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نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم
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القارئ رصيد النشرة

ذياب بن محمد يطلق
مبادرة في حب اإلمارات:

جامعة اإلمارات

تحتضن حفل توقيع جمال
السويدي كتابه آفاق العصر
األمريكي..

رابطة طلبة اإلمارات..

اجتماع مجلس الجامعة
برئاسة حمدان بن مبارك:
أطلق الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان
 رئيس جمعية كلنا اإلمارات  -مبادرة (في حباإلمارات) الهادفة إلى التصدي إلى الحمالت التي
تمس الدولة ورموزها وإنجازاتها وأهمية توعية
جيل الشباب خاصة الطلبة بالمتغيرات التي
تجري من حوله ،من خالل عقد حوارات فكرية
يقدمها نخبة من األكاديميين والمختصين
والمهتمين.
حضر إطالق المبادرة ،سعادة الدكتور علي راشد
النعيمي  -مدير جامعة اإلمارات  -وسعادة
محمد حسن عمران الشامسي  -رئيس مجمع
كليات التقنية العليا  -وسعادة الدكتور
طيب كمالي  -مدير كليات التقنية العليا -
وسعادة الدكتور عبداهلل األميري  -نائب مدير
جامعة زايد -وعدد من القيادات األكاديمية في
مؤسسات التعليم العالي.
لقراءة المزيد...

المجلس يقر إنشاء برامج
بكالوريوس وماجستير جديدة..
ُعقد االجتماع الثاني لمجلس جامعة اإلمارات
برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل
نهيان  -وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
الرئيس األعلى للجامعة  -إذ شهد االجتماع
مناقشة مجموعة من الموضوعات والقرارات
االستراتيجية والعلمية والبحثية التي تضطلع
بخطة الجامعة المستقبلية.
كما تم فيه التصديق على محضر االجتماع
السابق لمجلس الجامعة الذي عقد في
أبريل الماضي ،واعتماد إنشاء ثالثة برامج
بكالوريوس جديدة ،وإقرار طرح برنامج
ماجستير إدارة أعمال ،وإقرار تعديل مسميات
بعض الدرجات العلمية ،واعتماد بعض
السياسات الجديدة في الجامعة.
لقراءة المزيد...

احتضنت جامعة اإلمارات العربية المتحدة
حفل توقيع سعادة الدكتور جمال سند
السويدي  -مدير عام مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية  -كتابه الجديد (آفاق
العصر األمريكي)،
والذي يؤكد فيه على أحقية أمريكا في
الهيمنة على النظام العالمي الجديد ،على
اعتبار أنها القطب األوحد في التفرد بزمام
المجاالت العسكرية والتقنية واالقتصادية
وغيرها ،ومتوقعًا أن يستمر نفوذ التفوق
يقدر بنحو خمسة
زمني
مدى
األمريكي إلى
ٍّ
َّ
ً
عقود على األقل.

لقراءة المزيد...

في هذا العدد...

حصول قسم الجغرافيا
على جائزة التميز في
تطبيق نظم المعلومات
الجغرافية >>

دكتوراه لطالبة من
ذوي االحتياجات الخاصة >>
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 47مشروعًا طالبيًا
ضمن مسابقة الطاقة
المتجددة >>

كلية تقنية المعلومات
تنظم فعاليات
المارثون السابع لتقنية
المعلومات >>

9

5

كلمة العدد

بمناسبة حصول قسم الجغرافيا على جائزة
التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية..

حمدان بن مبارك :القيادة سخرت لجامعة اإلمارات كل مقومات
التميز والنجاح..

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  -وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ،الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة  -بحصول قسم الجغرافيا
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية على جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات
الجغرافية على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والتي يتم منحها
من قبل شركة جي آي إس وركس  2014المتخصصة في مجال النظم والمعلومات
الجغرافية.
مؤكدًا معاليه اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لجامعة اإلمارات ،بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  -رئيس الدولة (حفظه اهلل) ،وإخوانه الحكام وأصحاب
السمو والمعالي الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل توفير وتهيئة البيئة التعليمية
المناسبة لرقي التعليم وتحسين مخرجاته لكل مواطن ومقيم على أرض اإلمارات
الغالية.
من جهته أعرب األستاذ الدكتور محمد البيلي  -نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية
 عن فخر إدارة الجامعة في حصول قسم الجغرافيا على هذه الجائزة الدولية المهمةالتي تمثل إنجازًا علميًا يضاف إلى سلسة إنجازات جامعة اإلمارات ،ويشكل حافزًا
للحفاظ على مستوى سمعة الجامعة الطيبة على الصعيد المحلي والدولي.
لقراءة المزيد...

تؤدي إدارة االتصال واإلعالم
دورًا حيويًا في تزويد أعضاء
أسرة الجامعة والشركاء
االستراتيجيين وأقرانهم من
المهتمين بأخبار الجامعة
المختلفة ،وألن وسائل االتصال
متعددة ومتجددة دأبت
اإلدارة على توفير منصات
إعالمية لإليفاء بتغطية حجم
األخبار التي تزخر بها الجامعة.
ولذا المتأمل في قنوات
االتصال التي تستخدمها
اإلدارة يدرك عن كثب حجم
تلك األخبار التي تهم القارئ
والمتابع ألخبار جامعة اإلمارات،
خاصةً
التواصل
قنوات
بناء
االجتماعي التي تمثل
ً
شبكيًا يوفر حزمة من األخبار
اإلعالمية ،ويحقق منفعة
متبادلة بين أطراف االتصال.
وال شك بأن العملية اإلعالمية
هي عملية ديناميكية تبقى
في طور البناء المتواصل
مما يساعد في جذب القارئ
والمتابع دومًا نحو بوصلة
اإلنتاج اإلعالمي على اختالف
مساراته اإلبداعية ،األمر الذي
نطمح إليه بمنطقية وعزم.
محمد الشامسي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

مجلس التحرير:
اإلشراف العام :محمد الشامسي
رئيس التحرير  :غالية األحبابي
هيئة التحرير :يوسف النعيمي  -ليث السادة  -نوال الظاهري
تصوير :أمجد ضرغام  -عمر البحرة  -شوقي زيد
التصميم :شيماء عبداهلل
الموقع اإللكترونيwww.uaeu.ac.ae\mcd :
البريد اإللكترونيmcd@uaeu.ac.ae :
الهاتف03713 5926 :
إدارة االتصال واإلعالم ترحب بمساهماتكم واقتراحاتكم

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
mohd.alshamsi@uaeu.ac.ae

كلية الهندسة

تنظم يومًا مفتوحًا للطلبة..

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
بالتعاون مع وزارة الثقافة:
كلية التربية تعقد المؤتمر الدولي
لرعاية الموهوبين والمتفوقين..

تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة،
وبالتعاون مع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم
لألداء التعليمي المتميز؛ ُعقد المؤتمر الدولي
للموهوبين والمتفوقين ،تحت شعار (رعاية
الموهوبين مسؤولية وطنية) ،بهدف دعم
المواهب واإلبداعات الطالبية واحتضانها
ورعايتها في الجامعة.

نظم قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة
بجامعة اإلمارات؛ فعاليات اليوم المفتوح سعيًا نحو إطالع
الطلبة على واقع ومعطيات سوق العمل ،وتفعيل دورهم
في خدمة المجتمع المحلي ،ورصد رأي الطلبة الدارسين
وخريجي القسم في أهم ما يمكن تطويره وتحديثه في
القسم لمواكبة أهم وأحدث المتطلبات الدراسية في مثل
هذا القسم الحيوي ،حيث شهد هذا اليوم المفتوح حضور
عدد من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية
وممثلين عن بعض الجهات الخارجية المشاركة وجمع من
الطلبة.
لقراءة المزيد...

لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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استقبل الفائزين بالمراكز األولى في مسابقة "بالعلوم نفكر"..
حمدان بن مبارك :طلبة جامعة اإلمارات قادة ورواد في تخصصاتهم..

استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  -وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات
العربية المتحدة  -بمكتبه بالحرم الجامعي؛ الطلبة الحاصلين على المراكز األولى في الدورة الثانية بمسابقة "بالعلوم
نفكر" ،والذين حصدوا لجامعة اإلمارات ثالث جوائز حول فئة أفضل مشروع علمي وفئة الطاقة والبيئة وفئة نظم السالمة
والنظم الذكية.
وأوضح معاليه أن المراكز التي حققتها طالبات جامعة اإلمارات تعبر عن الرؤية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة في
دعم مسيرة التعليم ،األمر الذي يسهم إيجابًا في تقدم الدولة من خالل إعداد طلبة قادرين على تحمل المسؤولية وقيادة
المستقبل.

شمسة الظاهري
من الفريق الحائز على جائز أفضل مشروع علمي (سترة النجاة):
هدفنا نحمي الناس ،وحلمنا أن نرى منتجنا في األسواق ليستفيد
منه كل الناس.

شمسة الظاهري مع الرئيس األعلى للجامعة

إيمان عبد الوحيد
من الفريق الحائز على جائزة المركز الثاني عن (بطارية الماء) :استخدام
تقنية النانو في بطارية الماء هي األولى من نوعها في العالم ،ونحن
نرغب بخدمة بلدنا بتوفير الطاقة تطبيقًا لرؤية أبوظبي .2030

إيمان عبد الوحيد مع الرئيس األعلى للجامعة

بلقيس البريكي
من الفريق الحائز على المركز الثاني (نظام إدارة الكوارث) :معالي
الشيخ حمدان شجعنا على مواصلة اإلنجاز ،وهدفنا مساعدة دولتنا
بالتقليل من األضرار البشرية والمادية حال حدوث الحرائق.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
بلقيس البريكي مع الرئيس األعلى للجامعة

لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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كلية العلوم

تنظم فعاليات ملتقى عولمة الرياضيات التربوي..
نظم قسم علوم الرياضيات بكلية العلوم فعاليات (ملتقى
عولمة الرياضيات التربوي :البيئة التعليمية الذكية في الجامعة)،
والذي يأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة
نحو تعزيز الثروة المعرفية في المجتمع ،واالستفادة من
إمكانات التكنولوجيا من خالل توظيفها في مختلف المجاالت
العلمية والتعليمية والحياتية ،وقد شارك في الملتقى 200
جهة من مختلف جامعات الدولة ومدرسي وموجهي المناطق
التعليمية.
لقراءة المزيد...

كلية تقنية المعلومات

تنظم المارثون السابع لتقنية المعلومات..
نظمت كلية تقنية المعلومات الماراثون السابع لتقنية
المعلومات ،والذي يهدف إلى غرس ثقافة أهمية التقنية في
الدولة ،وإتاحة الفرصة للطلبة والمواهب الشابة للمشاركة
في المنافسات ،وفي تنفيذ مسابقات معرفية ومشاريع
مبتكرة في تقنية المعلومات من خالل عرض المنتجات
والتطبيقات التقنية المختلفة.
لقراءة المزيد...

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

تنظم فعاليات يوم التراث في نسخته الثانية..

نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية فعالية (يوم التراث)
أول ماله تالي)
بنسخته الثانية ،وذلك تحت شعار (إلِّي ماله ّ
وبرسالة مفادها تراث أجدادنا  ..نهج أحفادنا ،هادفةً إلى تعزيز
قيم الثقافة المحلية في المجتمع وتعزيز روح االنتماء لتراث
األجداد ،وحث الطلبة على التمسك بالعادات والتقاليد اإلماراتية
األصيلة.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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بالتعاون مع
المكتب اإلقليمي
للصحة العالمية:

كلية األغذية والزراعة
تنظم ورشة تعريفية للحد
من الملح والدهون..
نظم قسم التغذية والصحة في كلية األغذية والزراعة مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق األوسط
ورشة عمل إلنشاء وتنفيذ خطة عمل وطنية للحد من تناول الدهون المتحولة والملح بناء على توصيات منظمة الصحة
العالمية.
لقراءة المزيد...

كلية القانون

تنظم المؤتمر الدولي 22
في مجاالت التأمين
واتجاهاته المعاصرة..

تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان  -وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات
العربية المتحدة  -نظمت كلية القانون مؤتمر الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة ،ويرمي المؤتمر إلى معالجة
المشاكل القانونية وحث الباحثين على االهتمام بهذا الموضوع ،إضافة إلى نشر الوعي القانوني بشان مجاالت التأمين
المتنوعة وأبعادها في المجتمع.
لقراءة المزيد...

عمادة المكتبات

تحتضن اختتام حوارات
الفنون ضمن سلسلة
اللوفر أبوظبي..

نظمت عمادة المكتبات الجامعية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة محاضرة بعنوان "المتاحف العالمية :من عصر
التنوير إلى أبوظبي" ،وذلك ضمن اختتام سلسلة "اللوفر أبوظبي :حوارات الفنون" ،والتي تهدف إلى مد جسور التواصل
بين الحضارات وتاريخها العريق بعد أن أصبحت مدينة أبوظبي معلمًا بارزًا للتواصل اإلنساني من خالل تسخيرها اإلمكانات
المختلفة للحفاظ على تاريخ الشعوب وإرثها الحضاري.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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دكتوراه لطالبة

من ذوي االحتياجات الخاصة..
شهد قسم الرياضيات بكلية العلوم مناقشة
أول أطروحة دكتوراه على مستوى الجامعة لحالة
من فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث ناقشت
طالبة الدكتوراه دعاء حاتم أطروحتها (النمذجة
الرياضية للتفاعالت بين خاليا األورام السرطانية
وجهاز المناعة) ،وتعتبر هذه هي الحالة األولى
من نوعها بالجامعة لطالبة دكتوراه تعاني ضعفًا
حادًا في اإلبصار.
لقراءة المزيد...

شركة العين للتوزيع

ترعى فعاليات يوم األنشطة بالجامعة..
رعت شركة العين للتوزيع فعاليات يوم األنشطة الثامن لطالبات قسم الهندسة الكهربائية ،الذي أقيم بمبنى طالبات
كلية الهندسة بجامعة اإلمارات ،وتأتي رعاية الشركة لهذا اليوم لتعريف الطالبات بأهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل
لالستفادة منها وتوسيع معلوماتهم في مجاالت الهندسة.
لقراءة المزيد...

شرطة أبوظبي

تعرض فكرة (جهاز اإلنعاش القلبي)
في جامعة اإلمارات..
عرضت إدارة الطوارئ والسالمة العامة في القيادة
العامة لشرطة أبوظبي فكرة جهاز اإلنعاش
القلبي “جهاز الرجفان اآللي” ،خالل مشاركتها
المعرض الرابع :الصحة والغذاء واللياقة 2014
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة في العين؛
وتع ّرف الدكتور علي راشد النعيمي ،مدير
الجامعة ،وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية
والطلبة والزوار من فريق عمل بإدارة الطوارئ
والسالمة العامة على الجهاز واستخداماته.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

طالبات كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
يفزن بكأس الريادة..

فازت طالبات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بكأس الريادة
في نسخته السادسة بمشاركة  9كليات ،وتأتي هذه المسابقة
ضمن األنشطة الطالبية بقطاع شؤون الطلبة والتسجيل ،إذ
تعتبر هذه المسابقة العلمية الثقافية من الفعاليات التي
تنظم سنويًا في الجامعة وتشهد إقباالً واسعًا من الطالبات.
لقراءة المزيد...

جامعة اإلمارات

تفوز بكأس األولمبياد الرياضي الجامعي السادس..
أسدل الستار على األولمبياد الرياضي الجامعي السادس بفوز
جامعة اإلمارات بالمركز األول في الحفل الختامي الذي نظمته
إدارة األنشطة الطالبية بقطاع شؤون الطلبة والتسجيل
بالجامعة ،حيث حصلت جامعة اإلمارات على المركز األول في
األولمبياد بمجموع  138نقطة وجائزة نقدية  25000ألف
درهم ،فيما حصل فريق الجالية المصرية على المركز الثاني
برصيد  29نقطة وجائزة نقدية  15000ألف درهم.
لقراءة المزيد...

طلبة جامعة اإلمارات

يتدربون على تطبيقات علوم األرض..
بدأ قسم الجيولوجيا تجربة تطبيقات علوم األرض الثانية ،ويهدف التدريب إلى تعزيز القدرات البحثية الطالبية وتوفير الخبرة
الميدانية في البحوث التي ال يمكن إجراؤها عن طريق العمل في المختبر فقط ،مما يسمح للطلبة إدماج مبادئ العلوم
والتدريب العملي وأساليب حل المشكالت ،كضرورة لنجاح أي تجربة جيولوجية.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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طلبة كلية الطب

يطلعون على عمل األدلة الجنائية
في شرطة دبي..
اطلع طلبة من كلية الطب بجامعة اإلمارات ،وعلى مدار
 3أيام ،على عمل اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم
الجريمة ،في إطار زيارات ميدانية علمية وضمن خطة
التعليم والتدريب للجامعة ،حيث انتظموا بورش عمل
وتطبيقات عملية..
ورحب العقيد فهد المطوع ،مدير اإلدارة ،بالطلبة البالغ
عددهم  48طالبًا وطالبة واألساتذة المشرفين ،مؤكدًا
التزام اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة وخبرائها في تقديم المعلومة المفيدة والخبرة في خدمة أبنائنا من
طلبة الجامعات الذين نعول عليهم في مواصلة مسيرة البناء والنهضة ورعاية األمن في دولتنا.
لقراءة المزيد...

 47مشروعًا طالبيًا

ضمن مسابقة الطاقة المتجددة..
افتتح قسم الهندسة الكهربائية وبالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المسابقة الدولية للطاقة
المتجددة بنسختها الخامسة ،وبمشاركة مختصين وطلبة وباحثين في مجال الطاقة من دول مختلفة ،وتعتبر
المسابقة بمثابة ملتقى دولي مهم لمناقشة األفكار العلمية والمشاريع حول أحدث التطورات والمستجدات في مجال
الطاقة المتجددة كما أنها فرصة لتقييم آخر ما توصل إليه الباحثون والمهتمون في مجال تقنية الطاقة المتجددة.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر:

ملتقى أسرة الجامعة ينظم دورة إسعافات أولية..

نظم ملتقى أسرة الجامعة دورة تدريبية في مجال اإلسعافات األولية
بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،وتستهدف الدورة طلبة
الجامعة والموظفين والجمهور ،وتضمنت محاضرات نظرية وتدريبات
عملية لكيفية التعامل مع الحوادث واإلصابات.
لقراءة المزيد...

قيم جامعة اإلمارات

اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻴﻢ
واﻟﺘﺮاث
واﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﻨﺰاﻫﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﺮﻳﺎدة
واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار

مهرجان موسيقي بملتقى أسرة الجامعة..
نظم ملتقى أســرة الجامعة بإدارة االتصال واإلعالم بجامعة اإلمارات
مهرجانًا موسيقيًا بمشاركة مجموعة من الفرق العربية والعالمية،
ويأتي تنظيم هذا المهرجان الموسيقي بهدف تعريف أعضاء أسرة
الجامعة على ثقافات الشعوب المختلفة وممارسة هواياتهم واالطالع
على فنون الشعوب األخرى.
لقراءة المزيد...

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

األخيــرة

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻔﻌﺎل

