
 

الجامعة
نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 

                      العدد 5، مايو 2014
القارئ رصيد النشرة

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان   
- نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة - 
الوراثية(  والهندسة  الحيوية  للتقانات  خليفة  )مركز 
في جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الذي يعد األول 
من نوعه في المنطقة، وهو متخصص في التخصيب 
الوراثي للنباتات والرامي لزيادة اإلنتاج الزراعي، وذلك 
بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس األعلى 
حميد  ومعالي    - المتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة 
بن محمد عبيد القطامي - وزير التربية والتعليم - 

ومجموعة من المسؤولين والمهتمين.

لقراءة المزيد...

وزير   - نهيان  آل  مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي  ترأس   
اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
2014/2013م،  الجامعي  للعام  الجامعة  لمجلس  األول  االجتماع   -
بالمبنى الهاللي في الحرم الجامعي، وبحضور كل من معالي حميد 
محمد  نورة  وسعادة   - والتعليم  التربية  وزير   - القطامي  محمد 
ناصر  عبداهلل  وسعادة  الهاجري  محمد  سيف  وسعادة  الكعبي 
المنصوري وسعادة عيسى عبدالفتاح كاظم وسعادة الدكتور محمد 
علي الشرياني، وسعادة الدكتور علي راشد النعيمي - مدير جامعة 
والدكتورة  القانون،  كلية  من  المهيري  بطي  والدكتور   - اإلمارات 
فاطمة الجسمي من كلية الطب والعلوم الصحية، والدكتورة أسمى 
أبوبكر المنهالي من كلية العلوم، والدكتور سلطان أحمد السويدي 

من كلية التربية.
لقراءة المزيد...

يفتتح مركز خليفة 
للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية..

حمدان بن مبارك يطلق مبادرة 
)نعم للتطّوع( لطلبة جامعة 

2اإلمارات <<

وفد طالبي ياباني..
يبحث آفاق التعاون العلمي 

والبحثي مع جامعة 
اإلمارات <<

"جامعة اإلمارات" تفتتح 
أعمال مؤتمر الخليج الثامن 

إلداريي شؤون الطلبة <<

في هذا العدد...

89

السفير البولندي يبحث 
آفاق التعاون العلمي 

والبحثي مع جامعة
 اإلمارات << 
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   منصور بن زايد ،،،

مجلس جامعة اإلمارات 
يعقد اجتماعه األول لهذا العام..         

 

   برئاسة حمدان بن مبارك ،،، 

ترقبو.. <<
جائـــزة النــــوى

قسم  ا
تصــــال الجمـــاهيــري
جــامعـة ا
مــــارات

مقتطفات من 
حفل تخرج 
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رؤيتنا  .. هي  النشرة  القارئ رصيد 
اإلخبارية   النشرة  هذه  إصدار  في 
فكرة  تبلورت  خاللها  ومن 
أساسها  التي  الجامعة"  "رسالة 
لإلدارة،  اإلعالمية  االستراتيجية 
هذه  لترجمة  هام  عنصر  وهي 
بالشكل  وإيصالها  االستراتيجية 
بمستوى  لقراءها،  المطلوب 
خالل  من  الشفافية  من  عاٍل 
الشهرية  واإلنجازات  األخبار  نقل 
والطلبة  والكليات  لإلدارات 
يحدث  ما  على  جميعًا  الطالعهم 
وأحداث.  إنجازات  من  الجامعة  في 
على  الضوء  تسليط  إلى  إضافة 
والتي  الناجحة  الشخصيات  بعض 
تستحق االهتمام اإلعالمي إلنجازها 

في مجاالت معينة. 
واإلعالم  االتصال  إدارة  وتسعى 
بدورها كحلقة  القيام  في  للريادة 
وكافة  الطلبة  بين  داخلية  وصل 
وحلقة  الجامعة  أسرة  أعضاء 
الجامعة،  خارج  للقراء  خارجية 
والوصول لدرجة االمتياز في القيام 
مجتمٍع  ضمن  االتصالي  بالدور 
أكاديمّي تركيزه األول على تخريج 
ومؤهلة.  واعية  متعلمة  أجيال 
بدراسة  نقوم  اإلدارة   في   فإننا 
مستمر  بشكل  أدائنا  وتقييم 
بالمؤسسات  أنفسنا  ومقارنة 
األخرى  األكاديمية  التعليمية 

لتحقيق افضل  النتائج المرجوة . 
إن تحويل المجتمع الجامعي لعالم 
صغير مترابط ومتعاون، هو أيضًا 
الدور الذي تصبو إليه هذه النشرة، 
جامعة  أسرة  لجميع  أيدينا  ونمد 
للمشاركة  ونشجعهم  اإلمارات 
في هذا العمل الجماعي لينتهي 

بنا األمر نحو فريق واحد مترابط.. 

خالل إطالقه مبادرة )نعم للتطّوع( 
لطلبة جامعة اإلمارات.. 

حمدان بن مبارك: بفضل القيادة الرشيدة اإلمارات رائدة 
العمل التطوعي في العالم.. 

أطلق معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث   
للتطّوع(  )نعم  مبادرة   - المتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي، 

بجامعة اإلمارات العربية المتحدة. 
وقال معاليه، إّن تبّني جامعة اإلمارات لهذه المبادرة باعتبارها المؤسسة التعليمية 
الرائدة في مجال العمل التطوعي على مستوى الدولة؛ نابع من ثقافة التطوع التي 
غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهلل ثراه - وهو النهج الذي سارت 
عليه القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس 
لدى  وترسيخها  ومضامينها،  التطوع  لثقافة  دعمه  خالل  من   - اهلل(  )حفظه  الدولة 
الطلبة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس 
بالمشاركات  المجتمع  إلثراء    - اهلل(  )رعاه  دبي   حاكم  الوزراء،  رئيس مجلس  الدولة، 
والمبادرات التطوعية التي تخدم مختلف فئات المجتمع، وبدعم من الفريق أول سمو 
عهد  ولي  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب   - نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أبوظبي - على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري في نفوس أفراد المجتمع، 

وتشجيعهم على مد األيادي البيضاء لكل عمل نبيل. 

لقراءة المزيد...

الجامعة

مجلس التحرير:
محمد الشامسي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

اإلشراف العام: محمد الشامسي 
رئيس التحرير : غالية األحبابي

هيئة التحرير: يوسف النعيمي - ليث السادة - نوال الظاهري
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

لحظة إطالق المبادرة

mohd.alshamsi@uaeu.ac.ae

http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2014-04-20-1.2105421
www.uaeu.ac.ae\mcd
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:crd%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
mailto:uaeu_news%40uaeu.ac.ae?subject=
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        أطلقت منظمة الصحة العالمية على معهد الصحة العامة بكلية الطب والعلوم الصحية  بجامعة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ تسمية )مركز متعاون للصحة المهنية(، على اعتبار أنه واحد من المراكز األربعة لمنظمة الصحة العالمية في 
دولة اإلمارات، وهو في الوقت ذاته الوحيد في هذا المجال في منطقة الشرق األوسط، وبذلك أصبح لجامعة اإلمارات 

مركزان متعاونان مع منظمة الصحة العالمية؛ األول للتغذية والثاني للصحة المهنية.
لقراءة المزيد...

        اعتمدت هيئة االعتماد األكاديمي الدولي لبرامج كليات إدارة األعمال )AACSB(؛ برامج إدارة األعمال والمحاسبة 
والماجستير  البكالوريوس  برامج   على  والذي يشتمل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  واالقتصاد في  اإلدارة  بكلية 
جميعها التي تطرحها  الكلية، وكذلك اعتماد برنامج  ماجستير  المحاسبة المهنية الجديد وبرنامج الدكتوراه في 

إدارة األعمال.

معهد الصحة العامة بجامعة اإلمارات
يحتفل بتسميته مركزًا متعاونًا مع منظمة  الصحة العالمية..

اعتماد جديد لكلية اإلدارة واالقتصاد
بجامعة اإلمارات من هيئة االعتماد األكاديمي الدولي.. 

تجمع  التي  المتميزة  العالقات  إطار  في          
راشد  علي  الدكتور  سعادة  التقى  الطرفين؛ 
العربية  اإلمارات  جامعة  مدير   - النعيمي 
المتحدة - سعادة الدكتور آدم كشيموفسكي 
وذلك   ، الدولة-  في  بولندا  جمهورية  سفير   -
للجامعة،  الهاللي  المبنى  بمكتب سعادته في 
العالقات  تطوير  آليات  الطرفان  بحث  وقد 
الثقافية والعلمية والبحثية بين جامعة اإلمارات 
والجامعات والمؤسسات التعليمية في بولندا.. 

لقراءة المزيد...

السفير البولندي
يبحث آفاق التعاون العلمي والبحثي مع 

جامعة اإلمارات.. 

سعادة مدير الجامعة أثناء اللقاء

http://www.alittihad.ae/details.php?id=31091&y=2014
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/a6f39e8f-eae7-4248-bb1c-7e189d06da8a
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        تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك 
آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس 
- كّرم قسم علم األمراض بكلية الطب والعلوم 
لجائزة  األولى  الخمسة  بالمراكز  الفائزين  الصحية؛ 
الفوتوغرافي  والتصوير  الفني  لإلبداع  اإلمارات 
استثمار  إلى  تهدف  والتي   ،2014 األمراض  لعلم 
األعمال الفنية والتصويرية بعلم األمراض؛ من خالل 
المهم، وتشجيع  الطبي  التخصص  لهذا  الترويج 

طلبة كليات الطب االنخراط فيه لدراسته. 

لقراءة المزيد...

        تفقد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
جناح   - المجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير   -
في  المشارك  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة 
خالل  وذلك  والتوظيف،  للتعليم  العين  معرض 
افتتاح معاليه للمعرض بمركز العين للمؤتمرات، 
واطّلع معالي الوزير على ما يقدمه جناح الجامعة 
وأشاد  وتدريبية،  ووظيفية  تعليمية  فرص  من 
بمشاركة الجامعة في مثل هذا المعرض المهم؛ 
تعليميًا  ثقاًل  تمّثل  اإلمارات  أن جامعة  اعتبار  على 
الكوادر  الستقطاب  مهمًا  ومركزًا  وأكاديميًا 

الوطنية لمختلف الوظائف على مستوى الدولة. 

لقراءة المزيد...

جناح جامعة اإلمارات 
يثري معرض العين للتعليم والتوظيف..

برعاية حمدان بن مبارك: 
جامعة اإلمارات تكّرم الفائزين بجائزة اإلمارات لإلبداع الفني والتصوير الفوتوغرافي لعلم األمراض..  

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7cd81e0f-54e2-4bc2-81e5-99edd5bdbfda
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1290010748462&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout&parent=Collection&parentid=1135099399933
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ممدوح هيكل: الجامعة نواة اإلبداع والتميز..

شخصيات معاصرة لمسيرة جامعة اإلمارات: 
من المهد إلى المجد.. أو من الوالدة إلى الريادة.. )يمكن االختيار(

عاصرا مراحل التأسيس واإلنشاء، وما زاال يقدمان نماذج تحتذى في العمل الوظيفي المتميز، هما من ساهما في وضع 
اللبنات األولى في الخدمات التي تقدمها الجامعة لمختلف شرائح أسرة الجامعة من العاملين واألكاديميين والطلبة، 
هما من المس شغف قلبيهما حب العمل في جامعة اإلمارات، ُمدلِّالِن على عليه باألداء الراقي والتطوير المستمر للقيام 

بكل المسؤوليات والواجبات الوظيفية..
استهال حديثهما لـ )رسالة الجامعة( بالتطرق إلى المراحل األولى التي عايشوا في الجامعة، يقول إبراهيم مختار: عينت 
12 سنة، ثم في شهر  1/1/1978 كموظف بإدارة العالقات العامة والثقافية، هذه الوظيفة التي مكثت فيها  بتاريخ 
مايو عام 1990 انتقلت للعمل في مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع آنذاك، ثم في عام 2002 عملت 
بمكتب نائب مدير الجامعة، إلى أن تم تعييني كرئيس وحدة األنشطة الطالبية )طالب( بإدارة األنشطة الطالبية بقطاع 

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل منذ شهر مايو 2009.
أما المخضرم محمود هيكل فقد عين في الجامعة بتاريخ 7/10/1977 كمصور سينمائي بإدارة المكتبات والعالقات 
الثقافية، ثم تدرج في العمل الوظيفي من مصور إلى مسؤول الوسائل السمعية والبصرية ثم منسق إنتاج فني ثم 
مشرف اإلنتاج الفني ثم منسق الخدمات الفنية ثم المسؤول عن الخدمات التقنية إلى أن وصل منسق إدارة الفعاليات 

والمؤتمرات بإدارة االتصال واإلعالم قبل أن ينضم إلى إدارة تقنية المعلومات مؤخرًا.
ومن حيث ماذا تمثل جامعة اإلمارات لهما؛ قال إبراهيم مختار: تعتبر جامعة اإلمارات هي الجامعة األولى في الدولة، وهي 
الجامعة األم، والعمل في هذه الجامعة الشامخة عمل ممتع ألنني أجد دعمًا ال محدودًا من المسؤولين في سبي الرقي 
المهام والواجبات الوظيفية المناطة بي، كما أن الميزة المهمة أنك تتعامل مع شرائح مختلفة من جنسيات وثقافات 
متعددة تكسبك خبرات حياتية يستفاد منها في العمل، فضاًل عن أن عملي متنوع يساعد على تنمية الذات بشكل 
مستمر، وحقيقًة مما يشعرني بالسعادة بشكل أكبر هو أنني محل للثقة عند قيادات الجامعة بشأن تنظيم الفعاليات 

الرسمية الكبرى في الجامعة مثل حفالت التخريج السنوية.
للمسيرة  التقني  والتحديث  التطوير  في  سباقة  كانت  ما  دائمًا  الجامعة  أن  على  يؤكد  هيكل  ممدوح  أن  حين  في 
المستويات  مختلف  على  الجامعات  مصفوفة  بين  مرموقة  مكانة  الجامعة  تتبوأ  أن  سبيل  في  ذلك  وكل  التعليمية، 
العملية  تطوير  على  بالتركيز  الخماسية  الخطط  سياسية  الجامعة  انتهجت  ما  فدائمًا  والعالمية،  واإلقليمية  المحلية 
التعليمية من خالل تزويد الجامعة بنخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجانب التأكيد على مخرجات التعليم ذات 

الكفاءة العالية المتمثلة في الطلبة، ناهيك عن التطوير والتدريب المتواصل للعاملين من مختلف الكليات واإلدارات.
وختم كل منهما حديثه بضرورة تحلي العاملين في الجامعة بالحرص على رقي الخدمات التي تقدمها من خالل تطوير 
الذات واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الواجبات الوظيفية، متمنيان أن تحظى الجامعة بمراتب عالمية 
في التعليم والبحث العلمي في السنوات القليلة القادمة، مجسدًة أعلى قيم العلم والمعرفة والمهارة واإلبتكار والتميز 

واإلبداع.

إبراهيم مختار: الجامعة الشامخة بقياداتها 
ومخرجاتها..

الجامعة
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        شهدت جامعة اإلمارات العربية المتحدة افتتاح أعمال مؤتمر الخليج 
والتعليم والمشاركة  )القيادة  الطلبة تحت شعار  الثامن إلداريي شؤون 
المؤتمر  هذا  تناول  حيث  العالي(،  التعليم  في  الطلبة  شؤون  لتطوير 
رواد  فيها  تحاور  رئيسية؛  5 جلسات  ورقة عمل موزعة على   52 الدولي 
وبحضور  والعالمية،  والعربية  المحلية  الجامعات  في  الطلبة  شؤون 

مجموعة كبيرة من إداريي وأكاديميي وطلبة الجامعة.
لقراءة المزيد...

        بتوجيهات ومتابعة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة - نظمت 
العالي والبحث العلمي ندوة علمية تحت  التعليم  البحث العلمي في وزارة  إدارة 
8 جامعات إماراتية  الباحثين من  شعار )مستقبل بال حدود(، ضمت مجموعة من 
رياض  الدكتور  األستاذ  اإلمارات  جامعة  من  ترأسها  والتي  أسترالية،  جامعات  و5 

المهيدب - نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
لقراءة المزيد...

انسجامًا مع توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان   
اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  - وزير 
العربية المتحدة - كّرمت إدارة تقنية المعلومات بجامعة اإلمارات العربية 
المتحدة الطلبة الفائزين في مسابقة )كن دائمًا على اتصال(، والتي تهدف 
إلى تعزيز الدور الطالبي في مبادرات وابتكارات التطبيقات الذكية التي 
توّفر السرعة والسهولة على المستخدمين من خالل تقديم معلومات 
وخدمات تدعم االقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي بصورة إيجابية 

ومثالية على مستوى الدولة.
لقراءة المزيد...

"جامعة اإلمارات"
تفتتح أعمال مؤتمر الخليج الثامن إلداريي شؤون الطلبة.. 

باحثو جامعة اإلمارات:
يلتقون أقرانهم من الجامعات األسترالية..

ضمن مبادرات تطبيقات الحكومة الذكية:
جامعة اإلمارات تكّرم الطلبة الفائزين في مسابقة "كن دائمًا على اتصال"..

نظمت كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع القيادة   
والتوجيه  الجنائية  األدلة  حول  عمل  ورش  دبي؛  ومحاكم  أبوظبي  لشرطة  العامة 
األسري، ضمن برنامج التدريب العملي الخارجي لطلبة الكلية المتوقع تخرجهم، أو 
النظرية،  حيث قّدمت هذه الورش في مبنى كلية  الذين أنهوا متطلبات الكلية 
المعلومات بالحرم الجامعي، بواسطة فريق عمل مكّون من ضباط متخّصصين من 

إدارة األدلة الجنائية بشرطة أبوظبي وموجه أسري من محاكم دبي.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات..
تنظم ورش عمل في األدلة الجنائية والتوجيه األسري لطلبتها..

دكتور البيلي يلقي كلمة المؤتمر

http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2014-04-03-1.2094205
http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2014-04-27-1.2110267
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/426f5960-fee8-4105-8ebf-72db597dcea2
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        عّززت حديقة الحيوانات بالعين عالقتها مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة من خالل اإلعالن عن 
بدء دورة تمهيدية قصيرة للحفاظ على البيئة في حديقة الحيوان، ومنح بعثة للحفاظ على الطبيعة 

في حديقة الحيوانات بالعين لطالب ماجستير علوم من كلية العلوم في الجامعة.
لقراءة المزيد...

        زار جامعة اإلمارات العربية المتحدة وفد طالبي من مدرسة )فوجي 
نادي  بين  المشترك  التعاون  سلسلة  ضمن  اليابانية،  أوكا(  ميجا 
والتسجيل  الطلبة  شؤون  لقطاع  التابع  الطالبي؛  الياباني  )ساكورا( 

في الجامعة..

لقراءة المزيد...

        نظم قسم الفلسفة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
فلسفية  بحثية  نقاشية  حلقة  المتحدة؛  العربية  اإلمارات  بجامعة 
عن فيلم )فكر! ماذا عن األحالم( قدمها األستاذ المشارك ثورستن 
بوتز-بورنستاين، من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة 
الكويت، حيث تناول الرؤى واألقوال الفلسفية عن حقيقة األحالم 

وتمّثالتها في حياة الفرد والمجتمع. 

حديقة الحيوانات بالعين 
تعزز جهود الحفاظ على الطبيعة مع جامعة اإلمارات.. 

وفد طالبي ياباني..
يبحث آفاق التعاون العلمي والبحثي مع جامعة اإلمارات.. 

مناقشة فلسفية
حول فيلم )فكر! ماذا عن األحالم؟(

        ضمن فعاليات االحتفال بيوم التراث العالمي؛ نظمت شعبة النشاط الثقافي والتراثي بإدارة األنشطة الطالبية )طالبات( 
فعالية ملتقى بالدنا حلوة، بحضور السيدة خديجة النقبي - مدير عمادة شؤون الطلبة - والسيدة جميلة العامري - مدير 
إدارة األنشطة الطالبية، ومجموعة من أعضاء الهيئة اإلدارية واألكاديمية في الجامعة، وجمع كبير من الطلبة، وذلك في 

مسرح قسم الطالبات بمبنى كلية تقنية المعلومات في الجامعة.
لقراءة المزيد...

طالبات جامعة اإلمارات
يحتفلن بيوم التراث العالمي بفعالية بالدنا حلوة.. 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/26a1418d-ed88-4c41-b9e4-1c5cd2382e40
http://www.alfajr-news.net/node/46024





        تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس األعلى لجامعة 
اإلمارات العربية المتحدة - كّرم قسم علم األمراض بكلية الطب والعلوم الصحية؛ الفائزين بالمراكز الخمسة األولى لجائزة 
اإلمارات لإلبداع الفني والتصوير الفوتوغرافي لعلم األمراض 2014، والتي تهدف إلى استثمار األعمال الفنية والتصويرية بعلم 

األمراض؛ من خالل الترويج لهذا التخصص الطبي المهم، وتشجيع طلبة كليات الطب االنخراط فيه لدراسته. 
لقراءة المزيد...

        نظم مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة اإلمارات العربية المتحدة؛ ورشة عمل موسعة بعنوان: )وظيفة، أم حياة 
المحدودة  الغاز  لصناعات  أبوظبي  بشركة  استمرارية(  أول  )اختصاصي  الجابري  علي  المحاضر  قدمها  تختار(،  أنت   .. مهنية 
)جاسكو(، وتأتي هذه الورشة ضمن حملة مبادرة  )أبشر(  التي تهدف إلى  تعزيز ونشر ثقافة الوعي بالقطاع الخاص لدى 

طلبة جامعة اإلمارات.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات.. 
جامعة اإلمارات تنظم ملتقى اللغات السابع لتطوير طرق تدريس اللغتين العربية واإلنجليزية.. 

بالتعاون مع مبادرة )أبشر(
جامعة اإلمارات تنظم ورشة عمل للتعريف بمزايا القطاع الخاص.. 

األخيــرة

الجامعة

اإلسهام اإليجابي في تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل إعداد خريجين قادرين على 
العالمية وحلول  تحمل المسؤولية وقيادة المستقبل وتوفير خدمات تعليمية ترقى للمعايير 
الثروة  لتعزيز  المعنية  الجهات  مع  فاعلة  وبشراكة  للدولة  االستراتيجية  المجاالت  في  بحثية 

المعرفية في المجتمع.

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/1bf06f9b-65e4-4e7c-ae50-2004f6e387e3
http://www.alittihad.ae/details.php?id=38000&y=2014




