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طلبة جامعة اإلمارات يشاركون بمشاريع متميزة في جيتكس
شــاركت جامعــة اإلمــارات فــي معــرض جيتكــس بمجموعــة مــن المشــاريع العلميــة والتقنيــة ،حيــث شــهد جنــاح جامعــة اإلمــارات إقبــاالً جيــداً مــن
قبــل زائــري جيتكــس والمهتميــن بعالــم التقنيــات واإلبتــكارات الحديثــة .وأشــاد ســعادة الدكتــور علــي راشــد النعيمــي  -مديــر الجامعــة  -بمســتوى المشــاريع
الطالبيــة المعروضــة فــي جنــاح الجامعــة ،وقــال إن إدارة الجامعــة حرصــت وبشــكل كبيــر علــى أن تكــون المشــاركة طالبيــة بمشــاريعهم وإبتكاراتهــم،
وذلــك ضمــن توجهــات الجامعــة إلبــراز دور الطلبــة وإعطائهــم الفرصــة ليبدعــوا ويقدمــوا أفضــل مــا عندهــم مــن أفــكار فــي مجــال البحــث والدراســة.
شــارك طــاب الجامعــة بمشــروعين ،المشــروع األول قدمتــه الطالبــة رايــة الشامســي وهــو عبــارة عــن تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســمى “الصامــت الذكــي”
يعمــل هــذا التطبيــق علــى نقــل حالــة الهواتــف مــن الوضــع العــام إلــى الصامــت ،ويعتبــر ذو أهميــة خاصــة فــي قاعــات الدراســة والمســاجد وقاعــات االجتماعــات.
أما المشروع اآلخر قدمته الطالبة فاطمة السويري ،حيث يعمل على تحديد مواقع األشخاص أثناء الكوارث الطبيعية كالزالزل والحرائق بواسطة جهاز يربط بجسم اإلنسان.
كذلــك تــم عــرض مشــروع األرشــفة الذكيــة للكتــب ضمــن مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتعليــم الذكــي حيــث عــرض الطلبــة
مــا تــم إنجــازه مــن أرشــفة للكتــب ضمــن المبــادرة مــن خــال األجهــزة اللوحيــة “اآلي بــاد” ضمــن خطــة تحويــل مســاقات الجامعــة إلــى مســاقات إلكترونيــة.

جامعة اإلمارات تنظم معرض
الكليات اإلرشادي السنوي

طالبــة تحصــل علــى بــراءة اختــراع
أمريكيــة

طلبة الجامعة يشاركون في محاضرة
أهمية العمل في القطاع الخاص

دراسة بحثية تتوصل لنتائج إيجابية
في عالج الشلل الرعاش

أول مواطنــة علــى طريــق الدكتــوراه
فــي الجيولوجيــا النوويــة

اختتــام البطولــة السداســية لجامعــة
اإلمــارات بكــرة القــدم
المشرف العام  :فاضل العامري

رسالة الجامعة

أسرة التحرير  :فاطمة النعيمي  ،مريم العيسائي  ،ليث عبد الوهاب ،
يوسف النعيمي
تصوير  :أمجد ضرغام  ،عمرنصر الدين البحرة
التصميم والتنفيذ الفني  :عمرنصر الدين البحرة
الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ابتــكارات ومشــاريع طالبيــة فــي قســم الطــب البيطــري هــو األول
يســعى الســتقطاب الكــوادر الوطنيــة اليــوم الجيولوجــي بجامعــة اإلمــارات
والوحيــد فــي الدولــة

نرحب مبساهامتكم وتواصلكم مع إدارة االتصال
واإلعالم

رسالة الجامعة

بمشاركة أكثر من  4000طالب وطالبة

جامعة اإلمارات تنظم معرض الكليات اإلرشادي السنوي
افتتح نائب مدير الجامعة لشــؤون الطلبة والتســجيل معرض الكليات اإلرشــادي الطالبي الســنوي ،والذي يســتهدف بشــكل خاص الطلبة المســتجدين في الجامعة،
حيــث تقــوم الكليــات بمختلــف أقســامها بتقديــم شــرح عــن كل تخصــص وإيضــاح مــدى أهميتــه األكاديميــة والعلميــة ،إضافــة إلــى احتيــاج ســوق العمل لهــذا التخصص.
وقــال الدكتــور عبــد الرحمــن الشــايب النقبــي  -نائــب مديــر الجامعــة لشــؤون الطلبــة والتســجيل “ -يعتبــر هــذا المعــرض مــن الفعاليــات المهمــة التــي تنظمهــا إدارة
الجامعــة بشــكل ســنوي لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي المســاهمة الفاعلــة فــي إرشــاد الطلبــة وتوجيههــم بالشــكل الصحيــح إلــى اختيــار التخصــص الــذي يتناســب
مــع مؤهالتهــم وقدراتهــم ،وأضــاف الدكتــور إلــى أن مشــاركة عــدد مــن خريجــي جامعــة اإلمــارات فــي تنظيــم المعــرض هــذا العــام وعــرض تجاربهــم الناجحــة

علــى الطلبــة المســتجدين؛ يعــد إضافــة جديــدة للمعــرض ،وذلــك بهــدف نقــل الخبــرة واإلســتفادة مــن هــؤالء الخريجيــن كنــوع مــن أنــواع اإلرشــاد الطالبــي
لــذا حرصنــا علــى مشــاركة جهــات خارجيــة داعمــة لطلبــة الجامعــة كمصــرف أبوظبــي اإلســامي وشــركة تــوازن ومؤسســة اإلمــارات للتنميــة الشــبابية
(شــباب) ،باإلضافــة إلــى مشــاركة مركــز التوظيــف والتخطيــط المهنــي فــي الجامعــة والفعاليــات الرياضيــة والخدميــة واإلرشــاد الطالبــي والخدمــات المســاندة.
من جهتهم أعرب الطلبة عن مدى اســتفادتهم من زيارة هذا المعرض ،حيث قال الطالب المســتجد مبارك محمد مبارك “كانت فرصة جيدة بالنســبة لي أن أتعرف
علــى جامعــة اإلمــارات عــن قــرب ،حيــث اســتطعت أن أجمــع معلومــات مهمــة عــن كل كليــة وقســم ،وأعتقد أن هذا سيســاعدني كثيــراً في اختيار القســم المناســب لي”.
ابتكرت طريقة لقيادة السيارة بالقدم

طالبة بجامعة اإلمارات تحصل على براءة اختراع أمريكية
منــح مكتــب بــراءات االختــراع فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــراءة اختــراع لفريــق مــن ثــاث طلبــة والمشــرف األكاديمــي مــن كليــة الهندســة
بجامعــة االمــارات بنــاءاً علــى فكــرة الطالبــة ريــم المرزوقــي حــول تطويــر لنظــام يســمح باســتخدام المركبــات وقيادتهــا بالقدميــن فقــط ،ويمنــح هــذا
النظــام الســائق القــدرة علــى التحكــم بشــكل كامــل بالمركبــة دون اســتخدام الذراعيــن أو األطــراف العليــا مــن خــال تركيــب ثــاث عتــات تعامــل
كل واح��دة منه��ا بش��كل منفص��ل ف��ي أرضي��ة الس��يارة  ،ويعتب��ر ه��ذا اإلنج��از البحث��ي األول عل��ى مس��توى العال��م لس��يارة يت��م قيادته��ا م��ن خ�لال القدمي��ن.
وقــال األســتاذ الدكتــور ريــاض عبــد اللطيــف المهيــدب نائــب مديــر الجامعــة للبحــث العلمــي والدراســات العليــا «إن هــذا االبتــكار والــذي تــم انجــازه بنــاءاً علــى فكــرة
الطالب��ة المواطن��ة م��ن جامع��ة اإلم��ارات ي��دل عل��ى م��دى األهتم��ام الكبي��ر ال��ذي تولي��ه الجامع��ة لجان��ب البح��ث العلم��ي وتحفي��ز الطلب��ة عل��ى اإلبت��كار واالب��داع .
تألــف فريــق الباحثيــن مــن الطالبــة المخترعــة ريــم المرزوقــي مــن قســم الهندســة المعماريــة والطالبيــن حــازم وليــد وحســام حبــوش والمشــرف األســتاذ الدكتــور
يوس��ف الحاي��ك م��ن قســم الهندس��ة الميكانيكي��ة وقالــت المرزوقــي «فــي البدايــة كانــت الفكــرة أن ننجــز مشــروع ضمــن مســاق دراســي علــى أن
يكــون لهــذا المشــروع أثــر ايجابــي فــي المجتمــع ،حيــث كنــت دائمــا أفكــر فــي قائــدة الطائــرة االمريكيــة مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة «جيســيكا كوكــس» والتــي تقــود طائــرة مــن دون ذراعيــن وكيــف اســتطاعت أن تتكيــف
مـ�ع اعاقتهـ�ا وتقـ�ود الطائـ�رة ،لذلـ�ك جـ�اءت الفكرة في مسـ�اعدة األشـ�خاص مثل جيسـ�كا فـ�ي قيادة السـ�يارات.
مــن جهتــه قــال الدكتــور يوســف الحايــك المشــرف علــى المشــروع «عندمــا نقــود الســيارة،
ال يفكــر معظمنــا بمــا نفعــل ألنهــا عمليــة أصبحــت تلقائيــة فقيــادة معظــم
المركبــات تتطلــب يديــن وقــدم واحــدة علــى األقــل للتحكــم بالمركبــة ،
لكننــا عندمــا نفقــد القــدرة علــى اســتخدام إحــدى اليديــن أو القدميــن،
نفقــد هــذه العمليــة التلقائيــة ،ونــدرك عندهــا مــدى صعوبتهــا ،حيــث
يوجــد عــدد كبيــر مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات تمنعهــم
مــن اســتخدام بعــض أو كافــة أطرافهــم ،وتصبــح قيــادة الســيارة مــن
دون يديــن مســتحيلة ،إال أن الطالبــة ريــم المرزوقــي اســتطاعت تخطــي هــذا
الحاجــز وإيجــاد خيــار آخــر للقيــادة مــن خــال توفيــر عتلــة للتعامــل مــع
المقــود وعتلــة التســارع وأخــرى للكوابــح يتــم التعامــل معهــا مــن خــال القــدم فقــط وبدقــة عاليــة ومرونــة تســمح للســائق اســتخدام قدمــه للتحكــم بالســيارة.

رسالة الجامعة

ضمن مبادرة أبشر وبالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة

طلبة جامعة اإلمارات يشاركون في محاضرة “أهمية العمل في القطاع الخاص”
ضمن مبادرة أبشر والتي تستهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق
العمل وبالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة أطلقت جامعة اإلمارات العربية،
سلسة من المحاض رات والندوات وورش العمل من أجل تعزيز التوجه نحو
العمل في القطاع الخاص .ألقى المحاضرة سعادة نائب مدير الجامعة لشؤون
الطلبة والتسجيل الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي بحضور عدد من
الطلبة والطالبات كفئة مستهدفة ضمن المبادرة .وتطرق الدكتور النقبي إلى
مجموعة محاور أساسية ومهمة لتشجيع فئة الشباب المواطن نحو التوجه إلى
القطاع الخاص وهي المحاور األربع االست راتيجية التي يقوم عليها نجاح هذه
المبادرة باألصل وهي خلق فرص عمل للمواطنين للتدريب والتطوير ،واإلرشاد
والتوجيه المهني ،وكذلك تشجيع المواطنين على االلتحاق بالعمل في القطاع
الخاص كما أن األخذ بهذه المحاور األربع يؤدي بالتالي إلى رفع مستوى مشاركة

الكوادر الوطنية في سوق القوى العاملة ،وخلق فرص عمل للمواطنين على
مستوى الدولة يحقيق ميزة تنافسية لالقتصاد الوطني ،مما يترتب عليه تحقيق
االستق رار األسري واالجتماعي للمواطنين ،وتنويع مجاالت العمل أمامهم.
ولفت نائب مدير الجامعة الى أهمية الدور الذي تؤديه بعض المبادرات التي
تطلقها القيادة الرشيدة من أجل تشجيع الكوادر الوطنية على العمل ورفع
نسبة التوطين في قطاع األعمال كصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة
ومبادرة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات
المهمة التي تسهل على شبابنا الدخول الى قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة هذه المشاريع التي تمثل  90الى  % 95من قطاع األعمال في
الدولة فبمساعدة هذه المبادرات يمكن للشباب النجاح والتفوق في العمل.

بروتين ألفا سنيوكلين في مرض باركنسون :من الدراسة الجزيئية للمرض
دراسة بحثية بجامعة اإلمارات
إلى عالجه”.وقد أشاد الدكتور عمر األجنف بدعم الجائزة للبحث العلمي
تتوصل لنتائج إيجابية في عالج الشلل الرعاش في الدولة ،واستغرق العمل في البحث ق رابة العامين ونصف العام درس
خاللها الفريق البحثي تأثير مركبات التت راسيكلين ومشتقات الفينوثيازين
بدعم من جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ،انتهى
ومجموعة أخرى من المركبات المستخدمة في الطب الصيني الشعبي
الدكتور عمر األجنف األستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم
على بروتين «ألفا سنيوكلين» الذي يعتبر خلله الوظيفي والتركيبي العامل
الصحية جامعة اإلمارات وفريقه البحثي ،من دراسة بحثية بعنوان «دور
المسبب لمرض باركنسون «الشلل الرعاشي» ولمجموعة أخرى من األم راض
المرتبطة بتلف الخاليا العصبية .وأظهرت الدراسة الدور المهم الذي يمكن
أن تلعبه بعض هذه المركبات الكيميائية في حماية الخاليا العصبية المنتجة
للناقل العصبي «الدوبامين»،وهو المسؤول الرئيسي عن المهارات الحركية
لدى اإلنسان ،كما أظهرت نجاح أربع مركبات مستخلصة من النباتات
الطبية الصينية في كبح الخلل الوظيفي لبروتين «الفا سنيوكلين» ،الذي
يؤدي الت راكم المستمر له في دماغ المريض إلى ظهور أع راض سريرية
مثل الرعاش وتيبس العضالت وتشنج كامل الجسم.وقال األجنف :إن المنهج
العلمي المتبع في البحث ال يقتصر على محاولة تقديم عالج يخفف من
أع راض المرض فحسب ،بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير .وأكد أن
نتائج البحث تفتح الطريق أمام إمكانية التوصل لعالج معتمد وغير مكلف
نسبيا ،يساعد على إبطاء تطور المرض ومن ثم تحسين نوعية حياة المرضى،
د .عمر االجنف
وذلك بعد التأكد من فعالية هذه المركبات واألمان في استخدامها لدى اإلنسان.
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دالل الشامســي  ..أول مواطنــة
علــى طريــق الدكتــوراه فــي
الجيولوجيــا النوويــة
باتت الطالبة دالل الشامســي أول مواطنة مرشــحة
للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فــي الجيولوجيــا
النوويــة  ،العــام المقبــل  ،لتضع نفســها أمام تحد كبير،
لكونهــا المواطنــة األولــى التــي تطــرق هذا البــاب بثقة
كبيــرة ،فهــي علــى يقيــن بــأن مشــروع الطاقــة النووية
يعنــي الحديــث عــن االقتصاد والكهربــاء ،وهو مرتبط
بالدرج��ة األول��ى بالنم��و االقتص��ادي واالجتماع��ي .
وقالــت الشامســي فــي لقــاء مــع صحيفــة اإلمــارات
اليــوم إن « نقــص المعلومــات الخاصــة بالجيولوجيــا

النوويــة ،وغيــاب البحــوث العلميــة المرتبطــة بمجــال
دراســتها لــم يثنهــا عــن متابعــة طموحاتهــا ،فســافرت
إلــى الدنمــارك عــن طريــق جامعــة اإلمــارات فــي
أبريــل الماضــي ،لدراســة التخصصــات النوويــة
المختلفــة ،وأوضحــت أن « الدراســة فــي جامعــة
الدنمــارك التقنيــة أتاحــت لهــا دخــول مجــال األبحــاث
وتحليــل اليورانيــوم والثوريــوم ،كمــا منحتهــا
فرصــة التواصــل مــع الطلبــة مــن مختلــف أرجــاء
العالــم عبــر النظــام األكاديمــي الموجــود بالجامعــة،
واالط�لاع عل��ى المراج��ع العلمي��ة المهم��ة “ .
وال تــرى الشامســي بــأن «دراســة الجيولوجيــا
النوويــة مغامــرة ،فهــي تثــق بــأن المســتقبل فــي مجال
األبحــاث النوويــة الســلمية ســيمثل الطفــرة الهائلــة،
لتعزيــز التطــور المتواتــر للدولــة فــي الســنوات
المقبلــة ،خصوصــا أن الدولــة تتوجــه لالســتفادة مــن
الطاق��ة النووي��ة “ .
وشــددت الشامســي علــى أن» أبنــاء الوطــن ينبغــي
أن يشــكلوا رقم ـا ً مهم ـا ً فــي مجــال الطاقــة النوويــة،
لخدمــة طموحــات الدولــة ،فهــم المعنيــون بالتطــور
المنشــود ،مــع الكفــاءات األخــرى التــي تعمــل
علــى دعــم الحضــور البــارز للدولــة علــى الصعيــد
االقتص��ادي العالم��ي “ .

اختتام البطولة السداسية لجامعة اإلمارات بكرة القدم
على مالعب الزعيم
نظــم قســم األنشــطة الرياضيــة بجامعــة اإلمــارات البطولــة السداســية لكــرة القــدم التــي اســتضافها
نــادي العيــن  -فــرع المقــام  -واســتمرت لثالثــة أيــام ،حيــث شــهدت البطولــة مشــاركة  16فريقــا ً
وزعــت علــى أربــع مجموعــات ،وقــد تميــزت منافســات البطولــة بالنديــة والمنافســة الرياضيــة الجديــة
بيــن الفــرق المشــاركة ،حيــث وصــل عــدد الطلبــة المشــاركين فيهــا إلــى مــا يقــرب مــن  160العبــاً.
وقــال الســيد إبراهيــم مختــار  -رئيــس قســم األنشــطة الرياضيــة والترويجيــة بجامعــة اإلمــارات “ -تأتــي
هــذه البطولــة السداســية ضمــن األجنــدة المعــدة مــن قســم األنشــطة الرياضيــة للعــام الجامعــي الحالــي ،حيــث
تشــهد جامعــة اإلمــارات فعاليــات رياضيــة مختلفــة يتــم مــن خاللهــا التركيــز علــى مشــاركة وحضــور
الطالــب كعنصــر أساســي وهــدف رئيســي ،وقــد امتــازت هــذه البطولــة بالتنظيــم الجيــد وااللتــزام العالــي مــن
قبــل الطلبــة المشــاركين والــروح الرياضيــة العاليــة ،إضافــة إلــى أن اســتضافة هــذه البطولــة مــن قبــل نــادي

محمد عبد الرحمن وسلطان الغافري تابعا المباراة النهائية
العين على أرضية ملعبه أعطتها نوعا ً من األهمية وبثت روح الحماسة والتحدي بين المتنافسين”.
وقــد وجــه الســيد مختــار الشــكر والتقديــر إلدارة النــادي علــى هــذا التعــاون الطيــب مــع الجامعــة ،وإلــى
نجــوم نــادي العيــن محمــد عبــد الرحمــن وســلطان الغافــري علــى حضورهــم المبــاراة النهائيــة وتكريمهــم
للفــرق المتنافســة.
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بالتنسيق مع وزارة المالية وجامعة اإلمارات

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يسعى الستقطاب الكوادر الوطنية المتميزة
نظمــت كليــة األغذيــة والزارعــة بجامعــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون مــع وزارة
الماليــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة
التابــع لألمــم المتحــدة ورشــة عمــل حــول ماهيــة
عمــل الصنــدوق وأعمالــه اإلنســانية ومشــاريعه
المســتقبلية والتــي تغطــي مســاحة واســعة مــن الــدول
الفقيــرة فــي العالــم ،وحضــر الورشــة عــدد مــن
المختصيــن والباحثيــن والطلبــة مــن كليــة االغذيــة
والزراعــة إضافــة إلــى أعضــاء وفــد الصنــدوق
الــذي يــزور البــاد حالي ـا ً ووفــد مــن وزارة الماليــة.
وتحــدث فــي بدايــة الورشــة كل مــن الســيد محمــد
بيوفينجــي كبيــر المستشــارين فــي الصنــدوق والســيد
مايــكل جيرنجــر مديــر المــوار البشــرية فيــه ،حيــث
تحدثــا عــن تأســيس الصنــدوق والهــدف مــن وجــوده
وأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه علــى مســتوى العالــم.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المحســن اليافعي
مســاعد عميــد كليــة األغذيــة والزراعــة لشــؤون
الطلبــة “ أن زيــارة وفــد الصنــدوق الدولــي للتنميــة
الزراعيــة “ايفــاد” للجامعــة وعقدهــم هــذه الورشــة
التدريبيــة هــو حــدث مهــم خاصــة اذا مــا علمنــا ان
دولــة االمــارات مــن الــدول الداعمــة للصنــدوق حيــث

ســتكون هنالــك مشــاريع مســتقبلية تتعلــق فــي تدريــب
الطلبــة وصقــل مهاراتهــم واستكشــاف خبراتهــم إلــى
جانــب التبــادل المعرفــي بيــن الجامعــة والصنــدوق
علــى مســتوى البحــوث والمشــاريع واالبتــكارات.
وأضــاف الدكتــور اليافعــي ان للصنــدوق رغبــة كبيرة

فــي اســتقطاب خريجــي جامعــة اإلمــارات للعمــل فــي
الصنــدوق وذلــك مــن خــال برنامــج ســيكون مفعــل
قريبــا بيــن الكليــة والصندوق سيشــمل مجــاالت العمل
الزراعــة والتغذيــة وإدارة المزروعــات والمجتمعــات
الريفيــة وكذلــك العمــل اإلنســاني.

شهد مشاركة حكومية واسعة

ابتكارات ومشاريع طالبية في اليوم الجيولوجي بجامعة اإلمارات
افتتــح الدكتــور عبدالرحمــن الشــايب  -نائــب مديــر جامعــة اإلمارات لشــؤون
الطلبــة والتســجيل  -فعاليــات اليــوم الجيولوجي الــذي نظمه قســم الجيولوجيا بكلية

العلــوم بجامعــة اإلمــارات ،وســط مشــاركة واســعة مــن قبــل الــوزارات والهيئــات
الحكوميــة والشــركات الكبيــرة المهتمــة فــي هــذا المجــال الحيــوي والمهــم.
وقــدم نائــب مديــر الجامعــة شــكره إلــى
الــوزارات والمؤسســات المشــاركة والداعمــة
لليــوم الجيولوجــي  ،مــن جهتــه أكــد الدكتــور خالــد
البلوشــي  -رئيــس قســم الجيولوجيــا أن الجامعــة
تحــرص وبشــكل ســنوي علــى إقامــة هــذا اليــوم
لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي تالقــي أفــكار
الباحثيــن والمهتميــن ،إضافــة إلــى وجــود شــركات
كبــرى مهتمــة بمجــال البتــرول والميــاه والمــوارد
والثــروات تبحــث عــن آخــر مــا توصــل إليــه
البحــث العلمــي مــن أجــل احتضــان هذه الدراســات
ودعمهــا ،كمــا تحــرص علــى إشــراك الطلبــة فــي
فعاليــات هــذا اليــوم مــن خــال التنظيم والمشــاركة
وعــرض مشــاريعهم وأفكارهــم ومشــاركتهم
فــي الجلســات النقاشــية مــن أجــل تحفيزهــم
وتطويــر مهاراتهــم وخلــق روح المبــادرة لديهــم.
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في لقائه مع رسالة الجامعة

عميد األغذية والزراعة
قسم الطب البيطري هو األول والوحيد على مستوى الدولة
فــي البدايــة نرحــب باألســتاذ الدكتــور غالــب الحضرمــي عميــد كليــة األغذيــة والزراعــة ضيفــا عزيــزا فــي النشــرة اإللكترونية
إلدارة االتص��ال واالعلـام بجامعــة اإلم�اـرات “رس��الة الجامع�ةـ” و نفتــح معــك هــذا الحــوار حــول قســم الطــب البيطــري القســم
الجديــد بكليــة األغذيــة والزراعــة والــذي تــم اســتحداثه مؤخــرا بقــرار مــن مجلــس جامعــة اإلمــارات لنحــاول ومــن خاللكــم
تســليط الضــوء علــى هــذا القســم المهــم والحيــوي
الدكتور غالب الحضرمي
س /ما هو الهدف الرئيسي من إطالق قسم الطب البيطري بكلية األغذية والزراعة؟
د .غالــب الحضرمــي  :الهــدف مــن إطــاق القســم يرجــع إلــى الضــرورة الملحــة فــي الدولــة لوجــود قســم يختــص بالطــب البيطــري حيــث يعتبــر هــذا القســم هــو
األول والوحيـ�د فـ�ي دولـ�ة اإلمـ�ارات إضافـ�ة إلـ�ى الحاجـ�ة الكبيـ�رة مـ�ن قبـ�ل سـ�وق العمـ�ل ألطبـ�اء بيطرييـ�ن مواطنيـ�ن .
س /حدثنا عن جهود افتتاح قسم مهم كالطب البيطري خاصة اذا ما علمنا أنه قسم مكلف والدراسة فيه تعتمد على الجانب العملي بشكل كبير؟
د .غالــب الحضرمــي  :هــذا التخصــص مــن التخصصــات المكلفــة جــدا لحاجتــه الــى مختبــرات مجهــزة ومســاحات مخصصــة للجانــب العملــي كالمــزارع والمعامــل
وتوفيــر الحيوانــات المختلفــة لذلــك كان تظافــر جهــود شــؤون الرئاســة ووزارة البيئــة والميــاه والدعــم الكبيــر مــن قبــل جهــاز أبــو ظبــي للرقابــة الغذائيــة منتج ـا ً
ومثمــراً لوجــود هــذا القســم الحيــوي والمهــم.
س /كم تبلغ الطاقة االستيعابية للقسم من الطلبة وكم يبلغ عدد الدفعة األولى؟
تــم تأســيس القســم كــي يســتوعب مــا يقــارب الثالثيــن طالــب وطالبــة وتــم اســتالم طلبــات حوالــي العشــرين طالــب أبــدوا رغبتهــم فــي الدراســة فــي القســم معظمهــم
مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات ويرجــع اقتصــار العــدد حاليــا للتركيــز علــى جــودة المخــرج وليــس علــى الكــم وهنالــك خطــة موضوعــة مــن قبــل إدارة الجامعة لتوســيع
الطاق��ة االس��تيعابية للقس��م بش��كل س��نوي.
س /ماهي المساقات المطروحة للطلبة في هذا القسم؟ وكم هي مدة الدراسة في هذا التحصص ؟
د .غالــب الحضرمــي  :فــي الســنة األولــى يــدرس الطلبــة مســاقات مشــتركة وعامــة وتشــابه إلــى حــد كبيــر المســاقات المطروحــة فــي كليــة العلــوم الصحيــة وبعــد
الســنة األولــى تبــدأ دراســة المســاقات التخصصيــة كالجراحــة والطــب الباطنــي واألمــراض المعديــة والتناســلية ومســاقات أخــرى تخــص أنــواع الحيوانــات وأصنافهــا.
مــدة الدراســة فــي القســم  5سـ�نوات حسبــ النظ��ام األوربـ�ي وبحسـ�ب المعاييـ�ر العالميـ�ة المتبعـ�ة.
س /يبحث الطالب اليوم عن دراسة القسم الذي يوفر له العمل بعد التخرج ما تقول للراغبين في دراسة الطب البيطري بهذا الخصوص؟
د .غالــب الحضرمــي  :يوفــر هــذا التخصــص فــرص وظيفيــة ممتــازة فــي ســوق العمــل لألهتمــام الكبيــر الــذي توليــه دولــة اإلمــارات بالثــروة الحيوانيــة وهــو أمــر
يتصــل بتراثنــا وعاداتنــا إضافــة إلــى امتالكنــا ســياحة جيــدة فــي هــذا المجــال كســباقات الخيــول والهجــن لــذا فــإن ســوق الدولــة واســع وكبيــر ويســتقطب الكــوادر
الكفـ�ؤة والمؤهلـ�ة وهـ�ذا مـ�ا نطمـ�ح لـ�ه.
س /بالنسبة إلى تجهيز القسم والمختبرات الى أين وصلتم في هذا الموضوع؟
د .غالــب الحضرمــي  :تــم االنتهــاء تقريبــا مــن كآفــة المســتلزمات الرئيســية لبــدأ الدراســة حيــث تــم تخصيــص مــكان للقســم إضافــة إلــى اختيــار مبنــى رقــم  3فــي
فلــج هــزاع لمختبــرات قســم الطــب البيطــري وتــم اعتمــاد ميزانيــة بمبلــغ مليــون درهــم لصيانــة وتجهيــز المبنــى بكافــة المســتلزمات الضروريــة حيــث ســيحتوي

المبنــى علــى ســتة مختبــرات رئيســية  .هــي مختبــر الفســلجة ومختبــر الطفيليــات والحشــرات ومختبــر علــم األنســجة ومختبــر األحيــاء الدقيقــة والفيروســات
ومختبــر علــم األدويــة والســموم البيطريــة  ،إضافــة إلــى افتتــاح متحــف التشــريح البيطــري التابــع لقســم الطــب البيطــري الفريــد مــن نوعــه علــى مســتوى المنطقــة
حيــث جهــز بجثــث حيوانــات محنطــة مــن مختلــف االنــواع موضــح عليهــا أماكــن جســم الحيــوان التشــريحية وســيتم افتتاحــه للدارســين والــزوار فــي نفــس الوقــت.
كلمة أخيرة توجهها للطلبة الراغبين في االنضمام للقسم؟
أود أن أقــول أن هــذا القســم يمثــل مســتقبل حقيقــي للطالــب واختيــار لــن ينــدم عليــه حيــث يمثــل رؤيــة دولــة اإلمــارات فــي توفيــر التخصصــات العلميــة الوطنيــة فــي
شـ�تى مجـ�االت الحيـ�اة .

من ذاكرة الجامعة

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرفع علم جامعة اإلمارات إيذاناً منه بافتتاح هذا
الرصح العلمي الوطني يف  10نوفمرب 1977
Omar Al Bahra

