بيــن الفلســفة والفــن والعلــم.
كمــا نظــم نــادي علــم االجتمــاع فعاليــات متعــددة ،منهــا عيــد األم ،وعيــد العمــال ،واليــوم المفتــوح فــي علــم االجتمــاع ،ونــدوة بعنــوان
“نحــو حيــاة زوجيــة أفضــل”.
ونظــم قســم الجغرافيــا الفعاليــات التاليــة :البيئــة المســتدامة والتنميــة الحضريــة ،والمنتــدى المهنــي حــول نظــم المعلومــات الجغرافيــة
فــي ينايــر  ،2015ونــدوة الجغرافيــة المكانيــة والتخطيــط العمرانــي.

احتفاالت اليوم الوطني 43rd

قام نادي ساكورا بتنظيم فعالية التبادل الثقافي بين اإلمارات واليابان
وعقــدت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يومــا مفتوحــا للمــدارس الثانويــة ( )2015فــي القاعــة الكبــرى لمــدة يوميــن بحضــور  476طالــب
وطالبة.
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بالتعــاون مــع مستشــفى الواحــة ،نظــم النــادي الصحــي للطالبــات فــي قســم األنشــطة الطالبيــة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
يــوم التعليــم الصحــي.
وتعــاون قســم األنشــطة الطالبيــة /النــادي الصحــي مــع جامعــة الســلطان قابــوس ،إلــى جانــب عــدد مــن مؤسســات التعليــم العالــي ،فــي
تنظيــم معــرض الصحــة والتغذيــة واللياقــة الخامــس .2015

معرض الصحة والتغذية واللياقة الخامس 2015

ونظم قسم علوم الرياضيات ملتقى “عولمة تعليم الرياضيات  ،”2015والذي ركز خالل يوم واحد على البيئات التعليمية الذكية.
مذكرات تفاهم
تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خالل السنة األكاديمية  2015 - 2014بين:
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة وهيئة كهرباء ومياه دبي.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة بيالروس الحكومية للمعلوماتية واإللكترونيات ،مينسك ،روسيا البيضاء.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة والمعهد البترولي .
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمعهد البترولي.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومعهد واترلو إلدارة الكوارث.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومركز حمدان بن محمد إلحياء التراث.
•جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة ،لقبــول الطــاب ممــن
يعانــون مــن ضعــف الســمع والصمــم فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•جامعة اإلمارات العربية المتحدة وشركة أبوظبي للمطارات.
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توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي للمطارات

توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة
كمــا وقعــت كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم مــع كل مــن :جامعــة فوجيتــا الصحيــة فــي اليابــان؛ وجامعــة ناغازاكــي
فــي اليابــان؛ وكليــة الطــب فــي جامعــة ناغازاكــي ،وكليــة الدراســات العليــا فــي العلــوم الطبيــة الحيويــة فــي جامعــة ناغازاكــي ،وجامعــة
ســول الوطنيــة  -كليــة الطــب ،والجامعــة التقنيــة فــي دريســدن ،ألمانيــا.
كذلــك وقعــت كليــة األغذيــة والزراعــة اتفاقيــة تفاهــم مــع مجلــس معلومــات األغذيــة األوروبيــة فــي بلجيــكا ،وقــام قســم الطــب البيطــري
بزيــارة أقــدم مدرســة فــي الطــب البيطــري فــي ميــزون الفــورت فــي باريــس ،وخــال الزيــارة تمــت مناقشــة أوجــه التعــاون المشــترك فــي
مختلــف تخصصــات التعليــم فــي الطــب البيطــري.
التواصل مع المجتمع
أطلقــت كليــة القانــون دورة تدريبيــة للمحاميــن ،بالتعــاون مــع معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة فــي وزارة العــدل .وباإلضافــة إلــى
ذلــك فتحــت الكليــة عيــادة قانونيــة مجانيــة لخدمــة المجتمــع المحلــي.
ونظمــت كليــة التربيــة برامــج تطوعيــة لخدمــة المجتمــع فــي اإلعاقــات الحســية واضطرابــات التواصــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قدمــت الوحــدة
العالجيــة تقييمــات مجانيــة لـــ  250حالــة مســجلة ،التحــق عشــرون مــن هــذه الحــاالت فــي عــاج تــراوح بيــن جلســة وثــاث جلســات أســبوعيا.
وعــاوة علــى ذلــك ،قدمــت هيئــة التدريــس ورش عمــل حــول موضوعــات ،مثــل لغــة اإلشــارة ،وصعوبــات التعلــم ،واإلعاقــات الحســية،
إلــى غيــر ذلــك ،للمعلميــن والمجتمــع المحلــي.
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ويشــارك أربعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة تقنيــة المعلومــات فــي تقييــم وتنقيــح مناهــج تقنيــة المعلومــات التــي تقدمهــا وزارة
التربيــة والتعليــم ومجلــس أبوظبــي للتعليم.
وتقــدم هيئــة التدريــس فــي قســم علــم االجتمــاع المشــورة لــكل مــن صنــدوق الــزواج ،ووزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة الثقافــة ،وجمعيــة
الهــال األحمــر ،ومركــز زايــد للرضــع (العيــن) ،ومركــز زايــد لــذوي االحتياجــات الخاصــة (العيــن) ،وغيرهــا ،وقــد تطــوع العديــد مــن طــاب علــم
االجتمــاع فــي هــذه المؤسســات.
وشــارك قســم التاريــخ واآلثــار فــي أنشــطة اليــوم العالمــي للدليــل الســياحي ،وأنشــطة اليــوم العالمــي للمتاحــف الــذي نظمــه متحــف
العيــن وهيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة
كمــا تــم تنظيــم حملــة لدعــم طيبــة بعنــوان  ،Teeba-We Appreciateووزعــت خاللهــا  150حقيبــة هدايــا علــى عمــال النظافــة فــي جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ونُ ظمت حملة للتبرع بالدم في إبريل ومايو من قبل قطاع شؤون الطالب.

وساهمت جامعة اإلمارات العربية المتحدة في حملة “تراحموا” لالجئين السوريين.

حملة تراحمو

يوم إعالمي عن مرض السل
نظمــت لجنــة التعليــم الصحــي (طــاب كليــة الطــب والدراســات الصحيــة) عرضــا عــن مكافحــة التدخيــن ،تحــت عنــوان “اعترافــات مدخــن
ســابق” ،قدمــه الدكتــور عبــد الــرزاق قــدور استشــاري أمــراض القلــب فــي مدينــة الشــيخ خليفــة الطبيــة ،لرفــع مســتوى الوعــي وتصحيــح
األفــكار المضللــة حــول التدخيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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وقامــت كليــة الطــب والدراســات الصحيــة ،مــع بيــت الموســيقى والفنــون فــي العيــن (بدعــم مــن مؤسســة  ،)ADMAFبتنظيــم أربــع
ورش عمــل عــن التاريــخ الموســيقيي فــي مايــو  ،2015فــي قاعــة خليفــة ،حيــث تــم وصــف تطــور الموســيقى الغربيــة ،ومقارنتهــا مــع
الموســيقى العربيــة التقليديــة اليــوم ،بحضــور الطــاب والمجتمــع المحلــي.
مــن جانبهــا واصلــت المكتبــة تدريــب العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والمجتمــع المحلــي ،وتــم إعطــاء المتدربيــن لمحــة عامــة عــن عمليات
المكتبــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فتحــت المكتبــة أبوابهــا للمجتمــع العــام ،مــا أتــاح ،تحديــدا لطــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات غيــر جامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إجــراء البحــوث فــي بيئــة أكاديميــة.
وتواصــل كليــة األغذيــة والزراعــة دعــم الشــركات فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص عــن طريــق إجــراء تحاليــل التربــة والميــاه والنباتــات
وعينــات األعــاف الحيوانيــة ،وتوفــر المســاعدة فــي تفســير النتائــج .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم عقــد ورشــة عمــل فــي الفجيــرة حــول
أساســيات الزراعــة ألعضــاء معهــد الفجيــرة لألحــداث.
واســتقبل متحــف الجيولوجيــا أكثــر مــن خمــس زيــارات للمــدارس الثانويــة العامــة والخاصــة ،اســتهدفت نشــر الوعــي فيمــا يتعلــق بنطــاق
وأهميــة العلــوم الجيولوجيــة.

يوم الجيولوجيا المفتوح
قدم قسم الفيزياء محاضرات عن علم الفلك للمجتمع المحلي ،وحصل الباحثون أيضا على مالحظات وقدموا عروض .Starlab Planetarium

فعالية “خذ بيدي” بمناسبة اليوم العالمي لمتالزمة داون
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دعمـ ًـا لألنشــطة األساســية للتعليــم والبحــوث ،تواصــل جامعــة اإلمــارات ضمــان توفيــر الخدمــات المؤسســية والماليــة والبنيــة التحتيــة
لتقديــم أفضــل خدمــة والدعــم الــازم ،األمــر الــذي انعكــس بوضــوح خــال العــام الدراســي  2015 - 2014علــى فعاليــة وكفــاءة إدارة
المــوارد الماليــة والمشــتريات ،وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال المــوارد البشــرية ،وتطويــر الخطــط االســتراتيجية ونتائــج األداء،
وتوفيــر خدمــات تقنيــة المعلومــات الحديثــة ،وتنفيــذ أفضــل الممارســات فــي مجــال القيــادة ،وبحيــث يدعــم كل ذلــك التواصــل الداخلــي
والخارجــي الفعــال.
برنامج التوطين
تمــت الموافقــة علــى إســتراتيجية التوطيــن فــي الجامعــة وإبالغهــا إلــى العمــداء والمديريــن فــي وقــت مبكــر مــن العــام الدراســي ،وقــد
حــددت االســتراتيجية مناصــب الموظفيــن المســتهدفين فــي كافــة الوحــدات التنظيميــة ،وقامــت إدارة المــوارد البشــرية بالعمــل مــع فــرق
التوظيــف ،لضمــان تنفيــذ اســتراتيجيات وآليــات اإلحــال الوظيفــي وفقـ ًـا لألهــداف المحــددة.
وقــد حققــت كليــة الهندســة توطيــن حوالــي  80%مــن الموظفيــن اإلدارييــن خــال عــام  ،2015 – 2014بينهــم العميــد باإلنابــة ،ونائــب
العميــد ،والعميــد المســاعد لألبحــاث والدراســات العليــا ،ومســاعد العميــد لشــؤون الطلبــة ،والعميــد المســاعد للتطويــر المهنــي فــي كليــة
تقنيــة المعلومــات .عــاوة علــى ذلــك ،أصبــح  11مــن أصــل  13موظفــا إداريــا فــي كليــة تقنيــة المعلومــات مــن اإلماراتييــن.
برنامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس المواطنين
العدد اإلجمالي لمساعدي التدريس المواطنين حتى اآلن هو  ،73مع  17تعيين جديد في عام .2015 – 2014
التحول التكنولوجي
قــام مركــز التميــز فــي التعليــم والتعلــم بتوفيــر اشــتراك أللــف عضــو هيئــة تدريــس ومــدرب الســتعمال برنامــج  ، Lynda.comوهــو
أداة رائــدة للتعلــم عبــر اإلنترنــت ،تســاعد فــي تعلــم األعمــال التجاريــة والتكنولوجيــا والمهــارات اإلبداعيــة ،لتحقيــق األهــداف الشــخصية
والمهنيــة علــى حــد ســواء.
قــام مركــز التميــز فــي التعليــم والتعلــم وقطــاع تقنيــة المعلومــات بتأميــن رخصــة مفتوحــة علــى شــبكة اإلنترنــت الخاصــة بالحــرم الجامعــي
لـــ متصفــح  ،Lockdownبعــد تجربتــه لمــدة شــهرين ،وهــو متصفــح مخصــص للعمــل علــى تأميــن بيئــة االختبــار داخــل نظــام إدارة التعلــم
.LMS
وأطلــق قســم علــوم األحيــاء مؤخــرا وحــدة دراســة علــم الجينــوم والبيولوجيــا الحاســوبية ،التــي تحتــوي علــى أحــدث المعــدات الالزمــة إليجــاد
تسلســل الجينــوم الكامــل ألي كائــن حــي ،ومــن ضمنهــا البشــر.

وحدة دراسة علم الجينوم والبيولوجيا الحاسوبية
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توافــر مســتوى مرتفــع مــن اإلنترنــت وشــبكات البحــوث :شــبكة جامعــة اإلمــارات مربوطــة ومخدومــة مــن أكثــر مــن اتصــال واحــد ألكثــر مــن
مقــدم الخدمــات ،فشــبكة جامعــة اإلمــارات متصلــة بـــ ( 1غيغابايــت) علــى الشــبكة الوطنيــة للبحــوث العنكبوتيــة – إنترنــت  ،2وبمعــدل (2
غيغابايــت) علــى المنتجــات األساســية فــي اإلنترنــت مــن خــال شــركتي (اتصــاالت ودو).
توسعة البنية األساسية الالسلكية :قامت خدمات تقنية المعلومات برفع كفاءة الشبكة اإللكترونية ،والبنية التحتية األساسية.
تحســين تطبيقــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الذكيــة :وتشــمل القــدرات المتاحــة تطبيــق جامعــة اإلمــارات للجــوال ،وحلــول التعلــم
اإللكترونــي ،،وتطبيقــات اآليبــاد التعليميــة للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم يطلق التطبيقات الذكية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة في جيتكس .2014
تمــت إعــادة تصميــم موقــع جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالكامــل ،وأصبــح متاحـ ًـا اآلن باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة ،وقــد تــم التركيــز
ّ
فــي الموقــع الجديــد بشــكل رئيســي؛على تجربــة المســتخدم ،وســهولة االســتخدام ،والتصفــح ،وتوفيرالمحتــوى المناســب.
تــم اســتبدال البوابــة القديمــة لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ببوابــة جديــدة تســهيال للوصــول إلــى التطبيقــات والخدمــات ،ولتوفيــر
المزيــد مــن الميــزات ،بمــا فــي ذلــك إدارة المحتــوى بشــكل شــامل ،والبحــث عــن المشــاريع (الصفحــات واألشــخاص والمســتندات)،
والعمليــات التجاريــة المشــتركة ،وتســهيل تبــادل المعلومــات ،وســهولة التصفــح علــى األجهــزة المحمولــة؛ وتوفيــر واجهــة باللغــة العربيــة،
وإتاحــة الفرصــة لقــراءة محتــوى الصفحــة مــن خــال الصــوت.
وأنشــأ برنامــج الطــب البيطــري عــدة مختبــرات تدريســية حديثــة ،بمــا فــي ذلــك علــم الطفيليــات ،وعلــم الحشــرات ،وعلــم الفيروســات ،وعلــم
المناعــة ،وعلــم األحيــاء المجهريــة ،والصحــة العامــة (اللحــوم واأللبــان) ،وعلــم وظائــف األعضــاء ،وعلــم الصيدلــة ،وعلــم الســموم ،وعلــم
األنســجة ،وعلــم األمــراض الســريرية واألنســجة .كمــا أقــر أيضــا إنشــاء متحــف التشــريح البيطــري والمختبــرات ،حيــث ســيكون المتحــف األول
مــن نوعــه فــي المنطقــة .وقــد تــم تعييــن أختصاصــي غيــر متتفــرغ إلعــداد أجســام وعظــام الحيوانــات ألغــراض تعليميــة.
قــام قســم الجغرافيــا مؤخــرا بتركيــب معــدات فــي محطــة المنــاخ والطقــس التابعــة لــه ،وهــي تعمــل اآلن بشــكل كامــل ،وســتقوم بتوفيــر
فــرص بحثيــة وتعليميــة ممتــازة للطــاب.
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قسم المناخ
االستعانة بمصادر خارجية
قامــت الجامعــة باالســتعانة بمصــادر خارجيــة فيمــا يتعلــق بخدمــات الضيافــة .ويوفــر المصــدر خدمــات الضيافــة للموظفيــن والطــاب
والــزوار .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يوفــر المصــدر الدعــم المكتبــي األساســي للمكاتــب ،مثــل تغليــف الملفــات والمســح الضوئــي والنســخ.
التحسين المستمر لألعمال
تشــمل األنظمــة الرئيســية :نظــام إدارة الحضــور علــى شــبكة اإلنترنــت؛ وكاتالــوج عــن برامــج ومــواد الجامعــة ،وتنفيــذ الدفــع اإللكترونــي
لطلبــات الماجســتير والدكتــوراه؛ ونظــم إلدارة التأميــن الصحــي للطــاب؛ واللوحــات الذكيــة التفاعليــة للتعليــم والتعلــم التفاعلــي.
وقــد نفــذ مكتــب ســكن الطــاب نظامــا جديــدا يســمى ‘اإلقامــة’ ،يســمح للطــاب بتعييــن غرفهــم بأنفســهم ،واختيــار غرفهــم ،ومرافقيهــم
فيها.
حــاز قطــاع تقنيــة المعلومــات علــى شــهادتي ، ISOاألولــى فــي إدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات ( ،)ISO/IEC 20000-ITSMوالثانيــة
فــي أنظمــة إدارة أمــن المعلومــات .ISO/IEC 27001 –ISMS
قامــت اإلدارة العامــة للخدمــات علــى مــدى العــام الماضــي ،بإســتبدال  46حافلــة ،حيــث احتــوت الحافــات الجديــدة علــى مقاعــد مريحــة،
وتلفزيــون ،ودي فــي دي ،وكاميــرات ،باإلضافــة إلــى نظــام علــى شــبكة اإلنترنــت لحجــز الحافــات.
حسن المواد المطبوعة.
وحصل قسم المطبوعات على معدات جديدة بمواصفات تقنية متقدمة ،يؤمل أن تُ ّ
كما جرى تحسين بوابة الشراء اإللكتروني ،لتصبح عملية تقديم العطاءات ،ودراسة ومنح العقود أكثر كفاءة.
وقــام قســم إدارة المرافــق بتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى الحــد مــن اســتهالك الميــاه والكهربــاء ،وشــمل ذلــك اســتخدام مصابيــح
الهالوجيــن مــع مصابيــح  LEDالموفــرة للطاقــة ،ووضــع عــدادات ميــاه فــي المبنــى الســكني لمراقبــة اســتهالك الميــاه .وتعمــل إدارة
المرافــق مــع خبيــر استشــاري خارجــي علــى لتنفيــذ إجــراءات الصحــة والســامة .كمــا أنهــا تعمــل مــع وزارة األشــغال العامــة علــى ضمــان أن
تجــري الســكنات الجديــدة وفقــا لمعاييرالســكن الدوليــة.
وباﻹضافــة إلــى ذلــك ،تعاقــدت الجامعــة مــع شــركة إرنســت آنــد يونــغ لتحويــل سياســات وإجــراءات الجامعــة المحاســبية مــن األســلوب
النقــدي المعــدل الحالــي إلــى نظــام مقبــول ومعتــرف بــه دوليــا علــى أســاس المحاســبة القياســية ،واعتمــاد معاييــر المحاســبة فــي القطــاع
العــام الدولــي (. )IPSAS
المكونــات الرئيســية للمشــروع :إجــراء تحليــل شــامل لسياســات وإجــراءات المحاســبة فــي الجامعــة القائمــة علــى األســلوب النقــدي
المعــدل ،وتقييــم االحتياجــات ،ومراقبــة التحــول ،بمــا فــي ذلــك تقديــم التوجيــه والمســاعدة فــي إنتــاج البيانــات الماليــة لعــام  2016علــى
أســاس نظــام (.)IPSAS
وفقــا لقوانيــن الجامعــة ،قــام قســم المــوارد البشــرية بتنقيــح وتحديــث السياســات لتعكــس أفضــل الممارســات ،تماشــيا مــع القوانيــن
واألنظمــة المعاصــرة.
وافقــت الجامعــة علــى هيــكل تنظيمــي وظيفــي غيــر أكاديمــي لتنظيــم األنشــطة فــي مجــاالت التخصــص وتوضيــح دور ومســؤوليات
اإلدارات ،كمــا تــم اســتكمال “توصيفــات الوظائــف” للتأكــد مــن وضــوح األدوار والمســؤوليات الخاصــة بجميــع العامليــن ،وكذلــك الخاصــة
باآلخريــن .وباﻹضافــة إلــى ذلــك ،وضعــت الجامعــة ســلما وظيفيــا للموظفيــن غيــر األكاديمييــن ،لتســليمهم بشــكل رســمي مهــام ذات
مســتوى أعلــى داخــل نطــاق منصبهــم الحالــي.
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جائزة الرئيس األعلى
انســجاما مــع رؤيــة قــادة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتعزيــز ثقافــة التميــز فــي جميــع أنحــاء البــاد ،أطلقــت جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة “جائــزة الرئيــس األعلــى للتميــز المؤسســي” ،تكريمــا لجهــود أعضــاء مجتمــع الجامعــة ،وكجــزء مــن مخططهــا فــي التطويــر
المؤسســي .وتشــمل الجائــزة ثــاث فئــات رئيســية ،وهــي :فئــة اإلدارة المتميــزة ،وفئــة الفريــق المتميــز ،وفئــة التميزالوظيفــي .وتهــدف
الجائــزة فــي المقــام األول إلــى تحســين اآلليــات المؤسســية ،وخلــق روح التنافــس بيــن القطاعــات واإلدارات ،وتطويــر وبنــاء قــدرات
العامليــن ،وتحديــد أفضــل الممارســات اإلداريــة ،وتقديــم الخدمــات ،كمــا تهــدف الجائــزة أيضــا إلــى رفــع مســتوى الوعــي بثقافــة التميــز
وجعلهــا عنصــرا رئيســيا فــي بيئــة العمــل الجامعــي ،وضمــان الجــودة والشــفافية.
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البيان المالي
•اإليرادات والمصروفات بيان لنهاية العام 2014
•الميزانية العمومية لنهاية العام 2014
بيان اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية

الموقف المالي كما في

في 31/12/2014

31/12/2014
الممتلكات

المبلغ بالدرهم

اإليرادات

المبلغ بالدرهم

( )1النقد:

597,974,258.45

( )1غير مقيدة – اتحادية:

1,526,983,200.05

( )2تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها:

221,398,923.46

( )3حسابات المقبوضات  -وزارة المالية:

108,292,511.29

( )3التخصيصات:

177,062,018.28

مجموع الموجودات

778,076,134.74

مجموع اإليرادات

1,925,444,141.79

( )2حسابات المديونية:

71,809,365.00

النفقات

المطلوبات
35,023,904.71

( )4حسابات دائنة (المجهزون):

384,251,680.39

( )5التزامات مستحقة الدفع:

73,443,819.49

( )6المطلوبات المتداولة األخرى :

492,719,404.59

مجموع المطلوبات
)إنهاء رصيد الصندوق (اإليرادات ،النفقات

اتحادية غير مقيدة

1,520,842,809.40

تعامالت مقيدة للحكومة وغيرها

87,201,669.09

التخصيصات

32,042,933.15

مجموع النفقات

1,640,087,411.64

)إنهاء رصيد الصندوق (اإليرادات ،النفقات

إنهاء رصيد الصندوق

285,356,730.15

مجموع المطلوبات ورصيد الصندوق

778,076,134.74

اتحادية غير مقيدة:

6,140,390.65

تعامالت مقيدة للحكومة
وغيرها:

134,197,254.37

التخصيصات:

145,019,085.13

إجمالي رصيد إنهاء ()4الصندوق
(اإليرادات ،النفقات)

285,356,730.15

 1الحسابات المصرفية العمومية كما في 31/12/20141

 1التمويل الحكومي  +إيرادات أخرى.

 2تشمل ديون الموردين وذمم الطلبة  +ذمم مدينة أخرى.

 2التمويل المقيد (المنح والتبرعات)

 3العجز المتراكم من السنوات السابقة

ً
داخليا (المخصصة من
 3المخصصات والبحوث الممولة
الصندوق غير المقيد)

 4المبالغ المستحقة للموردين والمقاولين

 4الفائض  /العجز

 5االلتزامات التي تم ترحيلها من السنوات السابقة
 6الرواتب المستحقة ،والمحتجزات والودائع وغيرها
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