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
األحد  6مايو 2018

ّ
جامعة اإلمارات توقع اتفاقية تعاون مع جامعة كاليفورنيا ببيركلي
نُرش بتارخي  6مايو 2018
وقع سعادة األستاذ الدكتور محمد البيلي – مدير جامعة اإلمارات -اتفاقية تعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي لتعزيز العمل املشترك بين
ً
الجامعتين وتأسيس شراكة استراتيجية فاعلة من خالل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والقيام بأبحاث مشتركة خصوصا في
مجاالت العلوم والهندسة .أثناء زيارته لوالية كاليفورنيا لحضور املؤتمر السنوي للرابطة الغربية للجامعات واملعاهد.

طلبة كلية العلوم بجامعة اإلمارات يعرضون تجاربهم
نُرش بتارخي  5مايو 2018
عرض  100طالب وطالبة بكلية العلوم ،جامعة اإلمارات ،تجاربهم التدريبية في نحو  40مؤسسة ،وذلك في الدورة الثالثة لفعاليات يوم
العرض املنهي ،الذي تنظمه الكلية تحت شعار «خبرات تدريبية».

"املرأة اإلماراتية في عهد زايد :قياديات في التربية الخاصة "
نُرش بتارخي  4مايو 2018
أكد املشاركون في الجلسة الحوارية "املرأة اإلماراتية في عهد الشيخ زايد :قياديات في التربية الخاصة" التي نظمتها كلية التربية بجامعة
اإلمارات على مدرج الجامعة "على أن ما أسسه القائد الشيخ زايد "طيب هللا ثراه" ،من قيم ومبادئ ،واهتمامه في دعم وتمكين املرأة
اإلماراتية وأهمية مشاركتها في استكمال مسيرة التنمية املستدامة ودورها املحوري في رعاية املوهوبين وتدريب وتأهيل فئة أصحاب الهمم
ً
ً
وذلك إيمانا منه بالدور االستراتيجي في مشاركة املرأة بنهضة الدولة وأهمية إعداد اإلنسان ،ليكون قادرا على مواجهة التحديات في
مختلف املجاالت.

دواء إماراتي لعالج خشونة الركبة
نُرش بتارخي  5مايو 2018
كشف مؤتمر اإلمارات السادس لجراحة العظام ،عن دواء إماراتي لعالج خشونة الركبة ،بصدد الحصول على االعتماد الدولي من الهيئة
ً
األوروبية لالعتماد الدولي ،وتسجيله في السوق األوروبي ،وتاليا توزيعه على دول العالم.

ابتكار كأس يحلل ويقيس السعرات الحرارية في املشروبات
نُرش بتارخي  5مايو 2018
ً ً
ابتكرت طالبتان مواطنتان في جامعة اإلمارات كوبا ذكيا يقيس نسبة السكر في املشروب الذي يحتويه ،ويحلل السعرات الحرارية ،ما
ّ
يمكن مرض ى السكري ومالزمي الحمية الغذائية من اختيار أنواع السوائل املناسبة.

