
  
  

"ستواصل جامعة اإلمارات إسهامها اإليجابي في تقدم دولة 

اإلمارات العربية املتحدة من خالل تقديم برامج علمية عالية 

العليا، وتطوير  الجودة في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات

 
ً
القدرات البحثية في الدولة، إلى جانب الشراكة الفاعلة محليا

 لتعزيز إنتاج ونشر املعرفة ودعم التنمية الوطنية"
ً
 ودوليا

 اليومي  الرصدتقرير 
 

 الرؤية

 الرسالة
 

"الريادة واالبتكار في التعليم العالي، البحث العلمي وخدمة املجتمع 

 على املستويين املحلي والدولي."



 
  

رات تسرع الخطى للمستقبل بهندسة الفضاء محمد البيلي : جامعة اإلما  

ويأتي ليجسد رؤية الجامعة الوطنية االستراتيجية « جامعة املستقبل»الشعار الذي تحمله جامعة اإلمارات للعام األكاديمي الحالي، هو 

ة تعزيز التنافسية العاملية للجامع، والتي ترتكز على رؤية قيادتنا الرشيدة املنبثقة من األجندة الوطنية للدولة في 2021-2017للعام 

 .الوطنية األم، لتكون جامعة اإلمارات منصة معرفية وعلمية عاملية

، بعد أن استكملت إعداد هيكلها
ً
 وفي هذا اإلطار تشهد الجامعة عملية إعادة تقييم ومراجعة كافة البرامج األكاديمية التي تطبقها حاليا

 من بداية العام األكاديمي  اإلداري الجديد والذي سيبدأ العمل به
ً
 من إدارة الجامعة إلى توفير قدر 2018-2017وتطبيقه اعتبارا

ً
، سعيا

 مع مفردات الخطة االستراتيجية الجديدة التي ترتكز على ترسيخ مكانة الجامعة الوطنية كجامعة 
ً
أكبر من املرونة والخصوصية تماشيا

 .بحثية متطورة على الصعيدين املحلي والدولي

2017 أ غسطس 19نرُش بتارخي   

 نشروا  63الدكتوراه لـ«: جامعة اإلمارات»
ً
  158طالبا

ً
  بحثا

 

 بدرجة الدكتوراه، نجحوا في نشر  63خرجت كليات جامعة اإلمارات، خالل العام الدراس ي األخير، 
ً
 في نشرات  158طالبا

ً
 عمليا

ً
بحثا

تخصصهم الطاقة املتجددة، والصحة، واملياه، والطرق واملواصالت، عاملية معتمدة خالل دراستهم بجامعة اإلمارات، شملت مجاالت 

وقال الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة: تم استحداث هيكلة جديدة تواكب بها الجامعة املستجدات، .والكيمياء واألحياء، وعلوم املواد

إدارة االتصال واإلعالم، مسؤول عن عالقة الجامعة والتوسع في إدارة علوم االتصال، وإضافة قسم جديد، للعالقات الدولية في 

بالجامعات األجنبية واملؤسسات العاملية التي لنا فيها عضوية، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد املوظفين في اإلدارة حيث سيكون هناك 

 .تركيز على إدارة اإلعالم

 

2017 أ غسطس 20نرُش بتارخي   

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/5c257add-d510-40a8-8d74-f7b9bd348de6
http://www.alittihad.ae/details.php?id=48488&y=2017


 

 اليومي  تقرير الرصد
 2017 أغسطس 18-20 

 طالب من جامعة اإلمارات يطورون كاميرا إلنقاذ الحيوانات

 
يعمل طالب من جامعة اإلمارات العربية املتحدة على تطوير تقنية ثالثية األبعاد وتقنيات أخرى قد صممت ملراقبة الرياضيين 

ويعتبر جهاز "قارئ لغة جسد اإلبل" هو  .لإلنذار املبكر الذي يمكن أن ينقذ حياة اإلبلاملحترفين، من أجل استخدامها في نظام 

من ابتكار فريق من أربعة طالب من جامعة اإلمارات، ويهدف ألن يكون أداة تساعد مربي اإلبل على معرفة ما إذا كانت 

 حيواناتهم تعاني من مشاكل صحية يمكن أن تكون قاتلة.

2017 أ غسطس 18نرُش بتارخي   

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2017/august/3d_camera.shtml
http://www.alittihad.ae/details.php?id=48223&y=2017
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-08-17-1.3028036
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/281d99c7-9197-4841-9dd8-2a801966abf0
https://www.dotemirates.com/ar/details/3801214?from=dot

