
 

الجامعة
نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 

القارئ رصيد النشرة                      العدد 9، نوفمبر 2014

في هذا العدد...

 

مدير الجامعة يتوسط مسيرة طالبية في حب اإلمارات رافقه 
فيها رئيس الوفد الصيني وعدد من اإلداريين واألساتذة..

نواصيها  في  معقود  أصيلة  عربية  خيول 
علم الدولة، تتقدم مسيرة والوالء والعرفان 

للوطن وحكامه..

د. علي النعيمي: 
وقوة  دولتنا  حب  أزلية 
أبجديات  هي  اتحادها 
حكام  سطرها  وطنية 
إماراتنا الغالية، فهنيئًا 
للجميع باليوم الوطني 

..43

) عدد خاص بمناسبة اليوم الوطني 43 (
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إن احتفالنا اليوم يعتبر تجديد عهد، وضعه المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان - مؤسس االتحاد - ومواصلة لتحقيق اإلنجازات 
المستقبل  نحو  ثقة نخطو  فإننا وبكل  الحكيمة،  القيادة  تحت ظل 

متفائلين بما سيحمله لنا من إنجازات تفوق التوقعات بإذن اهلل.
األستاذ الدكتور غالب علي الحضرمي 
نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

لطالما وقفت كلمات الفخر بالوطن قرينة كل إنجاز إماراتي 
ماثل يجسد عزنا بدولتنا الغالية في يوم عرسها الوطني..

سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي
نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية

اسم  تحمل  التي  جامعتنا  في  الوطني  اليوم  بهذا  نعتز 
الدولة، هذه الجامعة العريقة التي تعبر عن جوهر دولتنا 

االتحادية ومسيرتها الغر ّاء..
سعادة فائقة هالل

نائب مدير الجامعة للشؤون المالية واإلدارية )األمين العام(

حين يحل يوم االتحاد في كل عام تحل معه معاني عطرة ومشاهد 
راسخة في ذهن وقلب كل محب لهذه األرض، معاني الجسد الواحد 

والقلب الواحد والمصير المشترك، والتغلب على حب الذات إلى الحب 
األكبر واألكثر قيمة وهو حب الوطن.

د. محمد اليحيائي
 أستاذ مساعد بكلية األغذية والزراعة
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اإلشراف العام: محمد الشامسي 
رئيس التحرير : غالية األحبابي

هيئة التحرير: يوسف النعيمي - ليث السادة - نوال الظاهري - مريم الحساني 
تصوير: أمجد ضرغام - عمر البحرة - شوقي زيد

التصميم: شيماء عبداهلل
www.uaeu.ac.ae\mcd :الموقع اإللكتروني

mcd@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني
الهاتف: 5926 03713

إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

ارتبط  أن  ويبقى  والزال  فخرًا  كان 
)دولة  باسم  األم  الجامعة  أسم 
من  أن  لها  عزًا  وكان  اإلمارات(، 
زايد  الشيخ  مجدها  وبنى  أسسها 
اهلل  )طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
بكل  اإلمارات  جامعة  فكانت   ، ثراه( 
االتحاد  ثمرات  من  ثمرة  فيها  ما 
المبارك الذي خطط له وأسسه اآلباء 

المؤسسون رحمهم اهلل. 
عام  كل  االتحاد  ذكرى  تمر  وحين 
علمائها  وقوافل  الجامعة  تستذكر 
المجد  مسيرة  وطلبتها  وباحثيها 
وسباق  الظروف  لكل  والتحدي 
فحققت  السنوات،  واختزال  الزمن 
هذه الثمرة األكاديمية ما لم تحققه 
طويلة،  سنوات  في  أخرى  جامعات 
بقية  مع  اليوم  تقف  أصبحت  حتى 
ترتيب  ضمن  العالمية  الجامعات 
بنخبة  تزخر  وهي  به،  يفتخر  عالمي 
من  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
العالم، وتحتوي مبنى  مختلف دول 
ضمن  تحتية  ببنية  يتمتع  جامعي 
أرقى المواصفات العالمية، مع وجود 
من  فريدة  ومختبرات  أبحاث  مراكز 
هي  فهكذا  المنطقة،  في  نوعها 
جامعة اإلمارات رفدت وما زالت ترفد 
المجتمع اإلماراتي بنخب من الكوادر 
صياغة  في  تسهم  التي  الوطنية 

مجد وفخر دولة اإلمارات. 
وغيره  العلمي  اإلنجاز  هذا  يكن  لم 
القرار  ذلك  لو  لتحدث  اإلنجازات  من 
ديسمبر  من  الثاني  في  التاريخي 
الصحاري  حول  قرار   ،1971 عام 
الظالل،  وارفة  جنان  إلى  الجرداء 
إلى كل شبر من  البناء  يد  وامتدت 
أرض الوطن، إنها الذكرى 43 لالتحاد، 
بقية  تشارك  واإلعالم  االتصال  وإدارة 
تهنئة  الجامعة  وإدارات  قطاعات 
حكومًة  اإلمارات  دولة  في  الجميع  
الوطنية  المناسبة  بهذه  وشعبًا 

الغالية.

الجامعة

جامعة اإلمارات 
ثمرة االتحاد 

اليانعة ...

mohd.alshamsi@uaeu.ac.ae

مجلس التحرير:
محمد الشامسي

تزيني يا جامعة العراقة 
في عرس وطن األصالة، 
الشموخ  بَعلِم  تزيني 
والعزة، وحصني بالِعلِم 

مجده..

الجامعة

ابتسامة الفرح والحب والسعادة باليوم الوطني الثالث واألربعين 
ترتسم على وجوه موظفي جامعة اإلمارات 

الجامعة

www.uaeu.ac.ae\mcd
mcd@uaeu.ac.ae
mailto:uaeu_news%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:mohd.alshamsi%40uaeu.ac.ae?subject=
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
http://www.youtube.com/user/uaeunews
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حافالت جامعة اإلمارات تلبس ثوب الفرح، مشاركة 
طرقات الدولة مسيرة الحب والوالء، عاكسة صورة 

النمو والرخاء..

أفراد إدارة الخدمات العامة: نحن في خدمة الوطن 
أدامه اهلل لنا، وحفظ قادتنا الكرام...

الجامعة

الجامعة

الجامعة

في لوحة جوية جميلة، حافالت الجامعة تحاكي عمر اتحاد 
دولتنا الغالية 43، مدللة على منجزات الوطن ومسيرة 

ازدهاره..

http://webcast.uaeu.ac.ae/Mediasite7/Play/e7716a988bb641068735fcad967ce82a1d
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عيشي بالدي، عاش اتحاد إماراتنا .. حصنتك باسم اهلل يا وطن..
أهزوجة وطنية صاحبتها مشاعر العز والفخر بإنجازات 

اإلمارات..

الكبير  الجميع،  فرحة  تخللت  الوطن  حب  ترانيم 
البيت  لوحة  في  والمقيم،  المواطن  والصغير، 

متوحد..

وشعار  القادة  بصور  تألألت  اإلمارات  شعب  صدور 
الدولة ورمز االتحاد الخالد..

محفل  كل  في  اإلماراتية  بهويتنا  تغنْينا  لطالما 
ومناسبة، وهكذا هو تراثنا اإلماراتي األصيل يتناغم 

مع صروح النمو والحضارة في دولتنا الغالية..
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سلسلة ورود جميلة، احتضن رحيقها اسم جامعة 
اإلمارات وهي تحتفل باليوم الوطني البهيج..

عذوبة الصوت وجياشة العاطفة المست شغاف 
قلوب طالبات الجامعة، وهن يرددن قوافي شعرية 

ابتهاجًا باليوم الوطني 43..

فلذات األكباد زهور الوطن يشاركون بنسائمهم 
أبجديات حب الوطن فرحًا بيوم االتحاد..

أمهات اإلمارات تزينت أناملهنَّ بإرث اإلمارات، 
فمن ليس له ماض ليس له حاضر، هكذا قال زايد 

)طيب اهلل ثراه(..

أهازيجها  عانقت  إماراتية  بإيقاعات  تراثية  فنون 
جوهر االحتفاالت الوطنية..

الجامعة

الجامعة
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بيومه  ويعتز  يفتحر  أن  اليوم  هذا  في  الشمس  عليه  َتْطُلع  من  لكل  يحق 
ِخر الفرح لحياته، ألن يومنا هذا ُعمٌر، ال يوم بساعاته المعروفة وال بدقائقه  وَيدَّ
المحدودة، فهو يوم المجد سجله التاريخ في أنصع صفحاته، هنيئًا لمن عاش 

وتعايش معنا.
د. حسن المرزوقي
رئيس قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية بكلية القانون

زايد وإخوانه،  العظيمة للمؤسس  الجهود  الوطني لالتحاد، نتذكر فيه  اليوم 
ونبايع فيه قائدنا خليفة بن زايد، ونعاهد أنفسنا بأن نبقى مخلصين أوفياء 

لوطننا اإلمارات ولحكامنا األكارم وللشعب اإلماراتي الوفي األبي.
د. علي خلفان النقبي
أستاذ مشارك بكلية التربية

يعود ديسمبر لينشر رائحة الفرح والبهجة بكل مكان من أماكن إماراتنا الغالية، ونعود نحن 
معه أكثر والًء وتضمانًا وفخرًا بفرحة يوم اتحاد دولتنا الثالث واألربعين، والذي أصبح يومًا إلنجازات 

ونجاحات هذا الوطن المبارك.
عليا علي الصويدر 
مساعد إداري بكلية التربية

كلّما نظرت إلى الوراء في اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أكاد ال 
أصدق التطور الذي ُحقق في سنة واحدة، فال يخلو مجال من المجاالت إال وفيه 
من المنجزات ما يثلج الصدر، وهذا ليس بغريب على دولتنا وقيادتها الرشيدة. 

الدكتور سيف خليفة الشعالي
مدير مركز التعليم المستمر

باليوم  واحتفالنا  وطنه،  مع  دائمة  عشق  حالة  في  يعيش  اإلماراتي  المواطن 
الوطني ما هو إال تعبير بسيط عن حالة العشق هذه.

الدكتورة نجوى الحوسني
مساعد العميد لشؤون الطلبة -كلية التربية

مسيرة االتحاد حب وعطاء، مسيرة عهد ووفاء، مسيرة تقدم وارتقاء، مسيرة أمل وعطاء، مسيرة 
مستقبل مشرق وغد أفضل، ونحن جميعًا أبناء هذا الوطن نفتخر بيوم االتحاد، الذي تحققت فيه 

اآلمال والطموحات.
 الدكتورة حنان المزروعي
أستاذ مساعد بكلية اإلدارة واالقتصاد
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كالٌم!! ما الكالُم في وصفِك!، شعوٌر!!، ذلك ما أقصدُه وما أجمله من شعور ، حب وانتماء 
ومجموعة أحاسيس، فخٌر، صدٌق، ثقٌة ووالء، دولتي مهما كتبت في معاني ما قدمتيه لي، لن 

أنتهي، فحقًا عيشي بالدي...

راشد الظنحاني
كلية اإلدارة واالقتصاد

إن الوالء للوطن والقائد ليس مجرد كالم وشعارات، لكنه مشاركة والتزام من الفرد تجاه هذا 
البلد الغالي بما يحقق مصلحة الوطن ويدفع مسيرة التطور والتقدم فيه، حفظ اهلل اإلمارات!.

غانم الحساني
كلية اإلدارة واالقتصاد

في  ودولتنا  شعبنا  عليه  هو  ما  لبنة  هو  العزيزة،  لدولتنا  والدة  يوم  هو  االتحاد  قيام  يوم 
ليعبروا عن حبهم  اإلمارات،  االتحاد هو فرصة صغيرة لي وإلى بقية شعب  الحاضر، يوم  هذا 

وانتمائهم لهذه الدولة، عاشت اإلمارات، عاش خليفة.

حمدان النقبي
كلية الهندسة

لن أقول كلمات، أو حتى حروف هذه الكلمات، فالعبارات كثيرة، والروايات مثيرة، كلها تسابقت 
ألجلك يا إماراتنا..

أحمد النقبي
كلية القانون

مستقبل زاهر هذا الذي حظينا به، وواثقة أنه يفوق التوقعات وذلك لما تمتلكه قيادتنا الحكيمة 
الوطن،  واستقرار  أمن  يديم  أن  اهلل  وأسأل  مستقبلنا،  ازدهار  تضمن  مستقبلية،  بصيرة  من 

وحفظ اهلل لنا قيادتنا الرشيدة، وأدام علينا اتحادنا..

الطالبة: مريم الظاهري
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

دولتي الحبيبة أبناؤك يسعون دائمًا لرفع اسمك عاليًا في جميع المحافل الوطنية والدولية، 
تعبيرًا عن حبهم وانتمائهم، أدامك اهلل لنا منبع األمان والرخاء والسعادة.

الطالبة: أميرة الوحشي
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

احتفاالت جامعة اإلمارات بمثابة العرس الوطني؛ الذي يحتفي فيه طلبة الجامعة من كل اإلمارات 
بصوت واحد وفرحة واحدة،  تجمع الكل تحت لواء حب الوطن، وأسأل اهلل أن يديم علينا نعمة 

االتحاد وأن يحفظنا جميعًا من كل شر.

الطالبة: عائشة فهد
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

الجامعة

الجامعة

الجامعة
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قصيدة بيرق المجد
للطالبة: فاطمة الكعبي

يا رمز هالدار رفرف في مداراتك
الّنك تمّثل حراٍر دارها القّمة

ويا أغلى الرموز اعتلي وأرقى بهاماتاك 
مادام شعب البلد لك يرمي العّمة

شامخ ولكن شموخك ما هو بذاتك 
أصله من عزوم شعب وقادة االّمة

ألنك علم دارنا بتزيد هقواتك 
ما تعرف إال العال في ذمتي ذّمة

دونك نعْسف الصعاب وفي محاباتك 
نرفعـك دايم بعزم وقوة وهّمة

يا بيرق المجد ما تنحل طياتك
إال ع رووس النوايف فوق ف القّمة

من زود شعبك مايفرح فـ احتفاالتك 
شف كل بيت ف وطنا لونك يعّمه

ومن زود شعبك ما يفرح فـ احتفاالتك 
محال تلقى فترابك شبر ما ضّمه

ومن زود شعبك مايفرح فـ احتفاالتك 
يتوشحك طفل كنه حاضٍن أّمه

الجامعة
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قصيدة يا علم رفرف
للطالب: زايد الميسري

يا علم رفرف بعزك وافتخار
واعتلي فوق السحايب والقمم

والوطن والشعب وشيوخن كبار
من علوووك أطلقو يوم العلم

احتفلنا كلنا وقلنا عمار
يا بالد العز لج نقسم قسم

حرتن تبقين ما بين الديار
ومن يعادينا حشى ال ما سلم

غصب عن خشم الزمن نبقى حرار
نكسر التيمات وحن أصعب رقم

وحبنا للمركز األول قرار
نحصد الناموس بأفعال وهمم

زرع زايد واحنا لي نجني الثمار
زايد اللي بالعصا خط ورسم

قام باألمة وأكرم كل دار
علم الحكام وش معنى الكرم

الجامعة

الجامعة
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قصيدة أحبك يا وطن
للطالب: راشد المطروشي

أحبك يا وطن وأعشق ترابك يا جمل األوطان
وحبك يا وطن يجري.. وسط دمي وشراييني

أحبك وأقسم بربي أنا بك مغرم وولهان
يا حظنن عشت فيه أجمل أنا أيامي مع سنيني

رغم إني وسط حظنك.. أحس الشوق بي نيران
أجل وشلون ال دار البعد ما بينك وبيني

أهيم ف بّرك الساحر .. وشاطي بحرك الفتان
سماك..وأرضك..وجوك..وشمسك لي تدفيني

وإذا قالوا إماراتي يفز القلب والوجدان
وأحس إني ف هالدنيا كبير ومن يساويني

أنا كلي تحت أمرك.. ذخيرة في شكر إنسان
الجامعةفدى لترابك الطاهر .. بدمي وروحي وعيني

الجامعة
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