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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"
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مسؤولون :صقل املواهب لتعزيز اإلعالم الوطني
نُرش بتارخي  27أغسطس 2017
قال الدكتور محمد عبد هللا البيلي مدير جامعة اإلمارات ،إن إطالق برنامج التدريب اإلعالمي ألبناء اإلمارات ،سوف يساهم بشكل
مباشر في صقل املخرجات األكاديمية بمهارات وخبرات عملية ،يحصل عليها الخريجون من برنامج التدريب في املؤسسات اإلعالمية
ً
الوطنية والخاصة ،مشيرًا إلى أنه يعزز دور ومكانة اإلعالم الوطني ومواكبة التطورات وتعزيز القيم الوطنية من خالل تسليط
الضوء على اإلنجازات التي تحققها اإلمارات والتفاعل اإليجابي مع متطلبات التنمية عبر إعالم وطني هادف ،كما أن البرنامج سوف
يعمل على تمكين القدرات الشبابية في شتى مجا ًالت األعالم من خالل االستثمار األمثل للطاقات والخبرات الشبابية الوطنية ،من
خالل امتالكهم خبرات إعالمية حديثة ومتطورة.

ً
ً
«جامعة اإلمارات» تطرح تخصصا دوليا في هندسة الطيران والفضاء
نُرش بتارخي  25أغسطس 2017
تطرح جامعة اإلمارات للمرة األولى تخصص هندسة الطيران والفضاء في كلية الهندسة وكلية العلوم ،بالتعاون مع إحدى
الجامعات العريقة في الواليات املتحدة حيث ينطلق تدريس التخصص الجديد العام الدراس ي املقبل في 2018بدعم من مركز
أبوظبي للفضاء .ويمنح الطالب درجة بكالوري ًوس من جامعة اإلمارات ،وفي الوقت نفسه يتيح الحصول على املاجستير من الجامعة
ً
في الواليات املتحدة ،حيث صمم البرنامج ملدة خمس سنوات دراسية ،كما تطرح الجامعة تخصصا في هندسة صناعة الطيران في
ً
ً
ً
قسم الهندسة امليكانيكية ،حيث يدرس حاليا  30طالبا مواطنا البرنامج بالتعاون مع شركة «مبادلة» ،حسب الدكتور صباح
الكاس ،عميد كلية الهندسة.

جامعة اإلمارات تطلق جائزة «التميز»
نُرش بتارخي  26أغسطس 2017

ً
أطلقت جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الدورة الثانية من جائزة الرئيس األعلى للتميز املؤسس ي ،تماشيا مع حرص قيادات الدولة
على تبني مفهوم التميز ،وجهود الجامعة في تبني أفضل املمارسات في مجال التعليم العالي وتأصيل ثقافة التميز وتكريم األعضاء
الفاعلين في املجتمع الجامعي ،وتضم الجائزة أربع فئات هي :التميز املؤسس ي ،وفرق العمل املتميزة ،وأوسمة الرئيس األعلى،
والتكريم الخاص .جاء ذلك خالل تنظيم الجامعة اللقاء السنوي لألسرة الجامعية للعام الجامعي الجديد.

«قارئ ذكي» يراقب سلوك اإلبل
نُرش بتارخي  26أغسطس 2017

ً ً
ابتكر أربعة طالب في كلية تقنية املعلومات جامعة اإلمارات ،قارئا ذكيا لتحليل سلوك اإلبل ،وتتبع حركاتها ،وتصرفاتها لتحليلها
ومعرفة ما تشعر به ،وتحذير أصحاب املزارع عند تعرض حيواناتهم للخطر أو تراجع في صحتها ،ما يوفر لهم فرصة عرضها على
األطباء البيطريين ومعالجتها وإنقاذها ،مشيرين إلى أن هذا االبتكار يمكن استخدامه في مزارع الخيول واالبقار واملاشية للحفاظ على
الثروة الحيوانية.

