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تصدر عن جامعة أم القيوين

حاكم أم القيوين
يعنّي ويل العهد
ّ
رئيساً ملجلس
أمناء جامعة أم
القيوين
الحرم الجامعي الجديد
أ.د .جالل حاتم

أصــدر صاحب الســمو الشــيخ ســعود أعضــاء مجلــس األمنــاء واالســتعانة
بــن راشــد املعــا عضــو املجلــس مبــن يــراه مناســباً ملعاونتــه يف
األعــى حاكــم أم القيويــن قــرارا ً أداء مهامــه ،عــى أن تكــون مــدة
بشــأن تعيــن ســمو الشــيخ راشــد بــن العضويــة ثــاث ســنوات قابلــة

جامعــة أم القيويــن اســتقبلت مطلــع الفصــل الــدرايس الحــايل 650

ســعود بــن راشــد املعــا ويل عهــد للتجديــد.

طالب ـاً وطالبــة ،موزعــن عــى تخصصــات الكليــات املختلفــة ،وتجــدر

أم القيويــن رئيســاً ملجلــس أمنــاء وألغــى القــرار كل نــص يخالــف أو
يتعــارض معــه ،عــى أن يعمــل بــه

جامعــة أم القيويــن.

ونــص القــرار رقــم ( )6لســنة  2022مــن تاريــخ التوقيــع عليــه وينــر يف
عــى أن يقــوم الرئيــس باختيــار الجريــدة الرســمية.

اإلشــارة إىل أن هــذا العــام الــدرايس يتميــز بأنــه أول عــام يتــم فيــه
الدراســة بالحــرم الجامعــي الجديــد ،بعــد أن تــم االنتقــال إليــه عقــب
اكتــال جميــع مراحلــه اإلنشــائية ،حيــث يتســع ألكــر مــن  5آالف طالــب
وطالبــة.
خاصــة وإن ســعة املبنــى متكن مــن إنشــاء املزيد مــن الكليــات والربامج
املختلفــة والتــي ســتخضع ملوافقــة مفوضيــة االعتــاد األكادميــي
بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،كــا أن مــا مييــز الجامعــة خــال العــام
األكادميــي الجديــد هــو الرشاكــة االســراتيجية مــع حكومــة أم القيويــن
والعمــل عــى التنفيــذ املشــرك الســراتيجية أم القيويــن لالقتصــاد األزرق

داخل العدد

والتــي أعلــن عنهــا يف مــارس املــايض ،وهنــاك الكثــر مــن الخطــط
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التــي نطمــح إىل تحقيقهــا ،ومنهــا انتقــال الجامعــة إىل التخصصــات
ذات الطابــع التطبيقــي ،مثــل تخصــص أمــن وتكنولوجيــا املعلومــات
والهندســة الكهربائيــة والتــي ســينتهي اإلعــداد لهــا خــال فــرة 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 ومختــرات مختلفــة للحاســب اآليل
ولنشــاطات اإلعــام الجديــد.

ويل العهد يزور الجامعة

كليــة االتصــال الجامهريي الجامعة تكرم باحثيها
تلتقــي طالبها

وتهتــم جامعــة أم القيويــن إىل تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه الطــاب
يف ســبيل الحصــول عــى املعــارف النظريــة والعمليــة بالشــكل الــذي
يســهم يف زيــادة معارفهــم وحصولهــم عــى املهــارات املهنيــة
التــي تســاعدهم يف ولــوج ســوق العمــل ،وقــد بــدأت الجامعــة
خطــوات متقدمــة يف الحصــول عــى االعتــاد الــدويل للربامــج

أخبارية ثقافية تعنى بشؤون التعليم

masarat@uaqu.ac.ae

در بإرشاف املركز اإلعالمي يف جامعة أم القيوين

األكادمييــة التــي تطرحهــا ،فضــا عــن توطيــد العالقــات بــن الجامعــة
وأربــاب العمــل والــركاء االســراتيجيني يف ســبيل تحســن جــودة الربامج
واملناهــج مبــا يحقــق تطلعاتهــم
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ويل العهد رئيس مجلس أمناء الجامعة

أهميــة مواصلــة الجهــود لرتســيخ مكانــة جامعــة أم القيويــن يف
املجتمــع البحثــي واألكادميــي
أكــد ســمو الشــيخ راشــد بــن ســعود
بــن راشــد املعــا ويل عهــد أم
القيويــن رئيــس مجلــس أمنــاء
جامعــة أم القيويــن  ..حــرص
الجامعــة عــى توفــر أحــدث
وســائل التعليــم والبحــث العلمــي
لرفــد مســرة الوطــن بأفضــل
مخرجــات التعليــم املواكــب
للتطــور الحضــاري العاملــي.
وأشــار ســموه إىل أهميــة مواصلة
الجهــود لرتســيخ مكانــة جامعــة أم
القيويــن يف املجتمــع البحثــي
واألكادميــي ،تجســيدا ً لرؤيــة
صاحــب الســمو الشــيخ ســعود
بــن راشــد املعــا عضــو املجلــس
األعــى حاكــم أم القيويــن،
والراميــة إىل تطويــر بنيــة تحتيــة
علميــة وتقنيــة متقدمــة تواكــب
التطــورات العرصيــة إليجــاد وبنــاء
العقــول الوطنيــة التــي مــن شــأنها
أن تــرز اإلنســان اإلمــارايت املبــدع
واملبتكــر يف مجــال التقنيــات
املتطــورة والتكنولوجيــا الحديثــة،
وتطويــر وإعــداد الكــوادر الوطنيــة
القــادرة عــى تعزيــز مســرتنا
التنمويــة املســتدامة عــى كافــة
الصعــد.
جــاء ذلــك خــال زيــارة ســمو ويل

عهــد أم القيويــن رئيــس مجلــس
جامعــة أم القيويــن،
أمنــاء
للحــرم الجامعــي الجديــد ،وكان
يف اســتقبال ســموه ،الدكتــور
جــال حاتــم مديــر جامعــة أم
القيويــن وأعضــاء الهيئتــن اإلداريــة
والتدريســية بالجامعــة.
واطلــع ســمو الشــيخ راشــد بــن
ســعود بــن راشــد املعــا مــن
أعضاء الهيئتــن اإلدارية والتدريســية
عــى برامــج الجامعــة وكلياتهــا
ومرافقهــا العلميــة والبحثيــة
واإلمكانــات املســتخدمة يف
مناهجهــا الدراســية وكفــاءة هيئتهــا
التدريســية بجانــب تعــاون الجامعــة
مــع مؤسســات وطنيــة وعامليــة
ومراكــز بحثيــة.
وشــملت جولــة ســموه مرافــق
وأقســام الحــرم الجامعــي الــذي
يضــم الكليــات ومختــرات االبتــكار
والبحــث العلمــي بجانــب عــدد
مــن القاعــات الدراســية إضافــة إىل
االســتديو اإلعالمــي لطلبــة كليــة
االتصــال الجامهــري املجهــز
بالكامــل ليحــايك االســتديوهات
اإلعالميــة يف املؤسســات
املختصــة ...وتفقــد ســموه

الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة
للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس
الذيــن يســهمون يف إنتــاج البحــث
العلمــي والريــادة واالبتــكار.
واســتمع ســمو ويل عهــد أم
القيويــن  ،اىل رشح مــن الدكتــور
جــال حاتــم مديــر الجامعــة
حــول عــدد مــن إنجــازات الجامعــة
يف املجــاالت املختلفــة ،التــي
تعكــس جــودة مخرجــات التعليــم
بجامعــة أم القيويــن ،فقــد
اســتقبلت الجامعــة خــال العــام
األكادميــي الحــايل عــدد كبــر
مــن الطــاب الجــدد والــذي وصــل
بأعــداد الطــاب إىل  650طالبــاً
وطالبــة.
كــا اســتطاعت الجامعــة خــال
األشــهر األربــع املاضيــة أن تحصــل
عــى ثقــة مفوضيــة االعتــاد
األكادميــي والتحــول مــن منخفض
الثقــة إىل متوســط الثقــة
خــال اســتقبالها لفريــق تجديــد
الرتخيــص ،باإلضافــة إىل حصــول
الجامعــة عــى االعتــاد املبديئ
لبكالوريــوس اآلداب يف علــم
االجتــاع والــذي بــدأت الدراســة
بــه الفصــل الحــايل ،كــا تعكــف
الجامعــة عــى تقديــم عــدد مــن

الربامــج األكادمييــة الجديــدة عــى
مســتوى البكالوريوس واملاجســتري
اعتبــارا ً مــن نهايــة شــهر أكتوبــر
الحــايل وحتى ديســمرب  2022إىل
مفوضيــة االعتــاد األكادميــي.
وأثنــى ســمو الشــيخ راشــد بــن
ســعود بــن راشــد املعــا ويل
عهــد أم القيويــن رئيــس مجلــس
أمنــاء جامعــة أم القيويــن عــى
جهــود أعضــاء الهيئتــن اإلداريــة
والتدريســية ،يف دعــم العمليــة
التعليميــة مــن خــال مســاندة
الطــاب واملتابعــة املســتمرة.
مــن جانبهــم أعــرب أعضــاء
الهيئتــن اإلداريــة والتدريســية وطلبة
الجامعــة عــن ســعادتهم بزيــارة
ســمو ويل عهــد أم القيويــن رئيس
مجلس أمنــاء الجامعة  ..مشــيدين
باهتــام ســموه ودعمــه للتعليــم
الــذي يعــد ركيــزة البنــاء والتنميــة
والتطــور.
رافــق ســموه خــال الزيــارة
ســعادة راشــد محمــد أحمــد
مديــر الترشيفــات بالديــوان األمــري
وســعادة ســيف حميــد ســامل
مديــر مكتــب ســمو ويل عهــد أم
القيويــن.
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شــكراً مــن القلــب
محيــد الشــاميس
تتســابق الكلــات والحــروف
ـكل
للتعبــر عــن مــدى امتنانِنــا لـ ّ
مــن كان لــه أثــر كبــر يف حياتنــا،
إىل مــن كان ســبب يف تق ّدمنــا
ونجاحنــا ،إىل مــن ســاندنا
ودعمنــا ،إىل مــن بعــث القــ ّوة
والصمــود بداخلنــا ،كل كلــات
الثنــاء تصمــت خجــاً أمــام مــا
ج ٍ
هد متميــز وعملٍ
قدمته مــن ُ
دؤوب .....واذ تتقــدم ارسة جامعــة
ام القيوين بخالص الشكر والتقدير
والعرفــان لســعادة االســتاذ حميد
الشــاميس مبناســبة انتهاء فرتة
عملــه كرئيــس مجلــس االمنــاء

يف جامعــة ام القيويــن ،وعىل
االداء الرائــع الــذي قدمتمــوه خالل
فــرة تســنمكم للمنصــب  ،وإننــا
نثمــن جميــع الجهــود املبذولــة
واملبدعــة ومــا قدمتمــوه مــن
إنجــازات كبــرة قــد تحققــت ..
ونشــكركم عــى املســاعي
املباركــة التــي أســهمت يف
ارتقــاءجامعتنــا الحبيبة لتضحى
مــن الجامعــات التــي تحتــل
موقعــا رياديا بــن الجامعات يف
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
بالكثري من اإلنجــازات الهامة التي
تفخر بها امارة ام القيوين  ،وهذا إن

دل عــى يش ٍء فإمنــا ّ
ّ
يدل عىل
إخالصكــم ووفائكــم وعملكــم
الــدؤوب و املضنــي ،التــي مل
مــا شــك ًرا وال ثنا ًء،
تنتظــروا عليها يو ً
لذلــك يــرين أن أتقــدم إليكــم
بوافــر الشــكر الــذي تســتحقون
والــذي يليــق مبقامكــم.
ولــكل شــكر
ّ
كل مبــدع إنجــاز،
ّ
ولكل
ولكل مقــام مقــال ّ
قصيــدةّ ،
نجاح شــكر وتقدير ،فجزيل الشــكر
نهديــك

ارسة جامعة أم القيوين

مديــر جامعــة أم القيويــن يتفقــد مرافــق الجامعــة ويعلــن
بدايــة الفصــل األول 2023-2022
اطلــع األســتاذ الدكتــورجــال حاتــم مديــرجامعــة أم القيوين عــى بداية
العــام االكادميــي الجديــد ،2022-2023ووقــف عىل انتظام الدراســة يف
كليات الجامعة املختلفة ،ووجه أ.د.جالل حاتم عمداء الكليات ورؤســـاء
األقســــام اإلداريــة التأكــد مــنجاهزيــة القاعــات الدراســــية ،واملختـرات
الرقميــة؛ وتجــدر اإلشــارة إىل أن جامعــة أم القيويــن تنتهــج التطبيــق
العمــي يف كل مســــاقاتها مبــا يتـواءم وتطلعات ســوق العمل.
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يف إجتامعه األول
للعام :2022-2023
املجلس االستشاري
لكلــية االتــصـــال
الجامهريي ينادي
بإنشاء معهداً لآلثار.

عقــد املجلــس االستشــاري
لكليــة االتصــال الجامهــري
اجتامعــه األول للعــام 2022-
 2023برئاســة الدكتــور هيثــم
الســامرايئ عميــد الكليــة
وبحضــور كل مــن االســتاذ
الدكتــور محمــد فيــاض،
وســعادة محمــد عيــى
الكشــف عضــو املجلــس
الوطنــي االتحــادي واالســتاذ
عــي نــارص العلــوي رئيــس
مجلــس جمعيــة االمــارات
للعالقــات العامــة واالســتاذة
فاطمــة إبراهيــم رئيــس تحريــر
الشــارقة  24إىل جانــب مديــر
املركــز االعالمــي بجامعــة أم
القيويــن الدكتــور الــر عــي
ســعد .
ابتــدر االجتــاع الدكتــور
الســامرايئ ،عميــد كليــة
االتصــال الجامهــري ،بتقريــر
يوضــح رؤيــة كليــة االتصــال
وأهدافهــا
الجامهــري

وخطتهــا االســراتيجية يف
تطويــر الربامــج ومحتــوى
املســاقات ،وتكثيــف التدريــب
العمــي للطلبــة ،إىل
جانــب اتجــاه الكليــة اىل
الحصــول عــى االعتــاد
الــدويل لربامجهــا ،وأشــار
إىل حــرص الكليــة عــى
االعتــاد الــدويل لتوفــر
االعتــاد واملوثوقيــة لشــهادة
الجامعــة محليــا وعامليــا،
باإلضافــة إىل تعزيــز طــرق
التعليــم والتعلــم لــدى الطلبــة
وأعضــاء الهيئــة التدريســية
مــن خــال الربامــج التدريبيــة
والعمليــة لتحســن أســاليب
التدريــس واألداء األكادميــي.
ناقــش املجلــس عــدة
موضوعــات عــى رأســها
واقــع التدريــب العمــي
لطــاب االتصــال الجامهــري
وأهميــة تفعيــل التعــاون مــع
املؤسســات االعالميــة لنقــل

الخــرات العمليــة واملهنيــة
للطــاب يف تخصصــات
االعــام ومواكبــة التطــور
املســتمر يف هــذا املجــال،
كــا اكــد املجلــس عــى
تعزيــز املهــارات التحريريــة
لــدى الطــاب وزيــادة
الســاعات الدراســية للتخلــص
مــن الروتــن بالرتكيــز عــى
الجانــب العمــي.
وأشــار االســتاذ الدكتــور فيــاض
إىل أهميــة مواكبــة الربامــج
األكادمييــة لطلبــة االتصــال
الجامهــري مــع الربامــج
التدريبيــة مبــا يدعــم قــدرات
الطلبــة ويؤهلهــم لســوق
العمــل ،داعيــاً إىل ابتــكار
طــرق حديثــة تســهم يف
تحقيــق الفائــدة االكــر مــن
التدريــب امليــداين.
أكــد ســعادة محمــد الكشــف
عــى أهميــة إيجــاد حلــول
إلدمــاج الطــاب يف بيئــة

العمــل ،واتاحــة الفــرص
الكافيــة للتدريــب ،ونــادى
الكشــف إىل أن يتحــول
املجلــس االستشــاري لكليــة
االتصــال الجامهــري إىل
واجهــة للتخصصــات االخــرى
مــن واقــع ريــادة اإلعــام
يف املجتمــع ،واســتعرض
الكشــف تجــارب الجامعــات
العامليــة للكشــف عــن اآلثــار
يف إمــارة أم القيويــن ،ونــادى
أن تتبنــى جامعــة أم القيويــن
تنســيق مثــل هــذه الزيــارات
الكشــفية وأوىص بإنشــاء
معهــدا لعلــوم اآلثــار يتبــع
لجامعــة أم القيويــن.
اشــار األســتاذ عــي نــارص
العلــوي رئيــس جمعيــة
اإلمــارات للعالقــات العامة إىل
رضورة طــرح افــكار جديدة يف
التدريــب امليــداين للطــاب
يراعــى فيها التفــرغ الجغرايف
مــا يســاعد يف صقــل

املهــارات وجــر الفجــوة
بــن التطبيــق املهنــي
والدراســة االكادمييــة ،مؤكــدا
عــى أهميــة تعزيــز الرشاكــة
بــن القطاعــن اإلعالمــي
للوصــول
واألكادميــي
إىل مــا يخــدم العمليــة
التعليميــة للطلبــة ويســهم
يف إعدادهــم اإلعــداد الجيــد
الــذي يلبــي تطلعــات ســوق
العمــل.
ويف نهايــة االجتــاع أثنــى
الحضــور عــى تجربــة الكليــة
يف التعــاون مــع املؤسســات
اإلعالميــة يف الدولــة لتحقيق
أفضــل املخرجــات التعليميــة
للطــاب مــن أبنــاء دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد امل ُعــا 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”
للفــرة مــن  13-14ديســمرب القــادم.
أكــد ذلــك األســتاذ الدكتــور جــال حاتــم مديــر الجامعــة وأضــاف :أن
املؤمتــر القــادم يهــدف إىل إرســاء قواعــد متقدمــة يف بنــاء واســتثامر
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
الحديثــة وفــق ضوابــط منهجيــة متقدمــة ،وتحديــد األســس والقواعــد
الرصينــة القــادرة عــى متييــز التكنولوجيــا الرقميــة املتعلقــة بخدمــة
الربامــج التنمويــة والتطويــر واالبتــكار وفتــح قنــوات التبــادل املعــريف بــن
التعليــم العــايل ومؤسســات ســوق العمــل العــريب لتحديــد املؤهــات
واملخرجــات القــادرة عــى االبــداع واالبتــكار ،فض ـاً عــن نــر الدراســات
العلميــة املتخصصــة يف محــاور املؤمتــر لتوســيع الفائــدة واســتلهام
األفــكار الجديــدة املكملــة ملــروع التطويــر واالبتــكار مــن أجــل مواكبــة
الثــورة الرقميــة.
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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
تجويــد مؤسســات التعليــم العــايل يف ظــل التغــرات التكنولوجيــة
والتحــوالت التواصليــة ومــا تصنعــه مــن تأثــر عــى فكــر الفــرد وتنميــة
مهاراتــه ،بحيــث تصبــح هــذه املؤسســات قــادرة عــى تهيئــة املنــاخ
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
الربامــج الدراســية املعتمــدة يف الوقــت الراهــن ،والتــي باتــت بحاجــة
ماســة إىل توظيــف الرقمنــة وتأهيــل كوادرهــا للتعامــل مــع منظوماتهــا
بــكل سالســة واحرتافيــة.
كــا وتطــرق ســعادته إىل املحــاور الرئيســة للمؤمتــر واملتمثلــة يف
االتصــال واإلعــام ومحــور إدارة األعــال ومحــور الدراســات القانونيــة فضالً
عــن محــور اآلداب والعلــوم ،مشــيدا ً بالدعــم الالمحــدود التــي توليــه
قيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة يف دعــم العلــم واملعرفــة والنهضــة يف
كافــة مجــاالت الحيــاة.
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طلبة االتصال الجامهريي يحتفلون باليوم العاملي للقلب
أنطلقــت فعاليــات حملــة مــروع
طلبــة كليــة االتصــال الجامهــري
تخصــص العالقــات العامــة بجامعــة
أم القيويــن تحــت شــعار نبضــايت
لعــاج وفحوصــات عــى القلــب
لعــرات الطــاب والطاقــم االداري
والتدريــي وزوار الجامعــة برعايــة
كرميــة مــن مؤسســة محمــد بــن
راشــد لألعــال الخرييــة و اإلنســانية
و بالتعــاون مــع هيئــة الصحــة بــديب.
و ســوف يتــم إجــراء الفحوصــات
للقلــب وتقديــم االستشــارات وفتــح
عمليــات التشــخيص العــام للقلــب
حيــث يشــارك عــدد مــن األطبــاء
املتخصصــن بأمــراض القلــب
والجراحــن مبشــاركة الدكتــور عبيــد
الجاســم رئيــس قســم جراحــة
القلــب والصــدر يف مستشــفى ديب
و الفريــق الطبــي القــادم مــن ديب .
وقــال الدكتــور عبيــد الجاســم ان هــذه
الحملــة ليســت األويل فقــد انطلقت
حمــات مشــابهه لهــا كحملــة
“نبضــايت” بجامعــة أم القيويــن
بعــدة دول يف بقــاع مــن العــامل و

مركــز دعــم الخدمــات
الطالبيــة ينظــم زيــارة
إىل معــرض اإلمــارات
للوظائــف “رؤيــة” 2022
نظــم مركــز الخدمــات الطالبيــة يفجامعــة أم القيويــن زيــارة إىل معــرض
اإلمــارات للوظائــف “رؤيــة”  ،2022املنصــة 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 وغريهــم مــن الشــباب اإلماراتيني الســاعني
لتطويــر مسـرتهم املهنيــة ،مــن خــال التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة
والــركات الرائــدة يف دولــة اإلمــارات ،والتــي تجــاوز عددهــا 100جهة عارضة
متثــل العديــد مــن الــركات املرموقــة يف الدولــة.

يــأيت هــذا التوجــه ضمــن “مبــادرات
محمــد بــن راشــد العاملية “و متاشــياً
مــع إنجــازات عــام الخــر الــذي
نأمــل أن يكــون عامـاً الخــر لإلنســانية
جمعــاء واوضــح الجاســم أن أســاليب
الحيــاة غــر الصحيــة والضغــوط
النفســية الكبــرة هــي ســبب إصابــات
الشــباب باألزمــات القلبيــة ،موضحــاً
أن بيئــة العمــل التــي تتطلــب إنجــاز
كثــر مــن املهــام يف وقــت قليــل
تــؤدي إىل أمــراض القلــب.
وأوضــح أيضــاً أن أهــم أهــداف
الحملــة التوعويــة بــأن أمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة ال تقتــر
عــى الرجــال دون النســاء ،بــل إن
أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة
تشــكل الســبب األول لوفيــات النســاء
حــول العــامل  ..مؤكــدة أن أمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكتة
الدماغيــة ميكــن تجنبهــا والحــد
مــن انتشــارها عــر حمــات التوعيــة
الكافيــة .
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للعام الثاين عىل
التواىل جامعة أم
القيوين تحتفل بيوم
البحث العلمي
ىف تقليــد ســنوى احتفلــت تخصصــات الجامعــة املختلفــة تقليــد انفــردت بــه الجامعــة بــن مشــاريع علميــة لدعــم مســار أبحــاث

علميــة

متنوعــة،

جامعــة أم القيويــن ىف العــارش االتصــال الجامهــري والقانــون الجامعــات املختلفــة ىف دولــة البحــث العلمــي وتهيئــة جيــل مؤكــدا ً عــى رضورة مواصلــة
مــن أكتوبــر الجــارى بيــوم وإدارة األعــال واآلداب والعلــوم .اإلمــارات ويــأىت ذلــك ىف إطــار مــن الباحثــن قادريــن عــى ربط هــذه الجهــود مبــا يســاهم
البحــث العلمــي حيــث كرمــت ورصح األســتاذ الدكتــور جــال حــرص الجامعــة عــى دعــم نتائــج دراســاتهم وتوصياتهــم مــع ىف تحقيــق التنميــة وخدمــة
تســعة عــر أســتاذا ً باحثـاً ممــن حاتــم مديــر الجامعــة ىف وتشــجيع البحــث العلمــي خطــط وبرامــج التطويــر.
نــروا انتاجهــم العلمــي ىف كلمتــه خــال الحفــل أن االحتفال ملــا لــه مــن أهميــة بالغــة يف

وأشــاد حاتــم بجهــود األســاتذة

منصــة  Scopusالعامليــة ىف بيــوم البحــث العلمــي هــو بنــاء املســتقبل ،وهــذا يتطلــب املكرمــن ومــا قدمــوه مــن

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

شــدد األســتاذ الدكتــور جــال عــى الشــهادة الجامعيــة .املتبعــة ،وعــى البيئــة الدراســية والرســومات
حاتــم مديــر
القيويــن

جامعــة أم جــاء ذلــك خــال تفقــده ،للجامعــة مــن خــال مشــاهدته واســتمع إىل آراء الطلبــة بشــأن الجامعــة خــال الفــرة املاضيــة،

عــى

أهميــة أخــرا ً ،ســر العمليــة التعليميــة طــرق

التدريــب العمــي وامليــداين يف

الجامعــة،

يف

التدريــس

ومــدى ســر

العمليــة

التدريســية وحصولهــا عــى االعتــاد

وقاعــات التفاعــل بــن األســاتذة والطلبــة .والصعوبــات والتحديــات التــي املبــديئ لبكالوريــوس اآلداب

لطلبــة الجامعــة خــال فــرة املحــارضات ،حيــث اطلــع
دراســتهم

املعلوماتيــة

املرشفــة

التــي

حققتهــا

كــا

مختلــف عــى األســاليب التدريســية مرشوعــات

تعــرف
الطلبــة

عــى يواجهونهــا
يف التطويريــة

التخصصــات العلميــة كونــه أحــد لألســاتذة واملهــارات العلميــة مســاق اإلعــان اإللكــروين،

ومقرتحاتهــم
يف

يف علــم االجتــاع ،فيــا

الجامعــة .تعكــف الجامعــة عــى تقديــم

واســتعرض مديــر الجامعــة عــدد مــن الربامــج األكادمييــة

الــروط األساســية للحصــول والعمليــة والتقنيــات الحديثــة ومســاق تصميــم الجرافيــك خــال لقائــه الطلبــة اإلنجــازات الجديــدة.

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

نظمــت جامعــة أم القيويــن والخدمــات التــي تقدمهــا لتخريــج كــوادر متخصصــة ســوق العمــل.

واالمــن الســيرباين.

لقــاء ترحيبيــا الســتقبال طالبهــا الجامعــة ألبنائهــا الطــاب ،يف مجاالتهــا ،ودعــا الطــاب واشــار أ.د .حاتــم أن يف وحــث مديــر الجامعــة الطــاب
الجــدد

للفصــل

الــدرايس والتعــرف

اىل

اســاتذتهم اىل االســتفادة مــن الوقــت منتصــف العــام انتقــال الجامعــة عــى الجــد واملثابــرة للوصــول
يف تحصيــل العلــوم النافعــة ،اىل حــرم جديــد يســتوعب كل إىل التفــوق والنجــاح يف

األول  2022-2023وقــد درجــت واالداريــن.

الجامعــة عــى تنظيــم هــذا ورحــب االســتاذ الدكتــور جــال مــا يســهم يف تحقيــق تطلعــات الطــاب االكادمييــة ،املســرة الدراســية ،واىل ذلــك
االحتفــال يف بدايــة كل فصــل حاتــم مديــر
درايس

للرتحيــب

جامعــة أم طموحاتهــم العلميــة ،و تعزيــز واألنشــطة الصفيــة والالصفيــة ،اســتمع الطــاب اىل تعريــف

بالطلبــة القيويــن يف كلمــة ترحيبيــة قدراتهــم التعليميــة ،مبــا يعــود مؤكــدا مــي الجامعــة يف بالربامــج االكادمييــة مــن النائــب

الجــدد ،وتعريفهــم بأنظمــة بالطــاب الجــدد ،مؤكــدا تســخري بالنفــع عــى حياتهــم الدراســية إتجــاه طــرح برامــج أكادمييــة االكادميــي وعمــداء الكليــات
الجامعــة ولوائحهــا والتعليــات الجامعــة

لــكل

إمكانياتهــا  ،وميكنهــم مــن مواجهــة جيــدة مــن بينهــا هندســة العلميــة .

املنظمــة للدراســة واالختبــارات ،يف اطــار رســالتها االكادمييــة

التحديــات التــي تنتظرهــم يف الحاســوب وتقنيــة املعلومــات
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نظــــرة عىل اإلبتكــــار املــؤسيس
الدكتور سعد رمضان -األستاذ املشارك -كلية القانون
اإلبتــكار املؤســي؛ يقصــد بــه
التوصــل إىل مفاهيــم جديــدة
قابلــة للتحــول إىل سياســات
وطــرق لتجســد األفــكار اإلبداعيــة
يف شــكل منتجــات ،بإحــداث
تغــرات تقنيــة تســاهم يف
خلــق منتجــات وخدمــات،
تحتــوي عــى إضافــات جديــدة
تختلــف عــن باقــي املنافســن،
ويظهــر اإلبتــكار املؤســي يف
ثالثــة أشــكال هــي:
أوال :اإلبتــكار اإلداري والــذي
يشــمل كافــة التغــرات يف
الهيــكل التنظيمــي ،وتصميــم
العمــل ،وعمليــات وسياســات
املؤسســة.
وإســراتيجيات
والهــدف وراء ذلــك كلــه إســتغالل
املعــارف الجديــدة حــول
األســواق ،والتمركــز الجيــد يف
الســوق التنافســية.
ثانيــا :اإلبتــكار التقنــي ويشــمل
تطويــر منتجــات وخدمــات
املؤسســة ،أو إدخــال تغيــرات
يف التقنيــات املســتخدمة ،أو
تغيــرات يف أســاليب اإلنتــاج،
حيــث تولــد اإلبتــكارات وتدعــم
مــن قبــل فريــق املعرفــة الذيــن
ميلكــون الخــرة لذلــك.
ثالثــا :اإلبتــكار اإلضــايف والــذي
يركــز عــى اإلهتــام برضــاء
العمــاء بتقديــم خدمــات
إضافيــة.
ولتحقيــق الرسعة يف مامرســة
وإدخــال اإلبــداع واإلبتــكار الفعــال
يف بيئــة العمــل املؤســي
ومواكبــة األســاليب اإلداريــة
الناجحــة ،فــإن مــن األهميــة
أن يأخــذ املديــر بعــن اإلعتبــار
الجوانــب التاليــة:
الرتكيــز عــى اإلبــداع
.1
و ا لتجد يــد :
أي الخــروج عــن العمــل الروتيني
ورضورة تشــجيع األفــكار اإلبداعيــة
وتبنيهــا ومواكبــة التجديــد
ومامرســة املرونــة يف تنفيــذ
سياســات العمــل واإلجــراءات
وتطبيــق األنظمــة والقوانــن مبــا
يتناســب مــع التغــرات البيئيــة
ومتطلبــات أصحــاب املصالــح
املتجــددة.
الرسعــة يف التفاعــل
.2
واإلســتجابة مــع التغــر:
أي رضورة الرسعــة يف إســتثامر
الوقــت ومحاولــة التخلــص مــن
التأجيــل ،ألن عمليــة التطــور
رسيعــة التغري والتجــدد ،وال ميلك
املديــر الســيطرة عليهــا كــا
يشــاء ،رشيطــة أن يكــون إتخــاذ
قــرار اإلســتجابة للتغيــر مبنــي
عــى اإلســتعداد والجاهيزيــة
املســبقة املبنيــة عــى
الدراســات والبحــوث والحنكــة
يف اإلتصــال مــع اآلخريــن وتوفــر
املــواد الكفــؤة.
املامرســة الفاعلــة
.3

للوظائــف اإلداريــة يف إدارة
اإلنتــاج:
عنــارص
أي عــى املديريــن أن
يســتخدموا اإلدارة بشــكل فاعــل
كعنــر مهــم مــن عنــارص
اإلنتــاج إىل جانــب العنــارص
األخــرى كالعنــارص املاديــة
واملاليــة والبرشيــة واملعلوماتيــة
والوقــت ،ألن املــوارد مهــا
بلــغ حجــم توفرهــا وإمكانياتهــا
ال ميكــن أن تنجــح وتحقــق
الفاعليــة والكفــاءة معــا يف
غيــاب عنــر اإلدارة.
وتقــاس قــدرة املؤسســات عــى
اإلبتــكار اإلداري عــادة مــن خــال
العنــارص التاليــة:
 .1القدرة عىل التغيري
والتــي تتمثــل بقــدرة املوظــف
عــى طــرح األفــكار الجديــدة
يف بيئــة العمــل ،محاولــة منــه
اإلنتقــال مــن مســتوى آلخــر،
والتكيــف مــع التغيــر الــذي قــد
يحــدث يف إطــار العمــل.
 .2تقديــم أفــكار ومقرتحــات
جديــدة
ويتــم ذلــك مــن خــال البحــث
عــن كل مــا هــو جديــد ،وتقديــم
جديــدة ميكــن
مقرتحــات
تطبيقهــا عــى أرض الواقــع،
وتشــجيع املقرتحــات الجديــدة
املقدمــة مــن قبــل اآلخريــن،
واإلبتعــاد عــن الروتــن.
 .3العالقة مع الزمالء واملدراء
تطويــر العالقــات الشــخصية مــع
املوظفــن يف املؤسســة؛
لتســهيل عمليــة اإلتصــال فيــا
بينهــم وكذلــك اإلتصــال مــع
رؤســائهم ،وإمتــاك الحريــة
والرغبــة يف اإلطــاع عــى
األفــكار املقرتحــة وتعديلهــا أو
تشــجيعها لتقديــم األفضــل.
تقديــم حلــول إبتكاريــة
.4
للمشــكال ت
والــذي يظهــر مــدى قــدرة
املوظــف عــى تقديــم حلــول
إبتكاريــة للمشــكالت التــي ميــر
بهــا ،وإتخــاذ القــرارات املناســبة
لحــل مثــل هــذه املشــكالت
يف الوقــت املناســب ،باإلضافــة
ملحاولــة توقــع املشــكالت التــي
قــد تحــدث ومحاولــة تجنبهــا،
وإيجــاد الحلــول املناســبة
لهــا حتــى يف حالــة نــدرة
املعلومــات املتوفــرة.
كل ذلــك الهــدف منــه صمــود
املؤسســة يف وجــه التحديــات
وأن تحافــظ عــى التميــز
والريــادة ،والتميــز املؤســي
هــو حالــة التفــوق يف النظــام
الشــامل لــأداء املؤســي
واملامرســات التطبيقيــة لهــذا
النظــام ،وتحقيــق النتائــج
املتميــزة للمعنيــن ،وهــي
مرحلــة متقدمــة مــن تطــور
أعــال الجــودة يف املنشــآت،

فاملؤسســة املتميــزة هــي
التــي تســعى إىل تحقيــق رضــا
املعنيــن مــن خــال مــا تحققــه
مــن إنجــازات .وهنــاك عــدة
فوائــد لتطبيــق مبــادئ التميــز
املؤســي يف املؤسســات،
وتشــمل :النجــاح الدائــم عــى
املــدى القريــب والبعيــد ،كســب
والء املتعاملــن ،ثبــات التوجــه
اإلســراتيجي ،خفــض التكاليــف
وإكتشــاف فــرص التحســن.
يف إســتطالع للــرأي عــن
اإلســراتيجيات التــي تنتهجهــا
املؤسســات لتحقيــق النمــو،
أكــد  81%مــن أصحــاب
املؤسســات الناشــئة الذيــن
شــملهم اإلســتطالع أنهــم
مدينــون بنجاحهــم لقدرتهــم
عــى اإلبتــكار ،إذا كنــت تريــد أن
تتجنــب حــاالت الركــود التــي قــد
تصيــب املؤسســة ،وتســعى
لإلنفــراد مبيــزة تنافســية ،فــا شــك
أنــك رائــد أعــال يبحــث عــن
اإلختــاف ،وهنــاك أمــور ينبغــي
أن تقــوم بهــا لتعــر عــى
الخلطــة الرسيــة لإلبتــكار داخــل
مؤســتك مــن أهمهــا:
 .1جذب أفضل الكفاءات
إضافــة إىل كل الفوائــد التــي
تجنيهــا املؤسســة مــن
توظيــف املواهــب؛ فــإن وجــود
أشــخاص بخــرات وكفــاءات
عاليــة ،يعــزز روح اإلبتــكار داخــل
املؤسســة ،ال يــرىض أشــخاص
مثــل هــؤالء بــأداء أقــل ،وميكــن
أن يغــادروا الرشكــة إىل أخــرى
فــورا ،إذا إكتشــفوا أنهــا ال تتطــور
وال تنســجم مــع قدراتهــم يف
التطــور ،كــا أنهــم يبحثــون
دومــا عــن طــرق أفضــل وأكــر
فعاليــة ألداء مهامهــم والقيــام
بوظائفهــم ،إذا كنــت تســعى
للحفــاظ عــى روح اإلبتــكار
داخــل مؤسســتك يجــب أن
تكــون املؤسســة قــادرة عــى
جــذب الكفــاءات ،يقــول ســتيف
جوبــز :مــن غــر املنطقــي أن
نوظــف األذكيــاء ثــم نخربهــم
مبــا عليهــم أن يفعلــوه ،نحــن
نوظــف األذكيــاء لــي يخربونــا
مبــا ينبغــي علينــا فعلــه.
 .2خلق بيئة تشجع اإلبتكار
ال ينبغــي أن تكتفــي املؤسســة
بجــذب الكفــاءات بــل يجــب أن
تســعى لإلحتفــاظ بهــا ،بنــاء
بيئــة عمــل تشــجع عــى اإلبتــكار
ومنــح حريــة أكــر للموظفــن
لإلبــداع هــو الســبيل لذلــك ،مــن
خــال فتــح قنــوات إتصــال بــن
كافــة املســتويات وبنــاء الثقــة،
وتهيئــة منــاخ لتقبــل األفــكار
الجديــدة.
املؤسســات الكــرى متتلــك
املــال ،الوقــت ،املــوارد لتحقيق
النجــاح ولكــن فتــح منصــات أكــر

لتبــادل اآلراء وتجريــب األفــكار
الجديــدة هــو املصــدر األســايس
لتحقيــق النجــاح بالنســبة لهــا.
تخصــص مؤسســة جوجــل
مثــا قامئــة داخليــة للموظفــن
لكتابــة أفكارهــم الجديــدة
عليهــا ،ويتــاح ألي موظــف آخــر
التصويــت ليعــر عــن رأيــه إن كان
يــرى أن الفكــرة ســيئة أم جيــدة.
تعزيــز روح املبــادرة والعمــل
الجامعــي أيضــا ،ومســاعدة
فريقــك عــى وضــع إســراتيجية
لإلبتــكار لتحســن املنتجــات
والخدمــات ،والعمليــات التــي
يعملــون عليهــا مــن خــال
منحهــم األدوات واملــوارد
الالزمــة لذلــك ،وإعــادة تحديــد
املقاييــس املســتخدمة لتقييــم
املوظفــن وأيضــا الحوافــز كل
مــرة ،أمــور تســاعد مؤسســتك
عــى اإلســتمرار يف اإلبتــكار.
ثقافــة اإلبتــكار داخــل الرشكــة ال
تتعلــق باملوظفــن فقــط ،بــل
بالــركاء واملورديــن والعمــاء
مــن خــال مواكبــة متطلباتهــم
وأمزجتهــم املتقلبــة أيضــا،
التحــدث مــع هــؤالء ومحاولــة
إستكشــاف آرائهــم وإقرتاحاتهــم
أحــد الطــرق املهمــة جــدا يف
تطويــر املؤسســة والحفــاظ
عــى روح اإلبتــكار داخلهــا.
 .3راقب منافسيك
اإلبتــكار يتغــذى عىل املنافســة،
واملنافســة تولــد اإلبتــكار
وتدفعــك لتطويــر املؤسســة
واملنتجــات بإســتمرار ،وخدمــة
العمــاء ..وغريهــا .يطمــح أنجــح
رواد األعــال للتفــوق عــى
منافســيهم مــن خــال اإلبتــكار،
وكمثــال تســعى رشكــة فيــس
بــوك دومــا للتفــوق عــى
املنافســن يف الســوق التقنــي
مــن خــال تطويــر منتجاتهــا،
تراقــب الرشكــة عــن كثــب
كل مــا يحــدث يف الســوق
مــن منافســن تقليديــن أو
جــدد ،يف كل مــرة يظهــر
يف ســوق شــبكات التواصــل
والتطبيقــات منتــج جديــد أو ميــزة
جديــدة ،تســعى املؤسســة
إمــا لإلســتحواذ عليــه أو تقليــد
امليــزات التــي تلفــت إنتبــاه
الجمهــور ،حاولــت الرشكــة
العمالقــة ولثــاث مــرات
اإلســتحواذ عــى تطبيــق ســناب
شــات ،برفــع مبلــغ اإلســتحواذ كل
مــرة وعندمــا فشــلت يف ذلــك
قامــت مبحــاكاة ميــزات ســناب
شــات األساســية.
أهميــة مراقبة املنافســن لتعزيز
اإلبتــكار لــدى أي مؤسســة تكمن
يف عــدم الرضــا عــن األداء الذي
تقدمــه يف الســوق ،فالرضــا
عــن األداء يوقــف عجلــة التطوير
متامــا ،مــن الــروري أن يتحــول

البحــث يف ســوق املنافســن
إىل أداة هامــة لخلــق اإلبتــكار
يف الرشكــة ،وأن يكــون اإلبتــكار
أحــد املقاييــس الهامــة للتفــوق
عــى املنافســن .حــاول أن
تــدرس دامئــاً أســاليب وطــرق
مختلفــة للتفــوق عــى
املنافســن.
 .4واصل التعلم مع فريقك
التعلــم أحــد األمــور التــي يتبعها
التغيــر والتطــور وتحقيــق
النجــاح ،فقــدت نوكيــا مكانتهــا
كرائــد للهواتــف املحمولــة يف
العــامل لصالــح آبــل وسامســونج
ألنهــا فشــلت يف التعلــم يف
ســاحة يحكمهــا التغيــر والتطور
برسعــة مذهلــة ،ينبغــي أن
تســعى مــع موظفيــك إلحتضــان
املعــارف الجديــد والتعلــم
املســتمر كل يــوم ،والتكيــف مــع
اإلتجاهــات والتطــورات الجديــدة
يف الســوق وإكتســاب مهــارات
وخــرات مختلفــة ملواكبــة
ذلــك ،إحــرص عــى توفــر فرص
للتعلــم لــك وملوظفيــك ،إضافــة
إىل توفــر املــوارد الالزمــة
إلكتســاب مهــارات جديــدة
تعــزز اإلبتــكار داخــل مؤسســتك،
وتطبيــق كل ذلــك إلضافــة قيمــة
للمؤسســة ،بنــا ثقافــة التعلــم
هــو أداة قويــة أيضــا لرفــع إنتاجيــة
املوظفــن ،واإلحتفــاظ بهــم
عــى املــدى الطويــل.
إن املؤسســات املبتكــرة تعمــل
عــى خلــق ثقافــة تنظيميــة
إيجابيــة تنمــي اإلبــداع وتدعمــه
مــن خــال غــرس وقيــم
وإتجاهــات وأمنــاط ســلوكية
وعالقــات إجتامعية تشــجع األداء
املتميــز واإلبداعــي واملبــادرات
الخالقــة ،وهــي ثقافة تقــوم أيضا
عــى تشــجيع التكيــف مــع البيئــة
التنافســية الخارجيــة واملوامئــة
مــع إتجاهــات التغــر أو الثبــات
ومرونــة إتخــاذ القــرارات ورسعــة
اإلســتجابة للتغــرات املتالحقــة
يف بيئــة أعــال املؤسســة.
يســمح اإلبتــكار بتحقيــق الريــادة
يف الســوق وإســتباق التغيــر،
ففرصــة البقــاء أصبحــت مقرتنــة
برسعــة رد الفعــل والبحــث
والتطويــر يف أســاليب العمــل،
وبالتــايل فيــا يتعلــق باإلبتــكار
املؤســي ميكــن القــول إن
اإلبتــكار هــو قــدرة املؤسســة
عــى التوصــل إىل فكــرة
إبداعيــة ومــن ثــم تطبيقهــا
بشــكل ناجــح ميكنهــا مــن
تحقيــق ميــزة تنافســية .كــا
يعــد كمدخــل حديــث يســاعد
املؤسســة يف تنفيــذ خططهــا
وتحقيــق أهدافهــا اإلســراتيجية
وجــذب العمــاء واملحافطــة
عليهــم.
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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.

دورة املوظف القيادي واالبداعي واالبتكاري

تســعى جامعــة أم القيويــن عــى االرتقــاء املتواصــل مبهــارات وكفــاءات املوظفــن لتحقيــق التطويــر املؤســي
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 االســراتيجية 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 بتاريــخ 29-9-2022يف مقــر الحــرم الجامعــي.
وتهــدف الــدورة التدريبيــة عــى التعــرف ملفهــوم وماهيــة املوظــف واملديــر القيــادي يف املؤسســات واملنظــات
وكيفيــة توظيــف االبــداع واالبتــكار يف املجــاالت العديــدة للعمــل املؤســي ،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.
وتعمــل جامعــة أم القيويــن بشــكل متواصــل عــى تنظيــم مختلــف الــدورات التدريبيــة ملوظفيهــا بنــا ًء عــى
احتياجاتهــا  ،واألهــداف املــراد الوصــول إليهــا.
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كلية االتصال الجامهريي تلتقي طالبها للفصل األول 2023-2022

نظمــت جامعــة أم القيويــن اللقــاء التعريفــي
الخــاص بطلبــة كليــة اإلتصــال الجامهــري للفصــل
الــدرايس األول مــن العــام  2022-2023باإلجتــاع
مــع عميــد الكليــة الدكتــور هيثــم الســامرايئ
وأعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك للتعــرف عــى
نظــام الدراســة بالربامــج الجديــدة التخصصيــة
واملميــزة بالكليــة باالضافــة إىل فهــم آليــة وضــع
الخطــط الدراســية بشــكل أمثــل بالتنســيق مــع
املرشــد األكادميــي الــذي يعمــل بشــكل توجيهــي
مــع الطالــب لتنســيق املرحلــة الدراســية لحــن
التخــرج .
وشــمل اللقــاء التعريفــي إيضــا تعريــف الطلبــة
مبخرجــات التعلــم التــي تؤهلهــم لســوق
العمــل ومناقشــة أبــرز التحديــات وفــرص التحســن
املســتمر التــي تطمــح لهــا الجامعــة لتلبــي
إحتياجــات الطلبــة بشــكل مبــارش  ،كــا تــم فتــح
بــاب النقــاش وطــرح األســئلة مــن قبــل الطلبــة
الجــدد  ،وقــد ســعت الكليــة مــن خــال هــذا اللقــاء
اىل تدشــن مجموعــة مــن املعــارف لألنظمــة
والخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة لطالبهــا
وتحفيزهــم للمشــاركة باالســتبيانات التــي تطرحهــا
لغايــات الجــودة والتطويــر.
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دورة املوظف القيادي واالبداعي واالبتكاري
تســعى جامعــة أم القيويــن عــى االرتقــاء
املتواصــل مبهــارات وكفــاءات املوظفــن لتحقيــق
التطويــر املؤســي 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
االســراتيجية 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 بتاريــخ 29-9-2022يف مقــر الحــرم
الجامعــي.
وتهــدف الــدورة التدريبيــة عــى التعــرف
ملفهــوم وماهيــة املوظــف واملديــر القيــادي
يف املؤسســات واملنظــات وكيفيــة توظيــف
االبــداع واالبتــكار يف املجــاالت العديــدة للعمــل
املؤســي ،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.
وتعمــل جامعــة أم القيويــن بشــكل متواصــل عىل
تنظيــم مختلــف الــدورات التدريبيــة ملوظفيهــا
بنــا ًء عــى احتياجاتهــا  ،واألهــداف املــراد الوصــول
إليهــا.

بالتعاون مع سيدات األعامل
ورشــة تدريبيــة عــن االبتــكار ودوره يف نشــأة وتطور وســائل اإلعالم
الرقمية
نظمــت جامعــة أم القيويــن بالتعــاون مــع مجلــس ســيدات أعــال أم
القيويــن ورشــة بعنــوان “االبتــكار ودوره يف نشــأة وتطــور وســائل االعــام
الرقميــة يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة” يــوم الجمعــة املوافــق
 07أكتوبــر مــن العــام الجــاري بتــام الســاعة الثامنــة مســا ًء ،قدمهــا
الدكتــور عهــد ماهــر أبــو دراز أســتاذ مســاعد – كليــة االتصــال الجامهــري
عــر برنامــج مايكروســوفت تييمــز.
تحــدث الدكتــور خــال الورشــة عــن أهميــة االبتــكار يف دولــة اإلمــارات
ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لتطويــر االبتــكار
والريــادة يف اإلمــارات ،حيــث حصلــت دولــة االمــارات عــى املرتبــة األوىل
عربي ـاً عــى مــؤرش االبتــكار العاملــي لعــام.2019
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 للمســتهلكني،
وكذلــك أفــاد الدكتــور عهــد بأنــه ال بــد بــأن تواكــب وســائل االعــام املتغــرات
املســتمرة للتكنولوجيــا والتطــور التقني.
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ضمن مرشوع تخرج

طالب كليه االتصال الجامهريي يزورون جيتكس 2022

نظــم عــدد مــن طــاب
كليــه االتصــال الجامهــري
بجامعــه أم القيويــن
تحــت ارشاف الدكتــور
محمــد عبدالقــادر يف
مســاق مــروع التخــرج
زيــاره ملعــرض جايتكــس
يف نســخته الحاليــة.
وجــاءت الزيــارة لربــط
العمــي
الجانــب
بالجانــب
امليــداين
األكادميــي.
النظــري
ولالســتفادة مــن التقينــات
الحديثــة التــي اصبحــت
مــن عصــب الحيــاة.

تــأيت الزيــارة للمعــرض
مــروع
ضمــن
التخــرج الــذي ينظمــه
الطــاب تحــت ارشاف
عبدالقــادر
د.محمــد
والــذي يتنــاول موضــوع
العالقــات
(فاعليــة
العامــة يف تطويــر االداء
باملؤسســات التعليميــة
بســتخدام البلــوك تشــن )
هــذا الربنامــج الــذي
احــدث نقلــه كبــره يف
آمــن املعلومــات والحفــاظ
عــي بينــات املؤسســات.

كــا عــر الطــاب عــن
بالتعــاون
ســعادتهم
الــذي وجــدوه مــن قبــل
املعــرض
منظمــي
و تــم االتفــاق عــي
تنظــم محــارضه تعريفيــة
يف مبنــي الجامعــة عــن
البلــوك شــن.

جالل حاتم

ســرة عطــرة برؤيــة
منصــف

مــا دفعنــي لكتابــة هــذا العمــود هــو عرفانــا لرجــل كان قد
نــذر نفســه لخدمــة هــذه املؤسســة االكادمييــة –جامعــة
ام القيويــن طيلــة مرافقتــي لــه لثــان ســنني مضــت مــن
العمــل تحــت رايــة قيادتــه بحلوهــا ومرهــا  ..انــه قائــد
فــرض احرتامــه وتقديــره عــى كل مــن يعرفــه وخاصــة
مجتمــع الجامعــة واالهــم حــاز عــى احــرام 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 حــن قــال (مــن تواضــع للــه رفعــه)  ...لقــد تواضــع
للكبــر والصغــر عــى حــد ســواء احــب الجميــع واحبــوه
و وقــر الكبــر واحــرم الصغــر وفتــح بابــه لــكل مــن طرقــه
وكســب الســمعة املرشفــة.
لقــد كتــب الربوفســور جــال عبــد اللــه حاتــم مديــر
جامعــة ام القيويــن اســمه يف افــكار وعقــول مــن عمــل
معــه باحــرف مــن نــور وصــار علــا بــارزا يخفــق يف امارة
ام القيويــن  ،وحــن اســتذكر قبــل مثــان ســنوات مضــت
حــن 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 .
دكتــور جــال حاتــم قبــل ان يكــون اداريــا ناجحــا وقائــدا
ورجــل مجتمــع يحظــى بالقبــول واالجــاع واالحــرام
انــه حقــا رجــل ادارة بامتيــاز وهنــا تقــودين الذاكــرة اىل
اســتحضار صفاتــه القياديــة مــن خــال الرتكيــز عــى
االهــداف النهائيــة وكيفيــة الوصــول اليهــا بطــرق مبتكــرة
وبعيــدة عــن البريوقراطيــة وهــذا ماانعكــس مــن خــال
دعمــه لكليــة االتصــال الجامهــري يف جامعــة ام
القيويــن تحضرياتهــا للحصــول عــى االعتــاد الــدويل
وكان فعــا قائــدا ملهــا قــد خلــق فريــق عمــل مؤمــن
باهدافــه و وحــد جهودهــم لتنفيــذ املهمــة الكبــرة تلــك ..
فــكان خــر ملهــم لفريــق عمــل الكليــة وكان خــر مســتمع
ومناقــش ومحفــز ومشــجع لهــم .
دمــت قائــدا لنــا والرسة جامعــة ام القيويــن وهــي تنتقــل
مــن نجــاح اىل تالــق ورقــي وازدهــار
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