تقرير الرصد اليومي

الرؤية
"الريادة واالبتكار في التعليم العالي ،البحث العلمي وخدمة املجتمع
على املستويين املحلي والدولي".

الرسالة
"ستواصل جامعة اإلمارات إسهامها اإليجابي في تقدم دولة
اإلمارات العربية املتحدة من خالل تقديم برامج علمية عالية
الجودة في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا ،وتطوير
ً
القدرات البحثية في الدولة ،إلى جانب الشراكة الفاعلة محليا
ً
ودوليا لتعزيز إنتاج ونشر املعرفة ودعم التنمية الوطنية"

تقرير الرصد اليومي
الثالثاء  12ديسمبر 2017

بالتعاون مع جامعة اإلمارات
»توازن» يخرج طالب «ماجستير ريادة التصنيع«
نُرش بتارخي  12ديسمرب 2017
ً
حفال لخريجي الدفعة الرابعة من برنامج توازن
نظم مجلس التوازن االقتصادي بالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة
ملاجستير إدارة األعمال في تطوير الريادة في التصنيع ،وينتمي الطالب الذين أكملوا بنجاح متطلبات هذه الشهادة إلى العديد
من املؤسسات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

نفذتها شرطة أبوظبي وجامعة اإلمارات
تجربة للبحث عن مفقودين باستخدام طائرة بدون طيار بتقنية الـ “واي فاي ”
نُرش بتارخي  12ديسمرب 2017
نفذت شرطة أبوظبي من خالل فريق اإلمارات للبحث واإلنقاذ بمديرية الطوارئ والسالمة العامة ،بالتعاون مع جامعة
اإلمارات ،تجربة بحث عن األشخاص واملصابين تحت األنقاض عن طريق طائرة من دون طيار باستخدام تقنية الـ(الواي فاي)
ضمن نطاق تعزيز مسرعات املديرية.

برنامج أطلقته علوم جامعة اإلمارات
«الكلية السعيدة» تحفيز للطلبة والعاملين
نُرش بتارخي  12ديسمرب 2017
أطلقت كلية العلوم في جامعة اإلمارات برنامج «الكلية السعيدة» ،لجعل السعادة نمط حياة وممارسة دائمة لدى جميع
العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ،مما يعمل على تهيئة بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار ،ومزيد من اإلنتاجية في
مجاالت البحث العلمي وخدمة املجتمع وتوصيل واكتساب املعرفة ،وتمثل «الكلية السعيدة» بما أطلقته من مبادرات
ً
وأنشطة ،دعما للبرنامج الوطني للسعادة واإليجابية الذي يسعى إلى ترسيخ اإليجابية كقيمة أساسية في مجتمع دولة
ً
ً
اإلمارات ،ونموذجا إيجابيا في تحقيق السعادة ضمن بيئة العمل والدراسة ..وفي السطور التالية يحدثنا الدكتور أحمد مراد
.عميد كلية العلوم عن رؤيتهم لبرنامج الكلية السعيدة وأهم املبادرات واألنشطة التي أطلقتها لتحقيق السعادة واإليجابية

عطاء وإبداع

غادة املرشدي..التربوية العسكرية
نُرش بتارخي  12ديسمرب 2017
ً
حين يتمكن حب العطاء من اإلنسان ،يصبح رفيقا له في كل خطواته ،فيمارس وظيفته بشغف ،ويحتضن العالم بذراعيه،
ويبحث بشكل متواصل عن كل ما يمكن أن يرتقي به وباآلخرين ،هذا باختصار ما يمكن أن نصف به الدكتورة غادة
املرشدي ،أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة اإلمارات بالعين ،وأول دكتورة أكاديمية تلتحق
ً
بالخدمة الوطنية  -الدفعة الثانية ،تطوعا.

