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حاكم أم القيوين 
يعنّّي ويل العهد 

رئيساً ملجلس 
أمناء جامعة أم 

القيوين

أصــدر صاحب الســمو الشــيخ ســعود 

ــس  ــو املجل ــا عض ــد املع ــن راش ب

األعــى حاكــم أم القيويــن قــراراً 

بشــأن تعيــن ســمو الشــيخ راشــد بــن 

ســعود بــن راشــد املعــا ويل عهــد 

أم القيويــن رئيســاً ملجلــس أمنــاء 

ــن. ــة أم القيوي جامع

ونــص القــرار رقــم )6( لســنة 2022 

باختيــار  الرئيــس  يقــوم  أن  عــى 

ــاء واالســتعانة  ــس األمن أعضــاء مجل

مبــن يــراه مناســباً ملعاونتــه يف 

ــدة  ــون م ــى أن تك ــه، ع أداء مهام

قابلــة  ســنوات  ثــاث  العضويــة 

للتجديــد.

ــف أو  ــص يخال ــرار كل ن ــى الق وألغ

يتعــارض معــه، عــى أن يعمــل بــه 

مــن تاريــخ التوقيــع عليــه وينــر يف 

ــدة الرســمية. الجري

كليــة االتصــال الجامهريي ويل العهد يزور الجامعة
ــي طالبها تلتق

الجامعة تكرم باحثيها

داخل العدد

21407

ــايل 650  ــدرايس الح ــل ال ــع الفص ــتقبلت مطل ــن اس ــة أم القيوي جامع

ــات املختلفــة، وتجــدر  ــاً وطالبــة، موزعــن عــى تخصصــات الكلي طالب

ــه  ــم في ــام يت ــه أول ع ــز بأن ــدرايس يتمي ــام ال ــذا الع ــارة إىل أن ه اإلش

ــب  ــه عق ــال إلي ــم االنتق ــد أن ت ــد، بع ــي الجدي ــرم الجامع ــة بالح الدراس

اكتــال جميــع مراحلــه اإلنشــائية، حيــث يتســع ألكــر مــن 5 آالف طالــب 

ــة. وطالب

خاصــة وإن ســعة املبنــى متكن مــن إنشــاء املزيد مــن الكليــات والربامج 

ــي  ــاد األكادمي ــة االعت ــة مفوضي ــتخضع ملوافق ــي س ــة والت املختلف

بــوزارة الرتبيــة والتعليــم، كــا أن مــا مييــز الجامعــة خــال العــام 

األكادميــي الجديــد هــو الراكــة االســرتاتيجية مــع حكومــة أم القيويــن 

والعمــل عــى التنفيــذ املشــرتك الســرتاتيجية أم القيويــن لاقتصــاد األزرق 

والتــي أعلــن عنهــا يف مــارس املــايض، وهنــاك الكثــر مــن الخطــط 

التــي نطمــح إىل تحقيقهــا، ومنهــا انتقــال الجامعــة إىل التخصصــات 

ــات  ــا املعلوم ــن وتكنولوجي ــص أم ــل تخص ــي، مث ــع التطبيق ذات الطاب

والهندســة الكهربائيــة والتــي ســينتهي اإلعــداد لهــا خــال فــرتة ال تزيــد 

عــى شــهر ليصــار إىل رفعهــا ملفوضيــة االعتــاد األكادميــي، كــا أن 

هنــاك العديــد مــن األنشــطة التــي مكنتنــا بهــا مزايــا الحــرم الجامعــي 

الجديــد، وهنــاك قاعــة تدريــب ذكيــة ومختــربات مختلفــة للحاســب اآليل 

ــد. ولنشــاطات اإلعــام الجدي

وتهتــم جامعــة أم القيويــن إىل تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه الطــاب 

يف ســبيل الحصــول عــى املعــارف النظريــة والعمليــة بالشــكل الــذي 

ــة  ــارات املهني ــى امله ــم ع ــم وحصوله ــادة معارفه ــهم يف زي يس

التــي تســاعدهم يف ولــوج ســوق العمــل، وقــد بــدأت الجامعــة 

خطــوات متقدمــة يف الحصــول عــى االعتــاد الــدويل للربامــج 

األكادمييــة التــي تطرحهــا، فضــا عــن توطيــد العاقــات بــن الجامعــة 

وأربــاب العمــل والــركاء االســرتاتيجين يف ســبيل تحســن جــودة الربامج 

واملناهــج مبــا يحقــق تطلعاتهــم

الحرم  الجامعي الجديد
أ.د. جال حاتم

تصدر بإرشاف املركز اإلعامي يف جامعة أم القيوين
masarat@uaqu.ac.ae أخبارية ثقافية تعنى بشؤون التعليم 
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ويل العهد رئيس مجلس أمناء الجامعة

أكــد ســمو الشــيخ راشــد بــن ســعود 
بــن راشــد املعــا ويل عهــد أم 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  القيويــن 
حــرص   .. القيويــن  أم  جامعــة 
أحــدث  توفــر  عــى  الجامعــة 
وســائل التعليــم والبحــث العلمــي 
بأفضــل  الوطــن  مســرة  لرفــد 
املواكــب  التعليــم  مخرجــات 

العاملــي. الحضــاري  للتطــور 
 وأشــار ســموه إىل أهميــة مواصلة 
الجهــود لرتســيخ مكانــة جامعــة أم 
البحثــي  القيويــن يف املجتمــع 
لرؤيــة  تجســيداً  واألكادميــي، 
ســعود  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ــن راشــد املعــا عضــو املجلــس  ب
القيويــن،  أم  حاكــم  األعــى 
والراميــة إىل تطويــر بنيــة تحتيــة 
علميــة وتقنيــة متقدمــة تواكــب 
ــاء  ــاد وبن ــة إليج ــورات العرصي التط
العقــول الوطنيــة التــي مــن شــأنها 
ــدع  ــارايت املب ــان اإلم ــربز اإلنس أن ت
التقنيــات  مجــال  يف  واملبتكــر 
املتطــورة والتكنولوجيــا الحديثــة، 
ــة  ــوادر الوطني ــداد الك ــر وإع وتطوي
مســرتنا  تعزيــز  عــى  القــادرة 
ــة  ــى كاف ــتدامة ع ــة املس التنموي

الصعــد.
 جــاء ذلــك خــال زيــارة ســمو ويل 

ــس  ــس مجل ــن رئي ــد أم القيوي عه
القيويــن،  أم  جامعــة  أمنــاء 
للحــرم الجامعــي الجديــد، وكان 
الدكتــور  ســموه،  اســتقبال  يف 
أم  جــال حاتــم مديــر جامعــة 
ــة  ــن وأعضــاء الهيئتــن اإلداري القيوي

بالجامعــة. والتدريســية 
 

بــن  راشــد  الشــيخ  ســمو  واطلــع 
مــن  املعــا  راشــد  بــن  ســعود 
أعضاء الهيئتــن اإلدارية والتدريســية 
عــى برامــج الجامعــة وكلياتهــا 
والبحثيــة  العلميــة  ومرافقهــا 
يف  املســتخدمة  واإلمكانــات 
مناهجهــا الدراســية وكفــاءة هيئتهــا 
التدريســية بجانــب تعــاون الجامعــة 
مــع مؤسســات وطنيــة وعامليــة 

بحثيــة. ومراكــز 
 وشــملت جولــة ســموه مرافــق 
ــذي  ــي ال ــرم الجامع ــام الح وأقس
ــكار  ــربات االبت ــات ومخت ــم الكلي يض
والبحــث العلمــي بجانــب عــدد 
مــن القاعــات الدراســية إضافــة إىل 
االســتديو اإلعامــي لطلبــة كليــة 
املجهــز  الجاهــري  االتصــال 
االســتديوهات  ليحــايك  بالكامــل 
املؤسســات  يف  اإلعاميــة 
ســموه  وتفقــد  املختصــة... 

الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة 
للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس 
الذيــن يســهمون يف إنتــاج البحــث 

واالبتــكار. والريــادة  العلمــي 
أم  عهــد  ويل  ســمو  واســتمع   
القيويــن ، اىل رشح مــن الدكتــور 
الجامعــة  مديــر  حاتــم  جــال 
حــول عــدد مــن إنجــازات الجامعــة 
يف املجــاالت املختلفــة، التــي 
تعكــس جــودة مخرجــات التعليــم 
فقــد  القيويــن،  أم  بجامعــة 
ــام  ــال الع ــة خ ــتقبلت الجامع اس
كبــر  عــدد  الحــايل  األكادميــي 
ــذي وصــل  مــن الطــاب الجــدد وال
طالبــاً   650 إىل  الطــاب  بأعــداد 

وطالبــة.
ــال  ــة خ ــتطاعت الجامع ــا اس  ك
ــل  ــة أن تحص ــع املاضي ــهر األرب األش
االعتــاد  مفوضيــة  ثقــة  عــى 
األكادميــي والتحــول مــن منخفض 
الثقــة  متوســط  إىل  الثقــة 
خــال اســتقبالها لفريــق تجديــد 
الرتخيــص، باإلضافــة إىل حصــول 
الجامعــة عــى االعتــاد املبديئ 
علــم  يف  اآلداب  لبكالوريــوس 
االجتــاع والــذي بــدأت الدراســة 
ــف  ــا تعك ــايل، ك ــل الح ــه الفص ب
الجامعــة عــى تقديــم عــدد مــن 

الربامــج األكادمييــة الجديــدة عــى 
مســتوى البكالوريوس واملاجســتر 
اعتبــاراً مــن نهايــة شــهر أكتوبــر 
الحــايل وحتى ديســمرب 2022 إىل 

مفوضيــة االعتــاد األكادميــي.
 وأثنــى ســمو الشــيخ راشــد بــن 
ويل  املعــا  راشــد  بــن  ســعود 
ــس  ــس مجل ــن رئي ــد أم القيوي عه
ــى  ــن ع ــة أم القيوي ــاء جامع أمن
جهــود أعضــاء الهيئتــن اإلداريــة 
العمليــة  والتدريســية، يف دعــم 
مســاندة  خــال  مــن  التعليميــة 

املســتمرة.  واملتابعــة  الطــاب 
أعضــاء  أعــرب  جانبهــم  مــن   
الهيئتــن اإلداريــة والتدريســية وطلبة 
الجامعــة عــن ســعادتهم بزيــارة 
ســمو ويل عهــد أم القيويــن رئيس 
مجلس أمنــاء الجامعة .. مشــيدين 
باهتــام ســموه ودعمــه للتعليــم 
ــة  ــاء والتنمي ــزة البن ــد ركي ــذي يع ال

ــور. والتط
الزيــارة  خــال  ســموه  رافــق   
أحمــد  محمــد  راشــد  ســعادة 
مديــر التريفــات بالديــوان األمــري 
ســامل  حميــد  ســيف  وســعادة 
مديــر مكتــب ســمو ويل عهــد أم 

القيويــن.

ــن يف  ــة أم القيوي ــة جامع ــيخ مكان ــود لرتس ــة الجه ــة مواصل  أهمي
ــي ــي واألكادمي ــع البحث املجتم
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مديــر جامعــة أم القيويــن يتفقــد مرافــق الجامعــة ويعلــن 
ــل األول 2023-2022 ــة الفص بداي

اطلــع األســتاذ الدكتــور جــال حاتــم مديــر جامعــة أم القيوين عــى بداية 

العــام االكادميــي الجديــد 2023-2022، ووقــف عى انتظام الدراســة يف 

كليات الجامعة املختلفة، ووجه أ.د. جال حاتم عمداء الكليات ورؤســـاء 

األقســــام اإلداريــة التأكــد  مــن جاهزيــة القاعــات الدراســــية، واملختــربات 

ــق  ــج التطبي ــن تنته ــة أم القيوي ــارة إىل أن جامع ــدر اإلش ــة؛ وتج الرقمي

العمــي يف كل مســــاقاتها  مبــا يتــواءم وتطلعات ســوق العمل.

والحــروف  الكلــات  تتســابق 

للتعبــر عــن مــدى امتنانِنــا لــكّل 

مــن كان لــه أثــر كبــر يف حياتنــا، 

إىل مــن كان ســبب يف تقّدمنــا 

ســاندنا  مــن  إىل  ونجاحنــا، 

ــوّة  ــث الق ــن بع ــا، إىل م ودعمن

ــات  ــا، كل كل ــود بداخلن والصم

ــاء تصمــت خجــاً أمــام مــا  الثن

قدمته مــن ُجهٍد متميــز وعمٍل 

دؤوب .....واذ تتقــدم ارسة جامعــة 

ام القيوين بخالص الشكر والتقدير 

والعرفــان لســعادة االســتاذ حميد 

الشــاميس  مبناســبة انتهاء فرتة 

ــاء  عملــه كرئيــس مجلــس االمن

يف جامعــة ام القيويــن ،وعى 

االداء الرائــع  الــذي قدمتمــوه خال 

فــرتة تســنمكم  للمنصــب ، وإننــا 

نثمــن جميــع الجهــود املبذولــة 

واملبدعــة  ومــا قدمتمــوه مــن  

إنجــازات كبــرة قــد تحققــت .. 

ونشــكركم عــى املســاعي  

املباركــة التــي أســهمت يف 

ارتقــاء جامعتنــا الحبيبة لتضحى 

مــن الجامعــات التــي تحتــل 

موقعــا رياديا بــن الجامعات يف 

دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 

بالكثر من اإلنجــازات الهامة التي 

تفخر بها امارة ام القيوين  ، وهذا إن 

دّل عــى يشٍء فإمنــا يدّل عى 

إخاصكــم ووفائكــم وعملكــم 

الــدؤوب و املضنــي، التــي مل 

تنتظــروا عليها يوًمــا شــكرًا وال ثناءً، 

ــم  ــدم إليك ــرين أن أتق ــك ي لذل

ــتحقون  ــذي تس ــكر ال ــر الش بواف

مبقامكــم. يليــق   والــذي 

كّل مبــدع إنجــاز، ولــكّل شــكر 

قصيــدة، ولكّل مقــام مقــال ولكّل 

نجاح شــكر وتقدير، فجزيل الشــكر 

نهديــك 

 ارسة  جامعة   أم القيوين

شــكراً    مــن القلــب 

محيــد     الشــاميس 
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يف إجتامعه األول 
للعام 2022-2023:

املجلس االستشاري 
لكلــية االتــصـــال 
الجامهريي ينادي 

بإنشاء معهداً لآلثار.

عقــد املجلــس االستشــاري 
الجاهــري  االتصــال  لكليــة 
اجتاعــه األول للعــام -2022
2023 برئاســة الدكتــور هيثــم 
الكليــة  عميــد  الســامرايئ 
االســتاذ  مــن  كل  وبحضــور 
فيــاض،  محمــد  الدكتــور  
عيــى  محمــد  وســعادة 
املجلــس  عضــو  الكشــف 
الوطنــي االتحــادي واالســتاذ 
عــي نــارص العلــوي رئيــس 
االمــارات  جمعيــة  مجلــس 
واالســتاذة  العامــة  للعاقــات 
فاطمــة إبراهيــم رئيــس تحريــر 
الشــارقة 24 إىل جانــب مديــر 
املركــز االعامــي بجامعــة أم 
ــي  ــر ع ــور ال ــن الدكت القيوي

ســعد .
الدكتــور  االجتــاع   ابتــدر 
كليــة  عميــد  الســامرايئ، 
ــر  ــري، بتقري ــال الجاه االتص
االتصــال  كليــة  رؤيــة  يوضــح 
وأهدافهــا  الجاهــري 

يف  االســرتاتيجية  وخطتهــا 
ومحتــوى  الربامــج  تطويــر 
املســاقات، وتكثيــف التدريــب 
إىل  للطلبــة،  العمــي 
اىل  الكليــة  اتجــاه  جانــب 
االعتــاد  عــى  الحصــول 
وأشــار  لربامجهــا،  الــدويل 
عــى  الكليــة  حــرص  إىل 
لتوفــر  الــدويل  االعتــاد 
االعتــاد واملوثوقيــة لشــهادة 
وعامليــا،   محليــا  الجامعــة 
طــرق  تعزيــز  إىل  باإلضافــة 
التعليــم والتعلــم لــدى الطلبــة 
التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء 
ــة  ــج التدريبي ــال الربام ــن خ م
والعمليــة لتحســن أســاليب 
األكادميــي. واألداء  التدريــس 
عــدة  املجلــس  ناقــش 
رأســها  عــى  موضوعــات 
العمــي  التدريــب  واقــع 
ــري  ــال الجاه ــاب االتص لط
ــع  ــاون م ــل التع ــة تفعي وأهمي
املؤسســات االعاميــة لنقــل 

الخــربات العمليــة واملهنيــة 
تخصصــات  يف  للطــاب 
التطــور  ومواكبــة  االعــام 
ــال،  ــذا املج ــتمر يف ه املس
كــا  اكــد املجلــس عــى 
التحريريــة  املهــارات  تعزيــز 
وزيــادة  الطــاب  لــدى 
ــص  ــية للتخل ــاعات الدراس الس
مــن الروتــن بالرتكيــز عــى 

العمــي. الجانــب 
ــاض  ــور في وأشــار االســتاذ الدكت
إىل أهميــة مواكبــة الربامــج 
االتصــال   لطلبــة  األكادمييــة 
الربامــج  مــع  الجاهــري 
ــدرات  ــم ق ــا يدع ــة مب التدريبي
لســوق  ويؤهلهــم  الطلبــة 
ابتــكار  إىل  داعيــاً  العمــل، 
يف  تســهم  حديثــة  طــرق 
تحقيــق الفائــدة االكــرب مــن 

امليــداين. التدريــب 
أكــد ســعادة محمــد الكشــف 
عــى أهميــة إيجــاد حلــول 
بيئــة  يف  الطــاب  إلدمــاج 

الفــرص  واتاحــة  العمــل، 
ونــادى  للتدريــب،  الكافيــة 
يتحــول  أن  إىل  الكشــف 
املجلــس االستشــاري لكليــة 
إىل  الجاهــري  االتصــال 
واجهــة للتخصصــات االخــرى 
اإلعــام  ريــادة  واقــع  مــن 
واســتعرض  املجتمــع،  يف 
الكشــف تجــارب الجامعــات 
ــار  ــن اآلث ــف ع ــة للكش العاملي
يف إمــارة أم القيويــن، ونــادى 
أن تتبنــى جامعــة أم القيويــن 
تنســيق مثــل هــذه الزيــارات 
بإنشــاء  وأوىص  الكشــفية 
يتبــع  اآلثــار  لعلــوم  معهــدا 

القيويــن. أم  لجامعــة 
نــارص  عــي  األســتاذ  اشــار 
جمعيــة  رئيــس  العلــوي 
اإلمــارات للعاقــات العامة إىل 
رضورة طــرح افــكار جديدة يف 
التدريــب امليــداين للطــاب 
يراعــى فيها التفــرغ الجغرايف 
صقــل  يف  يســاعد  مــا 

الفجــوة  وجــر  املهــارات 
املهنــي  التطبيــق  بــن 
ــدا  ــة، مؤك ــة االكادميي والدراس
ــز الراكــة  ــة تعزي عــى أهمي
اإلعامــي  القطاعــن  بــن 
للوصــول  واألكادميــي 
العمليــة  يخــدم  مــا  إىل 
ويســهم  للطلبــة  التعليميــة 
ــد  يف إعدادهــم اإلعــداد الجي
ــوق  ــات س ــي تطلع ــذي يلب ال

العمــل.
ويف نهايــة االجتــاع أثنــى 
ــة الكليــة  الحضــور عــى تجرب
يف التعــاون مــع املؤسســات 
اإلعاميــة يف الدولــة لتحقيق 
ــة  أفضــل املخرجــات التعليمي
دولــة  أبنــاء  مــن  للطــاب 

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم
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برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد املُعــا  عضــو املجلس 
األعــى حاكــم أم القيويــن تنظــم جامعــة أم القيوين مؤمترهــا العلمي 
الــدويل الثالــث املوســوم “ التكنولوجيــا الرقميــة مــن التأصيــل إىل 
االبتــكار- مؤسســات التعليــم العــايل ومســتقبل ســوق العمــل العــريب” 

للفــرتة مــن 14-13 ديســمرب القــادم.
ــاف: أن  ــة وأض ــر الجامع ــم مدي ــال حات ــور ج ــتاذ الدكت ــك األس ــد ذل أك
املؤمتــر القــادم يهــدف إىل إرســاء قواعــد متقدمــة يف بنــاء واســتثار 
التكنولوجيــا الرقميــة لخدمــة العلــم واإلنســانية وتحقيــق أقــى درجــات 
املنفعــة املمكنــة يف تعزيــز برامــج التنمية املســتدامة، وتفعيــل الربامج 
األكادمييــة يف مؤسســات التعليــم العايل وربطهــا بالتكنولوجيــا الرقمية 
ــد األســس والقواعــد  ــة متقدمــة، وتحدي ــة وفــق ضوابــط منهجي الحديث
ــة  ــة بخدم ــة املتعلق ــا الرقمي ــز التكنولوجي ــى متيي ــادرة ع ــة الق الرصين
الربامــج التنمويــة والتطويــر واالبتــكار وفتــح قنــوات التبــادل املعــريف بــن 
التعليــم العــايل ومؤسســات ســوق العمــل العــريب لتحديــد املؤهــات 
واملخرجــات القــادرة عــى االبــداع واالبتــكار، فضــاً عــن  نــر الدراســات 
ــدة واســتلهام  ــة املتخصصــة يف محــاور املؤمتــر لتوســيع الفائ العلمي
األفــكار الجديــدة املكملــة ملــروع التطويــر واالبتــكار مــن أجــل مواكبــة 

الثــورة الرقميــة.

وأشــار الدكتــور جــال إىل أهميــة  انعقــاد املؤمتــر  يف هــذا الوقــت بعــد 
النجــاح الباهــر الــذي حققتــه جامعــة أم القيويــن يف تنظيــم املؤمتريــن 
األول والثــاين، ومــن إميــان الجامعــة بحتميــة التكنولوجيــا الرقميــة يف 
ــة  ــرات التكنولوجي ــل التغ ــايل يف ظ ــم الع ــات التعلي ــد مؤسس تجوي
ــة  ــر عــى فكــر الفــرد وتنمي ــة ومــا تصنعــه مــن تأث والتحــوالت التواصلي
ــاخ  ــة املن ــى تهيئ ــادرة ع ــات ق ــذه املؤسس ــح ه ــث تصب ــه، بحي مهارات
االبتــكاري للطالــب قبيــل ولوجــه ســوق العمــل، مثلــا أن هــذا املؤمتــر 
ســوف يكــون مفتاحــاً ملؤمتــرات عربيــة ودوليــة مســتقبلية عاليــة 
املســتوى لوضــع لبنــات التغيــر الفعــال يف منهجيــات وأســاليب ونوعية 
ــت بحاجــة  ــي بات الربامــج الدراســية املعتمــدة يف الوقــت الراهــن، والت
ماســة إىل توظيــف الرقمنــة وتأهيــل كوادرهــا للتعامــل مــع منظوماتهــا 

بــكل ساســة واحرتافيــة.
ــة يف  ــر واملتمثل ــة للمؤمت ــاور الرئيس ــعادته إىل املح ــرق س ــا وتط ك
االتصــال واإلعــام ومحــور إدارة األعــال ومحــور الدراســات القانونيــة فضاً 
ــه  ــي تولي ــدود الت ــم الامح ــيداً بالدع ــوم، مش ــور اآلداب والعل ــن مح ع
قيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة يف دعــم العلــم واملعرفــة والنهضــة يف 

كافــة مجــاالت الحيــاة.
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أنطلقــت فعاليــات حملــة مــروع 
الجاهــري  االتصــال  كليــة  طلبــة 
تخصــص العاقــات العامــة بجامعــة 
أم القيويــن تحــت شــعار نبضــايت 
القلــب  عــى  وفحوصــات  لعــاج 
لعــرات الطــاب والطاقــم االداري 
ــة  ــة برعاي ــيس وزوار الجامع والتدري
ــن  ــد ب ــة محم ــن مؤسس ــة م كرمي
ــانية  ــة و اإلنس ــال الخري ــد لألع راش
و بالتعــاون مــع هيئــة الصحــة بــديب. 
و ســوف يتــم إجــراء الفحوصــات 
للقلــب وتقديــم االستشــارات وفتــح 
ــب  ــام للقل ــخيص الع ــات التش عملي
حيــث يشــارك عــدد مــن األطبــاء 
القلــب  بأمــراض  املتخصصــن 
ــد  ــور عبي والجراحــن مبشــاركة الدكت
جراحــة  قســم  رئيــس  الجاســم 
القلــب والصــدر يف مستشــفى ديب 
و الفريــق الطبــي القــادم مــن ديب . 
وقــال الدكتــور عبيــد الجاســم ان هــذه 
الحملــة ليســت األويل فقــد انطلقت 
كحملــة  لهــا  مشــابهه  حمــات 
القيويــن  أم  بجامعــة  “نبضــايت” 
ــامل و  ــن الع ــاع م ــدة دول يف بق بع

يــأيت هــذا التوجــه ضمــن “مبــادرات 
محمــد بــن راشــد العاملية “و متاشــياً 
الــذي  الخــر  عــام  إنجــازات  مــع 
نأمــل أن يكــون عامــاً الخــر لإلنســانية 
جمعــاء واوضــح الجاســم أن أســاليب 
والضغــوط  الصحيــة  غــر  الحيــاة 
النفســية الكبــرة هــي ســبب إصابــات 
ــاً  ــة، موضح ــات القلبي ــباب باألزم الش
ــب إنجــاز  ــي تتطل ــة العمــل الت أن بيئ
ــل  ــت قلي ــام يف وق ــن امله ــر م كث

ــب.  ــراض القل ــؤدي إىل أم ت
أهــداف  أهــم  أن  أيضــاً  وأوضــح 
أمــراض  بــأن  التوعويــة  الحملــة 
ــرص  ــة ال تقت ــة الدموي ــب واألوعي القل
عــى الرجــال دون النســاء، بــل إن 
ــة  ــكتة الدماغي ــب والس ــراض القل أم
ــاء  ــات النس ــبب األول لوفي ــكل الس تش
ــراض  ــدة أن أم ــامل .. مؤك ــول الع ح
ــكتة  ــة والس ــة الدموي ــب واألوعي القل
والحــد  تجنبهــا  ميكــن  الدماغيــة 
مــن انتشــارها عــرب حمــات التوعيــة 

الكافيــة .

طلبة االتصال الجامهريي يحتفلون باليوم العاملي للقلب

ــات  ــم الخدم ــز دع مرك
الطالبيــة ينظــم زيــارة 
اإلمــارات  إىل معــرض 
للوظائــف “رؤيــة” 2022

نظــم مركــز الخدمــات الطابيــة يف جامعــة أم القيويــن زيــارة إىل  معــرض 

اإلمــارات للوظائــف “رؤيــة” 2022، املنصــة الرائــدة لتوظيــف وتدريــب الشــباب 

اإلمــارايت وذلــك يف مركــز ديب التجــاري العاملــي.

ويوفــر املعــرض لــزواره منصة مثالية الســتعراض الفــرص الوظيفيــة والتدريبية 

املتاحــة أمــام الشــباب اإلمــارايت يف القطاعــن العــام والخــاص. وشــهدت 

فعاليــات اليــوم األول إقبــاالً واســعاً مــن آالف املهتمــن والباحثــن عــن فــرص 

عمــل مــن خريجــي الجامعــات وغرهــم مــن الشــباب اإلماراتين الســاعن 

لتطويــر مســرتهم املهنيــة، مــن خــال التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة 

والــركات الرائــدة يف دولــة اإلمــارات، والتــي تجــاوز عددهــا 100 جهة عارضة 

متثــل العديــد مــن الــركات املرموقــة يف الدولــة.
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للعام الثاين عىل 
التواىل جامعة أم 

القيوين تحتفل بيوم 
البحث العلمي

احتفلــت  ســنوى  تقليــد  ىف 

جامعــة أم القيويــن ىف العــارش 

بيــوم  الجــارى  أكتوبــر  مــن 

ــث كرمــت  البحــث العلمــي حي

تســعة عــر أســتاذاً باحثــاً ممــن 

نــروا انتاجهــم العلمــي ىف 

ىف  العامليــة    Scopus منصــة 

تخصصــات الجامعــة املختلفــة 

االتصــال الجاهــري والقانــون 

ــوم.  ــال واآلداب والعل وإدارة األع

جــال  الدكتــور  األســتاذ  ورصح 

ىف  الجامعــة  مديــر  حاتــم 

كلمتــه خــال الحفــل أن االحتفال 

هــو  العلمــي  البحــث  بيــوم 

تقليــد انفــردت بــه الجامعــة بــن 

الجامعــات املختلفــة ىف دولــة 

ــار  ــك ىف إط ــأىت ذل ــارات وي اإلم

ــم  ــى دع ــة ع ــرص الجامع ح

العلمــي  البحــث  وتشــجيع 

ــة يف  ــة بالغ ــن أهمي ــه م ــا ل مل

ــب  ــذا يتطل ــتقبل، وه ــاء املس بن

ــار  ــم مس ــة لدع ــاريع علمي مش

ــل  ــة جي ــي وتهيئ ــث العلم البح

مــن الباحثــن قادريــن عــى ربط 

نتائــج دراســاتهم وتوصياتهــم مــع 

خطــط وبرامــج التطويــر.

ــاتذة  ــود األس ــم بجه ــاد حات  وأش

مــن  قدمــوه  ومــا  املكرمــن 

متنوعــة،  علميــة  أبحــاث 

مؤكــداً عــى رضورة مواصلــة 

يســاهم  مبــا  الجهــود  هــذه 

ىف تحقيــق التنميــة وخدمــة 

 . ملجتمــع ا
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مدير الجامعة يشدد عىل أهمية التدريب 
 العميل وامليداين للطلبة 

جامعة أم القيوين تنظم  اللقاء الرتحيبي للطالب 
الجدد عن الفصل االول 2022-2023

جــال  الدكتــور  األســتاذ  شــدد 

أم  جامعــة  مديــر  حاتــم 

أهميــة  عــى  القيويــن 

العمــي وامليــداين  التدريــب 

فــرتة  خــال  الجامعــة  لطلبــة 

مختلــف  يف  دراســتهم 

التخصصــات العلميــة كونــه أحــد 

للحصــول  األساســية  الــروط 

الجامعيــة. الشــهادة   عــى 

تفقــده،  خــال  ذلــك  جــاء 

ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــراً، س أخ

وقاعــات  الجامعــة،  يف 

اطلــع  حيــث  املحــارضات، 

التدريســية  األســاليب  عــى 

العلميــة  واملهــارات  لألســاتذة 

الحديثــة  والتقنيــات  والعمليــة 

املتبعــة، وعــى البيئــة الدراســية 

للجامعــة مــن خــال مشــاهدته 

ومــدى  التدريــس  طــرق 

ــة. ــاتذة والطلب ــن األس ــل ب  التفاع

عــى  تعــرف  كــا   

يف  الطلبــة  مروعــات 

اإللكــرتوين،  اإلعــان  مســاق 

الجرافيــك  تصميــم  ومســاق 

املعلوماتيــة  والرســومات 

واســتمع إىل آراء الطلبــة بشــأن 

التدريســية  العمليــة  ســر 

التــي  والتحديــات  والصعوبــات 

ومقرتحاتهــم  يواجهونهــا 

الجامعــة. يف   التطويريــة 

الجامعــة  مديــر  واســتعرض   

خــال لقائــه الطلبــة اإلنجــازات 

حققتهــا  التــي  املرفــة 

الجامعــة خــال الفــرتة املاضيــة، 

االعتــاد  عــى  وحصولهــا 

اآلداب  لبكالوريــوس  املبــديئ 

فيــا  االجتــاع،  علــم  يف 

تعكــف الجامعــة عــى تقديــم 

األكادمييــة  الربامــج  عــدد مــن 

الجديــدة.

القيويــن  أم  جامعــة  نظمــت 

ــا  ــتقبال طابه ــا الس ــاء ترحيبي لق

الــدرايس  للفصــل  الجــدد 

درجــت  وقــد   2022-2023 األول 

هــذا  تنظيــم  الجامعــة عــى 

االحتفــال يف بدايــة كل فصــل 

بالطلبــة  للرتحيــب  درايس 

بأنظمــة  وتعريفهــم  الجــدد، 

الجامعــة ولوائحهــا والتعليــات 

ــارات،  املنظمــة للدراســة واالختب

تقدمهــا  التــي  والخدمــات 

الطــاب،  ألبنائهــا  الجامعــة 

اســاتذتهم  اىل  والتعــرف 

واالداريــن.

ورحــب االســتاذ الدكتــور جــال 

أم  جامعــة  مديــر  حاتــم 

ترحيبيــة  كلمــة  يف  القيويــن 

بالطــاب الجــدد، مؤكــدا تســخر 

إمكانياتهــا  لــكل  الجامعــة 

االكادمييــة  رســالتها  اطــار  يف 

متخصصــة  كــوادر  لتخريــج 

الطــاب  ودعــا  مجاالتهــا،  يف 

الوقــت  مــن  االســتفادة  اىل 

يف تحصيــل العلــوم النافعــة، 

تحقيــق  يف  يســهم  مــا 

ــز  ــة، و تعزي ــم العلمي طموحاته

ــود  ــا يع ــة، مب ــم التعليمي قدراته

بالنفــع عــى حياتهــم الدراســية 

مواجهــة  مــن  وميكنهــم   ،

ــم يف  ــي تنتظره ــات الت التحدي

العمــل. ســوق 

يف  أن  حاتــم  أ.د.  واشــار 

منتصــف العــام انتقــال الجامعــة 

ــتوعب كل  ــد يس ــرم جدي اىل ح

االكادمييــة،  الطــاب  تطلعــات 

والاصفيــة،  الصفيــة  واألنشــطة 

مؤكــدا مــي الجامعــة يف 

أكادمييــة  برامــج  طــرح  إتجــاه 

هندســة  بينهــا  مــن  جيــدة 

الحاســوب وتقنيــة املعلومــات 

الســيرباين. واالمــن 

ــاب  ــة الط ــر الجامع ــث مدي وح

ــول  ــرة للوص ــد واملثاب ــى الج ع

يف  والنجــاح  التفــوق  إىل 

املســرة الدراســية، واىل ذلــك 

تعريــف  اىل  الطــاب  اســتمع 

ــب  ــن النائ ــة م ــج االكادميي بالربام

الكليــات  وعمــداء  االكادميــي 

. العلميــة 
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ــه  ــد ب ــيس؛ يقص ــكار املؤس اإلبت
التوصــل إىل مفاهيــم جديــدة 
سياســات  إىل  للتحــول  قابلــة 
وطــرق لتجســد األفــكار اإلبداعيــة 
يف شــكل منتجــات، بإحــداث 
يف  تســاهم  تقنيــة  تغــرات 
وخدمــات،  منتجــات  خلــق 
تحتــوي عــى إضافــات جديــدة 
تختلــف عــن باقــي املنافســن، 
ويظهــر اإلبتــكار املؤســيس يف 

ــي: ــكال ه ــة أش ثاث
والــذي  اإلداري  اإلبتــكار  أوال: 
يف  التغــرات  كافــة  يشــمل 
التنظيمــي، وتصميــم  الهيــكل 
وسياســات  وعمليــات  العمــل، 
املؤسســة.  وإســرتاتيجيات 
والهــدف وراء ذلــك كلــه إســتغال 
حــول  الجديــدة  املعــارف 
األســواق، والتمركــز الجيــد يف 

التنافســية. الســوق 
ثانيــا: اإلبتــكار التقنــي ويشــمل 
وخدمــات  منتجــات  تطويــر 
املؤسســة، أو إدخــال تغيــرات 
أو  املســتخدمة،  التقنيــات  يف 
اإلنتــاج،  أســاليب  يف  تغيــرات 
ــم  ــكارات وتدع ــد اإلبت ــث تول حي
مــن قبــل فريــق املعرفــة الذيــن 

ميلكــون الخــربة لذلــك.
ثالثــا: اإلبتــكار اإلضــايف والــذي 
برضــاء  اإلهتــام  عــى  يركــز 
خدمــات  بتقديــم  العمــاء  

إضافيــة.
ولتحقيــق الرعة يف مارســة 
ــال  ــكار الفع ــداع واإلبت ــال اإلب وإدخ
املؤســيس  العمــل  بيئــة  يف 
اإلداريــة  األســاليب  ومواكبــة 
األهميــة  مــن  فــإن  الناجحــة، 
ــار  ــن اإلعتب ــر بع ــذ املدي أن يأخ

الجوانــب التاليــة:
اإلبــداع  عــى  الرتكيــز   .1

 : يــد لتجد ا و
أي الخــروج عــن العمــل الروتيني 
ورضورة تشــجيع األفــكار اإلبداعيــة 
التجديــد  ومواكبــة  وتبنيهــا 
ومارســة املرونــة يف تنفيــذ 
واإلجــراءات  العمــل  سياســات 
وتطبيــق األنظمــة والقوانــن مبــا 
البيئيــة  التغــرات  يتناســب مــع 
املصالــح  أصحــاب  ومتطلبــات 

املتجــددة.
التفاعــل  يف  الرعــة   .2
التغــر:  مــع  واإلســتجابة 

ــتثار  ــة يف إس أي رضورة الرع
ــة التخلــص مــن  الوقــت ومحاول
التطــور  عمليــة  ألن  التأجيــل، 
رسيعــة التغر والتجــدد، وال ميلك 
الســيطرة عليهــا كــا  املديــر 
ــاذ  ــون إتخ ــة أن يك ــاء، رشيط يش
قــرار اإلســتجابة للتغيــر مبنــي 
والجاهيزيــة  اإلســتعداد  عــى 
عــى  املبنيــة  املســبقة 
والحنكــة  والبحــوث  الدراســات 
يف اإلتصــال مــع اآلخريــن وتوفــر 

املــواد الكفــؤة.
الفاعلــة  املارســة   .3

إدارة  يف  اإلداريــة  للوظائــف 
اإلنتــاج:  عنــارص 

أن  املديريــن  عــى  أي 
ــل  ــكل فاع ــتخدموا اإلدارة بش يس
عنــارص  مــن  مهــم  كعنــرص 
العنــارص  جانــب  إىل  اإلنتــاج 
املاديــة  كالعنــارص  األخــرى 
واملاليــة والبريــة واملعلوماتيــة 
مهــا  املــوارد  ألن  والوقــت، 
ــا  ــا وإمكانياته ــم توفره ــغ حج بل
وتحقــق  تنجــح  أن  ميكــن  ال 
يف  معــا  والكفــاءة  الفاعليــة 

اإلدارة. عنــرص  غيــاب 
وتقــاس قــدرة املؤسســات عــى 
اإلبتــكار اإلداري عــادة مــن خــال 

العنــارص التاليــة:
1.     القدرة عى التغير

ــف  ــدرة املوظ ــل بق ــي تتمث والت
الجديــدة  األفــكار  طــرح  عــى 
ــة منــه  يف بيئــة العمــل، محاول
آلخــر،  مســتوى  مــن  اإلنتقــال 
ــد  ــذي ق ــر ال ــع التغي ــف م والتكي

يحــدث يف إطــار العمــل.
2.     تقديــم أفــكار ومقرتحــات 

جديــدة
ــث  ــال البح ــن خ ــك م ــم ذل ويت
عــن كل مــا هــو جديــد، وتقديــم 
ميكــن  جديــدة  مقرتحــات 
الواقــع،  أرض  عــى  تطبيقهــا 
وتشــجيع املقرتحــات الجديــدة 
املقدمــة مــن قبــل اآلخريــن، 

واإلبتعــاد عــن الروتــن.
3.     العاقة مع الزماء واملدراء

ــر العاقــات الشــخصية مــع  تطوي
املؤسســة؛  يف  املوظفــن 
ــا  ــال في ــة اإلتص ــهيل عملي لتس
مــع  اإلتصــال  وكذلــك  بينهــم 
الحريــة  وإمتــاك  رؤســائهم، 
عــى  اإلطــاع  يف  والرغبــة 
األفــكار املقرتحــة وتعديلهــا أو 

األفضــل. لتقديــم  تشــجيعها 
إبتكاريــة  حلــول  تقديــم       .4

ت للمشــكا
قــدرة  مــدى  يظهــر  والــذي 
ــول  ــم حل املوظــف عــى تقدي
ــر  ــي مي ــكات الت ــة للمش إبتكاري
ــبة  ــرارات املناس ــاذ الق ــا، وإتخ به
املشــكات  هــذه  مثــل  لحــل 
يف الوقــت املناســب، باإلضافــة 
ملحاولــة توقــع املشــكات التــي 
قــد تحــدث ومحاولــة تجنبهــا، 
املناســبة  الحلــول  وإيجــاد 
نــدرة  حالــة  يف  حتــى  لهــا 

املتوفــرة. املعلومــات 
كل ذلــك الهــدف منــه صمــود 
ــات  املؤسســة يف وجــه التحدي
التميــز  عــى  تحافــظ  وأن 
املؤســيس  والتميــز  والريــادة، 
ــام  ــوق يف النظ ــة التف ــو حال ه
املؤســيس  لــألداء  الشــامل 
لهــذا  التطبيقيــة  واملارســات 
النتائــج  وتحقيــق  النظــام، 
وهــي  للمعنيــن،  املتميــزة 
تطــور  مــن  متقدمــة  مرحلــة 
ــآت،  ــودة يف املنش ــال الج أع

هــي  املتميــزة  فاملؤسســة 
التــي تســعى إىل تحقيــق رضــا 
املعنيــن مــن خــال مــا تحققــه 
عــدة  وهنــاك  إنجــازات.  مــن 
فوائــد لتطبيــق مبــادئ التميــز 
املؤسســات،  يف  املؤســيس 
ــى  ــم ع ــاح الدائ ــمل: النج وتش
املــدى القريــب والبعيــد، كســب 
ــه  ــات التوج ــن، ثب والء املتعامل
ــف  ــض التكالي ــرتاتيجي، خف اإلس

التحســن. فــرص  وإكتشــاف 
عــن  للــرأي  إســتطاع  يف 
تنتهجهــا  التــي  اإلســرتاتيجيات 
النمــو،  لتحقيــق  املؤسســات 
أصحــاب  مــن   81% أكــد 
الذيــن  الناشــئة  املؤسســات 
أنهــم  اإلســتطاع  شــملهم 
بنجاحهــم لقدرتهــم  مدينــون 
ــد أن  ــت تري ــكار، إذا كن ــى اإلبت ع
تتجنــب حــاالت الركــود التــي قــد 
وتســعى  املؤسســة،  تصيــب 
لإلنفــراد مبيــزة تنافســية، فــا شــك 
أنــك رائــد أعــال يبحــث عــن 
ــي  ــور ينبغ ــاك أم ــاف، وهن اإلخت
عــى  لتعــر  بهــا  تقــوم  أن 
ــل  ــكار داخ ــة لإلبت ــة الري الخلط

أهمهــا: مــن  مؤســتك 
1.  جذب أفضل الكفاءات

التــي  الفوائــد  كل  إىل  إضافــة 
مــن  املؤسســة  تجنيهــا 
توظيــف املواهــب؛ فــإن وجــود 
وكفــاءات  بخــربات  أشــخاص 
ــل  ــكار داخ ــزز روح اإلبت ــة، يع عالي
ــخاص  ــرىض أش ــة، ال ي املؤسس
ــأداء أقــل، وميكــن  ــل هــؤالء ب مث
أن يغــادروا الركــة إىل أخــرى 
ــور  ــا ال تتط ــفوا أنه ــورا، إذا إكتش ف
وال تنســجم مــع قدراتهــم يف 
يبحثــون  أنهــم  كــا  التطــور، 
ــر  ــل وأك ــرق أفض ــن ط ــا ع دوم
ــام  ــم والقي ــة ألداء مهامه فعالي
تســعى  كنــت  إذا  بوظائفهــم، 
اإلبتــكار  روح  عــى  للحفــاظ 
أن  يجــب  مؤسســتك  داخــل 
تكــون املؤسســة قــادرة عــى 
جــذب الكفــاءات، يقــول ســتيف 
ــي أن  ــر املنطق ــن غ ــز: م جوب
نوظــف األذكيــاء ثــم نخربهــم 
ــن  ــوه، نح ــم أن يفعل ــا عليه مب
ــا  ــي يخربون ــاء ل ــف األذكي نوظ

مبــا ينبغــي علينــا فعلــه.
2. خلق بيئة تشجع اإلبتكار

ــة  ــي املؤسس ــي أن تكتف ال ينبغ
ــب أن  ــل يج ــاءات ب ــذب الكف بج
بنــاء  بهــا،  لإلحتفــاظ  تســعى 
بيئــة عمــل تشــجع عــى اإلبتــكار 
ومنــح حريــة أكــرب للموظفــن 
ــن  ــك، م ــبيل لذل ــو الس ــداع ه لإلب
ــن  ــال ب ــوات إتص ــح قن ــال فت خ
ــة،  ــاء الثق ــتويات وبن ــة املس كاف
األفــكار  لتقبــل  منــاخ  وتهيئــة 

الجديــدة.
متتلــك  الكــربى  املؤسســات 
املــال، الوقــت، املــوارد لتحقيق 
النجــاح ولكــن فتــح منصــات أكــرب 

األفــكار  وتجريــب  اآلراء  لتبــادل 
الجديــدة هــو املصــدر األســايس 
لتحقيــق النجــاح بالنســبة لهــا. 
جوجــل  مؤسســة  تخصــص 
مثــا قامئــة داخليــة للموظفــن 
الجديــدة  أفكارهــم  لكتابــة 
عليهــا، ويتــاح ألي موظــف آخــر 
التصويــت ليعــرب عــن رأيــه إن كان 
ــدة. ــرى أن الفكــرة ســيئة أم جي ي

والعمــل  املبــادرة  روح  تعزيــز 
ومســاعدة  أيضــا،  الجاعــي 
ــرتاتيجية  ــع إس ــى وض ــك ع فريق
املنتجــات  لتحســن  لإلبتــكار 
التــي  والخدمــات، والعمليــات 
خــال  مــن  عليهــا  يعملــون 
واملــوارد  األدوات  منحهــم 
الازمــة لذلــك، وإعــادة تحديــد 
املقاييــس املســتخدمة لتقييــم 
املوظفــن وأيضــا الحوافــز كل 
ــتك  ــاعد مؤسس ــور تس ــرة، أم م
اإلبتــكار. يف  اإلســتمرار  عــى 

ــة ال  ــل الرك ــكار داخ ــة اإلبت ثقاف
ــل  ــط، ب ــن فق ــق باملوظف تتعل
بالــركاء واملورديــن والعمــاء 
ــة متطلباتهــم  مــن خــال مواكب
أيضــا،  املتقلبــة  وأمزجتهــم 
التحــدث مــع هــؤالء ومحاولــة 
إستكشــاف آرائهــم وإقرتاحاتهــم 
أحــد الطــرق املهمــة جــدا يف 
والحفــاظ  املؤسســة  تطويــر 

عــى روح اإلبتــكار داخلهــا.
3. راقب منافسيك

اإلبتــكار يتغــذى عى املنافســة، 
اإلبتــكار  تولــد  واملنافســة 
املؤسســة  لتطويــر  وتدفعــك 
ــة  ــتمرار، وخدم ــات بإس واملنتج
العمــاء.. وغرهــا. يطمــح أنجــح 
عــى  للتفــوق  األعــال  رواد 
ــكار،  ــال اإلبت ــن خ ــيهم م منافس
وكمثــال تســعى رشكــة فيــس 
عــى  للتفــوق  دومــا  بــوك 
املنافســن يف الســوق التقنــي 
مــن خــال تطويــر منتجاتهــا، 
كثــب  عــن  الركــة  تراقــب 
الســوق  يف  يحــدث  مــا  كل 
أو  تقليديــن  منافســن  مــن 
يظهــر  مــرة  كل  يف  جــدد،  
التواصــل  شــبكات  ســوق  يف 
والتطبيقــات منتــج جديــد أو ميــزة 
املؤسســة  تســعى  جديــدة، 
إمــا لإلســتحواذ عليــه أو تقليــد 
إنتبــاه  تلفــت  التــي  امليــزات 
الركــة  حاولــت  الجمهــور، 
مــرات  ولثــاث  العماقــة 
اإلســتحواذ عــى تطبيــق ســناب 
شــات، برفــع مبلــغ اإلســتحواذ كل 
ــك  ــلت يف ذل ــا فش ــرة وعندم م
ــناب  ــزات س ــاكاة مي ــت مبح قام

األساســية. شــات 
أهميــة مراقبة املنافســن لتعزيز 
اإلبتــكار لــدى أي مؤسســة تكمن 
يف عــدم الرضــا عــن األداء الذي 
فالرضــا  الســوق،  يف  تقدمــه 
عــن األداء يوقــف عجلــة التطوير 
متامــا، مــن الــروري أن يتحــول 

ــن  ــوق املنافس ــث يف س البح
إىل أداة هامــة لخلــق اإلبتــكار 
ــكار  ــون اإلبت ــة، وأن  يك يف الرك
أحــد املقاييــس الهامــة للتفــوق 
أن  حــاول  املنافســن.  عــى 
تــدرس دامئــاً أســاليب وطــرق 
عــى  للتفــوق  مختلفــة 

املنافســن.
4.     واصل التعلم مع فريقك

التعلــم أحــد األمــور التــي يتبعها 
وتحقيــق  والتطــور  التغيــر 
النجــاح، فقــدت نوكيــا مكانتهــا 
ــد للهواتــف املحمولــة يف  كرائ
ــونج  ــل وسامس ــح آب ــامل لصال الع
ألنهــا فشــلت يف التعلــم يف 
ســاحة يحكمهــا التغيــر والتطور 
أن  ينبغــي  مذهلــة،  برعــة 
تســعى مــع موظفيــك إلحتضــان 
والتعلــم  الجديــد  املعــارف 
املســتمر كل يــوم، والتكيــف مــع 
ــدة  ــورات الجدي ــات والتط اإلتجاه
يف الســوق وإكتســاب مهــارات 
ملواكبــة  مختلفــة  وخــربات 
ذلــك، إحــرص عــى توفــر فرص 
للتعلــم لــك وملوظفيــك، إضافــة 
الازمــة  املــوارد  توفــر  إىل 
جديــدة  مهــارات  إلكتســاب 
ــتك،  ــل مؤسس ــكار داخ ــزز اإلبت تع
وتطبيــق كل ذلــك إلضافــة قيمــة 
للمؤسســة، بنــا ثقافــة التعلــم 
هــو أداة قويــة أيضــا لرفــع إنتاجيــة 
بهــم  واإلحتفــاظ  املوظفــن، 

ــل. ــدى الطوي ــى امل ع
ــل  ــرة تعم ــات املبتك إن املؤسس
عــى خلــق ثقافــة تنظيميــة 
ــداع وتدعمــه  ــة تنمــي اإلب إيجابي
وقيــم  غــرس  خــال  مــن 
ســلوكية  وأمنــاط  وإتجاهــات 
وعاقــات إجتاعية تشــجع األداء 
ــادرات  ــي واملب ــز واإلبداع املتمي
الخاقــة، وهــي ثقافة تقــوم أيضا 
عــى تشــجيع التكيــف مــع البيئــة 
ــة  ــة واملوامئ ــية الخارجي التنافس
مــع إتجاهــات التغــر أو الثبــات 
ــة إتخــاذ القــرارات ورسعــة  ومرون
ــة  ــرات املتاحق ــتجابة للتغ اإلس

يف بيئــة أعــال املؤسســة.
ــادة  ــق الري ــكار بتحقي ــمح اإلبت يس
يف الســوق وإســتباق التغيــر، 
ففرصــة البقــاء أصبحــت مقرتنــة 
والبحــث  الفعــل  رد  برعــة 
ــل،  ــاليب العم ــر يف أس والتطوي
ــكار  ــق باإلبت ــا يتعل ــايل في وبالت
إن  القــول  ميكــن  املؤســيس 
املؤسســة  قــدرة  هــو  اإلبتــكار 
فكــرة  إىل  التوصــل  عــى 
تطبيقهــا  ثــم  ومــن  إبداعيــة 
مــن  ميكنهــا  ناجــح  بشــكل 
كــا  تنافســية.  ميــزة  تحقيــق 
ــاعد  ــث يس ــل حدي ــد كمدخ يع
ــذ خططهــا  املؤسســة يف تنفي
ــرتاتيجية  ــا اإلس ــق أهدافه وتحقي
واملحافطــة  العمــاء  وجــذب 

عليهــم.

الدكتور سعد رمضان -األستاذ املشارك -كلية القانون

نظــــرة عىل اإلبتكــــار املــؤسيس 
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جامعــة أم القيويــن اول جامعــة يف اإلمــارات تخصــص يومــا للتدريــب والتطويــر املهنــي الفــردي: نظمــت جامعــة أم القيويــن  فعاليــة حافلــة باملحــارضات وورشــة عمــل جمعــت أعضــاء 

الهيئتــن التدريســية واإلداريــة تعزيــزا ألهميــة التدريــب وترســيخا المتــاك مهــارات صياغــة خطــة التطويــر املهنــي )الوظيفــي( الفــردي.

تســعى جامعــة أم القيويــن عــى االرتقــاء املتواصــل مبهــارات وكفــاءات املوظفــن لتحقيــق التطويــر املؤســيس 

املســتمر، وتعزيــز املعرفــة لديهــم مــن خــال اكســابهم أهــم املهــارات التدريبيــة يف القيــادة واالبــداع واالبتــكار، حيــث 

تحــرص جامعــة أم القيويــن  عــى تطويــر ومتكــن موظفيهــا عــى اإلبــداع والتميــز الــذي يســهم يف االرتقــاء بــاألداء 

العــام، لتحقيــق أهدافهــا االســرتاتيجية الداعيــة لتحســن وتطويــر الكفــاءة يف مجــال العمــل الجامعــي.

ويف إطــار التطويــر املهنــي ملوظفــي جامعــة أم القيويــن، وبالتنســيق والتعــاون مــع إدارة التدريــب والتطويــر 

املهنــي، تفضــل الربفســور/ محمــد الفيــاض بتقديــم دورة تدريبيــة تحــت عنــوان “ املوظــف واملديــر القيــادي 

واالبداعــي واالبتــكاري” والــذي عقــد بتاريــخ2022-9-29 يف مقــر الحــرم الجامعــي.

وتهــدف الــدورة التدريبيــة عــى التعــرف ملفهــوم وماهيــة املوظــف واملديــر القيــادي يف املؤسســات واملنظــات 

وكيفيــة توظيــف االبــداع واالبتــكار يف املجــاالت العديــدة للعمــل املؤســيس، بحيــث تــؤدي إىل التطويــر وخلــق أجــواء 

مــن الفاعليــة االبتكاريــة القــادرة عــى التجديــد يف بيئــة عمــل مثاليــة تقــوم عــى معطيــات منهجيــة متكاملــة يف 

فــن القيــادة واإلدارة.

ــى  ــاًء ع ــا بن ــة ملوظفيه ــدورات التدريبي ــف ال ــم مختل ــى تنظي ــل ع ــكل متواص ــن  بش ــة أم القيوي ــل جامع وتعم

ــا. ــول إليه ــراد الوص ــداف امل ــا ، واأله احتياجاته

IDP جامعة أم القيوين أول مؤسسة تعليم عايل تخصص يوما للتدريب والتطوير الفردي

دورة املوظف القيادي واالبداعي واالبتكاري
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كلية االتصال الجامهريي تلتقي طالبها للفصل األول 2023-2022

التعريفــي  اللقــاء  القيويــن  أم  نظمــت جامعــة 
الخــاص بطلبــة كليــة اإلتصــال الجاهــري للفصــل 
الــدرايس األول مــن العــام 2023-2022 باإلجتــاع 
الســامرايئ  هيثــم  الدكتــور  الكليــة  عميــد  مــع 
وأعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك للتعــرف عــى 
التخصصيــة  الجديــدة  بالربامــج  الدراســة  نظــام 
ــع  ــة وض ــم آلي ــة إىل فه ــة باالضاف ــزة بالكلي واملمي
بالتنســيق مــع  الدراســية بشــكل أمثــل  الخطــط 
املرشــد األكادميــي الــذي يعمــل بشــكل توجيهــي 
مــع الطالــب لتنســيق املرحلــة الدراســية لحــن 

التخــرج .
وشــمل اللقــاء التعريفــي إيضــا تعريــف الطلبــة 
لســوق  تؤهلهــم  التــي  التعلــم  مبخرجــات 
العمــل ومناقشــة أبــرز التحديــات وفــرص التحســن 
لتلبــي  الجامعــة  لهــا  تطمــح  التــي  املســتمر 
ــح  ــم فت ــا ت ــارش ، ك ــكل مب ــة بش ــات الطلب إحتياج
بــاب النقــاش وطــرح األســئلة مــن قبــل الطلبــة 
الجــدد ، وقــد ســعت الكليــة مــن خــال هــذا اللقــاء 
ــة  ــارف لألنظم ــن املع ــة م ــن مجموع اىل تدش
لطابهــا  الجامعــة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
وتحفيزهــم للمشــاركة باالســتبيانات التــي تطرحهــا 

لغايــات الجــودة والتطويــر.
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دورة املوظف القيادي واالبداعي واالبتكاري

بالتعاون مع سيدات األعامل
ورشــة تدريبيــة عــن االبتــكار ودوره يف نشــأة وتطور وســائل اإلعالم 

الرقمية

ــال أم  ــيدات أع ــس س ــع مجل ــاون م ــن بالتع ــة أم القيوي ــت جامع نظم

ــام  ــائل االع ــور وس ــأة وتط ــكار ودوره يف نش ــوان “االبت ــة بعن ــن ورش القيوي

ــق  ــة املواف ــوم الجمع ــدة” ي ــة املتح ــارات العربي ــة االم ــة يف دول الرقمي

ــا  ــاًء، قدمه ــة مس ــاعة الثامن ــام الس ــاري بت ــام الج ــن الع ــر م 07 أكتوب

ــة االتصــال الجاهــري  ــو دراز أســتاذ مســاعد – كلي الدكتــور عهــد ماهــر أب

ــز. ــوفت تييم ــج مايكروس ــرب برنام ع

ــارات  ــة اإلم ــكار يف دول ــة االبت ــن أهمي ــة ع ــال الورش ــور خ ــدث الدكت تح

ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لتطويــر االبتــكار 

والريــادة يف اإلمــارات، حيــث حصلــت دولــة االمــارات عــى املرتبــة األوىل 

عربيــاً عــى مــؤرش االبتــكار العاملــي لعــام2019.

 وكــا اوضــح الدكتــور بــأن االبتــكار هــو املعيــار الجديــد عندمــا يتعلــق األمــر 

بوســائل االعــام وأن الوســائل الرقميــة تســتمر يف التطــور مــع ظهــور أدوات 

جديــدة وكــا سينشــأ عــن ذلــك مطالــب واحتياجات جديــدة للمســتهلكن، 

وكذلــك أفــاد الدكتــور عهــد بأنــه ال بــد بــأن تواكــب وســائل االعــام املتغــرات 

املســتمرة للتكنولوجيــا والتطــور التقني.

االرتقــاء  عــى  القيويــن  أم  جامعــة  تســعى 
املتواصــل مبهــارات وكفــاءات املوظفــن لتحقيــق 
ــة  ــز املعرف ــتمر، وتعزي ــيس املس ــر املؤس التطوي
أهــم املهــارات  اكســابهم  لديهــم مــن خــال 
حيــث  واالبتــكار،  واالبــداع  القيــادة  يف  التدريبيــة 
تحــرص جامعــة أم القيويــن  عــى تطويــر ومتكــن 
موظفيهــا عــى اإلبــداع والتميــز الــذي يســهم 
أهدافهــا  لتحقيــق  العــام،  بــاألداء  االرتقــاء  يف 
االســرتاتيجية الداعيــة لتحســن وتطويــر الكفــاءة يف 

مجــال العمــل الجامعــي.
ــر املهنــي ملوظفــي جامعــة  ويف إطــار التطوي
أم القيويــن، وبالتنســيق والتعــاون مــع إدارة التدريــب 
محمــد  الربفســور/  تفضــل  املهنــي،  والتطويــر 
 “ عنــوان  تحــت  تدريبيــة  دورة  بتقديــم  الفيــاض 
املوظــف واملديــر القيــادي واالبداعــي واالبتــكاري” 
والــذي عقــد بتاريــخ2022-9-29 يف مقــر الحــرم 

الجامعــي.
التعــرف  عــى  التدريبيــة  الــدورة  وتهــدف 
ملفهــوم وماهيــة املوظــف واملديــر القيــادي 
توظيــف  يف املؤسســات واملنظــات وكيفيــة 
االبــداع واالبتــكار يف املجــاالت العديــدة للعمــل 
ــق  ــر وخل ــؤدي إىل التطوي ــث ت ــيس، بحي املؤس
عــى  القــادرة  االبتكاريــة  الفاعليــة  مــن  أجــواء 
تقــوم عــى  بيئــة عمــل مثاليــة  التجديــد يف 
القيــادة  فــن  معطيــات منهجيــة متكاملــة يف 

واإلدارة.
وتعمــل جامعــة أم القيويــن  بشــكل متواصــل عى 
تنظيــم مختلــف الــدورات التدريبيــة ملوظفيهــا 
بنــاًء عــى احتياجاتهــا ، واألهــداف املــراد الوصــول 

إليهــا.



18 أكتوبر  162022

مــا دفعنــي لكتابــة هــذا العمــود هــو عرفانــا لرجــل كان قد 
نــذر نفســه لخدمــة هــذه املؤسســة االكادمييــة –جامعــة 
ام القيويــن طيلــة مرافقتــي لــه  لثــامن ســننّي مضــت مــن 
ــد  ــه قائ ــا .. ان ــا ومره ــه بحلوه ــة قيادت ــت راي ــل  تح العم
ــة  ــه وخاص ــن يعرف ــىل كل م ــره ع ــه وتقدي ــرض  احرتام ف
مجتمــع الجامعــة واالهــم حــاز عــىل احــرتام مجتمــع 
امــارة ام القيويــن بكــرم اخالقــه وتواضعــه وابتســامته 
التــي التغيــب عــن محيــاه وهــو يف اشــد حــاالت الضيــق 
ورمبــا الغضــب وصــدق رســول اللــه صــل اللــه عليــه 
وســلم حــنّي قــال )مــن تواضــع للــه رفعــه( ... لقــد تواضــع 
ــع واحبــوه  للكبــري والصغــري عــىل حــد ســواء احــب الجمي
و وقــر الكبــري واحــرتم الصغــري وفتــح بابــه لــكل مــن طرقــه 

ــة. ــمعة املرشف ــب الس وكس
لقــد كتــب الربوفســور جــالل عبــد اللــه حاتــم  مديــر 
جامعــة ام القيويــن اســمه يف افــكار وعقــول مــن عمــل 
معــه باحــرف مــن نــور وصــار علــام بــارزا يخفــق يف امارة 
ــت  ــنوات مض ــان س ــل مث ــتذكر قب ــنّي اس ــن ، وح ام القيوي
حــنّي التقيــت بــه اول لقــاء عــن قــرب وملحــت فيــه مــن 
اول وهلــة الشــهامة والخلــق والتواضــع والحلــم والحكمــة 
، انــه حيــث يتحــدث تجــده ميتلــئ حكمــة وطــول تجربــة  
يف الحيــاة ، والــذي يذهلنــي هــو مــدى حنكتــه يف حــل 
املشــكالت وتذليلهــا باقــر واســهل الطــرق ال ان يعقدهــا 

وهــذه خصــال القــادة .
ــدا  ــا وقائ ــا ناجح ــون اداري ــل ان يك ــم قب ــالل حات ــور ج دكت
واالحــرتام  واالجــامع  بالقبــول  يحظــى  مجتمــع  ورجــل 
ــرة اىل  ــودين الذاك ــا تق ــاز وهن ــل ادارة بامتي ــا رج ــه حق ان
اســتحضار صفاتــه القياديــة مــن خــالل الرتكيــز عــىل 
االهــداف النهائيــة وكيفيــة الوصــول اليهــا بطــرق مبتكــرة 
ــالل  ــن خ ــس م ــذا ماانعك ــة وه ــن البريوقراطي ــدة ع وبعي
ام  جامعــة  يف  الجامهــريي  االتصــال  لكليــة  دعمــه 
ــدويل  ــامد ال ــىل االعت ــول ع ــا للحص ــن تحضرياته القيوي
ــن  ــل مؤم ــق عم ــق فري ــد خل ــام ق ــدا مله ــال قائ وكان فع
باهدافــه و وحــد جهودهــم لتنفيــذ املهمــة الكبــرية تلــك .. 
فــكان خــري ملهــم لفريــق عمــل الكليــة وكان خــري مســتمع 

ــم . ــجع له ــز ومش ــش ومحف ومناق
دمــت قائــدا لنــا والرسة جامعــة ام القيويــن وهــي تنتقــل 

مــن نجــاح اىل تالــق ورقــي وازدهــار 

طــالب  مــن  عــدد  نظــم 
كليــه االتصــال الجامهــريي 
القيويــن  أم   بجامعــه 
الدكتــور  ارشاف  تحــت 
يف  عبدالقــادر   محمــد 
التخــرج  مــرشوع   مســاق 
زيــاره ملعــرض جايتكــس 
الحاليــة. نســخته   يف 

لربــط  الزيــارة  وجــاءت 
العمــيل  الجانــب 
بالجانــب  امليــداين 
األكادميــي.  النظــري 

ــات  ــن التقين ــتفادة م ولالس
اصبحــت  التــي  الحديثــة 
الحيــاة. عصــب   مــن 

للمعــرض  الزيــارة  تــأيت 
مــرشوع  ضمــن 
ينظمــه  الــذي  التخــرج 
ارشاف  تحــت  الطــالب 
عبدالقــادر   د.محمــد 
موضــوع  يتنــاول  والــذي 
العالقــات  )فاعليــة 
العامــة يف تطويــر االداء 
التعليميــة  باملؤسســات 
ــنّي ( ــوك تش ــتخدام البل  بس
الــذي  الربنامــج  هــذا 
كبــريه يف  نقلــه  احــدث 
آمــن املعلومــات والحفــاظ 
 عــيل بينــات املؤسســات.

عــن  الطــالب  عــرب  كــام 
بالتعــاون  ســعادتهم 
الــذي وجــدوه مــن قبــل 
املعــرض  منظمــي 
عــيل  االتفــاق  تــم  و 
ــة  ــارضه تعريفي ــم مح تنظ
ــن  ــة ع ــي الجامع يف مبن

شــنّي. البلــوك 
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