
 

الجامعة

3
قصة نجاح:

الصالون األدبي المتجول 
.. فكرة تقف على عتبات 

المشهد الثقافي في اإلمارات 
من خالل "كتاب" <<

في هذا العدد...

46
تكريم عدد من أعضاء 

هيئة التدريس المتميزين 
المشاركين في برنامج 

التطوير المهني <<

2

 

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 
القارئ رصيد النشرةالعدد 27 ، مايو  2016

إقبال كبير على مبادرة 
القراءة في جامعة 

اإلمارات <<

جامعة اإلمارات تخرج 
الدفعة 35 من 

طالباتها <<

راشد  علي  الدكتور  معالي  افتتح 
أبوظبي  مجلس  عام  مدير   - النعيمي 
العربية  اإلمارات  جامعة  مدير  للتعليم، 
رحاب  في  الهيلتون  بفندق  المتحدة، 
الدولي  المؤتمر  أعمال  العين  مدينة 
السادس »كيو إس-مابيل« لرواد التعليم 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
الدولية  المؤسسة  بالشراكة مع  إفريقيا، 
الرائدة في تصنيف الجامعات »كيو أس« 
داونينج  كيفن  الدكتور  بحضور  وذلك 
االستشارية  الدولية  اللجنة  رئيس   -
لمؤتمر »كيو أس« الدولي ومدير المعرفة 
هونج  سيتي  جامعة  في  والتحليل 
المديرة   - موك  ماندي  والسيدة   ، كونج 
 - آسيا  أس«  »كيو  لمؤسسة  التنفيذية 
من  مشارك   300 من  وأكثر  سينجافورا، 
الجامعات الوطنية واألهلية والمؤسسات 
التعليمية والجهات الحكومية وعدد من 
األكاديمية  األواسط  من  المتحدثين  كبار 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من 

أفريقيا والعالم.
لقراءة المزيد...

عام القراءة 

انطالق أعمال المؤتمر 
الدولي السادس :

لرواد التعليم لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا في رحاب 
جامعة اإلمارات...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/may/qs_opening.shtml
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رئيس التحرير : غالية األحبابي
هيئة التحرير:  نوال الظاهري - مريم الحساني - عبدو محمد - 

عليا الكعبي - وخولة الشبلي
تصوير: أمجد ضرغام - 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

مجلس التحرير:

بأن  دائمًا  يذّكرنا  جديد  عدد 
لجامعة  المستمرة  اإلنجازات 
يسعها  ال  شهر،  كل  في  اإلمارات 
العطاء  فمسيرة  صفحات،  سبع 
مواصلة  في  تنصب  المستمرة 
بالريادة  الجامعة  رؤية  تحقيق 
اإلقليمي  المستوى  على  والتميز 

والعالمي.
إدارة  تحرص  العدد  هذا  وفي 
إنجازات  واإلعالم على خط  االتصال 
عملوا  ألشخاص  ومبتكرة  جديدة 
للجامعة  األعلى  الهدف  ليحققوا 
جميع  في  رائدة  تكون  أن  وهو 
ويضعوا  اليوم  ليقفوا  المجاالت، 
فنتمنى  نجاح،  بصمة  أيدينا  بين 
لكم  تنقل  التي  العين  نكون  أن 
تخّطه  الذي  المستقبل  جمال 

أيديكم أنتم.

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

التي  المبادرة  شهدت  للقراءة،  عامًا   2016 عام  اعتبار  بشأن  الدولة  رئيس  توجيهات  ضوء  في 
نظمتها جامعة اإلمارات العربية المتحدة "مبادرة القراءة" بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل 
نهيان إقباالً جماهيريًا كبيرًا، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وإداريين 
وأكاديميين وطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهاللي في 

مقر الجامعة بمدينة العين.
تأكيدًا  تأتي  المبادرة  أن هذه  اإلمارات-على  النعيمي-مدير جامعة  راشد  الدكتور علي  وأكد معالي 
لدور الجامعة للنهضة بأبناء هذا الوطن فكريا وتنشئة جيل متعلم قارئ واعي لتطورات العالم الذي 
نعيش فيه، كما وتعزز من الجهود التي تبذلها الجامعة لتخريج جيل قارئ ومطلع قادر على قيادة 

تنمية تقوم على المعرفة في الدولة.
لقراءة المزيد...

بمشاركة أكثر من 2500 امرأة:
إقبال كبير على مبادرة القراءة في جامعة اإلمارات...

mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
http://www.youtube.com/user/uaeunews
mailto:gahbabi%40uaeu.ac.ae?subject=
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/may/uaeu_reading.shtml
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
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1182 طالبة يلبين كافة احتياجات سوق العمل:
جامعة اإلمارات تخرج الدفعة 35 من طالباتها... 

تحت رعاية معالي الدكتور علي راشد النعيمي - مدير الجامعة - ، تخرج جامعة اإلمارات العربية الدفعة الـ 35 من طالباتها، بالمبنى الهاللي 
بالحرم الجامعي، بحضور اإلدارة العليا للجامعة،  وعمداء الكليات واألساتذة، وأولياء أمور الطالبات.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي على أن جامعة اإلمارات بنيت على أسس ثابتة وراسخة على يد المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، على أن تكون جامعة رائدة ومتميزة، تقدم لإلمارات الكوادر البشرية التي تؤهلها لقيادة الوطن، وأضاف معالي 
النعيمي: "في هذا المقام أتقدم بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، - راعي مسيرة 

التمكين والتي من ركائزها تمكين المواطن اإلماراتي في أن يقود هذه المسيرة، وأن يكون فاعاًل في بناء هذا الوطن.
 لقراءة المزيد...

دشنت كلية تقنية المعلومات بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، أعمال ماراثون تكنولوجيا المعلومات الوطني التاسع وذلك بحضور الدكتور 
محمد البيلي-نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية-وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة ومدارس الدولة بمسرح مبنى تقنية 

المعلومات بالحرم الجامعي في مدينة العين.
وأكد الدكتور محمد البيلي خالل كلمة افتتاح الماراثون أن هذه الفعالية تأتي ضمن حرص الجامعة على تغذية المجتمع بحاجته من المشاريع 
والدراسات العلمية في كافة المجاالت الحيوية في الدولة، من خالل بناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة إقليميًا ودوليًا لتحقيق 
التكامل العلمي، مشيرًا إلى أن الماراثون السنوي للكلية يعد فرصة كبيرة لطلبة الجامعة والمدارس لالستفادة من تجارب بعضهم وعرض 

إنجازاتهم ومشاريعهم فيما يتعلق بمجال تقنية المعلومات.
لقراءة المزيد...

بمشاركة أكثر من 300 طالب موهوب من 
85 مدرسة:

كلية تقنية المعلومات تستعرض 
مشاريع الطلبة في ماراثون 

تكنولوجيا المعلومات الوطني 
التاسع...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/may/drali_grad35.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/april/it_marathon.shtml
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منتزه جامعة اإلمارات للعلوم واالبتكار:
ينظم معرض المشاريع األول لالبتكار وريادة 

األعمال...

العربية  اإلمارات  بجامعة  والتعلم  التعليم  في  التميز  مركز  كرم 
والمساهمين  المشاركين  التدريس  هيئة  أعضاء  من   10 المتحدة 
بتميز في برنامج التطوير المهني بمبنى كلية تقنية المعلومات في 
الحرم الجامعي بمدينة العين، بحضور األستاذ الدكتور محمد البيلي 
الكليات  العلمية - وعدد من عمداء  الجامعة للشؤون  نائب مدير   -

وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

على  والتميز  للريادة  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  رؤية  ضمن 
المستوين اإلقليمي والدولي، وتنفيذًا للرؤية االستراتيجية الوطنية 
األول  المعرض  للعلوم واالبتكار  اإلمارات  لالبتكار، نظم منتزه جامعة 
الهاللي  المبنى  مسرح  في  الناشئة  اإلماراتية  الشركات  لمشاريع 
بالحرم الجامعي،بحضور األستاذ الدكتور غالب الحضرمي- نائب مدير 
خوجة  شاينور  والسيدة  العلمي،  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة 

مركز التميز في التعليم والتعلم:
يكرم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين 

المشاركين في برنامج التطوير المهني...

جائزة  على  والحائزة  للشركات  االجتماعية  -المسؤولية  روشان  شركة  مديرة 
معهد لويس للتغير من كلية بابسون المرموقة في الواليات المتحدة األمريكية 
اإلمارات  جامعة  لمنتزه  العالمين  االستشاريين  وفريق  األعمال-  ريادة  علوم  في 
للعلوم واالبتكار وشركاء قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي االستراتيجيين 
مشاريع  وأصحاب  والدولة  العالم  مستوى  على  رائدة  ومؤسسات  شركات  من 

الشركات الناشئة وأسرة القطاع وطلبة الجامعة.
 لقراءة المزيد...

ضمن  يأتي  المهني  التطوير  برنامج  أن  البيلي  محمد  الدكتور  االستاذ  وأكد 
أجندة الجامعة بضرورة تأهيل الكادر األكاديمي واإلداري بما يتوافق مع المعايير 
المستخدمة للتحول التكنولوجي الذكي، لضمان جودة التعليم العالي واعتماد 
جامعة  في  التعلم  جعل  في  البرنامج  دور  إلى  مشيرًا  التعلم،  أساليب  أفضل 

اإلمارات تجربة من شأنها أن تثري حياة الطالب في الجامعة وخارجها.
  لقراءة المزيد...

العربية  اإلمارات  جامعة  في  العلوم  بكلية  الكيمياء  قسم  افتتح 
الدكتور  األستاذ  بحضور  الكيمياء"،  ويوم  "معرض  فعالية  المتحدة، 
هيئة  أعضاء  من  باإلنابة-وعدد  العلوم  كلية  مراد-عميد  أحمد 
المتخصصة  والهيئات  الشركات  من  وعدد  والموظفين،  التدريس 
يقدم  معرض  الكيمياء  يوم  وتضمن  المشاركة.  المدارس  وطلبة 

تعزيزًا لدور الجامعة في نقل المعرفة:
كلية العلوم تنظم يوم الكيمياء ومعرض 

العلوم في جامعة اإلمارات...

الكيمياء بطريقة  التجارب في مختلف مجاالت  القسم مجموعة مختارة من  فيه 
المعاصرة،  العلم في حياتنا  أهمية هذا  إلبراز  يومين،  تمتد على مدار  ترفيهية 
حول  محاضرات  وإقامة  األكاديمية،  الكيمياء  قسم  برامج  عرض  إلى  باإلضافة 

مواضيع ذات عالقة بالكيمياء.
 لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/may/projects_exhibition.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/may/altamyz_center.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/may/chemday_activities.shtml
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كتاب الهدهد

مؤلف الكاتب:
الدكتورة علياء البواردي والدكتورة سعيدة المرزوقي - 
أستاذتان بكلية الطب بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

 
نبذة عن الكتاب: 

ــى  ــة التفكيــر بتخصــص الطــب إل ــب بيــن صفحــات هــذا الكتــاب مــن مرحل ينتقــل الطال
مرحلــة االطــالع علــى العوامــل التــي تســاعده لتجــاوز ســنوات الدراســة بســهولة مــن خــالل 
تطويــر مهاراتــه، ويعــرض الكتــاب أيضــًا الخطــوات المســاهمة فــي اإلعــداد للدراســات 

العليــا بعــد التخــرج.
ويأتــي أســم » الهدهــد« كرمــز مــن رمــوز قصــة الهدهــد مــع النبــي ســليمان عليــه الســالم 
كونــه طائــر بديــع الشــكل والفعــل ليكــون ملهمــًا للطبيــب المبتــدئ ويعّرفــه علــى 

األخالقيــات والمبــادئ األساســية التــي البــد أن يتحلــى بهــا الطبيــب الناجــح.

اخترنا لكم.. 2016 .. عام القراءة 

نظم قسم االتصال الجماهيري في كلية 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، معرض 

لمشاريع تخرج طلبة القسم.

نظم قسم الفيزياء بكلية العلوم 
معرضًا حول مفاهيم الفيزياء بمشاركة 
طلبة الجامعة ومن مختلف التخصصات 

العلمية واإلنسانية.

كرمت كلية العلوم وكلية اإلدارة 
واالقتصاد، شركائهم االستراتيجيون 

لدورهم المتميز في إعداد وتدريب طلبة 
الجامعة.

اإلنســانية  العلــوم  كليــة  مــن  كل  كّرمــت 
ــة المبدعيــن  ــة الجامعي ــة والكلي واالجتماعي

األدبيــة. المســابقات  فــي 

نظم قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري 
بجامعة اإلمارات، فعاليات المعرض الثالث 

للبحوث الجغرافية تزامنًا مع السنة 
الدولية للخرائط2016

نظمت وحدة األنشطة الرياضية محاضرة 
»التغذية واالبتكار«، وذلك ضمن سلسلة 

محاضرات برنامج صحتي الذي أطلقته 
األنشطة الرياضة.

وقعت جامعة اإلمارات اتفاقية شراكة 
استراتيجية مع مجموعة الهاملي العالمية 

لتعزيز الشراكة العلمية.

نظم مركز جامعة اإلمارات للسياسة 
العامة والقيادة ندوة علمية بعنوان 

»هل امتالك أدمغة المدراء ألنماط قيادية 
مختلفة تعمل بطريقة مختلفة في اتخاذ 

قرارات عقالنية«

أخبار قصيرة .. مايو 2016

الجامعة
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يتنقل بين المدن اإلماراتية:
الصالون األدبي المتجول .. فكرة تقف على عتبات المشهد الثقافي في اإلمارات 

من خالل "كتاب"

قسم  من  اإلمارات  جامعة  خريجات  أحد  باروت  آمنة  مخّيلة  في  بدأت  فكرة  المتجول،  األدبي  الصالون 
االتصال الجماهيري - مسار الصحافة - حيث استطاعت بالعمل والجهد نقلها على أرض الواقع لتضع 
أولى بصمات النجاح في مسيرة هذا الصالون، فقد بدأ الصالون األدبي المتجول نشاطاته بهدف تعزيز 
الصالون  2016. كما وضع  القراءة  القراءة وخلق بيئة قرائية، لذا فهو يتماشى مع أهداف مبادرة عام 
األدبي المتجول مبادرة وهي قراءة ثالثة إصدارات أدبية إماراتية، وذلك دعمًا للناتج المحلي، وإثراء النقاش 

أكثر حول األدب اإلماراتي.

وعن فكرة الصالون تقول المؤسسة آمنة باروت لـ »رسالة الجامعة«: الصالون األدبي هو محاولة للوقوف 
على عتبات المشهد الثقافي في اإلمارات من خالل قراءة الكتب والتعمق فيها وتحليلها بأعين وتجارب 
وخلفيات مختلفة، ففي بداية كل عام يتم فتح باب االقتراحات لألعضاء، ويتم جمعها في قائمة وإرسالها 

كل نهاية شهر الختيار الكتاب القادم عن طريق التصويت.

وبالحديث عن أعضاء الصالون األدبي المتجول، تقول باروت: ما يميزنا هو أن أعضاء الصالون المتجول 
ورأس  والشارقة،  ودبي،  ظبي،  أبو  أهالي  فتجد  إماراتها،  باختالف  واحدة  لدولة  بانتمائهم  يشتركون 
الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى مدينة العين وخورفكان. وفي الوقت اآلني انضم لنا عضوين من سلطنة 

عمان، مما يعكس جانبًا حقيقيًا يعبر عن فكرة الصالون.

الجامعة

قصة نجاح:

لتكريس  حيزًا  تشغل  التي  وأسئلتهم  وأفكارهم  بتأمالتهم  المتجول  األدبي  الصالون  أعضاء  ويأتي 
وفي  مختلفة،  نظر  والكتب من وجهات  األفكار  تعاطي  الثقافة عن طريق  فعل  وتبّني  الحوار  مبادئ 
هذا الخصوص قالت آمنة باروت" الهدف من الصالون األدبي هو بحث الشخص عن هويته للتوصل إلى 

المعرفة الحق لقراءة أنفسنا واآلخر."

وتقول باروت "كان لجامعة اإلمارات التأثير العميق على شخصيتي" حيث ترى أن ما زرعته الجامعة من 
الفعال، ساهمت بشكل فعال في توسع  والتواصل  الثقافي  والتنوع  التراث  احترام  تحثها على  قيم 

مداركها وتضيف: ال أنكر من آمن بصوتنا وقلمنا، وأيقن أننا قادرون على البذل مهما كانت الطريقة.

مرتبطة  صرت  الصالون  تأسيس  بعد  باروت:  آمنة  تقول  المتجول  األدبي  الصالون  مع  تجربتها  وعن 
بالكتاب أكثر وأصبحت أنهي خمسين صفحة فاليوم الواحد دون شعور، وتضيف "القراءة ال تكون سوى 

الصدق والبساطة والتلقائية التي تأتي من نفسها ألجل حب القراءة ال غير."

من  حقيقين  وشعراء  اب  كتَّ إلى  حقًا  يحتاج  اإلماراتي  "األدب  فيها  تقول  برسالة  حوارها  آمنة  وتختتم 
اب وشعراء يستحقون اإلشادة  الجيل القادم، جميعنا يعلم مراحل والدة هذا األدب، فال ننكر أن هناك كتَّ
وتستحق كتبهم أن ُيحتفى بها، لكننا نفكر بالقادم، كيف يمكن للجيل الشاب أن يخلق أدبًا إماراتيًا، 

مرتبط ارتباط كلي بالمكان ومعنيًا بالخارج؟"
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