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تصدر بإشراف المركز اإلعالمي في جامعة أم القيوين

masarat@uaqu.ac.ae

جامعة أم القيوين.. 
أحالم تتحقق.

البداية

أ.د. جالل حاتم

مشــاعري ال توصــف.. عندمــا أتأمــل 
فــي صــور الماضــي، وأرى كــم كنــا 
نتابــع مراحــل بنــاء الحــرم الجامعــي 
الجديــد.. خطــوة خطــوة.. أحمــد 
اللــه كثيــراً أننــي فــي كنــف بلــد 
العمــل  قــدر  يعرفــون  حكامــه 
فيــه  حظينــا  بلــد  فــي  وقيمتــه، 
ــعبه  ــد ش ــي بل ــة، ف ــر والرعاي بالتقدي
ــن  ــدا بي ــز أب ــه ال يمي ــي تعامل راق ف
عندمــا  وأتذكــر  ووافــد.  مواطــن 
الســمو  صاحــب  بزيــارة  تشــرفنا 
المعــال  راشــد  بــن  ســعود  الشــيخ 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم أم 
ــه فــي المبنــى  ــن حفظــه الل القيوي
القديــم.. قالهــا لــي فــي غرفــة 
اإلجتماعــات: ســتكون لكــم مبــان 
جديــدة وفقــا ألحــدث المتطلبــات 
ســيكون  العالميــة..  واالشــتراطات 

لكــم حــرم جامعــي جديــد.
تــم الوفــاء بالوعــد، وبــدًء مــن اليــوم 
التخطيــط  عجلــة  دارت  التالــي 
الســمو  البنــاء، وكان صاحــب  ثــم 
الشــيخ ســعود المعــال يتابــع شــخصياً 

ــاء. ــل البن مراح
حلم آخر يتحقق.

ــمو  ــب الس ــكر لصاح ــكر لله..الش الش
المعــال  راشــد  بــن  ســعود  الشــيخ 

حفظــه اللــه.

مدير الجامعة

ـــة  ـــن التعاوني ـــة أم القيوي ـــع جمعي ـــاون م ـــن بالتع ـــة أم القيوي ـــت بلدي نظم
ـــم  ـــدء موس ـــن لب ـــور أم القيوي ـــاح خ ـــل افتت ـــس حف ـــماك أم ـــادي األس لصي
ـــادا حيـــث تضمنـــت  الصيـــد فيـــه والـــذى يســـتمر 5 أشـــهر بمشـــاركة 152 صي
الفعاليـــة معـــرض صـــور لخـــور أم القيويـــن بـــرزت جمـــال الخـــور ، 
ـــن و أهـــم مـــا  ـــم تســـجيلي عـــن خـــور أم القيوي ـــى عـــرض فيل ـــة إل باالضاف
ـــارب  ـــالق 53 ق ـــم إنط ـــا ت ـــة فيم ـــة و جمالي ـــزات بيئي ـــن ممي ـــه م ـــف ب يتص
ـــص األدوات و  ـــا يخ ـــن فيم ـــة أم القيوي ـــن بلدي ـــروط و قواني ـــوا بش ـــد التزم صي
ـــي  ـــودة ف ـــمك الموج ـــواع الس ـــن أن ـــوع م ـــد كل ن ـــتخدمة لصي ـــواع المس األن

ـــور. الخ
ـــرة  ـــس دائ ـــال رئي ـــد المع ـــن راش ـــعود ب ـــن س ـــد ب ـــيخ ماج ـــة الش ـــر الفعالي حض
ـــد  ـــن راش ـــعود ب ـــن س ـــى ب ـــيخ عل ـــن و الش ـــي أم القيوي ـــار ف ـــياحة واآلث الس
المعـــال رئيـــس دائـــرة بلديـــة أم القيويـــن وعـــدد مـــن المســـئولين فـــي 
ـــمك. ـــد الس ـــن بصي ـــة و المهتمي ـــات الحكومي ـــة والمؤسس ـــر المحلي الدوائ

ـــة أم  ـــرة بلدي ـــس دائ ـــال رئي ـــد المع ـــن راش ـــعود ب ـــن س ـــى ب ـــيخ عل ـــن الش وثم
ـــي  ـــمكية الت ـــروة الس ـــى الث ـــة عل ـــي المحافظ ـــة ف ـــود الدول ـــن جه القيوي
تعـــد مصـــدراً مهمـــاً للغـــذاء واالقتصـــاد فـــي الدولـــة مشـــيرا إلـــى أن 
ـــروة الســـمكية  ـــى الث ـــة للحفـــاظ عل ـــي ســـنتها الدول ـــن والقـــرارات الت القواني

ـــي. ـــا الغذائ ـــز أمنه ـــي تعزي ـــاهمت ف ـــن س ـــم الصيادي ودع
وقـــال إن دولـــة االمـــارات ممثلـــة فـــي وزارة التغيـــر المناخـــي و البيئـــة 
وضعـــت ضوابـــط لعمليـــة الصيـــد تتوافـــق مـــع طبيعـــة كل إمـــارة ومنطقـــة 
حـــددت مـــن خاللهـــا مواســـم الصيـــد لبعـــض أنـــواع االســـماك خاصـــة 
ـــا  ـــي و غيره ـــعري و الصاف ـــاح و الش ـــل البي ـــهورة مث ـــة المش ـــواع المحلي األن
ـــك  ـــز ســـالمة الغـــذاء ومســـاهمة تل مـــن االســـماك ، ممـــا يؤكـــد علـــى تعزي
ـــى  ـــة عل ـــي والمحافظ ـــاج المحل ـــتدامة االنت ـــي اس ـــن ف ـــط و القواني الضواب
ـــة  ـــروات المائي ـــتدامة الث ـــى اس ـــي عل ـــل بالتال ـــذي يعم ـــة و ال ـــة البحري البيئ
ـــي  ـــد ف ـــماح بالصي ـــرة الس ـــالل فت ـــن خ ـــع الصيادي ـــا جمي ـــارات داعي ـــي االم ف
الخـــور إلـــى ضـــرورة االلتـــزام بقوانيـــن و االشـــراطات المنظمـــة للمهنـــة 

ـــتدامة . ـــر واالس ـــة بالخي ـــة البحري ـــى البيئ ـــم وعل ـــود عليه لتع
ـــف  ـــد توق ـــطس بع ـــهر أغس ـــي ش ـــنوياً ف ـــن س ـــور أم القيوي ـــاح خ ـــم افتت ويت
ـــماك  ـــاء األس ـــك إلعط ـــهر، و ذل ـــبعة أش ـــى س ـــد إل ـــرة تمت ـــه لفت ـــد في الصي
ـــبة  ـــرة مناس ـــر فت ـــث تعتب ـــات، حي ـــى االصبعي ـــاظ عل ـــر، والحف ـــة للتكاث فرص
ـــو  ـــل النم ـــف مراح ـــث تختل ـــا حي ـــترجاع عافيته ـــات واس ـــع البويض ـــا لوض له
مـــن نـــوع إلـــى أخـــر مـــن االســـماك بحســـب العوامـــل البيئيـــة التـــي 
ـــبة  ـــمكي بنس ـــزون الس ـــادة المخ ـــى زي ـــؤدي إل ـــا ي ـــور مم ـــا الخ ـــاز به يمت

تفـــوق الــــ 90 % .
ـــوق  ـــي س ـــا ف ـــن انتعاش ـــور أم القيوي ـــي خ ـــد ف ـــاح الصي ـــرة افتت ـــهد فت تش

ـــن . ـــن المواطني ـــدة للصيادي ـــاح جي ـــق أرب ـــارة و تحقي ـــمك باإلم الس

خور أم القيوين يطلق 
موسم الصيد
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جامعة أم القيوين تكرم مؤثري التواصل اإلجتماعي بدولة اإلمارات

ــم  ــالل حات ــور ج ــتاذ الدكت ــة االس ــت رعاي تح
ــن ،  انتظــم مســاء  ــر جامعــة أم القيوي مدي
ــن  ــى المؤثري ــة  متلق ــر الجامع ــس بمق أم
علــى التواصــل اإلجتماعــي  تحــت عنــوان 
تجــارب   : االجتماعــي  التواصــل  مؤثــرو 
مؤثــري  مــن  عــدد  بحضــور  و  حيــاة،  و 
اإلمــارات  بدولــة  االجتماعــي  التواصــل 
العربيــة المتحــدة، مــن جانبــه رحــب أ.د. 
جــالل بضيــوف الملتقــى و أشــاد بالــدور 
ــرو التواصــل  ــه مؤث ــذي يؤدي المجتمعــي ال
اإلماراتــي،  المجتمــع  فــي  االجتماعــي  
علــى  الجامعــة  حــرص  ســيادته  وأكــد 
ــات لنقــل التجــارب  عقــد مثــل هــذه الملتقي
اإلعالميــة المجتمعيــة  المتميــزة لطــالب 

الجامعــة .
ــم  ــى  تجاربه ــوف  الملتق ــتعرض ضي ــه اس ــن جانب م
ــم  ــي واجهته ــات الت ــات والتحدي ــة و الصعوب االعالمي
نقــل  علــي  وحرصــوا  اإلعالميــة  مســيرتهم  فــي 

خبراتهــم وتجاربهــم 
لطــالب  الجامعــة  و 
علــى  تشــجيعهم 
العمــل و اإلســتمرار 
فــي المثابــرة و ريــادة 

ــال  . اإلعم
أن  بالذكــر،   الجديــر 
ــن  ــة أم القيوي جامع
علــى  كرمــت 

هامــش الملتقــى  المخــرج  واإلعالمــي د. جاســم  
ــة  ــة  صفي ــداوي، و اإلعالمي ــاس الن ــورة إين ــد، و الدكت عبي
الشــحي ، و االعالمــي محمــد الكعبــي، و األســتاذ 
ــرا لجهودهــم فــي  ــدرع الجامعــة،  تقدي ــح  ب ــن صويل ب

المجتمــع.  توعيــة 
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جامعة أم القيوين تهنئ طالبها الفائزين بالذهبيات 

ــة  ــر جامع ــم مدي ــالل حات ــور ج ــتاذ الدكت ــأ االس هن

أحمــد  القانــون   بكليــة  الطالبيــن  القيويــن  أم 

المنصــوري ويوســف ميــرزا العبــا منتخــب اإلمــارات 

الوطنــي للدراجــات، لحصولهمــا علــى الميداليــة 

الذهبيــة األولــى لإلمــارات بمســابقة ســكراتش فئــة 

ــات النســخة  ــة النقــاط ضمــن فعالي المضمــار وفئ

الخامســة مــن ألعــاب التضامــن اإلســالمي التــي 

اســتضافتها مدينــة قونيــة التركيــة فــي الفتــرة من 9 

إلــى 18 أغســطس 2022 بمشــاركة 6000 رياضــي 

مــن 56 دولــة يتنافســون فــي 24 رياضــة مــن خــالل 

483 مســابقة، وتشــارك اإلمــارات فيهــا بـــ53 رياضيــاً 

يتنافســون فــي 9 رياضــات فرديــة مختلفــة، وتقــام 

فعالياتهــا علــى 13 موقعــاً بحضــور 2000 متطــوع.

ــد  ــان المرش ــعد رمض ــور س ــار الدكت ــك اش ــى ذل وإل

ــة أم  ــى أن جامع ــن إل ــى الطالبي ــي عل األكاديم

ــن تشــجع الطــالب اإلنخــراط فــي المناشــط  القيوي

ــي  ــد األكاديم ــاد أن المرش ــة، وأف ــة والثقافي الرياضي

ــت  ــيق الوق ــي تنس ــالب ف ــاعدة الط ــوم بمس يق

بمــا ال يكــون خصمــاً علــى التحصيــل األكاديمــي.

ــة  ــدت 13 ميدالي ــارات حص ــر أن اإلم ــر بالذك والجدي

ــع مشــاركاتها بألعــاب التضامــن  ــة فــي جمي ملون

اإلســالمي منــذ النســخة األولــى مــن الــدورة عــام 

ــع  ــو 2017 بواق ــرة بباك ــخة األخي ــى النس 2005 وحت

4 ميداليــات فضيــة و 9 ميداليــات برونزيــة، ليســجل 

ــى  ــن عل ــن ذهبيتي ــات أول ميداليتي ــب الدراج منتخ

ــد حضورهــذا الحــدث العالمــي المهــم . صعي
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أ.د. جالل حاتم: جامعة أم القيوين تجسد معاني اإلنتماء للوطن وترسيخ مبدأ الشباب المبدع
يحتفــل العالــم فــي 

مــن  عشــر  الثانــي 

كل  مــن  أغســطس 

ــوم  ــبة الي ــام بمناس ع

للشــباب،  العالمــي 

هــذا  يُعــد  حيــث 

اليــوم مــن المناســبات 

المهمــة لفئــة الشــباب الذيــن يعــول عليهــم فــي 

ــو  ــعوب نح ــع الش ــارات وتطل ــي الحض ــم ورق ــاء األم بن

المســتقبل. حيــث تســتعد دول العالــم جميعهــا خــالل 

هــذه األيــام لالحتفــال بيــوم الشــباب الدولــي الــذي أقرتــه 

ــر  ــابع عش ــي الس ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي

مــن ديســمبر عــام 1999 كنــوع مــن أنــواع االحتفــاء بالدور 

ــة  ــذه الفئ ــه ه ــهم ب ــذي تس ــري ال ــي والجوه األساس

فــي جميــع المجتمعــات بــال اســتثناء، ويطــرح فيــه  أبــرز 

ــن  ــث ع ــباب والبح ــة بالش ــكالت المتعلق ــا والمش القضاي

أنســب الحلــول المثاليــة لهــا، مــن خــالل تنظيم األنشــطة 

اإلعالميــة المتنوعــة فضــالً عــن النــدوات والفعاليــات 

ــرض  ــا لغ ــي جميعه ــي تأت ــة الت ــات المتنوع والمناقش

تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة الفعليــة فــي عمليــة 

صنــع القــرارات الهامــة فــي المجتمــع لالرتقــاء بأوضاعــه 

ــار. ــدم واالزده ــن التق ــد م ــو مزي نح

ــتلهم   ــا نس ــا ومازلن ــن كنّ ــة أم القيوي ــي جامع ــن ف ونح

أهــداف وانجــازات حكومتنــا الرشــيدة فــي دولــة اإلمــارات 

الشــاب  تدعــم طموحــات  التــي  المتحــدة  العربيــة 

وتحفزهــم لمــا لهــم مــن دور هــام ال غنــى عنــه 

ــأنه  ــالء ش ــن وإع ــوال الوط ــوض بأح ــاء والنه ــي االرتق ف

التقــدم واالزدهــار والمســتقبل األفضــل، وذلــك  نحــو 

ــم  ــق أمانيه ــي تحقي ــاندتهم ف ــباب ومس ــجيع الش بش

وطموحاتهــم التــي تجســد معانــي اإلنتمــاء للوطــن ، 

ــباب  ــة الش ــاء بفئ ــى اإلحتف ــا عل ــت جامعتن ــث دأب حي

واحتضــان فعالياتهــم وابتكاراتهــم وإبداعاتهــم  التــي 

تجســد الــرؤى االبتكاريــة فــي بنــاء مســتقبلهم المشــرق 

الــذي ينتظرهــم تحــت رايــة دولتنــا الحبيبــة وقيــادة 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 

ــة. الدول

بمناسبة اليوم العالمي للشباب:
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حرز الله: جامعة أم القيوين تستمر يف تلقي طلبات القبول والتسجيل للعام 2023-2022

صــرح مديــر القبــول والتســجيل فــي جامعــة أم القيويــن  

أكملــت  القيويــن  أم  بــأن جامعــة  اللــه  عمــر حــرز 

ــي 2022- ــن ف ــة المقبولي ــتقبال الطلب ــتعداداتها إلس اس

ــد  ــي الجدي ــرم الجامع ــه أن الح ــرز الل ــاد ح 2023، وأف

الــذي يقــع عنــد المخــرج 93 بشــارع الشــيخ محمــد بــن 

ــة  ــة، وأن الجامع ــرات الرقمي ــدث المختب ــزود بأح ــد م زاي

ــق  ــي تتواف ــات الت ــر كل البرمجي ــت مبك ــن وق ــرت م وف

وإحتياجــات الطالــب الدراســية، إضافــة إلــى إكتمــال 

ــر  ــذي يوف ــدر ال ــي بالق ــر الرقم ــتديو التصوي ــز اس تجهي

ــي. ــق العمل ــب والتطبي ــرة للتدري ــة كبي ــب فرص للطال

ــق  ــر المراف ــى توف ــجيل إل ــول والتس ــر القب ــار مدي وأش

الترفيهيــة والرياضيــة والثقافيــة التــي توفــر بيئــة مناســبة 

للترويــح، وبيـّـن حــرز اللــه أن إدارة القبــول والتســجيل ظلــت 

ــن  ــر م ــي الكثي ــة تتلق ــة العام ــج الثانوي ــالن نتائ ــذ إع من

ــي  ــن موظف ــر م ــام الكبي ــد اإلهتم ــي تج ــات الت الطلب

ــب  ــك إلــى جان ــول، وذل االدارة وســهولة اتخــاذ قــرار القب

ــن  ــن م ــالب المحولي ــاقات الط ــة مس ــة ومعادل معالج

جامعــات أخــرى، وأضــاف حــرز اللــه إلــى أن الجامعــة 

ــبوع  ــي اإلس ــتقبل ف تس

ــطس  ــن أغس ــر م األخي

الحــرم  فــي  الطــالب 

الجامعــي الجديــد.

عمــر  األســتاذ  وقــال 

حــرز اللــه أن جامعــة 

أم القيويــن توفــر ثمانية 

برامــج أكاديميــة ضمــن 

الجامعــة  كليــات 

هــذه  وأن  المختلفــة، 

ــن  ــدة م ــج معتم البرام

اإلعتمــاد  مفوضيــة 

بــوزارة  األكاديمــي 

والتعليــم،  التربيــة 

ــرة للحصــول  إضافــة إلــى اإلنتهــاء مــن الخطــوات األخي

ــج  ــول البرام ــر القب ــّدد مدي ــة، وع ــادات دولي ــى إعتم عل

األكاديميــة علــى النحــو التالــي: برنامــج بكالوريــوس 

اآلداب فــي االتصــال الجماهيــري فــي ثالثــة تخصصــات 

الصحافــة(،  العامــة،  العالقــات  الجديــد،  )اإلعــالم 

وبكالوريــوس فــي إدارة األعمــال ويضــم ثالثــة تخصصــات 

المــوارد  وإدارة  والمصــارف،  التمويــل  )المحاســبة، 

القانــون. وبكالوريــوس  البشــرية(، 
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الخطيب: جامعة أم القيوين تقدم منحاً دراسية تصل إىل 50% 

أكــد محمــود الخطيــب المديــر المالــي لجامعــة 
ــدم  ــن تق ــة أم القيوي ــى أن جامع ــن عل أم القيوي
ــن  ــى %50 م ــن %20 إل ــراوح بي ــية تت ــا دراس منًح
إجمالــي التكاليــف الدراســية، مبينــاً بــأن الهــدف 
مــن هــذه المنــح هــو تشــجيع الطلبــة المتفوقيــن 
علــى مواصلــة التميــز األكاديمــي والوصــول 

ــز الوظيفــي. ــى التمي إل
ــات  ــا إتفاقي ــة لديه ــب أن الجامع ــاف الخطي وأض

مــع عــدد مــن الجهــات توفــر لموظفيهــا منحــاً 
ــة  ــن الطلب ــداداً م ــتقطاب أع ــدف اس ــة، به جزئي
االســتمتاع  فــي  ومســاعدتهم  المتفوقيــن 
بمســتوى تعليــم عالــي الجــودة فــي إطــار 
يتوافــق مــع أنظمــة وزارة التربيــة والتعليــم ولوائــح 

مفوضيــة اإلعتمــاد األكاديمــي.
ــي  ــن ف ــالب الراغبي ــي الط ــر المال ــد المدي وناش
اإللتحــاق بجامعــة أم القيويــن إلــى التواصــل 
مــع الجامعــة، مبينــاً أن الجامعــة توفــر كثيــر 
مــن طــرق التواصــل )البريــد اإللكترونــي، منصــات 

ــع  ــي، والموق ــل االجتماع ــي التواص ــة ف الجامع
االلكترونــي(، إضافــة إلــى أن الجامعــة ترحــب 
فــي  الراغبيــن  بــكل  الجامعــي  الحــرم  فــي 

االلتحــاق بالدراســة فــي الجامعــة.
قــد  القيويــن  أم  جامعــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
انتقلــت مؤخــراً إلــى مقرهــا الجديــد علــى شــارع 
ــد المخــرج 93 علــى  ــد عن ــن زاي الشــيخ محمــد ب
المرافــق  للطــالب كل  توفــر  مســاحات كبيــرة 
فــي  تدمجهــم  التــي  والالصفيــة  األكاديميــة 

البيئــة األكاديميــة المثاليــة.
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عميد كلية القانون: الكلية  تربط الجانب النظري بالجانب العميل

ــور  ــون الدكت ــة القان ــد كلي ــد عمي أك

حــرص  الشــعيبي  عبدالغنــي 

ــة  ــة تعليمي ــر بيئ ــى توفي ــة عل الكلي

للطــالب  ونموذجيــة  ســليمة 

االعــزاء مــن خــالل توفيــر قاعــة 

محاكمــة صوريــة وتزويدهــا بكافــة 

اجــل  مــن  الالزمــة  التجهيــزات 

الجانــب  ربــط 

ي  لنظــر ا

نــب  لجا با

لتطبيقــي  ا

لعملــي  ا

وتزويــد الطــالب بالمهــارات التطبيقيــة للقانــون باالضافــة 

ذات  الجهــات  مــع  شــراكة  اتفاقيــات  عقــد  الــى 

ــاة  ــب المحام ــات ومكات ــم والنياب ــل المحاك ــة مث الصل

المطلوبــة،  بالمهــارات  وتزويدهــم  الطــالب  لتدريــب 

ــتطالعات  ــالل االس ــن خ ــه م ــى ان ــعيبي إل ــار الش واش

واالســتبيانات التــي تمــت مشــاركتها مــع الشــركاء فــي 

ســوق العمــل أكــدت ان خريجــي كليــة القانــون جامعــة أم القيويــن اثبتــوا 

القانونــي. العمــل  ســوق  فــي  نجاحــات  تحقيــق  قدرتهــم 
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عميد االتصـال الجمـاهريي:

 نبدأ العام الجديد باستحداث مختربات الوسائط املتعددة والصحافة الرقمية
أكــد الدكتــور هيثــم الســامرايئ عميــد 

كليــة االتصــال الجامهــري جامعــة أم 

القيويــن أن الكليــة أكملــت اســتعداداتها 

األول  الفصــل  يف  الطــالب  الســتقبال 

2022-2023 وأن الكليــة قــد شــكلت فريقــا 

مــن األســاتذة لتقديــم االرشــاد للطــالب 

وتوجيههــم يف اإلختيــار بــن تخصصــات 

الجديــد-  )اإلعــالم  املختلفــة  الكليــة 

العالقــات العامــة- الصحافــة( فضــال عــن 

تنظيــم مقابــالت القبــول .

ــة اعتمــدت يف تخصصاتهــا  ــة االتصــال الجامهــري أن الكلي ــد كلي وأوضــح عمي

الثالثــة عــى التطبيــق العمــي مبــا يؤهــل خريجــي الكليــة إىل ولــوج ســوق 

العمــل وميكنهــم مــن إحــداث التغيــرات املنشــودة.

ــي  ــام الجامع ــدأ الع ــري تب ــال الجامه ــة االتص ــامرايئ إىل أن كلي ــار الس وأش

الجديــد بتحديــث مختــرات الوســائط املتعــددة والصحافــة الرقميــة إضافــة إىل 

اســتديو التصويــر الرقمــي، مبــا يضمــن للطلبــة ســاعات تطبيقيــة كافيــة لتحقيــق 

مخرجــات التعلــم.

ــتقبل  ــة تس ــد أن الكلي ــدد وأك ــة الج ــري بالطلب ــال الجامه ــد االتص ــب عمي ورح

ــوم. ــدار الي ــى م ــاراتهم ع ــم واستفس طلباته
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أ.د. مجدي البناين: 
كلية إدارة األعامل ىف جامعة أم القيوين متهد الطريق للخريجني للحصول عىل عضوية 

هيئة املحاسبني القانونينب باململكة املتحدة والحصول عىل املاجستري من جامعة لندن

نــّوه أ.د. مجــدي البنــاين عميــد كليــة 

الكليــة  جاهزيــة  إىل  األعــامل  إدارة 

إلســتقبال الطلبــة الجــدد، وأن برامــج 

ــه  ــامد هيئ ــى إعت ــت ع ــة حصل الكلي

باململكــة  القانونيــن  املحاســبن 

املتحــدة.

وأفــاد عميــد كليــة إدارة األعــامل أن 

ــبة،  ــج )املحاس ــة برام ــر ثالث ــة توف الكلي

التمويــل واملصــارف، وإدارة املــوارد 

احتياجــات  مــع  تتــواءم  البرشيــة( 

ســوق العمــل.

تصميمهــا  تــم  املناهــج  أن  مؤكــدا 

بحيــث تؤهــل الخريــج للحصــول عــى 

ــة املحاســبن القانونيــن  ــة هيئ عضوي

باململكــة املتحــدة والحصــول عــى 

ــدن. ــة لن ــن جامع ــتر م املاجس

النســبة  أن  إىل  البنــاين  واشــار 

ــم  ــاقات ت ــردات املس ــن مف ــر م األك

تخصيصهــا للتطبيــق العمــي، يف 

البرشيــة  املــوارد  وإدارة  املحاســبة 

واملصــارف. والتمويــل 
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جامعة أم القيوين مركزا إلختبار اإلمسات

أعلنــت إدارة االختبــارات الوطنيــة واختبــار اإلمــارات 

أم  جامعــة  تســمية  »إمســات«،  القيــايس 

القيويــن مركــزاً معتمــداً لالختبــارات، متاشــياً مــع 

ــات  ــر الخدم ــم لتطوي ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي رؤي

ــات املســتهدفة. ــة، ودعــم الفئ املقدمــة للطلب

ويعتــر اختبــار اإلمــارات القيــايس مجموعــة 

ــى  ــة ع ــة مبني ــة معياري ــارات إلكرتوني ــن اختب م

ــة  ــم أداء الطلب ــاس وتقيي ــة، لقي ــر الوطني املعاي

الدولــة، وتطبــق عــى مجموعــة مــن  يف 

ــى  ــم ع ــامن حصوله ــية، لض ــل الدراس املراح

املعــارف والعلــوم واملهــارات الالزمة للمشــاركة 

ــريف. ــادي املع ــع االقتص ــة يف املجتم الفعال

ويتــم التقديــم لالختبــار إلكرتونيــاً مــن خــالل 

النظــام، وذلــك عنــد فتــح بــاب التســجيل يف 

األجنــدة  عــى  بنــاء  املختلفــة،  الجلســات 

املعتمــدة، بجانــب خدمــة إعــادة التســجيل يف 

ــاً  ــرور 60 يوم ــد م ــايس بع ــارات القي ــار اإلم اختب

ــابق. ــار الس ــم االختب ــخ تقدي ــن تاري م

ــدة يف  ــز جدي ــة مراك ــوزارة إضاف ــتهدف ال وتس

شــبه  جامعــات 

ومــدارس  حكوميــة 

لزيــادة  حكوميــة 

االســتيعابية  الطاقــة 

االختبــاري  لليــوم 

ــر  ــمل أك ــد، ليش الواح

ــح،  ــف مرش ــن 25 أل م

عــدد  أكــر  لتغطيــة 

ممكــن مــن الفئــات 

املســتهدفة لتقديــم 

الالزمــة،  االختبــارات 

مراعــاة  تتــم  بحيــث 

الجغــرايف  التنــوع 

الطلبــة. عــى  للتيســر 


