
شكراً يا صاحب السمو 

    لــم يكــن يــوم الســادس عشــر مــن ســبتمبر / أيلــول 2013م يومــاً عاديــاً في تاريخ جامعــة اإلمارات ، بل كان حدثــاً تاريخياً ال يمكن تجاوزه ونســيانه من 
الذاكــرة ،إنــه ذلــك اليــوم الــذي زار فيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي »رعاه 
هللا« حــرم جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ليتفقــد ســموه ســير الدراســة وانتظامهــا للعــام الجامعــي الجديــد ، لحظــات للتاريــخ لــن تمحــى مــن ذاكرة 
الجامعــة هكــذا وصــف الطلبــة زيــارة صاحــب الســمو نائب رئيــس الدولة لهم وتفقــده أحوالهم في صــورة لخصت قصيدة عشــق متبادل بين الوالــد وأبنائه.
ــد  ــيخ زاي ــإذن هللا  الش ــه ب ــور ل ــة المغف ــي رؤي ــذه ه ــم ه ــدة ، نع ــه الواع ــن وأجيال ــادة الوط ــا لق ــارات منطلق ــة اإلم ــت جامع ــا زال ــت وم ــد كان     لق
أبنــاء وبنــات الوطــن فكانــت الجامعــة األم  بــن ســلطان آل نهيــان حينمــا أتخــذ ذلــك القــرار الحكيــم بإنشــاء جامعــة وطنيــة تعلــم وتربــي 
الدولــة واســتحقت أن يقــول عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم » أن الجامعــة تحظــى  واألولــى علــى مســتوى 
عــن  الرضــا  كل  راضــون  وأننــا   ، ورعــاه«  الدولــة »حفظــه هللا  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  متابعــة صاحــب  بشــرف 
الجامعــة ومســتواها األكاديمــي وســمعتها الطيبــة وكذلــك مســتوى خريجيهــا الذيــن يتبــوؤن مناصــب عليــا ووظائــف مرموقــة فــي الدولــة.
ــزة  ــة المتمي ــذه المكان ــيدة، وله ــادة الرش ــل القي ــن قب ــة م ــام والرعاي ــن االهتم ــتوى م ــذا المس ــى ه ــون عل ــأن تك ــة ب ــه الجامع ــرف نالت ــأي ش     ف
ــة  ــب العالمــي للجامع ــد وهــو تحســين الترتي ــام تحــدي جدي ــة أم ــي الجامع ــة ف ــة واإلداري ــادات األكاديمي ــد وضــع ســموه القي ــا فق ــي تحظــى به الت
بــأن تحقــق الجامعــة قفــزة لعشــر درجــات ســنوياً األمــر الــذي وضــع أســرة الجامعــة فــي مضمــار انجــاز التحديــات وهــو مــا وعــدت الجامعــة 
ــة.  ــى للجامع ــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعل ــم العال ــر التعلي ــان وزي ــارك آل نهي ــن مب ــي الشــيخ حمــدان ب ــاً مــن توجيهــات معال ــه إنطالق بتحقيق
إذن هــي كلمــة »شــكرا يــا صاحــب الســمو« مــن القلــب تقولهــا أســرة الجامعــة لكــم ولزيارتكــم الكريمــة للطلبــة مــع بدايــة عــام جامعــي ســيكون مليء 

بالتحديــات والمنجــزات فــي وطــن علمتــم شــعبه والعالــم أن ال يرضــى إال بالرقــم واحــد. 

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
نائب رئيس الدولة 

 لجامعة اإلمارات العربية المتحدة 

نائب رئيس الدولة خالل 

تفقده سير الدراسة في 

جامعة اإلمارات 

جامعة اإلمارات تعتمد 416 

طالباً وطالبة في الدراسات 

العليا  للماجستير والدكتوراه

4730 طالباً وطالبة 

ينضمون

 لقوافل الطلبة

مدير جامعة اإلمارات في لقاء 
أسرة الجامعة السنوي يشيد 
بدعم صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد

وفد طالبي من جامعة 

اإلمارات في صاللة

طالبات قسم المحاسبة 

يحصدن المركز األول بمسابقة 

معهد المحاسبين اإلداريين

نرحب بمساهماتكم
 وتواصلكم مع 

إدارة االتصال و اإلعالم

نرشة الكرتونية شهرية - العدد )1( اكتوبر 2013

https://www.facebook.com/UAEUNews
https://twitter.com/UAEU_NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=RsS-gzCAJUw
https://www.youtube.com/user/TheUAEUMedia?feature=watch

mailto:fatima.nuaimi%40uaeu.ac.ae?subject=


رسالة الجامعة 

نائب رئيس الدولة خالل تفقده سير الدراسة في جامعة اإلمارات 

“راضون كل الرضا عن جامعة اإلمارات” 

“جامعة اإلمارات أهم وأكبر جامعة وطنية وتحظى بمتابعة ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة“ 

    قــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي » رعــاه هللا » بزيــارة 
تفقديــة إلــى جامعــة اإلمــارات فــي مدينــة العيــن لالطمئنــان علــى انتظــام الدراســة فيهــا مــع إطاللــة عــام دراســي جديــد .

    وحضــر ســموه فــي مســتهل الزيــارة جانبــاً مــن المحاضــرة التــي يتلقاهــا الطــالب فــي الجامعــة مــن فريــق الدعــم التقنــي والتدريــب 
لمبــادرة محمــد بــن راشــد للتعليــم الذكــي حيــث اســتمع ســموه والحضــور إلــى شــرح بعــض أعضــاء فريــق التدريــب وأحــد الطلبــة الدارســين 
حــول التدريبــات التــي يمارســها الطــالب لتحويــل الكتــب التقليديــة فــي بعــض المناهــج التعليميــة الــى كتــب الكترونيــة .واطلــع ســموه على 
جانــب مــن برنامــج تعريــب نظــام التعليــم الذكــي ليتــم تدريــب الطلبــة عليــه باللغــة العربيــة باســتخدام جهــاز » اآلي بــاد » وتم تطبيــق تجربة 
عمليــة أمــام ســموه الــذي أثنــى علــى جهــود الطلبــة واســتعدادهم للتعلــم .كما أشــاد ســموه بإمكانات فريــق التدريــب التعليميــة والتقنية .

ــه فــي عــدد  ــوم خــالل جولت ــن راشــد آل مكت ــج صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب     وول
مــن الفصــول الدراســية فــي كليــات الطــالب منهــا فصــل اللغــة العربيــة حيــث حضــر جانبــا 
مــن حصــة اللغــة العربيــة فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والتــي كان موضوعهــا 
ــي  ــر ف ــد الكبي ــن مســجد الشــيخ زاي ــث ع ــص والتحــدث الشــفوي » والحدي ــراءة الن » ق

العاصمــة أبوظبــي .

ــة  ــب رئيــس الدول ــة التقــى صاحــب الســمو نائ ــي الجامع     وفــي قاعــة اإلجتماعــات ف
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي عمــداء كليــات الجامعــة وذلــك بحضــور معالــي الشــيخ 
ــى  ــس األعل ــي والبحــث العلمــي الرئي ــم العال ــر التعلي ــان وزي ــارك آل نهي ــن مب ــدان ب حم
ــر الجامعــة. ــور علــى راشــد النعيمــي مدي ــة المتحــدة وســعادة الدكت ــارات العربي لجامعــة االم

    وتحــدث إليهــم ســموه مؤكــداً أنــه يــزور الجامعــة مــن منطلــق حرصــه ومتابعتــه 
للدراســة فيهــا واإلطمئنــان علــى انتظــام الدراســة وتوفيــر كل اإلمكانــات الالزمــة لطلبتهــا 
كــي يســتفيدوا مــن المحاضــرات والمــواد والمعلومــات التــي توفرهــا الجامعــة لهــم مــن 
خــالل أســاتذة أفاضــل مــن أمثالكــم الذيــن تقــع عليهــم مســؤولية مواكبــة التطــور العلمــي 
والتقنــي العالمــي مــن أجــل اإلســتفادة مــن هــذا التطــور فــي تطويــر مناهــج وأســاليب 
التدريــس فــي جامعــة اإلمــارات التــي وصفهــا ســموه بأنهــا مــن بيــن أفضــل 500 جامعــة 
علــى مســتوى العالــم وتحتــل الترتيــب 421 فــي الئحــة الجامعــات المتقدمــة فــي العالــم .

    وقــال ســموه خــالل االجتمــاع الــذي حضــره معالــي محمــد بــن عبــدهللا القرقــاوي وزيــر 
شــؤون مجلــس الــوزراء ومعالــي الفريــق مصبــح راشــد الفتــان مديــر مكتــب صاحــب الســمو 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي وســعادة خليفــة ســعيد ســليمان مديــر عــام دائــرة التشــريفات والضيافــة بدبــي 
» إننــا راضــون كل الرضــا عــن الجامعــة ومســتواها االكاديمــي وســمعتها الطيبــة وكذلــك مســتوى خريجيهــا الذيــن يتبــوؤن مناصــب عليــا 

ووظائــف مرموقــة فــي الدولــة » .
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رسالة الجامعة 

جامعة اإلمارات تعتمد 416 طالباً وطالبة في كلية الدراسات العليا  للماجستير والدكتوراة لهذا العام 

1216 عدد طلبة الدراسات العليا
ــي األول  ــل الدراس ــوراة للفص ــتير والدكت ــج الماجس ــي برام ــة ف ــاً وطالب ــول 416 طالب ــدة قب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــدت جامع     اعتم
ــة اإلنتظــام فــي الدراســة خــالل  ــدأ الطلب ــوراة. ب ــة فــي برامــج الماجســتير و 42 فــي برامــج الدكت ــاً وطالب 2014/2013، منهــم 364 طالب

ــي مــن شــهر ســبتمبر. األســبوع الثان
إدارة  فــي  والدكتــوراة  الفلســفة،  فــي  الدكتــوراة  برامــج  إلــى  باإلضافــة  ماجســتير  برنامــج   25 فــي  الجــدد  الطلبــة  وينتظــم     
800 طالــب  بلــغ حوالــي  بالجامعــة  العليــا  الدراســات  أن عــدد طلبــة  بالذكــر  الصيدلة.الجديــر  فــي  المهنيــة  والدكتــوراة  األعمــال، 
ماجســتير  برنامــج   30 فــي  عــام  بشــكل  منتظميــن   2013/2012 الجامعــي  للعــام  الثانــي  الدراســي  الفصــل  فــي  وطالبــة 
وطالبــة. طالبــاً   1216 الجامعــة  فــي  والدكتــوراة  الماجســتير  برنامجــي  فــي  المنتظميــن  الطلبــة  عــد  يكــون  وبذلــك  ودكتــوراة 

نقــل ســعادة الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر جامعــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة تحيــات وتهنئــة معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك 
آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى 
للجامعــة  لطلبــة الدراســات العليــا الجــدد وقــال مديــر الجامعــة “إنــه 
وبنــاء علــى توجيهــات معالــي الرئيــس األعلــى، فــإن الجامعــة تولــي 
برامــج الدراســات العليــا وأنشــطة البحــث العلمــي اهتمامــاً خاصــاً 
ضمــن خططهــا الســنوية، إدراكا منهــا ألهمية هذه البرامــج واألبحاث 
ــة” ، وفــي هــذا اإلطــار فقــد  ــر الكفــاءات البشــرية بالدول فــي تطوي
صــدر قــرار الرئيــس األعلــى لســنة 2013م، بإنشــاء كلية للدراســات 
العليــا، والتــي تتولــى بــدءا مــن هــذا العــام الدراســي تطويــر 
المقترحــات والبرامــج األكاديميــة المختلفــة والعمــل علــى التنســيق 
ــي  ــة ف ــات األكاديمي ــرح التخصص ــي ط ــام ف ــات واألقس ــن الكلي بي
برامــج الدراســات العليــا، والعمــل علــى جودتهــا وموافقتهــا للمعاييــر 
ــد  ــاض عب ــور ري ــه بيــن االســتاذ الدكت ــة العالمية.مــن جهت األكاديمي
ــا  ــر الجامعــة لشــؤون الدراســات العلي اللطيــف المهيــدب نائــب مدي
ــاركة ــتكون مش ــا س ــات العلي ــة الدراس ــي، إن كلي ــث العلم والبح

فــي إعــداد المعاييــر ووضــع السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالمســاقات وبرامــج الدراســات العليــا، وبخاصــة برنامــج الدكتــوراة، كمــا ســيتم 
ــارات أصبحــت  ــة االم ــروف إن جامع ــن المع ــه م ــث أن ــة ‘ حي ــر الدولي ــع المعايي ــا م ــان توافقه ــج وضم ــة وجــودة البرام ــى نوعي اإلشــراف عل
تتبــوأ مكانــة جيــدة فــي التصنيفــات العالميــة كونهــا جامعــة بحثيــة رائــدة تولــي هــذا الجانــب اهتمامــا خاصــاً وتركــز علــى نوعيــة البرامــج 
المطروحــة فــي الماجســتير والدكتــوراة وكذلــك فــي مرحلــة اختيــار الطلبــة لالنضمــام إلــى هــذه البرامــج حرصــا منهــا علــى تعزيــز مكانــة 
الجامعــة العلميــة واألكاديميــة محليــاً ودوليــاً إضافــة إلــى حرصهــا علــى تقديــم خريجيــن يمتلكــون المهــارات العلميــة الالزمــة كــي يكونــوا 

مســاهمين حقيقييــن فــي عمليــة البنــاء والتنميــة الشــاملة.

طالبات قسم المحاسبة يحصدن المركز األول في مسابقة معهد المحاسبين اإلداريين للطلبة في  
الشرق األوسط

ــارات   ــة اإلم ــبة بجامع ــم المحاس ــات قس ــن  طالب ــق م ــاز فري     ف
العربيــة المتحــدة بالمركــز األول  فــي المســابقة الطالبيــة لدراســة 
ــن فــي  ــي ينظمهــا معهــد المحاســبين اإلداريي ــة الت ــة العملي الحال
الشــرق األوســط، التــي  شــارك فيهــا 9 فــرق مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية ، ومصــر، واألردن، و قطــر، واإلمــارات .
وقــد حصــل الفريــق الفائــز علــى شــيك بمبلــغ 4000 دوالر أمريكــي، 
كمــا  حصلــت جامعــة نيويــورك علــى المركــز الثاني، وتضمــن الفريق 
ــري،  ــر الشــرياني، و لطيفــة أحمــد الجاب ــة عمي ــز كل مــن آمن الفائ
وهبــة هــالل الظاهــري ومنــى حاشــي ،وفــي تصريــح للطالبــة 
هبــة الظاهــري ذكــرت:” شــكلت هــذه المســابقة تحديــاً كبيــراً 
بالنســبة لنــا ممــا شــجعنا علــى خــوض هــذه التجربــة التــي كانــت 
ــا  ــق واحــد حرصن ــر مــن المخاطــر، وكفري ــب كبي ــى جان تنطــوي عل
علــى معالجــة الحالــة بأكثــر الطــرق ابتــكاًرا، و كانــت تجربــة تعليميــة 

مفيــدة لنــا”.
    كمــا ذكــر أ.د. ديفيــد جــراف عميــد كليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة اإلمــارات بــأن”  هــذه التجربــة المميــزة  تمنــح  الطالبــات الفرصــة 
لتعلــم المزيــد عــن المحاســبة ومهــارات اإلدارة الماليــة، لرســم خطــة مســتقبلية بالخيــارات الوظيفيــة المتاحــة، وللحصــول علــى خبــرة 

أوليــة فــي المهــارت القياديــة مثــل  التحليــل اإلســتراتيجي و عمليــة اتخــاذ القــرار.
    عبــر  ســعادة د. علــي راشــد النعيمــي مديــر الجامعــة عــن ســعادته بهــذا النجــاح وقــال: “مــا يــزال طلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة يتألقــون فــي كافــة المحافــل المحليــة والعالميــة علــى حــد ســواء ، ممــا يــدل علــى جــودة التعليــم الــذي يحظــى بــه طلبــة 

الجامعــة، ونحــن بدورنــا نشــجع روح التنافــس بيــن الطلبــة التــي تحــث علــى األصالــة و اإلبــداع واالبتــكار“.
 )EMERGE جديــر بالذكــر أن المســابقة كانــت برعايــة عــدد مــن الجهــات مثــل أيرنســت  أنــد يونــج ، والمعهــد التدريبــي اإلداري )إيميــرج

، واإلتحــاد لألغذيــة ، ومورجــان الدوليــة.



رسالة الجامعة 

4730  طالباً وطالبة ينضمون لقوافل الطلبة 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة تنظم يوماً تعريفياً لطلبتها المستجدين 

    نظمــت جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة يومــاً تعريفيــاً لطلبتهــا المســتجدين والبالــغ عددهــم 4730 طالبــاً وطالبــة كأكبر دفعة تســتقبلها 
الجامعــة منــذ تأسيســها عــام 1977 بواقــع 3106 طالبــة 1624 طالــب وقــد قامــت اللجنــة المنظمــة لليــوم التعريفــي المفتــوح بعمــل لقاءيــن 
ــر جامعــة اإلمــارات الطلبــة ونقــل إليهــم تحيــات  ــور علــي راشــد النعيمــي مدي منفصليــن للطــالب والطالبــات حيــث إلتقــى ســعادة الدكت
وتهانــي معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى للجامعــة والــذي تمنــى لهــم 

التوفيــق والنجــاح فــي بدايــة مشــوارهم الجامعــي وحياتهــم الدراســية .
وقــال مديــر الجامعــة فــي كلمتــه التوجيهيــة للطلبــة المســتجدين » 
تعتبــر الحيــاة الجامعيــة نمطــاً آخــر ومختلفــاً عــن الحيــاة المدرســية 
شــعار  تحمــل  حيــاة  هنــا  قبولكــم  ومنــذ  بدأتــم  لقــد  الســابقة 
المســؤولية واإلعتمــاد علــى النفــس« حاثــاً إياهــم علــى بدايــة هــذا 
العــام الجامعــي بالجــد واإلجتهــاد والتركيــز علــى مــا هــو أساســي 
ومهــم مــن اختيــار التخصــص المناســب إلــى اإلســتفادة مــن نوعيــة 
وطبيعــة الحيــاة الجامعيــة كونهــا فتــرة مهمــة مــن حيــاة اإلنســان ال 
ــح ألن  ــد مــن اســتثمارها واســتغاللها بالشــكل المناســب والصحي ب

مــا يأتــي بعــد ذلــك هــو حصيلــة هــذه األعــوام الدراســية .
ــوم  ــر الي ــارات تعتب ــة اإلم ــي أن جامع ــي النعيم ــور عل ــاف الدكت وأض
مــن الجامعــات المرموقــة وذات ســمعة طيبــة فــي المحافــل الدوليــة 
وذلــك ناتــج مــن تطبيــق مجموعــة كبيــرة مــن األنظمــة واللوائــح فــي 
ــة  ــم للعملي ــور مه ــة كمح ــم الطلب ــم أنت ــي دورك ــذا يأت ــة ، ل الجامع
التدريســية فــي المحافظــة علــى هــذه األنظمــة واللوائــح ألنــه 
ــك هــو الطالــب حيــن يحصــل علــى شــهادة ــح مــن ذل ــي الراب بالتال
 ذات اعتمــاد عالمي.وأوضــح مديــر جامعــة االمــارات فــي كلمتــه أن الجامعــة تحتضــن مجموعــة ونخبــة قيمــة مــن األســاتذة مــن مختلــف دول 
العالــم تــم اختيارهــم بدقــة وعنايــة لينقلــوا خبرتهــم وكفاءتهــم إلــى الطلبــة فهــم  بنــاة الوطــن وضمــان مســتقبله ورفاهيتــه وحثهــم علــى 
الســير فــي اتجاهيــن األول ضمــان مســتقبلهم والثانــي ضمــان مســتقبل البلــد وتخلــل الحفــل التعريفــي الــذي حضــرة ســعادة األســتاذ 
الدكتــور محمــد البيلــي نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون العلميــة ومجموعــة مــن عمــداء الكليــات وإداريــي الجامعــة عــرض فيلــم فيديــو يوضــح 
البدايــات الصحيحــة الواجــب علــى الطالــب المســتجد اتباعهــا فــي بدايــة حياتــه الجامعيــة كــي يســتطيع الوصــول إلــى الهــدف المنشــود 

وهــو الحصــول علــى الشــهادة والتخــرج والدخــول الــى ســوق العمــل .

وفد طالبي من جامعة اإلمارات في صاللة

ــارات  ــة اإلم ــن جامع ــتركة بي ــطة المش ــات األنش ــن فعالي     ضم
وجامعــة الســلطان قابــوس شــارك وفــد مــن طلبة جامعــة اإلمارات 
طــالب جامعــة الســلطان قابــوس فــي الملتقــى الثانــي لطــالب 

الجامعتيــن 
ــن 8 طــالب  ــون م ــون المك ــارات المك ــة اإلم ــد جامع ــق وف    إنطل
ــار  ــم مخت ــيد / إبراهي ــق الس ــد اإلداري المراف ــة والوف و 11 طالب
أحمــد رئيــس قســم األنشــطة الرياضيــة بالجامعــة رئيســاً للوفــد 
وكٍل مــن الســيدة / مريــم علــي الشــحي مشــرفة ســكن إداريــة 

ــة للوفــد. للوفــد والســيدة محينــة الصريــدي إداري
ــالب  ــن الط ــة م ــار مجموع ــى اختي ــؤولين عل ــرص المس ــد ح وق
والطالبــات المتميزيــن علــى صعيــد األنشــطة أو مــن الناحيــة 

الدراســية.
    وكان فــي انتظــار الوفــد مجموعــة مــن مســؤولي جامعــة 
الســلطان قابــوس والطــالب والطالبــات مرحبيــن بهــم فــي بلدهــم 

ــي. الثان
ــارة علــى أنشــطة بيــن الطــالب ونــدوات      اشــتمل برنامــج الزي
عامــة  ومعلومــات  ومســابقات  شــعرية  وأمســيات  ونقاشــات 
ــى  ــام الملتق ــوال أي ــياحية ط ــم الس ــم المعال ــارة أه ــج لزي وبرنام

ــاء . ــى األربع ــد حت ــن األح م
ــعادة  ــوره س ــي  بحض ــد العمان ــم الوف ــارة نظ ــام الزي ــي خت    وف
الدكتــور  حمــد الســالمي نائــب مديــر جامعــة الســلطان قابــوس 

ــزاً. ــاً ممي ــالً ختامي ــة حف ــة واإلداري للشــؤون المالي
لــإدارة  الشــكر  اإلمــارات  جامعــة  وفــد  أعضــاء  وجهــه  كمــا 
ومســؤولي و إداريــي جامعــة الســلطان قابــوس علــى تنظيمهــم 

للملتقــى وحســن ضيافتهــم.
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    نظمــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اللقــاء الســنوي ألســرة 
الجامعــة والــذي يتزامــن مع انطالقــة العــام الجامعي الجديــد بالقاعة 
الكبــرى بالحــرم الجامعــي الجديــد شــهد حفــل اللقــاء ســعادة 
الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر الجامعــة وبحضــور ســعادة 
ــة  ــام للمؤسســة العام ــر الع ــارك الهاجــري المدي ــم مب األســتاذ غان
ــادي  ــي الني ــي عل ــد بط ــة والعقي ــاء المائي ــوان واألحي ــة الحي لحديق
نائــب قائــد كليــة خليفــة بــن زايــد الجويــة والســيد محمــد البلوشــي 
ــرات  ــع الطائ ــتراتا لتصني ــركة س ــي ش ــب ف ــن والتدري ــر التوطي مدي
وبحضــور القيــادات اإلداريــة واألكاديميــة فــي الجامعــة وأعضــاء هيئــة 
التدريــس والعامليــن ، كخطــوة ســارت عليهــا جامعــة اإلمــارات منــذ 
ــدء العــام الجامعــي مــن  ــى ، اســتهالالً لب ســنوات التأســيس االول

ــام 2013 – 2014  ــي االول للع ــل الدراس الفص

ــر جامعــة اإلمــارات كلمــة  ــة انطــالق الحفــل وجــه مدي     ومــع بداي
شــاملة تنــاول فيهــا محــاور مختلفــة ومهمــة حيــث نقــل فــي بدايتهــا 
تحيــات معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى للجامعة وتمنياتــه ألعضاء 
أســرة الجامعــة بالتوفيــق والنجــاح فــي هــذا العــام الجامعــي الجديــد 

ــور النعيمــي المراحــل التأسيســية التــي  ــاول الدكت ــم تن     ومــن ث
مــرت بهــا جامعــة االمــارات حتــى وصلــت الــى مســتوى نفخــر فيــه 
كأعضــاء فــي أســرتها مشــيداً بــدور القيــادة الحكيمــة وعلــى رأســها 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان حفظــه هللا والذي 
ــة األم  ــي الجامع ــارات ه ــة اإلم ــل جامع ــي جع ــداً ف ــر جه ــم يدخ ل

واألولــى فــي الدولــة إضافــة إلــى تقدمهــا المســتمر فــي المحافــل 
اإلقليميــة والدوليــة كمــا تقــدم مديــر الجامعــة بالشــكر والثنــاء الــى 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
ــر ســموه  ــذي اعتب ــي وال ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول
جــزء ال يتجــزأ مــن جامعــة اإلمــارات وقــد وصــف مديــر جامعــة اإلمارات 
الرعايــة األبويــة الممتــدة مــن قبــل الفريــق اول ســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ولــي عهــد 
أبــو ظبــي لجامعــة اإلمــارات وأعضــاء هيئتهــا التدريســية هــي التــي 
ــري  ــي العص ــرم الجامع ــذا الح ــل ه ــي ظ ــوم ف ــع الي ــا نجتم جعلتن

الجديــد بمكرمــة ســخية مــن ســموه ألبنــاء وبنــات الوطــن. 

الهيئــة  والثنــاء ألعضــاء  بالشــكر  النعيمــي  الدكتــور  وتقــدم      
التدريســية واألكاديمييــن واإلدارييــن والعامليــن فــي جامعــة االمارات 
واصفــاً إياهــم بأنهــم الصفــوة التــي تتميــز بهــا الجامعــة حيــث تفخــر 
ــا أن  ــا بوأه ــة مم ــا التعليمي ــاء هيئته ــوع أعض ــارات بتن ــة االم جامع

ــذا المجــال.  ــي ه ــاً ف ــى عالمي ــة األول ــون الجامع تك

    ولفــت مديــر الجامعــة الــى أن حــرص الجامعة في خطتهــا المقبلة 
يتركــز علــى عــدة أهــداف فــي مقدمتها موضــوع اإلعتمــاد األكاديمي 
لبرامجهــا واإلعتمــاد المؤسســي مــن قبل هيئــات اإلعتمــاد العالمية 
فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة وكذلــك وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي اإلماراتيــة وهــو األمــر الــذي تمضــي فيــه الجامعــة 
ــة  ــى مرحل ــة التشــخيص إل ــازت مرحل ــد ان اجت ــة بع ــوات واثق بخط
التأهــل ومــن ثــم إلــى مرحلــة اإلعتمــاد وهــو مــا يتحقــق وســيتحقق 

بجهــود أعضــاء اســرة الجامعــة مجتمعيــن.

مدير جامعة اإلمارات في لقاء أسرة الجامعة السنوي

نشيد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ونائبه للمستوى الذي وصلت اليه جامعة االمارات

أوضح الدكتور النعيمي أن دور جامعة اإلمارات في عالم 
يشهد تحديات وتطورات متسارعة ينصب في ثالثة أمور 

مهمة وهي : 

أوالً : اعداد طلبة وخريجين مقبلين على الحياة

ثانياً: أن نعد طالبنا لسوق العمل والذي أصبح اليوم يتميز 
بالتنافسية السريعة 

ثالثاً: إعداد طالبنا للمواطنة ، حيث يجب أن يتميز طلبة 
جامعة اإلمارات بالحس والوالء الوطني. 



Omar Al Bahra


