
الجامعة

مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي  تسلم 
والبحث  العالي  التعليم  وزير   - نهيان  آل 
اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي، 
بالمبنى  معاليه  بمكتب   - المتحدة  العربية 
الهاللي للجامعة، شهادتين لآليزو )المنظمة 
العالمية للمعايير(، تختص األولى بنظام إدارة 
 ،)ISTM 20000( المعلومات  تقنية  خدمات 
المعلومات  أمن  إدارة   الثانية بنظام  وتهتم 

.)ISMS 27001(
لقراءة المزيد...

آل  مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي  أكد 
نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
الجامعة  أن   - اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس 
العلمية  إنتاجاتها  األولى تستنير في  الوطنية 
القيادة  توجيهات  من  البحثية  وإسهاماتها 
معاليه  استقبال  في  ذلك  جاء  الحكيمة، 
كلية  من  البحثي  الفريق  ألعضاء  بمكتبه 
مضاد  تطوير  اختراع  أصحاب  والزراعة  األغذية 
حيوي جديد مستخلص من نوى التمر المتحللة 
بواسطة الفطريات، من أجل معالجة البكتيريا 

الميكروبية في الحيوانات.

لقراءة المزيد...

افتتاح المؤتمر 
الخامس لجراحة 

2المناظير <<

جامعة اإلمارات تنظم 
محاضرة )وزن الريشة( 

لزيادة وعي الطلبة بمخاطر 
السمنة <<

جامعة اإلمارات تنظم 
المؤتمر العالمي 

العاشر لإلبداع في مجال 
تقنية المعلومات << 

في هذا العدد...

58

جامعة اإلمارات تنظم 
مؤتمر فشل القلب 

4العالمي الرابع << 

 

ترسيخًا ألن تكون اإلمارات عاصمة 
لالبتكار: 

حمدان بن مبارك: جامعة اإلمارات تضيف 
ابتكارًا جديدًا إلنتاج وتطوير مضاد حيوي 

طبيعي باستخدام نوى التمر..

مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي  ترأس 
والبحث  العالي  التعليم  وزير   - نهيان  آل 
اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي، 
لمجلس  األول  االجتماع   - المتحدة  العربية 
في  2015/2014م  الجامعي  للعام  الجامعة 
أكتوبر الماضي بالمبنى الهاللي في الجامعة. 

لقراءة المزيد...

استكماالً لمسيرة الريادة والتميز..
حمدان بن مبارك يترأس االجتماع األول لمجلس جامعة اإلمارات للعام 

األكاديمي الحالي.. 

عام االبتكار 
نشرة إلكترونية تصدرها إدارة االتصال واإلعالم  

القارئ رصيد النشرة                      العدد 10 ، ديسمبر  2014

تأكيدًا على الريادة والتميز:
حمدان بن مبارك: قطاع تقنية المعلومات بجامعة اإلمارات جدير 

بشهادات اآليزو..

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/iso.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/11/power_of_dates.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/uaeu_council.shtml
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رئيس التحرير : غالية األحبابي
هيئة التحرير: يوسف النعيمي - ليث السادة - نوال الظاهري - مريم الحساني

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

حافٍل  عاٍم  أوراق  نلملم  بينما 
جامعة  جامعتنا  في  باإلنجازات 
اإلمارات؛ ريثما نصوُب بوصلة عمل 
جديد  عام  نحو  الواحد  الفريق 
بعام  الرشيدة  القيادة  أسمته 

االبتكار.
عاٌم محفز يدفعنا نحن فريق عمل 
زمالئنا  مع  واإلعالم  االتصال  إدارة 
الوحدات  في  الموظفين  من 
من  لمزيد  األخرى؛  التنظيمية 
الجهود اإليجابية في العمل، على 
األم  الجامعة  إبراز  يضمن  نحو 
في  ومتميزة  رائدة  كمؤسسة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
اإلقليمي  المستويين  على 

والعالمي.
وألن روح االبتكار هي سمة العام 
اإلمارات  جامعة  فإن  الجديد؛ 
قدرات  تطوير  نحو  ُقدمًا  ماضية 
في  واالبتكار  العلمي  البحث 
الوطنية  األهمية  ذات  المجاالت 
لن  الحال  وبطبيعة  واإلقليمية، 
شراكات  وجود  مع  إال  ذلك  يتم 
المعنية  الجهات  مع  فاعلة 
والسمة  المعرفية  الثروة  لتعزيز 
تكاملت  مجتمع  في  االبتكارية 

رؤاه االتحادية.
االتصال  إدارة  تواصل  هنا  من 
نحو  الحثيث  سعيها  واإلعالم 
التواصل  في  والتميز  الريادة 
نحو  على  والخارجي  الداخلي 
ورسالتها  الجامعة  رؤية  مع  مواز 
العلمية والبحثية والتزاما بالنهج 
االبتكاري الذي تسير عليه دولتنا 

الغالية في عام 2015.

الجامعة

غالية األحبابي
مدير إدارة االتصال واإلعالم

كلمة العدد

gahbabi@uaeu.ac.ae

مجلس التحرير:

العالي  التعليم  وزير   - نهيان  آل  مبارك  بن  الشيخ حمدان  رعاية معالي  تحت 
ُأفتتح   - المتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي،  والبحث 
الدكتور  األستاذ  سعادة  من  كل  بحضور  المناظير،  لجراحة  الخامس  المؤتمر 
غالب الحضرمي - نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة 
الصحية  والعلوم  الطب  كلية  عميد   - الحمادي  سليمان  والدكتور  اإلمارات، 

باإلنابة، في فندق دانات العين.

لقراءة المزيد...

برعاية حمدان بن مبارك: 
افتتاح المؤتمر الخامس لجراحة المناظير 

بالتعاون بين جامعة اإلمارات وجمعية جراحي المناظير..

www.uaeu.ac.ae\mcd
mcd@uaeu.ac.ae
mailto:uaeu_news%40uaeu.ac.ae?subject=
mailto:mohd.alshamsi%40uaeu.ac.ae?subject=
http://web.stagram.com/n/uaeunews/
https://twitter.com/UAEU_NEWS
https://ar-ar.facebook.com/UAEUNews
http://www.youtube.com/user/uaeunews
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/fifth_laparoscopic_surgery.shtml
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جامعتا اإلمارات والسلطان قابوس 
تواصالن مسيرة اللجنة العلمية المشتركة..

العام(  )األمين  واإلدارية  المالية  للشؤون  الجامعة  مدير  نائب 
الجامعة  مدير  نائب   - الحضرمي  غالب  الدكتور  واألستاذ   -
للدراسات العليا والبحث العلمي، من الجانب اإلماراتي، وسعادة 
الجامعة  رئيس  نائب   - السالمي  سليمان  بن  حمد  الدكتور 
للشؤون اإلدارية والمالية، والدكتور حسين الخروصي - عميد 

القبول والتسجيل - من الجانب العماني. 
يأتي هذا االجتماع استكماالً لمسيرة الريادة والتميز في التعليم 
العالي والبحث العلمي التي تسهم بها جامعة اإلمارات إيجابًا 
في الدولة، من خالل تعزيز الشراكات اإلستراتيجية الفاعلة مع 

جامعات دول الخليج العربي.

لقراءة المزيد...

الجامعة

احتضنت جامعة اإلمارات العربية المتحدة االجتماع السابع 
اإلمارات  بين جامعة  المشتركة  العلمية  للجنة  والعشرون 
وجامعة السلطان قابوس، بحضور أعضاء اللجنة المكونة 
 - هالل  فائقة  األستاذة  سعادة  بمشاركة  عضو،   14 من 

الجامعة

جامعة اإلمارات تحتضن المؤتمر العالمي التاسع لطلبة الطب بدول مجلس التعاون الخليجي: 
علي النعيمي: انعقاد مثل هذه المؤتمرات الخليجية الشبابية تحقيق لرؤية 

قيادات مجلس التعاون في الوحدة واالتحاد..   
الخليجي" في القاعة الكبرى بجامعة اإلمارات؛ حيث شهد حفل 
االفتتاح مشاركة ما يزيد على 1000 طالب وطالبة من مختلف 
دول المجلس، إضافة إلى طلبة كليات الطب من كندا وأمريكا 
الكليات  عدد  وصل  إذ  والسودان،  واليمن  وبريطانيا  وبولندا 

الطبية المشاركة إلى 17 كلية. 
كلمته  في   - الجامعة  مدير   - النعيمي  علي  الدكتور  ونقل 
مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي  وتمنيات  تحيات  االفتتاحية؛ 
آل نهيان ألبنائه الطلبة ولجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح 
في أعمال هذا المؤتمر، والخروج بتوصيات طبية تثمر عن نتائج 

إيجابية على الصعيدين البحثي والعلمي. 

لقراءة المزيد...

 - نهيان  آل  مبارك  بن  حمدان  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 
األعلى  الرئيس  العلمي-  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
لجامعة اإلمارات العربية المتحدة انطلقت أعمال "المؤتمر 
التعاون  مجلس  بدول  الطب  لطلبة  التاسع  العالمي 

الجامعة
الجامعة

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/12/qaboos_univ.shtml



http://www.wam.ae/ar/news/emirates/1395274378181.html
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المتحدة  العربية  اإلمارات  بجامعة  والزراعة  األغذية  كلية  نظمت 
وبالتعاون مع منظمة أفضل الممارسات الزراعية العالمية ومقرها 
ومسابقة  فعالية  للتعليم؛  أبوظبي  مجلس  من  وبدعم  ألمانيا 
)يوم الطالب( ألفضل بحث طالبي في الممارسات الزراعية والثروة 
المائية، وبحضور محكمين دوليين من داخل  الحيوانية والتربية 

الدولة وخارجها. 
لقراءة المزيد...

أطلقه حمدان بن محمد خالل افتتاح المعرض:
جامعة اإلمارات تثري منصة )جيتكس( التعليمية بتطبيق ذكي ..

جامعة اإلمارات تنظم مؤتمر فشل القلب العالمي الرابع: 
ميثاء الشامسي: الشيخة فاطمة بنت مبارك داعم رئيسي لقطاع الصحة 

في الدولة ولكل التطورات العلمية في العالم.. 

)أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  كريمة  رعاية  تحت 
الرئيس   - العام  النسائي  االتحاد  رئيسة  اهلل؛  رعاها  اإلمارات( 
األعلى  المجلس  رئيس   - األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
لألمومة والطفولة، افتتحت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي 
- وزير دولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج - مؤتمر فشل 
القلب العالمي الرابع الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية 
أن  الوزيرة  معالي  وأكدت  المتحدة.   العربية  اإلمارات  بجامعة 
سمو الشيخة فاطمة داعمة لكل التطورات العلمية المتالحقة 

للقطاع الصحي في الدولة والعالم.
لقراءة المزيد...

بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ومنظمة 
أفضل الممارسات الزراعية:

جامعة اإلمارات تنظم مسابقة 
)يوم الطالب( الختيار أفضل بحث زراعي..  

أشاد سعادة الدكتور علي راشد النعيمي - مدير جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة - باللفتة الكريمة من قبل سمو الشيخ حمدان 
إطالقه  إثر   - ولي عهد دبي   - آل مكتوم  راشد  بن  بن محمد 
افتتاح  خالل  وذلك  اإلمارات،  بجامعة  الخاص  الذكي  للتطبيق 
دبي  في  جيتكس  العالمي  المعرض  أسبوع  لفعاليات  سموه 
2014، جاء ذلك خالل اللقاء الصحفي الذي عقده مدير الجامعة 
مع وكاالت الصحافة المحلية والعالمية المتواجدة في المعرض، 
والذي قال فيه إن منصة الجامعة لهذا العام قدمت نماذج ذكية 
ومبتكرة وحلوالً تتماشى مع متطلبات ونمو المجتمع العلمي 
القيادة  وتطلعات  توجهات  يحاكي  الذي  األمر  واألكاديمي، 
الرشيدة في التحول إلى مجتمع ذكي يمارس وينجز أعماله عن 

طريق تطبيقاته الذكية.
لقراءة المزيد...

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-10-28-1.2231217
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/9046f9a3-6e39-4d92-ab27-c5460b60d62f
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/gitex-2014.shtml
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تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان - وزير 
لجامعة  األعلى  الرئيس  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
المعلومات  تقنية  كلية  نظمت   - المتحدة  العربية  اإلمارات 
تقنية  مجال  في  لإلبداع  العاشر  العالمي  المؤتمر  بالجامعة 
متخصص،  تقني  وعالم  باحث   80 بمشاركة  المعلومات، 
المعلومات  تقنية  قطاع  وإنجازات  إسهامات  آخر  تناولوا 

وتطبيقاتها في خدمة المجتمع. 
لقراءة المزيد...

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد اهلل القتبي - سفير سلطنة 
ُعمان في الدولة - على عمق الروابط األخوية المشتركة التي 
العالقة  امتداد  مؤكدًا  اإلمارات،  ودولة  السلطنة  بين  تربط 
التاريخ بما يرتبطون  ما بين الشعبين الشقيقين إلى عمق 
به من روابط أخوية وتاريخية ووشائج القربى، جاء ذلك خالل 
الُعمانيين  أقامته سفارة سلطنة ُعمان للطلبة  الذي  الحفل 
في  الُعماني(  الشباب  )يوم  بمناسبة  الدولة  في  الدارسين 

المسرح الهاللي في الجامعة. 
لقراءة المزيد...

استقبل سعادة الدكتور علي راشد النعيمي - مدير جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة - وفدًا أكاديميًا طالبيًا من جامعة 
ديسبورج - أيسين األلمانية، وذلك في إطار التعاون البحثي 
والعلمي المشترك بين الجامعتين،  حيث تألف الوفد الذي 
ترأسه الدكتور )رودلف جيجلكا( من 40 شخصية من طلبة 

وأعضاء هيئة تدريس.  

لقراءة المزيد...

برعاية حمدان بن مبارك:
جامعة اإلمارات تنظم المؤتمر العالمي 

العاشر لإلبداع في مجال تقنية المعلومات..

جامعة اإلمارات..
تحتضن حفل سفارة سلطنة ُعمان 

لتكريم الطلبة المتميزين بمناسبة يوم الشباب 
الُعماني..

تعزيزًا للشراكات اإلستراتيجية:
جامعة اإلمارات تبحث تطوير آفاق التعاون 

المشترك مع وفد جامعة ديسبورج - إيسين 
األلمانية..

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/11/cit_innovation.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/11/omani_embassy_youth_day.shtml
http://www.wam.ae/ar/news/emirates/1395271132550.html
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الجامعة

)الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  سفراء  مجموعة  يمثل  وفد  زار 
وذلك  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  المتحدة  لألمم  التابعة 
لبحث أوجه التعاون المشترك وتطويره بين الجامعة والمنظمة، 
قد  الجامعة  مدير  النعيمي  راشد  علي  الدكتور  سعادة  وكان 
التقى الوفد الزائر الذي يرأسه سعادة أدرينس سبايكرز - مسؤول 
المكتب اإلقليمي للفاو في دول الخليج العربي واليمن، بحضور 
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كليتي العلوم واألغذية 

والزراعة. 
لقراءة المزيد...

نظمت إدارة األنشطة الطالبية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 
من طلبة  لعدد  الفني"  و"المعرض  واالبتكار"  "اإلبداع  معرضي 
المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، حيث أبرز األول عددًا 
وعرض  متنوعة،  مجاالت  في  الطلبة  وابتكارات  اختراعات  من 

الثاني لوحات فنية للطلبة تعكس بيئة وتراث دولة اإلمارات. 

لقراءة المزيد...

اإلمارات  بجامعة  التربية  بكلية  التربية  أصول  قسم  نظم 
في  التعليم  لتطوير  ركيزة  )المعلم  منتدى  المتحدة  العربية 
في  مختلفة  تعليمية  ومؤسسات  جهات  بمشاركة  اإلمارات( 
ومجموعة  للتعليم  أبوظبي  ومجلس  التربية  وزارة  مقدمتها 
من المعلمين والمعلمات والعاملين في المجال التربوي. حيث 
أكد الدكتور علي الكعبي - وكيل كلية التربية - في تقديمه 
إن  ُتكتسب من كون  الحدث  أهمية هذا  أن  المنتدى  لجلسات 
المعلم ركيزًة أساسيًة وعنصرًا حيويًا في التعليم وهو األهم 
في هذه المنظومة التعليمية والتربوية، واالرتقاء بها ال يتم إال 
من خالله، نظير ما يقوم به من تدريس المعارف والعلوم، فضاًل 
عن كونه يعمل على تنشئة األطفال والشباب وزرع المفاهيم 

والقيم الصالحة في نفوسهم. 
لقراءة المزيد...

الفاو تبحث التعاون المشترك 
مع جامعة اإلمارات.. 

تعزيزًا لجعل اإلمارات عاصمة لالبتكار:
جامعة اإلمارات تحتضن معرضين لإلبداع والفن..

جامعة اإلمارات تنظم 
)منتدى المعلم( لمناقشة واقع العملية التعليمية 

في الدولة.. 

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/fao.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/12/art_and_innovation.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/teachr.shtml
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العالمي  الكفيف  بيوم  العالم  احتفاالت  مع  تزامنًا 
بجامعة  التربية  بكلية  الخاصة  التربية  قسم  نظم 
)التحديات  بعنوان  محاضرة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وكيفية  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  تواجه  التي 
التغلب عليها(، وذلك بالتعاون مع مركز العين لذوي 

االحتياجات الخاصة.
لقراءة المزيد...

بجامعة  التربية  بكلية  الخاصة  التربية  قسم  نظم 
اإلمارات العربية المتحدة ورشة تدريبية بعنوان )إبداع 
الطالبات  تحفيز  استهدفت  الكلية،  بمبنى  كافييه( 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  واالبتكار  اإلبداع  على 
والنزاهة والشفافية،  الفعال  التواصل  والتأكيد على 
وقد قدم الورشة األستاذ يوسف الحمادي خبير تطوير 

الذات وبناء القيادات الناشئة.
لقراءة المزيد...

تأكيدًا على دورها الريادي في 
القضايا العالمية:

جامعة اإلمارات تكشف عن حرمة الحياة 
الخاصة وتحديات العالم اإلفتراضي..

تزامنًا مع االحتفال بيوم 
الكفيف العالمي: 

جامعة اإلمارات ومركز العين لذوي 
االحتياجات الخاصة ينظمان محاضرة عن 

مميزات العصا البيضاء للمكفوفين.. 

انتهجت ومضات من فكر مثاالً:
جامعة اإلمارات تنظم ورشة )كافييه إبداع( 
للطالبات تأكيدًا على العمل بروح الفريق.. 

العربية  اإلمارات  بجامعة  القانون  كلية  نظمت 
الخاصة  الحياة  "حرمة  بعنوان  دولية  ندوة  المتحدة 
وتحديات العالم اإلفتراضي بمشاركة نخبة من الخبراء 
والواليات  اإلمارات  دولة  من  والدوليين  القانونين 
المتحدة األمريكية وجمهورية مصر العربية والمملكة 
المغربية والجمهورية اللبنانية، حيث ُعرضت مجموعة 
خصوصية  انتهاك  مجال  في  والدراسات  األبحاث  من 

الفرد في العالم اإلفتراضي. 
لقراءة المزيد...

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/white_senes.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/11/cafe_workshop.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/11/digital_world.shtml
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نظم قسم خدمات التخطيط المهني بمركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة اإلمارات العربية المتحدة محاضرة بعنوان 
"كيف تجد وظيفة في العصر الرقمي"، بالتعاون مع مؤسسة )بيت دوت كوم( المتخصصة في التوظيف بحضور ما يقرب من 
180 طالبًا وطالبًة في مسرح كلية تقنية المعلومات، قدمها األستاذ )أحمد ترعاني( مسؤول تطوير األعمال في مؤسسة 

بيت دوت كوم.
لقراءة المزيد...

نظم النادي الصحي بوحدة األنشطة الرياضية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة محاضرة بعنوان )وزن الريشة( لفضيلة الشيخ 
)وسيم يوسف( إمام وخطيب جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك ضمن فعاليات مبادرة )تعال نخسر وزن( التي أطلقتها إدارة 
األنشطة الطالبية بالتعاون مع إدارة التغذية المجتمعية في مستشفى توام، ونظمت المحاضرة في مسرح المبنى الهاللي 

بالحرم الجامعي، وبحضور ما يزيد على 500 طالب وطالبة. 
لقراءة المزيد...

شاركت طالبة الدكتوراه المواطنة مريم سليمان الساعدي، طالبة كلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، في مؤتمر 
الطالبة ورقة  األمريكية واشنطن، حيث قدمت  العاصمة  الذي عقد في  اإلكلينيكية،  األساسية والتطبيقية  األعصاب  علوم 

بحثية تناولت إعادة نمو األعصاب الطرفية عن بحث مشترك بين كلية العلوم وكلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة. 

لقراءة المزيد...

تعزيزًا الختيار التخصص 
المناسب:

180 من طلبة جامعة اإلمارات 
يتعرفون على آليات استكشاف 

وظائف العصر الرقمي.. 

قدمها إمام وخطيب جامع 
الشيخ زايد وبحضور طالبي 

كبير:
جامعة اإلمارات تنظم محاضرة )وزن 

الريشة( لزيادة وعي الطلبة بمخاطر 
السمنة..

تأكيدًا على إعداد 
خريجين قيادين ورواٍد 

في تخصصاتهم: 
طالبة مواطنة بجامعة اإلمارات 

تشارك في مؤتمر علوم األعصاب 
بواشنطن.. 

http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/digital_age.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/10/featherweight.shtml
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/12/neuroscience_wdc.shtml


مع  وبالتعاون  المتحدة  العربية  اإلمارات  بجامعة  التربية  كلية  نظمت 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومستشفى توام مبادرة مجتمعية 
من  مجموعة  زارت  حيث  تقرأ(،  )العين  معرض  فعاليات  انطالق  ضمن 
أورام  بقسم  السرطان  بمرض  المصابين  األطفال  الكلية  طالبات 
القصص في  لهم بعض  توام، وقصصن  والدم بمستشفى  األطفال 

جو اجتماعي ينم عن قيم التكافل واالنتماء المجتمعي. 

لقراءة المزيد...

نظم قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 
زيارة علمية تعريفية لطلبة مدرسة العهد االبتدائية في مدينة العين، 
100 طالب وطالبة، بهدف  العلوم، وبمشاركة  ضمن فعاليات أسبوع 
االطالع على قسم الجيولوجيا وما يقدمه من خدمات متعددة لفئات 
متنوعة في المجتمع، والتعريف بالمساقات والعلوم التي تدرس في 

هذا العلم الحيوي. 
لقراءة المزيد...

تفاعاًل مع معرض العين تقرأ:
طالبات جامعة اإلمارات يهدين القصص ألطفال السرطان.. 

جامعة اإلمارات تنظم زيارة علمية 
لطلبة المدارس االبتدائية للتعرف على جيولوجيا األرض..

األخيــرة

الجامعة

هاشتاق #بالعربي 
دعمًا لمبادرة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل 

http://www.emaratalyoum.com/life/society/2014-11-06-1.725397
http://www.uaeu.ac.ae/ar/news/2014/11/primary_school.shtml

