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شكراً يا صاحب السمو
لــم يكــن يــوم الســادس عشــر مــن ســبتمبر  /أيلــول 2013م يومـاً عاديـاً في تاريخ جامعــة اإلمارات  ،بل كان حدثـاً تاريخياً ال يمكن تجاوزه ونســيانه من
الذاكــرة ،إنــه ذلــك اليــوم الــذي زار فيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي «رعاه
هللا» حــرم جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ليتفقــد ســموه ســير الدراســة وانتظامهــا للعــام الجامعــي الجديــد  ،لحظــات للتاريــخ لــن تمحــى مــن ذاكرة
الجامعــة هكــذا وصــف الطلبــة زيــارة صاحــب الســمو نائب رئيــس الدولة لهم وتفقــده أحوالهم في صــورة لخصت قصيدة عشــق متبادل بين الوالــد وأبنائه.
لقــد كانــت ومــا زالــت جامعــة اإلمــارات منطلقــا لقــادة الوطــن وأجيالــه الواعــدة  ،نعــم هــذه هــي رؤيــة المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان حينمــا أتخــذ ذلــك القــرار الحكيــم بإنشــاء جامعــة وطنيــة تعلــم وتربــي أبنــاء وبنــات الوطــن فكانــت الجامعــة األم
واألولــى علــى مســتوى الدولــة واســتحقت أن يقــول عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم « أن الجامعــة تحظــى
بشــرف متابعــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه هللا ورعــاه»  ،وأننــا راضــون كل الرضــا عــن
الجامعــة ومســتواها األكاديمــي وســمعتها الطيبــة وكذلــك مســتوى خريجيهــا الذيــن يتبــوؤن مناصــب عليــا ووظائــف مرموقــة فــي الدولــة.
فــأي شــرف نالتــه الجامعــة بــأن تكــون علــى هــذا المســتوى مــن االهتمــام والرعايــة مــن قبــل القيــادة الرشــيدة ،ولهــذه المكانــة المتميــزة
التــي تحظــى بهــا فقــد وضــع ســموه القيــادات األكاديميــة واإلداريــة فــي الجامعــة أمــام تحــدي جديــد وهــو تحســين الترتيــب العالمــي للجامعــة
بــأن تحقــق الجامعــة قفــزة لعشــر درجــات ســنوياً األمــر الــذي وضــع أســرة الجامعــة فــي مضمــار انجــاز التحديــات وهــو مــا وعــدت الجامعــة
بتحقيقــه إنطالقــاً مــن توجيهــات معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى للجامعــة.
إذن هــي كلمــة «شــكرا يــا صاحــب الســمو» مــن القلــب تقولهــا أســرة الجامعــة لكــم ولزيارتكــم الكريمــة للطلبــة مــع بدايــة عــام جامعــي ســيكون مليء
بالتحديــات والمنجــزات فــي وطــن علمتــم شــعبه والعالــم أن ال يرضــى إال بالرقــم واحــد.
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نائب رئيس الدولة خالل تفقده سير الدراسة في جامعة اإلمارات
“راضون كل الرضا عن جامعة اإلمارات”
“جامعة اإلمارات أهم وأكبر جامعة وطنية وتحظى بمتابعة ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة“
قــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي « رعــاه هللا « بزيــارة
تفقدي��ة إل��ى جامع��ة اإلم��ارات ف��ي مدين��ة العي��ن لالطمئن��ان عل��ى انتظ��ام الدراس��ة فيه��ا م��ع إطالل��ة ع��ام دراس��ي جدي��د .
وحضــر ســموه فــي مســتهل الزيــارة جانب ـاً مــن المحاضــرة التــي يتلقاهــا الطــاب فــي الجامعــة مــن فريــق الدعــم التقنــي والتدريــب
لمبــادرة محمــد بــن راشــد للتعليــم الذكــي حيــث اســتمع ســموه والحضــور إلــى شــرح بعــض أعضــاء فريــق التدريــب وأحــد الطلبــة الدارســين
حــول التدريبــات التــي يمارســها الطــاب لتحويــل الكتــب التقليديــة فــي بعــض المناهــج التعليميــة الــى كتــب الكترونيــة .واطلــع ســموه على
جانــب مــن برنامــج تعريــب نظــام التعليــم الذكــي ليتــم تدريــب الطلبــة عليــه باللغــة العربيــة باســتخدام جهــاز « اآلي بــاد « وتم تطبيــق تجربة
عملي��ة أم��ام س��موه ال��ذي أثن��ى عل��ى جه��ود الطلب��ة واس��تعدادهم للتعل��م .كما أش��اد س��موه بإمكانات فري��ق التدري��ب التعليمي��ة والتقنية .
وولــج صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم خــال جولتــه فــي عــدد
مــن الفصــول الدراســية فــي كليــات الطــاب منهــا فصــل اللغــة العربيــة حيــث حضــر جانبــا
مــن حصــة اللغــة العربيــة فــي كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والتــي كان موضوعهــا
« قــراءة النــص والتحــدث الشــفوي « والحديــث عــن مســجد الشــيخ زايــد الكبيــر فــي
العاصم��ة أبوظب��ي .
وفــي قاعــة اإلجتماعــات فــي الجامعــة التقــى صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي عمــداء كليــات الجامعــة وذلــك بحضــور معالــي الشــيخ
حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى
لجامعـ�ة االمـ�ارات العربيـ�ة المتحـ�دة وسـ�عادة الدكتـ�ور علـ�ى راشـ�د النعيمـ�ي مديـ�ر الجامعـ�ة.
وتحــدث إليهــم ســموه مؤكــداً أنــه يــزور الجامعــة مــن منطلــق حرصــه ومتابعتــه
للدراســة فيهــا واإلطمئنــان علــى انتظــام الدراســة وتوفيــر كل اإلمكانــات الالزمــة لطلبتهــا
كــي يســتفيدوا مــن المحاضــرات والمــواد والمعلومــات التــي توفرهــا الجامعــة لهــم مــن
خــال أســاتذة أفاضــل مــن أمثالكــم الذيــن تقــع عليهــم مســؤولية مواكبــة التطــور العلمــي
والتقنــي العالمــي مــن أجــل اإلســتفادة مــن هــذا التطــور فــي تطويــر مناهــج وأســاليب
التدريــس فــي جامعــة اإلمــارات التــي وصفهــا ســموه بأنهــا مــن بيــن أفضــل  500جامعــة
علــى مســتوى العالــم وتحتــل الترتيــب  421ف��ي الئح��ة الجامع��ات المتقدم��ة ف��ي العال��م .
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العالمي للجامعة

وقــال ســموه خــال االجتمــاع الــذي حضــره معالــي محمــد بــن عبــدهللا القرقــاوي وزيــر
شــؤون مجلــس الــوزراء ومعالــي الفريــق مصبــح راشــد الفتــان مديــر مكتــب صاحــب الســمو
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي وســعادة خليفــة ســعيد ســليمان مديــر عــام دائــرة التشــريفات والضيافــة بدبــي
« إننــا راضــون كل الرضــا عــن الجامعــة ومســتواها االكاديمــي وســمعتها الطيبــة وكذلــك مســتوى خريجيهــا الذيــن يتبــوؤن مناصــب عليــا
ووظائــف مرموقــة فــي الدولــة « .

رسالة الجامعة
جامعة اإلمارات تعتمد  416طالباً وطالبة في كلية الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة لهذا العام

 1216عدد طلبة الدراسات العليا
اعتمــدت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قبــول  416طالبــاً وطالبــة فــي برامــج الماجســتير والدكتــوراة للفصــل الدراســي األول
 ،2014/2013منهــم  364طالبــاً وطالبــة فــي برامــج الماجســتير و  42فــي برامــج الدكتــوراة .بــدأ الطلبــة اإلنتظــام فــي الدراســة خــال
األســبوع الثانــي مــن شــهر ســبتمبر.
وينتظــم الطلبــة الجــدد فــي  25برنامــج ماجســتير باإلضافــة إلــى برامــج الدكتــوراة فــي الفلســفة ،والدكتــوراة فــي إدارة
األعمــال ،والدكتــوراة المهنيــة فــي الصيدلة.الجديــر بالذكــر أن عــدد طلبــة الدراســات العليــا بالجامعــة بلــغ حوالــي  800طالــب
وطالبــة فــي الفصــل الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي  2013/2012منتظميــن بشــكل عــام فــي  30برنامــج ماجســتير
ودكتــوراة وبذلــك يكــون عــد الطلبــة المنتظميــن فــي برنامجــي الماجســتير والدكتــوراة فــي الجامعــة  1216طالبــاً وطالبــة.
نقــل ســعادة الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة تحيــات وتهنئــة معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك
آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى
للجامعــة لطلبــة الدراســات العليــا الجــدد وقــال مديــر الجامعــة “إنــه
وبنــاء علــى توجيهــات معالــي الرئيــس األعلــى ،فــإن الجامعــة تولــي
برامــج الدراســات العليــا وأنشــطة البحــث العلمــي اهتمام ـاً خاص ـاً
ضمــن خططهــا الســنوية ،إدراكا منهــا ألهمية هذه البرامــج واألبحاث
فــي تطويــر الكفــاءات البشــرية بالدولــة”  ،وفــي هــذا اإلطــار فقــد
صــدر قــرار الرئيــس األعلــى لســنة 2013م ،بإنشــاء كلية للدراســات
العليــا ،والتــي تتولــى بــدءا مــن هــذا العــام الدراســي تطويــر
المقترحــات والبرامــج األكاديميــة المختلفــة والعمــل علــى التنســيق
بيــن الكليــات واألقســام فــي طــرح التخصصــات األكاديميــة فــي
برامــج الدراســات العليــا ،والعمــل علــى جودتهــا وموافقتهــا للمعاييــر
األكاديميــة العالمية.مــن جهتــه بيــن االســتاذ الدكتــور ريــاض عبــد
اللطيــف المهيــدب نائــب مديــر الجامعــة لشــؤون الدراســات العليــا
والبحــث العلمــي ،إن كليــة الدراســات العليــا ســتكون مشــاركة
فــي إعــداد المعاييــر ووضــع السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالمســاقات وبرامــج الدراســات العليــا ،وبخاصــة برنامــج الدكتــوراة ،كمــا ســيتم
اإلشــراف علــى نوعيــة وجــودة البرامــج وضمــان توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة ‘ حيــث أنــه مــن المعــروف إن جامعــة االمــارات أصبحــت
تتبــوأ مكانــة جيــدة فــي التصنيفــات العالميــة كونهــا جامعــة بحثيــة رائــدة تولــي هــذا الجانــب اهتمامــا خاص ـاً وتركــز علــى نوعيــة البرامــج
المطروحــة فــي الماجســتير والدكتــوراة وكذلــك فــي مرحلــة اختيــار الطلبــة لالنضمــام إلــى هــذه البرامــج حرصــا منهــا علــى تعزيــز مكانــة
الجامعــة العلميــة واألكاديميــة محلي ـاً ودولي ـاً إضافــة إلــى حرصهــا علــى تقديــم خريجيــن يمتلكــون المهــارات العلميــة الالزمــة كــي يكونــوا
مســاهمين حقيقييــن فــي عمليــة البنــاء والتنميــة الشــاملة.

طالبات قسم المحاسبة يحصدن المركز األول في مسابقة معهد المحاسبين اإلداريين للطلبة في
الشرق األوسط
فــاز فريــق مــن طالبــات قســم المحاســبة بجامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بالمركــز األول فــي المســابقة الطالبيــة لدراســة
الحالــة العمليــة التــي ينظمهــا معهــد المحاســبين اإلدارييــن فــي
الشــرق األوســط ،التــي شــارك فيهــا  9فــرق مــن المملكــة العربيــة
الســعودية  ،ومصــر ،واألردن ،و قطــر ،واإلمــارات .
وقــد حصــل الفريــق الفائــز علــى شــيك بمبلــغ  4000دوالر أمريكــي،
كمــا حصلــت جامعــة نيويــورك علــى المركــز الثاني ،وتضمــن الفريق
الفائــز كل مــن آمنــة عميــر الشــرياني ،و لطيفــة أحمــد الجابــري،
وهبــة هــال الظاهــري ومنــى حاشــي ،وفــي تصريــح للطالبــة
هبــة الظاهــري ذكــرت ”:شــكلت هــذه المســابقة تحديــاً كبيــراً
بالنســبة لنــا ممــا شــجعنا علــى خــوض هــذه التجربــة التــي كانــت
تنطــوي علــى جانــب كبيــر مــن المخاطــر ،وكفريــق واحــد حرصنــا
علــى معالجــة الحالــة بأكثــر الطــرق ابتــكا ًرا ،و كانــت تجربــة تعليميــة
مفيــدة لنــا”.
كمــا ذكــر أ.د .ديفيــد جــراف عميــد كليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة اإلمــارات بــأن” هــذه التجربــة المميــزة تمنــح الطالبــات الفرصــة
لتعلــم المزيــد عــن المحاســبة ومهــارات اإلدارة الماليــة ،لرســم خطــة مســتقبلية بالخيــارات الوظيفيــة المتاحــة ،وللحصــول علــى خبــرة
أوليــة فــي المهــارت القياديــة مثــل التحليــل اإلســتراتيجي و عمليــة اتخــاذ القــرار.
عبــر ســعادة د .علــي راشــد النعيمــي مديــر الجامعــة عــن ســعادته بهــذا النجــاح وقــال“ :مــا يــزال طلبــة جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة يتألقــون فــي كافــة المحافــل المحليــة والعالميــة علــى حــد ســواء  ،ممــا يــدل علــى جــودة التعليــم الــذي يحظــى بــه طلبــة
الجامعــة ،ونحــن بدورنــا نشــجع روح التنافــس بيــن الطلبــة التــي تحــث علــى األصالــة و اإلبــداع واالبتــكار“.
جديــر بالذكــر أن المســابقة كانــت برعايــة عــدد مــن الجهــات مثــل أيرنســت أنــد يونــج  ،والمعهــد التدريبــي اإلداري (إيميــرج )EMERGE
 ،واإلتحــاد لألغذيــة  ،ومورجــان الدوليــة.

رسالة الجامعة
 4730طالباً وطالبة ينضمون لقوافل الطلبة

جامعة اإلمارات العربية المتحدة تنظم يوماً تعريفياً لطلبتها المستجدين
نظمــت جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة يومـاً تعريفيـاً لطلبتهــا المســتجدين والبالــغ عددهــم  4730طالبـاً وطالبــة كأكبر دفعة تســتقبلها
الجامعــة منــذ تأسيســها عــام  1977بواقــع  3106طالبــة  1624طالــب وقــد قامــت اللجنــة المنظمــة لليــوم التعريفــي المفتــوح بعمــل لقاءيــن
منفصليــن للطــاب والطالبــات حيــث إلتقــى ســعادة الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر جامعــة اإلمــارات الطلبــة ونقــل إليهــم تحيــات
وتهانــي معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى للجامعــة والــذي تمنــى لهــم
التوفيــق والنجــاح فــي بدايــة مشــوارهم الجامعــي وحياتهــم الدراســية .
وقــال مديــر الجامعــة فــي كلمتــه التوجيهيــة للطلبــة المســتجدين «
تعتبــر الحيــاة الجامعيــة نمط ـاً آخــر ومختلف ـاً عــن الحيــاة المدرســية
الســابقة لقــد بدأتــم ومنــذ قبولكــم هنــا حيــاة تحمــل شــعار
المســؤولية واإلعتمــاد علــى النفــس» حاثـاً إياهــم علــى بدايــة هــذا
العــام الجامعــي بالجــد واإلجتهــاد والتركيــز علــى مــا هــو أساســي
ومهــم مــن اختيــار التخصــص المناســب إلــى اإلســتفادة مــن نوعيــة
وطبيعــة الحيــاة الجامعيــة كونهــا فتــرة مهمــة مــن حيــاة اإلنســان ال
بــد مــن اســتثمارها واســتغاللها بالشــكل المناســب والصحيــح ألن
م��ا يأت��ي بع��د ذل��ك ه��و حصيل��ة ه��ذه األع��وام الدراس��ية .
وأضــاف الدكتــور علــي النعيمــي أن جامعــة اإلمــارات تعتبــر اليــوم
مــن الجامعــات المرموقــة وذات ســمعة طيبــة فــي المحافــل الدوليــة
وذلــك ناتــج مــن تطبيــق مجموعــة كبيــرة مــن األنظمــة واللوائــح فــي
الجامعــة  ،لــذا يأتــي دوركــم أنتــم الطلبــة كمحــور مهــم للعمليــة
التدريســية فــي المحافظــة علــى هــذه األنظمــة واللوائــح ألنــه
بالتالــي الرابــح مــن ذلــك هــو الطالــب حيــن يحصــل علــى شــهادة
ذات اعتمــاد عالمي.وأوضــح مديــر جامعــة االمــارات فــي كلمتــه أن الجامعــة تحتضــن مجموعــة ونخبــة قيمــة مــن األســاتذة مــن مختلــف دول
العالــم تــم اختيارهــم بدقــة وعنايــة لينقلــوا خبرتهــم وكفاءتهــم إلــى الطلبــة فهــم بنــاة الوطــن وضمــان مســتقبله ورفاهيتــه وحثهــم علــى
الس��ير ف��ي اتجاهي��ن األول ضم��ان مس��تقبلهم والثان��ي ضمـ�ان مس��تقبل البل��د وتخلــل الحفــل التعريفــي الــذي حضــرة ســعادة األســتاذ
الدكتــور محمــد البيلــي نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون العلميــة ومجموعــة مــن عمــداء الكليــات وإداريــي الجامعــة عــرض فيلــم فيديــو يوضــح
البدايــات الصحيحــة الواجــب علــى الطالــب المســتجد اتباعهــا فــي بدايــة حياتــه الجامعيــة كــي يســتطيع الوصــول إلــى الهــدف المنشــود
وهــو الحصــول علــى الشــهادة والتخــرج والدخــول الــى ســوق العمــل .

وفد طالبي من جامعة اإلمارات في صاللة
ضمــن فعاليــات األنشــطة المشــتركة بيــن جامعــة اإلمــارات
وجامعــة الســلطان قابــوس شــارك وفــد مــن طلبة جامعــة اإلمارات
طــاب جامعــة الســلطان قابــوس فــي الملتقــى الثانــي لطــاب
الجامعتيــن
إنطلــق وفــد جامعــة اإلمــارات المكــون المكــون مــن  8طــاب
و  11طالبــة والوفــد اإلداري المرافــق الســيد  /إبراهيــم مختــار
أحمــد رئيــس قســم األنشــطة الرياضيــة بالجامعــة رئيس ـاً للوفــد
وكل مــن الســيدة  /مريــم علــي الشــحي مشــرفة ســكن إداريــة
ٍ
للوفــد والســيدة محينــة الصريــدي إداريــة للوفــد.
وقــد حــرص المســؤولين علــى اختيــار مجموعــة مــن الطــاب
والطالبــات المتميزيــن علــى صعيــد األنشــطة أو مــن الناحيــة
الدراســية.
وكان فــي انتظــار الوفــد مجموعــة مــن مســؤولي جامعــة
الســلطان قابــوس والطــاب والطالبــات مرحبيــن بهــم فــي بلدهــم
الثانــي.
اشــتمل برنامــج الزيــارة علــى أنشــطة بيــن الطــاب ونــدوات
ونقاشــات وأمســيات شــعرية ومســابقات ومعلومــات عامــة
وبرنامــج لزيــارة أهــم المعالــم الســياحية طــوال أيــام الملتقــى
مــن األحــد حتــى األربعــاء .
وفــي ختــام الزيــارة نظــم الوفــد العمانــي بحضــوره ســعادة
الدكتــور حمــد الســالمي نائــب مديــر جامعــة الســلطان قابــوس
للشــؤون الماليــة واإلداريــة حفــا ً ختاميــاً مميــزاً.
كمــا وجهــه أعضــاء وفــد جامعــة اإلمــارات الشــكر لــإدارة
ومســؤولي و إداريــي جامعــة الســلطان قابــوس علــى تنظيمهــم
للملتقــى وحســن ضيافتهــم.

رسالة الجامعة

مدير جامعة اإلمارات في لقاء أسرة الجامعة السنوي
نشيد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ونائبه للمستوى الذي وصلت اليه جامعة االمارات

نظمــت جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اللقــاء الســنوي ألســرة
الجامعــة والــذي يتزامــن مع انطالقــة العــام الجامعي الجديــد بالقاعة
الكبــرى بالحــرم الجامعــي الجديــد شــهد حفــل اللقــاء ســعادة
الدكتــور علــي راشــد النعيمــي مديــر الجامعــة وبحضــور ســعادة
األســتاذ غانــم مبــارك الهاجــري المديــر العــام للمؤسســة العامــة
لحديقــة الحيــوان واألحيــاء المائيــة والعقيــد بطــي علــي النيــادي
نائــب قائــد كليــة خليفــة بــن زايــد الجويــة والســيد محمــد البلوشــي
مديــر التوطيــن والتدريــب فــي شــركة ســتراتا لتصنيــع الطائــرات
وبحضــور القيــادات اإلداريــة واألكاديميــة فــي الجامعــة وأعضــاء هيئــة
التدريــس والعامليــن  ،كخطــوة ســارت عليهــا جامعــة اإلمــارات منــذ
ســنوات التأســيس االولــى  ،اســتهالال ً لبــدء العــام الجامعــي مــن
الفصــل الدراســي االول للعــام 2014 – 2013

أوضح الدكتور النعيمي أن دور جامعة اإلمارات في عالم
يشهد تحديات وتطورات متسارعة ينصب في ثالثة أمور
مهمة وهي :
أوال ً  :اعداد طلبة وخريجين مقبلين على الحياة
ثانياً :أن نعد طالبنا لسوق العمل والذي أصبح اليوم يتميز
بالتنافسية السريعة
ثالثاً :إعداد طالبنا للمواطنة  ،حيث يجب أن يتميز طلبة
جامعة اإلمارات بالحس والوالء الوطني.
واألولــى فــي الدولــة إضافــة إلــى تقدمهــا المســتمر فــي المحافــل
اإلقليميــة والدوليــة كمــا تقــدم مديــر الجامعــة بالشــكر والثنــاء الــى
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي والــذي اعتبــر ســموه
جــزء ال يتجــزأ مــن جامعــة اإلمــارات وقــد وصــف مديــر جامعــة اإلمارات
الرعايــة األبويــة الممتــدة مــن قبــل الفريــق اول ســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان نائــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ولــي عهــد
أبــو ظبــي لجامعــة اإلمــارات وأعضــاء هيئتهــا التدريســية هــي التــي
جعلتنــا نجتمــع اليــوم فــي ظــل هــذا الحــرم الجامعــي العصــري
الجدي��د بمكرم��ة س��خية م��ن س��موه ألبن��اء وبن��ات الوط��ن.

ومــع بدايــة انطــاق الحفــل وجــه مديــر جامعــة اإلمــارات كلمــة
شــاملة تنــاول فيهــا محــاور مختلفــة ومهمــة حيــث نقــل فــي بدايتهــا
تحيــات معالــي الشــيخ حمــدان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي الرئيــس األعلــى للجامعة وتمنياتــه ألعضاء
أسـ�رة الجامعـ�ة بالتوفيـ�ق والنجـ�اح فـ�ي هـ�ذا العـ�ام الجامعـ�ي الجديـ�د
ومــن ثــم تنــاول الدكتــور النعيمــي المراحــل التأسيســية التــي
مــرت بهــا جامعــة االمــارات حتــى وصلــت الــى مســتوى نفخــر فيــه
كأعضــاء فــي أســرتها مشــيداً بــدور القيــادة الحكيمــة وعلــى رأســها
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان حفظــه هللا والذي
لــم يدخــر جهــداً فــي جعــل جامعــة اإلمــارات هــي الجامعــة األم

وتقــدم الدكتــور النعيمــي بالشــكر والثنــاء ألعضــاء الهيئــة
التدريســية واألكاديمييــن واإلدارييــن والعامليــن فــي جامعــة االمارات
واصفـاً إياهــم بأنهــم الصفــوة التــي تتميــز بهــا الجامعــة حيــث تفخــر
جامعــة االمــارات بتنــوع أعضــاء هيئتهــا التعليميــة ممــا بوأهــا أن
تك��ون الجامع��ة األول��ى عالمي��اً ف��ي ه��ذا المج��ال.
ولفــت مديــر الجامعــة الــى أن حــرص الجامعة في خطتهــا المقبلة
يتركــز علــى عــدة أهــداف فــي مقدمتها موضــوع اإلعتمــاد األكاديمي
لبرامجهــا واإلعتمــاد المؤسســي مــن قبل هيئــات اإلعتمــاد العالمية
فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة وكذلــك وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي اإلماراتيــة وهــو األمــر الــذي تمضــي فيــه الجامعــة
بخطــوات واثقــة بعــد ان اجتــازت مرحلــة التشــخيص إلــى مرحلــة
التأهــل ومــن ثــم إلــى مرحلــة اإلعتمــاد وهــو مــا يتحقــق وســيتحقق
بجهـ�ود أعضـ�اء اسـ�رة الجامعـ�ة مجتمعيـ�ن.
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