حاكـــم أم القيويـــن يوجـــه
بتخصي ــص  10من ــح دراس ــية
ألوائـــل الثانويـــة العامـــة
أخبارية ثقافية تعنى بشؤون التعليم

العدد  - 17تصدر عن جامعة أم القيوين

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد
المعــا عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم القيويــن
بتخصيــص  10منــح دراســية كاملــة فــي جامعــة أم
القيويــن للطــاب والطالبــات أوائــل الصــف الثانــي
عشــر علــى مســتوى الدولــة.
وجــاءت التوجيهــات انطالقــا مــن دعــم ســموه
المســتمر للطلبــة المبدعيــن والمتميزيــن،
ولتشــجيعهم علــى المزيــد مــن التفــوق العلمــي
وتحفيزهــم الســتكمال دراســتهم الجامعيــة فــي
برامــج البكالوريــوس التــي تطرحــه جامعــة أم
القيويــن فــي مختلــف التخصصــات ضمــن بيئــة
تعليميــة تحفزهــم علــى االبتــكار واإلبــداع ،وتعــزز مــن
مهاراتهــم القياديــة.

 02حاكـــم أم القيويـــن :العلـــم ركيـــزة
تطورنـــا الحضـــاري

04
خريجــة :أتقــدم بالشــكر الجزيــل
للحكومــة الرشــيدة لحرصهــا الدائــم
باالرتقــاء و االســتمرار بالتعليــم

أخبارية ثقافية تعنى بشؤون التعليم

تصدر بإشراف المركز اإلعالمي في جامعة أم القيوين
masarat@uaqu.ac.ae

البداية
أ.د .جالل حاتم

على أعتاب عام جديد
المواقــف واإلنجــازات تكتــب فصــول
التاريــخ وتُــؤرخ لحقبــه الزمانيــة
وتظــل بصمــات راســخة فــي جُ ـدُر
الدفاتــر يقلّــب صفحاتهــا األجيــال
تلــو األجيــال..
وجامعــة أم القيويــن فــي دأبهــا
المســتمر فــي حجــز المواقــع
الرياديــة بيــن مؤسســات التعليــم
العالــي تــز ّود طالبهــا بجرعــات
كبيــرة مــن التطبيــق العملــي
بمــا يؤهلهــم لســوق العمــل
والمنافســة فــي وظائفــه عــن
جــدارة واســتحقاق.
علــى ذات النســق عقــدت كليــات
جامعــة أم القيويــن وبرامجهــا
المختلفــة اجتماعــات المجالــس
االستشــارية اســتكماال لحلقــات
المهمــات األكاديميــة التــي تطلــع
بهــا جامعــة أم القيويــن فــي تزويــد
ســوق العمــل بأطــر مؤهلــة قــادرة
علــى العطــاء وتحقيــق اإلنجــاز.
وجامعــة أم القيويــن علــى أعتــاب
عــام أكاديمــي جديــد ()2022-2021
فإنهــا تبــدأ العــام بالرعايــة المتصلــة
والمتواصلــة التــي تحظــى بهــا
مــن ســيدي صاحــب الســمو
الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــا
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم
القيويــن ومكرمتــه الســخية بتوفيــر
منــح د راســية كاملــة ألوائــل الثانويــة
العامــة.
مدير الجامعة
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العلم ركيزة تطورنا الحضاري

حاكم أم القيوين لدى لقائه الحاصلين على شهادة الدكتوراة

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــا عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم القيويــن بالديــوان األميري،
أمــس ،بحضــور ســمو الشــيخ راشــد بــن ســعود بــن راشــد المعــا ولــي عهــد أم القيويــن عــددا ً مــن الحاصليــن علــى
شــهادة الدكتــوراة فــي مجــاالت مختلفــة.
وهنــأ صاحــب الســمو حاكــم أم القيويــن الحاصليــن علــى شــهادة الدكتــوراة ،واســتمع إلــى شــرح مفصــل حــول
محتــوى رســائل الدكتــوراة ،متمنيـا ً لهــم دوام التوفيــق والنجــاح فــي مهمــات عملهــم ،معربـا ً ســموه عــن ســعادته
بتزايــد أعــداد المواطنيــن المســتمر فــي ناحيــة التحصيــل العلمــي العالــي لمــا يشــكل ذلــك مــن ركيــزة لالســتثمار
الدائــم فــي أفـراد المجتمــع الــذي تســعى حكومــة دولــة اإلمــارات علــى الــدوام لتحفيــزه كونــه أحــد أعمــدة التطــور
الحضــاري بالدولــة.
وحصــل كل مــن الدكتــور محمــد ســيف التــاي مديــر عــام دائــرة الرقابــة الماليــة بــأم القيويــن علــى درجــة الدكتــوراة
فــي اإلدارة واالقتصــاد مــن جامعــة الســلطان إدريــس فــي ماليزيــا ،والعقيــد الدكتــور خالــد حميــد الغــاوي نائــب
مديــر إدارة أذونــات الدخــول بــاإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بــأم القيويــن علــى درجــة الدكتــوراة فــي اإلدارة
واألعمــال مــن جامعــة لينكولــن فــي ماليزيــا ،والدكتــور راشــد أحمــد الهرمــودي رئيــس نيابــة فــي نيابــة اســتئناف
عجمــان علــى درجــة الدكتــوراة فــي القانــون العــام مــن أكاديميــة شــرطة دبــي ،والدكتــور وليــد حميــد الغــاوي مــن
منتســبي القيــادة العامــة لشــرطة أم القيويــن علــى درجــة الدكتــوراة فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة لينكولــن بماليزيا.
وتضمنــت أطروحــة الرســالة الخاصــة بالدكتــور محمــد ســيف التــاي ،تأثيــر إدارة المعرفــة علــى أداء المؤسســات
الحكوميــة ،وأطروحــة الرســالة الخاصــة بالعقيــد الدكتــور خالــد حميــد الغــاوي ،دور الحكومــة الذكيــة فــي تعزيــز
جــودة أداء الخدمــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات ،وأطروحــة الرســالة الخاصــة بالدكتــور راشــد أحمــد الهرمــودي،
ضمــان الشــفافية فــي إبـرام العقــود اإلداريــة ،واألطروحــة الخاصــة بالدكتــور وليــد حميــد الغــاوي ،تأثيــر الســعادة على
المواطنيــن فــي القطــاع الحكومــي .حضــر اللقــاء ناصــر ســعيد التــاي مديــر الديــوان األميــري ،وراشــد محمــد أحمــد
مديــر التشــريفات بالديــوان األميــري.
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بمشاركة عالمية كبيرة
كلية القانون بجامعة أم القيوين تنظم اختبارات قياس كفاءة خريجيها

امتـــدح االســـتاذ الدكتـــور جـــال حاتـــم مديـــر جامعـــة أم القيويـــن
الخطـــوة التـــي اقدمـــت عليهـــا كليـــة القانـــون بجامعـــة أم القيويـــن
بتنظيـــم اختبـــارات بمشـــاركة خبـــراء ومختصيـــن عالمييـــن ومحلييـــن
لقيـــاس كفـــاءة وقـــدرات خريجيهـــا ،ووصـــف االســـتاذ الدكتـــور جـــال
حاتـــم الخطـــوة بانهـــا اول بـــادرة علـــى مســـتوى الدولـــة والوطـــن
العربـــي بصـــورة عامـــة ،وبشـــر مديـــر جامعـــة أم القيويـــن بتعميـــم
التجربـــة علـــى بقيـــة التخصصـــات االكاديميـــة االخـــرى ،واكـــد علـــى
المهـــارات المهنيـــة العاليـــة التـــي يتمتـــع بهـــا خريجـــو جامعـــة
أم القيويـــن ،واوضـــح االســـتاذ الدكتـــور جـــال حاتـــم ان الجامعـــة
قـــد اقـــرت فـــي الســـنوات الماضيـــة رفـــع نســـبة التطبيـــق العملـــي
فـــي كل المســـاقات التـــي يدرســـها الطالـــب ،وفـــي االثنـــاء اشـــاد
االس ــتاذ الدكت ــور ج ــال حات ــم بال ــدور الكبي ــر ال ــذي تلعب ــه المجال ــس
االستش ــارية لكلي ــات الجامع ــة المختلف ــة ومس ــاهمتها ف ــي تحس ــين
مخرج ــات التعل ــم وتوفي ــر ف ــرص التدري ــب الميدان ــي اثن ــاء الدراس ــة.
ويهـــدف إختبـــار قيـــاس قـــدرات وإمكانيـــات خريجـــي كليـــة القانـــون
بجامعـــة أم القيويـــن لضمـــان
جـــودة وكفـــاءة وحوكمـــة أداء الخاضـــع للتقييـــم ،وتحديـــد معاييـــر
الكفـــاءات والمهـــارات المطلـــوب قياســـها.

وفقـــا إلطـــار منهجـــي واضـــح تعمـــل عليـــه اللجنـــة التنظيميـــة،
واللجنـــة العلميـــة ،ويشـــمل ذلـــك بيـــان النمـــاذج والوثائـــق
المتعلقـــة بهـــا ،ويخلـــص ذلـــك فـــي نهاياتـــه إلـــى خلـــق روح
التنافـــس بيـــن الخاضعيـــن للتقييـــم ،فضـــا عـــن ضمـــان جـــودة
مخرجـــات المســـاقات إلســـتمرارية تقييـــم التخصـــص وتطويـــره،
واس ــاس لمؤشــرات موضوعي ــة تمت ــاز بالص ــدق والدق ــة والثب ــات ع ــن
أداء القائمي ــن عل ــى التخصص ــات والبرنام ــج ،وقي ــاس م ــدى التطوي ــر
والتحســـين فـــي مخرجـــات الكليـــة ومقارنـــة أداء الخاضعيـــن علـــى
عـــدة ســـنوات.
ويطب ــق ه ــذا االختب ــار عل ــى الراغبي ــن م ــن خريج ــي كلي ــة القان ــون
بجامعـــة أم القيويـــن وأي طالـــب خريـــج أتـــم متطلباتـــه الجامعيـــة
فـــي كليـــة القانـــون ،والخريـــج الســـابق مـــن كليـــة القانـــون بجامعـــة
أم القيويـــن.
ويت ــم ف ــي االختب ــار التركي ــز عل ــى الكفاي ــات ()tseT desaB -ycnetepmoC
وتجنـــب االختبـــارات التحصيليـــة ( )tsaT tnemeveihcAالقائمـــة علـــى
المعـــارف والحقائـــق والنظريـــات والمهـــارات التـــي تـــم اكتســـبها
الخريـــج واختبـــر بهـــا واجتازهـــا.
إلـــى جانـــب التركيـــز علـــى األدوار المهنيـــة المتوقعـــة للخريـــج فـــي
إطـــار تخصصـــه ومـــا تحقـــق مـــن مهـــارات والعمليـــات )يتذكـــر،

يفه ــم ،يطب ــق ،يحل ــل ،يق ــوم ،يبتك ــر( وقدرت ــه عل ــى توظيفه ــا ف ــي
المواق ــف العملي ــة ،ويت ــم تضمي ــن فق ـرات االختب ــار ن ــوع م ــن األس ــئلة
الموضوعيـــة واإلنشـــائية.
ويش ــمل االختب ــار التحري ــري قي ــاس المع ــارف الت ــي اكتس ــبها الخري ــج
مــن جميــع المســاقات التــي اجتازهــا ومــدى مواكبتهــا للمســتجدات
وتأديـــة األدوار المنوطـــة بهـــم بفاعليـــة ،وتقييـــم المعلومـــات
واإلســـتنتاجات المبنيـــة علـــى مقدمـــات ونصـــوص تمثـــل مجـــاالت
القان ــون ،وإدراك المش ــكالت والبح ــث ع ــن حل ــول له ــا والتوص ــل إل ــى
اســـتنتاجات.
والــــاكد مـــن مهـــارة الفهـــم والتقييـــم واالســـتنباط والقـــدرة علـــى
تفســـيرها وتقييـــم جوانـــب الضعـــف والقـــوة المتضمنـــة فـــي
النصـــوص ،والقـــدرة علـــى التوصـــل إلـــى إجابـــات تأمليـــة بصيغـــة
علميـــة صحيحـــة ،والقـــدرة علـــى تحديـــد القانـــون الواجـــب
التطبيـــق علـــى المســـالة المثـــارة ،وقيـــاس القـــدرة علـــى التجـــاوب
مـــع النصـــوص الـــواردة والتعـــرف علـــى مضمونهـــا وتمييزهـــا ،الـــى
جان ــب الق ــدرة عل ــى التع ــرف عل ــى األخط ــاء ال ــواردة ف ــي المس ــائل
وتصويبهـــا ،وإيصـــال مضمـــون يتناســـب مـــع مخرجـــات البرنامـــج،
والكتابـــة وفـــق مناهـــج البحـــث العلمـــي فضـــا عـــن ســـامة اللغـــة.

العدد  / 17يوليو 2021
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جامعة أم القيوين تكرم عددا من شركائها االستراتيجيين وأصحاب العمل
تهــدف وحــدة الخريجيــن فــي الجامعــة
الــى تعزيــز إنتمــاء خريجــي الجامعــة

د.ذكرى محمد النقبي
مديرة الخدمات الطالبية – وحدة
الخريجين

وتقويــة روابــط الصداقــة والتعــاون
والتواصــل بيــن الخريجيــن وبيــن الجامعــة
 ،وتطويــر مهــارات الخريجيــن وكفاءاتهــم
وتنميــة صفاتهــم الشــخصية الالزمــة مــن
خــال تنظيــم برامــج تدريبيــة وتأهيليــة
تتوائــم مــع حاجــات ســوق العمــل

وتســاعد علــى توظيفهــم ،والوقــوف
علــى أهــم العقبــات التــي تعتــرض الطالب
الخريجيــن بعــد تخرجهــم والتحاقهــم
بســوق العمــل ،والمســاهمة فــي توفيــر
فــرص عمــل للخريجيــن تتناســب مــع
تخصصهــم ،وإقامــة شــراكات مــع ســوق
العمــل (جهــات التوظيــف) إليجــاد فــرص
عمــل وتدريــب لخريجــي الجامعــة
بســهوله ويســر ،واكتســاب ثقــة المجتمــع
فــي المخرجــات العمليــة والتعليميــة
للجامعــة.
حيــث نســعى لبنــاء قنــوات اتصــال فاعلــة
ومســتدامة مــع الخريجيــن وتقديــم
الخدمــات التــي تســتهدف رفــع كفاءتهــم
وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم عــن طريــق
البرامــج والــدورات التأهيليــة والتدريبيــة
وورش العمــل واألنشــطة المتنوعــة
والتنســيق مــع جهــات التوظيــف مــن
أجــل التعــاون الهــادف والبنــاء لخدمــة
الجامعــة والخريجيــن والمجتمــع بتوفيــر
فــرص العمــل لهــم ومعرفــة مــدى رضىــا
هــذه الجهــات بمخرجــات الجامعــة.

مروة التالي

خريجــة مــن كليــة إدارة
ا ال عمــا ل
هــا أنــا اليــوم أخــط قلمــي وانتقــي
أجمــل الكلمــات  ،لتكــون لــي طريــق
أنقــل بــه مشــاعري فكــم كنــت أجتهــد
ألنتســب لهــذا الصــرح المتميــز ألصــل
لهــذه اللحظــة خريجــة جامعــة
أم القيويــن وأتقــدم بالشــكر الجزيــل
للحكومــة الرشــيدة لــكل مــا توفــره
لنــا مــن حيــاة كريمــة و خاصــة فــي
مجــال التعليــم ،و حرصهــا الدائــم
باالرتقــاء و االســتمرار بالتعليــم ،حتــى
فــي ظــل الظــروف التــي واجههــا
العالــم فــي جائحــة كورونــا و بعــض
المعوقــات فــي الحيــاة ،فقــد حرصــت
حكومتنــا الرشــيدة علــى إيصــال العلــم
حتــى منازلنــا عــن طريــق التعلــم عــن
بعد،فوصلتنــا كل أنــواع العلــوم بكل يســر
وســهوله  .كمــا أتقــدم بالشــكر لــكل من
ســاهم فــي نجاحنــا و ارتقائنــا ،و كل من
كان لــه دور فــي تخرجنــا فــي هــذه
الجامعــة بــكل األدوار التــي بذلــوا فيهــا
الجهــد لتعــم الفائــده علــى الجميــع ،
ومــن هــذه اللحظــة نبــدأ بنقــل العلــم
الــذي اكتســبناه مــن خاللكــم لمرحلــة
جديــدة نجــدد بهــا العهــد بالــوالء
والمنفعــه لبلدنــا دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة هــذا ومــن اللــه التوفيــق.

العدد  / 11مايو 2020

مجلس جامعة أم القيوين يناقش
خطــة عــودة الطــالب للحــرم الجامــعي

وج ــه األس ــتاذ الدكت ــور ج ــال حات ــم مدي ــر جامع ــة
أم القيوي ــن بالعم ــل عل ــى إع ــداد الخط ــط الكفيل ــة
بتحقيـــق الســـامة واســـتمرار العمليـــة التعليميـــة
وفقـــا ً لإلجـــراءات االحترازيـــة ،مهيبـــا ً بضـــرورة
مواصلـــة االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة وفقـــا ً
للبروتوكـــول واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تصدرهـــا
وزارة التربي ــة والتعلي ــم والخاص ــة بتش ــغيل المنش ــآت
التعليميـــة.
وأع ــرب حات ــم خ ــال اجتم ــاع اس ــتثنائي
لمجلـــس جامعـــة أم القيويـــن ناقـــش
ترتيبـــات بدايـــة العـــام الدراســـي الجديـــد
 2202-1202عـــن ارتياحـــه لمســـتوى
العم ــل ال ــذي تق ــوم ب ــه لجن ــة الط ــوارئ
داخ ــل الجامع ــة ف ــي تنفي ــذ اإلجــراءات
االحترازيـــة ومتابعـــة التحديثـــات التـــي
تـــرد بشـــأنها مـــن الجهـــات المعنيـــة.
وجـــرى بحـــث آليـــات التنســـيق مـــع
الجهـــات المعنيـــة بإمـــارة أم القيويـــن،
ووضـــع خطـــة لعـــودة الطـــاب إلـــى

الدراســـة داخـــل الحـــرم الجامعـــي ،وتوفيـــر
اإلرشـــادات الالزمـــة للطـــاب وأعضـــاء الهيئتيـــن
اإلداريـــة والتدريســـية.
وأش ــار إل ــى مس ــتوى الوع ــي الكبي ــر ال ــذي يتحل ــى
ب ــه الط ــاب وأعض ــاء الهيئتي ــن اإلداري ــة والتدريس ــية
فـــي الجامعـــة ،مبينـــا ً أن ذلـــك ســـاهم فـــي ســـير
العملي ــة التعليمي ــة حس ــب م ــا ه ــو مخط ــط ل ــه.
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كلية القانون بجامعة أم القيوين تنظم ندوة تعريفية حول

قانون حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة
من جهات غير مرخص لها

ثمّـــن ســـعادة االســـتاذ الدكتـــور جـــال حاتـــم مديـــر جامعـــة أم القيويـــن
المشـــاركة المجتمعيـــة الفاعلـــة التـــي تقـــوم بهـــا كليـــة القانـــون بالجامعـــة
وأشـــار ســـيادته خـــال ابتـــداره النـــدوة التـــي نظمتهـــا العيـــادة القانونيـــة بكليـــة
القانـــون للتعريـــف بالقانـــون الخـــاص بحظـــر اســـتخدام الشـــهادات العلميـــة
الصـــادرة مـــن جهـــات غيـــر مرخـــص لهـــا ،أشـــار إلـــى أن كليـــة القانـــون عبـــر
العيـــادة القانونيـــة ظلـــت ســـباقة علـــى الـــدوام بتنظيـــم الفعاليـــات علـــى
مس ــتوى الن ــدوات والس ــمنارات والمحاضرات.كم ــا أش ــار مدي ــر الجامع ــة إل ــى
األهميـــة الكبـــرى لموضـــوع النـــدوة علـــى مختلـــف المســـتويات.
وقـــد ركـــزت محـــاور النـــدوة علـــى أهـــداف القانـــون ،واالســـتخدام الخطـــأ
والعم ــدي لمث ــل ه ــذه الش ــهادات ،والتروي ــج له ــا بجان ــب س ــريان القان ــون وب ــدء
تطبيقـــه.
ه ــذا وق ــد تح ــدث ف ــي بداي ــة الن ــدوة المستش ــار الدكت ــور عل ــي محم ــد عل ــي
الحوســـني قاضـــي محاكـــم دبـــي ،موضحـــا أن انتشـــار الشـــهادات العلميـــة
الوهمي ــة أصبح ــت ظاه ــرة خطي ــرة ف ــي كثي ــر م ــن دول العال ــم وذل ــك ألس ــباب
عـــدة ،وأكـــد ســـيادته أن دولـــة اإلمـــارات قـــد تأثـــرت بهـــذه الظاهـــرة علـــى
مســـتوى المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة ،ولذلـــك أصبحـــت هنـــاك حاجـــة
ملحـــة لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن التشـــريع (قانـــون حظـــر اســـتخدام الشـــهادات
العلميـــة الصـــادرة مـــن جهـــات غيـــر مرخـــص لهـــا) ،وقـــال المستشـــار إن
التشـــريع لهـــدف لحمايـــة المجتمـــع والبيئـــة التعليميـــة والعلميـــة والتصـــدي
لكافـــة األخطـــار فـــي هـــذا المجـــال.
مـــن جهتـــه تنـــاول الدكتـــور محمـــد نـــور الديـــن أســـتاذ القانـــون الجنائـــي
المش ــارك بجامع ــة الش ــارقة الجه ــود الت ــي بذلته ــا دول ــة اإلم ــارات لمكافح ــة
ظاهـــرة الشـــهادات العلميـــة الوهميـــة وتأثيراتهـــا علـــى المجـــال األكاديمـــي
والعلمـــي ،مشـــيرا إلـــى جهـــود وزارة التربيـــة والتعليـــم واإلجـــراءات التـــي
اتخذتهـــا لمعادلـــة الشـــهادات ،مؤكـــدا أن المشـــرع اإلماراتـــي وضـــع بعـــض
العقوبـــات الجزائيـــة والصـــور التجريميـــة كمـــا تعـــرض القانـــون لعـــدة محـــاور
فـــي إطـــار جهـــود الدولـــة للتصـــدي لظاهـــرة الشـــهادات العلميـــة الوهميـــة
يذكـــر أن المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي ،كان قـــد أقـــر فـــي فبرايـــر الماضـــي
مشـــروع قانـــون حظـــر اســـتخدام الشـــهادات العلميـــة الصـــادرة عـــن جهـــات
غيـــر مرخـــص لهـــا .
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جامعة أم القيوين تحتفل بتوزيع الدفعة األولى من الحواسيب المحمولة ألعضاء الهيئة التدريسية
اشــاد االســتاذ الدكتــور جــال حاتــم مديــر جامعــة أم القيويــن
بمســتوى تحقيــق مخرجــات التعليــم اثنــاء فتــرة التعلــم عــن
بعــد ،وقــال مديــر جامعــة أم القيويــن ان الجامعــة اســتطاعت
بجاهزيــة البنيــة التحتيــة واســتباقها بتطويــر المهــارات الرقميــة
لالســاتذة واالدارييــن اســتطاعت ان احقــق مؤشـرات اداء عاليــة.
ووجــه االســتاذ الدكتــور جــال حاتــم بتوزيــع اجهــزة
حواســيب محمولــة العضــاء الهيئــة التدريســية ،واشــار
الــى ان الجامعــة تبــدأ العــام الدراســي الجديــد بتحديــث
لالجهــزة والمعــدات والبرمجيــات اضافــة الــى تطويــر المناهــج
الدراســية لمواكبــة التطــور وتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل .
وقــال االســتاذ الدكتــور جــال حاتــم مديــر الجامعة أثنــاء حفل
توزيــع الدفعــة االولــى مــن الحواســيب المحمولة علــى أعضاء
الهيئيــة التدريســية أن المســاعي ستســتمر فــي تعزيــز البنيــات
التحتيــة ورفدها بالمزيــد من االدوات والمعينــات ،وهذا ما درجت
عليــه جامعــة أم القيويــن بتوفيــر اعلــى مســتويات الجاهزيــة.
هــذا وقــد بــدأت جامعــة أم القيويــن علــى أعتــاب إســتقبال
العــام الدراســي الجديــد  2021-2022على تمليك أعضــاء الهيئة
التدريســية أحــدث أنــواع الحواســيب المحمولــة بمــا يعمــل
علــى اســتقرار العــام الدراســي ،ومســاعدة االســتاذ بمصــادر
التعلــم ومصــادر البحــث العلمــي ،وتأتــي هــذه الخطــوة فــي
إطــار التطويــر والتحســين المســتمرين لبيئــة العمــل ،وحــرص
جامعــة أم القيويــن علــى تعزيــز وحــدة التعلــم عــن بعــد،
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في اجتماعها بأعضاء الهيئة التدريسيةالمجلس االستشاري في كلية االتصال الجماهيري
لجنة البحث العلمي والتطوير تناقش الخطة البحثية وبرامج التطوير للعام 2022-2021
اعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كل البرامــج االكاديميــة.
واســتعرض
للنشــاط

االجتمــاع

البحثــي

للعــام

التقريــر
الجامعــي

االحصائــي
.2020-2021

وكذلــك ناقشــت لجنــة البحــث العلمــي والتطويــر ســبل
تنظيــم شــؤون البحــث العلمــي وتشــجيع اعضــاء الهيئــة
التدريســية للنشــر فــي مجــات ذات معامــل تاثيــر عالــي.
ووجــه االجتمــاع بتعزيــز ســبل النشــر فــي المجــات العلميــة
التــي تخضــع الــى تحكيــم وتدقيــق ،هــذا و تســعى جامعة أم

أحــدث المعلومــات وأفضــل الخبـرات البحثيــة مــن خــال عمل
البحــوث المشــتركة ،وإمــداد الباحثيــن بالدعــم المــادي الــازم
لدعــم عمــل األبحــاث التــي تخــدم المجتمــع والتحديــات
الراهنة.الــى جانــب إمــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بالدعــم
المــادي الخــاص بتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم المهنيــة
علــى صعيــد المشــاركة بالمؤتم ـرات الدوليــة ونشــر األبحــاث.
وتشــجيع الطــاب علــى عمــل األبحــاث تحــت إشــراف
المشــرفين األكادمييــن ،فضــا عــن تشــجيع إســتقطاب
رؤوس األمــوال التــي تدعــم المســيرة البحثيــة فــي

نــادى االســتاذ الدكتــور جــال حاتــم مديــر جامعــة
ام القيويــن إلــى توفيــر كافــة الوســائل والمعينــات التــي
تســاعد علــى تحقيــق نشــاط بحثــي كثيــف ووجــه مديــر
الجامعــة بإعطــاء األولويــة فــي الدعــم للبحــوث العلميــة
التطبيقيــة والبحــوث العلمــــية المتعلقــــة بمهــن المســتقبل.
واشــاد االســتاذ الدكتــور جــال حاتــم بمســتوى التـزام اعضــاء
الهيئــة التدريســية فــي انجــاز بحــوث اعالميــة فــي مجــاالت
تخصصهــم  ،وإلــى ذلــك وعــد مديــر الجامعــة برفــع حجــم
المــوارد المخصصــة للبحــث العلمــي ،ودعــا الــى التركيــز
علــى رفــع قيمــة البحــوث المنشــورة وتعزيزهــا بنســبة االقتباس.
بحضــور نائــب مديــر الجامعــة للشــوون االكاديميــة
وعمــداء الكليــات ومنســقو البرامــج االكاديميــة عقــدت
لجنــة البحــث العلمــي والتطويــر اجتماعــات متفرقــة مــع

القيويــن للمســاهمة فــي تعزيــز دور البحــث العلمــي فــي
العمليــة التعليميــة وتوفيــر بيئــة مناســبة للطــاب وأعضــاء
هيئــة التدريــس بمــا يخــدم المخرجــات العلميــة والمجتمعيــة.
مــن خــال تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس للحصــول علــى

الجامعة.بمــا يعزيــز إمكانيــات ومهــارات أعضــاء هيئــة
التدريــس علــى عمــل أبحــاث مشــتركة /ممولــة
مــن جهــات خارجيــة (حكوميــة وغيــر حكوميــة).
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في اجتماعه عن بُعد
المجلس االستشاري في كلية االتصال الجماهيري يناقش ويوصي بطرح تخصص (اإلعالم وإدارة األزمات)

عقــد المجلس االستشــاري لكلية االتصــال الجماهيري
اجتماعــه عــن بعــد برئاســة الدكتــور هيثــم الســامرائي
عميــد الكليــة ،بحضــور أعضــاء المجلــس االستشــاري
الــذي ضــم كل مــن ســعادة ضــرار حميــد عبداللــه
بالهــول الفالســي عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي
و مديــر عــام مؤسســة وطنــي اإلمــارات ،وســعادة
محمــد الكشــف عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي،
األســتاذ محمــد الحمــادي رئيــس تحريرصحيفــة
رؤيــا ســابقا ،األســتاذ يوســف جمعــة الحــداد مديــر
إعــام وزارة الدفــاع ،األســتاذ علــي ناصــر رئيــس
جمعيــة العالقــات العامــة فــي اإلمــارات ،واألســتاذ
الدكتــور محمــد أحمــد فيــاض باحــث واكاديمــي.

تنــاول المجلــس
فــي اجتماعــه
نقاشــا حــول ســبل
التعــاون بيــن كليــة
االتصــال الجماهيري
بجامعــة أم القيوين
مــع المؤسســات
اإلعالميــة بالدولــة،
إضافــة إلــى بحــث
طــرح تخصصــات
فــي
جديــدة
مجــال اإلعــام
إلــى
واالتصــال
جانــب ذلــك وقــف المجلــس علــى أســباب تدنــي
أعــداد الطــاب الملتحقيــن بتخصــص الصحافــة.
وأشــار األســتاذ الدكتــور جــال حاتــم مديــر جامعة أم
القيويــن عنــد ترحيبــه بالمجتمعيــن أن هنالــك محــاور
يجــب علــى المجلــس التركيــز عليهــا واســتقصاء
وتــدارس افــكار حــول الســبل الكفيلــة بتدعيــم قــدرات
الطــاب ورفــع مســتوياتهم المعرفيــة ،والمهاريــة
بمــا يؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل ،بالقــدر الــذي
يحقــق لهــم ريــادة وإدارة إعــام المســتقبل؛ وناشــد
مديــر الجامعــة المجلــس االستشــاري للوقــوف حــول
تدنــي نســب الملتحقيــن بتخصصــات الصحافــة .

كمــا ناقــش المجلــس االستشــاري أهميــة العمــل
الميدانــي ومســاهمته فــي تقويــة الجانــب المهنــي
فــي شــخصية اإلعالمــي ،وأكــد المجتمعــون
علــى أن اغلــب األخبــار المتداولــة اآلن يســهم فــي
إعدادهــا أقســام العالقــات العامــة فــي المؤسســات.
ووقــف علــى أســباب تدنــي أعــداد الراغبيــن
فــي دراســة تخصصــات اإلعــام ،بالتركيــز علــى
تخصــص الصحافــة وتباحثــوا مجموعــة مــن األفــكار
لتطويــر الدراســة فيــه مــن نواحــي مختلفــة فــي
الكليــة بحيــث يطــور مــن مهــارة طالــب الصحافــة .
وأرجــع أعضــاء المجلــس االستشــاري لكليــة االتصــال
الجماهيــري بجامعــة أم القيويــن أســباب عــدم إقبــال
الشــباب علــى تخصــص الصحافــة اعتقادهــم أنهــا
مهنــة شــاقة وكذلــك تأثــرت الصحافــة فــي جميــع
دول العالــم و تحولهــا إلــى اإلعــام التفاعلــي
الرقمــي الجديــد ومنهــا انطلــق الصحفــي الشــامل
ألن الخبــر فــي العصــر الحديــث يحتــاج إلــى أن
يقــدم فــي قالــب تفاعلــي )نــص –صــورة – فيديــو(
العطــاء الخبــر عمــق كبيــر و يجــذب الجمهــور .
 ،وأضافــوا إلــى ذلــك تغيــر اتجاهــات الجمهــور
إلــى ثقافــة اإلعــام المســموع و المرئــي
فــي العالــم العربــي ،والصحــف الرقميــة .
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