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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
االثنين  19نوفمبر 2018

"نهج زايد في التعايش والتسامح" ندوة علمية في جامعة اإلمارات

نظمت جامعة اإلمارات العربية المتحدة ندوة "نهج زايد في التعايش والتسامح" وذلك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح
في دولة اإلمارات العربية المتحدة بمسرح المبنى اإلداري بالجامعة ،بمشاركة وحضور كل من سعادة سالم بن محمد بن ركاض
العامري وسعادة الدكتور علي سباع المري – الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية ،والدكتور فيصل العيان
–نائب رئيس أكاديمية ربدان.

جامعة اإلمارات توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي

وقعت جامعة اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال أبو ظبي ،يوم الثالثاء الموافق  13نوفمبر
 2018بالمبنى الهاللي بالحرم الجامعي ،بهدف تعزيز قدرة المرأة على المشاركة في تنمية المجتمع وأنشطتها االقتصادية،
والتعاون في توفير البرامج الداعمة إلى رفع درجة األداء وتقديم خدمات على مستوى عال للمرأة وتنمية قدراتها.

دراسة علمية عالمية شارك فيها باحث من جامعة اإلمارات

قام فريق بحثي عالمي بإعداد دراسة جديدة لتحليل جينات الدالفين لمعرفة دواعي هجرتها في الماضي ،وتقدم هذ الدراسة
الحديثة ،التي نشرت في مجلة علم الثدييات البحرية توضيحا ً لكيفية استخدام علم الوراثة الحديث للمعلومات الجينية للحصول
على أنماط هجرة الحيوانات في الماضي .ووجد الباحثون من خالل دراسة المتغيرات الجينية للدالفين قارورية األنف من
فصيلة ترسيوبس ادنكس أن منطقة بنبيري في غرب أستراليا كانت في يوم من األيام مكانا ً يهاجر منه الدالفين بكثرة.

الذكاء االصطناعي ،وأمن المعلومات أهم محاور المؤتمر الدولي الثالث عشر لإلبداع في تقنية
المعلومات

تحت رعاية معالي سعيد أحمد غباش الرئيس األعلى لجامعة األمارات العربية المتحدة ،انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر
الثالث عشر لإلبداع في تقنية المعلومات الذي تنظمه كلية تقنية المعلومات في جامعة اإلمارات العربية المتحدة .والتي تستمر
على مدى يومي  18و 19نوفمبر الجاري.

