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تحـــت شـــعار” اإلمـــارات تبتكـــر 2021 ” بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة اإلمارات العربيـــة المتحـــدة، انطلقـــت فعاليـات الدورة 
السادسة لبرنامج فعاليات االمارات تبتكر 2021 ، تنفيذًا لتوجيهات صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس 
الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دبـي “رعـاه اللــه. ” وتزامنــاً  لرؤيــة جعــل دولــة اإلمــارات الدولــة األكثــر ابتــكاراً  واســتعداداً  
للمســتقبل علــى مستـــوى العالــم، تقدمــت جامعــةً  اإلمـارات العربيـة المتحـدة بمجموعـة واسـعة وحزمـة كبيـرة مـن الفعاليـات 
والمحاضـــرات والمؤتمـــرات والـــورش التعليميـــة تزامنـــا مـــع شـــهر االمـــارات لالبتـــكار باعتبـــاره حـــدث وطنـــي مهـــم تحتفـــي بـه دولـة 

اإلمـارات العربيـة المتحـدة بهـدف نشـر المعرفـة وتعزيـز ثقافـة االبتـكار كأسـاس لتحقيـق التنميـة المسـتدامة وجـودة الحيـاة.  

وإن جامعــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة – جامعــــة المســــتقبل- “الجامعــة الوطنيــة األم” التــي أسســها المغفــور لــه بــإذن اللــه 
تعالـى صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان )طيـب اللـه ثـراه( والتـي تحـرص علـى إعـداد جيـل مـن المبتكريـن يسـهمون 
فـي تحقيـق النمـو واالزدهـار لإلنسـان ودعـم مكانـة الدولـة فـي اإلبـداع والتميـز، شـهدت تنظيـم مـا يفـوق المئـة نشـاط وفعالية 
نفذتهـا مختلـف الكليـات العلميـة والمراكـز البحثيـة واإلدارات بالجامعـة وشـركائها خالل شـهر فبرايـر. وتنوعـت مواضيـع وعناويـن 
فعاليـــات برنامــج اإلمـــارات تبتكــر لتتنـــاول الفضـــاء والطاقــة والصحـــة والتغذيـــة والزراعـــة والهندســـة والبيئـــة، وأمـــن المعلومـــات، 
والروبوتـــات والطائـــرات بـــدون طيـــار والـــذكاء االصطناعـــي وغيرهـــا مـــن المجـــاالت بهـــدف تعزيـــز توجهـــات الحكومـــة وفـــق خطتهـــا 

االســـتراتيجية للتحـــول إلـــى االقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـة والمبنـــي علـى االبتكار لمختلف القطاعـــات الحيويـة الهامـة.
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خلق الثروات المستدامة لألجيال القادمة 
سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية 
واالبتكار وسياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
هو نقطة تحويل رئيسية في مسيرتنا التنموية



باإلبداع واألفكار 
نستطيع بناء الدول والمؤسسات
والمستقبل سيكون ألصحاب األفكار
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إن انطــالق فعاليــات جامعــة اإلمــارات لالبتــكار تزامنــًا مــع المناســبة الوطنيــة “االمــارات تبتكــر 2021“ 
تســهم فــي تعزيــز نشــر المعرفــة وتكريــس ثقافــة االبتــكار كأســاس لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
وجــودة الحيــاة. كمــا إن االهتمــام الرســمي الــذي يحظــى بــه االبتــكار فــي كثقافــة دائمــة فــي 
المســتقبل  استشــراف  نحــو  الرشــيدة  القيــادة  رؤيــة  يعكــس  بالدولــة  التعليميــة  المؤسســات 
واالســتعداد للخمســين عــام القادمــة.

إن جامعــة اإلمــارات– جامعــة المســتقبل-  تحــرص علــى إعــداد جيــل مــن المبتكريــن يســهمون 
فــي تحقيــق النمــو واالزدهــار لإلنســان ودعــم مكانــة الدولــة فــي اإلبــداع والتميــز وتســخير 
كافــة اإلمكانــات وتقديــم الدعــم إلطــالق وتنفيــذ المشــاريع االبتكاريــة ... وبالرغــم مــن الظــروف 
االســتثنائية التــي يمــر بهــا العالــم جــراء جائحــة كوفيــد 19 إال أننــا فــي جامعــة اإلمــارات ســنطلق 
حزمــة كبيــرة مــن ابتــكارات متعــددة ومتميــزة للباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الجامعــة 
فــي شــهر االبتــكار 2021 مــع الحــرص وااللتــزام باإلجــراءات واالحتــرازات المتبعــة.

لقــد خصصنــا فعاليــات مبتكــرة ومحــددة تتنــوع عبــر أنشــطة مختلفــة وعــرض ابتــكارات ومســتجدات 
البحــث العلمــي وحلقــات عمــل ومؤتمــرات علميــة تعنــى باالبتــكار والتميــز العلمــي مؤكديــن على 
دور الجامعــة الريــادي فــي تهيئــة بيئــة مناســبة لطلبتهــا للتوصــل إلــى مشــروعات وابتــكارات 
خالقــة.

أشكر القائمين على تنظيم فعاليات االبتكار متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

معالي / زكي أنور نسيبة 
المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة 
الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة
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أ.د. غالب الحضرمي البريكي 
مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة باإلنابة

ال شــك أن شــهر االبتــكار  بــات يشــكل محطــة ســنوية ومنصــة رئيســية إلطــالق األفــكار االبداعيــة من 
النتاجــات العلميــة والتطبيقــات العمليــة لمخرجات العمليــة التعليمية والمســاقات األكاديمية.
 
ونحــن فــي جامعــة اإلمــارات  “ جامعــة المســتقبل” المؤسســة التعليميــة الوطنيــة الرائــدة، نعمــل 
علــى  ترجمــة توجهــات قيادتنــا الرشــيدة وتجســيد الرؤيــة بــأن يكــون اإلبــداع واالبتــكار رائدنــا فــي 
كافــة المجــاالت، ال ســيما فــي مؤسســات التعليــم التــي تعتبــر الحاضــن الرئيــس لالبتــكار، مــن خــالل 
مــا يقــوم بــه الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن مشــاريع علميــة ابتكارية،التــي  تأتــي اســتجابة 
طبيعيــة لتطويــر مخرجاتنــا التعليميــة بشــكل عــام واالرتقــاء بالعمليــة األكاديميــة ،وكذلــك تلبيــة 
لحاجــات ســوق العمــل مــن األفــكار والمشــاريع التــي تواكــب ركــب التطــور مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع 
التنميــة فــي كافــة المجــاالت فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة، واســتعدادًا للخمســين عامــًا القادمــة.

 
 ومــن هــذا لمنطلــق حرصــت الجامعــة علــى تشــجيع الطــالب والباحثيــن علــى تقديــم أفكارهــم 
ومشــاريعهم وجعــل االبتــكار مفهومــًا ومنهــاج عمــل وطنــي بامتيــاز ،ووســيلة مــن وســائل 
االســتدامة لالســتثمار األمثــل لإلمكانــات والقــدرات المتاحــة، ال ســيما وأن فعاليــات “اإلمــارات تبتكــر 
ــة باليوبيــل الذهبــي.  2021” تحمــل هــذا العــام قيمــة مميــزة بتزامنهــا مــع احتفــاالت الدول
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يصنــع  واقعــًا  األحــالم  مــن  وتخلــق  ممكنــًا،  المســتحيل  مــن  تجعــل  وابتــكارات  طموحــة  برؤيــة 
المســتقبل، وتماشــيًا مــع توجيهــات الحكومــة الرشــيدة بأهميــة االبتــكار وجعلــه ثقافــة ومنهجــًا.

حرصــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كل عــام علــى أن تخلــق أجــواًء مــن االبتــكار والتميــز 
بالتزامــن مــع شــهر اإلمــارات لالبتــكار، والــذي يأتــي هــذا العــام احتفــاالً باليوبيــل الذهبــي لدولــة ال 
تعــرف المســتحيل، فهــا هــي فــي بدايــة شــهر فبرايــر تطلــق “ مســبار األمــل” الــذي يدفعنــا 
جميعًا للعطاء والعمل بروح وعزيمة لنواجه التحديات ونكسب الرهان.

فهنــا نحتفــي باالبتــكار والمبتكريــن لنشــارك جميعــًا يــدًا بيــد لنعبــر بوابــة المســتقبل متســلحين 
بالعلــم والمعرفــة، ونشــارك فــي رفعــة ونهضــة دولــة اإلمــارات.

فريق دعم االبتكار

افتتاح فعاليات االبتكار 2021



رؤية ورسالة وأهداف 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الرؤية

وخدمــة  العلمــي  البحــث  العالــي،  التعليــم  فــي  واالبتــكار  “الريــادة 
والدولــي.” المحلــي  المســتويين  علــى  المجتمــع 

الرسالة 

دولــة  تقــدم  فــي  اإليجابــي  إســهامها  اإلمــارات  جامعــة  “ســتواصل 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل تقديــم برامج علمية عاليــة الجودة 
فــي مرحلتــي الدراســات الجامعيــة والدراســات العليــا، وتطويــر القــدرات 
البحثيــة فــي الدولــة، إلــى جانــب الشــراكة الفاعلــة محليــًا ودوليــًا لتعزيــز 
إنتــاج ونشــر المعرفــة ودعــم التنميــة الوطنيــة.”

األهداف

إعــداد طلبــة ليكونــوا متميزيــن فــي مجــاالت تخصصهــم، قيادييــن 	 
ومنتجيــن فــي مجتمعاتهــم. 

ذات 	  المجــاالت  فــي  واالبتــكار  العلمــي  البحــث  قــدرات  تطويــر   
والدوليــة. الوطنيــة  األهميــة 

توســيع نطــاق االعتمــاد الدولــي للجامعــة ولبرامجهــا األكاديميــة 	 
وتعزيــز ســمعتها دوليــًا.

تعزيــز دور الجامعــة فــي إنتــاج ونقــل المعــارف والمهــارات لخدمــة 	 
المجتمع.

الجــودة 	  معاييــر  وفــق  اإلداريــة  الخدمــات  كافــة  تقديــم  ضمــان 
والشــفافية. والكفــاءة 

ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي.	 
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الئحة المشاركين 
في برنامج االمارات تبتكر

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 	Qualtrics أساسيات البحث االستقصائي مع
ورشة عمل مراجعة كتب جغرافية االبتكار 	 
تقييم التفاعل البشري وسلوك اإلنفاق 	 

أثناء جائحة  فيروس كورونا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

رسم الحياة الصامته 	 
االبتكار والترجمة في عصر التكنولوجيا	 
الجغرافيا الزراعية الحيوية: وجهات نظر 	 

تنموية حول تبني المحاصيل المعدلة وراثًيا
تحليل الصور الرقمية	 
ترابط الفنون	 
مهارات البحث العلمي	 

السينما العالمية متعددة اللغات	 
ابتكار رسم الخرائط	 
نظرية الّصوامت والصوائت في العربّية: 	 

رؤية في مشكلة اضطرابات الّنطق
الذكاء االصطناعي في الصحافة	 
كيف سيؤثر الذكاء االصطناعي على مجال 	 

الترجمة؟
متابعة تغييرات سطح االرض من جراء 	 

استخدام المياه الجوفية
الندوة المشتركة السادسة لدولة 	 

اإلمارات العربية المتحدة حول الروبوتات 
االجتماعية

كلية تقنية المعلومات

كلية العلوم

كيفية تصميم ألعاب ضخمة متعددة 	 
الالعبين عبر اإلنترنت

تعلم اآللة	 

اقمار رصد األرض )EOS( لتقدير الكربون 	 
المحبوس في نخيل التمر )طن / هكتار(

تطوير نموذج أولي جديد لمقياس 	 
المقاومة )الحصول على البيانات لنمذجة 

البيانات(
مغامرات في التجميع الذاتي: من 	 

الجزيئات إلى المواد - البروفيسور جوناثان 
سيسالر

الكثير من الغرف في القمة - البروفيسور 	 
ستيفان ووتكي

الندوة المشتركة السادسة لدولة 	 
اإلمارات العربية المتحدة حول الروبوتات 

االجتماعية
الذكاء االصطناعي - بلوكشين والحوسبة 	 

السحابية للمدن الذكية

تجارب الكيمياء المحاكاة	 
مراقبة المحيط الحيوي باالستشعار عن 	 

بعد
مهمة اإلمارات الستكشاف المريخ د. 	 

روالند يونغ
عروض طلبة الدكتوراه و الماجستير 	 
تصادم سحب لينتج عنه نجوم عالية الكتلة 	 

في مجرة قريبة
العناصر الرئيسية الستكشاف الفضاء	 
االبتكار الرياضي	 
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كلية الطب والعلوم الصحية

العرض االفتراضي ليوم االمراض الوراثية 	 
النادرة
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كلية الهندسة

كلية التربية

المؤتمر الدولي السادس لتوليد الطاقة 	 
المتجددة وتطبيقاتها

االبتكار واألفكار المبتكرة	 
اشراك المرأة اإلماراتية في تقييم  	 

تصميمات  مساكن المواطنين: دراسة 
مقارنة للتقنيات التقليدية والمتقدمة

نظام مبتكر لمراقبة الجودة الصناعية 	 
للتكنولوجيا المتقدمة

الشعب المرجانية لحماية الواجهة البحرية 	 
من الفيضانات البحرية: دفاع مستدام 

االبتكار في التعليم استعدادا للخمسين 	 
عاما

األزمات وطاقة اإلبداع واالبتكار	 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
نظام مبتكر لمراقبة الجودة الصناعية 	 

للتكنولوجيا المتقدمة
 	RHINO النمذجة في ورشة عمل
الزراعة العمودية في المجمعات السكنية 	 

للمواطنين: نهج إسكان مستدام مبتكر 
في اإلمارات العربية المتحدة

الرسم ضمن ورشة عمل العمارة	 

جائزة الطالب المبتكر	 

كلية األغذية والزراعة

كلية القانون

االبتكارات المستدامة في صناعة األغذية 	 
في دولة االمارات العربية المتحدة: 

سوابقها وعواقبها
هل يمكن للحديقة المنزلية أن تكون المالذ 	 

اآلمن في زمن الجائحات؟
اآلفاق المستقبلية في تربية الماشية	 
فرص المرأة في المجال الزراعي بدولة 	 

اإلمارات العربية المتحدة
االبتكار في الزراعة	 
مكان نظام إنتاج األغذية عالي التقنية في 	 

مستقبل األمن الغذائي لدولة اإلمارات
هل رعاية الحيوان على حساب رفاه 	 

االنسان؟

كيفية توليد وانتقاء األفكار	 
المهارات الناعمة واإلبداع في حل 	 

المشكالت 
المرأة في الطليعة في ريادة األعمال - 	 

الحلقة 1
المرأة في الطليعة في ريادة األعمال - 	 

الحلقة 2
حلقة شباب جامعة اإلمارات العربية 	 

المتحدة  1
مفاتيح التحكم في الذات إلدارة االبتكار	 
مصادر االبتكار	 
تحويل اإلمارات العربية المتحدة إلى مركز 	 

I - عالمي للخدمات اللوجستية
تحويل اإلمارات العربية المتحدة إلى مركز 	 

II - عالمي للخدمات اللوجستية
حلقة شباب جامعة اإلمارات العربية 	 

المتحدة 2

دور قانون الملكية الفكرية في حل 	 
النزاعات

مختبر التشريعات في دولة االمارات 	 
العربية المتحدة

متعة التعلم؛ طريق التميز	 
بطاقة المشاريع والمبادرات	 

بروتينات LEA2 من نخيل التمر وتحمل 	 
اإلجهاد: بروتينات متعددة االستخدامات 

لآلليات المعقدة
فكرة نموذج  بستان في كل حي 	 
النباتات المحلية فى دولة تشيلي والغنية 	 

بالمركبات المعززة للصحة
مفاهيم مبتكرة لإلدارة المتكاملة للمياه 	 

والمغذيات في أنظمة اإلنتاج النباتي في 
أبوظبي

تطبيقات االبتكار والتكنولوجيا لألغذية 	 
والزراعة

نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات 	 
االستشعار عن بعد في الزراعة

ممارسات القيادة في االبتكار	 
الذكاء في األعمال	 
قواعد البيانات وإدارة المعلومات	 
االبتكار في اإلدارة االستراتيجية - الحلقة 1	 
االبتكار في اإلدارة االستراتيجية - الحلقة 2	 
حلقة شباب جامعة اإلمارات العربية 	 

المتحدة 3
االبتكار ما بعد COVID-19 - الحلقة 1	 
االبتكار من خالل تحليالت التسويق	 
التفكير اإلبداعي في التسويق 1	 
 	II التفكير اإلبداعي في التسويق
االبتكار ما بعد كوفيد 19- - الحلقة 2	 
توليد األفكار اإلبداعية	 
االبتكار في اإلدارة االستراتيجية - الحلقة 3	 
االبتكار في اإلدارة االستراتيجية - الحلقة 4	 
حلقة شباب جامعة اإلمارات العربية 	 

المتحدة 4

اإلبداع في البحث القانوني	 
حلقة نقاشية عن الروبوت المحامي	 
معرض ابتكارات طالبية	 
التقاضي عن بعد	 
االبتكار في تدريس وتقييم  المساقات 	 

القانونية

كلية االدارة واالقتصاد
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فريق دعم االبتكار

المركز الوطني للمياه والطاقة

منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار

افتتاح برنامج االمارات تبتكر 2021	 

الطاقة المتجددة واستدامة المياه	 

 	I الطباعة ثالثية االبعاد
 	II الطباعة ثالثية االبعاد
دورة انتاج دروع الوجه	 
 	I تقنية القطع بالليزر
 	II تقنية القطع بالليزر
حفل توقيع و جلسة االعداد لبرنامج دعم 	 

المستأجرين مع الشركات الناشئة المختارة
 	I - مصنع األدوات

حفل تكريم جائزة الرئيس االعلى لالبتكار - 	 
الدورة السادسة 2021/2020

 	II - مصنع األدوات
 	I تطوير التطبيقات
 	II تطوير التطبيقات
تكنلوجيا استخدام المصاعد من غير لمس	 
التدريب االفتراضي على الضيافة من 	 

Typsy
الندوة المشتركة السادسة لدولة 	 

اإلمارات العربية المتحدة حول الروبوتات 
االجتماعية

مركز التعليم المستمر

المكتبة الرئيسية

تمويل المشاريع	 
استكشاف فرص السوق	 

هاكثون بوابة المكتبات الرقمية	 

قيادة االعمال الريادية	 
االبداع واالبتكار 	 

مكتب النائب المشارك للبحث العلمي

حفل تكريم الحاصلين على براءات االختراع 	 
لعام 2020      
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الفعاليات الرئيسية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

ســيتضمن برنامــج اإلمــارات تبتكــر العديــد مــن الفعاليــات 
المبتكــرة والمتنوعــة لمختلــف األنشــطة مــن المحاضــرات 
ومســتجدات  والجوائــز  االبتــكارات  وعــروض  والــورش 
والنــدوات  العلميــة  والمناقشــات  العلمــي  البحــث 
تعنــى  علميــة  ومؤتمــرات  الذهنــي  العصــف  وجلســات 
الجامعــة  علــى دور  العلمــي مؤكــدًا  والتميــز  باالبتــكار 
وباحثيهــا  لطلبتهــا  المناســبة  البيئــة  تهيئــة  فــي 
مشــروعات  وتطويــر  المعرفــة  لنقــل  وموظفيهــا 
كالً  الرئيســية  الفعاليــات  وســتتضمن  خالقــة.  وابتــكارات 

مــن:
 

الطاقــة 	  لتوليــد  الســادس  الدولــي  المؤتمــر 
وتطبيقاتهــا المتجــددة 

افتتاح برنامج االمارات تبتكر 2021	 
 	 - لالبتــكار  األعلــى  الرئيــس  جائــزة  تكريــم  حفــل 

2021/2020 السادســة  الــدورة 

 المؤتمر الدولي السادس لتوليد
الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

2-4 فبراير 2021

 افتتاح برنامج االمارات
تبتكر 2021

 حفل تكريم جائزة الرئيس 
 االعلى لالبتكار - الدورة
السادسة 2021/2020

21 فبراير 2021

21 فبراير 2021

21 فبراير 2021

جـائــزة الـرئـيـس األعــلــى لـإلبــتــكـار
2019/2020
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تابع

الفعاليات الرئيسية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

وأيضًا ستتضمن الفعاليات الرئيسية كالً من:
 

تطبيقات االبتكار والتكنولوجيا لألغذية والزراعة	 
اإلمــارات 	  لدولــة  السادســة  المشــتركة  النــدوة 

االجتماعيــة الروبوتــات  حــول  المتحــدة  العربيــة 
الوراثيــة 	  االمــراض  ليــوم  االفتراضــي  العــرض 

النــادرة 

 تطبيقات االبتكار والتكنولوجيا
لألغذية والزراعة

 الندوة المشتركة السادسة
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة
حول الروبوتات االجتماعية

 العرض االفتراضي ليوم
 االمراض الوراثية النادرة

24 فبراير 2021

23 فبراير 2021

28 فبراير 2021



 الئحة فعاليات
برنامج اإلمارات تبتكر
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تمويل المشاريع

قيادة االعمال الريادية

استكشاف فرص السوق

االبداع واالبتكار 

انجليزي
برنامج محاضرات 

االثنين 1 فبراير 2021
األحد 21 فبراير 2021

متاح بعد التسجيل 

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
برنامج محاضرات 

االثنين 1 فبراير 2021
األحد 21 فبراير 2021

متاح بعد التسجيل 

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
برنامج محاضرات 

االثنين 1 فبراير 2021
األحد 21 فبراير 2021

متاح بعد التسجيل 

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
برنامج محاضرات 

االثنين 1 فبراير 2021
األحد 21 فبراير 2021

متاح بعد التسجيل 

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

1

3

2

4

المؤتمر الدولي السادس 
لتوليد الطاقة المتجددة 

وتطبيقاتها

المهارات الناعمة واإلبداع 
في حل المشكالت 

كيفية توليد وانتقاء األفكار

المرأة في الطليعة في 
ريادة األعمال - الحلقة 1

انجليزي
مؤتمر 

الثالثاء 2 فبراير 2021
الخميس 4 فبراير 2021

AM 08:30
PM 7:00

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل

األربعاء 10 فبراير 2021

PM 12:30
PM 2:00

اونالين

المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل

األحد 7 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:30

اونالين

المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل

األحد 14 فبراير 2021

PM 3:30
PM 6:30

اونالين

المجتمع العام

5

7

6

8

تم انجاز الفعالية

تم انجاز الفعالية

تم انجاز الفعالية

تم انجاز الفعالية
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https://icsbglobal.org/certificate/uaeu-entrepreneurial-finance-certificate/
https://icsbglobal.org/certificate/uaeu-social-entrepreneurship-certificate/
https://icsbglobal.org/certificate/uaeu-nmo-certificate/
https://icsbglobal.org/certificate/uaeu-creativity-and-innovation-certificate/
https://conferences.uaeu.ac.ae/icrega21/en/
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
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المرأة في الطليعة في 
ريادة األعمال - الحلقة 2

 حفل تكريم جائزة الرئيس 
االعلى لالبتكار - الدورة 

السادسة 2021/2020

افتتاح برنامج االمارات 
تبتكر 2021

انجليزي
ورشة عمل

االثنين 15 فبراير 2021

PM 3:30
PM 6:30

اونالين

المجتمع العام

انجليزي
حفل 

األحد 21 فبراير 2021

AM 9:00
AM 10:00

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
حفل 

األحد 21 فبراير 2021

AM 9:00
AM 10:00

اونالين

أعضاء هيئة التدريس 

9

11

10

12

فعالية رئيسية

فعالية رئيسية

الذكاء االصطناعي - 
بلوكشين والحوسبة 

السحابية للمدن الذكية

انجليزي
ورشة عمل 

األحد 21 فبراير 2021

AM 11:30
PM 01:30

اونالين

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

األزمات وطاقة اإلبداع 
واالبتكار

االبتكار واألفكار المبتكرة االبتكار في التعليم 
استعدادا للخمسين عاما

عربي
ورشة عمل 

األحد 21 فبراير 2021

AM 11:30
PM 12:30

ZOOM

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
عرض

األحد 21 فبراير 2021

PM 12:00
PM 2:00

MS Teams

الطلبة

عربي
ورشة عمل

األحد 21 فبراير 2021

AM 11:30
PM 12:30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

13

15

14

16
مصادر االبتكار

انجليزي
محاضرة

األحد 21 فبراير 2021

PM 12:30
PM 1:30

اونالين

الطلبة

https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://webcast.uaeu.ac.ae/Mediasite/Play/c312bf0205794f3e83c9b3f0bfb733961d
https://webcast.uaeu.ac.ae/Mediasite/Play/c312bf0205794f3e83c9b3f0bfb733961d
https://forms.gle/akrSKWsLro6HdDi49
https://zu-ac-ae.zoom.us/j/96287985803
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBjY2U1ZjgtZWM5Zi00Nzc1LWFhZjgtZGFmNGJlMzRkODg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22d4579066-9b0c-4043-973c-244cacc3ca21%22%7d
https://zu-ac-ae.zoom.us/j/96287985803
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09


ورشة عمل مراجعة كتب 
جغرافية االبتكار 

انجليزي
ورشة عمل

األحد 21 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:15

Blackboard

الطلبة

تقييم التفاعل البشري وسلوك 
اإلنفاق أثناء جائحة  فيروس كورونا 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اشراك المرأة اإلماراتية في 
تقييم  تصميمات  مساكن المواطنين: 

دراسة مقارنة للتقنيات التقليدية 
والمتقدمة

رسم الحياة الصامته 

انجليزي
محاضرة

األحد 21 فبراير 2021

PM 5:00
PM 6:15

Blackboard

الطلبة

عربي
محاضرة 

األحد 21 فبراير 2021

AM 10:00
PM 12:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي 
ورشة عمل

األحد 21 فبراير 2021

AM 9:15
AM 11:20

Blackboard

الطلبة

17

19

18

20

 االبتكارات المستدامة في صناعة 
األغذية في دولة االمارات العربية 

المتحدة: سوابقها وعواقبها

انجليزي
محاضرة

األحد 21 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة

هل يمكن للحديقة المنزلية 
أن تكون المالذ اآلمن في زمن 

الجائحات؟

I الطباعة ثالثية االبعاد دور قانون الملكية الفكرية 
في حل النزاعات

انجليزي
محاضرة 

األحد 21 فبراير 2021

PM 12:00
PM 01:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل

األحد 21 فبراير 2021

AM 10.00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

عربي
محاضرة

األحد 21 فبراير 2021

AM 9:00
AM 10:00

Blackboard

الطلبة

21

23

22

24
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https://eu.bbcollab.com/guest/c5c0da3244d7427e9f7716e31b3a20d1
https://eu.bbcollab.com/guest/e87f234d952b4dc391632801989b770c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmMzhhMmYtN2UwZi00ODMyLTg2ZWEtNDU4YmJmYTc1Y2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22d15240f5-ed49-428a-8622-a49152860c03%22%7d
https://eu.bbcollab.com/guest/a5bff3e7166a4d5a875b7a99dadf3530
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY5NDI3NzYtYmNmZC00ODJiLTg5ODctM2QwNjU1ZGU3MDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92341134148
https://eu.bbcollab.com/guest/c52466f86277415692eeb93cf22dabb7
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NjNDdlNzAtOTIzNy00ZWQ0LThiYzQtNjU5NzY1ZDkzOWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
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II الطباعة ثالثية االبعاد

انجليزي
ورشة عمل

األحد 21 فبراير 2021

PM 1:00
PM 3:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

 )EOS( اقمار رصد األرض
لتقدير الكربون المحبوس 

في نخيل التمر )طن / هكتار(

االبتكار والترجمة في 
عصر التكنولوجيا

تطوير نموذج أولي جديد 
لمقياس المقاومة )الحصول 

على البيانات لنمذجة البيانات(

انجليزي
محاضرة

األحد 21 فبراير 2021

AM 11:00 
PM 12:00

ZOOM

الباحثون 

انجليزي
ورشة عمل 

األحد 21 فبراير 2021

PM 12:30
PM 1:45

Blackboard

الطلبة

انجليزي
محاضرة 

األحد 21 فبراير 2021

PM 1:00
PM 2:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

25

27

26

28

Meeting ID: 927 5261 2468
One tap mobile

Meeting ID: 925 3811 1785
Password: 471003

كيفية تصميم ألعاب 
ضخمة متعددة الالعبين 

عبر اإلنترنت

انجليزي
مسابقة - محاضرة 

األحد 21 فبراير 2021

PM 1:00
PM 2:00

اونالين

الطلبة - المجتمع العام

حلقة شباب جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة 1

مفاتيح التحكم في الذات 
إلدارة االبتكار

انجليزي
جلسة عصف ذهني 

األحد 21 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

األحد 21 فبراير 2021

PM 5:00
PM 6:00

اونالين

المجتمع العام

29

31

30

32
بالتعاون مع جائزة خليفة التربوية

االمارات نموذج ملهم 
لالبتكار

عربي
جلسة حوارية

االثنين 22 فبراير 2021

 PM 6:30
PM 7:30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/97785566071
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92752612468
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/2727512a4cc44ee0ae8a87db7d9ae2af
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92538111785?pwd=UFdSSmNCOGg3RHlSejB3ZFJPQzl5QT09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://gather.town/app/WFQdPicwtQb2Lcf9/innovationMonthCIT
https://zoom.us/webinar/register/WN_6OP7-yTiSNea_yH_nhfz5g


اآلفاق المستقبلية 
في تربية الماشية

انجليزي
محاضرة

االثنين 22 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:00

MS Teams

الطلبة

نظام مبتكر لمراقبة 
الجودة الصناعية 

للتكنولوجيا المتقدمة

متعة التعلم؛ طريق 
التميز

مختبر التشريعات في 
دولة االمارات العربية 

المتحدة

انجليزي
عرض

االثنين 22 فبراير 2021

AM 10:00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

عربي
ورشة عمل 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

Blackboard

الطلبة

عربي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 8:00
AM 8:15

Blackboard

الطلبة

33

35

34

36

Meeting ID: 924 8577 7971 
Password: 379897

الجغرافيا الزراعية الحيوية: 
وجهات نظر تنموية حول تبني 

المحاصيل المعدلة وراثًيا

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

PM 6:00
PM 7:50

Blackboard

الطلبة

تحليل الصور الرقمية

اإلبداع في البحث القانوني ورشة عمل

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

Blackboard

الطلبة

عربي
محاضرة

االثنين 22 فبراير 2021

PM 5:00
PM 6:00

ZOOM

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:30

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون

37

39

38

40
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE3ZmYxNGItNmFiYy00YzlhLWFmYzEtZWQ2MTQ1YzMwYmY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92485777971?pwd=anNudnpDZXVyTXZycjJMbEVRa2ZYUT09
https://eu.bbcollab.com/guest/1d35134be0f145c0923c2f57b2ec005c
https://eu.bbcollab.com/guest/c5933ebb98684d708bd1d4a129f4b237
https://eu.bbcollab.com/guest/bef2af8b46e046f798b33f37eb24d91b
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/meeting/register/tJMld-2tqzkuG9X-7O8itdIUcQYAA282S_Kq
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16f64e41760549b390ea7104c3860497%40thread.tacv2/General?groupId=0695e01c-5b6e-4dac-b39b-468891d5951f&tenantId=97a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2
https://eu.bbcollab.com/guest/78077d4a662c40139bfe41b65a69d240


فرص المرأة في المجال 
الزراعي بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة

انجليزي
محاضرة

االثنين 22 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

مكان نظام إنتاج األغذية 
عالي التقنية في مستقبل 

األمن الغذائي لدولة اإلمارات

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 9:00
AM 10:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة 

االبتكار في الزراعة 
)مختبرات مفتوحة(

دورة انتاج دروع الوجه

انجليزي
ورشة عمل

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
PM 02:00

MS Teams

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 10:00
PM 12:30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

41

43

42

44

I تقنية القطع بالليزر

انجليزي
ورشة عمل 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 10.00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

II تقنية القطع بالليزر

حفل تكريم الحاصلين على 
براءات االختراع لعام 2020      

مغامرات في التجميع الذاتي:
من الجزيئات إلى المواد - 

البروفيسور جوناثان سيسالر

عربي
ورشة عمل 

االثنين 22 فبراير 2021

PM 1:00
PM 3:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس 

انجليزي - عربي
حفل

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
AM 11:40

ZOOM

الطلبة

انجليزي
محاضرة

االثنين 22 فبراير 2021

PM 6:00
PM 7:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

45

47

46

48

Meeting ID: 280 967 8589 
Passcode: 8bTvV3
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4ODc1NDMtNzAyYS00ZjNiLWJlMTktMzJhN2MxZmUwMDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q5YmExN2ItZGZmZS00MDZjLWJjNGMtY2M0ZGI2ZGNlOTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1OTZjYjMtNDVjMi00NzRiLWJiYjItMjY4MzA0OGVlZmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/94115899751
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/96451289924
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/96168946001?pwd=bUw1YXU5SHFLNU5FNmZwMzlDSGg1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2809678589?pwd=aEkvSXlmNW1POE53S256VWFXNFgzUT09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/96583813537


تحويل اإلمارات العربية 
المتحدة إلى مركز عالمي 

I - للخدمات اللوجستية

انجليزي
محاضرة

االثنين 22 فبراير 2021

PM 12:30
PM 1:30

اونالين

الطلبة

تحويل اإلمارات العربية 
المتحدة إلى مركز عالمي 

II - للخدمات اللوجستية

ممارسات القيادة في 
االبتكار

حلقة شباب جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة 2

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

PM 5:00
PM 6:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
جلسة عصف ذهني 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

اونالين

الطلبة

49

51

50

52

الذكاء في األعمال

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

AM 11:00
Noon 12:00

اونالين

الطلبة

قواعد البيانات 
وإدارة المعلومات

ترابط الفنون هاكثون بوابة المكتبات 
الرقمية 

انجليزي
محاضرة 

االثنين 22 فبراير 2021

PM 12:30
PM 1:30

اونالين

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 1:00
PM 4:00

ZOOM

الطلبة

انجليزي
هاكثون

االثنين 22 فبراير 2021
الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10:00
PM 3:00

MS Teams

الطلبة

53

55

54

56

2فبرايــــــر 0 2 1 االمارات تبتكر - جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/99656512764?pwd=K2E3T1lkS0pWL3NDWVBzZ1laa1RCQT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ2OWMwM2MtZjI5MS00YjUxLTk2Y2EtNjZhODZlZGFkOGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%228923fb91-bf27-4040-88fb-c05f15c2f8d7%22%7d
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09


جائزة الطالب المبتكر

عربي
جائزة

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

هل رعاية الحيوان على
 حساب رفاه االنسان؟

الشعب المرجانية لحماية 
الواجهة البحرية من الفيضانات

 البحرية: دفاع مستدام لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

حلقة نقاشية عن الروبوت 
المحامي

انجليزي
محاضرة

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10:00
AM 10:30

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
عرض; معمل 

الثالثاء 23 فبراير 2021
السبت 27 فبراير 2021

AM 10:00
PM 3:00

Fluids Lab

الطلبة

عربي
جلسة عصف ذهني 

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10:00
AM 10:50

اونالين

الطلبة

57

59

58

60

مهارات البحث العلمي

انجليزي
محاضرة 

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:15

Blackboard

الطلبة - المجتمع العام

حفل توقيع و جلسة االعداد 
لبرنامج دعم المستأجرين مع 

الشركات الناشئة المختارة

ابتكار رسم الخرائط السينما العالمية متعددة 
اللغات

عربي
حفل 

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 12:00
PM 2:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:15

Blackboard

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 8:00
AM 9:00

Blackboard

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة

61

63

62

64
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https://zu-ac-ae.zoom.us/j/92282309569
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkMGI2NzYtMTdiYi00NzQ5LWE5YWEtZmIyODJhZGIzN2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://eu.bbcollab.com/guest/7281156bcf054ebca4a86c5098163bb0
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/webinar/register/WN_4hfNwwm6TiCQGIqD8qSOkA
https://eu.bbcollab.com/guest/65f1237afc97446986f844e32518685c
https://eu.bbcollab.com/guest/5112d7cb935d42909d40c5f123b42cfd
https://eu.bbcollab.com/guest/b565b169e3d94a1cb77caca58c9465ef


نظرية الّصوامت والصوائت 
في العربّية: رؤية في مشكلة 

اضطرابات الّنطق

عربي
محاضرة

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 12:30
PM 1:45

Blackboard

 الطلبة - الموظفون

معرض ابتكارات طالبية

بروتينات LEA2 من نخيل التمر 
وتحمل اإلجهاد: بروتينات متعددة 

االستخدامات لآلليات المعقدة
التقاضي عن بعد

انجليزي
معرض

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 11:30
PM 12:30

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون

انجليزي
محاضرة 

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 12:00
PM 01:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

عربي
محاضرة 

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 8:00
AM 9:15

Blackboard

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة

65

67

66

68

فكرة نموذج  بستان في 
كل حي 

انجليزي
ورشة عمل 

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:00

MS Teams

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

الندوة المشتركة السادسة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

حول الروبوتات االجتماعية

II - مصنع األدوات I - مصنع األدوات

عربي
ندوة 

الثالثاء 23 فبراير 2021

 AM 11:00
PM 5:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11.30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل 

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 1:00
PM 2:30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

69

72 71

70

فعالية رئيسية

2فبرايــــــر 0 2 1 االمارات تبتكر - جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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https://eu.bbcollab.com/guest/6488d72b8afd4bd4bfab02e84b447ffe
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7e77ba956c054e43b1b400f162cadb7c%40thread.tacv2/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9?groupId=79690165-0c5e-4df7-a40a-985c806ca14a&tenantId=97a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E4MzA2ZTMtMTBhNC00ODU2LTk2MGQtNzNhZjU3MTRlM2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://eu.bbcollab.com/guest/9cbc8594a9274138aedc62714994a4e5
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/99072030576
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/93049770643
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/99765857867
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQyNzg1NjctYWRmNC00MzQ0LThmMGUtZGNmOWIzZjk5NmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d


II - تطوير التطبيقات

الكثير من الغرف في 
القمة - البروفيسور ستيفان 

ووتكي

تكنلوجيا استخدام 
المصاعد من غير لمس

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 1:00
PM 3:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
محاضرة 

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 6:00
PM 7:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل 

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10.00
PM 3:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

73

75

74

76

Meeting ID: 749 9496 7202 
Passcode: Qm25JV

I - تطوير التطبيقات

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10.00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

تجارب الكيمياء المحاكاة

انجليزي
ورشة عمل 

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 10:00
PM 2:00

ZOOM

الطلبة

النباتات المحلية فى دولة 
تشيلي والغنية بالمركبات 

المعززة للصحة

االبتكار في اإلدارة 
اإلستراتيجية - الحلقة 1

“ مفاهيم مبتكرة لإلدارة 
المتكاملة للمياه والمغذيات في 

أنظمة اإلنتاج النباتي في أبوظبي “

عربي
محاضرة 

الثالثاء 23 فبراير 2021

 PM 05:00 
PM 06:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
محاضرة

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 09:00
AM 10:00

MS Teams

الطلبة

77

79

78

80

Meeting ID: 917 1411 9295
Password: 355148

Meeting ID: 958 2353 5878
One tap mobile

2فبرايــــــر 0 2 1 االمارات تبتكر - جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/93365989774
https://us04web.zoom.us/j/74994967202?pwd=clJ5YU1mWktsVStGMUYvQUVQOHJRZz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/91035395520?pwd=OW9zazJKWW9vQjdEeUE4SHNVQjIwQT09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/99426856030
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhjYWRiNmQtMjQwMC00MWMxLWE1MmItZGU2NzA5ZDQ4Njhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/91714119295?pwd=TW1rYVZpS0IvRVJvejFkWkZTZHNUZz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/95823535878


االبتكار في اإلدارة 
اإلستراتيجية - الحلقة 2

انجليزي
محاضرة

الثالثاء 23 فبراير 2021

PM 3:30
PM 4:30

اونالين

الطلبة

حلقة شباب جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة 3

تطبيقات االبتكار 
والتكنولوجيا لألغذية والزراعة

 - COVID -19 االبتكار ما بعد
الحلقة 1

انجليزي
جلسة عصف ذهني

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
مؤتمر 

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 09:00
PM 04:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس

انجليزي
ورشة عمل 

الثالثاء 23 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

اونالين

الطلبة

81

83

82

84

نظام مبتكر لمراقبة 
الجودة الصناعية للتكنولوجيا 

المتقدمة

انجليزي
عرض 

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 10ِ:00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

النمذجة في ورشة 
RHINO عمل

الطاقة المتجددة واستدامة 
المياه

الزراعة العمودية في المجمعات 
السكنية للمواطنين: نهج إسكان 

مستدام مبتكر في اإلمارات العربية 
المتحدة

عربي
ورشة عمل 

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:00

MS Teams

الطلبة

انجليزي
ندوة

االربعاء 24 فبراير 2021

 PM 3:00
PM 5:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
محاضرة

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة 

85

8788

86

Meeting ID: 994 8629 7237 
Password: 807716

Meeting ID: 987 5330 2819
Password: 351151

فعالية رئيسية

2فبرايــــــر 0 2 1 االمارات تبتكر - جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAyMjliNTAtYzFkOS00NmNmLWEzZGUtMGQ2YTZhZGVhOGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YzZmZlOTUtZWU4Yy00MWJjLTgzOGUtZjU3M2E3ZjBlNGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22ea5f7aec-f90c-4d7d-afb2-980f2137e51f%22%7d
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/98753302819?pwd=NHp0YlhwWHlsbUpvem9zVTFuQVEwQT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhhYThkNTQtN2VlNy00ZmU2LWEyOGQtMGJjYzBiM2QxYWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22d15240f5-ed49-428a-8622-a49152860c03%22%7d
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/99486297237?pwd=S3B6aFFJUkdGcnlDbFVhc3VyRFF6Zz09


مهمة اإلمارات الستكشاف 
المريخ د. روالند يونغ

مراقبة المحيط الحيوي 
باالستشعار عن بعد

عروض طلبة الدكتوراه 
والماجستير 

انجليزي
محاضرة 

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

انجليزي
محاضرة 

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

انجليزي
عرض 

االربعاء 24 فبراير 2021

PM 12:00
PM 2:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

91

90

92

Meeting ID: 936 6001 8337
Password: 796959

Meeting ID: 927 9245 2309
Password: 724208

Meeting ID: 927 9245 2309
Password: 724209

الذكاء االصطناعي 
في الصحافة

عربي
ورشة عمل

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 11:30
PM 01:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس

89

Meeting ID: 930 1202 6336
Password: 925952

كيف سيؤثر الذكاء 
االصطناعي على مجال الترجمة؟

التفكير اإلبداعي في 
I التسويق

االبتكار من خالل تحليالت
التسويق

التفكير اإلبداعي في 
II التسويق

عربي
محاضرة

االربعاء 24 فبراير 2021

PM 5:00
PM 6:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة 

انجليزي
ورشة عمل

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
محاضرة

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

االربعاء 24 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:00

اونالين

الطلبة

93

95

94

96

Meeting ID: 927 9245 2309
Password: 724210

2فبرايــــــر 0 2 1 االمارات تبتكر - جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92792452309?pwd=UzhEa0U2bHVqaHRRWXczdE1pdU5Rdz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/93660018337?pwd=R0pqbWlaTnNTRUw1d3lzaHRmelE0Zz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92792452309?pwd=UzhEa0U2bHVqaHRRWXczdE1pdU5Rdz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/93012026336?pwd=VmZnbmxhYWRrdGlXaFZnV0V2NGRQdz09
https://zoom.us/j/96343458965?pwd=Nlk1cmxDeWxtS1VYb215alJMZXlkQT09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09


االبتكار ما بعد - كوفيد 19-  
الحلقة 2

أساسيات البحث 
Qualtrics االستقصائي مع

التدريب االفتراضي على 
Typsy الضيافة من

نظام المعلومات الجغرافية 
وتطبيقات االستشعار عن بعد 

في الزراعة

انجليزي
ورشة عمل

االربعاء 24 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل 

الخميس 25 فبراير 2021

AM 10:00
AM 11:30

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة

انجليزي
ورشة عمل 

الخميس 25 فبراير 2021

AM 10:00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
ندوة

الخميس 25 فبراير 2021

AM 10:00
PM 12:00

MS Teams

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

97

99

98

100

الرسم ضمن ورشة عمل 
العمارة

اإلبتكار في تدريس وتقييم  
المساقات القانونية

تعلم اآللة

تصادم سحب لينتج عنه نجوم 
عالية الكتلة في مجرة قريبة

عربي
ورشة عمل 

الخميس 25 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

MS Teams

الطلبة

عربي
ورشة عمل

الخميس 25 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

Blackboard

اعضاء هيئة التدريس

انجليزي
ورشة عمل

الخميس 25 فبراير 2021

AM 11:00
PM 2:00

ZOOM

الطلبة

انجليزي
محاضرة

الخميس 25 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

101

103

102

104

Meeting ID: 925 3895 3198
Password: 270498
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https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/96606128700?pwd=VnBoaSt2dmF3Tjdwb1ZXbFUwZkR5QT09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/webinar/register/WN_nu8mS2NgSBC0YasK5mCGag
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJkY2I0MGEtMjc3YS00ZWFhLWI5YzAtNDI5ZDQyMmY5ZWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22f1a264cb-f7d1-4977-9ed6-9536f781bcc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk4Y2I1YTUtNjE5NS00NjMwLWExODgtYzlmMGI3YmEyN2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22ea5f7aec-f90c-4d7d-afb2-980f2137e51f%22%7d
https://eu.bbcollab.com/guest/641eb8f7de124040a3b590d50c945ef3
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/95425866285
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92538953198?pwd=T2loOTJacWVYZWtndWJQL0dBc2g2QT09


العناصر الرئيسية 
الستكشاف الفضاء

توليد األفكار اإلبداعية

االبتكار الرياضي

العرض االفتراضي ليوم 
االمراض الوراثية النادرة 

انجليزي
محاضرة

الخميس 25 فبراير 2021

PM 12:00
PM 1:00

ZOOM

اعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون 

انجليزي
ورشة عمل 

الخميس 25 فبراير 2021

PM 4:00
PM 5:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
محاضرة 

الخميس 25 فبراير 2021

AM 10:00
PM 2:00

ZOOM

متخصصون في علم الرياضيات

انجليزي
عرض 

األحد 28 فبراير 2021

AM 10:00
PM 12:00

ZOOM

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

105

107

106

108

Meeting ID: 925 3895 3198
Password: 270498

Meeting ID: 916 6124 2784
Password: 209387

متابعة تغييرات سطح االرض 
من جراء استخدام المياه 

الجوفية 

االبتكار في اإلدارة 
اإلستراتيجية - الحلقة 4

االبتكار في اإلدارة 
اإلستراتيجية - الحلقة 3

حلقة شباب جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة 4

عربي
محاضرة 

األحد 28 فبراير 2021

PM 3:30
PM 5:00

ZOOM

أعضاء هيئة التدريس - الطلبة - 
الموظفون - المجتمع العام

انجليزي
ورشة عمل

األحد 28 فبراير 2021

PM 3:30
PM 4:30

اونالين

الطلبة

انجليزي
ورشة عمل

األحد 28 فبراير 2021

PM 2:00
PM 3:00

اونالين

الطلبة

انجليزي
جلسة عصف ذهني

األحد 28 فبراير 2021

AM 11:00
PM 12:00

ZOOM

الطلبة

109

111

110

112

فعالية رئيسية

2فبرايــــــر 0 2 1 االمارات تبتكر - جامعة اإلمارات العربية المتحدة

55 54

https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/92538953198?pwd=T2loOTJacWVYZWtndWJQL0dBc2g2QT09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/91661242784?pwd=OXJXNSt3U0QzNXF1YTA4cFpPKzFOdz09
https://uaeu-ac-ae.zoom.us/j/97014882763?pwd=dUtmYWtTYmFScW9zYWQ1Znd3QzJIQT09
https://us02web.zoom.us/j/2988481894?pwd=Q3hacnFlVkVwcHpmaU92SEVKck1tUT09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09
https://us02web.zoom.us/j/83457718320?pwd=bzlseWdJTHdwQlhpMlRMRE5qeGVhdz09


عندما يصبح االبتكار هو األمل لغد أفضل


