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نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 
القارئ رصيد النشرةالعدد 24 ، فبراير  2016

جامعة اإلمارات تشارك في 
معرض ومؤتمر تكنولوجيا 

التعليم بالمملكة المتحدة <<

عام القراءة 

حققت جامعة اإلمارات العربية المتحدة، إنجاز وطني جديد، يضاف الى إنجازاتها السابقة، بحصولها على االعتراف المؤسسي الدولي )الواسك( لمدة 6 سنوات، لما تنتهجه الجامعة 
من معايير عالمية في البرامج والعمليات المؤسسية، وتبنيها لسياسة جودة التعليم كاستراتيجية وطنية انتهجتها الجامعة.

والتميز على  الريادة  تحقيق  الجامعة في  التي تسير عليها  الخطوات  المؤسسي هو خطوة من  االعتراف  أن  الجامعة - على  النعيمي - مدير  راشد  الدكتور علي  وأكد سعادة 
المستوى العالمي، وقال النعيمي: » إن جامعة اإلمارات كانت ومازالت منارة وطنية للتعليم األكاديمي العالي كونها الجامعة األم في الدولة، إضافة لرفدها لسوق العمل بالكوادر 
العلمية المؤهلة والتي كان لها دور مميز في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وكذلك إسهامها في مجتمع المعرفة ودعمها لعملية التنمية المستدامة باألبحاث العلمية، 

وتتميز جامعة اإلمارات بنخبة من الطلبة المتميزون والرواد في شتى المجاالت، وهي اليوم تعد منارة للتعليم العالي على مستوى المنطقة«.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات:

تحقق إنجاز وطني بحصولها على االعتراف المؤسسي الدولي 
كأول جامعة حكومية على المستوى المحلي واالقليمي..

جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
معتمدة من الرابطة الغربية 

األمريكية للكليات والجامعات

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/march/wasc_accriditation.shtml
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إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

مجلس التحرير:

نبرز  أن  على  نحرص  في كل عدد 
الجامعة  أفضل ما حققته وأنجزته 
بين  تتنوع  والتي  الشهر،  خالل 
وأنشطة  وبحوث  اختراعات 
اإلنجازات  من  وغيرها  متنوعة 
التي تساهم فيها مختلف الفئات 
المنطلق  هذا  ومن  بالجامعة. 
الصحفية  القوالب  ستختلف 
القادمة  أعدادنا  في  المستخدمة 
على  أكثر  الضوء  لتسليط  وذلك 
اإلنجازات،  لتلك  المختلفة  الجوانب 
المعلومات  توفير  ولضمان 

بشفافية وبصورة كاملة للقارئ. 
إننا في إدارة االتصال واإلعالم نؤكد 
التواصل  أبواب  فتح  على  دائمًا 
لتساهموا  ندعوكم  كما  معكم، 
لتكونوا  وآرائكم  باقتراحاتكم 
وإصدارها  إنجازها،  في  شركاء 
جامعة  بأخبار  المهتمين  لكافة 

اإلمارات العربية المتحدة

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

نظمت جامعة اإلمارات العربية المتحدة الملتقى الثاني لرؤساء الجامعات، وذلك ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2016 المنعقدة 
في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه اهلل"، بمشاركة عدد 

من رؤساء الجامعات العربية والدولية. 
وسلَط الملتقى الضوء على الممارسات األكاديمية المبتكرة في المؤسسات الجامعية، من خالل استعراض التجارب ذات الصلة وتبادل الخبرات 
االبتكارية المتميزة في التعليم العالي والبحث العلمي. وتعمل جامعة اإلمارات الجامعة الوطنية األولى من خالل هذا الملتقى على تعزيز الريادة 

والتميز في التعليم العالي على المستويين اإلقليمي والعالمي لالرتقاء لمصاف الجامعات المرموقة عالميًا. 
وتناول المنتدى ثالث محاور رئيسية، وهي: التعليم العالي واستشراف أفاق المستقبل )األطر النظرية والعلمية، والعملية األكاديمية، والتفاعل 
مع متطلبات الحكومات والمنظمات الدولية، فيما تناول المحور الثاني أنظمة التعليم العالي - رؤية مستقبلية )األنماط  واألساليب التعليمية، 
واإلدارة األكاديمية، والمناهج التدريسية فيما اختتم الملتقى بالحديث عن البحث العلمي ومحفزات المستقبل )االتجاهات العالمية، والتوقعات 

المستقبلية، والتفاعل مع اشتراطات التنمية(. 
لقراءة المزيد...

شاركت جامعة اإلمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم والتدريب BETT-  2016 في العاصمة البريطانية لندن،  والذي 
ركز على اإلبتكار وتكنولوجيا التعليم وتطبيقاته الحديثة بحضور نخبة من الخبراء والمفكرين وكبار المسئولين والمستثمرين حول العالم 
من المؤسسات والشركات العالمية المعنية بالتعليم والتكنولوجيا وذلك ضمن أهداف الجامعة في نقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع. 

وفي هذا الصدد أكد األستاذ الدكتور غالب الحضرمي – نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، على أن مشاركة الجامعة الوطنية 
2016 ، يمثل فرصة للوفد المشارك لالطالع على أحدث ما توصل له العلم والعقل   -BETT الـ في هذا الحدث العالمي الهام معرض ومؤتمر 
البشري في استخدامات التكنولوجيا في التعليم خاصة في ما يتعلق بتطبيقات البرامج في الهواتف الذكية والتعرف على النماذج العالمية 

الناجحة واألفكار المبتكرة حول كيفية توظيفها في تعليم الطلبة.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات تنظم الملتقى الثاني 
لرؤساء الجامعات ضمن القمة الحكومية بدبي...

تحقيقًا للريادة والتميز في التعليم العالي:

جامعة اإلمارات تشارك في معرض
 ومؤتمر تكنولوجيا التعليم بالمملكة المتحدة...

: BETT مؤتمر لندن الدولي للتعليم

mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
http://www.youtube.com/user/uaeunews
mailto:gahbabi%40uaeu.ac.ae?subject=
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/futuregovs_uaeu.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/london_exibition.shtml
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في حفل ملتقى الموردين األول:
جامعة اإلمارات تكرم 30 مؤسسة 

موردة وتدعو إلى تقديم أرقى 
معايير الجودة والشفافية.. 

نظمت إدارة المناقصات والمشتريات بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، ملتقى الموردين األول، لتكريم الموردين المتميزين لعام 2015، بحضور األستاذة فائقة أبو هالل -  األمين 
العام لجامعة اإلمارات- وممثلين من 250 شركة موردة، وعدد من موظفي الجامعة، وذلك بمسرح المبنى الهاللي بالحرم الجامعي. 

وأكدت األمين العام في كلمتها الترحيبية على أن جامعة اإلمارات تحرص على توطيد عالقاتها مع الموردين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في بناء عالقات مستدامة 
وذلك في سبيل تحسين األداء والخدمات المشتركة. وأضافت األستاذة فائقة أبو هالل: "تعمل جامعة اإلمارات على ضمان تقديم أرقى معايير الجودة والشفافية، خصوصًا في 

التعامل مع الموردين، من خالل تطوير أساليب االتصال والتواصل وتبادل المعلومات بما يضمن االرتقاء بمستوى العمل ومواصلة تحقيق جودة األداء". 
 

لقراءة المزيد...

والتي  المخدرات"  نكافح  "بالقلم  مسابقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  أطلقت 
تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي لطلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وذلك 

خالل المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة األعمال بالحرم الجامعي. 
واالجتماعية-  اإلنسانية  العلوم  كلية  عميد   – القايدي  الدكتور سيف  األستاذ  وقال 
هذه  إلطالق  اإلمارات  جامعة  الختيارهم  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  نشكر  إننا   "  :
إيجاد  العلمي، من خالل  البحث  استدامة  والتي ستعزز  اإلبداعية  البحثية  المسابقة 
وبالتالي  المخدرات  مخاطر  حول  الشباب  فئة  بين  الوعي  للنشر  والحلول  الطرق 

تحقيق الرفاه للمجتمع. 
التوعية والوقاية  مدير إدارة   – فيما عبر المقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي 
وقال  المبادرة  هذه  الستضافتها  اإلمارات  لجامعة  شكره  عن  دبي-  بشرطة 
لتوليد  فرصة  للطلبة، وهي  البحثية  الجهود  المسابقة  "ستدعم هذه  الشامسي: 
لمخاطر  األكثر عرضة  العمرية  الفئة  تعد  والتي  الشباب  فئة  واالقتراحات من  األفكار 
ستعزز  كما  الوقت،  بنفس  الفئة  هذه  توعية  على  تعمل  هي  وبالتالي  المخدرات، 

التعاون بين شرطة دبي وجامعة اإلمارات". 

لقراءة المزيد...

بجامعة  العلوم-  بكلية  الجيولوجيا  الدهان-أستاذ  عالء  الدكتور  األستاذ  شارك 
ضخمة  شمسية  عاصفة  بقايا  لتحديد  عالمية  دراسة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
لوند  جامعة  من  الباحثين  من  مجموعة  مع  الجنوبي  والقطب  غرينالند  جليد  في 
)سويسرا(،  زيورخ   ETHو بول  شيرر  ومعهد  )السويد(،  أوبساال  وجامعة  )السويد(، 
ومعهد نيلز بور )الدنمارك(، ومختبر بيركلي لعلوم الفضاء وجامعة بوردو )الواليات 

المتحدة األمريكية(. 
وقد أشار الباحث الدكتور عالء الدهان: "أن نشاط الشمس يمكن أن يختلف بشكل 
دوري أو نتيجة ألحداث منفصلة مع مقياس ال يمكن التنبؤ به. وترتبط هذه األنشطة 
هذا  يكون  وعندما  الشمس،  من  وطاقة  مختلفة  جسيمات  بانبعاث  الشمسية 
الظواهر  : "من  الدهان  الدكتور  بالعاصفة الشمسية". وقال  االنبعاث ضخم يسمى 
هي  الفضاء  وطقس  لألرض  الجوي  الغالف  في  الشمسية  العواصف  تصاحب  التي 
جسيمة  ومخاطر  اضطرابات  تشكيل  هذه  الشمسية  للعواصف  ويمكن  الشفق. 
على العديد من األعمال اليومية مثل انهيار االتصاالت عبر األقمار الصناعية والمالحة. 
ومن اآلثار غير المباشرة للعواصف الشمسية على مناخ األرض هي استنفاذ األوزون 

وتآكل الغالف الجوي". 

لقراءة المزيد...

باحث من جامعة االمارات:
يشارك في دراسة عالمية لتحديد بقايا عاصفة شمسية 

ضخمة في جليد غرينالند والقطب الجنوبي...

جامعة اإلمارات:
تطلق مسابقة "بالقلم نكافح المخدرات" المقدمة من 

شرطة دبي...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/uaeu_vendors.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/anti_drug.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/southen_pole.shtml
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بالتعاون مع مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية:
جامعة اإلمارات تنظم ورشة عمل بعنوان" 

اإلبتكار في عصر اإلبداع"...

نظمت كلية القانون بجامعة االمارات العربية المتحدة فعالية "يوم القانون" 
للتعريف بدور القانون في المجتمع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية 
في تنفيذ أحكام القانون. بحضور الشيخ سالم محمد بن ركاض العامري –
عضو المجلس الوطني سابقًا-  والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي 
سعيد  علي  والدكتور  القضائية-   والدراسات  التدريب  معهد  عام  -مدير 
الكعبي - نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل-، والدكتور محمد 

المتحدة  العربية  اإلمارات  العلوم في جامعة  اإلبتكار بكلية  نظم فريق دعم 
ورشة عمل بعنوان "اإلبتكار في عصر اإلبداع" بالمبنى الهاللي بالتعاون مع 
مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية وذلك بهدف تنمية روح االبتكار والمبادرة 
والتميز للموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية والطالب بالجامعة وذلك ضمن 
رسالة الجامعة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية لتعزيز الثروة 

المعرفية في المجتمع.  

لنشر الوعي القانوني بين الطلبة:
جامعة االمارات تحيي يوم القانون بمشاركة 14 

جهة اتحادية ومحلية...

العامة  األمانة  في  القادة  تنمية  مركز  مدير  علي،  آل  إبراهيم  عمر  الدكتور  واستعرض 
العديد  هناك  أن  على  أكد  حيث  واالبتكار  اإلبداع  مفهوم  محاضرته  ،في  الداخلية  بوزارة 
تعريف  أقرب  ويكون  لكل منهما  واحد  تعريف  يوجد  وال  واإلبداع  لالبتكار  التعريفات  من 
لالبتكار كل فكرة جديدة تؤدي إلى تحسين العمليات أو الخدمات أو المنتجات أما اإلبداع 

فهو تطبيق هذه الفكرة. 

لقراءة المزيد...

مساعدة  الشامسي  سالم  سيف  حبيبة  والدكتورة  القانون  كلية  عميد  القاسم  حسن 
عميد الكلية لشؤون الطلبة ورئيس اللجنة المنظمة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من 

المستشارين والخبراء القانونيين والضباط ممثلي الجهات  وطلبة الجامعة. 
الجهات  بجهود  مشيدًا  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  الكعبي  سعيد  علي  الدكتور  ووجه 
الواضحة في التوعية بأهمية الثقافة القانونية والعلم بالنظم واللوائح ما يمهد الطريق 

لحياة خالية من أية مشاكل. 
لقراءة المزيد...

الوظيفي  والتطوير  التوظيف  ومركز  المعلومات  تقنية  كلية  نظمت 
للخريجين بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، يوم الصناعة لتقنية المعلومات 
واليوم المفتوح للكلية، تحت شعار "نحو بناء جيل مبتكر" بمشاركة عدد من 
الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، المختصة بمجال تقنية المعلومات 
الجامعي، وبحضور عميد  بالحرم  المعلومات  االبتكار، بمبنى تقنية  وصناعة 

تحت شعار "نحو بناء جيل مبتكر":
13 مؤسسة تشارك في يوم الصناعة لتقنية 

المعلومات بجامعة اإلمارات...

الكلية األستاذ الدكتور عمر الجيار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة. 
وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف الطلبة بتخصصات الكلية، والفرص التدريبية والوظيفية 
التي تتيحها هذه الشركات والمؤسسات لطلبة جامعة اإلمارات، وفرص المنح الدراسية 

المتوفرة للطلبة في كلية تقنية المعلومات.
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/creative_thinking.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/law_day.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2016/february/industryday.shtml
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حوار مع الدكتور أحمد مراد - عميد كلية العلوم:
بروفسور الجيولوجيا المائية وهو من أحد الفاعلين بجامعة اإلمارات، له بصمة دائمة ومستمرة، في دعم العلوم، ونشر 
أهميته بين الطلبة، ولقد ساهم في إنشاء المركز الوطني للمياه الذي أنشئ عام 2012. كما عمل على إنشاء اللجنة 
الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي عام 2005، وهو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، وعضو 
في المجلس االستشاري للمركز الدولي لإلدارة المتكاملة للموارد المائية-مركز تابع لليونسكو من الفئة الثانية- منذ 
2010  وحتى 2016 ممثاًل للدول العربية في هذا المركز. باإلضافة إلى عضويته في العديد من الجمعيات العلمية وعدد 

من اللجان الدولية المتخصصة في المياه.

الجامعة

في البداية من هو الدكتور أحمد مراد؟ ●
جيولوجيــا  فــي  المشــارك  األســتاذ  مــراد  علــي  أحمــد  الدكتــور 
الميــاه بجامعــة االمــارات، والقائــم بأعمــال عميــد كليــة العلــوم 
المنشــورة  البحــوث  مــن  لــدي   ،2016/2015 األكاديمــي  للعــام 
مــا يقــارب 52 بحثــًا، منشــور فــي مجــالت محكمــة دوليــًا. شــاركت 
ــًا متخصصــًا.  باختصــار  ــًا وإقليمي فــي أكثــر مــن 74 مؤتمــرًا دولي
الدكتــور أحمــد مــراد ولــد فــي جامعــة االمــارات، وتربــى فــي كنفهــا 
ونهــل مــن علمهــا الغزيــر، وهــو اليــوم جــزء مــن هــذا الكيــان، 
ويتمنــى أن يــرد جــزء مــن كثيــر قدمــه لــه هــذا الصــرح العظيــم.

نبذة عن رحلتك العلمية؟ ولماذا اخترت التخصص  ●
في العلوم؟

انضممت الى جامعة االمارات عام 1992 كطالب في كلية العلوم 
بامتياز   1997 عام  يناير  في  وتخرجت  جيولوجيا  تخصص   –
كمعيد  االمارات  بجامعة  التحقت  ثم  الثانية،  الشرف  مرتبة  مع 
بدأت   1998 عام  أغسطس   15 وفي   ،1997 سبتمبر   6 بتاريخ 
المكان،  بأن أكون جزءًا من هذا  الكبير،  لتحقيق حلمي  رحلتي 
حيث سافرت إلى كلمازوه بوالية ميتشيجن، وبالتحديد جامعة 
لفصلين  اإلنجليزية  اللغة  بدراسة  فبدأت  الغربية،  ميتشيجن 
دراسيين، وفي مايو من عام 1999 بدأت دراسة الماجستير في 
الماجستير، وحصلت  أنجزت   2000 ديسمبر  وفي  األرض،  علوم 
على الدكتوراه في الجيولوجيا تخصص جيولوجيا المياه 2004، 
المياه  جيولوجيا  في  مساعد  كأستاذ  عملي  باشرت  بعدها 
ترقيت   2011 سبتمبر  وفي  المتحدة.  العربية  االمارات  بجامعة 

إلى أستاذ مشارك. 
وقد اخترت تخصص المياه لشغفي منذ أن كنت طالبًا بالمياه، 
وكانت عبارات "األمن المائي" تشدني لذلك تخصصت في المياه؛ 
ألقدم من خالل البحث العلمي حلوالً للمشاكل المتصلة بالمياه 

والتي تؤثر على األمن المائي.

ما هو هدفكم الرئيسي حيال كلية العلوم؟  ●
هدفي لكلية العلوم أن تصبح كلية العلوم بجامعة االمارات من 
أفضل الكليات بالمنطقة والعالم، واعتماد كل برامج الكلية من 
قبل مؤسسات االعتماد األكاديمي الدولي، وفعاًل بدأنا في هذه 

الخطوة.

أطلعنا على مستجدات الشراكات والتعاون مع  ●
الكليات العالمية وفي أي المواضيع؟

للكلية عالقات مميزة مع عدد من الكليات والجامعات العلمية، 
العلمي  والتبادل  العلمي  والنشر  العلمي  البحث  في  وتنصب 
المميزة  التدريس والطلبة، ومن شراكاتنا  ما بين أعضاء هيئة 
بالواليات  الغربية  ميتشيغن  وجامعة  إنجلترا،  غرب  جامعة  مع 
أوبساال  وجامعة  البريطانية،  ليدز  وجامعة  األمريكية،  المتحدة 
كونج  هونج  وجامعة  التقنية،  الدنمارك  وجامعة  بالسويد، 
متميزة  شراكات  للكلية  أن  كما  الصينية.  هوهاي  وجامعة 
والمركز  وشلمبرجير،  توتال  مثل  العالمية  الشركات  كبرى  مع 
النفط  بجنيف وشركة تطوير  النووية )سيرن(  لألبحاث  األوروبي 

اليابانية )جودكو(. 

ما أصعب ما واجهكم خالل عملكم في عمادة  ●
الكلية؟

إلى اآلن لم أواجه أي صعوبات، والمشاكل اليومية يتم التجاوب 
وحلها بطريقة تضمن سير العملية التعليمية في الكلية.

هل تخططون لوضع برامج جديدة تضمونها لباقة  ●
برامج الكلية؟  

الحالية،  البرامج  وتطوير  دراسية  برامج  ألطالق  الكلية  تسعى 
سوق  يحددها  التي  االحتياجات  وبحسب  مدروسة،  لخطة  تبعًا 

االستراتيجية  خطة  ضمن  التطوير،  خطط  ومتطلبات  العمل 
للجامعة، وسيتم اإلعالن عنها في حينها. 

ما مدى تلبية برامج الكلية الحتياجات سوق العمل؟  ●
وأين نجد طالب كلية العلوم فيه؟

الرتباط  وذلك  بالجامعة،  الرئيسية  الكليات  من  العلوم  كلية 
والعالمي،  المحلي  العمل  بسوق  المختلفة  العلوم  تخصصات 
حيث استطاعت كلية العلوم أن ترفد مجتمع اإلمارات بالخريجين 
العمل  سوق  أصبح  واآلن  المختلفة،  التخصصات  في  األكفاء 
لخريجي الكلية كبيرًا ومتنوعًا، مقارنة مع السابق وذلك للطفرة 
العلوم  اإلمارات، وطالب  دولة  الذي تشهده  والتنوع  االقتصادية 
والمحلية  االتحادية  الحكومية  المؤسسات  أغلب  في  منتشرين 

وفي القطاع الخاص أيضًا.

هل هناك تعاون بين الكلية ومؤسسات التعليم  ●
العام؟ وما هو؟

التعليم عالقة وثيقة، سواء  العلوم مع مؤسسات  عالقة كلية 
أن  حيث  والتعليم،  التربية  وزارة  أو  التعليم  مجالس  كانت 
بزيارة  وتقوم  بل  المدارس،  طلبة  تستقبل  المختلفة  األقسام 
بعض المدارس بغرض استقطاب الطلبة، كما أن للكلية عالقة 
كالجامعات  الجامعي  التعليم  مؤسسات  مع  وواضحة  مميزة 
وجامعة  زايد  وجامعة  الشارقة  كجامعة  والدولية  المحلية 

نيويورك وغيرها من الجامعات.

ما هي أبرز المشكالت المتكررة التي يواجها طالب  ●
كلية العلوم؟ وكيف تتعاملون معها؟

مشاكل الطلبة مختلفة، وجميع مشاكل الطلبة متصلة 
والتي  النموذجية،  الدراسية  للخطة  الطالب  اتباع  بعدم 
وأيضًا  البرنامج،  إلنجاز  المحدد  الوقت  في  تخرجه  تضمن 
التسجيل  في  والتأخر  األكاديمي،  المرشد  متابعة  عدم 
عن  تعمل  الكلية  ولكن  واإلضافة،  السحب  أسبوع  إلى 
طريق مكتب مساعد العميد لشئون الطلبة بدراسة كل 

حالة على ِحده، بالتشاور مع األقسام العلمية.

ما الهدف من سلسلة المحاضرات المتميزة التي  ●
أطلقتها كلية العلوم؟

التي  المبادرات  إحدى  هي  المتميزة  المحاضرات  سلسلة 
من  والباحثين  العلماء  باستقطاب  الكلية  أطلقتها 
المجتمع  تهم  محاضرات  لتقديم  العالم،  أنحاء  مختلف 
التدريس  هيئة  أعضاء  وتهم  االمارات  بدولة  المحلي 
العلماء  استضافة  خالل  من  نحاول  أننا  حيث  والطلبة، 
تهدف  كما  العلماء،  مع  الطالب  اتصال  بزيادة  الدوليين 
الى  وتأهليه  الطالب  كفاءة  زيادة  الى  المحاضرات  بعض 

سوق العمل.

ما هي خططكم وطموحاتكم القادمة؟ ●
خططنا طموحة، تهدف إلى جعل كلية العلوم بجامعة 
المستوى  على  أما  عالميًا،  الرائدة  الكليات  من  االمارات، 
خريطة  إنجاز  البحثي  فريقي  مع  آمل  فإنني  الشخصي، 
والتي  بالدولة،  الجوفية  للمياه  الطبيعي  اإلشعاع 

ستسهل على الباحثين وأصحاب القرار الشيء الكثير.

كلمة أو معلومة تحب إضافتها؟   ●
المشورة والثقة أساس النجاح في العمل.. اإلصرار والعزيمة.



الجامعة
6

كتاب: 99% 
المؤلف: الدكتور خالد الخشرمي

سنة النشر: 2007
الموضوع: 

رسائل نصية كانت تنشر ما بين عامي 2007 – 2012م  وتبث مجانًا لدول الخليج ولمجموعة متنوعة من األدباء والكتاب والناس العاديون حتى.

وهــي متنوعــة مــا بيــن السياســة واألدب والشــعر والحكمــة والتاريــخ والجغرافيــا والتربيــة والحيــاة والمــوت، 
والصداقــة والســعادة والفنــون وغيرهــا مــن المواضيــع المتنوعــة، حيــث جــاءت علــى لســان شــخصيات اعتباريــة 

متنوعــة مثــل أدونيــس وفــاء كرديــه وجــورج أوريــل ومارتــن لوثــر وعــادل إمــام وأرســطو وغيرهــم..
الكتاب أهدى كتابه إلى »أولئك الذين يعتذرون عن اإلجابة، بدالً من أن يكذبوا...« 

وتحــدث الكاتــب فــي مقدمــة الكتــاب عــن اختفــاء الرســائل النصيــة كوســيلة للتواصــل ليتبعاهــا الرســائل 
الصوتيــة فالبــالك بيــري والواتســاب، حيــث قــال: »اختــرُت طباعــة هــذا العمــل بعــد أن غادرتنــا ثــورة SMS لتأخــذ 
وضــع الهــدوء، وبذلــك أصبــح هــذا العمــل توثيــق لمرحلــة SMS فــي مجــِد تألقهــا، وتحديــدًا خــالل خمــس 

ســنوات«. مقدمــًا شــكره ألصدقــاء %99 فــي اإلمــارات والبحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية.

يتمتــع الكاتــب بســخاء نشــر الثقافــة والوعــي حيــث وضــع فــي غــالف الكتــاب ميثــاق غريــب، 
يعبــر عــن رغبــة بنشــر ثقافــة القــراءة بيــن القــراء العــرب، محتــواه أن كل نســخة يتــم بيعهــا 
ســتودع نســخة أخــرى مجانــًا فــي مــكان عــام ليتصفحهــا أفــراد المجتمــع، طالبــًا مــن الجمهــور 
أن يقترحــوا بعــض األماكــن، كمــا يعــرض الكاتــب للمشــتري إن كان يرغــب بإهــداء نســخة لمــن 

يحــب فســيوصله مجانــًا ألي مــكان فــي العالــم بالســعر نفســه..

اخترنا لكم..

نظــم  واألطفــال  النســاء  لرعايــة  دبــي  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
عــن  تعريفيــة  محاضــرة  اإلمــارات  جامعــة  فــي  اإلرشــادي  المركــز 
التــي ترتكــز علــى تقديــم خدمــات  المؤسســة واســتراتيجياتها 

واألطفــال... للنســاء  والنفســية  االجتماعيــة  والرعايــة  اإليــواء 

2016 .. عام القراءة 

عمــل  ورشــة  اإلمــارات  جامعــة  نظمــت 
التطوعــي  الوطنــي  للبرنامــج  تدريبيــة 
لالســتجابة للطــوارئ »ســاند« وتهــدف الــدورة 
ضمــن  وتهيئتهــم  الطلبــة  تدريــب  إلــى 
للمســاعدة  اإلماراتــي  المجتمــع  متطوعــي 

والطــوارئ. األزمــات  حــاالت  فــي 

ــارات تنظــم أعمــال قمــة التايمــز  جامعــة اإلم
للتعليــم العالــي لجامعــات الشــرق األوســط 
مــن  عــدد كبيــر  أفريقيــا وحضــور  وشــمال 
والمهتميــن  والباحثيــن  الجامعــات  رؤســاء 

للجامعــات. العالمــي  بالتصنيــف 

اإلمــارات  بجامعــة  العلــوم  كليــة  عقــدت 
العربيــة المتحــدة، جلســة عصــف ذهنــي مــع 
وزارة الطاقــة لمناقشــة األفــكار والمقترحــات 
ووزارة  بالكليــة  الجيولوجيــا  قســم  بيــن 
الجديــدة  المبــادرات  حــول  وذلــك  الطاقــة 

والجامعــة. الــوزارة  اســتراتيجية  لتحقيــق 

العــروض  ملتقــى  تنظــم  اإلمــارات  جامعــة 
 20 مــع  بالتعــاون  الجامعــة  الخاصــة ألســرة 
مؤسســة بحضــور عــدد مــن أعضــاء هيئــة 

والطلبــة.  والموظفيــن  التدريــس 

جامعــة اإلمــارات تطلــق برنامــج الرابــح األكبــر 
فــي موســمه الســادس تحــت شــعار »حقــق 
البرنامــج  ويهــدف  حياتــك«  لتغيــر  ذاتــك 
إلــى مســاعدة الطلبــة الذيــن يعانــون مــن 
بمخاطــر  بتوعيتهــم  المفرطــة  الســمنة 
الســمنة ونتائجهــا الســلبية علــى الصحــة.

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  نظمــت جامعــة 
أبحــاث  اســتخدام  حــول  علميــة  نــدوة 
ألعضــاء  والتعلــم  التعليــم  فــي  التدريــس 
هيئــة التدريــس، عقدهــا مركــز التميــز فــي 

والتعلــم. التعليــم 

المؤتمــر  فــي  اإلمــارات  جامعــة  شــاركت 
والتدريــب    التعليــم  لتكنولوجيــا  الدولــي 
البريطانيــة  العاصمــة  فــي   BETT-2016
الجامعــة فــي  لنــدن، وذلــك ضمــن أهــداف 
نقــل المعرفــة والمهــارات لخدمــة المجتمــع.

المتحــدة  العربيــة  االمــارات  جامعــة  قامــت 
بزيــارة أكاديميــة إلــى جامعــة غــرب إنجلتــرا 
فــي بريســتول بالمملكــة المتحــدة لتعزيــز 

الجامعتيــن. بيــن  األكاديمــي  التعــاون 

أخبار قصيرة..فبراير 2016
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الجامعة

أبرز المشاركات في مواقع 
التواصل االجتماعي 

فبراير  2016:

األخيــرة


