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  22إبريل 2018

كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة اإلمارات تكرم شركاءها االستراتيجيين
نُرش بتارخي  22إبريل 2018
كرمت جامعة اإلمارات  41من الجهات الحكومية واملؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص بالدولة املعنيين بتدريب طلبة كلية
ً
اإلدارة واالقتصاد للعام الجامعي الحالي  2018-2017تقديرًا لجهودهم الفاعلة في صقل مهارات الطلبة املهنية وإثراء الجانب التطبيقي
الكوادر الوطنية املؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
ً
لهم وتلبية ملتطلبات سوقً العمل من

جامعة اإلمارات تطلق فعاليات مارثون تكنولوجيا املعلومات11
نُرش بتارخي  21إبريل 2018
انطلقت ،فعاليات "اليوم السنويً املفتوح" ،الذي تنظمه كلية تقنية املعلومات بجامعة اإلمارات العربية املتحدة لطلبة املدارس الثانوية
بالدولة بهدف استكشاف املواهب الطالبية ،واستقطاب املتميزين في مجاالت تقنية املعلومات ،والتعريف بالتخصصات العلمية والبرامج
األكاديمية التي تطرحها الكلية.

نُرش بتارخي

جامعة اإلمارات تنظم فعاليات يوم التراث العالمي بمشاركة عدد من
الجاليات
 20إبريل 2018

نظمت جامعة اإلمارات فعاليات يوم التراث العالمي والذي يصادف  18أبريل من كل عام بمشاركة  60جالية طالبية بالجامعة قدموا
فيها العديد من العروض الفلكلورية ولوحات فنية تراثية ومجسمات فنية ،وأكالت شعبية وعروض موسيقية ،وعروض أزياء تراثية
يظهر عالقات الصداقة والتعا ًونً
ومسابقات كما أقام األرشيف الوطني معرض صورً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب هللا ثراه) ً
بين دولة اإلمارات والدولً العربية والعاملية.

جامعة اإلمارات تشارك في منتدى «قدرات» ألصحاب الهمم
نُرش بتارخي  20إبريل 2018
نظمتً«قدرات» ألصحاب الهمم ،منتدى بالتعاونً مع جامعة اإلمارات ودائرة التعليم واملعرفة في أبو ظبي بهدف استعراض نتائج الدراسة
ي اإلعاقات
البحثية التي أعدتها الدكتورة كالرا مورغان من كلية العلوم اإلنسانية بجامعة اإلمارات ،تحت عنوانً«دمج األشخاص من ذو ً
املختلفة في سوقً العمل

