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كلية الهندسة: 

تستعرض مشاريع تخرج 
الطلبة للعام األكاديمي 2015-

2016 بمشاركة 287 طالب 
وطالبة و75 مشروع  <<

في هذا العدد...

45

جامعة اإلمارات تنظم 
ندوة "بيولوجيا النبات 

التكاملي" وتبحث مسائل 
األمن الغذائي العالمي <<

تعزيزا للثروة المعرفية:
جامعة اإلمارات تناقش 

مسألة بحوث االعالم 
والالمساواة في العالم  <<

2

 

نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم 
القارئ رصيد النشرةالعدد 22 ، ديسمبر  2015

كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة، الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الفائزون "بجائزة الرئيس األعلى للجامعة في 
االبتكار للعام 2015" بمقر الجامعة في مدينة العين. والتي تأتي ضمن رسالة الجامعة نحو دعم االبتكار واإلبداع والريادة و التميز في البحث العلمي، بحضور الدكتور/ غالب 

الحضرمي، نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. 
وقد حصلت قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والصحة، والنقل والمواصالت، على المراكز األولى، وهي قطاعات استراتيجية حيوية تخدم عدة مجاالت مهمة، 

وتعمل على دعم جهود التنمية المستدامة في الدولة. 
وقد حصل فريق عمل مشروع النظام الذكي لإلبالغ عن حاالت ترك األطفال في السيارات المغلقة على المركز األول لجائزة االبتكار لهذا العام 2015 في قطاع الصحة، ويتمثل 
عمل النظام على تنبيه مالك المركبة بوجود طفل فيها، وإذا لم يستجيب المالك خالل فترة زمنية محددة يقوم النظام تلقائيا باالتصال بالشرطة للحصول على المساعدة. 

يتكون فريق العمل من )د.فكري خرباش و آمنة راشد حمود، وجميلة سالم الكعبي، وخولة يوسف المرزوقي، ومريم محمد الخاطري(. 

لقراءة المزيد...

يكرم الفائزين بجائزة الرئيس األعلى 
لجامعة اإلمارات لالبتكار لعام 2015 ...

حمدان بن مبارك:

جامعة اإلمارات تستضيف 
المؤتمر الدولي الخامس لرصد 

األرض ودراسة التغيرات المناخية 
والمؤتمر الدولي السابع حول 
تقنيات المعلومات الجغرافية 

إلدارة الكوارث الطبيعية <<

عام االبتكار 
»عام 2016 .. عام القراءة« قريبًا <<

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/innovationaward.shtml
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تحت رعاية سعادة الدكتور علي راشد النعيمي – مدير الجامعة ، أفتتح الدكتور غالب الحضرمي، 
نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس حول رصد 
المعلومات  تقنيات  حول  السابع  الدولي  والمؤتمر   )EOGC( العالمية  التغيرات  لدراسة  األرض 

الجغرافية إلدارة الكوارث الطبيعية )GiT4NDM(، في المبنى الهاللي بالجامعة.
العلمي  العالي والبحث  التعليم  للجامعة نحوالريادة والتميز في  الرؤية اإلستراتيجية  وذلك وفق 
بالتعاون  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  والعالمي، حيث نظمت كلية  اإلقليمي  المستويين  على 
مع الهيئة االتحادية وكالة اإلمارات للفضاء ومعهد واترلوو الدولي )ويدم( إلدارة الكوارث الطبيعية 
ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات ألنظمة وحلول األقمار الفضائية و بمشاركة نخبة 

من الخبراء والباحثين حول العالم في علوم األرض وأبحاث الفضاء.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات: 
تستضيف المؤتمر الدولي الخامس لرصد األرض ودراسة التغيرات المناخية 
والمؤتمر الدولي السابع حول تقنيات المعلومات الجغرافية إلدارة الكوارث 

الطبيعية ...

رئيس التحرير : غالية األحبابي
هيئة التحرير:  نوال الظاهري - مريم الحساني - عبدو محمد

تصوير: أمجد ضرغام - عمر البحرة - شوقي زيد
التصميم: شيماء عبداهلل

www.uaeu.ac.ae\mcd :الموقع اإللكتروني
mcd@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

الهاتف: 5926 03713

إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

مجلس التحرير:

الجامعة  رسالة  كانت  أن  بعد 
فريق  من  وحرصًا  فصليًا،  تصدر 
المعلومات  توفير  على  اإلدارة 
رغبة  على  وبناًء  مستمر  بشكل 
االتصال  إدارة  سعت  األعزاء،  القراء 
إلى   2015 العام  في  واإلعالم 
نقل  لضمان  شهريًا  العدد  إصدار 
في  واألحداث  االنجازات  أبرز  أخبار 

الجامعة للقراء. 
كما حرصت االدارة في العام 2015 
المجسدة  الرسائل  نقل  على 
والدولة،  الجامعة  لتوجهات 
متمثلة في عام االبتكار والمبادرات 
وغيرها،  الوطنية  واالستراتيجيات 
في  أيضًا  به  سنلتزم  ما  وهذا 
العام المقبل، وستركز اإلدارة على 
المبادرات  جميع  ودعم  متابعة 
وتتبناها  الدولة،  في  تعتمد  التي 

كأولوية في جميع أنشطتها.
عامًا   2016 عام  إعالن  وبعد 
االتصال  إدارة  تستعد  للقراءة، 
إمكانياتها  بكافة  واإلعالم 
والتفاعل  الستقباله،  وقدراتها 
وكلياتها  الجامعة  دور  إلبراز  معه 
فيها  التنظيمية  واإلدارات 

الحتضان هذه المبادرة المتميزة.

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/international_conference.shtml
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:mcd%40uaeu.ac.ae?subject=
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
http://www.youtube.com/user/uaeunews
mailto:gahbabi%40uaeu.ac.ae?subject=
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حول  ندوة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بجامعة  والزراعة  األغذية  كلية  مع  وبالتعاون  الوراثية  والهندسة  الحيوية  للتقانات  خليفة  مركز  نظم 
البيلي - نائب مدير  الدكتور محمد  الجامعي، بحضور األستاذ  بالحرم  التخصصات(، بمركز األعمال  التكاملي )رحلة متعددة  النبات  بيولوجيا 
الجامعة للشؤون العلمية -، والدكتور عبدالعظيم عبدالماجد - مستشار إدارة الموارد البشرية بشؤون الرئاسة - وعدد من أساتذة جامعة 

اإلمارات وطلبتها. 
وتهتم الندوة بجمع أكبر عدد من الباحثين العاملين في علم األحياء والنباتات لتبادل الخبرات واألفكار من أجل تسهيل الجهود البحثية التي 
تدعم علم الجينوم والخلية والبيولوجيا الجزئية وبيولوجيا األنظمة وعلم البيئة، تشجيعًا لألبحاث المتعددة التخصصات في جامعة اإلمارات، 

وتقديم حلول للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال الزراعة واألغذية. 
لقراءة المزيد...

تطويرًا لقدرات البحث العلمي واالبتكار في المجاالت ذات األهمية الوطنية: 
جامعة اإلمارات تنظم ندوة "بيولوجيا النبات التكاملي" وتبحث مسائل األمن الغذائي العالمي..

المياه  قطاع  في  العلمي  والتميز  للريادة  الجامعة  رؤية  ضمن 
جامعة  في  العلوم  بكلية  للمياه  الوطني  المركز  وتقنياته،نظم 
وتقنية  علوم  جمعية  أعضاء  مع  األول  التنظيمي  االجتماع  اإلمارات 
الخليجي في قاعة  التعاون  "WSTA" لدول مجلس  الخليجية  المياه 
والتشاور  للتنسيق  العين،وذلك  بمدينة  "أيال"  بفندق  المؤتمرات 
اإلمارات كشريك علمي  بدولة  للمياه  الوطني  المركز  حول مشاركة 
لمؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه، والذي سيعقد مطلع العام 2017 

بمملكة البحرين.
وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد مراد- عميد كلية العلوم،عضو 
جمعيةالعلوم وتقنية المياه الخليجية"كلية العلوم والمركز الوطني 
الهام  الدولي  الخليجي  المؤتمر  هذا  في  يشاركان  اإلمارات  بجامعة 
على اعتبار موارد المياه الجوفية والسطحية والطاقة إحدى األولويات 
اإلمارات وفق  التي تتبناها جامعة  اإلبتكار  الهامة ضمن إستراتيجية 
رؤية القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات باختيارها عام 2015 عامًا لالبتكار 

مما يشكل مرحلة جديدة في مسيرة إنجازات التنمية المستدامة.
لقراءة المزيد...

بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية "WSTA" والمركز الوطني للمياه : 
جامعة اإلمارات:الشريك العلمي االستراتيجي لمؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي في دورته 12 لعلوم 

وتقنية المياه لعام 2017 في مملكة البحرين  ...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/plants_food.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/bahreenmeeting.shtml
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تعزيزا للثروة المعرفية:
جامعة اإلمارات تناقش مسألة بحوث االعالم 

والالمساواة في العالم ...

نظم قسم االتصال الجماهيري بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية حلقة 
سؤال  طرح  مع  العالم:  في  والالمساواة  اإلعالم  "بحوث  بعنوان  نقاشية 
لماذا نحتاج للمنح الدراسية اإلعالمية لتحقيق العدالة االجتماعية؟"، وقدم 
 - الجماهيري  االتصال  بقسم  مساعد  أستاذ   - أيويال  آيو  الدكتور  الحلقة 

بالحرم الجامعي، وبحضور أساتذة قسم االتصال الجماهيري وطالباتها. 
وتطوير  للطلبة،  المعرفية  الثروة  إثراء  إلى  النقاشية  الحلقة  وتسعى 
أبرز  حول  النقاش  باب  فتح  خالل  من  والفكرية،  البحثية  مهاراتهم 
المستجدات البحثية في مجال اإلعالم، وتطرق الدكتور آيو أيويال إلى قضية 
المنح الدراسية اإلعالمية وارتباطها بالعدالة االجتماعية، والتي كانت قضية 
حساسة في أواخر القرن 20 وأوائل القرن 21، والتحديات التي واجهتها 

مفاهيم العدالة االجتماعية وعدم المساواة. 

لقراءة المزيد...

في اجتماع المجلس االستشاري لكلية العلوم: 
جامعة اإلمارات تضع خطة حول فرص عمل طلبة 
العلوم والمنح الدراسية وبرامج التوعية بأهمية 

العلوم ...

عقد المجلس االستشاري لكلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
اجتماع لمناقشة الخطة التنفيذية الستقطاب الطلبة والتسويق لبرامج 
بالحرم  وذلك  القادمة،  سنوات  الثالث  خالل  وأنشطتها  العلوم  كلية 
وأعضاء   - العلوم  كلية  عميد   - مراد  أحمد  الدكتور  بحضور  الجامعي، 

المجلس االستشاري، واألكاديميون بالكلية. 
وأكد سعادة األستاذ سلطان الحجي- رئيس المجلس االستشاري لكلية 
العلوم، ونائب رئيس توتال االستكشاف- إلى أن "هدف الكلية من خالل 
المجلس االستشاري، هو الحصول على المعلومات والبيانات حول فرص 
العمل المتاحة لخريج كلية العلوم خالل الثالث السنوات القادمة )2016-

2018( من خالل عدة إجراءات سوف يعمل على تنفيذها المجلس، مثل 
لخريجي  المستقطبة  الحكومية  المؤسسات  جميع  لحصر  قائمة  إعداد 
والشركات  المؤسسات  مراسلة  على  الكلية  وستعمل  العلوم"،  كلية 

اإلمارات  بجامعة  الجامعية  للكلية  التابع  األكاديمي  النجاح  برنامج  نظم 
العربية المتحدة األولمبياد األكاديمية لطلبة التعليم األساسي بالجامعة، 
بمبنى تقنية المعلومات بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور حسن النابودة 

- عميد الكلية الجامعية - وأساتذة الكلية وطلبتها. 
واالبتكار  واإلبداع  التنافس  روح  تعزيز  إطار  في  المسابقات  هذه  وتأتي 
المسابقات  من  مجموعة  خالل  من  مواهبهم،  واكتشاف  الطلبة،  بين 
واألنشطة تضمنتها الفعاليات، ومنها مسابقة تحدي المعرفة التي جاءت 
العامة  الثقافة  أسئلتها  تناولت  لطلبة  وفريقين  للطالبات  فريقين  بين 

والمالحظات، والرياضيات واأللغاز. 

لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات:
تنظم األولمبياد األكاديمية تطويرًا 

لقدرات الطلبة ومهاراتهم ...

الحكومية لتحيد احتياجاتها من الخريجين خالل السنوات القادمة، بعدها 
سيتم تحليل النتائج لمعرفة العدد المطلوب، ومجاالت التخصص العلمية 

المطلوبة في سوق العمل خالل الثالث سنوات القادمة. 
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/unfair_disscussion.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/aulombi_acd.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/sc_meeting.shtml
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كلية 
الهندسة: 

تستعرض 
مشاريع تخرج 
الطلبة للعام 

األكاديمي 
 2016-2015

بمشاركة 287 
طالب وطالبة 

و75 مشروع ...

جامعة 
اإلمارات:

تنظم ورشة 
العمل الدولية 
األولى، لنظم 

المعلومات 
الجغرافية 

وإدارة الكوارث 
الطبيعية...

جامعة اإلمارات وبلدية 
العين:

تكرم اللجنة العليا المنظمة 
للمؤتمر العالمي الثالث 

للجيوفيزياء الهندسية 2015 ...

التميز  اإلمارات نحو  الرؤية االستراتيجية لجامعة  ضمن 
على  التطبيقية  والبحوث  الهندسي  التعليم  في 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، أستعرض خرجي طلبة 
للعام  تخرجهم  الهندسة مشاريع  الجامعة من كلية 
بحضور  الجامعي  الحرم  في   2016-2015 األكاديمي 

أساتذة الكلية.
حيث قام 287 طالبا وطالبة باستعراض ومناقشة 75 
الهندسة  مشروع تخرج من مختلف تخصصات علوم 
والهندسة  والمدنية  والكهربائية  الميكانيكية 
وتقديمها  البيئة،  هندسة  و  البترول  و  الكميائية 

للجنة العلمية المختصة بتقييم مشاريع التخرج.
على  الهندسة  كلية  حرص  من  انطالقًا  ذلك  ويأتي 
لكل  المشاريع  تنفيذ  على  خريجيها  قدرات  تعزيز 
وفق  لتقييمها  الكلية  في  والتخصصات  األقسام 
المعايير الدولية "األيبت" حيث تعمل الكلية على إعداد 
الهندسية  التخصصات  خريجين قادة ورواد في كافة 
ذات  المجاالت  في  واالبتكار  العلمية  البحوث  إلجراء 

األهمية الوطنية واإلقليمية. 
لقراءة المزيد...

وجامعة  الفضاء  لعلوم  الدولي  المعهد  مع  بالتعاون 
الكوارث  إلدارة  واترلوو  ومركز  الكندية  واترلوو 
الحضري  والتخطيط  الجغرافيا  وقسم  الطبيعية 
ورشة  عقدة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية 
تقنيات   " بعنوان  بالجامعة   - الهاللي  بالمبنى  عمل، 
الطبيعية-  الكوارث  إلدارة  الجغرافية  المعلومات 
الخطة  وفق  وذلك  للتعلم".  المفتوح  المصدر  نظم 
الجامعة  موقع  تعزيز  في  الجديدة  اإلستراتيجية 
الريادي ضمن منظومة الجامعات العالمية ومؤسسات 
ُيسهم  وبما  العلمي  البحث  ومراكز  العالي  التعليم 

في تعزيز التعليم واالبتكار في الدولة. 
ويرعى هذه الورشة إلى جانب جامعة اإلمارات والمركز 
الكندي  الطبيعية  الكوارث  إلدارة  وايدم  الدولي 
والمؤتمر الدولي كال من وكالة اإلمارات للفضاء، ومركز 

محمد بن راشد للفضاء/ والياه سات. 
لقراءة المزيد...

كرمت جامعة اإلمارات وبلدية العين اللجنة العليا المنظمة ولجانها الفرعية وفرق العمل المنظمة للمؤتمر العالمي الثالث للجيوفيزياء الهندسية والذي 
المدير   - المهيري  سهيل  المهندس  سعادة  بحضور  بالجامعة،  الهاللي  بالمبنى  األعمال  مركز  في   ،2015 الماضي  نوفمبر   15 إلى   11 من  الفترة  خالل  عقد 
التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية مدينة العين، ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر - والدكتور أحمد مراد - عميد كلية العلوم، ونائب رئيس اللجنة 
العليا - واألستاذ الدكتور حيدر بكر – أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم في الجامعة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وأعضاء اللجان الفرعية المنظمة للمؤتمر.

وفي بداية حديثه قدم سعادة المهندس سهيل المهيري،رئيس اللجنة العليا للمؤتمر بالشكر والتقدير لجامعة اإلمارات وأعضاء اللجنة العليا المنظمة 
واللجان الفرعية وفرق العمل على الجهد الكبير الذي بذل للمساهمة في إنجاح فعاليات وأنشطة هذا الحدث العالمي الهام لمدينة العين ودولة اإلمارات 
والذي بموجبه أصبح أحدى المبادرات العالمية التي ضمنتها الحكومة االتحادية في أجندتها لألحداث والفعاليات العالمية لدولة اإلمارات، والذي تقرر أن ينظم 

سنويًا بالتعاون مع جامعة اإلمارات وكلية العلوم. 
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/gradprojects_eng.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/workshop_gis.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/uaeu_geo.shtml
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وفد من جامعة خليفة: 
يزور جامعة اإلمارات لتبادل الخبرات والتعرف على 

الخدمات المقدمة للطلبة ...

قام فريق من طلبة كلية العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة اإلمارات 
في  البيح  وادي  بمنطقة  جيوفيزيائي  هيدرولوجي  مسح  بإجراء 
إمارة رأس الخيمة لدراسة طبيعة الطبقات الصخرية التحت سطحية 
تلك  في  السد  كفاءة  لمعرفة  ومستواها  الجوفية  المياه  وطبيعة 
المنطقة على تجميع المياه وتغذية الخزان الجوفي بإشراف الدكتور 
بجيولوجيا  المشارك  واألستاذ  العلوم  كلية  عميد  مراد  علي  أحمد 

المياه في الكلية وأساتذة كلية العلوم وقسم الجيولوجيا.

التعليمية  المؤسسات  مع  الفعال  التواصل  في  الجامعة  رؤية  ضمن 
في الدولة لتبادل التجارب والخبرات وتحقيق التكامل العلمي واإلداري 
رحب  والدولي.  واإلقليمي  المحلي  المجتمع  في  الشركاء  كافة  مع 
الطلبة  لشؤون  الجامعة  مدير  نائب  الكعبي-  سعيد  علي  الدكتور 
الدكتور  من  والمكون  خليفة  جامعة  من  اإلداري  بالوفد  والتسجيل 
والخدمات  البكالوريوس  لبرنامج  باإلنابة  الرئيس  نائب   - مبارك  خالد 
الطالبية والدكتور علي محمد داؤود-  نائب مدير الجامعة والدكتور 
وذلك  العليا  للدراسات  التنفيذي  المدير  المهيري-   عبيد  حسان 

بمركز األعمال في المبنى الهاللي للجامعة. 

جامعة اإلمارات:
دراسة هيدرولوجية ومسح جيوفيزيائي لمعرفة 

كفاءة سد وادي البيح إلمارة رأس الخيمة...

وتناول االجتماع عدة محاور عبر عرض تعريفي للوفد الزائر من جامعة خليفة قدم 
فيه تعريف بجامعة اإلمارات ورؤيتها ودور قطاع شؤون الطلبة والتسجيل وشرح 
تفصيلي لوظائف القطاع وأقسامه ومهامه والخدمات التي تقدمها إدارة القبول 
مركز  وتجارب  مهام  استعراض  وكذلك  للطلبة،  السكانية  والحياة  والتسجيل 
التوظيف وشؤون الخريجين وما يقدمه وأقسامه لخريجي طلبة جامعة اإلمارات. 

لقراءة المزيد...

العلمي وما تقدمه لهم من  البحث  الطلبة في  حيث أكد على أهمية مشاركة 
مساعدة على استخدام األدوات العلمية والمنهجية وإيجاد الحلول العملية التي 
منهج  عبر  جديدة  علمية  حلول  إليجاد  البيئية  المشاكل  حل  على  تساعدهم 
اإلبداع و االبتكار وفق رؤية جامعة اإلمارات للريادة والتميز في البحث العلمي على 

المستوين اإلقليمي والعالمي.
لقراءة المزيد...

ضمن رؤية الجامعة في التواصل الفعال وتفعيل الشراكة مع المجتمع 
نائب   - الكعبي  علي سعيد  الدكتور  كرم   والتميز  الريادة  لتحقيق 
الكعبي  مريم  واألستاذة  والتسجيل  الطلبة  لشؤون  الجامعة  مدير 
المؤسسات  ممثلي  الخريجين  وشؤون  التوظيف  مركز  مدير   -
والشركات والرعاة الداعمين لبرنامج امتياز لتقديم خدمات التخفيض 
والعروض الخاصة لحاملي بطاقة جامعة اإلمارات من طلبة والخريجين 

جامعة اإلمارات:
مركز التوظيف وشؤون الخريجين يكرم شركاء 

برنامج امتياز لحاملي بطاقة الجامعة من 
موظفين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ...

وموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية كما تم تكريم الطالبات الخريجات الالتي  
الهاللي  المبنى  في   ، للخصومات  امتياز  برنامج  مشروع  في  بالعمل  تطوعن 
المؤسسات  من  األعمال  أصحاب  تعاون  حسن  على  تقديرًا  وذلك  بالجامعة 
لهذا  شريك   80 عددهم  والبالغ  امتياز  لبرنامج  الراعية  المساهمة  والشركات 

العام. 
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/khalifa_uni.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/geo_scan.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2015/december/excellence_card.shtml
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