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التقرير السنوي

ــة  ــة الالئق ــب إىل املكان ــول بالطال ــدة إىل الوص ــة املتح ــارات العربي ــة االم ــة يف جامع ــة التعليمي ــدف العملي ته

ــات ســوق العمــل. ــة والوفــاء مبتطلب ــة الشــاملة للدول ــي تتوافــق مــع تطلعــات النهضــة الحضاري والطموحــة الت

لقــد تــم تحديــد أربعــة أهــداف رئيســية إلعــداد الخريجــن الــرواد والقــادة يف تخصصاتهــم ومجاالتهــم الدراســية. 

يتمثــل الهــدف األول يف ســعينا نحــو تحســن برامــج عمليــات االســتقطاب والقبول لتحســن جــودة الطلبــة املقبولن 

بالجامعــة، يف ظــل توفــر برامــج ارشــادية فعالــة لطلبــة الثانويــة العامــة والطلبــة امللتحقــن حديثــا بالجامعــة، ثــم 

تشــجيعهم عــى االلتحــاق بالتخصصــات املطلوبــة يف اســواق العمــل . 

أمــا الهــدف الثــاين فيتمحــور حــول تطويــر قــدرات البحــث العلمــي واالبتــكار  يف املجــاالت ذات االهميــة واالولويــة 

الوطنيــة واالقليميــة، التــي تشــمل تطويــر عــدد مــن املراكــز البحثيــة التــي تتوافــق مــع املعايــر الدوليــة واقامــة 

ــل  ــداد األمث ــن اإلع ــداد املواطن ــن إلع ــج املعيدي ــز برام ــة إىل تعزي ــاً، إضاف ــا ودولي ــطة محلي ــة نش رشاكات بحثي

ــة  ــات الدولي ــورة يف الدوري ــاث املنش ــة لألبح ــة والنوعي ــودة الكمي ــى الج ــز ع ــن، والرتكي ــن فاعل ــوا باحث ليصبح

ــة  ــود البحثي ــا يف الجه ــات العلي ــة والدراس ــات الجامعي ــة الدراس ــاركة طلب ــادة مش ــى زي ــل ع ــة، والعم املحكم

للجامعــة مــع توجيــه طلبــة الدراســات العليــا نحــو مجــاالت البحــث العلمــي الــذي تركــز عليــه الجامعــة، وإتاحــة 

املزيــد مــن الفــرص أمــام طلبــة الدراســات الجامعيــة إلجــراء املشــاريع البحثيــة يف مجاالتهــم الدراســية. 

يســلط الهــدف الثالــث الضــوء عــى أهميــة تحقيــق التميــز األكادميــي وفــق معايــر االعتــاد األكادميــي واالعتــاد 

املؤســي لضــان مواكبــة االجــراءات واملخرجــات األكادمييــة يف الجامعــة ألفضــل املعايــر واملقاييــس الدوليــة.

وأخــراً، العمــل عــى تعزيــز دور الجامعــة يف نقــل املعرفــة واملهــارات لخدمــة املجتمــع، وضــان تقديــم الخدمــات 

اإلداريــة وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية.

حمدان بن مبارك آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي، الرئيس األعىل للجامعة

الرئيس األعىل للجامعة )لعام 2013/2012(
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التقرير السنوي

بانتهــاء عامــي األول منــذ تعيينــي مديــراً للجامعــة، أتذكــر ذلك العــام كونه عامــاً مفعاً باإلنجــازات والجهــود والطاقــات التي بذلها 

أعضــاء أرسة الجامعــة، فعنــد املراجعــة والتخطيــط لعــام 2012/2013، أدركنــا نقــاط القــوة التــي يتمتع بها حرمنــا الجامعي املتميز 

وكلياتــه، ومتكنــا مــن تقديــم أداء وجــودة جذبــت أعى مســتويات التميــز، وواصلنــا احتفاءنا بروح االكتشــاف كوننــا املحرك البحثي 

الوطنــي، إضافــة إىل مواصلــة الجهــود إليجــاد طــرق عالجيــة جديــدة ملــرض الرسطــان، وتطويــر وســائل جديــدة إلدارة مــوارد املياه، 

واكتشــاف حلــول جديــدة لالحتياجــات العاملية مــن الطاقة. 

إن إنجــازات الجامعــة خــالل األعــوام الســابقة مــا هــي إال نتــاج للعمــل املتميــز والتعاون الفعــال ملوظفــي الجامعة، فــوالء موظفي 

الجامعــة للمؤسســة واســتعدادهم ملواجهــة التحديــات والتغيرات املؤسســية هو أمر يســتحق الشــكر والتقدير.

إن تعيــن أعضــاء هيئــة التدريــس املواطنــن املؤهلــن عى أعى املســتويات يف الســنوات الســابقة يعــر عن مدى نجاح اســرتاتيجية 

التوطــن يف الجامعــة عــى كال الصعيديــن األكادميــي واإلداري، كــا أنهم ميثلون إضافة مميزة ومثينــة يف القيادة األكادمييــة يف الدولة.

تتمثــل املكانــة العاليــة للجامعــة يف قدرتهــا عــى رفــد املجتمــع بأفضــل الخريجــن يف الدولــة، كــا قامــت الجامعة بتطويــر تجربة 

بحثيــة أكــر شــمولية للدراســات الجامعيــة إىل جانــب األبحــاث النموذجيــة القامئــة عى مســتوى الدراســات العليا. وتوفــر الجامعة 

كذلــك فرصــاً متنوعــة إلثــراء الخــرة الجامعية للطلبة، التي تشــتمل عى التدريب العميل والنشــاطات املجتمعيــة التطوعية وحتى 

فــرص الدراســة يف الخــارج مــن خــالل برنامــج التبــادل الطــاليب الــدويل، كــا صممــت الرامــج الجامعيــة مبــا يتــاىش مــع أحــدث 

التطــورات العلميــة واملعايــر العامليــة املعتمــدة يف أرقــى الجامعــات، ومبا يلبــي ويواكب احتياجات ومتطلبات ســوق العمــل وذلك 

لضــان توظيــف الخريجن.  

تســتمر الجامعــة يف بنــاء رشاكات مســتدامة مــع عــدد مــن املؤسســات والجامعــات املحليــة والدوليــة العامــة والخاصــة، إضافة إىل 

مراكــز البحــث العلمــي حــول العــامل مــن أجــل تطويــر أفضــل املارســات والتوجهــات املبتكــرة للتصــدي للتحديات املختلفــة التي 

تواجههــا الدولــة. وتشــمل هــذه الــراكات تبــادل الطلبــة وأعضاء هيئــة التدريس والتعــاون البحثــي واالستشــارات املهنية والتعليم 

والرامــج التدريبيــة التخصصيــة وتبــادل الخــرات عــن طريق إقامــة املؤمتــرات وورش العمــل والنــدوات التخصصية.

إننــا منــي قدمــاً نحــو العــام 2013/2014 بدافــع قــوي نحــو بنــاء ودمــج الــراكات املتينة مــع رشكائنــا، إضافــة إىل التزامنــا بتطوير 

الخريجــن املتميزين.

الدكتور/ عيل راشد النعيمي
مدير  الجامعة

كلمة مدير الجامعة  
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تعــد جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الجامعــة الوطنيــة األوىل يف الدولة واملعروفــة دولياً بإســهاماتها البحثية وتقنياتها التعليمية 

الحديثــة، حيــث تواصــل جهودهــا لتحتــل مكانــة مرموقة بن أفضــل الجامعــات العاملية الرائــدة، وتضــم الجامعة نخبة مــن أعضاء 

هيئــة التدريــس املؤهلــن، والباحثــن الــرواد، والعاملــن املميزيــن، الذيــن يســخرون كافــة طاقاتهــم ملســاعدة وخدمــة الطلبــة من 

األجيــال الفتيــة عــى اكتشــاف قدراتهم وتحقيــق أحالمهم.

جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي جامعة شــاملة، توفــر مجموعة متنوعة مــن برامــج الدراســات الجامعية والدراســات العليا 

مــن خــالل كلياتهــا التســع، ناهيــك عا تقدمه للمجتمــع املحيل من باقــة متنوعة مــن برامج التعليم املســتمر والشــهادات املهنية 

والــدورات التدريبيــة يف مختلــف املجــاالت، وتعــد التكنولوجيــا والتعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة واملحــاكاة من أهم األســاليب 

التعليميــة التــي تتبناهــا الجامعــة، ويســتمر هــذا الــرح التعليمــي يف رفــد املجتمــع بنخبــة مــن الخريجــن األكفــاء عــى أعــى 

املســتويات لتقلــد مناصــب قياديــة يف الدولة.

إن هدفنــا الرئيــي هــو تطويــر مهــارات الطلبــة وإعدادهــم األعــداد األمثــل لتلبيــة احتياجات ســوق العمــل، وذلك من خــالل إثراء 

الرامــج التعليميــة مبختلــف املهــارات، مثــل القيــادة واالتصــال والتفكــر الناقــد واالســتاع الفعــال وغرهــا، إضافــة إىل االســتخدام 

األمثــل للتكنولوجيــا الحديثــة واضعــن يف االعتبــار قــدرة الطلبــة عــى تطويــر خراتهــم العمليــة الحتــالل أفضــل املواقــع لخدمــة 

وطنهم.

تســتقطب جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كــوادر أكادمييــة متميــزة، ممن ميتلكــون مكانة محليــة وعاملية إلســهاماتهم البحثية 

واالبتكاريــة، كــا تســعى الجامعــة إىل تأصيــل الثقافــة البحثيــة ونرهــا بن الطلبة عــى مســتوى الدراســات الجامعية والدراســات 

العليــا، حيــث أنشــأت مراكــز بحثيــة متخصصــة مــن أجــل مــد جســور التعــاون والتواصــل بــن الباحثــن، كــا تحتضــن الجامعــة 

عــددًا مــن مراكــز البحــوث ذات االهتــام املحــيل والــدويل مثــل مركــز زايــد العاملــي للعلــوم الصحيــة، واملركــز الوطنــي للميــاه، 

واملركــز الوطنــي للسياســة العامــة والقيادة، وتضم الخطط املســتقبلية للمراكز البحثية: التعليم باســتخدام األجهزة الذكيــة، والطاقة 

والبيئــة، والتســويق واالبتــكار الغــذايئ، والتنميــة املســتدامة، ومركــز علــوم الوراثــة والطــب الجزيئــي، وســتمكن هــذه الرامــج مــن 

االســتجابة الحتياجــات مجتمــع دولــة اإلمــارات، والتصــدي للتحديــات العامليــة، كــا تســتقطب الجامعــة كونها جامعــة قامئة عى 

األبحــاث العلميــة مختلــف املنح البحثيــة املحليــة والدوليــة والصناعية.

إن جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تعــد املــكان األمثــل لتحقيــق األهــداف وامتــالك مفاتيح املســتقبل وذلك من خــالل برامجها 

األكادمييــة الغنيــة وفرصهــا الالمحــدودة يف البحــث العلمي واالبتــكار وتركيزها عــى خدمة الطلبة.

األستاذ الدكتور/ محمد يوسف بني ياس
نائب مدير الجامعة ومدير الشؤون األكادميية

 كلمة نائب مدير الجامعة
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ــإن  ــة، ف ــدة للدول ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــا جامع ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــن م ــة والثالث ــنة السادس ــر يف الس ــن نتفك ح

الجامعــة لتفخــر باإلنجــازات التــي حققتهــا يف هــذا العــام مــن النمــو والتطــور املســتمر، باعتبارهــا الجامعــة الوطنيــة األوىل 

ــة.   ــدم يف الدول واألق

ــة  ــة يف التنمي ــم مســاهات هام ــار بتقدي ــام يف التطــور واالزده ــة املتحــدة هــذا الع ــارات العربي ــة اإلم ــد اســتمرت جامع لق

ــة  ــة محلي ــة ومكان ــزة ذات أهمي ــا إىل مؤسســة أبحــاث متمي ــي وتحوله ــا البحث ــن خــالل جــدول أعاله ــة م ــة للدول الحضاري

ودوليــة، فضــاًل عــن أن انطــالق مبــادرات البحــوث الصناعيــة واملؤسســية وتأســيس مركزيــن  جديديــن للبحــث العلمــي - املركــز 

الوطنــي للميــاه ومركــز جامعــة اإلمــارات للسياســة العامــة والقيــادة، وتســجيل العديــد مــن بــراءات االخــرتاع، واملنــح املمولــة، 

وزيــادة املقــاالت العلميــة تؤكــد جمعيهــا بــأن جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي “محــرك البحــث الوطنــي: خلــق املعرفــة 

وبنــاء القــدرات البريــة”.

ونظــراً للنجــاح الــذي حققتــه، حافظــت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مكانتهــا ضمــن أفضــل 500 جامعــة يف تصنيــف 

ــة  آســيوية،  ــي صنفــت ضمــن أفضــل 100 جامع ــة الت ــدة يف الدول ــة الوحي ــر الجامع ــا تعت ــات، ك ــي للجامع ــو اس العامل كي

ــم  ــا مــن وزارة التعلي ــة برامجه ــاد األكادميــي لكاف ــة املتحــدة االعت ــك جامعــة اإلمــارات العربي ــة، متتل ــا مؤسســة وطني وكونه

العــايل والبحــث العلمــي، كــا حصلــت كلياتهــا عــى االعتــاد التخصــي االختيــاري مــن مختلــف الهيئــات الدوليــة، وحصلــت 

هــذا العــام كل مــن كليتــي األغذيــة والزراعــة والعلــوم االنســانية واالجتاعيــة عــى االعتــاد الــدويل.  

إن مســؤولية تطويــر القــوى البريــة واملعــارف الجديــدة يف الدولــة يقــع عــى عاتــق الجامعــة، إذ أن الــدور الرئيــي للجامعــة 

يف املجتمــع هــو ضــان توفــر املــوارد البريــة إىل جانــب ضــان اســتمرارية االزدهــار والتنميــة املســتقبلية يف الدولــة وتطورهــا، 

وتفخــر الجامعــة بوجــود 169 عضــو هيئــة تدريــس مواطــن ميثلــون حــوايل %23 مــن مجمــوع أعضــاء هيئــة التدريــس، إضافــة 

إىل توطــن أكــر مــن %43 مــن الوظائــف اإلداريــة.

ــاع  ــام 2012/2013 ارتف ــهدنا يف الع ــد ش ــا، وق ــا وطلبتن ــر موظفين ــة إىل تطوي ــا إضاف ــر مجتمعاتن ــؤوليتنا يف تطوي ــل مس تتمث

معــدالت التدريــب والتطويــر املهنــي يف التعليــم املســتمر، وخدمــة الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، والخدمــة املجتمعيــة 

الخاصــة باملــدارس الثانويــة، والتواصــل مــع أكــر مــن 56,000 خريــج مــن الجامعــة.

ومــع تطــور برنامــج تحــول جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة خــالل العــام املــايض، شــهدت الجامعــة بعــض التغيــرات الهامــة 

يف القيــادة متمثلــة يف تقلــد معــايل الشــيخ  حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، منصــب 

الرئيــس األعــى للجامعــة، إضافــة إىل تعيــن ســعادة  الدكتــور/ عــيل راشــد النعيمــي، مديــراً للجامعــة.

إن الريــان الرئيــي ألي جامعــة هــو طلبتهــا، وكذلــك هــو الحــال يف جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــن خــالل تركيزهــا 

ــاة الجامعيــة للطلبــة الكثــر مــن الفــرص للتعلــم والتجربــة والنمــو  عــى تحســن قــدرات وكفــاءة الطلبــة، لذلــك توفــر الحي

والتطــور وذلــك يف بيئــة آمنــة وزاخــرة باملعــارف، وتتفــرد جامعــة اإلمــارات بوضعهــا حيــث يقيــم أكــر مــن %50 مــن الطلبــة يف 

الســكن الطــاليب، مــا يقــدم فرصــة عظيمــة لتحســن التجربــة الجامعيــة ككل، فقــد حقــق الطلبــة مبكوثهــم يف الحــرم الجامعــي 

انجــازات عديــدة مــن خــالل حصولهــم عــى الجوائــز املحليــة والدوليــة، والســفر محليــاً ودوليــاً، واملشــاركة يف مختلــف األنشــطة 

ــم مــن خــالل العمــل التطوعــي وجمــع الترعــات، وباألخــص  ــل حظــاً منه ــة، والوصــول إىل مــن هــم أق ــوادي االجتاعي والن

تخصيــص الترعــات لهيئــة الهــالل األحمــر يف العــن. 
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ــات الداعمــة،  ــن والهيئ ــدة مــع الــركاء الدولي ــا الوطي ــة املتحــدة عــى عالقاته لقــد حافظــت جامعــة اإلمــارات العربي

ومنــت املجــاالت التعاونيــة الحاليــة والتاريخيــة مــن خــالل الــراكات الجديــدة مــع املؤسســات الدوليــة الرائــدة التــي 

تشــمل؛ جامعــة كامــردج، جامعــة أكســفورد، جامعــة جــون هوبكنــز، مركــز أبحــاث العلــوم والتكنولوجيــا املتقدمــة يف 

جامعــة طوكيــو، جامعــة كاســتيال - المانشــا يف أســبانيا، جامعــة حلــوان يف مــر، وغرهــا الكثــر.

وســخرت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة خراتهــا محليــاً كمركــز بحثــي يعمــل ملصلحــة الصناعــة املحليــة واألجيــال 

القادمــة، إذ تدعــم الفــرق البحثيــة املتميــزة يف الجامعــة التعــاون مــع العديــد مــن الصناعــات والــركات واملؤسســات 

مثــل مجلــس أبوظبــي للتعليــم، مبادلــة، هيئــة أبوظبــي للصحــة، بلديــة العــن، معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة، 

شــلمرجر، أدنــوك، توتــال، وزارة البيئــة وامليــاه، القــوات الجويــة والدفــاع - القــوات املســلحة يف دولــة اإلمــارات، رشكــة 

اســتثار التكنولوجيــا املتطــورة، وغرهــا الكثــر. 

نظــراً للنجــاح الــذي حققــه التطبيــق املبــديئ للتعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة مــن خــالل تطبيــق مبــادرة األيبــاد عــى 

مســتوى التعليــم األســايس عــام 2012، اســتمرت الجامعــة يف تقديــم املزيــد مــن االبتــكارات يف مجــال التعليــم الرقمــي 

وتطبيــق مبــادرة التعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة يف العديــد مــن مســاقات الرامــج التخصصيــة، وقــد أدى هــذا التغيــر 

يف عمليــة التعليــم التقليديــة إىل إحــداث تأثــر مبــارش يف مهــارات االبــداع والتفكــر الناقــد لــدى الطلبــة وتفعيــل مهــارات 

التواصــل لديهــم، كــا انضمــت الجامعــة إىل أبــل اي تيونــز يــو الجامعــي )Apple’s iTunes U(، الفهــرس االلكــرتوين األكــر 

يف العــامل للمحتــوى التعليمــي املجــاين، وهــو مــا يســمح للجامعــة بنــر محتــوى تعليمــي مرمــوق للعــامل ككل، وميكــن 

الطلبــة مــن الحصــول عــى خــرة تعليميــة غنيــة وهائلــة خــارج حــدود الصفــوف الدراســية.

إن اإلنجــازات العديــدة التــي تــم تقدميهــا يف هــذا التقريــر الســنوي للجامعــة تشــكل أحــد أســباب افتخــار العديــد مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن والطلبــة وأوليــاء األمــور والخريجــن وأعضــاء املجتمــع بالجامعــة. 

تتعهــد جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة باملــي عــى هــذا النهــج ... لالســتفادة القصــوى مــن الفــرص التــي يقدمهــا 

الحــرم الجامعــي الرائــع ومرافقــه، إضافــة إىل املوظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس، وأنشــطة البحــث العلمــي، والــركات 

املحليــة والدوليــة وذلــك مــن أجــل توفــر تعليــم بأرقــى املســتويات لطلبتنــا.

نعرض يف الصفحات التالية أهم الخطوات التي اتُّخذت مؤخراً يف هذا االتجاه.
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أســس االتحــاد الــذي بــات يُعــرف بـ”دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة” يف الثــاين مــن ديســمر 
1971،  وتضــم اإلمــارات األعضــاء يف االتحــاد كل مــن: أبــو ظبــي وديب والشــارقة وأم القيويــن 

والفجــرة وعجــان ورأس الخيمــة.

إن االزدهــار واالنســجام والتنميــة الحديثــة التــي تتميــز بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
اليــوم تحــت قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان )حفظــه اللــه(، رئيــس 
الدولــة وحاكــم إمــارة أبــو ظبــي، وإخوانــه أعضــاء املجلــس األعــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات، 
يعــود إىل الــدور الــذي اضطلــع بــه الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، ســواء قبــل تشــكيل االتحــاد أو 
خــالل الفــرتة التــي تناهــز الثالثــة والثالثــن عامــاً منــذ إعــالن االتحــاد وحتــى وفاتــه يف نوفمــر 

.2004

تعتــر مدينــة العــن مدينــة تاريخيــة، ومتثــل مركــز الــرتاث الثقــايف لدولــة اإلمــارات، إضافــة إىل 
كونهــا مســقط رأس صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان )رئيــس الدولــة حفظــه 
ــه الحكيمــة،  ــارات وقيادت ــب شــعب اإلم ــا الرفيعــة يف قل ــد حافظــت عــى مكانته ــه(، وق الل
كــا اســتقبلت املدينــة ملــدة تجــاوزت 5,000 عــام بــكل رحابــة وأجــواء منعشــة القادمــن مــن 
الصحــراء املحيطــة واإلمــارات الســاحلية، ويطلــق عــى مدينــة العــن اســم “مدينــة الحدائــق 
ــروف  ــم املع ــري القدي ــام ال ــتخدم نظ ــي تس ــاء الت ــات الغن ــم الواح ــث تض ــة”، حي الخليجي

بـ”الفلج”.

مدينــة العــن هــي الثانيــة مــن حيــث املســاحة يف إمــارة أبــو ظبــي، والرابعــة عــى مســتوى 
الدولــة، وتبعــد حــوايل 150 كيلومــرتا مــن العاصمــة أبوظبــي ومدينــة ديب الســياحية، وتضــم 
ــة  ــة كوجه ــو برسع ــا تنم ــا أنه ــة، ك ــن يف الدول ــن اإلماراتي ــن املواطن ــدد م ــر ع ــة أك املدين
ــن  ــأً م ــياحي وملج ــذب س ــة ج ــا منطق ــا يجعله ــاف، م ــراوي ج ــاخ صح ــياحية ذات من س

ــر مســاحة. ــدن األك ــة للم ــة الســاحلية املرتفع الرطوب

قدمــت الطبيعــة معــامل ســياحية غنيــة لهــذه املدينــة املحاطــة بالجبال، حيــث تشــتمل املناطق 
الســياحية فيهــا عــى جبــل حفيــت الــذي يبلــغ ارتفاعــه 1340 مــرتاً فــوق ســطح البحــر، مطــالً 
عــى املناطــق املجــاورة. حيــث تعتــر زيــارة الينابيــع املعدنيــة أســفل الجبــل و قيــادة الســيارة 
إىل قمتــه عنــد الغــروب مــن أكــر األمــور التــي تحظــى بشــعبية كبــرة، بينــا تضــم املناطــق 
األخــرى ذات االهتــام؛ واحــة العــن الواقعــة يف وســط املدينــة والواحــات األخــرى املنتــرة 
ــارداً ومنعشــاً مــن حــرارة الصيــف، إىل جانــب قلعــة  ــل ملجــأ ب ــي متث يف أنحــاء املنطقــة، الت
ــة  ــام، وقري ــة واالهت ــى بالعناي ــي تحظ ــق الت ــن الحدائ ــد م ــل والعدي ــوق اإلب ــيل وس الجاه
الــرتاث ومتحــف العــن الوطنــي ومتحــف قــر العــن والعديــد مــن الحصــون املرممــة إضافــة 

إىل موقــع متنــزه هيــيل األثــري الــذي يعــود تاريخــه إىل العــر الرونــزي.

ــة لليونســكو  ــرتاث العاملي ــة العــن قبــل عامــن إىل القامئــة املرموقــة ملواقــع ال انضمــت مدين
بفضــل تراثهــا الثقــايف الغنــي الــذي يضــم مقابــر حفيــت التــي بنيــت عــى شــكل ِقبــاب، ونُظــم 

الــري التــي صنعهــا اإلنســان اإلمــارايت، والواحــات الخصبــة يف املدينــة.

تســتضيف مدينــة العــن أيضــا كوجهــة ثقافيــة فعاليــات ســنوية مثــل مهرجــان العــن 
للموســيقى الكالســيكية؛  كــا تعــرف املدينــة عــى أنهــا مقصــد ســياحي شــهر يضــم العديــد 
ــم،  ــن املطاع ــد م ــوق والعدي ــزاً للتس ــف ومراك ــاً للغول ــة األوىل ومنتجع ــادق الدرج ــن  فن م

ــراً.   ــت مؤخ ــي افتُتح ــة الت ــرات املائي ــة املغام ــة وحديق ــاة الري ــة الحي ــة إىل حديق إضاف

ــن  ــه م ــم تصميم ــذي ت ــراين ال ــكل العم ــل الهي ــار عم ــي إط ــن 2030” - وه ــة الع إن “خط
قبــل مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمــراين - ستســاعد مدينــة العــن عــى تقييــم احتياجــات 
التنميــة الحاليــة واملســتقبلية واالســتجابة لهــا، وتقديــم االرشــادات نحــو املزيــد مــن التخطيــط 
ملشــاريع تنمويــة جديــدة، فمــن املتوقــع أن تنمــو املدينــة عــى مــدى الســنوات الـــ 25 املقبلة، 
ــم التخطيــط الســتيعاب النمــو الســكاين مــع تجنــب اإلفــراط يف التشــييد أو اإلخــالل  ــد ت وق
مبــوارد امليــاه الجوفيــة أو التعــدي عــى املــوارد الطبيعيــة أو املواقــع الرتاثيــة،  األمــر الــذي يعــد 

رضوريــاً للمحافظــة عــى ممتلــكات املدينــة الطبيعيــة التــي متيزهــا.

دولة اإلمارات العربية املتحدة ومدينة العني
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نشأة الجامعة

تأسســت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن قبــل املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان )طيــب اللــه ثــراه(، 
الرئيــس الســابق لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،  وذلــك مبوجــب القانــون االتحــادي رقــم 4 لســنة 1976، وتعــد جامعــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مؤسســة رائــدة قامئــة عــى البحــوث تقــدم حلــوالً بحثيــة تخــدم دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

والعــامل أجمــع مــن خــالل رشاكاتهــا العامليــة. 

الرئيس األعىل للجامعة

يــرف الرئيــس األعــى للجامعــة عــى شــؤون الجامعــة وميــارس كافــة الصالحيــات املنصــوص عليهــا يف قانــون إنشــاء الجامعــة 
والالئحــة التنفيذيــة والسياســات، ويــرأس مجلــس الجامعــة ويصــدر قــرارات املجلس.

مجلس الجامعة 

يعتــر مجلــس جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، الهيئــة اإلداريــة العليــا املســؤولة عــن رســم السياســات وإقــرار الخطــط 
ووضــع اللوائــح لتحقيــق أهــداف الجامعــة يف املجــاالت العلميــة واإلداريــة والطالبيــة. 

إدارة الجامعة

يتــوىل مديــر الجامعــة إدارة كافــة شــؤون الجامعــة إىل جانــب اإلرشاف العــام عــى سياســات الجامعــة والتخطيط االســرتاتيجي 
ــة والعالقــات الخارجيــة وشــؤون الخريجــن والخدمــات التــي تدعــم مهمــة الجامعــة  ــة واملالي وامليزانيــة واألنشــطة اإلداري

األكادمييــة.
يتــوىل نائــب مديــر الجامعــة - مديــر الشــؤون األكادمييــة -  مســؤولية الكليــات والدراســات الجامعيــة والبحــوث والدراســات 

العليــا وتقنيــة املعلومــات؛  ويســاعده يف هــذه املســؤوليات مســاعد نائــب مديــر الجامعــة.
يتــوىل األمــني العــام مســؤولية الخدمــات التــي تدعــم املهمــة األكادمييــة للجامعــة وتشــمل املاليــة وامليزانيــة وإدارة املرافــق 

واملــوارد البريــة والخدمــات املســاندة واألمــن. 

الكليات واألقسام

تضــم جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تســع كليــات، يقــوم مــن خاللهــا أعضــاء هيئــة التدريــس بتدريــس طلبــة الدراســات 
الجامعيــة والدراســات العليــا، وإجــراء البحــوث العلميــة. كــا تقــدم وحــدة املتطلبــات الجامعيــة العامــة برنامجــاً تأهيليــاً 
يهــدف إىل مســاعدة الطلبــة عــى االنتقــال بنجــاح مــن التعليــم الثانــوي إىل املرحلــة الجامعيــة، مــن خــالل توفــر برامــج 

تطويريــة ملســاعدة الطلبــة الذيــن يحتاجــون إىل دروس إضافيــة يف اللغتــن العربيــة واالنجليزيــة ويف الرياضيــات.

توفــر كليــات جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فرصــا شــاملة للدراســة واالســتعداد الوظيفــي ألكــر مــن 13,500 طالــب 
وطالبــة مــن خــالل تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا، منهــا 64 برنامــج للبكالوريــوس، 

و 21 برنامــج للاجســتر، إضافــة إىل برنامــج الدكتــوراه الوطنــي األول يف الدولــة.

ــا  ــوىل مــن خالله ــي يت ــة، الت ــي تضــم مجموعــة مــن التخصصــات األكادميي ــة، الت ــات األكادميي ــر العمــداء رؤســاء الكلي يعت
ــح.   ــة إىل األبحــاث واملن ــا، إضاف ــة والدراســات العلي ــة الدراســات الجامعي ــس طلب ــس مســؤولية تدري ــة التدري أعضــاء هيئ

عن الجامعة 
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الرتكيز عىل البحث العلمي

يعتــر البحــث العلمــي املحــرك الــذي يدفــع عجلــة التقــدم يف مجــال التكنولوجيــا والزراعــة والطــب والقانــون واالقتصــاد والعلوم؛ 
ــارات  ــدى جامعــة اإلم ــة، ول ــذي يحــرك السياســة ويدعــم النمــو يف االقتصــادات القامئــة عــى املعرف فالبحــث العلمــي هــو ال

العربيــة املتحــدة مهــام بحثيــة كبــرة تســعى لتحقيقهــا.
 

الحياة الطالبية 

يــري الطلبــة الذيــن ميثلــون اإلمــارات الســبع، إىل جانــب أكــر مــن 50 دولــة، الحيــاة الجامعيــة يف الحــرم الجامعــي وفصولــه 
ــطة  ــن األنش ــة م ــة متنوع ــم 6,750 مبجموع ــغ عدده ــي البال ــرم الجامع ــون يف الح ــة املقيم ــتمتع الطلب ــث يس ــية، حي الدراس
والفعاليــات داخــل الحــرم الجامعــي والتــي تضيــف قيمــة تعليميــة وتربويــة فريــدة وبُعــدا حيويــا للرنامــج األكادميــي الخــاص 
بــكل طالــب، وتتميــز الفصــول الدراســية واملختــرات بأحــدث املعــدات والتقنيــات التعليميــة مــن أجــل تعزيــز العمليــة التعليمية 

لــدى الطلبــة واملســاهمة يف نجاحهــم األكادميــي.

الخريجون

يســاهم أكــر مــن 56,895 مــن خريجــي الجامعــة يف خدمــة مجتمعاتهــم وقيادتهــا عــى جميــع األصعــدة املحليــة واإلقليميــة 
والدوليــة، كــا تلتــزم جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتحقيــق أهــداف التنميــة البريــة والقيــم الثقافيــة التــي أعــرب عنهــا 

املغفــور لــه الشــيخ زايــد عنــد إنشــاء جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كجامعــة وطنيــة للدولــة يف عــام 1976.  

املوظفون 

تــم ترقيــة اثنــان وأربعــون عضــو هيئــة تدريــس وتعيــن 40 عضــو هيئــة تدريــس جديــد خــالل العــام الحــايل،   كــا تــم تعيــن 
أربعــن مواطنــاً إماراتيــاً مــن خــالل برنامــج املعيديــن والذيــن تــم ابتعاثهــم إىل الخــارج ملتابعــة دراســاتهم العليــا، حيــث حصــل 
ثالثــة مــن املعيديــن عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــات مرموقــة خــارج الدولــة، وعــادوا لالنضــام إىل الجامعــة يف منصــب 

أســتاذ مســاعد خــالل العــام املــايض.  

تفخــر جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كونهــا تضــم 169 عضــو هيئــة تدريــس مواطــن؛ إذ ميثــل هــذا العــدد حــوايل %23 مــن 
مجمــوع أعضــاء هيئــة التدريــس، إضافــة إىل توطــن أكــر مــن %43 مــن املناصــب اإلداريــة.

مجموعة متنوعة من برامج البكالوريوس

ــوارد وتســهيل  ــة وامل ــر املعرف ــن خــالل توف ــة املتحــدة مســؤوليتها الخاصــة تجــاه املجتمــع م ــارات العربي ــة اإلم ــدرك جامع ت
ــة و 258 محــارض يف برنامــج  ــة تدريــس و98 مــدرس خــارج هيئ الوصــول إليهــا، كــا يضيــف مــا يقــارب مــن 639 عضــو هيئ

ــة. ــا للطلب ــل له ــة ال مثي ــوس وفرصــاً أكادميي ــدة لرامــج البكالوري الجامعــة التأســيي، جــودة فري
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الدرجات العلمية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة

كلية العلوم

ــة،  ــاء الحيوي ــاء، الكيمي ــاء، الكيمي ــات، الفيزي ــوم يف: الرياضي بكالوريــوس العل
علــوم الحيــاة يف مســارات: البيولوجيــا الخلويــة والجزيئيــة والبيولوجيــا البيئيــة 
والبيولوجيــا العامــة، الجيولوجيــا يف مســارات: جيولوجيــا البــرتول والجيولوجيــا 

التطبيقيــة. 

ماجســتري العلــوم يف: الكيميــاء، علــوم الرياضيــات، الفيزيــاء، البيولوجيــا 
الجزيئيــة والتقنيــات الحيويــة، العلــوم البيئيــة. 

دكتوراه يف: علوم الحياة، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الجيولوجيا.

كلية الهندسة

بكالوريــوس يف: الهندســة املعاريــة، الهندســة املدنيــة، الهندســة الكيميائيــة، 
ــة  ــاالت، هندس ــة االتص ــة، هندس ــة امليكانيكي ــة، الهندس ــة الكهربائي الهندس

ــرتول.  الب

ــة  ــة، الهندس ــة الكهربائي ــة، الهندس ــة املعاري ــوم يف: الهندس ــتري العل ماجس
امليكانيكيــة، الهندســة املدنيــة، مــوارد امليــاه، علــوم وهندســة املــواد، جيولوجيا 
البــرتول، هندســة البــرتول، الهندســة الكيميائيــة.  ماجســتر: اإلدارة الهندســية.

دكتــوراه يف: علــوم وهندســة املــوارد، الهندســة املدنيــة، الهندســة امليكانيكيــة، 
الهندســة الكهربائيــة، مــوارد امليــاه، الهندســة املعاريــة، الهندســة الكيميائيــة، 

هندســة البــرتول.

كلية القانون
بكالوريوس يف: القانون.

ماجستري يف:  القانون الخاص، القانون العام، قانون التجارة الدولية.

كلية اإلدارة واالقتصاد

بكالريــوس يف: املحاســبة، االقتصــاد، التمويــل واملصــارف، اإلحصــاء، نظــم 
املعلومــات اإلداريــة.

بكالوريــوس العلــوم يف إدارة األعامل يف: التســويق، إدارة العمليات اللوجســتية 
واإلمــداد، ريــادة األعــال، إدارة وتطوير املــوارد البرية.

ماجستري يف:  إدارة اعال، املحاسبة املهنية.

الدكتوراه املهنية: دكتور إدارة أعال

كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية

بكالوريــوس يف اآلداب: الجغرافيــا، االتصــال الجاهــري، اللغــة العربيــة 
 ،Tesol/وآدابهــا، األدب اإلنجليــزي، اللغويــات، التاريــخ، اللغويــات التطبيقيــة
العلــوم السياســية، علــم النفــس، علــم االجتــاع، دراســات الرتجمــة، الفلســفة، 
ــوس يف:   ــية. بكالوري ــة الفرنس ــياحية، اللغ ــات الس ــع، الدراس ــادة واملجتم القي

ــة.  ــة االجتاعي الخدم

ــة، الحوكمــة  ماجســتري يف: االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات الجغرافي
ــة. والسياســة العام

ماجستري:  الخدمة االجتاعية، علم النفس االكلينييك.

دكتوراه: يف الفلسفة
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كلية الرتبية

بكالوريــوس يف الرتبيــة: الطفولــة املبكــرة، الرتبيــة االبتدائيــة يف مســارات: الرتبيــة 
اإلســالمية و اللغــة العربيــة، الرياضيــات والعلــوم، االجتاعيــات والرتبيــة الوطنيــة، 
اللغــة االنجليزيــة، الرتبيــة الخاصــة يف مســارات: اإلعاقــات البســيطة واملتوســطة، 

املوهبــة والتفــوق.

الدبلوم املهنية يف: التدريس. 

املناهــج وطــرق  الرتبويــة،  القيــادة  الخاصــة،  الرتبيــة  الرتبيــة يف:  ماجســتري 
التدريــس يف تخصصــات: اللغــة االنجليزيــة، اللغــة العربيــة، الدراســات االســالمية، 

ــة. ــات االجتاعي ــوم، الدراس ــات، العل الرياضي

ماجســتري التدريــس يف: املناهــج وطــرق التدريــس يف تخصصات: اللغــة االنجليزية، 
اللغــة العربية، الدراســات االســالمية، الرياضيــات، العلوم، الدراســات االجتاعية.

دكتــوراه يف الرتبيــة يف مســارات: دراســات القيــادة والسياســة يف الرتبيــة، الرتبيــة 
ــات واللغــة  ــوم والرياضي الخاصــة، املناهــج وطــرق التدريــس يف تخصصــات العل

ومحــو األميــة.

كلية األغذية والزراعة

بكالوريــوس العلــوم يف: اإلدارة الزراعيــة، برنامــج تنظيــم التغذيــة املنســق، علــم 
البســاتن، املصائــد البحريــة واإلنتــاج الحيــواين، علــم التغذيــة، علــم األغذيــة.

بكالوريوس يف: الطب البيطري. 

ماجستري العلوم يف: علم البساتن.

دكتوراه يف: علم البساتن، علم األغذية، علم التغذية.

كلية تقنية املعلومات

ــة  ــوب، األنظم ــم الحاس ــم نظ ــات: تصمي ــة املعلوم ــوم يف تقني ــوس العل بكالوري
ــبكات،  ــات، الش ــم املؤسس ــات، نظ ــن املعلوم ــة، أم ــارة االلكرتوني ــة، التج الذكي

ــات.  ــر الرمجي تطوي

ماجســتري العلــوم يف: التجــارة االلكرتونيــة، أمــن املعلومــات، هندســة الشــبكات، 
هندســة الرمجيــات، تكنولوجيــا املعلومــات، إدارة تقنيــة املعلومــات.

دكتوراه يف: تكنولوجيا املعلومات.

كلية الطب والعلوم الصحية

بكالوريوس: العلوم الطبية.

ماجســتري العلــوم الطبيــة يف مســارات: علــم األدويــة والســموم التطبيقيــة، األحياء 
الدقيقــة واملناعــة، الكيميــاء الحيويــة والبيولوجيــا الجزيئية.

ماجستري: الصحة العامة.

الدكتوراه املهنية: دكتور طب، دكتور صيديل.

دكتــوراه يف: التريــح وبيولوجيــا الخليــة، الكيميــاء الحيويــة والبيولوجيــا الجزيئية، 
علــم األدويــة والســموم، علــم األحيــاء الدقيقــة واملناعــة، الصحــة العامة/الصحــة 
ــا الرسطــان،  ــم وظائــف األعضــاء، بيولوجي ــي، عل ــم األمــراض التجريب ــة، عل املهني

علــم الوراثــة، علــم األعصــاب.
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ذكور 2,957
إناث 9,786

2,957

9,786

ذكور 329
إناث 468

329

468

طلبة الدراسات الجامعية – 2013  طلبة الدراسات العليا – 2013

إحصائيات القبول حسب الجنسيات إحصائيات القبول حسب الجنسن  

طلبة جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف أرقام

الذكور اإلماراتأخرىدول الخليجإناث
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التقرير السنوي

سبتمرب 2012

- استقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الجدد.

أكتوبر 2012

- استلم سعادة الدكتور/ عيل راشد النعيمي مهامه الوظيفية كمدير لجامعة اإلمارات العربية املتحدة
- جامعة اإلمارات تطلق “برنامج ابتكارات األغذية” لحث مواطني دولة اإلمارات عى خوض قطاع تصنيع األغذية.

- اللقاء السنوي ألعضاء أرسة الجامعة 2012/2013.

نوفمرب 2012

- توقيع مذكرة تفاهم بن جامعة اإلمارات العربية املتحدة وجامعة السوربون  الفرنسية يف أبوظبي
- حصول الفريق املرسحي بجامعة اإلمارات العربية املتحدة عى  جائزة االستحقاق يف مهرجان طنجة باملغرب.

ديسمرب 2012

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة و  املؤسسة العاملية للدميوقراطية والتنمية تستضيفان منتدى آفاق العالقات 
   املستقبلية بن العامل العريب وأمريكا الالتينية .

- هاريف )Harvey(جهاز جديد ملحاكاة القلب يف مخترات كلية الطب والعلوم الصحية و األول من نوعه يف اإلمارات .
- استضافت  جامعة اإلمارات  املؤمتر  واملعرض األول لإلبداع واالبتكار.

يناير 2013

  )ICPA(  جامعة اإلمارات العربية املتحدة توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الدولية ملكافحة الكحول واملواد املخدرة -
   للقضاء عى اإلدمان وتعزيز الصحة العامة .

- حصول برنامج املاجستر يف إدارة األعال ) إدارة املوارد البرية( عى املرتبة الخامسة  عى مستوى  أوراسيا 
   والرق األوسط، وحصول برنامج املاجستر يف إدارة األعال  )التجارة االلكرتونية( عى املرتبة 31 عى مستوى العامل  

EDUNIVERSAL حسب تصنيف  
 - 10 طالبات  يحرضن  القمة العاملية لريادة األعال يف ديب

- مشاركة 6 طالب يف مؤمتر ريايض يف قطر.

فرباير 2013

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تطرح  أول بكالوريوس يف الطب البيطري بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
- طالب وأساتذة جامعة اإلمارات العربية املتحدة يحصدون جائزة ديب للنقل املستدام يف دورتها الخامسة .

- فريق بحثي  بجامعة اإلمارات العربية املتحدة  يحققون سبًقا علميا يف مجال عالج الرسطان.
- ألقى  أ.د. جان ماري لن الكيميايئ الحائز عى جائزة نوبل محارضة يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

- أستاذ بجامعة اإلمارات يحصل عى براءة اخرتاع بريطانية البتكاره طريقة يف نقل املعلومات .
-  حققت جامعة اإلمارات العربية املتحدة و مركز التعاون الياباين للبرتول إنجازا كبرا يف مجال الغاز الطبيعي

- حصلت كلية القانون عى املركز الثالث يف  منافسات الجولة اإلقليمية  ملسابقة برايس للمحكمة الصورية  يف قانون 
   اإلعالم، والتي عقدت يف مدينة الدوحة بقطر .

- أطلقت جامعة اإلمارات العربية املتحدة مبادرة )تشغيل- جاهز للعمل( لتوفر فرص توظيف بدوام جزيئ ل 100 
   طالب من الجامعة . 

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تؤسس كلية الدراسات العليا.
- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تنشئ مركز السياسة العامة والقيادة.

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تطلق برنامج املاجستر يف املحاسبة املهنية بعد حصولها عى االعتاد األكادميي 
   من الهيئة العاملية لإلعتاد األكادميي.

 

مارس 2013

- إطالق الكلية الجامعية.

مقتطفات من عامي 2013/2012
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التقرير السنوي

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تطلق أبلز آيتيونز ) Apple’s iTunes ( الفهرس االلكرتوين األكر للمحتوى 
   التعليمي املجاين.

- مدينة ديب الطبية و جامعة اإلمارات العربية املتحدة توقعان مذكرة تفاهم  لتوسيع أفق التعليم الطبي اإلمارايت.
- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تحتفل بتخريج أول دفعة من  خريجات “دبلوم املعالجة النفسية”.

- موظفة يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة تحصل عى جائزة الرق األوسط  للنساء القياديات عن فئة التعليم.
- أستاذ بجامعة اإلمارات العربية املتحدة يحصل عى جائزة البحث الطبي  املتميز.

أبريل 2013

- جامعة اإلمارات ضمن أفضل 100 جامعة آسيوية يف تصنيف التاميز العاملي للتعليم العايل.
- صدور مرسوم اتحادي بتعين معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العايل والبحث العلمي  

   ليتوىل مهام منصب الرئيس األعى لجامعة اإلمارات العربية املتحدة.
- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تفتتح وحدة جديدة لتقييم ومعالجة املعاقن

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تحصل عى جائزة “شخصية العام “  يف جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
- صندوق إعادة تدوير النفايات  املبتسم يحصد املركز الثاين يف اليابان

- عضو هيئة تدريس بجامعة اإلمارات العربية املتحدة يبتكر دلياًل  إرشاديًا جديًدا  للحدائق املدرسية  للقضاء عى 
   سوء التغذية بها .

- طالب من كلية الهندسة بالجامعة يحصلون عى جائزة متقدمة يف ندوة الريادة  لتحديات الطاقة يف أبوظبي
- فريق بحثي من جامعة اإلمارت يكتشف عامل مضاد للرسطان مستخلص من النباتات املنزلية

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تستضيف 6 من الروائين املرشحن لنيل الجائزة الدولية  للرواية العربية 2013

مايو 2013

- إقامة املعرض األول للدراسات العليا يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة .
- طالب كلية الهندسة بجامعة اإلمارات يحصدون املركز الرابع يف مسابقة التصميم لطلبة كلية الهندسة بدول 

   مجلس التعاون الخليجي
- طالب كلية الهندسة بجامعة اإلمارات يحصدون املركز األول يف مسابقة األخالقيات لطلبة كلية الهندسة .

- طالب كلية الهندسة يحصلون عى املرتبة الثالثة يف املسابقة الرابعة للطاقة املتجددة لطلبة كلية الهندسة .
- طالب كلية الهندسة  الكهربائية يحصلون عى املرتبة األوىل يف مسابقة يوم الطالب 2013 والذي نظمه معهد 

IEEE مهنديس الكهرباء وااللكرتونيات  
- فريق بحثي بجامعة اإلمارات العربية املتحدة يستخدم الطحالب الدقيقة النتاج الديزل الحيوي ليكون مصدًرا 

  جديًدا للطاقة يف املستقبل.
- جامعة اإلمارات العربية املتحدة توقع مذكرة تفاهم  مع معهد  التدريب والدراسات القضائية

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تحتفل بتخريج الدفعة األوىل من  برنامج “دكتور يف الصيدلة “.
- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تطلق برنامج بطاقة االمتياز للطلبة والخريجن والعاملن يف الجامعة

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تزرع 60 شجرة يف  فعاليات  “اليوم األخرض”.

يونيو 2013

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تقيم حفل تخريج الدفعة 32 لسنة 2012 والبالغ عددهم 436 خريج . 
- الرعيل األول من خريجي جامعة اإلمارات العربية املتحدة يشهدون حفل تخريج الدفعة 32 .
- طالب جامعة اإلمارات العربية املتحدة يترعون بأكر من 100000 درهم لدعم األرس املحتاجة

- طالب جامعة اإلمارات العربية املتحدة يحصدون املركز الثاين يف مسابقة “بالعلوم نفكر”.
- محارضي كلية تقنية املعلومات يحصدون املركز الثالث يف “ منتدى  البحوث واالبتكارات يف  تكنولوجيا املعلومات 

   واالتصاالت”
- طلبة جامعة اإلمارات العربية املتحدة يطورون تطبيقا  تقنياً للمطبخ اإلمارايت  

- جامعة اإلمارات العربية املتحدة تستضيف جولة دراسية دولية إلدارة شؤون طالب الجامعات ومؤسسات التعليم 
  العايل و جمعية العاملن يف السكن الجامعي  ACUHO-I NASPA  حيث يجتمع مهنين من 26 إدراة لشؤون  

  الطالب يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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ــة  ــداد الطلب ــن أجــل إع ــز جهودهــا م ــي 2012/2013 برتكي ــة املتحــدة خــالل عام ــارات العربي ــة اإلم  اســتمرت جامع

ــة  ــة الحكومي ــات الدول ــل يف جه ــن العم ــدة م ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــو جامع ــن خريج ــا ليتمك ــم وظيفي وتأهيله

ــي. ــر ربح ــاع  الغ ــة  و القط والخاص

القدرات األساسية 

ــة  ــم  بالنســبة لطلب ــدرات أساســية” ملخرجــات التعلي ــة املتحــدة وطــورت خمــس “ق ــارات العربي طبقــت جامعــة اإلم

ــة ،  ــة العربي ــادة اللغ ــن )1( إج ــية .   وتتضم ــا أساس ــى أنه ــون ع ــم املوظف ــع  معظ ــي أجم ــي والت ــم الجامع التعلي

ــتقلة ، )5(  ــة املس ــاث العلمي ــد واألبح ــر الناق ــات ، )4( التفك ــيات  الرياضي ــة، )3( أساس ــة االنجليزي ــادة اللغ )2( إج

ــة . ــة الوطني ــاركة واملعرف ــة ، و للمش ــتكال الدراس ــل، والس ــال إىل العم ــة لالنتق ــم  الالزم ــارات والقي امله

إطالق الكلية الجامعية 

ــع   ــن أرب ــون م ــي ، وهــي تتك ــم الجامع ــة يف تحســن  مســتوى دراســات التعلي ــة الجامعي ــد ســاهم تأســيس الكلي لق

وحــدات أساســية:  برنامــج الدراســات  التأسيســية يف الجامعــة ، مركــز النجــاح واإلرشــاد األكادميــي للطلبــة، و التعليــم 

العــام ، ومركــز التوظيــف والتخطيــط املهنــي.

 يســهم برنامــج الدراســات  التأسيســية يف الجامعــة يف تطويــر  الطلبــة الجــدد  الذيــن يحتاجــون إىل  برامــج تعليميــة 

إضافيــة يف اللغــة العربيــة واالنجليزيــة والرياضيــات تؤهلهــم لبــدء الدراســة الجامعيــة . يقــدم مركــز النجــاح واإلرشــاد 

األكادميــي  خدمــات للدعــم األكادميــي مــن خــالل مراكــزه التعليميــة والتــي تتضمــن: مراكــز الكتابــة ، ومراكــز املحادثــة 

ــى  ــة ع ــب وطالب ــن 41000 طال ــر م ــز أك ــذه املراك ــتقبلت ه ــتقل،  اس ــم املس ــز التعل ــة ومراك ــز التعليمي ،  و املراك

ــا  يتــم تدريســها   مــدار  عامــي 2012/2013، كــا يوفــر  برنامــج التعليــم الجامعــي العــام للطلبــة 92 مســاقًا اختياريً

بواســطة الكليــات ككليــة العلــوم االنســانية واالجتاعيــة ،  وكليــة العلــوم، وكليــة القانــون ، وكليــة األغذيــة والزراعــة 

ــب مــن  ــى يتمكــن الطال ــة  املعلومــات ، حت ــة تقني ــة اإلدارة واالقتصــاد وكلي ــة ، وكلي ــة الرتبي ــة الهندســة ، وكلي ، وكلي

ــج  ــاحة املناه ــن  مس ــث م ــارب الثل ــا يق ــج  م ــذا الرنام ــل ه ــاق، و يحت ــعة النط ــرج الواس ــات التخ ــتكال متطلب اس

ــاح   ــة للنج ــارات الالزم ــات، وامله ــم ، التوجه ــية، والقي ــة األساس ــليحه باملعرف ــب وتس ــداد الطال ــن إم ــية ليضم الدراس

عــى الصعيــد العلمــي و املهنــي والشــخي، وإضافــة إىل ذلــك ، يعــزز هــذا الرنامــج مبــادئ  وروح العمــل الجاعــي 

، والقيــادة واالبتــكار  لــدى الطالــب ليتمكــن مــن اســتالم زمــام املبــادرة ليســاهم يف التطــور االقتصــادي واالجتاعــي 

والثقــايف يف الدولــة. أمــا مركــز التوظيــف والتخطيــط املهنــي فيهتــم بتقديــم خدمــات التخطيــط الوظيفــي ،  وخدمــات 

ــم العمــل املتكامــل وخدمــات توظيــف الخريجــن.   التدريــب العمــيل وتعل

الدراسات العليا                                                                                                                                         

يبلــغ عــدد الطلبــة املســجلن يف برامــج الدراســات العليــا حــوايل 796 طالــب/ طالبــة  ضمــن 26 برنامــج درايس تطرحــه 

جامعــة اإلمــارات لعــام 2012/2013،  منهــم 97 طالب/طالبــة دكتــوراه. 

ــذ  ــا من ــدء الدراســة به ــن ب ــت ع ــدة وأعلن ــج املاجســتر الجدي ــن برام ــدد م ــارات عــى طــرح ع ــة اإلم ــت جامع وافق

ــة وماجســتر اإلدارة  ــة ، وماجســتر املحاســبة املهني ــة االجتاعي ــدرايس األول 2013 وهــي: ماجســتر الخدم الفصــل ال

ــي.  ــية يف أبوظب الهندس
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ضامن الجودة األكادميية 

أسســت الجامعــة وحــدة ضــان الجــودة األكادمييــة لتســاهم يف التأكــد مــن  صالبــة و جــودة الرامــج مــع مراعــاة 

ــا هــذه الوحــدة  هــي تأســيس نظــام  ــي ســتتكفل به ــن املشــاريع الت ــة.  وم ــة املــدى للجامع ــة الطويل األهــداف األكادميي

تعقــب  الكــرتوين  للمناهــج )“CurricUNET”( ، وصياغــة سياســة ملراجعــة برامــج الجامعــة . 

توظيف وقبول  الطلبة

ــن  ــة الذي ــدد الطلب ــغ ع ــد بل ــركات، فق ــن ال ــة م ــم ورعاي ــا  بدع ــى طلبته ــى أن يحظ ــنوياً ع ــة س ــة الهندس ــرص كلي تح

ــة ،  ــة الوطني ــة، و رشكــة  اإلنشــاءات البرتولي ــوك، و مبادل ــل أدن ــة مث ــب مــن مختلــف رشكات الدول ــم رعايتهــم 568 طال ت

ــر .  ــا الكث ــوازن وغره وت

ــى  ــد يدع ــام جدي ــر  نظ ــة بتوف ــية يف الجامع ــات  التأسيس ــج الدراس ــع برنام ــاون م ــجيل بالتع ــول والتس ــت إدارة القب قام

برنامــج اإلجــراء الرسيــع يف الدراســات التأسيســية لســنة 2013-2012 ،و يهــدف لتأهيــل الطلبــة املواطنــن املتميزيــن مــن 

الصــف 12 وإعطائهــم الفرصــة الســتكال متطلبــات الجامعــة التحضريــة يف اللغــة العربيــة وتقنيــة املعلومــات والرياضيــات 

مــن خــالل تكثيــف الرنامــج الــدرايس واالنتهــاء منهــا ومــن امتحانــات االجتيــاز خــالل فــرتة العطلــة املدرســية يف ديســمر – 

ينايــر، و أثبتــت النتائــج نجــاح التجربــة حيــث متكــن 81  طالــب / طالبــة مــن اجتيــاز متطلبــات تقنيــة املعلومــات والجــر 

و %98 مــن الطلبــة أنهــوا متطلبــات اللغــة العربيــة و %76 أنهــوا متطلبــات علــم املثلثــات.  

ــم معســكر  ــك بتنظي ــة وذل ــاة الجامعي ــة واقــع الحي ــاء أمورهــم  بتجرب ــة الصــف 12 وأولي ســمحت جامعــة اإلمــارات لطلب

ــه  ــام و تخلل ــة أي ــدة ثالث ــكر مل ــذا املعس ــتمر ه ــاين. اس ــي الث ــارات بيت ــة اإلم ــوان جامع ــل عن ــذي حم ــاين وال ــالب الث الط

العديــد مــن املحــارضات والجــوالت الرتفيهيــة بــن  مبــاين الســكن الجامعــي كــا تــم إقامــة عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 

ــارة الجامعــة خــالل  هــذا الفصــل . ــة بزي ــام 17 مدرســة مــن مــدارس  الدول ــة إىل قي ــد ، باإلضاف ــرتاث و التقالي يف ال

تعزيز مجاالت توظيف طلبة التعليم الجامعي   

توفــر الجامعــة العديد من الفــرص للطلبة ملقابلة ولقاء أربــاب العمل مبارشة.   

عقــدت كليــة الهندســة معرًضــا ســنويا بعنــوان  “ ممــى الصناعــة “  يلتقــي فيــه  الطلبــة بالعديــد مــن الهيئــات 

واملؤسســات  يف الدولــة بهــدف تعريفهــم  بفــرص التدريــب العمــيل والتوظيــف والرعايــة املتوفــرة . 
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نظــم نــادي اإلدارة واالقتصــاد فعاليــات اليــوم املــايل و االقتصــادي ، والــذي يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بالفــرص الوظيفيــة  

ــن  ــدد م ــة ع ــذه الفعالي ــارك يف ه ــل، وش ــوق العم ــا س ــة ايل يحتاجه ــات الوظيفي ــاركة واملتطلب ــات املش ــرة يف الجه املتوف

الهيئــات والــركات مثــل املــرف املركــزي يف أبوظبــي ، والصكــوك الوطنيــة ، و ســوق ديب املــايل ، ودار التمويــل، ودائــرة  

ــة وغرهــا مــن الــركات. ــة االقتصادي التنمي

ــة  ــة مبادل ــة لرك ــة الجامعي ــات “ الجول ــدة فعالي ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــع جامع ــاون م ــة  بالتع ــة مبادل ــت رشك نظم

ــة املتاحــة  ــة و الفــرص الوظيفي ــم عــى انجــازات الرك ــة الهندســة الطالعه ــة كلي ــي تســتهدف طلب ــة الطــران” والت لصناع

ــرات . ــة الطائ ــم يف قطــاع صناع له

ــة  ــاب جامع ــرتوين  يف رح ــن االلك ــة لألم ــة الوطني ــاص بالهيئ ــة الخ ــوم املهن ــي ي ــط املهن ــف والتخطي ــز التوظي ــم مرك نظ

ــدة.  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــة جامع ــة لطلب ــرص الوظيفي ــة الف ــه الهيئ ــن خالل ــت م ــذي عرض ــارات ، وال اإلم

كــا يــزود املركــز كافــة الطلبــة وخريجــي الجامعــة بالفــرص الوظيفيــة  املتاحــة لهــم مــن خــالل تصميــم  أداة  الكرتونيــة 

ــاغر  ــر 1146 ش ــح يف توف ــذا املتصف ــهم ه ــو 2012 أس ــذ ماي ــف”، ومن ــح الوظائ ــا “متصف ــق عليه ــة  يطل ــف املعلن للوظائ

ــة .  ــة يف 101 مؤسس ــي الجامع لخريج

مصادر املعلومات

 ،)Microsoft( ــوفت ــي مايكروس ــا التكنولوج ــع رشيكن ــاون م ــة بالتع ــات بالجامع ــة املعلوم ــات تقني ــدة خدم ــت وح قام

ــن  ــة والرتبوي ــن الطلب ــذي ميك ــبارك  Microsoft DreamSpark program وال ــم س ــوفت دري ــج  مايكروس ــالق برنام بإط

ــث.   ــم والبح ــم والتعلي ــا يف التعل ــتفادة منه ــوفت واالس ــج مايكروس ــهولة إىل برام ــوج بس ــن الول ــة م ــات الحكومي واملؤسس

ــا  ــدة إليه ــات جدي ــة 3 مجموع ــم إضاف ــرتوين ، وت ــاب الك ــات بحــوايل 140,000 كت ــادة املكتب ــر ع ــات: تزخ ــادة املكتب ع

باإلضافــة إىل االشــرتاك  يف مجموعــة Ebrary، ويف عــام 2012/2013 تــم إضافــة 39 دوريــة تعليميــة الكرتونيــة  بنــاًء 

ــار كليــة الرتبيــة و كــا تــم االشــرتاك يف EduSearch )قاعــدة بيانــات عربيــة ( التــي تضــم حــوايل 240 دوريــة  عــى اختي

تعليميــة  ووقائــع املؤمتــرات، وتــم االشــرتاك أيضــا يف MathSciNet ، وهــي قاعــدة بيانــات متخصصــة يف الرياضيــات  

متنحــك خاصيــة الحصــول عــى  املراجعــات الرياضيــة ، وامللخصــات واملعلومــات البيبلوغرافيــة، واشــرتكت عــادة املكتبــات 

أيًضــا يف Choice Reviews Online و هــي عبــارة عــن دوريــة الكرتونيــة تنــر أكــر مــن 7000  مراجعــة ســنويا لكتــب 

أكادمييــة و وســائل إعــالم الكرتونيــة ، ومصــادر عــى شــبكة االنرتنــت  لتطويــر املجموعــات والبحــث العلمــي ، وحتــى اآلن 

ــن  ــر م ــوي أك ــات تح ــد بيان ــة و قواع ــة علمي ــات الكرتوني ــة لدوري ــن 50  مجموع ــر م ــات يف أك ــادة املكتب ــرتكت ع اش

ــاب الكــرتوين .    ــد عــن 140,000 كت ــا يزي ــة و م ــة الكرتوني 38,000 دوري
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برامج التبادل الطاليب
 

ــواد يف  ــة م ــجيل ودراس ــة لتس ــات الصديق ــة الجامع ــارات وطلب ــة اإلم ــة جامع ــة لطلب ــاليب  الفرص ــادل الط ــج التب ــح برام متن

الجامعــة املســتضيفة يتــم احتســابها فيــا بعــد واضافتهــا يف التحصيــل العلمــي يف الجامعــة األم، يف عــام 2012/2013 وفــد إىل 

ــا، وإســبانيا، وفرنســا، للدراســة فيــا أرســلت جامعــة اإلمــارات العربيــة  ــان، وأملاني الجامعــة طلبــة مــن عــدة دول مثــل الياب

ــدا .   ــا وفنلن ــان وأملاني املتحــدة 4 طلبــة مــن التعليــم الجامعــي للدراســة ملــدة فصــل واحــد أو فصلــن يف الياب

أمضــت طالبــة الدكتــوراه يف كليــة العلــوم دالل الشــامي 3 أســابيع  يف جامعــة الدمنــارك التقنيــة إلجــراء عــدد مــن األبحــاث 

يف  التحليــالت اإلشــعاعية لنــاذج مــن الرتبــة و امليــاه الجوفيــه الخاصــة مبــروع تخــرج الطالبــة. 

كــا زار 4 مــن طلبــة قســم علــوم األغذيــة جامعــة أوســنابروك للعلــوم والتكنولوجيــا يف أملانيــا وحــرضوا برنامــج صيفــي خــاص 

يف التكنولوجيــا الغذائيــة.

ــاركة  ــدة للمش ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــة جامع ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــون م ــب قان ــن  15 طال ــون م ــد مك زار وف

ــة العالقــات بــن  ــه اســم »الســفر«، ويهــدف هــذا الرنامــج إىل تقوي ــه أســبوعن أطلــق علي ــادل الطــاليب مدت يف برنامــج للتب

ــة إىل  ــوين، وينتمــي هــؤالء الطلب ــب القان ــق بالجان ــا يتعل ــة املتحــدة وخاصــة في ــارات العربي ــة اإلم ــات املتحــدة ودول الوالي

ــة بوســطن وغرهــا . ــاون، وجامع ــة جــورج ت ــرد، وجامع ــة هارف ــل: جامع ــات املتحــدة مث عــدة جامعــات يف الوالي

انهــى طلبــة مــن كليــة اإلدارة واالقتصــاد برنامجهــم األول للتبــادل الطــاليب مــع كليــة االقتصــاد وإدارة األعــال يف جامعــة غوتــه 

يف فرانكفــورت بأملانيــا. 
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التدريب العميل والخربات الطالبية

بعــد منافســة شــديدة ، تــم اختيــار 5 طــالب مــن قســم الجيولوجيــا  لقضــاء فــرتة تدريبهــم العمــيل يف رشكــة  تطويــر النفــط 

اليابانيــة يف اليابــان . 

أنهــت الطالبــة رنــا داوود مــن قســم الصحــة والتغذيــة تدريبهــا العمــيل يف  معهــد الصحــة العامــة يف فرنســا، حيــث أمضــت 
الطالبــة فــرتة  األربعــة أشــهر  بــن فريــق مــن الخــراء الدوليــن يف مجــال الصحــة العامــة،  لفهــم األســباب البيئيــة املرتبطــة  

بالوضــع الصحــي ، و وضــع اســرتاتيجيات مفيــدة لتعزيــز مبــادئ الصحــة العامــة . 

قامــت وحــدة التدريــب الصناعــي ومــروع التخــرج بكليــة الهندســة بتوزيــع 280 طالــب/ طالبــة  عــى 121 رشكــة محليــة 

وعامليــة الســتكال متطلبــات التخــرج، باإلضافــة إىل تدريــب 4 طالبــات يف إيربــاص وداســو للطــران يف فرنســا، كــا تــم اختيــار 

طالبــن مــن كليــة الهندســة للمشــاركة يف برنامــج ســفراء شــباب االمــارات يف الصــن وكوريــا. 

بــدأت طالبــة مــن كليــة القانــون برنامــج التدريــب العمــيل الخــاص بهــا يف رشكــة مبادلــة لصناعــة الطــران )ســرتاتا (، باإلضافــة 
إىل مشــاركة وفــد مــن طلبــة كليــة القانــون يف الرنامــج التدريبــي يف املحكمــة الدامئــة للتحكيــم يف قــر الســالم مبدينــة الهــاي 
بهولنــدا، ويســهم هــذا  الرنامــج يف منــح الفرصــة لطلبــة القانــون للتحضــر واالســتعداد للمشــاركة يف مســابقة وليــم يس فيــز 
للتحكيــم التجــاري والتــي تعقــد عــادة يف فيينــا يف النمســا  و تهــدف إىل زيــادة خــرة الطلبــة العمليــة والقانونيــة يف مختلــف 

مجــاالت التحكيــم الــدويل.

وشــارك وفــد آخــر مــن  طلبــة قســم العلــوم السياســية يف برنامــج التدريــب الصيفــي الــدويل يف جامعــة فيينــا ، اســرتوبل يف 
النمســا ، و ســيحصل الطلبــة بعــد انتهــاء الرنامــج عــى شــهادة الدبلــوم  يف الدراســات األوروبيــة، وشــاركت مجموعــة أخــرى 

مــن  طلبــة قســم االتصــال الجاهــري يف منتــدى الشــباب العــرب يف األردن. 
ــر  ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــاين يف “ تدري ــدويل الث ــر ال ــارة املؤمت ــا  بزي ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ ــن قس ــن م ــة خريج ــام ثالث ق

ــاألردن.  ــد ب ــوك يف إرب ــة الرم ــا يف جامع متحدثيه

حظــي طــالب مــن قســم االتصــال الجاهــري بفرصــة املشــاركة يف  برنامــج القــادة اإلعالميــن الشــباب يف مجموعــة أبوظبــي 
ــر الصحفــي  ــب عــى التصوي ــة ، والتدري ــدورات و الرحــالت امليداني ــون ،و يتضمــن  الرنامــج سلســلة مــن  ال ــة و الفن للثقاف
والبــث وكتابــة األخبــار و اإلعــالم عــر االنرتنــت، كــا حــرض طلبــة مــن نفــس القســم العلمــي دورات إعالميــة  تــم تنظيمهــا 

ــب.  ــة التدري بواســطة  Twofour54 أكادميي

يف العــام املــايض ، ســاهم مركــز التوظيــف والتخطيــط املهنــي يف حصــول   1275 طالــب وطالبــة  عــى  فرصهــم يف التدريــب 

العمــيل، كــا  كان للمركــز الفضــل يف حصــو ل عــدد مــن الطلبــة عــى فــرص  للتدريــب العمــيل الصيفــي يف عــدة دول مثــل 

كوريــا، والصــن، وســنغافورة، والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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إنجازات وجوائز الطلبة 

ســاهمت الروح التنافســية  و القدرات العالية للطلبة  يف  إحراز الجامعة العديد من الجوائز ومنها: 

- حصول مروعن لطالبن من كلية العلوم عى املركز الثاين يف مســابقة بالعلوم نفكر ، والتي شــارك 

  فيها  55 متســابق من 41 مدرســة و 14 جامعة .

- فوز طالب  ماجســتر الهندســة البرتولية  محمد أمن بجائزة جمعية مهنديس البرتول فرع أبوظبي  

  عن ورقته البحثية التي تحمل عنوان “  األمثل يف االســتخالص املعزز لغاز ثاين أكســيد الكربون يف 

  خزانات الكربونات- دراســة تجريبية”  

- وطالــب آخــر من كلية الهندســة يحصد جائزة متقدمة يف ندوة الريــادة التي نظمتها رشكة توتال.

 

- احتلت كلية الهندســة املرتبة الرابعة عن أحد املشــاريع الذي يحمل عنوان “مقياس الغلوكوز 

  الصويت” يف مســابقة التصميم لطلبة الهندســة  من دول مجلس التعاون الخليجي والتي أٌقيمت يف 

  جامعة امللك ســعود.

- حصلــت جامعــة اإلمــارات العربية املتحدة عى املركــز األول عى 10 فرق من جامعات محلية يف 

  مســابقة  أخالقيات طلبة الهندســة والتي أقيمت يف جامعة خليفة. 

- نظم الطلبة الدوليون يف الجمعية األمريكية للمهندســن املدنين يف الجامعة األمريكية بالشــارقة  

  مســابقة  “ هدم اإلســمنت”  مبشــاركة 10 فرق من خمس جامعات محلية،  حصلت فيه جامعة 

  اإلمــارات العربيــة  املتحدة عى  املركزين األول والثاين.

 

- فاز طلبة الهندســة الكهربائية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة  باملركز األول ضمن فئة مشــاريع 

  التصميم  املشــرتكة  يف  املســابقة الثامنة  ليوم الطالب والتي نظمها معهد مهنديس الكهرباء 

  والطاقة، وأقيمت يف جامعة الشــارقة، الفريق الفائز حصد نســبة %93 من املجموع العام، بينا 

  حصــل الفريــق الفائز باملركز  الثاين عى 54%.

- حصــل أحــد طلبة قســم اإلدارة الزراعية عى جائزة بحث الطالــب املتميز يف املؤمتر الدويل لعلوم 

  الحيــاة  التطبيقيــة يف تركيــا ، عــن البحث الذي يحمل عنــوان “ الطلب عى  البنزين يف دولة اإلمارات 

  العربيــة املتحــدة”، يذكــر أنه تــم حصول 7 أوراق بحثية عى هذه  الجائزة من أصل 67 ورقة مقدمة. 

- حــازت جامعــة اإلمــارات العربية املتحدة عى املركز األول يف مســابقة الفنون لجامعات دول مجلس 

  التعــاون الخليجــي ، واملركز الثالث يف مســابقة تالوة القرآن عى الجامعــات الخليجية والتي نظمتها 

  جامعة إلمام محمد بن ســعود اإلســالمية يف اململكة العربية الســعودية.
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- أقام االتحاد الريايض ملؤسســات التعليم العايل بالدولة سلســلة من  املســابقات الرياضية ، حصلت 

  فيهــا جامعــة اإلمــارات عى عدة جوائز منها : املركز الثاين يف جولة الشــطرنج وكرة القدم، واملركز   

  الثالث يف  مســابقة السباحة.

- حصــدت جامعــة اإلمــارات العربية املتحدة املركز الثالــث يف جائزة جارك  ديب لحقوق امللكية 

  الفكرية 2013.

- تم اختيار الطالب يوســف العلوي من كلية اإلدارة واالقتصاد للمشــاركة يف برنامج الشــيخ محمد بن 

  زايد  للمنح الدراســية، و مينح الرنامج الطلبة الفرصة لدراســة بعض املســاقات يف جامعة نيويورك  

  يف أبوظبي  ، باإلضافة إىل تحمل الرنامج كافة نفقات الدراســة للحصول عى املاجســتر من الفرع 

  الرئيــي للجامعة  بنيويورك

- حصل ثالثة من طلبة قســم املحاســبة عى منح دراســية للمحاســبة اإلدارية املعتمدة يقدمها معهد 

  املحاسبن اإلدارين. 

- حصــل أربعــة مــن طلبة كلية الطب والعلوم الصحية  املشــاركن يف اختبار  الرخصة الطبية األمرييك  

  عى نســبة مئوية وقدرها 99، وبالتايل يعد هؤالء الطلبة ضمن أفضل %1 من طلبة العامل املشــاركن 

  يف هــذا  االختبار . 

 Institution  كا حصل 3 طلبة من قســم دراســات الرتجمة عى منح دراســية  من معهد  كافيالم -

  CAVILAM لدراســة  اللغة الفرنســية  يف مدينة  فييش بفرنســا. 

- فــاز أحــد التطبيقــات التي طورها أربع طالبات من كلية تقنيــة املعلومات ويدعى “طبخ تايم” 

  ويعنــي  وقــت الطبــخ وهــي لعبة ثنائية األبعاد تعد األوىل مــن نوعها كونها أول تطبيق مطور 

  باللهجة اإلماراتية يف األجهزة املتحركة  و تساعد يف تعلم  طريقة  طهي األكالت االماراتية بطريقة مسلية.  

- كــا حصلــت طالبــات من كلية تقنية املعلومات عى املركــز الثاين يف مؤمتر التفاعل البري يف 

  طوكيو باليابان عن ابتكارهم صندوق النفايات املبتســم الذي يشــجع  عى إعادة التدوير . 
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أيــادي طلبة جامعة اإلمارات البيضاء 

ــال  ــاركة يف أع ــالل املش ــن خ ــي  م ــل التطوع ــى  العم ــة ع ــي الطلب ــاد األكادمي ــاح واإلرش ــز النج ــجع مرك يش

الخدمــة املجتمعيــة، لــذا تــم تطويــر نظــام لرصــد ســاعات العمــل التطوعــي www.madad.ain.ae وذلــك عــن 

طريــق قيــام فريــق مــن املتطوعــن بإدخــال 40,000ســاعة معتمــدة للعمــل التطوعــي بــدءاً مــن مايــو 2013، 

ــريب  ــامل الع ــرة  يف الع ــة املبتك ــة املشــاريع الرتبوي ــن فئ ــم ع ــة  للتعلي ــزة خليف وحصــل هــذا النظــام عــى جائ

.2012

تحــرص عــادة شــؤون الطلبــة عــى ترســيخ مبــدأ  التواصــل املجتمعــي  لــدى الطلبــة وذلــك عــن طريــق توفــر 

عــدد مــن الرامــج التــي يديرهــا الطلبــة مثــل الزيــارات الشــهرية للمستشــفيات لزيــارة ودعــم املــرىض ، والتــرع 

بالــدم، وبرامــج الدعــم البيئــي، واملشــاركة يف مبــادرات الهــالل األحمــر ، وبرامــج التوعيــة املروريــة ، ومبــادرات 

إعــادة التدويــر .
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برامج اإلعداد املهني  

ــة  ــي ، و 15 جلس ــاد الوظيف ــة  لإلرش ــة فردي ــر 233  جلس ــي يف توف ــط املهن ــف والتخطي ــز التوظي ــح مرك نج

ــهم يف  ــي تس ــل الت ــج التواص ــن برام ــا م ــي وغره ــال الوظيف ــل يف املج ــة عم ــة ، و42  ورش ــارية جاعي استش

تســليح الطلبــة بأهــم املهــارات الوظيفيــة التــي يحتاجونهــا لخــوض ســوق العمــل، ويغطــي الرنامــج املواضيــع 

ــر. ــا الكث ــة الناجحــة ، وغره ــل ، وخطــوات  املقابل ــر العم ــز يف مق ــل، التمي ــات العم ــة  : أخالقي التالي

باإلضافــة إىل اطــالق املركــز برنامــج  جديــد  لإلعــداد الوظيفــي يســاعد عــى تقييــم  طلبــة الســنة األخــرة يف 

الجامعــة  و تعليمهــم  طريقــة كتابــة الســرة الذاتيــة  الناجحــة وإعــداد الطلبــة للمقابــالت الوظيفيــة، يتضمــن 

ــض  ــة وبع ــة الناجح ــالت الوظيفي ــة ، واملقاب ــرة الذاتي ــة الس ــن كتاب ــن ف ــارضات ع ــن املح ــلة م ــج سلس الرنام

ــام 27  ــز أق ــر أن املرك ــر بالذك ــذايت، جدي ــم ال ــاذج التقيي ــة وبعــض من ــوذج الســرة الذاتي ــة كنم ــواد املرجعي امل

ــة الســنة األخــرة يف الجامعــة .  ــة مــن طلب ورشــة عمــل حــرض فيهــا 610 طالب/طالب

قــام املركــز بالتعــاون مــع رشكــة دو للســنة الثانيــة عــى التــوايل ،إلعــداد طلبــة الســنة النهائيــة لخــوض ســوق 

العمــل، وذلــك  بدعــوة طلبــة الســنة النهائيــة مــن جميــع الكليــات للمشــاركة يف الرنامــج التدريبــي ملهــارات 

ــة  ــارات الالزم ــة بامله ــة الجامع ــد طلب ــة مل ــا بعناي ــم تصميمه ــن 8 دورات، ت ــف م ــذي يتأل ــل 2013، ال العم

ــل.  ــز يف العم للحصــول واالنضــام والتمي

الالصفية الربامج 

- أطلقــت كليــة العلــوم سلســلة من املحــارضات التابعة ملكتــب العميد واملوجهــة لطلبــة كلية العلوم، 

  وتهــدف هــذه املحــارضات إىل  زيادة وعــي الطلبة بأحدث االنجــازات العلميــة واالبتكارات من خالل

  محــارضات يلقيهــا عــدد من أعضــاء هيئة التدريس .

- أسســت كليــة القانــون تعاونــاً  مــع جامعة جونــز هوبكنز للدراســات الدولية املتقدمة  واســتحدثت 

  برنامًجــا عامليًــا دامئــاً  لجميــع كليــات القانــون يف الرق األوســط للتعاون عى إجراء بحــوث قانونية 

  وصياغــة منــاذج لقوانــن  مثــل )حقوق كبار الســن وحاية خدم املنازل(

- ذهــب طلبــة نــادي اإلدارة واالقتصاد يف رحلة ميدانية إىل ســوق ديب املايل لتعلم آلية عمل تداول األوراق 

   املاليــة  وزيــارة الطابق التجاري . 
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- نظــم نــادي ريــادة األعــال فعاليتن، األوىل تحمل عنوان “ محادثات تشــجيعية “ و “ حــان الوقت للبدء 

   مبروعــك الخــاص “ بهدف تشــجيع ريادة األعال واملشــاريع  ضمن نطــاق املجتمع الجامعي. 

- أمىض عدد من طلبة ماجســتر إدارة األعال أســبوًعا دراســيًا يف املدينة الفرنســية  باريس ـ تضمن العديد  من 

   الفعاليــات والنــدوات واملحــارضات التي قدمها أفضل املــدراء التنفيذين.

- كجــزء مــن ســعي الجامعــة لخلــق بيئة تعليميــة حيوية للطلبة، أقامــت الجامعة أكر من 60 جلســة تعليمية يف 

   الســكن الطــاليب خــالل الفصلــن املاضيــن  تضمنت ورش عمل ، وندوات، وأنشــطة ثقافية واجتاعية.

- نظــم قســم الجيولوجيــا مخيــم الجيولوجيا التطبيقية الشــتوي  مبشــاركة 12 طالبــة وبإرشاف عدد من أعضاء 

   هيئــة التدريــس  ، إلجــراء  بحــث حقــيل و ميــداين يف جبل عقارب، وجديــر بالذكر أن هذا الحدث هو األول 

   مــن نوعــه بالنســبة لطالبات جامعة اإلمــارات العربية املتحدة.
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- نظم قســم اللغة العربية وآدابها ورشــة عمل يف الخط العريب ومهارات الرســم ، ودورة تدريبية أخرى 

   يف الفــن املرسحــي و كتابة النصوص.

- أقــام قســم الفلســفة عــدد من الورش الالصفية عن النــر يف الدوريات العاملية  للفلســفة لطلبة 

   التعليــم الجامعــي ، وعــن طريقة االلتحاق مبؤسســات التعليم العايل ، وعن كيفيــة التقدم لطلب وظيفة. 

- بلــغ مجمــوع عــدد الرحــالت العلمية التي قام بهــا الطالب من جميع الكليــات 230 رحلة علمية 

  خــالل العام الدرايس.

- شــهد قطاع شــؤون الطلبة  هذا العام حاًســا كبرا عى إقامة األنشــطة الالصفية .

عدد املشاركنعدد األنشطةنوع النشاط
طالب/ 

طالبات

طالب14750األنشطة الثقافية والرتاثية / طالب

طالبات422500األنشطة الثقافية والرتاثية / طالبات

طالب15660األنشطة الفنية و املرسحية / طالب

طالبات452000األنشطة الفنية و املرسحية / طالبات

طالب144000النوادي الطالبية واملنظات/ طالب

طالبات3720000النوادي الطالبية واملنظات/ طالبات

طالب274300األنشطة الرياضية / طالب

طالبات7812800األنشطة الرياضية / طالبات
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خدمةاالحتياجات الوطنية
من خالل البحوث والتدريب 

الهدف
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ــم  ــور وتدع ــدة تط ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــزال جامع ــة ال ت ــة يف الدول ــة بحثي ــدة ومؤسس ــة رائ كجامع

ــة، وتحــرص عــى مشــاركة  طــالب  ــة واإلقليمي ــة الوطني ــي، وخاصــة يف املجــاالت ذات األهمي النشــاط البحث

ــث. ــذا البح ــة ه ــع عجل ــا يف دف ــات العلي ــة والدراس ــة الجامعي املرحل

الفــوج الرابع  مــن طالب الدكتوراه يف إدارة األعامل

ــن  ــن املقبول ــغ عــدد املواطن ــوراه يف إدارة األعــال ،وبل ــج الدكت ــة  برنام ــن طلب ــع م ــوج الراب ــول الف ــم قب ت

ــار املســؤولن التنفيذيــن ومنهــم مــن حصــل مســبًقا عــى املاجســتر يف إدارة األعــال و  16 مواطــن مــن كب

ــة. برامــج املاجســتر األخــرى ذات الصل

الفــوج األول من طلبة الدكتــوراه- كلية الرتبية
التحــاق أول مجموعــة من طلبة الدكتــوراه بكلية الرتبية.

جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحدة تخرج الدفعة األوىل مــن أطباء الصيدلة
ــور  ــن عــى درجــة دكت ــة الحاصل ــن الطلب ــة م ــج أول دفع ــة املتحــدة بتخري ــارات العربي ــة اإلم قامــت جامع

ــة. ــوم الصحي ــة الطــب والعل ــن كلي ــة م ــاً وطالب ــغ عددهــم 12طالب ــديل، والبال صي

حفــل تخريج الدفعــة 32 والذي بلغ عددهم 436
ــه -،  ــه الل ــة - حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــن صاح ــة م ــة كرمي برعاي

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم- نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب 

ــغ عددهــم 436 طالــب منهــم  ــة جامعــة اإلمــارات البال ــج الدفعــة 32 مــن طلب ــه -  حفــل تخري - رعــاه الل

ــا. ــة  الدراســات العلي 69 مــن طلب

كــا تــم االحتفــاء أيضــا وألول مــرة بخريجــي الدفعــة األوىل مــن الجامعــة )1980/1981( والــذي بلــغ 

ــد  ــايل حمي ــل مع ــة مث ــا يف الدول ــب علي ــوم مناص ــغلون الي ــن يش ــة مم ــج و 50 خريج ــم 192 خري عدده

القطامــي وزيــر الرتبيــة والتعليــم ، ومعــايل مريــم الرومــي وزيــرة الشــؤون االجتاعيــة.  
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مراكــز لألوراق املالية

أنشــأت كليــة القانــون وبالتعــاون مــع هيئــة األوراق املاليــة والســلع مركزيــن األول  يف الحــرم الجامعــي 

للطــالب واآلخــر يف الحــرم الجامعــي للطالبــات بغــرض صياغــة التريعــات التــي تنظــم األنشــطة التجاريــة يف 

ــية. ــة األساس ــواق اإلماراتي األس

بــراءة االخرتاع يف جامعة اإلمــارات العربية املتحدة

بــدأت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عمليــة تســجيل بــراءات االخــرتاع  والبالــغ عددهــا 36 مــن 

ــة التســجيل يف عــام 2007، باإلضافــة إىل  75 طلــب  ــة عملي ــذ بداي ــا من ــي  كشــف الســتار عنه االخرتاعــات الت

آخــر  مســجل  يف الهيئــات  القضائيــة األخــرى . ويجــري النظــر حاليــا يف نحــو  20 مــن طلبــات بــراءات االخــرتاع 

ــويقها. ــرض تس بغ

عدد الطلبات الكلية

22 كلية الهندسة

4 كلية العلوم

5 كلية الطب والعلوم الصحية

2 كلية تقنية املعلومات

3 كلية األغذية والزراعة

36 املجموع

ــب  ــن مكت ــرتاع م ــراءة اخ ــى ب ــات ع ــة املعلوم ــة تقني ــاعد يف كلي ــتاذ املس ــك األس ــزام بي ــور/ ع ــل الدكت حص

ــن  ــات ب ــل املعلوم ــورة  لنق ــة متط ــى طريق ــوم ع ــذي يق ــه ال ــدة الخرتاع ــة املتح ــة يف اململك ــة الفكري امللكي

ــة  ــاء عملي ــر أثن ــتهلكها  الكمبيوت ــي يس ــة الت ــة  الطاق ــن كمي ــل م ــه يقل ــة إىل أن ــرة باإلضاف ــر والذاك الكمبيوت

التحميــل أو النقــل.

نــدوة التوعية عن براءات االخرتاع

قــدم برنامــج “تكامــل” ورشــة عمــل للملكيــة الفكريــة تســمى “نــدوة التوعيــة عــن بــراءات االخــرتاع” لجميــع 

أعضــاء هيئــة التدريــس وطــالب البحــوث.
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املخرجــات البحثية

- بلــغ عــدد مشــاريع األبحاث الجــاري العمل بها 612 مروع  بحث )املمولــة داخلياً وخارجياً(.

املمولة داخلياًاملمولة خارجياًالكلية
الهيئة الوطنية 

للبحث العلمي

مؤسسة اإلمارات 

لتنمية الشباب

جامعة السلطان 

قابوس
املجموع

34--124153اإلدارة واالقتصاد

35--2636--الرتبية

34--661210األغذية والزراعة

العلوم اإلنسانية 

واالجتاعية
632119159

49--4151614تقنية املعلومات

1----1----القانون

383244212137الطب

267732222159الكلية

85421192104اإلدارة واالقتصاد

1002461551047612الرتبية

الــراكات البحثية والتمويــل يف كلية الطب

ــن  ــم م ــل أبحاثه ــاهمة بتموي ــوال للمس ــذب األم ــة يف ج ــوم الصحي ــب والعل ــة الط ــون يف كلي ــح الباحث نج

ــري فوكــس ألبحــاث الرسطــان ومؤسســة إم جــي فوكــس  ــة ت ــل: جمعي مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر مث

وصنــدوق ويلكــم والهيئــة الوطنيــة للبحــث العلمــي ومؤسســة اإلمــارات لتنميــة الشــباب وغيليــاد ساينســز 

ــزة الشــيخ حمــدان  ــة وجائ ــة الغذائي ــي للرقاب ــو ظب ــة أب ــرارش للبحــوث وهيئ ــة ث - اململكــة املتحــدة وجمعي

ــة. ــن املنظــات البحثي ــر م ــوم وكث آل مكت

- عدد املنشورات
ــات  ــا يف الفئ ــدة 243 بحث ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــام 2013، ن يف ع

التاليــة:

183مقالة

35مقالة مطبوعة

10مراجعة

1افتتاحية

14ورقة مؤمتر
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بحثية مشاريع 
- عســل مانوكا يحقــق طفرة يف عالج الرسطان

قــام فريــق مــن الباحثــن مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة بجامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة و مستشــفى 

تــوام بنــر نتائــج جديــدة يف املجلــة الطبيــة الرائــدة )بلــوس وان( تبــّن أن عســل املانــوكا ميكــن أن مينــع منــو 

ــار  ــة إىل الحــد مــن اآلث ــزات منخفضــة جــداً ، باإلضاف ــى برتكي ــة حت ــا الرسطاني ــة مــن الخالي ــة متنوع مجموع

الجانبيــة الســامة للعــالج الكيــاوي.

- إثبات أن النباتات املنزلية تحتوي عىل عوامل مضادة للرسطان

وجــد فريــق مــن الباحثــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدكتــوراه بكليــة العلــوم أن مســتخرج أوراق 

ــات منتــر يف  ــا رسطــان الثــدي وهــو نب ــع غــزو خالي ــا( ميكــن أن مين ــوم ماجوران عشــب الردقــوش )أوريجان

جميــع أنحــاء العــامل ولــه تاريــخ طويــل يف الطــب الشــعبي والطبــخ، وقــد نــرت النتائــج التــي توصلــوا إليهــا 

يف )بلــوس واحــد(.

- اإلنجــاز الصناعــي لجامعة اإلمــارات العربية املتحدة يف مجال الغــاز الطبيعي

اســتكملت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتعــاون مــع مركــز التعــاون اليابــاين للبــرتول، ورشكــة أبــو ظبــي 

ــدة  ــة جدي ــر تقني ــنوات وأدى إىل تطوي ــدة س ــتمر ع ــاً اس ــاً بحثي ــاز ( مروع ــدودة (أدج ــاز املح ــييل الغ لتس

ــتيكية.  ــية البالس ــة األغش ــتخدام تقني ــك باس ــه، وذل ــة من ــازات الحمضي ــة الغ ــي بإزال ــاز الطبيع ــة الغ لتحلي

وأخــراً، فقــد كانــت للمــروع العديــد مــن النتائــج األخــرى، وأهمهــا تســجيل ثــالث بــراءات اخــرتاع، وتقديــم 

ــف  ــاً يف مختل ــاً توضيحي ــر عرض ــة ع ــامل، ومثاني ــة يف الع ــة املتخصص ــالت العلمي ــة إىل املج ــة بحثي 50 دراس

ــة. ــة والصناعي ــرات العلمي املؤمت
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- جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  تقــدم مــروع بحثــي بعنــوان  “الطحالــب الدقيقــة  إلنتــاج الديــزل 

الحيــوي” ميكــن أن يكــون مصــدراً للطاقــة يف املســتقبل

أثبــت أســتاذ وطالــب دكتــوراه مــن قســم الهندســة الكيميائيــة أن الطحالــب الدقيقــة أثبتــت كونهــا املصــدر األفضــل 

النتــاج الوقــود نظــراً الرتفــاع معــدل االنتــاج لــكل وحــدة، إذ أن انتــاج زيــت الطحالــب الدقيقــة أعــى عــر مــرات 

ــاين أكســيد  ــب الدقيقــة ث ــة، كــا تســتخدم الطحال ــوت النباتي ــه مشــابهه للزي ــر تركيبت ــل األخــرى، وتعت مــن املحاصي

الكربــون كمصــدر كربــوين أســايس مــا يقــدم املزيــد مــن الفوائــد يف التقليــل مــن االنبعاثــات الضــارة واالعتــاد عــى 

مســتخلصات األغذيــة مثــل الجلكــوز، كــا ميكــن للطحالــب الدقيقــة النمــو يف امليــاه املالحــة مــا يخفــض مــن اســتهالك 

امليــاه العذبــة.، فوقــود الديــزل الحيــوي لــه خصائــص مشــابهة لديــزل البــرتول ويبــدو أنــه ســيكون بديــاًل أفضــل.

بحوث ومرافق تدريب جديدة يف كلية الطب والعلوم الصحية

- مرافق بحثية  جديدة

ــل  ــرات التحلي ــر ومخت ــمل التصوي ــدة لتش ــة الجدي ــة املركزي ــا البحثي ــة مرافقه ــوم الصحي ــب والعل ــة الط ــورت كلي ط

ــرة. ــوان صغ ــرة حي ــة وحظ ــة والخلوي ــا الجزيئي ــق البيولوجي ومرف

- أول جهاز محاكاة ملرىض  القلب يف اإلمارات العربية املتحدة

كجــزء مــن الجهــود املســتمرة  لتحســن نوعيــة التدريــب الرسيــري ، قامــت كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة بــراء جهــاز 

محــاكاة عــايل الدقــة يســمى “هــاريف” لتدريــس أمــراض القلــب األساســية واملتقدمــة للطــالب الجامعيــن واملقيمــن.
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- مركــز اختبارات متقدم يعتمد عىل الحاســب  

ــى  ــاءه ع ــم بن ــب،  ت ــى الحاس ــد ع ــدم يعتم ــارات متق ــز اختب ــة مرك ــوم الصحي ــب والعل ــة الط ــورت كلي ط

املعايــر الدوليــة ويســتخدم  للتقييــات  الداخليــة والخارجيــة، وهــو معتمــد مــن قبــل مركــز برســون الــدويل  

ــب. ــات التدري ــد  يف امتحان ــاء الجل ــة ألطب ــة األمريكي ــل الكلي ــن قب VUE ويســتخدم م

الطلبة تدريب 

- كليــة آل مكتــوم للتعليم العايل يف اســكتلندا

ــف ملــدة  ــي مكث ــة املتحــدة للمشــاركة يف برنامــج تدريب ــارات العربي ــة مــن جامعــة اإلم ــار 14 طالب ــم اختي ت

ــة  ــدد الثقاف ــوان “تع ــج عن ــل  الرنام ــكتلندا، وحم ــايل يف اس ــم الع ــوم للتعلي ــة آل مكت ــد يف كلي ــهر واح ش

والقيــادة” وكان  برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم ديب وزيــر املاليــة والصناعــة.

- طلبــة الطــب ينهون مروع بحثــي  يف اململكة املتحدة

أنهــى  أربعــة طلبــة  متفوقــن  مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة مروعاتهــم البحثيــة يف مختلــف الجامعــات 

ــر، وقامــوا  ــدة تخــّص املخت ــات جدي ــة معــارف و أســاليب وتقني ــا  الطلب يف اململكــة املتحــدة، اكتســب خالله

بزيــارة عــدد مــن  املستشــفيات واملتاحــف العلميــة، ودرســت  الطالبــة  بــرى أحمــد كالبــور مــرض  

ــة الســنة  ــدن يف حــن قامــت  طالب ــدج يف لن الخــرف يف مركــز ولفســون ألمــراض الشــيخوخة  يف كينجــز كولي

ــب بجامعــة بريســتول. ــد بريســتول للقل األوىل  أمــرة يوســف األحمــدي بإجــراء بحــث يف معه

- مختــرب EEG )التخطيــط الكهربايئ للدماغ(

أنشــأ قســم اللغويــات مختــرًا للتخطيــط الدماغــي لدراســة الفســيولوجيا العصبيــة لعمليــة اللغــة مــع الرتكيــز 

عــى اللغــة العربيــة، و هــو األول  مــن نوعــه يف العــامل العــريب.

- قــدم قســم الجغرافيــا والتخطيــط املــدين عــدد مــن ورش العمــل التدريبيــة للطلبــة  يف نظــام ARCGIS و

SuperGEO وGeomedia وOracle وMatlab وبرنامــج SPSS بالتعــاون مــع GESTIC. باإلضافــة إىل ذلــك، 

نظــم قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا دورة تدريبيــة للطلبــة يف كتابــة النــص املرسحــي.

مراكــز األبحاث  املحلية 

مركز زايــد للصحة العاملية

ــز  ــيس مرك ــم تأس ــانية، ت ــة واإلنس ــال الخري ــان لألع ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي ــن مؤسس ــخي م ــم س بدع

لتشــجيع التعليــم والبحــوث الصحيــة العامليــة يف كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة، ويعمــل املركــز الجديــد عــى  

ــع  ــة املتحــدة، والتعــاون م ــارات العربي ــات داخــل جامعــة اإلم ــن اإلدارات والكلي ــوارد ب تســخر الخــرات وامل

ــا، وقــد نظــم املركــز عــدداً مــن  الحلقــات الدراســية بشــكل منتظــم   ــا وعامليً مؤسســات الرعايــة الصحيــة محليً

ــة  ــل جامع ــة مث ــات املرموق ــن  املؤسس ــدد م ــن ع ــة م ــة العاملي ــال الصح ــن يف مج ــراء دولي ــه خ ــتضاف في اس

ــة  ــة الصح ــدود، ومنظم ــال ح ــاء ب ــة أطب ــا ومنظم ــة كاليفورني ــة  وجامع ــارد الطبي ــة  هارف ــفورد وجامع أكس

العامليــة. ونجــح مركــز زايــد يف تيســر البحــوث املشــرتكة بــن العديــد مــن املؤسســات الريكــة مبــا فيهــم كليــة 

هارفــارد الطبيــة ومركــز التأهيــل الوطنــي. شــهد مركــز زايــد للصحــة العامليــة زيــادة كبــرة يف عــدد األنشــطة 

ــدرايس املــايض ومنهــا: يف العــام ال
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األبحاث  -

العامليــة:  الصحــة  منــح  خــالل  مــن  متويلهــا  تــم  والتــي  التاليــة  األبحــاث   مشــاريع  املركــز  أنهــى 

“الراكــة املطــورة للــدول الناميــة مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض القلبيــة الوعائيــة “و” تبــادل 

ــة مــن خــالل الراكــة  ــز يف مجــال الصحــة النفســية العاملي ــاء القــدرات للتمي الخــرات واملعلومــات وبن

املتبادلــة”.

- االجتامعــات وورش العمــل واملحارضات

أقــام مركــز زايــد للعلــوم الصحيــة وجامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة االجتــاع الســابع لفريــق 

ــن  ــون م ــن املشــاركن ممثل ــن ب 2012، وكان م ــد يف العــن يف ديســمر  ــذي عق ــا ال القضــاء عــى املالري

ــة  ــان وجمهوري ــلطنة ع ــعودية وس ــة الس ــة العربي ــة  واململك ــا يف الدول ــة املالري ــج مكافح ــار برام كب

ــة. ــة العاملي ــة الصح ــالمية ومنظم ــران اإلس ي إ

اســتضاف املركــز أيضــا سلســلة مــن املحــارضات التــي ألقاهــا متحدثــون دوليــون مرموقــون ومنهــا 

محــارضة: “قضايــا معــارصة يف الصحــة العامــة يف العــامل: االعتــاد والتحديــات والفــرص” للدكتــورة 

ــارضة  ــا، ومح ــدا يف كاليفورني ــا لين ــة لوم ــة بجامع ــؤون األكادميي ــارك للش ــد املش ــاك العمي ــن مارش هيل

ــة  ــة الصح ــر مجموع ــيم مدي ــارد فيش ــر ريتش ــور الس ــل الروفيس ــن قب ــا “م ــة املالري ــص خريط “ تقلي

للدكتــور   “ الصحيــة  الرعايــة  املهنــي يف قطــاع  العنــف   “ كاليفورنيــا، ومحــارضة  UCSF يف  العامليــة 

محمــد علــم الديــن بقســم إدارة الصحــة والسياســة يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت.

املركــز الوطنــي للمياه

ــل  ــن قب ــه م ــم إدارت ــذي تت ــاه” وال ــي للمي ــز الوطن ــاء “املرك ــى إنش ــة ع ــس إدارة  الجامع ــق مجل واف

أبوظبــي  عهــد  ويل   - نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  لدعــوات   اســتجابًة  العلــوم  كليــة 

الــذي قــال: “املــاء أهــم  مــن النفــط”، واملركــز الوطنــي للميــاه هــو مركــز للبحــوث والتكنولوجيــا 

إليجــاد  والدوليــن   اإلقليميــن  الدولــة   مــع رشكاء  بالتعــاون  العمــل  يف  مهمتــه  وتتمثــل  التطبيقيــة، 

ــة  ــق القاحل ــة  يف املناط ــادر املائي ــدرة املص ــل ن ــاه يف ظ ــى املي ــد ع ــب املتزاي ــدم الطل ــة تخ ــول عملي حل

ــات متطــورة  لرصــد وإدارة  ــذ تقني ــر وتنفي ــة وتطوي ــق إجــراء البحــوث العلمي ــن طري ــة ع ــبه القاحل وش

ــر  ــاز تطوي ــدث جه ــو أح Geoprobe وه ــاز  ــراء جه ــراً ب ــز مؤخ ــام املرك ــاه، وق ــة املي ــة وتحلي ومعالج

ــة. ــاه والرتب ــات املي ــذ عين ألخ

مركــز السياســة العامــة والقيادة
والقيــادة’  العامــة  للسياســة  اإلمــارات  جامعــة  ’مركــز  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  جامعــة  أسســت 

ــر  ــة و لتوف ــة واملتخصص ــات العام ــف املؤسس ــع مختل ــتدامة م ــة رشاكات مس ــاهمة يف إقام ــدف املس به

ــم  ــا  إىل تقدي ــدف أيض ــا ته ــا، ك ــا وتقييمه ــات وتنفيذه ــم السياس ــادة، ولتصمي ــاالت القي ــم يف مج الدع

ــارات  ــة اإلم ــه دول ــي تواج ــات الت ــف التحدي ــع مختل ــل م ــرة يف التعام ــج املبتك ــات والنه ــل املارس أفض

واإلدارة  العامــة  السياســة  واالبتــكار يف  التميــز  رئيســياً يف  الدولــة رشيــكاً  لتُصبــح  املتحــدة.  العربيــة 

والقيــادة.
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ــا  ــة يف كل م ــر الدولي ــى  املعاي ــق أرق ــا حريصــة عــى تحقي ــة املتحــدة كونه ــارات العربي ــة اإلم تفخــر جامع

تنتهجــه، ويف اســتمرارها بربــط الجامعــة مــع األوســاط العامليــة التعليميــة والبحثيــة لتضمــن أن ترقــى كافــة 

ــدة. ــة الرائ ــا إىل  مســتوى الجامعــات العاملي مخرجاته

تطوير املناهج الدراســية واالعتامد وإصدار الشــهادات

- تطويــر املناهــج: إعادة توجيه املســاق التأســييس لتقنية املعلومات إىل املامرســات األكادميية

 تــم أجــراء أول مبــادرات التعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة  لتدريــس  الرنامــج التأســيي لتقنيــة 

ــر   ــج  درايس مخت ــرح برنام ــق ط ــن طري ــة  ع ــت  التجرب ــة مت ــام 2012، يف البداي ــع ع ــات يف ربي املعلوم

باســتخدام  لــوح إلكــرتوين يف النصــف الثــاين مــن الفصــل الــدرايس و مــن ثــم  متــت االســتفادة مــن التجربــة  

بتطويــر برامــج دراســية أخــرى متتــد  لفصــل درايس كامــل ليتــم طرحهــا  للطلبــة  الجــدد يف خريــف 

ــة  ــة التكنولوجي ــج يف محــو األمي ــة”، ويســاهم هــذا الرنام 2012 وســتحمل مســمى  “املارســات األكادميي

ــم. ــى التعل ــم ع ــج قائ ــج لنه والرتوي

- تطويــر املناهــج: إعــادة تركيــز منهــج برنامــج اللغــة العربيــة التابــع لربنامــج الدراســات التأسيســية 
يف الجامعــة  عــىل  مهــارات التواصــل

ــارات  ــر مه ــة  إىل تطوي ــية يف الجامع ــات التأسيس ــج الدراس ــع لرنام ــة التاب ــة العربي ــج اللغ ــعى برنام  يس

ــارة  ــى مه ــز ع ــو إىل الرتكي ــى النح ــزه ع ــن تركي ــج م ــل املنه ــة  و تحوي ــة العربي ــة باللغ ــل األكادميي التواص

ــدث. ــتاع والتح ــة واالس ــراءة والكتاب ــل يف الق التواص

- باإلضافــة إىل ذلــك تواصــل جميع الكليات رصد واســتعراض وتحديث مناهجها ســنوياً واستشــارة 

  الخــراء كل يف تخصصــه لضــان وصولهــا إىل املعايــر الدولية. قــّدم املجلس االستشــاري التنفيذي لكلية 

  اإلدارة واالقتصــاد برئاســة الســيد محمــد الفهيــم الرئيس الفخــري ملجموعة الفهيــم جنبا إىل جنب مع 

ــة  ــد مــن االستشــارات  واإلضافــات  إىل  املناهــج الدراســية واألنشــطة للكلي 15 عضــو مــن  املجلــس العدي

ــة اإلدارة  ــت كلي ــي، ووافق ــم  الجامع ــة التعلي ــاد لطلب ــج االقتص ــرات يف مناه ــة التغي ــن صح ــق م والتحق

واالقتصــاد أيضــاً اجــراء بعــض التعديــالت عــى بعــض  التخصصــات نظــراً لحاجــة املجتمــع امللحــة لكــوادر 

مؤهلــة يف التخصصــات  اإلداريــة واالقتصاديــة، كــا قــام  قســم اإلعــالم الجاهــري  بتطويــر منهــج درايس 

ــة واالتصــال الجاهــري. ــم الصحاف ــاد يف تعلي ــة ملجلــس االعت ــر الدولي ــاً للمعاي ــد وفق جدي

- حصلــت  كليــة األغذيــة والزراعــة عى شــهادة  نظــم اإلدارة املتكاملةPass 99  و التي تهدف إىل 

  تطويــر  أفضــل املارســات يف  الجــودة والصحة والســالمة و البيئة، و االعــرتاف االكادميي  الذي حصلت 

 ISO :نظــام اإلدارة البيئية ،ISO 9001:2008 :عليــه الكليــة كان يف األنظمــة التاليــة - نظــم إدارة الجودة  

 ISO :نظام إدارة ســالمة األغذية ،OHSAS 18001: 2007 :14001:2004، نظام إدارة الصحة والســالمة  

  220000:2005 و إدارة الجــودة - رضــا العمــالء: ISO 10002:2004، كا تم اعتــاد مختر تغذية 

  الحيــوان يف كليــة األغذيــة والزراعــة من قبــل جمعية اختبار األعــالف الوطنية )NFTA( يف أوماها \

  بنراســكا. وتتناســب برامــج  البكالوريــوس واملاجســتر الجديدة يف قســم  الخدمــة االجتاعية مع املعاير 

.)NASSW( الدوليــة، جديــر بالذكــر أن القســم عضو  يف الرابطــة الدولية لكليــة العمل االجتاعي   
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ت تصنيفا
تحتــل جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املرتبــة األوىل يف البحــوث مــن بــن جامعــات دول مجلــس التعــاون 

ــم 370 عــى مســتوى  ــامل اإلســالمي ورق ــة التاســعة يف الع ــريب، واملرتب ــامل الع ــة يف الع ــة الثاني الخليجــي، واملرتب

العــامل، باإلضافــة إىل كونهــا ضمــن أفضــل خمســن جامعــة مؤسســة منــذ خمســن ســنة.

كــا تــم تصنيــف الجامعــة  كأفضــل  100 جامعــة آســيوية يف تصنيــف التاميــز العاملــي للتعليــم العــايل لتكــون 

الجامعــة األوىل يف اإلمــارات التــي تحصــل عــى مثــل هــذه املرتبــة، كــا حصلــت كليــة الهندســة عــى املرتبــة 

ــة واإلنشــائية. ــا  ورقــم 175 يف الهندســة املدني 391 يف الهندســة والتكنولوجي

تطوير منوذج الكلية الســكنية 
أعــادت إدارة شــؤون الطلبــة خــالل العــام املــايض تنظيــم اإلســكان الطــاليب بوضــع الطلبــة مــن ذوي االهتــام 

األكادميــي املشــرتك  معــاً حتــى يتمكنــوا مــن الدراســة والعمــل يف مشــاريع ذات  االهتــام األكادميــي املشــرتك، 

كــا تــم إقامــة عــدد مــن ورش التدريبيــة واملحــارضات مــن قبــل الكليــات للعمــل جنبــا إىل جنــب مــع  الطلبــة 

يف هــذه املجتمعــات الســكنية.

الدعــم التقنــي للطلبة والكلية  
iBook ــف يف ــول التألي ــة  ح ــورش  التدريبي ــن  ال ــدد م ــم )CETL( ع ــم والتعل ــز يف التعلي ــز التمي ــم مرك ينظ

ــاً يف الحــرم الجامعــي.  ــر تقدم ــة أك ــج تدريبي ــم برام ــل لتقدي ــة أب ــات مشــرتكة ويعمــل مــع رشك وعــى تطبيق

ــر  ــات للتطوي ــوايل 5 جلس ــا ح ــدم أيض ــد للتدريب،وق ــي الجدي ــور املهن ــل املط ــج أب ــتخدام برنام ــم اس ــا ت ك

 iBook املهنــي يف األســبوع ملجموعــة متنوعــة مــن املواضيــع مبــا يف ذلــك: اي تيونــز يــو ،و التأليــف يف

ــل الصفــوف ، و  ــاد التعليمــي، تحوي ــارات، والآليب ــس امله ــاد وتدري ــات آيب ــة وإعــداد تطبيق األساســية واملتقدم

ــا. ــة   وغره ــاركة الطالبي املش

أدوات هندســة الربمجيات 
تســتخدم كليــة الهندســة قامئــة واســعة مــن أدوات هندســة الرمجيــات مــن مجموعــات أساســية  مثــل البفيــو 

وماتــالب ومجموعــة املكتــب إىل الرامــج املتخصصــة مثــل AutoCAD وHysys وFluent وABACUS و

ــا  ــلمرجر وكاتي ــن ش ــس م ــل إيكليب ــة مث ــات الصناعي ــة الرمجي ــتخدم الكلي ــذا تس ــة إىل ه ANSYS. وباإلضاف

Techsoft وكيدنــس  مــن أنظمــة داســولت وETABS /  Safe/ SAP2000 أدوات التصميــم الهيــكيل مــن 

ــة. ــة املتخصص ــاريع البحثي ــا للمش ــة وغره ــر الكهربائي ــم الدوائ لتصمي
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التعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة  بجامعة اإلمارات العربيــة املتحدة وآي تيونز يو

بــدأت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ أبريــل 2012 بدمــج التعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة يف 

الحيــاة اليوميــة للطلبــة واملعلمــن وإظهــار أن الثــورة التكنولوجيــة يف األجهــزة النقالــة ميكــن تســخرها - يف 

الفصــول الدراســية واملختــرات وقاعــات املحــارضات، ولكــن بصفــة خاصــة خــارج الفصــول الدراســية - مــن 

أجــل تحســن نوعيــة عمليتــي التعليــم والتعلــم، وقــد تــم تجريــب املــروع يف برنامــج الجامعــة التأســيي 

حيــث تــم تدريــب املعلمــن عــى اســتخدام أجهــزة لوحيــة والتطبيقــات )أكــر مــن 100 حلقــة عمــل(، فضــالً 

عــن تحويــل النصــوص الدراســية إىل شــكل رقمــي.

ــكار يف  ــة  االبت ــت الجامع ــيي، واصل ــتوى التأس ــة  يف املس ــا الجامع ــي حصدته ــة الت ــج اإليجابي ــد النتائ وبع

ــدأت  ــة، و ب ــزة  الذكي ــتخدام األجه ــم باس ــدورات يف التعلي ــن ال ــدد م ــم  ع ــت بتنظي ــي، وقام ــم الرقم التعل

كليــة الهندســة بتطبيــق  مــروع اآليبــاد يف عــام 2013 عــى 9 مســاقات مــن مســاقات طلبــة الســنة األوىل يف 

العلــوم والهندســة، وبعــد تطويــر أول دفعــة مــن املســاقات  يف ربيــع 2013 متــت تجربتهــا عــى  اثنــن مــن 

الشــعب الدراســية للمســاقات عــى أن يتــم تطبيــق النظــام بشــكل كامــل يف الفصــل الــدرايس األول  2013 . 

تجــرى حاليــاً بعــض التحديثــات عــى نظــام التعليــم باســتخدام األجهــزة الذكيــة حتــى يتســنى لنــا االســتفادة 

مــن مميــزات هــذه األنظمــة،

ــر  ــة املتحــدة وهــو أك ــارات العربي ــع جامعــة اإلم ــو يف موق ــز ي ــك التطــورات كان إطــالق آي تيون وأهــم تل

ــة  ــم إطــالق مــروع رئيــي مــع رشك ــوى التعليمــي املجــاين، كــا ت ــت للمحت ــوج يف العــامل عــى االنرتن كتال

.iBook Author ــل ــات مث ــة يف iOS والرمجي ــة العربي ــدرات اللغ ــز ق ــل لتعزي أب
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هيئــة االعتــامد االكادميــي للجامعات الغربية بالواليــات املتحدة األمريكية

تســعى جامعــة اإلمــارات العربية املتحــدة حالياً للحصول عى االعتاد كمؤسســة دولية.

املتميزون األساتذة 

تلقــى أ.د  فكــري أبــو زيــدان مــن قســم الجراحــة بكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة يف جامعــة اإلمــارات العربيــة 

ــة يف  ــة املرموق ــز البحثي ــن الجوائ ــدة م ــي واح ــزة 2013 وه ــة املمي ــوث الطبي ــي للبح ــزة أبوظب ــدة جائ املتح

إمــارة أبوظبــي والتــي تــدار وتقــدم مــن قبــل هيئــة الصحــة – أبوظبــي، وتهــدف الجائــزة إىل االحتفــاء 

ــي. ــارة أبوظب ــة يف إم ــة الصحي ــاث الرعاي ــز يف أبح ــكار والتمي ــودة واالبت بالج

تلقــى أ.د نصــر تيــت مــن كلية العلوم جائــزة خليفة الرتبوية يف مجــال البحث العلمي 2012-2013.
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الدولية املؤمترات 

- منتــدى النجاح الطاليب

ــن يف مؤسســات  ــن واإلداري ــاح الطــاليب ملســاعدة املعلم ــدى للنج ــة أول منت ــادة شــؤون الطلب نظمــت ع

ــنة األوىل. ــة الس ــز تجرب ــة لتعزي ــج املصمم ــن الرام ــذ وتحس ــط وتنفي ــايل يف تخطي ــم الع التعلي

- نــدوة حــول تطوير وتنســيق التريعات الســيربانية  يف العامل العريب

نظمــت كليــة القانــون بالتعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب آســيا والتابعــة ملنظمــة األمــم 

املتحــدة نــدوة تركــز عــى التريعــات الســيرانية.
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- نــدوة حول قانون ومامرســة املحكمــة الجنائية الدولية: اإلنجــازات والتحديات واآلفاق

ــوم واحــد  ــدة ي ــة دراســية مل ــة حلق ــة الدولي ــة الجنائي ــف املحكم ــع تحال ــاون م ــون بالتع ــة القان نظمــت كلي

ــدوة يف  ــاق”، وأقيمــت الن ــات واآلف ــة: اإلنجــازات والتحدي ــة الدولي ــون ومارســة املحكمــة الجنائي حــول “قان

الذكــرى العــارشة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد حــرض هــذا الحــدث خــراء بــارزون مــن االتحــاد األورويب 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة باإلضافــة إىل الخــراء العــرب.

- املؤمتــر الســنوي الــدويل الواحد والعرون حول الطاقة بــني القانون واالقتصاد

ركــز املؤمتــر عــى الجوانــب القانونية واالقتصادية التي تحكــم الطاقة واملصادر البديلــة وحاية البيئة.

- املنتــدى الحادي عــر لعلامء الرياضيات

ــن  ــدة و تضم ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــات يف دول ــاء الرياضي ــدى لعل ــات منت ــوم  الرياضي ــم عل ــد قس عق

عــدد مــن املؤمتــرات التــي تهــدف إىل تقديــم النظريــات الحديثــة وتطبيقــات الرياضيــات يف مختلــف جوانــب 

الحيــاة، كــا ضــم املنتــدى نخبــة مــن علــاء الرياضيــات املميزيــن لتبــادل األفــكار املعنيــة بآخــر التطــورات يف 

امليــدان، وتســليط الضــوء عــى أهميــة الرياضيــات ودورهــا يف خدمــة العلــوم األخــرى مثــل الطــب والصحــة 

والعلــوم املاليــة، وإقامــة  عالقــات تعــاون  مــع غرهــا مــن الجامعــات املحليــة والدوليــة.

ــات  ــا وفرنســا والوالي ــدا وأملاني ــات مــن كن ــن يف الرياضي ــاء والباحث وحــرض املؤمتــر أكــر مــن 130 مــن العل

املتحــدة األمريكيــة وكذلــك أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن مــن الجامعــات يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــة. واملنطق
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- مؤمتر االبتكارات التاســع

ضــم مؤمتــر االبتــكارات التاســع الــذي نظمتــه كليــة تقنيــة املعلومــات علــاء البحــوث البارزيــن واملحرتفــن 

ــة الجامعــة ملناقشــة التطــورات املعــارصة وكيــف ميكــن لهــذه  ــا املعلومــات مــع طلب مــن مجــال تكنولوجي

التطبيقــات أن تقــدم خدمــة أفضــل لالقتصــاد.

- أول يــوم طــاليب لجمعية املستكشــفني الجيوفيزيائيني ومســابقة التحدي

ــط  ــرق األوس ــن(  يف ال ــفن الجيوفيزيائي ــة املستكش ــع SEG )جمعي ــاون م ــا بالتع ــم الجيولوجي ــد قس عق

وجمعيــة الظهــران لعلــوم األرض )DGS( اليــوم الطــاليب األول للطلبــة واملهنيــن الشــباب يف منطقــة  

الــرق األوســط لرســم مســتقبل الجيولوجيــن، و شــارك يف هــذا الحــدث عــدد مــن الجامعــات مــن اململكــة 

ــر. ــان وم ــلطنة ع ــت وس ــدة والكوي ــة املتح ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس العربي
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ــن الجامعــة واملجتمــع مــن خــالل  ــات التعــاون ب ــز عالق ــة املتحــدة عــى تعزي تحــرص جامعــة اإلمــارات العربي

ــة  ــة والوطني ــا املحلي ــة يف مجتمعاتن ــة واالجتاعي ــاة املدني ــراء الحي ــة يف إث ــة للجامع ــوارد األكادميي ــتخدام امل اس

والعامليــة، وهدفنــا هــو تعزيــز املكانــة الوطنيــة والســمعة الدوليــة للجامعــة، وضــان النقــل الفعــال للمعــارف 

ــدارس  ــي تجــذب  امل ــدة الت ــادرات الجدي ــق املب ــع خل ــب م ــاً إىل جن ــا واملجتمــع جنب ــة لركائن ــارات الالزم وامله

والتخصصــات  املتعــددة للعمــل مًعــا عــى تقاســم املشــاريع املجتمعــة التــي تعــزز التطــور االجتاعــي اإليجــايب.

وحدة االتصاالت االسرتاتيجية

أسســت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحــدة االتصــاالت االســرتاتيجية الجديــدة املســؤولة عــن بنــاء وتعزيــز 

ــادرات التســويق واالتصــاالت التــي متثــل حلقــة الوصــل بــن  ــة صــورة الجامعــة وســمعتها مــن خــالل مب وحاي

الجامعــة وبــن العــامل الخارجــي ، فيــا تواصــل الجامعــة تقدمهــا لتحتــل موقعهــا كمؤسســة ذات مســتوى عاملــي.

الخريجون

ــات  ــات واالجتاع ــالل الكلي ــن خ ــعة وم ــن الواس ــبكة الخريج ــدة بش ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــر جامع تفخ

الســنوية للخريجــن متنــح الجامعــة  الفرصــة ألصدقــاء الدراســة بالتواصــل مــن جديــد وتبــادل أفضــل املارســات 

ــن  ــتفادة م ــن االس ــن للخريج ــدة. ميك ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــا جامع ــي تقدمه ــج الت ــى الرام ــرف ع وللتع

مجموعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة الجامعــة، مثــل   التوظيــف والتخطيــط املهنــي  وســهولة الوصــول إىل 

مــوارد املكتبــة وبطاقــات الخصومــات وطلبــات الســجل الــدرايس  والــدورات القصــرة التــي يقدمهــا مركــز التعليــم 

املســتمر )CEC( وغرهــا الكثــر، ويشــارك خريجــو جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أيضــاً يف تطويــر املناهــج.

)CCPP( مركز التوظيف  والتخطيط املهني

كجــزء مــن التــزام الجامعــة  بخدمــة املجتمــع املحــيل،  أجــرى املستشــارون الوظيفيــون بجامعــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة جلســة التقييــم الوظيفــي لطالبــات املــدارس الثانويــة مــن مدرســة الرفــاع وقدمــوا لهــم املشــورة بشــأن 

مســتقبلهم الوظيفــي واختيــار التخصــص الجامعــي املناســب، وقــدم فريــق CCPP أيضــا املشــورة املهنيــة لطلبــة 

ــار  ــة اختي ــول كيفي ــات ح ــم معلوم ــدم له ــم وق ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــي ل ــرض الوظيف ــة يف املع ــدارس الثانوي امل

التخصــص األكادميــي الــذي يناســب مهاراتهــم ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل يف البــالد.

باإلضافــة إىل ذلــك قــام CCPP بالتعــاون مــع رشكــة اســتثار التكنولوجيــا املتطــورة بتنظيــم 4 زيــارات لجامعــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة لـــ 200 مــن طلبــة املــدارس الثانويــة لرفــع مســتوى الوعــي حــول الشــهادات والوظائف 

يف مجــال الهندســة والعلــوم والتكنولوجيــا.
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الدراسات االستقصائية للخريجني والطلبة وأعضاء هيئة التدريس

ــدف  ــتقصائية، وكان اله ــن الدراســات االس ــدداً م ــدرايس ع ــام ال ــة املتحــدة خــالل الع ــارات العربي ــة اإلم أجــرت جامع

الرئيــي مــن هــذه االســتطالعات هــو تقييــم تصــورات الطلبــة واملوظفــن حــول جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

ــة املتحــدة. ــارات العربي ــة املقدمــة يف جامعــة اإلم ــة واإلداري ــات األكادميي ــة الخدم ــم رضاهــم عــن نوعي وتقيي

وأشــار مســح الخريجــن مــن الدفعــة الثانيــة والثالثــن أن معــدل التوظيــف بــن الخريجــن الطــالب كان ٪77 يف حــن 

كانــت نســبة توظيــف الطالبــات ٪20، و جديــر بالذكــر أن %82 مــن الخريجــن املوظفــن هــم مــن مواطنــي اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة.

أعــرب مــا يقــارب تســعة مــن بــن عــرة مــن الخريجــن عــن ارتياحهــم للخدمــات ومســتوى التعليــم الــذي تقدمــه 

الجامعــة، ومل يكتفــي الطلبــة بإبــداء آرائهــم عــن الخدمــات املقدمــة فقــط بــل و أظهــروا الثقــة تجــاه مــا تعلمــوه وكيــف 

أن التعليــم والتدريــب اللــذان شــهدوه خــالل فــرتة دراســتهم  يف الجامعــة كان لــه األثــر الكبــر  يف تغيــر شــخصياتهم.

وأظهــر املســح أن ٪80 مــن املوظفــن كانــوا راضــن بشــكل كبــر عــن بيئــة العمــل والخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة  

ــدر جهودهــم ومســاهمتهم.  ــة املتحــدة وتق ــارات العربي ــة اإلم ــا عــن رضاهــم عــن إدارة  جامع ، وأعــرب ٪75  تقريب

ســبعة مــن كل عــرة مــن املوظفــن اتفقــوا عــى أن جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة توفــر فرصــاً للتطويــر الشــخي 

واملهنيــة، والــذي يؤكــد التــزام جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتوفــر البنيــة التحتيــة الحديثــة واملرافــق العريــة 

للقــوة العاملــة.

منحة فولربايت وبرنامج الطلبة

تقــدر جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الجهــود املشــرتكة والتعــاون يف مجــال التعليــم مــع الجامعــات واملؤسســات 

األمريكيــة الرائــدة يف العــامل.

تواصــل الجامعــة رغبتهــا القويــة للمشــاركة يف التبــادل التعليمــي لألنشــطة مثــل برنامــج فولرايــت الــذي مينــح الفرصــة  

لحــوايل 25 باحثــاً مــن كل مــن دولــة  اإلمــارات العربيــة املتحــدة والواليــات املتحــدة تــم اختيارهــم لتفوقهــم األكادميــي 

ــاكل  ــرتكة ملش ــول مش ــم حل ــكار وتقدي ــادل األف ــن وتب ــن البلدي ــس يف كل م ــة والتدري ــادة للدراس ــى القي ــم ع وقدرته

عديــدة.

)CEC( مركز التعليم املستمر

يواصــل مركــز التعليــم املســتمر مشــاركته الفعالــة يف املجتمــع مــن خــالل تقديــم 128 دورة تدريبيــة إىل 1693 متــدرب 

ليبلــغ  مجمــوع الســاعات  3063 ســاعة .

اســتضاف مركــز التعليــم املســتمر أيضــاً ورشــة عمــل مجانيــة للمجتمــع بعنــوان “برنامــج التطويــر املهنــي والشــخي 

للمــرأة”.
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برامــج التواصل مع  املدارس

- كليــة الرتبية

عقــد قســم الرتبيــة الخاصــة منتــدى حــول “أفضــل املارســات يف الرتبيــة الخاصــة” ملعلمــي املــدارس وأســاتذة 

الجامعــات والباحثــن واإلداريــن وأوليــاء أمــور الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة واملهنيــن اآلخريــن يف 

املدرســة، كــا عقــد  القســم أيضــاً امللتقــى الســنوي حــول “التميــز يف التعليــم: النظريــة والتطبيــق العمــيل”، 

كــا نظمــت  إدارة قســم  التعليــم واملناهــج  عــدد مــن املنتديــات للمعلمــن يف العلــوم والرياضيــات وتعليــم 

ــة. ــة اإلنجليزي اللغ

- الربنامــج الصيفــي )صيفنا ممّيز(

اســتضاف مركــز التعليــم املســتمر يف جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتعــاون مــع مجلــس أبوظبــي 

 ICDLــة و ــم اللغــة اإلنجليزي ــز( لتعليمه ــا مميّ ــب تحــت مســمى )صيفن ــم برنامــج صيفــي ل1200 طال للتعلي

ــة. ــالم االجتاعي ــائل اإلع ــت ووس ــع اإلنرتن ــم مواق وتصمي

- مبــادرة حدائق املدارس

ــة )FAO( بالتعــاون مــع قســم الصحــة  ــة يف مجــال التغذي ــز املتعــاون مــع منظمــة الصحــة العاملي نظــم املرك

ــة أدوات  ــل إرشــادي وحقيب ــام إلنشــاء دلي ــة أي ــدة ثالث ــل مل ــة ورشــة عم ــة والزراع ــة األغذي ــة يف كلي والتغذي

تعليميــة  للعنايــة  بالحدائــق املدرســية تحــت الظــروف املناخيــة الحاليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــة وتشــجيع األكل الصحــي. ــة للتغلــب عــى ســوء التغذي ــك يف محاول وذل

- يــوم الرياضيــات الحادي عر بجامعة اإلمــارات العربية املتحدة 

حــرض هــذا اليــوم أكــر مــن 200 طالــب وطالبــة  مــن مختلــف املناطــق التعليميــة يف الدولــة ، و يهــدف يــوم 

ــى  ــوء ع ــلط الض ــة ، ويس ــطتنا اليومي ــه بأنش ــات وارتباط ــة الرياضي ــة بأهمي ــف الطلب ــات  إىل تعري الرياضي

أحــدث الطــرق املســتخدمة يف هــذا املجــال. 
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ماراثون تقنية املعلومات

اســتضافت كليــة تقنيــة املعلومــات بجامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتعــاون مــع مجلــس أبوظبــي للتعليــم ماراثــون  

تقنيــة املعلومــات الســادس والــذي يهــدف إىل تحفيــز عقــول الشــباب و إثــارة حاســهم يف تقنيــة املعلومــات  وحثهــم 

عــى االبتــكار يف هــذا املجــال.، شــارك يف هــذه الفعاليــة مــا يقــارب 400 طالــب ميثلــون 85 مدرســة باإلضافــة إىل مشــاركة 

طلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، تضمــن الحــدث أربــع مســابقات : املســابقة املعرفيــة، و معــرض ملشــاريع تقنيــة 

املعلومــات، و مســابقة لألطفــال يف تقنيــة املعلومــات ، ومســابقة أخــرى لــذوي االحتياجــات الخاصــة.
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مسابقة قادة االمارات للطاقة والبيئة 

شــارك حــوايل 160 طالــب  وطالبــة مــن مختلــف مــدارس الدولــة يف فعاليــات مســابقة قــادة  اإلمــارات للطاقــة والبيئــة 

ــة و الطاقــة املتجــددة  بشــكل خــاص ،  ــة الطاقــة والبيئ ــة الهندســة لتســليط الضــوء عــى أهمي ــه كلي والــذي نظمت

والــذي ينــدرج ضمــن أهــم أولويــات املراكــز الحكوميــة والبحثيــة يف الدولــة، تتألــف املســابقة مــن جزأيــن: مســابقة 

مشــاريع البيئــة والطاقــة  والتــي تتضمــن عمــل  منــوذج وملصــق ، و املســابقة الثانيــة هــي مســابقة ســيارة الســباق  

والتــي شــارك بهــا عــدد 22 ســيارة جميعهــا تســتخدم مصــادر الطاقــة النظيفــة.

رحلة حول العامل وقمة نظم املعلومات الجغرافية لسنة 2013

ــة لحثهــم عــى املشــاركة يف أنشــطة  ــا والتخطيــط الحــرضي دعــوة لعــدد مــن املــدارس املحلي وجــه قســم الجغرافي

ــة لســنة 2013 ــة حــول العــامل وقمــة نظــم املعلومــات الجغرافي القســم والتــي تتضمــن رحل

املؤمترات والفعاليات

معرض جامعة اإلمارات الثالث للصحة واألغذية والرشاقة       

قامــت وحــدة األنشــطة والريــادة الطالبيــة بتنظيــم هــذا املعــرض والــذي يهــدف إىل نــر الوعــي عــن أنــواع الخدمات 

الصحيــة املتوفــرة ، ولتعزيــز مفهــوم منــط الحيــاة الصحــي لــدى الطلبــة و ملجتمــع الجامعــة، كــا يثــر املعــرض  فضول 

الطلبــة املهتمــن يف العمــل يف املجــال الطبــي أو الصحــي. 
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مسابقة كأس الريادة الثقايف العلمي 

شــهدت مســابقة كأس الريــادة الثقــايف  مشــاركة واســعة مــن معاهــد التعليــم العــايل يف الدولــة وانتهــت يف جــو تنافــي 

ــد  ــث فق ــز الثال ــا املرك ــاين  أم ــز الث ــارات يف املرك ــة اإلم ــز األول وجامع ــة بالشــارقة باملرك ــة األمريكي ــوز الجامع ودي بف

ذهــب إىل كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة بــديب . 

أ.د. جان ماري لن الحائز عىل جائزة نوبل

لقــد كان لكليــة العلــوم رشف اســتضافة أ.د. جــان مــاري لــن  مــن جامعــة سرتاســبورغ يف فرنســا و الحائــز عــى جائــزة 

نوبــل املرموقــة يف الكيميــاء عــام 1987، ألقــى أ.د. لــن محــارضة للطلبــة بعنــوان “  الكيميــاء مــن املــادة إىل الحيــاة”. 

األسبوع األخرض 

نظمــت كليــة الهندســة فعاليــات األســبوع األخــرض األول والــذي حمــل شــعار “الفكــر األخــرض” لزيــادة وعــي الطلبــة  

بســبل املحافظــة عــى البيئــة وكيفيــة تطبيــق التقنيــات الخــرضاء يف حياتنــا اليوميــة. 
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املسابقة الرابعة لطلبة كلية الهندسة يف الطاقة املتجددة

ــق مــن 11  ــة املتجــددة مبشــاركة 54 فري ــة الهندســة يف الطاق ــة كلي ــة الهندســة املســابقة الرابعــة لطلب نظمــت كلي

جامعــة مــن داخــل وخــارج الدولــة، وقــام 15 خبــر مــن مختلــف القطاعــات الصناعيــة والهندســية بتقييــم مشــاريع 

الطلبــة وابتكاراتهــم يف الطاقــة قبــل اختيــار الفائزيــن. 

اليوم الفرنيس بجامعة اإلمارات العربية املتحدة 

اســتضاف قســم دراســات الرتجمــة بالتعــاون مــع املعهــد الفرنــي)Institut Français(  بســفارة فرنســا يف أبوظبــي  

فعاليــات اليــوم الفرنــي الثالــث، تضمــن هــذا اليــوم إفطــار فرنــي، وتقديــم فقــرة للمطبــخ الفرنــي ومســابقات 

ــر  ــة عب ــاء اإلماراتي ــم عــرض ملصممــة األزي ــة الدراســة بفرنســا وتقدي ــة الفرنســية، وإرشــادات عــن كيفي عــن الثقاف

ــة. الســويدي، افتتــح الفعاليــة ســعادة  ألــن أزواو الســفر الفرنــي لــدى الدول
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يوم الرتاث 

يف إطــار حــرص الجامعــة والتزامهــا باملحافظــة عــى قيــم وعــادات وتقاليــد  دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، نظــم 

قســم علــم االجتــاع يــوم الــرتاث والــذي تضمــن العديــد مــن الفقــرات الرتاثيــة كعــرض للــرتاث اإلمــارايت، واملشــغوالت 

ــة  ــاركت الفرق ــد ش ــر، وق ــور والتصوي ــروض  الصق ــد وع ــة إىل أدوات الصي ــة باإلضاف ــة واألكالت الرتاثي ــة القدمي اليدوي

املوســيقية العســكرية بعــزف للســالم الوطنــي اإلمــارايت  باإلضافــة إىل بعــض األغــاين الرتاثيــة األخــرى، شــهد  الفعاليــة 

حشــد كبــر مــن طلبــة ومعلمــي املــدارس وأفــراد املجتمــع .
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معرض املدينة املستدامة 

نظمــت كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة معرضــا يضــم 30 مــروع لخريجــات قســم  الجغرافيــا والــذي ناقشــن 

ــه  ــل يف طيات ــذي حم ــدن الخــرضاء واملســتدامة  وال ــط للم ــة بالتخطي ــا ذات الصل ــن القضاي ــد م ــه  العدي ــن خالل م

العديــد مــن األفــكار الجديــدة، كــا وتضمــن الحفــل أيضــا عرًضــا مللصقــات عــن تطبيقــات لبيئــة خــرضاء مســتدامة و 

التخطيــط لبنــاء هــذه املــدن مبشــاركة العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة مــن القطاعــن العــام والخــاص بالدولــة.

منتدى آفاق العالقات املستقبلية بني العامل العريب و أمريكا الالتينية

نظمــت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتعــاون مــع املؤسســة العامليــة للدميوقراطيــة والتنميــة  املنتــدى الرابــع 

آلفــاق العالقــات املســتقبلية بــن العــامل العــريب وأمريــكا الالتينيــة والــذي حــرضه العديــد مــن الشــخصيات البــارزة 

محليًــا وعامليــاً وعــدد مــن الخــراء املختصــن مــن العــامل العــريب وأمريــكا الالتينيــة لتقديــم رؤيــة اســرتاتيجية لتطويــر 

ســبل التعــاون يف القضايــا ذات االهتــام املشــرتك بــن املنطقتــن. 
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مذكرات التفاهم والراكات

مازالــت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حريصــة عــى إقامــة رشاكات حيويــة ومســتدامة مــع عــدد مــن الجهــات 

الحكوميــة والخاصــة املحليــة والعامليــة ومــع الجامعــات ومراكــز البحــث يف كافــة أنحــاء العــامل وذلــك بهــدف تطويــر 

ــة املتحــدة،  ــة اإلمــارات العربي ــات التــي تواجــه دول أفضــل املارســات واملناهــج املبتكــرة  للتعامــل مــع كافــة التحدي

وتتضمــن هــذه الــراكات التبــادل العلمــي لطلبــة وأســاتذة جامعــة اإلمــارات، والتعــاون البحثــي، واالستشــارات املهنيــة، 

ــن  ــة، وم ــدوات املتخصص ــل و الن ــرات وورش العم ــرات يف املؤمت ــادل الخ ــة وتب ــة واملتخصص ــب الرتبوي ــج التدري وبرام

بينهــا:  

بلدية أبوظبيمركز أبحاث العلوم  والتكنولوجيا املتقدمة )RCAST( يف جامعة طوكيو

مركز التعاون الياباين للبرتول )JCCP(جامعة كاستيا ال مانشا يف أسبانيا 

)AMC(  مجمع محمد بن راشد األكادميي الطبي)ATIC(  رشكة استثار التكنولوجيا املتطورة

الدفاع والقوات الجوية و القوات العسكرية االماراتية حديد اإلمارات

)DHCC( توتالمدينة ديب الطبية

)UniQuest( أدنوكيونكويست يف أسرتاليا

جامعة السلطان قابوسوزارة البيئة واملياه بدولة اإلمارات العربية املتحدة

شلمرجراكسيد للصناعات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

معهد التدريب والدراسات القضائيةبلدية العن

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية يف تركياوطني

مركز االمتياز الطبي الياباينجامعة حلوان يف مر

)ICPA(  جامعة السوربون، يف أبوظبيالهيئة الدولية ملكافحة الكحول واملواد املخدرة
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جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة توقــع مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق خليفــة حــول برنامــج ابتــكارات 
األغذيــة 

بالتعــاون مــع صنــدوق خليفــة أسســت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اســتثارا فعــاال  يخــدم قطــاع األغذيــة 

ــي احتياجــات: املزارعــن  ــج يلب ــات، وهــذا الرنام ــدى  النســاء االماراتي ــادة األعــال ل ــة ري ــز ثقاف ــدف إىل تعزي ويه

الذيــن يســعون لتحســن منتجــات القيمــة املضافــة ، وأصحــاب املطاعــم املهتمــن بإنتــاج املنتجــات للبيــع بالتجزئــة 

) أضافــات الســلطة والصلصــات(، والخبازيــن املوهوبــن أو الطهــاة الذيــن يــودون بيــع منتجاتهــم ولــكل مــن يســعى 

إىل تأســيس نشــاط تجــاري غــذايئ. 

التواصل املجتمعي 

طلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يترعــون بأكــر مــن 100000 درهــم لدعــم األرس املحتاجــة، فقــد قدمــت 

جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة شــيكاً بقيمــة 110,470 درهــم إىل الهــالل األحمــر اإلمــارايت لدعــم األرس املحتاجــة، 

وهــذا املبلــغ هــو حصيلــة ترعــات حملــة نظمهــا فريــق “أبــروا” بالتعــاون مــن جمعيــة الهــالل األحمــر الطــاليب 

ووحــدة األنشــطة والريــادة الطالبيــة. كانــت الحملــة برعايــة ســمو الشــيخة شمســة بنــت زايــد آل نهيــان ، وكانــت 

عبــارة عــن معــرض خــري اســتمر لثالثــة أيــام وتضمــن عروًضــا لألزيــاء  ومحــالت لبيــع املالبــس والعطــور واألغذيــة . 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة تفتتح وحدة جديدة لتقييم ومعالجة املعاقني

افتتــح قســم الرتبيــة الخاصــة  بجامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحــدًة جديــدًة لتقييــم ومعالجــة األشــخاص الذيــن 

ــة و أفــراد املجتمــع املحــيل الذيــن تــم تشــخيص  يعانــون مــن إعاقــات، وســوف تســهم الوحــدة يف مســاعدة الطلب

ــي  ــام الت ــن امله ــة أخــرى للفحــص، وم ــل جه ــن قب ــم م ــم تحويله ــة أو ت ــة معين ــم بإعاق ــال إصابته ــم باحت حاالته

تقدمهــا الوحــدة: إرشــاد  الطلبــة وكل مــن يعــاين مــن إعاقــة يف املجتمــع املحــيل، وتقييــم حاالتهــم وتقديــم الخدمــات 

العالجيــة املناســبة لهــم ، كــا تعــد الوحــدة فرصــة لتدريــب الطلبــة عــى القيــام مبثــل هــذه املهــام، وتخطــط الوحــدة 

لعقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة و املؤمتــرات التــي تســهم يف زيــادة الوعــي مبفهــوم الرتبيــة الخاصــة.  
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االستشارات القانونية والندوات

تحــرص كليــة القانــون  عــى تعزيــز برامجهــا الخدميــة التــي تقدمهــا للمجتمــع وذلــك  بتفعيــل وتوســيع نطــاق 

ــات ألي  ــدار مطبوع ــن وإص ــة الع ــة لبلدي ــارات القانوني ــام كاالستش ــاص والع ــن الخ ــة  للقطاع ــا املقدم خدماته

ــادة  ــد مــن النــدوات العامــة  لزي ــة املتحــدة ، وإقامــة العدي ــة اإلمــارات العربي ــة لقوانــن دول ــات قانوني تحديث

ــة املســتدامة.  الوعــي حــول دور منظــات املجتمــع املــدين يف التنمي

“بادري لرتتقي “

ــت   ــي حمل ــة والت ــرأة االماراتي ــدى امل ــز العمــل التطوعــي ل ــة لتعزي ــات االتصــال الجاهــري حمل أطلقــت طالب

ــات العمــل التطوعــي والخــري. ــن املؤسســات وهيئ ــدد م ــع ع ــاون م ــي”  بالتع ــادري لرتتق شــعار “ب

حملة وطنية للتقليل من تناول امللح   

بــدأ املركــز املتعــاون  للتغذيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة  التابــع لقســم التغذيــة والصحــة بكليــة األغذيــة 

ــدف  ــح 2014-2012، ته ــاول املل ــن تن ــل م ــة للتقلي ــالق حمل ــة  إلط ــه التوجيهي ــات لجنت ــة  أول اجتاع والزراع

هــذه الحملــة إىل زيــادة الوعــي العــام حــول  العوامــل الخطــرة املســببة الرتفــاع ضغــط الــدم كتنــاول كميــات 

ــدين. ــاض مســتوى النشــاط الب ــع انخف ــح م ــن املل ــرة م كب

الخدمات االستشارية 

تقــدم كليــة الرتبيــة خدمــات استشــارية للعديــد مــن الــوزارات والهيئــات يف الدولــة مثــل وزارة الشــؤون 

برلــن  ، رشكــة  جائــزة حمــدان  والتأهيــل،  للرعايــة  العــن  مركــز  للتعليــم،  أبوظبــي  مجلــس   ، االجتاعيــة 

الستشــارات الصحــة ، رشكــة الخدمــات الطبيــة للصحــة ، مؤسســة زايــد العليــا، مركــز التوحــد ، املستشــار 

الكثــر. ، وغرهــا  االستشــارية  للخدمــات 

ــل  ــة مث ــة يف الدول ــات الوطني ــف الهيئ ــع مختل ــة  م ــات وثيق ــن عالق ــى تكوي ــة ع ــة البدني ــم الرتبي ــرص قس ح

وزارة الرتبيــة والتعليــم ، و القــوات املســلحة وعــدد مــن النــوادي الرياضيــة، كــا ويقــوم أعضــاء هيئــة 

ــة  ــاء املحــارضات يف املــدارس الحكومي ــات  كإلق ــد العــون والخــرة   لعــدد مــن الهيئ ــم ي التدريــس أيضــا بتقدي

ــة، باإلضافــة  ــدورات التدريبي ــة  وطــرح ال ــد مــن العــروض التقدميي ــم العدي ــرأس مناقشــات النــدوات، وتقدي ، ت

ــة مبجلــس  ــة والصحي ــة البدني ــر  مناهــج الرتبي ــة  يف تطوي ــة البدني ــة التدريــس بقســم الرتبي إىل دور أعضــاء هيئ

أبوظبــي للتعليــم . 

شــارك قســم الخدمــة االجتاعيــة يف العديــد مــن  الرامــج التدريبيــة واالستشــارات والتقييــات ومشــاريع 

التطويــر ملختلــف الهيئــات واملؤسســات مثــل:  الرتخيــص ملــروع املهــن االجتاعيــة التابــع لهيئــة تنميــة 

املجتمــع يف ديب ، والدبلــوم التدريبــي ملهــارات مارســة الخدمــة االجتاعيــة لهيئــة تنميــة املجتمــع بــديب،  

والدبلــوم التدريبــي ملهــارات مارســة الخدمــة االجتاعيــة يف مجــال تعاطــي املخــدرات  باملركــز الوطنــي 

ــا  .  ــي وغره ــد بأبوظب ــدار زاي ــم ب ــوم اليتي ــرض ي ــي، ومع ــل بأبوظب للتأهي
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ــة الصحية  يوم التوعي

ــف  ــدارس لتثقي ــوق  وامل ــز التس ــطة يف مراك ــن األنش ــد م ــة العدي ــوم الصحي ــب والعل ــة الط ــة كلي ــم طلب نظ

ــا:  ــن بينه ــا، وم ــة منه ــرق الوقاي ــائعة وط ــراض الش ــع باألم املجتم

تاريخ النشاط العنوان

1 يناير حملة "صحتي" األوىل

2 فراير )C الحملة الوطنية للتوعية مبرض الكبد الوبايئ )يس

22 فراير يوم التجمع للجمعية الطبية الطالبية

9 مارس مهرجان صحة الفم واألسنان - ديب

26 مارس يوم التعريف مبرض الرع - مستشفى العن

9 أبريل الحملة التوعوية مبرض "قصور االنتباه وفرط الحركة" بكلية الطب والعلوم الصحية

خدمــات املكتبة 

ــيل   ــب العم ــة كالتدري ــات يف الدول ــف املؤسس ــات ملختل ــن الخدم ــدداً م ــات ع ــادة املكتب ــو ع ــدم موظف ق

ــو   ــج  مح ــالل برام ــن خ ــال م ــن األطف ــادر يف رك ــر املص ــن وتطوي ــة يف  تحس ــوداً ملموس ــوا جه ــة، وبذل للطلب

األميــة يف الركــن األمريــيك و يف الصفــوف املدرســية، وقدمــت عــادة املكتبــات أيًضــا برنامــج لتحويــل 

ــر. ــف يف الب ــن  ضع ــر أو م ــدان الب ــن فق ــون  م ــن يعان ــن الذي ــة للباحث ــع صوتي ــوص إىل مقاط النص
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ــة  ــة واملالي ــة التحتي ــية والبني ــا املؤسس ــدم خدماته ــى أن تق ــدة ع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــرص جامع تح

بأفضــل مــا ميكــن، وأن تدعــم أنشــطة الجامعــة االساســية يف البحــث والتعليــم. 

لتوطني  ا

ــات  ــداء الكلي ــالغ عم ــم إب ــة ، وت ــلطة التنفيذي ــن الس ــة  م ــن بالجامع ــرتاتيجية التوط ــى اس ــة ع ــت املوافق مت

ومــدراء االدارات  بذلــك يف بدايــة العــام، وحــددت االســرتاتيجية الوظائــف املســتهدفة لبــدء عمليــة التوطــن 

بهــا ، وســتقوم إدارة املــوارد البريــة بالعمــل مــع فــرق التوظيــف  لضــان  تطبيــق  عمليــات االحــالل  

ــام 2016.  ــول ع ــداف بحل ــن األه ــق %75 م ــف  لتحقي ــرتاتيجيات التوظي واس

برنامــج املعيديــن وتطويــر أعضاء هيئــة التدريس املواطنني

ــم يف  ــل ثلثاه ــن ، يعم ــس مواط ــة تدري ــو هيئ ــن 300 عض ــارب م ــا يق ــج م ــج يف تخري ــذا الرنام ــاهم ه س

ــاً هــذا  ــاً اماراتي ــار 14 مواطن الجامعــة، أمــا الثلــث اآلخــر فيعمــل يف مؤسســات وطنيــة أخــرى، كــا تــم اختي

العــام لالنضــام إىل برنامــج املعيديــن املواطنــن والذيــن ســيتم ابتعاثهــم للخــارج الســتكال دراســاتهم 

العليــا .  

هــذا و يعمــل مركــز التميــز يف التعليــم والتعلــم جنبــا إىل جنــب مــع برنامــج تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

املواطنــن  لتزويدهــم بسلســلة مــن  ورش العمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس املواطنــن الجــدد واملعيديــن . 

االنتقــال إىل مرافــق الحــرم الجامعي الجديد 

ــار ،  ــاحة 80 هكت ــى مس ــد ع ــه واملمت ــن نوع ــد م ــد الفري ــي الجدي ــرم الجامع ــة إىل الح ــال الجامع ــل انتق قب

ــة   ــات بالجامع ــة املعلوم ــات تقني ــي  وإدارة خدم ــرم الجامع ــر الح ــق إدارة تطوي ــى عات ــع ع ــل يق كان الحم

ــة  ــات الصوتي ــن التقني ــا م ــت  وغره ــبكة االنرتن ــري لش ــود  الفق ــح للعم ــغيل  الصحي ــب والتش ــان الرتكي لض

ــر  ــام إدارة تطوي ــة إىل قي ــذ بنجــاح ودون أي مشــاكل رئيســية، هــذا باإلضاف ــم اســتكال التنفي ــو ، وت والفيدي

ــد.  ــاث واملعــدات بنجــاح إىل الحــرم الجدي ــل األث الحــرم الجامعــي بنق
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    التحــول التكنولوجــي )النقلــة التكنولوجية(  
الكشــاف هــو برنامــج  تطبيقــي للفهــرس العــريب  وهــو عبــارة عــن نظــام جديــد تــم تطبيقــه ملســاعدة عــادة 

املكتبــات عــى إدارة وفهرســة الدوريــات العربيــة لضــان ســهولة البحــث ورسعــة الوصــول. 

 Robotel ( يعمــل قســم اللغويــات حاليــا عــى  بنــاء مختــر تعليمــي للغــة مــزود بنظــام  وفصــول ذكيــة

)Smartclass and System

ــاليب  ــول األس ــبوعن، ح ــرة كل أس ــة، م ــورش العلمي ــن ال ــلة م ــم سلس ــم والتعل ــز يف التعلي ــز التمي ــم مرك ينظ

التقنيــة الحديثــة يف التعليــم لتســلط الضــوء عــى  االســتخدامات الفعالــة للتكنولوجيــا يف الحــرم الجامعــي 

ــات.   ــع التخصص ــن جمي ــام م ــتحق االهت ــي تس ــاريع الت واملش

الحوســبة السحابية 

ــال  ــه يف مج ــم التوصــل إلي ــا ت ــد  يف اســتخدام آخــر م ــوذج الرائ ــة املتحــدة النم ــارات العربي ــة اإلم ــد جامع تع

التكنولوجيــا، الحوســبة الســحابية  هــي أحــد الفــرص الحديثــة يف  هــذا العــر التــي متكنــك مــن خفــض تكلفــة 

ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــدت جامع ــر، اعتم ــكل كب ــة بش ــة التحتي ــات والبني ــا املعلوم ــات تكنولوجي خدم

 Citrix  هــذا املــروع  وأنشــأت بنيــة تحتيــة ســحابية خاصــة وعامــة ذات أداء عــايل وقــوي مبنيــه عــى

 .Microsoft Office365  ــحابة ــب VDI و س ــطح املكت ــة لس ــة االفرتاضي ــة التحتي XenApp و البني

بالنســبة إىل البنيــة التحتيــة الســحابية الخاصــة فــإن جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تبنــت  التوجــه 

ــا ضــان التواصــل مــع   القائــم عــى تفريــغ عــبء املبــاين عــى مــزودي الســحابة الخارجيــن، فــكان يجــب علين

ــم  ــة عناوينه ــدة إضاف ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــررت جامع ــك ق ــن، ولذل ــة إىل الخريج ــب باإلضاف 35,000 طال

ــام.  ــحابة الع ــزود الس ــى  “Microsoft Office365” م ــة  ع الريدي
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األداء  إدارة  برنامج 

ــه تشــجيع املوظفــن  ــم في ــة، يت ــوح واألداء  املحكــوم بالثقاف يهــدف هــذا الرنامــج  إىل تشــجيع  التواصــل املفت

ــم  ــر، ث ــب والتطوي ــات التدري ــة، ومتطلب ــات املهني ــي، والطموح ــاألداء الوظيف ــة ب ــور املتعلق ــة األم ــى مناقش ع

يقــوم املقيــم  بنقــل وجهــات النظــر  الهادفــة والبنــاءة عــن مواطــن القــوة واملجــاالت التــي تحتــاج إىل تطويــر . 

ــر أعــى  ــة إدارة األداء تهــدف إىل ضــان  املحافظــة واســتمرارية تطوي ــإن عملي ــد األكادميــي ف ــا عــى الصعي أم

معايــر التدريــس والتقييــم واألبحــاث املقدمــة مــن قبــل الــكادر األكادميــي، يتــم تقييــم األداء  ومقارنتــه 

ــة.   ــة وخارجي ــة داخلي ــع مراقب ــددة )KPI( م ــية ومح ــؤرشات أداء أساس مب

ــني العمل املستمر  تحس

- نظــام تقييــم أداء هيئة التدريس 

ــرتوين  ــام الك ــر نظ ــى تطوي ــة ع ــات بالجامع ــة املعلوم ــات تقني ــة و خدم ــر الجامع ــب مدي ــب نائ ــل مكت يعم

لتقييــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، وهــي خطــوة تعكــس حــرص جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للتقليــل 

ــر  ــا تســتقبل التقاري ــة إىل أنه ــة ، هــذا باإلضاف ــة للمحافظــة عــى البيئ ــن اســتخدام األوراق كخطــوة إيجابي م

ــة.    ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغت

-نظــام للتصويت الطاليب 

ــاليب  ــت ط ــام تصوي ــق نظ ــى تطبي ــة ع ــات بالجامع ــة املعلوم ــات تقني ــة وخدم ــؤون الطلب ــل إدارة ش تعم

ــة .  ــل الطلب ــن قب ــاليب م ــس الط ــة املجل ــيح لجن ــمح برتش ــرتوين يس الك

- نظــام توظيــف الكرتوين جديد
ــة  ــع األنظم ــا م ــق متام ــرتوين يتواف ــف االلك ــد للتوظي ــام جدي ــدة نظ ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــت جامع طبق

املؤسســية للجامعــة، ويوفــر تطبيــق هــذا النظــام املطــور داخليــا 2.2 مليــون درهــم عــى الجامعــة الســتخراج 

التصاريــح ورســوم الدعــم ملــدة عــر ســنوات قادمــة.

- نظام األرشــفة 

والتســجيل  القبــول  إدارة  يخــدم  لألرشــفة  نظامــا  بالجامعــة  املعلومــات  تقنيــة  خدمــات  قســم  ابتكــر 

بشــكل  بالطلبــة  املتعلقــة  البيانــات  مــن  وغرهــا  للطلبــة  الدراســية  الســجالت  تخزيــن  يف  ملســاعدتهم 

 . االلكرتونيــة  امللفــات  إدارة  نظــام  يف  وتخزينهــا  فهرســتها  إىل  باإلضافــة  الكــرتوين 

)SharePoint Portal ( شــريبوينت بورتال -

ــوفت  ــد مايكروس ــر جدي ــم بآخ ــال Portal القدي ــة البورت ــات بالجامع ــة املعلوم ــات تقني ــم خدم ــتبدل قس اس

شــربوينت بورتــال Microsoft SharePoint portal  الــذي ميتــاز بعــدد مــن الخصائــص مثــل  التعــاون مــن 

خــالل املســوحات، والقوائــم، واملدونــات، و الويــيك Wiki ، و مكتبــات املســتندات ...الــخ، وبالتــايل فســيكون 

ــات.   ــم الخاصــة و التحكــم بشــكل كامــل باملحتوي ــن وانشــاء مواقعه ــات تكوي باســتطاعة األقســام والكلي

اســتخدام نظام كشــف وحامية االخرتاق ملركــز البيانات 

نجــح قســم خدمــات تقنيــة املعلومــات بالجامعــة يف تعميــم اســتخدام أنظمــة كشــف وحايــة مــن االخــرتاق 

آمنــة للغايــة لكافــة البيانــات التــي تنتقــل مــن وإىل مركــز البيانــات، وســتكون هــذه األنظمــة كفيلــة بحايــة 

مجتمــع جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أي اخــرتاق أو تهديــد لألنظمــة.  
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تحســني مســتوى البنية التحتية الالســلكية 

قامــت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتحســن كافــة نقــاط الوصــول الالســلكية، وذلــك لتتــالءم مــع 

أجهــزة التعلــم املتنقلــة الجديــدة، ســيتمكن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة اآلن مــن االســتمتاع 

بشــبكة اتصــال الســلكية ذات أداء عــايل وثابــت يف جميــع أنحــاء الحــرم الجامعــي.   

نظــام للرتجمة الفورية  

طبقــت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نظامــا للرتجمــة الفوريــة يف مــرسح املبنــى الهــاليل يف الطابــق 

ــات.  ــالث لغ ــة لث ــة الفوري ــم الرتجم ــذي يدع ــفيل وال الس

نظــام لإلبــالغ بغياب الطالب  

تــم البــدء باســتخدام خدمــة جديــدة لتزويــد أهــايل الطلبــة عــر خدمــة الرســائل النصيــة القصــرة عــى 

هواتفهــم املتحركــة بغيابــات الطالــب غــر املــررة . 

نظــام لتعقب وســائل النقل 

تــم تطبيــق نظــام جديــد لتعقــب جميــع مركبــات الجامعــة ولتســهيل عمليــة  إدارة أســطول الجامعــة، فالنظــام 

الجديــد يتيــح للطلبــة حجــز مقاعدهــم  مســبًقا يف حافــالت الجامعــة. 

ترقيــة وتعيني أعضــاء هيئة التدريس

ــات  ــف الكلي ــن مختل ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــب م ــتالم 52 طل ــايل، اس ــدرايس الح ــام ال ــة الع ــم يف بداي ت

ــن  ــب م ــة عــى 42 طل ــة للحصــول عــى درجــة أســتاذ ودرجــة أســتاذ مشــارك، ومتــت املوافق ــة األكادميي للرتقي

ــة  ــس إىل درجــة أســتاذ و 29 عضــو هيئ ــة التدري ــة 13 عضــو هيئ ــم ترقي ــث تت ــة، حي ــات املقدم مجمــوع الطلب

ــس إىل درجــة أســتاذ مشــارك.  تدري

ــن  ــم حصــول 3 معيدي ــد عــى مــدار العــام و ت ــس جدي ــة تدري ــن 40 عضــو هيئ ــم تعي ــك ، ت ــة إىل ذل وباإلضاف

موفديــن عــى درجــات الدكتــوراه مــن الخــارج وعــادوا ملزاولــة أعالهــم يف جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  

كأســتاذ مســاعد.

تفخــر الجامعــة بأعضــاء هيئــة التدريــس املواطنــن لديهــا والبالــغ عددهــم 169 وهــم ميثلــون مــا يقــارب 23% 

ــن 43%  ــر م ــون أك ــون االماراتي ــغل املوظف ــل يش ــة، ويف املقاب ــس يف الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــايل أعض ــن إج م

مــن إجــايل الوظائــف. 

 امليزانية املعدلة / املشــرتيات والسياســات
ــة  ــوارد املالي ــة بشــكل يضمــن أن امل ــط امليزاني ــة يلعــب دورا مهــا  يف وضــع ضواب ــة العام ــا زال قســم األمان م

يتــم تخصيصهــا وإدارتهــا بشــكل صحيــح يدعــم خطــط وأهــداف الجامعــة االســرتاتيجية، ويتــم يف الوقــت 

ــتمر  ــا تس ــة، بين ــوارد البري ــة وامل ــطة إداريت املالي ــهريا بواس ــة ش ــرات املحتمل ــل للمدخ ــراء تحلي ــايل إج الح

إدارة األمانــة العامــة يف مراجعــة السياســات واالجــراءات الحاليــة وتســعى إلصــدار سياســات وإجــراءات جديــدة  

ــات .  ــم الخدم ــز يف تقدي ــول إىل التمي ــة الوص ــن األداء ومحاول ــى تحس ــز ع ــع الرتكي م
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املايل  لبيان 
- بيــان اإليــرادات والنفقات يف نهاية  2012.

- امليزانيــة العموميــة  لنهايــة عام 2012

امليزانية العمومية حتى 31 ديسمر 2012بيان االيرادات والنفقات للسنة املنتهية يف  31 ديسمر 2012

القيمة بالدرهماألصولالقيمة بالدرهمااليرادات
324,082,702.32)1( نقدي1,368,270,541.63)1( التمويل الحكومي للجامعة 

  64,414,845.73)2( الذمم املدينة   296,247,368.71)2(التمويل الخارجي

     65,395,635.51)3(  املخصصات
)3( الذمم املدينة  لوزارة 

املالية
122,127,194.84

510,624,742.89مجموع األصول1,729,913,545.85مجموع اإليرادات

الخصومالنفقات 
  4,160,131.73الرواتب املستحقة للدفع1,367,842,760.82)1( التمويل الحكومي للجامعة

61,406,829.83ذمم دائنة أخرى   188,043,997.81التمويل الخارجي
291,761,736.68)6( االرتباطات املالية     20,730,742.57املخصصات

357,328,698.24مجموع الخصوم1,576,617,501.2مجموع النفقات

رصيد التمويل  النهايئ 
)اإليرادات - النفقات(

       427,780.81)1( التمويل الحكومي للجامعة
108,203,370.90التمويل الخارجي

153,296,044.65رصيد التمويل النهايئ  44,664,892.94املخصصات
)4( مجموع رصيد التمويل 
النهايئ )اإليرادات- النفقات(

153,296,044.65
مجموع الخصوم و رصيد 

التمويل
510,624,742.89

مالحظات:
رصيد الحسابات املرفية  منذ 131/12/2012التمويــل الخارجــي + إيرادات أخرى1

2التمويــل الخارجــي  )املنح والترعات(2
يتضمن  ديون املوردين، ذمم مدينة للطالب، 

ذمم مدينة أخرى 

3
ــم  ــي ت ــا ) الت ــة داخليً املخصصــات و األبحــاث املمول

ــة ( ــي للجامع ــل الحكوم ــن التموي ــا م تخصيصه
العجز الرتاكمي من السنوات السابقة3

مبالغ مستحقة من املوظفن4الفائــض / العجز4

5
مبالغ مستحقة من املوردين واملقاولن +  

التأمن واإليداع

االلتزامات  املرحلة  من السنوات السابقة6
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