
األعلى  المجلس  عضو  الُمعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
الثالث  الدولي  العلمي  مؤتمرها  القيوين  أم  جامعة  تعقد  القيوين  أم  حاكم 
التعليم  مؤسسات  االبتكار  إلى  التأصيل  من  الرقمية  (التكنولوجيا  بعنوان 

العالي ومستقبل سوق العمل العربي).
وكم هو رائع أن ينطلق هذا المؤتمر من إمارة أم القيوين، مركز اإلبداع واالبتكار، 
من  مستلهم  أنه  شك  ال  اإلبداع  وهذا  اإلنساني،  والتواصل  العلمي،  واإلشعاع 
القيوين،  أم  حاكم  المعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  رؤية 
فأصبحت األساس والركن الثابت والعمود الفقري لهذه الجامعة والمنهج المتبع 

للتميز والنجاح.
هنا  المعاصرة  والتحديات  التنمية  آفاق  بين  الثالث  العلمي  المؤتمر  ينعقد  وإذ 
الذي  الباهر  النجاح  بعد  انعقاده  أهمية  وتأتي  القيوين  أم  جامعة  أرض  على 
 ،2021 عام  والثاني   2018 عام  األول  المؤتمرين  تنظيم  في  الجامعة  حققته 
المعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  إطالق  مع  تزامنا  وكذلك 
األزرق  لالقتصاد  القيوين  أم  استراتيجية  هللا-   -حفظه  القيوين  أم  حاكم 
المستدام 2031 في القمة العالمية للحكومات في مارس 2022، والتي تنسجم 
المستدامة واالستخدام  التنمية  إلى تحقيق  الرامية  مع توجهات دولة اإلمارات 
والسياسات  الخطط  لكافة  األساس  الهدف  هو  المواطن  وان  للموارد  األمثل 

ورقة   80 من  أكثر  يحوي  المؤتمر  إن 
بحثية علمية ويمتد ليومين بمشاركة 
جامعات  من  دولة   14 من  باحثين 
اإلمارات  من  مرموقة  عالمية 
واألردن  ومصر  والعراق  والسعودية 
والبحرين والكويت وفلسطين وعمان 
العلمية  القامات  إلى  باإلضافة  ولبنان 
انطالق  وان  القيوين  إم  جامعة  في 
هو  االفتتاح  وهذا  المؤتمر  فعاليات 
التحضير  من  شهور  عمل  نتيجة 
الحلة  بهذه  المؤتمر  ليخرج  البهية.والتنسيق 

الشكُر كلÁ َالشÁْكر لسيدي سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  المعال  سعود  بن  راشد 
للمؤتمر  األول  الداعم  األمناء 
اللجاِن  من  تنظيمه  على  وللقائميَن 
ة والعلمية، والشكُر َمْوُصول  Åْحِضيِري Åَالت
وإثراء  لُمشاركِتِهم،  الباحثيَن  للسادِة 
ندعو  التي  القيمة  ِبُبحوثهُم  الُمؤتمر 
التطبيِق  إلى  طريقها  تأخُذ  أن 
حبيسَة  تبقى  وال  منها،  واالستفادِة 
ْرِحيب  Åَوالت َالشÁْكر  والُكُتب.  ت  Åَاْلَمَجال
ِبالضÁُيوِف الكراِم لُحضورهم وقائَع هذا 
المؤتمر مع األمنياِت الصادقِة لنجاِحه.

المؤتمر  يخرَج  أن  تمنياتنا  وختامًا 
االنعكاس  لها  تكون  وتوصياٍت  ِبَنَتاِئج 
القيوين  أم  إمارة  َتطوِر  اإليجابي على 
العربية  اإلمارات  دولة  ومجتمع 
خدمًة  البشرية  والتنمية  المتحدة 

للصالح العام.

وأهلها  اإلمارات  هللا  حفظ 
الطيبين األصالء... 

قبل  من  التكنولوجيا  اعتماد  يرتبط  الحالي،  الوقت  وفي 
واإلدراكي،  الفكري  النموذج  بتحول  التعليمية  المؤسسات 
أنها  التكنولوجيا على  يتم تصوير  السائد، حيث  النمط  وتحدي 
بيئة متكاملة ومترابطة تتيح التعلم الرقمي. وبهذه الطريقة، 
على  التركيز  من  أكثر  الطلبة  على  االهتمام  تركيز  يتم 
خبرات  على  والبناء  االستثمار  عن  فضًال  نفسها،  التكنولوجيا 

التعلم التي تتيحها هذه التكنولوجيا الناشئة.

وفي هذا السياق، تعد الرقمنة ضرورة حتمية في مؤسسات 
الطلبة  من  المزيد  جذب  يمكنها  حيث  العالي،  التعليم 
والمواد  الدراسية  الدورات  تجربة  وتحسين  المؤهلين، 
عام.  بشكل  والمهني  الميداني  التدريب  وعملية  التعليمية 
عقبات  عن  الكشف  أجل  من  والمتابعة  بالمراقبة  تسمح  كما 
ومعوقات التدريب وتقليل مخاطر التسرب من مقاعد الدراسة. 
ومع ذلك، فإن التردد في فهم واستغالل الفرص للتحرك نحو 
يتم  أن  الضرورة  ومن  كما  قائمًا.  يزال  ال  الرقمية  البيئة  هذه 
التزامها  لتوحيد  التواصل،  لمسلمات  وفًقا  الرقمي  التحول 
بتلبية توقعات مختلف مؤسسات سوق العمل ذات االهتمام 

باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرها.

ولوج  في  جدارة  بكل  مسيرته  الرقمي  التحول  يواصل 
وأضحت   ، سريع  وبشكل  والمهارات  التربية  مجاالت 
والمعرفة  التربية  أسس  لتوصيل  ُتستخدم  التكنولوجيا 
والمهارات بطرق وأساليب جديدة ومبتكرة، مثلما اقترن هذا 
العمل  أسلوب  في  مستقبلية  بمتغيرات  الرقمي  التحول 

وأنماطه المستحدثة.

التي  الهامة  الركيزة  هي  العالي  التعليم  مؤسسات  وألن 
شهدت  فقد  األساسية،  التربية  مؤسسات  مجهودات  ُتتّوج 
التغيرات  من  مجموعة  األخيرة،  العقود  في  الجامعات 
التكنولوجية  االتجاهات  تزايد  بفعل  أتت  التي  المهمة، 
األمر  مفرط،  بشكل  الرقمنة،  نحو  واالجتماعية  واالقتصادية 
الذي ألقى بها في خضم ثورة رقمية قادرة على مواكبة كل 
الحلقة  ليكون  االصطناعي  للذكاء  اآلفاق  وفتحت  جديد 
المحورية للتحول النوعي في الصناعة واالبتكار. ومثل جميع 
الهيكلية  إعادة ضبط  الرقمي على  التحول  الثورات، ينطوي 
سلسلة  من  ابتداًء  والقطاعات،  المنظومات  جميع  في 

المدخالت والعمليات وصوًال إلى المخرجات. 

نشرة خاصة بالمؤتمر العلمي  الدولي الثالث
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العدد األول

التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إلى االبتكار : مؤسسات 
التعليم العالي ومستقبل سوق العمل العربي

جامعــة أم القيــويــن تعقد مــؤتمرهـــا العلمـي الــدولي الثــالـــث

العلمي  المـؤتمــر  رئيــس  كلمـة 
الدولي الثالث – جامعة أم القيوين
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أ.د جـــالل حـــاتـــم 
رئيس المؤتمر و مدير جامعـة أم القيوين

األعلى  المجلس  عضو  الُمعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
الثالث  الدولي  العلمي  مؤتمرها  القيوين  أم  جامعة  تعقد  القيوين  أم  حاكم 
التعليم  مؤسسات  االبتكار  إلى  التأصيل  من  الرقمية  (التكنولوجيا  بعنوان 

العالي ومستقبل سوق العمل العربي).
وكم هو رائع أن ينطلق هذا المؤتمر من إمارة أم القيوين، مركز اإلبداع واالبتكار، 
من  مستلهم  أنه  شك  ال  اإلبداع  وهذا  اإلنساني،  والتواصل  العلمي،  واإلشعاع 
القيوين،  أم  حاكم  المعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  رؤية 
فأصبحت األساس والركن الثابت والعمود الفقري لهذه الجامعة والمنهج المتبع 

للتميز والنجاح.
هنا  المعاصرة  والتحديات  التنمية  آفاق  بين  الثالث  العلمي  المؤتمر  ينعقد  وإذ 
الذي  الباهر  النجاح  بعد  انعقاده  أهمية  وتأتي  القيوين  أم  جامعة  أرض  على 
 ،2021 عام  والثاني   2018 عام  األول  المؤتمرين  تنظيم  في  الجامعة  حققته 
المعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  إطالق  مع  تزامنا  وكذلك 
األزرق  لالقتصاد  القيوين  أم  استراتيجية  هللا-   -حفظه  القيوين  أم  حاكم 
المستدام 2031 في القمة العالمية للحكومات في مارس 2022، والتي تنسجم 
المستدامة واالستخدام  التنمية  إلى تحقيق  الرامية  مع توجهات دولة اإلمارات 
والسياسات  الخطط  لكافة  األساس  الهدف  هو  المواطن  وان  للموارد  األمثل 

مع  بالتزامن  المؤتمر  انعقاد  ويأتي 
جامعة  حققتها  التي  الكبيرة  النجاحات 
تصنيف  على  حصولها  بعد  القيوين  أم 
أعلى ضمن تصنيف الجامعات في دولة 
 2022 لعام  المتحدة  العربية  اإلمارات 
والتعليم،  التربية  وزارة  تقييم  بحسب 
إضافة إلى سعي كلياتها للحصول على 
مؤسسات  من  الدولية  االعتمادات 

دولية مرموقة.
الجامعة  استشرفت  المؤتمر  هذا  وفي 
بمواصلة  المستقبلي  الواقع  فيه 
الذي يشهده  الرقمي  والتحول  التقدم 
العربية  اإلمارات  ودولة  عامة،  العالم 
ولوج  في  جدارة  بكل  مسيرته  خاصة، 
وبشكل  والتعليم  التربية  مجاالت 
ُتستخدم  التكنولوجيا  وأضحت  سريع، 
والمعرفة  التربية  أسس  لتوصيل 
جديدة  وأساليب  بطرق  والمهارات 
التحول  هذا  اقترن  مثلما  ومبتكرة، 
في  مستقبلية  بمتغيرات  الرقمي 
المستحدثة  وأنماطه  العمل  أسلوب 
ضمن  المؤتمر  عقد  مبادرة  جاءت  حيث 
للبحث  االستراتيجية  الجامعة  خطة 

العلمي.

األربعة  المؤتمر  محاور  جاءت  وقد 
الرقمنة  عصر  في  الصحافة  لغة  لتعالج 
المتعددة  الوسائط  وتكنولوجيا 
وتطبيقاتها في اإلعالم وكذلك الذكاء 
االصطناعي وإنتاج المحتوى اإلعالمي 
التقليدي  اإلعالم  ومستقبل  واالبتكار 
والتحول  العامة  العالقات  وأيضا 
الرقمي في اإلدارة الحديثة إضافة إلى 

لمناقشة  خصص  فقد  الثاني  المحور  أما 
البشرية  الموارد  بين  المعرفة  إدارة 
البشرية  والتنمية  المعلومات  وتكنولوجيا 
عصر  في  والوظيفي  المؤسسي  والتميز 
الرقمية  التكنولوجيا  وكذلك  الرقمنة 
رؤية  بناء  في  االستراتيجي  والتخطيط 
المالية  العلوم  ورقمنه  المؤسسات 
والمصرفية وأثرها على سوق العمل وأيضا 
البيانات  وتحليالت  االصطناعي  الذكاء 
إدارة  مجاالت  في   (Big data) الضخمة 

األعمال في محور إدارة األعمال.

غطى  فقد  الثالث  المحور  وأما 
التشريعات  ضوء  في  الرقمية  التكنولوجيا 
وتوظيف  القانونية  والمسؤولية  اإلماراتية 
الجرائم  مكافحة  في  الرقمية  التكنولوجيا 
االصطناعي  الذكاء  وجرائم  اإللكترونية 
واإلرهاب وكذلك دور التكنولوجيا الرقمية 
والتجارة  الذكية  المعامالت  في 
التكنولوجيا  انعكاسات  وأيضا  اإللكترونية 
وأثر  العام  القانون  مجاالت  على  الرقمية 
إجراءات  على  الرقمية  التكنولوجيا 

التقاضي في محور القانون.

أتى  فقد  واألخير  الرابع  المحور  أما 
في  الرقمية  والتكنولوجيا  االبتكار  ليعالج 
وتأثير  المعاصر  واآلداب  الفنون  تطوير 
العالقات  على  الرقمية  التكنولوجيا 
الشباب  لدى  العمل  وثقافة  االجتماعية 
التعليم  مؤسسات  دور  وكذلك  العربي 
التكنولوجيا  ثقافة  تأصيل  في  العالي 
اآلداب  محور  في  واالبتكار  الرقمية 

والعلوم.

ورقة   80 من  أكثر  يحوي  المؤتمر  إن 
بحثية علمية ويمتد ليومين بمشاركة 
جامعات  من  دولة   14 من  باحثين 
اإلمارات  من  مرموقة  عالمية 
واألردن  ومصر  والعراق  والسعودية 
والبحرين والكويت وفلسطين وعمان 
العلمية  القامات  إلى  باإلضافة  ولبنان 
انطالق  وان  القيوين  إم  جامعة  في 
هو  االفتتاح  وهذا  المؤتمر  فعاليات 
التحضير  من  شهور  عمل  نتيجة 
الحلة  بهذه  المؤتمر  ليخرج  البهية.والتنسيق 

الشكُر كلÁ َالشÁْكر لسيدي سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  المعال  سعود  بن  راشد 
للمؤتمر  األول  الداعم  األمناء 
اللجاِن  من  تنظيمه  على  وللقائميَن 
ة والعلمية، والشكُر َمْوُصول  Åْحِضيِري Åَالت
وإثراء  لُمشاركِتِهم،  الباحثيَن  للسادِة 
ندعو  التي  القيمة  ِبُبحوثهُم  الُمؤتمر 
التطبيِق  إلى  طريقها  تأخُذ  أن 
حبيسَة  تبقى  وال  منها،  واالستفادِة 
ْرِحيب  Åَوالت َالشÁْكر  والُكُتب.  ت  Åَاْلَمَجال
ِبالضÁُيوِف الكراِم لُحضورهم وقائَع هذا 
المؤتمر مع األمنياِت الصادقِة لنجاِحه.

المؤتمر  يخرَج  أن  تمنياتنا  وختامًا 
االنعكاس  لها  تكون  وتوصياٍت  ِبَنَتاِئج 
القيوين  أم  إمارة  َتطوِر  اإليجابي على 
العربية  اإلمارات  دولة  ومجتمع 
خدمًة  البشرية  والتنمية  المتحدة 

للصالح العام.

وأهلها  اإلمارات  هللا  حفظ 
الطيبين األصالء... 

المحور الرابع: اآلداب والعلوم
أوراق   10 حوالي  ومناقشة  عرض  سيتم 
على  تركز  حيث  المحور  هذا  في  بحثية 
معالجة االبتكار والتكنولوجيا الرقمية في 
تأثير  و  المعاصرة  واآلداب  الفنون  تطوير 
العالقات  على  الرقمية  التكنولوجيا 
الشباب  لدى  العمل  وثقافة  االجتماعية 
التعليم  مؤسسات  دور  وكذلك   العربي 
التكنولوجيا   ثقافة  تأصيل  في  العالي 

الرقمية واالبتكار

االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  ونتقدم 
لسمو الشيخ راشد بن سعود المعال – ولي 
أمناء  مجلس  "رئيس  القيوين  أم  عهد 
المستمر  دعمه  على  القيوين"  أم  جامعة 
على  انعكس  مما  الحثيثة  ومتابعته 
أم  لجامعة  المستمر  والتطور  التحسين 
القيوين كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير 
وأعضاء  الجامعة  وإدارة  األمناء  لمجلس 
وجميع  واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين 
عمل  فريق  شكل  فالجميع  المؤتمر  لجان 
المؤتمر  هذا  إلنجاح  ومتناغم  متكامل 
العلمي الدولي الثالث لجامعة أم القيوين. 
والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  وختامًا  
بأبحاثهم  المشاركين  الباحثين  للسادة 
هذا  لنجاح  األساس  هي  تعتبر  والتي 
ترسم  بتوصياٍت  يخرَج  حتى  المؤتمر 
استشراف المستقبل وتمثل النواة للتقدم 
ينعكس  وبما  المؤتمر  لمحاور  المستقبلي 
عام  بشكٍل  والمنطقة  العالم  على  تنمويًا 
العربية  اإلمارات  دولة  على  خاص  وبشكل 

المتحدة وإمارة أم القيوين.
نسأل هللا التوفيق والسداد والنجاح.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نشـــرة خاصة بالمؤتمر الدولي الثالث

العلمي  المـؤتمــر  رئيــس  كلمـة 
الدولي الثالث – جامعة أم القيوين

بحضور 82 أكاديمي من 18 جنسية 
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ونحن في جامعة أم القيوين وتحديدًا في هذا الوقت من العام الماضي، كنا  
الثاني،   الدولي  المؤتمر  بتنظيم  متمثلة  أخرى  نجاح  مسيرة  مع  موعد  على 
الذي جرى في ظروف عالمية غير اعتيادية متمثلة بفايروس كوفيد 19 ، ومع 
ذلك آلت إدارة الجامعة إال  أن تنظم المؤتمر عن بعد وحققت نجاحًا مبهرًا ، ومن 
الدولي  المؤتمر  ديباجة  لوضع  العلمي  والتخطيط  الجاد   بالعمل  بدأنا  بعده 
تشكلت  وبالفعل  حضوريًا،  المؤتمر  يكون  أن  البداية  منذ  قرارنا  وكان  الثالث، 
اللجان وبدأت عملها كخلية نحل من خالل التركيز على األهداف التي سيقوم 
الرئيسة  المحاور  ووضع  أجلها  من  ينعقد  التي  واألسباب  المؤتمر  عليها 
مكان  وتحديد  الرئيس  للعنوان  المناسبة  والمعايير  األسس  وفق  والفرعية 
انعقاده، حيث كان لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
األعلى حاكم أم القيوين الدور المشهود في تشييد وإقامة الصرح األكاديمي 
الحديثة  والتقنيات  المستلزمات  بكافة  وتجهيزه  القيوين  أم  لجامعة  الكبير 
ليكون بوابة للعلم ونقطة االنطالق في استكمال مسيرتنا الرائدة، من خالل 
استضافة المؤتمرات العالمية وفتح برامج جديدة توائم سوق العمل وترفده 

بالطاقات الشبابية الماهرة.

وها نحن اليوم نستضيف كوكبة من العلماء األجالء والباحثين المتميزين من 
والجود  الكرم  إمارة  في  خارجها  ومن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل 
العرب  صفات  من  صفة  تحمل  ومازالت  كانت  التي  القيوين،  أم  إمارة 
وسجاياهم األصيلة  التي عرفوا بها عبر التاريخ، فقد كان العرب قديمًا يوقدون 
إليه  ويحسنون  فيستقبلونه   ، السبيل  عابر  إليها  ليهتدي  الليل  في  النيران 
فقد  نفسه،  التاريخ  يعيد  واليوم  مبتغاه،  نحو  ويرشدونه  وفادته  ويكرمون 
من  يهتدي  الذي  العلم  قبس  من  مشعًال  المتحدة  العربية  اإلمارات  أضحت 
خالله العلماء والباحثين نحو ذرى المجد والتقدم في كافة العلوم والميادين، 

وقديمًا قال ابن عسكر الموصلي:

إن السحائب ال تجدي بوارقها  نفعًا إذا هي لم تمطر على األثر

والعلم  باألمل  المحملة  السحائب  أكثر  فما 
التسامح  وقيم  والنجاح  والتفاؤل  والعمل 
بن  زايد  الشيخ  بلد  في  السلمي  والتعايش 
بلد   ، ثراه)  هللا  طيب   ) نهيان  آل  سلطان 
وحفظ  اإلمارات  هللا  حفظ  واإلرادة،  المقدرة 
وأدام  العظيم  وشعبها  الرشيدة  قيادتها 
كافة  في  والنجاح  والسؤدد  المجد  عليها 
إمارة  رحاب  في  بكم  ومرحبًا  الحياة،  مجاالت 
أم القيوين وجامعتها الرائدة،  وكلنا ثقة بأن 
الصفوة  هذه  بوجود  سيكون  المؤتمر  هذا 
من العلماء واألساتذة األفاضل محطة نوعية 
وخدمة  العالي  التعليم  بمؤسسات  لإلرتقاء 
سوق العمل العربي من أجل بناء أجيال عربية 
جديدة قادرة على العطاء المتجدد ومواكبة 
التكنولوجيا الرقمية وخدمة البشرية جمعاء.

باسمي وباسم مدير جامعة أم 
األكاديمي  وكادرها  القيوين 
واإلداري نرحب بكم مرة ثانية 
اإلقامة  طيب  لكم  متمنين 
بين أهلكم وإخوانكم في بلد 
الخير  إمارات  المشرق  األمل 

والنماء، ومن هللا التوفيق.

ورقة   80 من  أكثر  يحوي  المؤتمر  إن 
بحثية علمية ويمتد ليومين بمشاركة 
جامعات  من  دولة   14 من  باحثين 
اإلمارات  من  مرموقة  عالمية 
واألردن  ومصر  والعراق  والسعودية 
والبحرين والكويت وفلسطين وعمان 
العلمية  القامات  إلى  باإلضافة  ولبنان 
انطالق  وان  القيوين  إم  جامعة  في 
هو  االفتتاح  وهذا  المؤتمر  فعاليات 
التحضير  من  شهور  عمل  نتيجة 
الحلة  بهذه  المؤتمر  ليخرج  البهية.والتنسيق 

الشكُر كلÁ َالشÁْكر لسيدي سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  المعال  سعود  بن  راشد 
للمؤتمر  األول  الداعم  األمناء 
اللجاِن  من  تنظيمه  على  وللقائميَن 
ة والعلمية، والشكُر َمْوُصول  Åْحِضيِري Åَالت
وإثراء  لُمشاركِتِهم،  الباحثيَن  للسادِة 
ندعو  التي  القيمة  ِبُبحوثهُم  الُمؤتمر 
التطبيِق  إلى  طريقها  تأخُذ  أن 
حبيسَة  تبقى  وال  منها،  واالستفادِة 
ْرِحيب  Åَوالت َالشÁْكر  والُكُتب.  ت  Åَاْلَمَجال
ِبالضÁُيوِف الكراِم لُحضورهم وقائَع هذا 
المؤتمر مع األمنياِت الصادقِة لنجاِحه.

المؤتمر  يخرَج  أن  تمنياتنا  وختامًا 
االنعكاس  لها  تكون  وتوصياٍت  ِبَنَتاِئج 
القيوين  أم  إمارة  َتطوِر  اإليجابي على 
العربية  اإلمارات  دولة  ومجتمع 
خدمًة  البشرية  والتنمية  المتحدة 

للصالح العام.

وأهلها  اإلمارات  هللا  حفظ 
الطيبين األصالء... 

بسم هللا وعلى بركة هللا، تنطلق أعمال المؤتمر الدولي الثالث: التكنولوجيا الرقمية من 
التأصيل إلى االبتكار- مؤسسات التعليم العالي ومستقبل سوق العمل العربي بمشاركة 
خططها  في  وضعت  التي  القيوين،  أم  جامعة  رحاب  في  واسعة  ودولية  عربية 
االستراتيجية مهام وأهداف تقوم على االبتكار والتفاعل وتنمية المهارات واالنفتاح على 
اآلخرين من أجل تنمية دور مؤسسات التعليم العالي العربية والخروج من األطر التقليدية 
إلى  بحاجة  جديدة  مرتكزات  أمام  يجعلنا  الذي  األمر  طويلة،  لفترات  سائدة  كانت  التي 
ابتكار  أجل  من  العمل  سوق  مع  بالتوافق  أو  مؤسساتنا  مستوى  على  سواء  المعالجة 
وظائف جديدة تتوافق مع روحية العصر الحديث الذي فرض نفسه وبقوة في ظل الثورة 
يتبعها بشكل يومي من متغيرات  الرقمية وما  الثورة  إلى  التي تستند  الرابعة  الصناعية 
والتميز  النجاح  فرص  تحقيق  نحو  يتسابق  عالم  في  نوعها  من  فريدة  وتقنية  اتصالية 

والتفّرد المقترن بصناعة جيل جديد قادر على العطاء واالبتكار.
حيث  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  حتمية  ضرورة  الرقمنة  تعد  السياق،  هذا  وفي 
والمواد  الدراسية  الدورات  تجربة  وتحسين  المؤهلين،  الطلبة  من  المزيد  جذب  يمكنها 
بالمراقبة  تسمح  كما  عام.  بشكل  والمهني  الميداني  التدريب  وعملية  التعليمية 
من  التسرب  مخاطر  وتقليل  التدريب  ومعوقات  عقبات  عن  الكشف  أجل  من  والمتابعة 
مقاعد الدراسة. ومع ذلك، فإن التردد في فهم واستغالل الفرص للتحرك نحو هذه البيئة 
الرقمية ال يزال قائمًا. كما ومن الضرورة أن يتم التحول الرقمي وفًقا لمسلمات التواصل، 
باألبعاد  االهتمام  ذات  العمل  سوق  مؤسسات  مختلف  توقعات  بتلبية  التزاماتها  لتوحيد 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرها.

التحضرية  اللجنة  رئيــس  كلمـة 
للمـؤتمــر العلمي الدولي الثالث 

المتحــدثــــون الـرئيسيــون

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

أ.د. محمد أحمد فياض

حاصل على درجة الدكتوراة في العالقات العامة الرقمية.
استاذ مساعد قسم اإلعال واالتصال الجماهيري-  كلية الخوارزمي الدولية – أبوظبي.

رئيس المنتدى العالمي لصحافة الذكاء االصطناعي
عمل كبير المستشارين اإلعالميين بمكتب رئيس الوزراء اإلماراتي.

عمل محررا بمكتب وكالة أنباء رويترز  بدبي، اإلمارات العربية المتحدة.:
عمل محررا بمجموعة فاينانشال تايمز، لندن، المملكة المتحدة.

عمل محررا ومدربا، الخدمة العالمية لهيئة اإلذاعة البريطانية، لندن، المملكة المتحدة
نشر العديد من األبحاث واألوراق العلمية. 

نشـــرة خاصة بالمؤتمر الدولي الثالث
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رئيس المؤتمر و مدير جامعـة أم القيوين

د. هانــي بـكــر 
رئيس اللجـنــة العلميـة 

وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين  سيد  على  والسالم  والصالة  نستعين  وبه 
أجمعين وبعد…

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد الُمعال عضو المجلس األعلى حاكم أم 
القيوين تعقد جامعة أم القيوين مؤتمرها العلمي الدولي الثالث بعنوان:

العالي  التعليم  "مؤسسات  االبتكار  إلى  التأصيل  من  الرقمية  التكنولوجيا 
ومستقبل سوق العمل العربي"

العنوان  هذا  حامًال  القيوين  أم  لجامعة  الثالث  الدولي  العلمي  المؤتمر  انعقاد  يأتي 
ما  ظل  في  الرقمية  التكنولوجيا  بأهمية  القيوين  أم  جامعة  واهتمام  تواكب  ليعكس 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  وخاصًة  المجال  هذا  في  متنامية  قفزات  من  العالم  يشهدة 
أم  جامعة  دور  ويأتي  المجال.  هذا  في  وتميزًا  اهتمامًا  العالم  دول  أوائل  من  المتحدة 
المجلس  عضو  الُمعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  لرؤية  كانعكاٍس  القيوين 

األعلى حاكم أم القيوين عن أهمية العلم والتعلم في بناء اإلنسان.

الدولي  العلمي  المؤتمر  انعقاد  ويأتي 
ربط  ليعكس  القيوين  أم  لجامعة  الثالث 
بالجامعة  المطروحة  المختلفة  التخصصات 
والرؤية  الرقمية  التكنولوجيا  مع 
التحسين  على  ينعكس  بما  المستقبلية 
يخدم  بما  التعليمية  للبرامج  المستمر 
خريجون  تخريج  خالل  من  العمل  سوق 
تتناسب  عالية  مهارات  وذو  متميزون 

ومتطلبات سوق العمل. 

يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 90 باحث 
وباحثة وسيتم خالل انعقاد المؤتمر عرض 
ومناقشة أكثر من 60 ورقة بحثية لباحثين 
من أكثر من 12 دولة عربية وأسيوية ومن 
أربع  على  وموزعة  مرموقة  دولية  جامعات 

محاور رئيسية على النحو التالي:

المحور األول: محور االتصال واإلعالم
ورقة   20 من  أكثر  ومناقشة  عرض  سيتم 
ستناقش  حيث  المحور  هذا  في  بحثية 
الصناعة  تواجه  التي  والفرص  التحديات 
تأتي  كما  الرقمنه  عصر  في  اإلعالمية 
عصر  في  الصحافة  لغة  لمعالجة  كذلك  
المتعددة  الوسائط  وتكنولوجيا  الرقمنة 
الذكاء  وكذلك  اإلعالم  في  وتطبيقاتها 
و  اإلعالمي  المحتوى  وإنتاج  االصطناعي 
االبتكار ومستقبل اإلعالم التقليدي وايضا 
في  الرقمي  والتحول  العامة  العالقات 
تكنولوجيا  إلى  إضافًة  الحديثة  اإلدارة 

االتصال وإدارة األزمات.

المحور الثاني:  القانون
ورقة   25 حوالي  ومناقشة  عرض  سيتم 
هذا  يركز  حيث  المحور  هذا  في  بحثية 
مناقشة  على  رئيس  بشكٍل  المحور 
ضوء  في  الرقمية  التكنولوجيا 
والمسؤولية  اإلماراتية  التشريعات 
الرقمية  التكنولوجيا  وتوظيف  القانونية 
في مكافحة الجرائم اإللكترونية وجرائم 
الذكاء االصطناعي واإلرهاب وكذلك دور 
المعامالت  في  الرقمية  التكنولوجيا 
إلى  إضافة  اإللكترونية  والتجارة  الذكية 
على  الرقمية  التكنولوجيا  انعكاسات 
التكنولوجيا  وأثر  العام  القانون  مجاالت 

الرقمية على إجراءات التقاضي.

المحور الثالث: إدارة األعمال
سيتم عرض ومناقشة أكثر من 10 أوراق 
بحثية في هذا المحور حيث خصص هذا 
المتعلقة  المجاالت  لتغطية  المحور 
المعرفة  إدارة  لمناقشة  األعمال  بإدارة 
وتكنولوجيا  البشرية  الموارد  بين 
والتميز  البشرية  والتنمية  المعلومات  
المؤسسي والوظيفي في عصر الرقمنة 
والتخطيط  الرقمية  التكنولوجيا  وكذلك 
المؤسسات  رؤية  بناء  في  االستراتيجي 
والمصرفية  المالية  العلوم  ورقمنة 
الذكاء  وايضا   العمل  سوق  على  وأثرها 
الضخمة  البيانات  وتحليالت  االصطناعي 

(Big data) في مجاالت إدارة األعمال.

المحور الرابع: اآلداب والعلوم
أوراق   10 حوالي  ومناقشة  عرض  سيتم 
على  تركز  حيث  المحور  هذا  في  بحثية 
معالجة االبتكار والتكنولوجيا الرقمية في 
تأثير  و  المعاصرة  واآلداب  الفنون  تطوير 
العالقات  على  الرقمية  التكنولوجيا 
الشباب  لدى  العمل  وثقافة  االجتماعية 
التعليم  مؤسسات  دور  وكذلك   العربي 
التكنولوجيا   ثقافة  تأصيل  في  العالي 

الرقمية واالبتكار

االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  ونتقدم 
لسمو الشيخ راشد بن سعود المعال – ولي 
أمناء  مجلس  "رئيس  القيوين  أم  عهد 
المستمر  دعمه  على  القيوين"  أم  جامعة 
على  انعكس  مما  الحثيثة  ومتابعته 
أم  لجامعة  المستمر  والتطور  التحسين 
القيوين كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير 
وأعضاء  الجامعة  وإدارة  األمناء  لمجلس 
وجميع  واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين 
عمل  فريق  شكل  فالجميع  المؤتمر  لجان 
المؤتمر  هذا  إلنجاح  ومتناغم  متكامل 
العلمي الدولي الثالث لجامعة أم القيوين. 
والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  وختامًا  
بأبحاثهم  المشاركين  الباحثين  للسادة 
هذا  لنجاح  األساس  هي  تعتبر  والتي 
ترسم  بتوصياٍت  يخرَج  حتى  المؤتمر 
استشراف المستقبل وتمثل النواة للتقدم 
ينعكس  وبما  المؤتمر  لمحاور  المستقبلي 
عام  بشكٍل  والمنطقة  العالم  على  تنمويًا 
العربية  اإلمارات  دولة  على  خاص  وبشكل 

المتحدة وإمارة أم القيوين.
نسأل هللا التوفيق والسداد والنجاح.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

للمؤتمر  العلمية  اللجنة  رئيس   كلمة 
العلمي الدولي الثالث – جامعة ام القيوين 
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ورقة   80 من  أكثر  يحوي  المؤتمر  إن 
بحثية علمية ويمتد ليومين بمشاركة 
جامعات  من  دولة   14 من  باحثين 
اإلمارات  من  مرموقة  عالمية 
واألردن  ومصر  والعراق  والسعودية 
والبحرين والكويت وفلسطين وعمان 
العلمية  القامات  إلى  باإلضافة  ولبنان 
انطالق  وان  القيوين  إم  جامعة  في 
هو  االفتتاح  وهذا  المؤتمر  فعاليات 
التحضير  من  شهور  عمل  نتيجة 
الحلة  بهذه  المؤتمر  ليخرج  البهية.والتنسيق 

الشكُر كلÁ َالشÁْكر لسيدي سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  المعال  سعود  بن  راشد 
للمؤتمر  األول  الداعم  األمناء 
اللجاِن  من  تنظيمه  على  وللقائميَن 
ة والعلمية، والشكُر َمْوُصول  Åْحِضيِري Åَالت
وإثراء  لُمشاركِتِهم،  الباحثيَن  للسادِة 
ندعو  التي  القيمة  ِبُبحوثهُم  الُمؤتمر 
التطبيِق  إلى  طريقها  تأخُذ  أن 
حبيسَة  تبقى  وال  منها،  واالستفادِة 
ْرِحيب  Åَوالت َالشÁْكر  والُكُتب.  ت  Åَاْلَمَجال
ِبالضÁُيوِف الكراِم لُحضورهم وقائَع هذا 
المؤتمر مع األمنياِت الصادقِة لنجاِحه.

المؤتمر  يخرَج  أن  تمنياتنا  وختامًا 
االنعكاس  لها  تكون  وتوصياٍت  ِبَنَتاِئج 
القيوين  أم  إمارة  َتطوِر  اإليجابي على 
العربية  اإلمارات  دولة  ومجتمع 
خدمًة  البشرية  والتنمية  المتحدة 

للصالح العام.

وأهلها  اإلمارات  هللا  حفظ 
الطيبين األصالء... 

المتحــدثــــون الـرئيسيــون المؤتمر العلمي الدولي األول والثاني في جامعة أم القيوين

األستــاذ الدكتــور:
إسماعيـل محمـد عيــد الزيـود

 الــــدكتـــــور:
محمــد عــبــد الظــاهــر

حاصل على درجة الدكتوراة في العالقات العامة الرقمية.
استاذ مساعد قسم اإلعال واالتصال الجماهيري-  كلية الخوارزمي الدولية – أبوظبي.

رئيس المنتدى العالمي لصحافة الذكاء االصطناعي
عمل كبير المستشارين اإلعالميين بمكتب رئيس الوزراء اإلماراتي.

عمل محررا بمكتب وكالة أنباء رويترز  بدبي، اإلمارات العربية المتحدة.:
عمل محررا بمجموعة فاينانشال تايمز، لندن، المملكة المتحدة.

عمل محررا ومدربا، الخدمة العالمية لهيئة اإلذاعة البريطانية، لندن، المملكة المتحدة
نشر العديد من األبحاث واألوراق العلمية. 
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نظمت جامعة أم القيوين مؤتمران علميان عام 2018 و2021 لمناقشة البحوث 
اإلتصال  و  األعمال،  إدارة  مجاالت  في  المحاور  من  عددًا  تغطي  التي 

الجماهيري، و القانون، و العلوم اإلجتماعية.                              
و  األبحاث،  بمناقشة  واختص  واالبتكار،  اإلبداع  بعنوان  األول  المؤتمر  وجاء 
حمل  بينما  المترابطة،  و  المختلفة  العلمية  المواضيع  على  الضوء  تسليط 
التعليم  مستقبل  كوفيد-19على  جائحة  تأثير  عنوان  الثاني  العلمي  المؤتمر 
نشأت  التي  التحديات  بمعالجة  العربية  المنطقة  في  العالي  التعليم  و  العام 
الجانبية  اآلثار  فهم  و  المختلفة  البحثية  الجهود  استثمار  و  األزمات  وقت  في 
الناتجة وقت األزمات على  المجتمع من منظور أوسع و أكثر شمولية.                                                                                                              
المعرفة  مجاالت  بين  التقاطع  حيث  من  باألبحاث  المؤتمرين  من  كًال  اهتم  و 
من  العلماء  بين  البحثي  للتعاون  الفرصة  كالهما  يتيح  و  كما  المختلفة، 
لدعم  المبتكرة  الحلول  أفضل  تقديم  في  للمساهمة  التخصصات،  مختلف 
المجتمع من جهة، و تعزيز رفاهية الفرد من جهة أخرى.                                                

منصة  توفير  هي  و  الموضوعة  األهداف  إلى  للوصول  المؤتمران  سعى  و 
للباحثين في جميع أنحاء العالم  لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية، تبادل 
األراء و الخبرات للوصول إلى الحلول المالئمة، توفير فرصة لألساتذه و الباحثين 
و  األبداع  فلسفلة  ترسيخ  العلمية،  معارفهم  لزيادة  العليا  الدراسات  طالب  و 
عصر  في  الهائلة  التطورات  من  واألستفادة  و  الحلول،  خلق  في  االبتكار 

المعرفة.
مدير  حاتم  جالل  بالدكتور  األول  للمؤتمر  العليا  االدارية  اللجنة  تجسدت  و 
االتصال  كلية  عميد  الرحمن  عبد  هيثم  الدكتور  و  للمؤتمر،  رئيسًا  الجامعة 
رعد  والدكتور  االعمال  ادارة  كلية  عميد  حايك  أحمد  الدكتور  و  الجماهيري، 

السامرائي عميد كلية  القانون، أعضاء في اللجنة اإلدارية العليا في المؤتمر.
مدير  حاتم  جالل  بالدكتور  الثاني  للمؤتمر  العليا  االدارية  اللجنة  تمثلت  و   
الجامعة رئيسًا للمؤتمر، و الدكتور هاني بكر النائب األكاديمي في جامعة أم 
االتصال  كلية  عميد  الرحمن  عبد  هيثم  الدكتور  و  للرئيس،  نائبًا  القيوين 
الدكتور عبد  ادارة االعمال، و  الدكتور عطية مرعي عميد كلية  الجماهيري، و 
الغني قاسم عميد كلية  القانون، و الدكتورة رابعة طالب عميدة كلية االداب 

والعلوم  أعضاء في اللجنة اإلدارية العليا في المؤتمر.

و يعد المؤتمران فرصة لكل األساتذة، الباحثين، و 
طالب الدراسات العليا لالستفادة من التجارب العربية 

المؤتمر  عن  اإلعالمية  المواد  بإعداد  االعالمية  اللجنة  تختص  و 
الصحف  مع  والتنسيق  المختلفة  اإلعالم  أجهزة  على  وتوزيعها 
والمجالت لتغطية وقائع المؤتمر، والتوجيه بإعداد ملحق يومي عن 
بتقديم  يتعلق  فيما  القاعات  وإدارة  والمجالت،  بالصحف  المؤتمر 
والمشاركين  الجلسة  رئيس  وتقديم  بالموضوع  بالتعريف  الجلسات 
المنظمون و  الرعاة و  الدعاية واإلعالن و  فيها، واالتفاق مع وكاالت 
التنسيق، وعمل اإلعالنات الداخلية في الجامعة، وطباعة كتيب عن 
فعاليات  وكافة  االفتتاح  حفل  وتوثيق  الجامعة،  وعن  المؤتمر 
دعوة  و  االفتتاح،  حفل  وتنظيم  وإعداد  والصورة،  بالصوت  المؤتمر 

الضيوف المميزين الفتتاح واختتام المؤتمر.
متابعة  منها  مهام  عدة  للمؤتمر  اإلدارية  و  المالية  اللجنة  تعمل  و 
اإللقاء  قاعات  وتنظيم  الباحثين  من  للمؤتمر  المالية  التدفقات 
وتجهيزها باالحتياجات الالزمة كالصوتيات، اجهزة الحاسوب، االتصال 
بمكان عقد المؤتمر للتنسيق لذلك، واستقبال الضيوف والمشاركين 

في المؤتمر، وتنظيم السكن بالتنسيق مع المعنيين.
األبحاث والكتب وجميع ما يحال  السكرتارية بطباعة   و يقوم قسم 

إليها من أعمال من اللجنة العلمية ومساعدة اللجنة العلمية.
في  متمثلة  شروط  عدة  على  الموتمر  في  المشاركة  اشتملت  و 
وجوب االلتزام بمنهجية البحث العلمي، و أن يكون البحث ضمن إطار 
محاور المؤتمر، و أن ال يكون البحث قد تم تقديمه في مؤتمرات أو 
اللغتان  إحدى  البحث  يستعمل  أن  قبل،  من  مجالت  في  نشره  تم 
سواء العربية أو اإلنجليزية، و أن ال تزيد عدد صفحاته عن 25 صفحة، 
باإلضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة للمشاركة في المؤتمر، و كذلك 
اإللتزام بمواعيد التسليم.                                                                                                               

الثاني محاورعدة مرتبطة في  العلميان األول و  المؤتمران  و تضمن 
قسم إدارة األعمال مثل الحوكمة ضريبة القيمة المضافة، االتجاهات 
و  المستدامة  التنمية  المالية،  الهندسة  المحاسبة،  في  الحديثة 
كالجوانب  القانون  بقسم  مرتبطة  محاور  و  اإلجتماعية،  المسؤلية 
القانونية للحكومة الذكية، الجريمة االلكترونية و الجريمة المنظمة، 
اإلعالم  قسم  في  ترتبط  محاور  و  بعد،  عن  التحكيم  و  التقاضي 
و  اإلعالم  المؤسسي،  التمييز  مبدأ  تحقيق  و  االعالم  في  متمثلة 
مقومات  تعزيز  و  الذكي  اإلعالم  الثالثة،  األلفية  في  الريادي  دوره 
و  الحديثة  العامة  العالقات  برامج  في  االبتكار  و  اإلبداع  و  اإلبتكار، 

تعزيز سمعة المنظمة.                    
6

المؤتمر العلمي الدولي األول والثاني في جامعة أم القيوين

نشـــرة خاصة بالمؤتمر الدولي الثالث



األهداف :
والغايات  األهداف  من  مجموعة  تحديد  تم 
خالل  القيوين  أم  جامعة  الستراتيجية 
إنشاء  تتضمن:  والتي   :2023-2019 الفترة 
واألنظمة  والمرافق  التحتية  البنية  وصيانة 
بيئة  أجل  من  للجودة  الالزمة  والخدمات 
الفكرية  للتنمية  وكذلك  مواتية  تعليمية 
شراكات  في  الدخول  والشخصية، 
استراتيجية نشطة مع الصناعة بما في ذلك 
أجل  من  والخاص  العام  القطاعين 
الحالية،  المجتمع  الحتياجات  االستجابة 
الجودة  عالية  أكاديمية  برامج  تقديم 
تلبي  العليا  والدراسات  للبكالوريوس 
المعايير الوطنية والدولية وتلبي احتياجات 
بالمعرفة  الطالب  تزويد  المجتمع، 
لمتابعة  الكافية  والكفاءات  والمهارات 
مجاالت  في  ناجحة  مهنية  وظائف 
هيئة  أعضاء  واستبقاء  تخصصهم،توظيف 
تأهيال  المؤهلين  والموظفين  التدريس 
نمو  يشجعون  الذين  الخبرة  وذوي  عاليا 
وتقديم  تخطيط  واالبتكار،  اإلبداع  وتطوير 
المستمر وفرص  المهني والتعليم  التطوير 
والموظفين  للطالب  الحياة  مدى  التعلم 
من  يتجزأ  ال  كجزء  التدريس  هيئة  وأعضاء 
التميز  تعزيز  القيوين،  أم  جامعة  أنشطة 

القيم: 
تحقيق  إلى  القيوين  أم  جامعة  تسعى 
القيم  من  مجموعة  خالل  من  رسالتها 
وثقافتها  شخصيتها  تحدد  التي  األساسية 
مع  التميز  الطالب،  على  التركيز  وهي 
والشفافية،  النزاهة  المستمر،  التحسين 
والفرص  واإلنصاف  المتبادل  االحترام 
روح  األخالقية،  السلوك  قواعد  العادلة، 

العمل الجماعي، اإلبداع واالبتكار.
إدارة  كلية  هم  كليات  أربع  الجامعة  وتضم 
كلية  والعلوم،  اآلداب  كلية  األعمال، 

االتصال الجماهيري، كلية القانون.

كلية إدارة األعمال 
درجة  األعمال  إدارة  كلية  تقدم 
إدارة األعمال بثالثة  البكالوريوس في 
تخصصات هي المحاسبة، ادارة الموارد 

البشرية والتمويل والمصارف.
كلية  عميد  البناني  مجدي  أ.د.  وبين 
إدارة األعمال أن الكلية صممت برنامجا 
المعرفة  من  كبيرا  قدرا  يوفر  أكاديميًا 
ويقوم  العملي،  بالتطبيق  الممزوجة 
التدريسية  الكوادر  على ذلك نخبة من 

عالية التأهيل.

تخطو جامعة أم القيوين بدولة 
المتحدة  العربية  اإلمارات 
نحو  واثقة  ثابتة  بخطوات 
ودوليا  وعربيا  محليا  الريادة 
علمية  برامج  خالل  من  وذلك 
عملية  بتطبيقات  مدعومة 
في  لالحتراف  الخريجين  تؤهل 

سوق العمل.
نستعرض  التقرير  هذا  وفي 
رؤية  حول  مختصرة  نبذة 
وأهدافها  وقيمها  الجامعة 
التي  والتخصصات  وكلياتها 

مركز البحث والتطوير
هي  مراكز  ثالثة  القيوين  أم  جامعة  تضم 
مركز البحث والتطوير، مركز االبتكار وريادة 

األعمال، مركز التعليم المستمر.
ويتولى مركز البحوث والتطوير في جامعة 
والتوجيه  االستشارات  تقديم  القيوين  أم 
حول  األكاديمي  للمجلس  االستراتيجي 
مع  األساسية،  البحث  واتجاهات  مجاالت 
كليات  في  التخصصات  جوهر  على  التركيز 
ومراجعة  مراقبة  في  االنتظام  الجامعة، 
هيئة  أعضاء  عن  الصادرة  العلمية  البحوث 
مناسبة  بيئة  إنشاء  الجامعة،  في  التدريس 
الجامعة،  كليات  كافة  في  العلمي  للبحث 
واإلشراف  المنتظمة  والمراجعة  التطوير 
والسلوك  األخالقيات  مدونة  تنفيذ  على 
أم  جامعة  في  العلمي  بالبحث  المتعلقة 
هيئة  أعضاء  مشاركة  تقييم  القيوين، 
العلمي،  والنشر  البحث  في  التدريس 
الناتجة  العلمية  البحوث  التأكيد على جودة 
الجامعة،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  عن 
السياسات  جميع  ومراجعة  تطوير 
تحكم  التي  المؤسسية  واإلجراءات 
أم  جامعة  في  والعلمية  البحثية  األنشطة 
على  والموافقة  المراجعة  القيوين، 
أعضاء  من  المقدمة  البحثية  المقترحات 
هيئة التدريس في الجامعة، إعداد وتقييم 

برامج التطوير المهني في الجامعة.

كلية القانون 
الدارسين  إمداد  على  البرنامج  يقوم 
الذي  للتخصص  األساسية  بالمفاهيم 
من  تمكينهم  خالل  من  وذلك  يختارونه 
ماليا  إداريًا،  المؤسسات  عمل  آلية  فهم 
من  عمليًا  تدريبهم  يتم  كما  ومحاسبيًا 
خالل مجموعة واسعة من الشراكات التي 
الطالب  كفاءة  تعزيز  في  تساهم 

وإعدادهم لسوق العمل.
عبدالغني  د.  القانون  كلية  عميد  وقال 
على  أخذت  الكلية  إن  الشعيبي  قاسم 
ستزود  التي  الكوادر  إعداد  عاتقها 
القانونية  المعارف  من  بمجموعة 
األساسية، والخبرات، والمهارات في فروع 
أحدث  وفق  جميعها.  المختلفة  القانون 
التقنيات  خالل  من  التعلم،  أساليب 
الجانب  على  التركيز  إلى  إضافة  الحديثة، 
رسالة  مع  بتوافق  التطبيقي،  العملي 
الجامعة، وأهدافها، والتي تتجلى بتوفير 
العمل  سوق  ترفد  ومدربة  مؤهلة  كوادر 

المحلي.
ال  الكلية  أن  القانون  كلية  عميد  وأضاف 
يختتم  وإنما  النظرية؛  بالمعارف  تكتفي 
التي  العلوم  بتوظيف  دراسته  الطالب 
خالل  من  دراسته  أثناء  عليها  حصل 
التدريب الميداني في إحدى المحاكم، أو 
بشكل  الصلة  ذات  الحكومية  المؤسسات 
يعبر فيه عن مدى قدرته على االستفادة 
عليها  تحصل  التي  والمعارف  العلوم  من 

في التطبيق العملي على أرض الواقع. 
وأضاف عميد كلية القانون أن الكلية تأمل 
بأن تطرح قريبًا برامج قانونية متنوعة في 

عن الجامعة 
تعتبر جامعة أم القيوين أول مؤسسة تعليم عاٍل رائدة 
في إمارة أم القيوين، نشأت بتوجيهات ورعاية صاحب 
السمو الشيخ سعود بن راشد المعال، وتسعى إدارتها 
العملية  في  الجودة  متطلبات  أعلى  توفير  إلى 
التعليمية بما يتوافق مع موجهات مفوضية االعتماد 
على  تعمل  كما  والتعليم،  التربية  بوزارة  االكاديمي 
المنهج  وتوفير  األكاديمية  الكفاءات  خيرة  إستقطاب 
الدراسي الذي يربط الطالب بالتطبيقات العملية حتى 

ينخرط في سوق العمل بكل كفاءة واستعداد.

الخدمات  تقديم  في  القيوين  أم  جامعة  وتسهم 
ضمن  الدولة  وفي  المحلي  للمجتمع  المختلفة 
المسؤولية المجتمعية، بتنظيم األنشطة وتقديم 
األكاديمية  التخصصات  مجاالت  في  االستشارات 
مبكر  وقت  في  بادرت  حيث  بالجامعة،  الموجودة 
للمجتمع  مالذًا  لتكون  القانونية  العيادة  بإنشاء 

بتقديم االستشارات القانونية والتوعية .
قاعدة  تعزيز  إلى  القيوين  أم  جامعة  وتطمح 
ومنصات البحث العلمي، بما يتوافق ونشر المعرفة 
والعالمي،  واالقليمي،  المحلي،  المجتمع  في 

على حد سواء.

أن  األعمال  إدارة  كلية  عميد  وأضاف 
الكلية تطبق أعلى متطلبات الجودة في 
الطالب  وتزويد  التعلم،  مخرجات  تحقيق 
في  تعينهم  التي  األساسية  بالمهارات 

االنخراط بثقة عالية في سوق العمل .
أن  على  األعمال  إدارة  كلية  عميد  وشدد 
في  التميز  بتوفير  االلتزام  تجدد  الكلية 
على  طالبها  لمساعدة  والتعلم  التعليم 
معرفة إمكاناتهم وتلبية الطلب المتزايد 
في  المؤهلين  للمهنيين  باستمرار 
من  معتمدة  ببرامج  تخصصهم  مجاالت 
وزارة  في  االكاديمي  االعتماد  مفوضية 
اإلمارات  دولة  في  والتعليم  التربية 
العربية المتحدة، والسعي المتواصل مع 
حول  األكاديمي  االعتراف  منظمات 
العالم إلى الحصول على اإلعتماد الدولي 
الكلية  برامج  حصول  أن  حيث  لبرامجها، 

كلية اآلداب والعلوم 
يقدم برنامج كلية اآلداب والعلوم تخصصي بكالوريوس 
اآلداب في علم االجتماع وأيضا بكالوريوس اآلداب في 

اللغة االنجليزية والترجمة (مجمد حاليًا)
وقالت د. رابعة طالب عميد كلية اآلداب والعلوم باإلنابة 
إن الكلية تعمل على صقل عقل الطالب وإعداده ليكون 
صانع قرار فاعل حيث يتعلم مع علماء وباحثين معترف 
لتحقيق  ويسعون  األكاديمي  بالتميز  ملتزمون  بهم 

األهداف األكاديمية والمهنية.
أعضاء  بين  التفاعل  أن  على  رابعة  الدكتورة  وشددت 
الحقيقية  المميزة  السمة  هو  والطالب  التدريس  هيئة 
محفزة  تعليمية  ببيئة  الكلية  تتمتع  حيث  الكلية،  في 
تعزز النمو الشخصي وتطور المعرفة وتؤدي إلى النجاح 

والتميز.
وأشارت إلى أن التنوع الغني لكلية اآلداب والعلوم يوفر 
النقدي  التفكير  في  مهاراتهم  لبناء  فرًصا  للطالب 
على  ويساعدهم  واإلبداع،  الفكر  وتنمية  والتواصل، 
تطوير التعاطف والشعور بالعمل من أجل الصالح العام.

كلية االتصال الجماهيري
ثالثة  الجماهيري  االتصال  كلية  تقدم 
في  اآلداب  بكالوريوس  هي   تخصصات  
الصحافة،  تخصص  الجماهيري  االتصال 
الجماهيري  االتصال  في  اآلداب  بكالوريوس 
اآلداب  بكالوريوس  الجديد،  اإلعالم  تخصص 
العالقات  تخصص  الجماهيري  االتصال  في 

العامة.
وقال عميد كلية االتصال الجماهيري الدكتور 
الكلية  إن  السامرائي  الرحمن  عبد  هيثم 
العمل  سوق  لرفد   2014 العام  في  تأسست 
اإلعالم  مجاالت  في  المؤهلين  بالخريجين 
في  متسارعة  تغيرات  تشهد  التي  المختلفة 
ارتباطها  خاصة  والتطبيقية،  النظرية  جوانبها 

بتقنيات ثورة المعلومات واالتصال. 

جامعة أم القيوين.. خطوات ثابتة نحو الريادة
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وتضم اإلمارة عددًا من الجزر التي تحفل بطيور 
النورس، واألرانب، والغزالن البرية، باإلضافة إلى 
فجر  إلى  تاريخها  يعود  التي  األثرية  المواقع 

اإلسالم .
المعــال  فلـج  منطقة  القيوين  أم  إلمارة  ويتبع 
جنوب  كم   52 تقريبا  عنها  تبعد  التي  الزراعية 
المعّال  فلج  واسم  القيوين،  أم  مدينة  شرق 
من  ينبع  الذي  الماء  وهو  الفلج،  من  مشتّق 
باطن األرض أو الجبال، ويعود انتشار الزراعة في 
المياه  وتوافر  تربتها  خصوبة  إلى  المعّال  فلج 

العذبة فيها .

أن  الجماهيري  االتصال  كلية  عميد  وبين 
الطالب  تزويد  تراعي  الكلية  مساقات 
والتطبيقات  النظرية،  والمعارف  بالعلوم 
سوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  العملية 
نالت  التي  التعلم  مخرجات  وتحقيق  العمل، 
بها الكلية االعتماد األكاديمي من مفوضية 
والتعليم  التربية  بوزارة  األكاديمي  االعتماد 
منتصف  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في 
العام 2019  وهذا يمثل قيمة عالية لخريجي 
باستمرار  تعمل  الكلية  وأّن  خاصة  الكلية، 
ما  لمواكبة  مناهجها  مفردات  تحديث  على 
صناعة  مجال  في  تطبيقات  من  يستجد 
األنشطة  إدارة  برمجيات  أو  المحتوى، 
الجهود  والفعاليات وغير ذلك؛ وقريبا تتكلل 
الجماهيري  االتصال  كلية  برامج  بحصول 

على االعتماد الدولي .
التدريس  أنه يتولى  إلى  الكلية  وأشار عميد 
في كلية االتصال الجماهيري نخبة متميزة 
لهم  مشهود  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
ويعملون  تخصصاتهم،  في  بالكفاءة 
إضافة  الكلية،  برامج  تطوير  في  باستمرار 
إلى جهدهم في تقديم اإلرشاد األكاديمي 
مسارهم  اختيار  في  للطالب  والعون 
المهني، وتزويدهم بالمهارات التي تزيد من 
المناسبة،  الوظيفة  على  حصولهم  فرص 
التقنية  التجهيزات  ذلك  في  ويساعدهم 
التصوير  ومختبرات  بالكلية  المتوفرة 
المكتبي،  النشر  وتطبيقات  الرقمي، 
والتصميم اإليضاحي وغير ذلك من المرافق.

الدراسية  الخطط  أن  الكلية  عميد  وبين 
للكلية توفر مجموعة واسعة من المساقات 
للطالب،  المناسب  التأهيل  تحقق  التي 
الرقمية  اإلعالم  وسائل  التنظيمي،  االتصال 

مركز البحث والتطوير
هي  مراكز  ثالثة  القيوين  أم  جامعة  تضم 
مركز البحث والتطوير، مركز االبتكار وريادة 

األعمال، مركز التعليم المستمر.
ويتولى مركز البحوث والتطوير في جامعة 
والتوجيه  االستشارات  تقديم  القيوين  أم 
حول  األكاديمي  للمجلس  االستراتيجي 
مع  األساسية،  البحث  واتجاهات  مجاالت 
كليات  في  التخصصات  جوهر  على  التركيز 
ومراجعة  مراقبة  في  االنتظام  الجامعة، 
هيئة  أعضاء  عن  الصادرة  العلمية  البحوث 
مناسبة  بيئة  إنشاء  الجامعة،  في  التدريس 
الجامعة،  كليات  كافة  في  العلمي  للبحث 
واإلشراف  المنتظمة  والمراجعة  التطوير 
والسلوك  األخالقيات  مدونة  تنفيذ  على 
أم  جامعة  في  العلمي  بالبحث  المتعلقة 
هيئة  أعضاء  مشاركة  تقييم  القيوين، 
العلمي،  والنشر  البحث  في  التدريس 
الناتجة  العلمية  البحوث  التأكيد على جودة 
الجامعة،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  عن 
السياسات  جميع  ومراجعة  تطوير 
تحكم  التي  المؤسسية  واإلجراءات 
أم  جامعة  في  والعلمية  البحثية  األنشطة 
على  والموافقة  المراجعة  القيوين، 
أعضاء  من  المقدمة  البحثية  المقترحات 
هيئة التدريس في الجامعة، إعداد وتقييم 

برامج التطوير المهني في الجامعة.

مركز التعليم المستمر
الدخول  إلى  المستمر  التعليم  مركز  يهدف 
الصناعة  مع  نشطة  استراتيجية  شراكات  في 
من  والخاص  العام  القطاعين  ذلك  في  بما 
تقديم  السوق،  الحتياجات  االستجابة  أجل 
المعايير  تلبي  الجودة  عالية  مهنية  برامج 
الوطنية والدولية وتلبي احتياجات المجتمع، 
والمهارات  بالمعرفة  الطالب  تزويد 
مهنية  وظائف  لمتابعة  الكافية  والكفاءات 
ناجحة في مجاالت تخصصهم، توظيف أعضاء 
المؤهلين  والموظفين  التدريس  هيئة 
يشجعون  الذين  الخبرة  وذوي  عاليا  تأهيال 
تخطيط  واالبتكار،  اإلبداع  وتطوير  نمو 
المستمر  والتعليم  المهني  التطوير  وتقديم 
للطالب  الحياة  مدى  التعلم  وفرص 
والموظفين وأعضاء هيئة التدريس كجزء ال 
التميز  تعزيز  المركز،  أنشطة  من  يتجزأ 
واالبتكار في التدريس والتعلم، تطوير البنية 
الدراسية  والمنح  للبحث  المناسبة  التحتية 
مهنية  مؤسسة  تصبح  أن  على  والقدرة 

واضحة ومعترف بها.
قيادات  المستمر   التعليم  مركز  ويستهدف 
فئة  من  الموظفين  والثاني،  األول  الصف 
حديثي  الجدد،  الموظفين  الوسطى،  اإلدارة 
مجاالت  في  تدريبات  يقدم  كما  التخرج، 
إدارة  األعمال،  وريادة  واإلبداع  االبتكار 
الشخصية،  والمهارات  القيادة  األعمال، 
المشروعات،  إدارة  االستراتيجي،  التخطيط 
تكنولوجيا  والمحاسبة،  والتدقيق  المالية 
اللغة  المعلومات،  أمن  المعلومات، 

اإلنجليزية، العربية لغير الناطقين بها.

وريادة  االبتكار  مركز 
األعمال

األعمال  وريادة  االبتكار  مركز  ويعنى 
بتأسيس برنامج متكامل لإلبتكار وريادة 
األعمال في ضوء أحدث الممارسات في 
إلى  الفكرة  مرحلة  (من  المجال  هذا 
الشركات  وتأسيس  التطبيق  مرحلة 
وتقييمها  دورية  خطط  وضع  الناشئة)، 
إقامة  مستمر،  بشكل  وتطويرها 
اإلبتكاري  الفكر  بنشر  المعنية  الفعاليات 
عقد  طريق  (عن  األعمال  ريادة  وثقافة 
المسابقات  والتدريب،  العمل،  ورش 
والمشاريع  المواهب  دعم  إلخ...)، 
اإلبتكارية وتسليط الضوء عليها وصقلها 
ومجدية  ناجحة  مشاريع  تكون  بحيث 
االبتكارية  األعمال  حفظ  اقتصاديًا، 
أفراد  إداريين/  التدريس/  هيئة  للطالب/ 
االبتكارية  األعمال  تقييم  المجتمع، 
تنظيم  على  العمل  وتطويرها،  للطالب 
بهدف  الجامعة،  في  االبتكار  معارض 
المعنية  والجهات  المجتمع  أفراد  منح 
االبتكارية  األعمال  على  االطالع  فرصة 
أهمية  نشر  القيوين،  ام  جامعة  ألسرة 
براءة  وتسجيل  الفكرية  الملكية  ثقافة 
المعنية  الجهات  مع  التواصل  االختراع، 
في الدولة بهدف تسجيل أعمال الطالب 
الفكرية،  الملكية  حقوق  حفظ  وضمان 

كلية القانون 
الدارسين  إمداد  على  البرنامج  يقوم 
الذي  للتخصص  األساسية  بالمفاهيم 
من  تمكينهم  خالل  من  وذلك  يختارونه 
ماليا  إداريًا،  المؤسسات  عمل  آلية  فهم 
من  عمليًا  تدريبهم  يتم  كما  ومحاسبيًا 
خالل مجموعة واسعة من الشراكات التي 
الطالب  كفاءة  تعزيز  في  تساهم 

وإعدادهم لسوق العمل.
عبدالغني  د.  القانون  كلية  عميد  وقال 
على  أخذت  الكلية  إن  الشعيبي  قاسم 
ستزود  التي  الكوادر  إعداد  عاتقها 
القانونية  المعارف  من  بمجموعة 
األساسية، والخبرات، والمهارات في فروع 
أحدث  وفق  جميعها.  المختلفة  القانون 
التقنيات  خالل  من  التعلم،  أساليب 
الجانب  على  التركيز  إلى  إضافة  الحديثة، 
رسالة  مع  بتوافق  التطبيقي،  العملي 
الجامعة، وأهدافها، والتي تتجلى بتوفير 
العمل  سوق  ترفد  ومدربة  مؤهلة  كوادر 

المحلي.
ال  الكلية  أن  القانون  كلية  عميد  وأضاف 
يختتم  وإنما  النظرية؛  بالمعارف  تكتفي 
التي  العلوم  بتوظيف  دراسته  الطالب 
خالل  من  دراسته  أثناء  عليها  حصل 
التدريب الميداني في إحدى المحاكم، أو 
بشكل  الصلة  ذات  الحكومية  المؤسسات 
يعبر فيه عن مدى قدرته على االستفادة 
عليها  تحصل  التي  والمعارف  العلوم  من 

في التطبيق العملي على أرض الواقع. 
وأضاف عميد كلية القانون أن الكلية تأمل 
بأن تطرح قريبًا برامج قانونية متنوعة في 

أن  األعمال  إدارة  كلية  عميد  وأضاف 
الكلية تطبق أعلى متطلبات الجودة في 
الطالب  وتزويد  التعلم،  مخرجات  تحقيق 
في  تعينهم  التي  األساسية  بالمهارات 

االنخراط بثقة عالية في سوق العمل .
أن  على  األعمال  إدارة  كلية  عميد  وشدد 
في  التميز  بتوفير  االلتزام  تجدد  الكلية 
على  طالبها  لمساعدة  والتعلم  التعليم 
معرفة إمكاناتهم وتلبية الطلب المتزايد 
في  المؤهلين  للمهنيين  باستمرار 
من  معتمدة  ببرامج  تخصصهم  مجاالت 
وزارة  في  االكاديمي  االعتماد  مفوضية 
اإلمارات  دولة  في  والتعليم  التربية 
العربية المتحدة، والسعي المتواصل مع 
حول  األكاديمي  االعتراف  منظمات 
العالم إلى الحصول على اإلعتماد الدولي 
الكلية  برامج  حصول  أن  حيث  لبرامجها، 

نشـــرة خاصة بالمؤتمر الدولي الثالث

8



المؤتمر  عن  اإلعالمية  المواد  بإعداد  االعالمية  اللجنة  تختص  و 
الصحف  مع  والتنسيق  المختلفة  اإلعالم  أجهزة  على  وتوزيعها 
والمجالت لتغطية وقائع المؤتمر، والتوجيه بإعداد ملحق يومي عن 
بتقديم  يتعلق  فيما  القاعات  وإدارة  والمجالت،  بالصحف  المؤتمر 
والمشاركين  الجلسة  رئيس  وتقديم  بالموضوع  بالتعريف  الجلسات 
المنظمون و  الرعاة و  الدعاية واإلعالن و  فيها، واالتفاق مع وكاالت 
التنسيق، وعمل اإلعالنات الداخلية في الجامعة، وطباعة كتيب عن 
فعاليات  وكافة  االفتتاح  حفل  وتوثيق  الجامعة،  وعن  المؤتمر 
دعوة  و  االفتتاح،  حفل  وتنظيم  وإعداد  والصورة،  بالصوت  المؤتمر 

الضيوف المميزين الفتتاح واختتام المؤتمر.
متابعة  منها  مهام  عدة  للمؤتمر  اإلدارية  و  المالية  اللجنة  تعمل  و 
اإللقاء  قاعات  وتنظيم  الباحثين  من  للمؤتمر  المالية  التدفقات 
وتجهيزها باالحتياجات الالزمة كالصوتيات، اجهزة الحاسوب، االتصال 
بمكان عقد المؤتمر للتنسيق لذلك، واستقبال الضيوف والمشاركين 

في المؤتمر، وتنظيم السكن بالتنسيق مع المعنيين.
األبحاث والكتب وجميع ما يحال  السكرتارية بطباعة   و يقوم قسم 

إليها من أعمال من اللجنة العلمية ومساعدة اللجنة العلمية.
في  متمثلة  شروط  عدة  على  الموتمر  في  المشاركة  اشتملت  و 
وجوب االلتزام بمنهجية البحث العلمي، و أن يكون البحث ضمن إطار 
محاور المؤتمر، و أن ال يكون البحث قد تم تقديمه في مؤتمرات أو 
اللغتان  إحدى  البحث  يستعمل  أن  قبل،  من  مجالت  في  نشره  تم 
سواء العربية أو اإلنجليزية، و أن ال تزيد عدد صفحاته عن 25 صفحة، 
باإلضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة للمشاركة في المؤتمر، و كذلك 
اإللتزام بمواعيد التسليم.                                                                                                               

الثاني محاورعدة مرتبطة في  العلميان األول و  المؤتمران  و تضمن 
قسم إدارة األعمال مثل الحوكمة ضريبة القيمة المضافة، االتجاهات 
و  المستدامة  التنمية  المالية،  الهندسة  المحاسبة،  في  الحديثة 
كالجوانب  القانون  بقسم  مرتبطة  محاور  و  اإلجتماعية،  المسؤلية 
القانونية للحكومة الذكية، الجريمة االلكترونية و الجريمة المنظمة، 
اإلعالم  قسم  في  ترتبط  محاور  و  بعد،  عن  التحكيم  و  التقاضي 
و  اإلعالم  المؤسسي،  التمييز  مبدأ  تحقيق  و  االعالم  في  متمثلة 
مقومات  تعزيز  و  الذكي  اإلعالم  الثالثة،  األلفية  في  الريادي  دوره 
و  الحديثة  العامة  العالقات  برامج  في  االبتكار  و  اإلبداع  و  اإلبتكار، 

تعزيز سمعة المنظمة.                    

أم  مدينة  عن  واحدًا  مترًا  كيلو  تبعد  التي  السينية  الجزيرة  اإلمارة  تتبع  كما 
للغزالن  طبيعية  محمية  وهي  مربعا،  كيلومترا   90 ومساحتها  القيوين، 

والطيور البحرية ، وتكثر فيها أشجار القرم .
األزرق  لالقتصاد  القيوين  أم  "استراتيجية  القيوين  أم  إمارة  أطلقت  وقد 
إلى  بما يحولها  المستقبلي لإلمارة  للنمو  التي تضع أسسًا  المستدام 2031"، 
ثرواتها  تنمية  مع  االستثمارية  جاذبيتها  من  ويزيد  األزرق"  لالقتصاد  "عاصمة 

الطبيعية والثقافية والبشرية  
وجاء إطالق االستراتيجية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ سعود بن راشد المعال، عضو 
المجلس األعلى حاكم أم القيوين، خالل فعاليات اليوم األول للقمة العالمية 

للحكومات المقامة بمقر إكسبو 2020 دبي. 
وتتبنى االستراتيجية إطارًا مستدامًا القتصاد إمارة أم القيوين، وتستهدف من 

خالله زيادة نمو ناتجها المحلي اإلجمالي 3 أضعاف بحلول عام 2031. 
كما وضعت االستراتيجية أهدافًا اقتصادية تنموية واضحة، تستند إلى نقاط 
القابلة  التحويلية  للمشاريع  واضحة  قائمة  وتتضمن  اإلمارة،  تميز  التي  القوة 

للتطبيق ولها مستهدفات قابلة للقياس والمتابعة". 
وتتوقع إمارة أم القيوين تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة تتراوح نسبة العائد 

في الكثير منها ما بين 3 و12 ضعفًا من حجم االستثمار.

يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وهي المنطقة األقدم في الغوص على 
اللؤلؤ في العالم، بحيث تنشط في المدينة حركة التجارة لوجود الميناء البحري 
أثرية  آثار أقدم مدينة  فيها، وعلى امتداد الساحل بجوار أم القيوين تبدو للعيان 
الجزيرة  شرق  جنوب  في  عام  ألفي  من  أكثر  قبل  مزدهرة  كانت  المنطقة  في 
العربية، ويطلق عليها اسم الدور، وقد كشفت الحفريات التي قام بها علماء آثار 
الخزفية  واألواني  والقبور  الحجرية  كالبيوت  األثرية  المواقع  من  العديد  عن 

والزجاج المصري والشامي.
يوجد في إمارة أم القيوين العديد من المرافق لمختلف األنشطة الترفيهية، مثل 
التقليدية  الترفيهية  األنشطة  إلى  باإلضافة  بالمظالت.  والقفز  البحرية  الرحالت 

مثل بناء القوارب، وفن الصيد بالصقور، وسباق الهجن.
هذا وتتميز بموقعها االستراتيجي بين إمارتي الشارقة من جهة الجنوب الغربي 
الجميلة  القيوين  أم  شواطئ  تمتد  حيث  الشرقي،  الشمال  من  الخيمة  ورأس 
الدولة  بينهما على طـول ما يقارب 23 كيلومتر، إضافًة إلى ذلك، يعتمد اقتصاد 
األوسط،  والشرق  أوروبا  منطقة  عبر  بها  الخاصة  البحرية  المنتجات  على تصديرها 

وُيذكر أنها تحتضن أول مزرعة تم إنشاؤها في دولة اإلمارات .
لمختلف  الرئيسي  المورد  تعد  التي  الدواجن  مزرعة  وهي  المتحدة،  العربية 
وتربية  األبحاث  مركز  وكذلك  المحلي،  السوق  في  واأللبان  الدواجن  منتجات 

األحياء البحرية، الذي يساعد على تطوير الثروة السمكية في الدولة

الخليج  ساحل  على  القيوين  أم  إمارة  تقع 
بين   ، كيلومترا   24 نحو  يبلغ  بطول  العربي 
شرقًا،  الخيمة  ورأس  غربًا  الشارقة  إمارتي 
 32 مسافة  الداخل  في  أراضيها  وتمتد 
الشيخ  السمو  صاحب  ويحكمها  كيلومترا، 
سعود بن راشد بن أحمد الُمعال، عضو المجلس 
األعلى لالتحاد، حاكم أم القيوين “حفظه هللا 
ورعاه”، وهي ثاني أصغر إمارة في الدولة من 
حيث المساحة، إذ تغطي حوالي 720 كيلومتر 
يقارب  ما  إلى  سكانها  عدد  ويصل  مربع، 
الرسمي  الموقع  (حسب  نسمة   73,000

لحكومة إمارة أم القيوين). 

وتضم اإلمارة عددًا من الجزر التي تحفل بطيور 
النورس، واألرانب، والغزالن البرية، باإلضافة إلى 
فجر  إلى  تاريخها  يعود  التي  األثرية  المواقع 

اإلسالم .
المعــال  فلـج  منطقة  القيوين  أم  إلمارة  ويتبع 
جنوب  كم   52 تقريبا  عنها  تبعد  التي  الزراعية 
المعّال  فلج  واسم  القيوين،  أم  مدينة  شرق 
من  ينبع  الذي  الماء  وهو  الفلج،  من  مشتّق 
باطن األرض أو الجبال، ويعود انتشار الزراعة في 
المياه  وتوافر  تربتها  خصوبة  إلى  المعّال  فلج 

العذبة فيها .

أن  الجماهيري  االتصال  كلية  عميد  وبين 
الطالب  تزويد  تراعي  الكلية  مساقات 
والتطبيقات  النظرية،  والمعارف  بالعلوم 
سوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  العملية 
نالت  التي  التعلم  مخرجات  وتحقيق  العمل، 
بها الكلية االعتماد األكاديمي من مفوضية 
والتعليم  التربية  بوزارة  األكاديمي  االعتماد 
منتصف  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في 
العام 2019  وهذا يمثل قيمة عالية لخريجي 
باستمرار  تعمل  الكلية  وأّن  خاصة  الكلية، 
ما  لمواكبة  مناهجها  مفردات  تحديث  على 
صناعة  مجال  في  تطبيقات  من  يستجد 
األنشطة  إدارة  برمجيات  أو  المحتوى، 
الجهود  والفعاليات وغير ذلك؛ وقريبا تتكلل 
الجماهيري  االتصال  كلية  برامج  بحصول 

على االعتماد الدولي .
التدريس  أنه يتولى  إلى  الكلية  وأشار عميد 
في كلية االتصال الجماهيري نخبة متميزة 
لهم  مشهود  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
ويعملون  تخصصاتهم،  في  بالكفاءة 
إضافة  الكلية،  برامج  تطوير  في  باستمرار 
إلى جهدهم في تقديم اإلرشاد األكاديمي 
مسارهم  اختيار  في  للطالب  والعون 
المهني، وتزويدهم بالمهارات التي تزيد من 
المناسبة،  الوظيفة  على  حصولهم  فرص 
التقنية  التجهيزات  ذلك  في  ويساعدهم 
التصوير  ومختبرات  بالكلية  المتوفرة 
المكتبي،  النشر  وتطبيقات  الرقمي، 
والتصميم اإليضاحي وغير ذلك من المرافق.

الدراسية  الخطط  أن  الكلية  عميد  وبين 
للكلية توفر مجموعة واسعة من المساقات 
للطالب،  المناسب  التأهيل  تحقق  التي 
الرقمية  اإلعالم  وسائل  التنظيمي،  االتصال 

وريادة  االبتكار  مركز 
األعمال

األعمال  وريادة  االبتكار  مركز  ويعنى 
بتأسيس برنامج متكامل لإلبتكار وريادة 
األعمال في ضوء أحدث الممارسات في 
إلى  الفكرة  مرحلة  (من  المجال  هذا 
الشركات  وتأسيس  التطبيق  مرحلة 
وتقييمها  دورية  خطط  وضع  الناشئة)، 
إقامة  مستمر،  بشكل  وتطويرها 
اإلبتكاري  الفكر  بنشر  المعنية  الفعاليات 
عقد  طريق  (عن  األعمال  ريادة  وثقافة 
المسابقات  والتدريب،  العمل،  ورش 
والمشاريع  المواهب  دعم  إلخ...)، 
اإلبتكارية وتسليط الضوء عليها وصقلها 
ومجدية  ناجحة  مشاريع  تكون  بحيث 
االبتكارية  األعمال  حفظ  اقتصاديًا، 
أفراد  إداريين/  التدريس/  هيئة  للطالب/ 
االبتكارية  األعمال  تقييم  المجتمع، 
تنظيم  على  العمل  وتطويرها،  للطالب 
بهدف  الجامعة،  في  االبتكار  معارض 
المعنية  والجهات  المجتمع  أفراد  منح 
االبتكارية  األعمال  على  االطالع  فرصة 
أهمية  نشر  القيوين،  ام  جامعة  ألسرة 
براءة  وتسجيل  الفكرية  الملكية  ثقافة 
المعنية  الجهات  مع  التواصل  االختراع، 
في الدولة بهدف تسجيل أعمال الطالب 
الفكرية،  الملكية  حقوق  حفظ  وضمان 

إمــــــارة أم 
القيــويــن

حـصــن فـلـج المعـال

قلعــة فـلـج المعـال

متحف فـلـج المعـال
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الجزائر

مركز البحث والتطوير
هي  مراكز  ثالثة  القيوين  أم  جامعة  تضم 
مركز البحث والتطوير، مركز االبتكار وريادة 

األعمال، مركز التعليم المستمر.
ويتولى مركز البحوث والتطوير في جامعة 
والتوجيه  االستشارات  تقديم  القيوين  أم 
حول  األكاديمي  للمجلس  االستراتيجي 
مع  األساسية،  البحث  واتجاهات  مجاالت 
كليات  في  التخصصات  جوهر  على  التركيز 
ومراجعة  مراقبة  في  االنتظام  الجامعة، 
هيئة  أعضاء  عن  الصادرة  العلمية  البحوث 
مناسبة  بيئة  إنشاء  الجامعة،  في  التدريس 
الجامعة،  كليات  كافة  في  العلمي  للبحث 
واإلشراف  المنتظمة  والمراجعة  التطوير 
والسلوك  األخالقيات  مدونة  تنفيذ  على 
أم  جامعة  في  العلمي  بالبحث  المتعلقة 
هيئة  أعضاء  مشاركة  تقييم  القيوين، 
العلمي،  والنشر  البحث  في  التدريس 
الناتجة  العلمية  البحوث  التأكيد على جودة 
الجامعة،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  عن 
السياسات  جميع  ومراجعة  تطوير 
تحكم  التي  المؤسسية  واإلجراءات 
أم  جامعة  في  والعلمية  البحثية  األنشطة 
على  والموافقة  المراجعة  القيوين، 
أعضاء  من  المقدمة  البحثية  المقترحات 
هيئة التدريس في الجامعة، إعداد وتقييم 

برامج التطوير المهني في الجامعة.

كلية اآلداب والعلوم 
يقدم برنامج كلية اآلداب والعلوم تخصصي بكالوريوس 
اآلداب في علم االجتماع وأيضا بكالوريوس اآلداب في 

اللغة االنجليزية والترجمة (مجمد حاليًا)
وقالت د. رابعة طالب عميد كلية اآلداب والعلوم باإلنابة 
إن الكلية تعمل على صقل عقل الطالب وإعداده ليكون 
صانع قرار فاعل حيث يتعلم مع علماء وباحثين معترف 
لتحقيق  ويسعون  األكاديمي  بالتميز  ملتزمون  بهم 

األهداف األكاديمية والمهنية.
أعضاء  بين  التفاعل  أن  على  رابعة  الدكتورة  وشددت 
الحقيقية  المميزة  السمة  هو  والطالب  التدريس  هيئة 
محفزة  تعليمية  ببيئة  الكلية  تتمتع  حيث  الكلية،  في 
تعزز النمو الشخصي وتطور المعرفة وتؤدي إلى النجاح 

والتميز.
وأشارت إلى أن التنوع الغني لكلية اآلداب والعلوم يوفر 
النقدي  التفكير  في  مهاراتهم  لبناء  فرًصا  للطالب 
على  ويساعدهم  واإلبداع،  الفكر  وتنمية  والتواصل، 
تطوير التعاطف والشعور بالعمل من أجل الصالح العام.

انفوجرافيك المؤتمر

الجنسيات المشاركة في المؤتمر
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