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  25فبراير 2018

جامعة اإلمارات تنضم إلى برنامج شركاء اتصاالت إلنترنت األشياء

نُرش بتارخي  23فرباير 2018
أعلنت جامعة اإلمارات العربية المتحدة أمس عن انضمامها لـ «برنامج شركاء
اتصاالت إلنترنت األشياء» ،بغرض تعزيز التعاون المشترك في مجال االبتكار
وتطوير الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة ،األمر الذي يؤكد مكانة اتصاالت
كمزود رائد لتكنولوجيا إنترنت األشياء في المنطقة ،حسب بيان أمس.

«األدب العربي وسؤال العالمية» محاضرة في جامعة اإلمارات
نُرش بتارخي  23فرباير 2018
نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات ،محاضرة بعنوان
«األدب العربي وسؤال العالمية» بهدف تسليط الضوء على األدب العربي
ومدى ارتقائه إلى مصاف األدب األجنبي العالمي من حيث النضج الفني
والمضمون.
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جامعة اإلمارات تنظم ملتقى االبتكار للكيمياء بطرق مبتكرة وأساليب مشوقة
نُرش بتارخي  23فرباير 2018
افتتح سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد هللا البيلي مدير جامعة االمارات
العربية المتحدة ملتقى االبتكار للكيمياء في كلية العلوم بالجامعة وذلك
تزامناً مع فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار وسعياً لتقديم علم الكيمياء إلى
الطلبة بصورة مشوقة ومبتكرة لجميع المراحل الدراسية.

أطروحة دكتوراه في جامعة اإلمارات "مرحلة ما قبل السكري مرض أم عرض"

نُرش بتارخي  24فرباير 2018
أجازت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة اإلمارات أطروحة الدكتوراه للطالبة ليلى محمد
المرزوقي من قسم الصحة العامة ،بعنوان «دراسة مقطعية لمعدل االنتشار والخصائص
والعوامل المؤدية إلى مرض ما قبل السكري في مدينتي العين ودبي» ،حيث أظهرت في
دراستها للعام  2017لعينات من أشخاص تجاوزوا في أعمارهم  18عاماً أن نسبة تحول مرض
ما قبل السكري إلى مرض السكري من النوع الثاني كانت .% 23,4
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جامعة اإلمارات تستضيف االثنين المقبل ندوة "زايد وبناء المجتمع اإلماراتي"

نُرش بتارخي  24فرباير 2018
ينظم مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث اإلمارات ومركز سلطان بن زايد بالتعاون مع
قسم علم االجتماع بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
ندوة بعنوان "زايد وبناء المجتمع اإلماراتي" احتفا ًء بعام زايد في  26فبراير الجاري بالمبنى
الهاللي بالقاعة الكبرى للجامعة بمدينة العين.

