
  
  

"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."



 
  

 "البيت متوحد" تطلق مركز االبتكار مع جامعة اإلمارات و"أبوظبي للتعليم"

عت جمعية 
ّ
مركز »؛ إلنشاء «جوجل»، أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة اإلمارات، ومجلس أبوظبي للتعليم، و«البيت متوحد»وق

وقع االتفاقية من جانب مجلس أبوظبي .أشهر محرك للبحث على شبكة اإلنترنت« جوجل»في مدينة العين، بدعم من « االبتكار

سيف علي القبيس ي رئيس مجلس « البيت متوحد»للتعليم الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام املجلس، ومن جانب جمعية 

إدارة الجمعية، ومن جانب جامعة اإلمارات الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، كما حضر مراسم التوقيع محمد عبدهللا 

ائب رئيس الجمعية، وعلي غانم الرميثي عضو مجلس اإلدارة، وعبد هللا النيادي رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية إلى الجنيبي ن

 .جانب عدد من املسؤولين
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 لـ  60جامعة اإلمارات: التبرع بـ 
ً
 «الهالل األحمر»رأسا

 

 

 

 من الضأن واملاعز من اإلنتاج الحيواني ملزارع الكلية في منطقة  60تبرعت كلية األغذية والزراعة بجامعة اإلمارات بعدد 
ً
رأسا

مت عملية تسليم رؤوس الغنم واملاعز أمس بمقر املبنى اإلداري ت .الفوعة لصالح هيئة الهالل األحمر اإلماراتية فرع العين

للجامعة، بحضور مديرها الدكتور محمد البيلي، وأحمد الحالمي مدير مكتب التبرعات بهيئة الهالل األحمر فرع العين، والدكتور 

ذية والزراعة، والدكتورة عائشة غالب الحضرمي نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، والدكتور بهانو شودري عميد كلية األغ

 .الظاهري وكيل الكلية
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 اليومي  تقرير الرصد
 

 ”دبلوم القيادة في األعمال اإلنسانية والتنموية“و جامعة االمارات تطلقان ” الخارجية ”

بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ” دبلوم القيادة في األعمال اإلنسانية والتنموية“أطلق أمس 

الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل  2017وجامعة االمارات ضمن مبادرات عام الخير 

حمد بن راشد آل مكتوم نائب وفي سياق توجيهات صاحب السمو الشيخ م” حفظه هللا” نهيان رئيس الدولة

 2017بشأن اعتماد االستراتيجية الوطنية لعام الخير ” رعاه هللا” رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

والتي تم تكيلف معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي باإلشراف على مسار 

 .ضمن مسارات االستراتيجية الوطنية لعام الخير” الدور التنموي للمؤسسات اإلنسانية“
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