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كلمة رئيسة الجامعة

تضطلــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدور ريــادي علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي فــي كافــة المجــاالت نظــرًا 
لموقعهــا االســتراتيجي والنمــوذج المميــز للنهضــة والتنميــة فيهــا، وللنظــرة الثاقبــة للقيــادة الرشــيدة فــي تعزيــز مكانــة 
الدولــة. حيــث جعلــت القيــادة التعليــم علــى رأس أولوياتهــا واللبنــة األساســية فــي ســبيل بنــاء اإلنســان اإلماراتــي، إقتــداًء بقــول 

الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- طيــب اللــه ثــراه -حيــث قــال:

“إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون وأن تقدم الشعوب واألمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره”.

وتلتــزم جامعــة زايــد بهــذا المقولــة منــذ تأسيســها، حيــث تحــرص على توفير أرقى مســتويات التعليم باســتخدام أفضــل المعايير 
التعليميــة والمهنيــة مــن جهــات االعتمــاد المتخصصــة لتخريــج أجيــال قــادرة علــى التنافــس. كمــا تســتعين بالمتخصصيــن فــي 
جهــات العمــل الوطنيــة للتعــرف علــى المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل، والعمــل معهــا لتوفيــر هــذه المهــارات لطلبــة 

الجامعــة مــن خــالل فــرص التدريــب العملــي لهــم فــي ســنتهم األخيــرة ومــن ثــم توظيفهــم بعــد التخــرج.

إننــا فــي جامعــة زايــد نــدرك أهميــة خلــق بيئــة تعليميــة متكاملــة توفــر كافــة أنــواع الدعــم للطالــب مــن قبــل التحاقــه ببرامجهــا 
إلــى مــا بعــد التخــرج. لــذا بادرنــا بإنشــاء مواقــع إلكترونيــة مــن أجــل تعزيــز مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة لطلبــة الثانويــة والطلبــة 
ــى والمراحــل الدراســية المختلفــة وغيرهــا  ــة الســنة األول ــة لطلب ــر برامــج اإلرشــاد المتنوع ــة، مــع توفي المســتجدين بالجامع
مــن المبــادرات. كمــا وضعــت إدارة الخدمــات الطالبيــة باقــة مــن الخدمــات منهــا، اإلرشــاد الطالبــي وبرامــج تطويــر القيــادة 
ــة  ــأن هــذه المنظومــة المتكامل ــي والتوظيــف. وال شــك ب ــم برامــج اإلرشــاد المهن ــة، ومــن ث ــة والمســاعدات المالي الطالبي
للخدمــات تســهم بفعاليــة فــي تطويــر شــخصية الطلبــة وتذليــل مختلــف المشــاكل التــي قــد تواجههــم أثنــاء مســيرتهم 

ــه. ــإذن الل ــادي فعــال فــي مختلــف مجــاالت العمــل المســتقبلية ب ــوء دور قي الدراســية، وإعدادهــم لتب

أمــا علــى الصعيــد المعرفــي، فتســاهم الجامعــة بفعاليــة فــي إنجــاز البحــوث فــي مختلــف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا، كمــا 
وتدعــم القــدرات االبتكاريــة لموظفيهــا وطالبهــا، وتعمــل علــى تعزيــز المهــارات الرياديــة لألجيــال الشــابة فــي الوطــن.  هــذا 
ــة واالرتقــاء بمســتويات  ــر مســتقبل الدول ــة للجامعــة باســتمرار ممــا يعــزز مــن مســاهمتها فــي تطوي ــج البحثي وتتطــور النتائ

المعيشــة فيهــا نحــو األفضــل.

لقــد شــهد العــام األكاديمــي المنصــرم 2017/ 2018 العديــد مــن الفعاليــات واإلنجــازات المهمــة التــي ســاهمت فــي دفــع 
مســيرة الجامعــة نحــو المزيــد مــن العطــاء، وتحقيــق رؤيــة القيــادة فــي أن تكــون جامعــة زايــد صرحــًا مــن صــروح النهضــة فــي 
الدولــة. ويســعدني اليــوم أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للعــام األكاديمــي 2017/ 2018 للتعــرف علــى خالصــة تلــك 

اإلنجــازات.

لبنى بنت خالد القاسمي
رئيسة جامعة زايد
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كلمة مدير الجامعة

لقــد حظيــت جامعــة زايــد بفضــل االّلــه بعــام أكاديمــي ناجــح ملــيء باإلنجــازات الملهمــة، حيــث تمكنــت خــالل 2018/2017 مــن 
اســتكمال تجديــد االعتمــاد مــن هيئــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لمختلــف البرامــج 
االكاديميــة التــي تطرحهــا كلياتهــا الســبع. وهــو إنجــاز يضــاف إلــى ســجل الجامعــة فــي هــذا المجــال حيــث ســبق أن حصلــت 
خمــس كليــات فيهــا علــى اعتمــادات دوليــة لتخصصاتهــا فــي الفتــرة مــا بيــن 2012 و2016. باإلضافــة إلــى حصــول الجامعــة 
علــى االعتمــاد المؤسســي مــن قبــل هيئــة االعتمــاد األكاديمــي بــوزارة التربيــة والتعليــم ومــن مفوضيــة الواليــات الوســطى 

للتعليــم العالــي، وهــي واحــدة مــن ســت هيئــات اعتمــاد إقليميــة فــي الواليــات المتحــدة.

إننــا نضــع نصــب أعيننــا دائمــا تطويــر الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم وطموحاتهــم المهنيــة، فهــم الركيــزة األولــى للخطــط التــي 
تضعهــا الكليــات والوحــدات الرئيســية فــي الجامعــة ومكاتــب خدمــات الدعــم فيهــا. وقــد قامــت جميــع الوحــدات بتقديــم نمــاذج 

لإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا فــي هــذا االتجــاه خــالل الســنة األكاديميــة المنصرمــة فــي هــذا التقريــر الســنوي.

كمــا تولــي الجامعــة مجــاالت البحــوث واألنشــطة االبتكاريــة والخدمــة المجتمعيــة اهتمامــًا كبيــرا. حيــث شــهدت المخرجــات 
البحثيــة للجامعــة نمــوًا ملحوظــا بمــا يقــارب %20 ســنويا علــى مــدى الثــالث ســنوات الماضيــة، كمــا حصــل تطبيقــان تــم 
تطويرهمــا ضمــن الجامعــة علــى الملكيــة الفكريــة مــن قبــل وزارة االقتصــاد وهمــا: تطبيــق جامعــة زايــد “ZU App” ويحتــوي 

مختلــف الخدمــات الذكيــة للجامعــة، وتطبيــق المعانــي اللغويــة لبرنامــج اللغــة اإلنجليزيــة.

وبنــاء علــى تلــك الجهــود المســتمرة، تــم تصنيــف جامعــة زايــد وللمــرة األولــى منــذ نشــأتها فــي تصنيــف كيــو اس للجامعــات 
فــي العالــم والــذي نشــر فــي يونيــو 2018، حيــث حّلــت فــي المرتبــة 701-750، كمــا وســبق لهــا الحصــول علــى المرتبــة 20 
فــي تصنيــف كيــو اس للجامعــات العربيــة. وال شــك مــن أن الوصــول إلــى مصــاف الجامعــات العالميــة ودخــول تصنيفاتهــا 
فــي فتــرة ال تتجــاوز العشــرين عامــًا يعــد إنجــازًا تفخــر الجامعــة بتحقيقــه.  ويشــكل بدايــة نحــو المزيــد مــن العطــاء والوصــول الــى 

مركــز متقــدم فــي التصنيــف العالمــي للجامعــات مســتقباًل بــإذن الّلــه.

 هــذا ومــن أهــم المشــاريع الجديــدة للجامعــة مشــروع الحــرم الجامعــي للبنيــن بدبــي، والــذي يتــم تنفيــذه بمبــادرة كريمــة ودعــم 
كبيــر مــن حكومــة دبــي، وبإشــراف بلديــة دبــي. ويتيــح هــذا المشــروع ليــس فقــط طــرح مختلــف البرامــج االكاديميــة للبنيــن 
أســوة بالحــرم الجامعــي بأبوظبــي، وإنمــا كذلــك التوســع فــي طــرح البرامــج العلميــة والهندســية مــن خــالل مبنــى المختبــرات 
المشــتركة الجديــدة. كذلــك اعتمــد مجلــس الجامعــة إنشــاء مركــز جامعــة زايــد لالبتــكار وريــادة األعمــال، والــذي ســيبدأ أنشــطته 
ــة  ــة مــن خــالل حاضن ــدء بمشــاريعهم التجاري ــن وإعدادهــم للب ــة والخريجي ــر مهــارات الطلب ــف 2018، لتطوي فــي فصــل الخري

أعمــال ومــن خــالل مختلــف األنشــطة بالمركــز.

يسعدنا أن نرحب بكم إلى التقرير السنوي لجامعة زايد.

رياض المهيدب
مدير جامعة زايد
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1. مقدمة عن جامعة زايد
 تأسســت جامعــة زايــد بموجــب المرســوم االتحــادي رقــم )11( لعــام 1999 والصــادر مــن رئيــس دولــة اإلمــارات آنــذاك الوالــد
 المؤســس، صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -طيــب الّلــه ثــراه-. وبحســب المــادة 16 مــن هــذا القــرار، فــإن
 للجامعــة الســلطة الرســمية لمنــح الشــهادات المصّدقــة مــن قبــل مجلــس الجامعــة. كمــا يوضــح القانــون األهــداف الرئيســية
 للجامعــة كمؤسســة تعليــم عالــي تســهم فــي تطويــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل طــرح البرامــج التعليميــة،
 وعقــد المؤتمــرات، وإجــراء البحــوث العلميــة، وإنشــاء المراكــز التعليميــة، وتعزيــز التعــاون مــع الجامعــات والمعاهــد الدوليــة،

مــع التركيــز علــى الحضــارة العربيــة واإلســالمية.

 وفــي عــام 2013، وبنــاء علــى توجيــه معالــي وزيــر التعليــم والبحــث العلمــي فــي الدولــة بتفويــض هيئــة االعتمــاد األكاديمــي
 )CAA( منــح االعتمــاد المؤسســي لمؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة بالدولــة، بــدأت الجامعــة هــذه اإلجــراءات وحصلــت
 علــى االعتمــاد المؤسســي رســميا فــي العــام 2015. وســبق ذلــك حصــول الجامعــة في العــام 2008 على االعتماد المؤسســي
ــات ــي الوالي ــة ف ــاد إقليمي ــات اعتم ــدة مــن ســت هيئ ــي، وهــي واح ــم العال ــات الوســطى للتعلي ــة الوالي ــل مفوضي  مــن قب

المتحــدة، وتــم تجديــده فــي العــام 2013 لمــدة عشــرة أعــوام.

 وتضــم الجامعــة فرعيــن أحدهمــا فــي أبــو ظبــي واآلخــر فــي دبــي يلتحــق بهمــا ســنويا مــا يقــارب 10 آالف طالــب وطالبــة.
 وعلــى الرغــم مــن ســعة المبانــي إال أنهــا تتســم بســهولة التنقــل بيــن أروقتهــا حيــث يمكــن للطلبــة التواصــل والتفاعــل مــع
 أعضــاء هيئــة التدريــس بصــورة سلســة. كمــا تســعى الجامعــة ســعًيا حثيثــا نحــو خلــق بيئــة محفــزة للنجــاح األكاديمــي، حيــث
 يلتحــق الطالــب فــور قبولــه فــي الجامعــة ببرنامــج التعليــم الجامعــي العــام ضمــن الكليــة الجامعيــة والــذي يركــز علــى توســيع
 ثقافــة الطالــب وعلــى مهــارات ســوق العمــل فــي القــرن الواحــد والعشــرين، ومــن ثــم يلتحــق بعــد ذلــك بتخصصــه الــذي يختــاره
 ضمــن كليــات الجامعــة الســبعة األخــرى، ويوفــر هــذا النمــوذج للطالــب برنامجــا أكاديميــا متوازنــا بأهــداف تعليميــة واضحــة

لــكل مرحلــة تضمــن أن المــوارد المتاحــة تدعــم األهــداف التربويــة للجامعــة وتركــز علــى نجــاح الطالــب وتقّدمــه.

ــى ــاًء عل ــة وبن ــة الدولي ــر األكاديمي ــي ُوضعــت وفــق المعايي ــة الت ــددا مــن التخصصــات والدرجــات العلمي  وتطــرح الجامعــة ع
 المتطلبــات واألهــداف المهنيــة للطلبــة. كمــا يتــم إشــراك الطالــب فــي العمليــة التعليميــة فــي المســاقات مــن خالل تشــجيعه
 علــى تطبيــق المعــارف المكتســبة فــي الحيــاة العمليــة للحصــول علــى فهــم أفضــل، ولتطويــر قدراتــه الفكريــة، والتوجــه نحــو

 التعلــم الذاتــي؛ إلحــراز مزيــد مــن التقــدم علــى الصعيديــن المعرفــي واألكاديمــي.

 وتحــرص جامعــة زايــد أشــد الحــرص علــى تخريــج طلبــة يتمتعــون بمهــارات لغويــة للمخاطبــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة،
 ويتقنــون مهــارات الحاســوب، ولديهــم أســس معرفيــة متعمقــة فــي تخصصاتهــم مــع الوعــي الجيــد بالثقافــة والتــراث وأن
 يكونــوا فــي الوقــت ذاتــه ُمّطلعيــن علــى العالــم ويتمتعــون باإللمــام التــام بالمواضيــع الهامــة فــي مجــاالت عملهــم. إن نجــاح
 الطلبــة فــي جامعــة زايــد يؤهلهــم بــال شــك للنجــاح مســتقبال فــي بنــاء أســر مطمئنــة واســتالم أدوار قياديــة فــي مجتمعاتهــم

وأوطانهــم بــإذن اللــه.

 وتطــرح الجامعــة أيضــا برامــج الدراســات العليــا منهــا برامــج الماجســتير، والماجســتير التنفيذي، والشــهادات المهنيــة المعتمدة
التــي تلبــي متطلبــات الدولة.

إن الجهــود التــي تبذلهــا الجامعــة بجميــع كلياتهــا وأقســامها ســاهمت فــي إدراج جامعــة زايــد ألول مــرة فــي أحــدث تصنيفــات 
الجامعــات حــول العالــم وهــو تصنيــف )QS )Quaccquarelli Symonds 2019، فــي المركــز 701-750 علــى الصعيــد 

العالمــي. كمــا أحــرزت الجامعــة المرتبــة العشــرين فــي تصنيــف QS لعــام 2018 للجامعــات فــي العالــم العربــي.
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رؤية جامعة زايد
أن تكون الجامعة معترف بها عالميا كرائدة في المنطقة للتميز في مجال االبتكارات التعليمية والبحثية وتنمية المهارات 

القيادية الطالبية التي تخدم التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي للدولة.

الرسالة
حاملة اسم الرئيس المؤسس للدولة، تعد جامعة زايد الخريجين للمساهمة في جميع جوانب المجتمع من خالل حرمي 

الجامعة بأبوظبي ودبي.

تؤهل الجامعة طلبتها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا المعترف بها عالميا للمساهمة في الرفاهية االجتماعية 
واالقتصادية لمجتمع اإلمارات، وفي تطوير المهارات المهنية.

كما تقوم الجامعة بدورها الريادي في نشر المعرفة للمجتمعات المحلية والعالمية من خالل البحوث العلمية، واألنشطة 
اإلبداعية، والتواصل المجتمعي، والتعليم المستمر.

قيم الجامعة
تلتزم جامعة زايد بالقيم الرئيسية التالية:

األخالقيات المهنية  1
القيادة  2
التميز  3

التعاون  4
االبتكار  5

المسؤولية المدنية  6
احترام التنوع  7

بيئة تعليمية إيجابية  8

األهداف االستراتيجية
إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة يتمتعون بالتميز األكاديمي والمهارات القيادية  1

االرتقاء بالدور القيادي للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير للمساهمة في تنمية االقتصاد المعرفي  2
تعزيز التميز األكاديمي للجامعة من خالل برامج معتمدة أكاديميًا محليًا وعالميا  3

ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية  4
ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي.  5
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مجلس الجامعة
 يتولى مجلس الجامعة مسؤولية إدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية بالجامعة.

وترأس المجلس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، ويضم المجلس أيضا سبعة أعضاء من 
 مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من ذوي الخبرة والكفاءة:

      سعادة / أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس الجامعة.

      سعادة / مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية األسرية.

      سعادة / مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

      سعادة / علي بن حمودة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن حمودة،

     سعادة / سامي ظاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية االقتصادية في دبي؛ نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
      لمؤسسة دبي لإلعالم.

      معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية، أبوظبي.

     سعادة / علي راشد قناص الكتبي، رئيس هيئة الموارد البشرية في أبوظبي باإلنابة

اإلدارة

مدير الجامعة
رياض المهيدب

نائب مدير الجامعة
مارلين روبرتس 

رئيس الشؤون اإلدارية والمالية
صادق المال

مكتب الرئيسة
فاطمة البريكي، مدير المكتب

آمنه الشحي، مدير إدارة التدقيق الداخلي باإلنابة
ميادة أمنونة، سكرتير تنفيذي

إن سو كانج، سكرتير

مكتب مدير الجامعة
ميثاء عبيد آل علي، مدير إدارة االستراتيجية والمستقبل

محمد هالل المزروعي، مدير اإلدارة بمكتب مدير الجامعة 
أحمد البلوشي، مستشار قانوني

أحمد شريف البربري، سكرتير تنفيذي

مكتب نائب مدير الجامعة
محسن أنسي، نائب مدير الجامعة المشارك رئيس الشؤون األكاديمية

آدم ماركس، مستشار نائب مدير الجامعة في الجودة األكاديمية والمبادرات االستراتيجية
بريان جيلروي، مستشار نائب مدير الجامعة

جيما أورنيدون، سكرتير تنفيذي
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عمداء الكليات ومدراء البرامج
آن ماري رينيه، عميد كلية الفنون والصناعات اإلبداعية

بول ويليامز، عميد كلية اإلدارة
باميال كريدون، القائم بأعمال كلية علوم االتصال واإلعالم

رنا تميم، عميد كلية التربية   
حمدي حسن، القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

فارس هواري، عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية باإلنابة
أندرو مارينجتون، القائم بأعمال كلية االبتكار التقني

بلقيس الطارب، عميد الكلية الجامعية 
واين جونز، مدير برنامج اإلعداد األكاديمي

عمادة الدراسات العليا
تشيت جابلونسكي، عميد الدراسات العليا

مكتب البحوث 
مايكل آلين، مساعد نائب مدير الجامعة للبحوث 

معاوية العوض، مدير معهد البحوث االجتماعية واإلقتصادية 

إدارة القبول والتسجيل
ربى الرمحي، القائم بأعمال مسجل الجامعة

عمادة شؤون الطلبة
فاطمة الدرمكي، عميد شؤون الطلبة

فتحية الخميري، القائم بأعمال مدير القيادة الطالبية
هند الرستماني، القائم بأعمال مدير مركز اإلرشاد الطالبي
راشد الشامسي، مدير الشؤون المهنية للطلبة والخريجين

شمسة الطائي، مستشار العالقات المجتمعية

إدارة التسهيالت الطالبية
فاطمة القاسمي، مدير اإلدارة 

المكتبات وموارد التعلم باالنابة
ماري زينجاتي سيمبا، القائم بأعمال المدير المكتبات وموارد التعلم

مركز االبتكار التربوي
باربارا هارولد، مدير المركز

إدارة الموارد البشرية
حصة المرزوقي، مدير اإلدارة

إدارة خدمات وتطوير الحرم الجامعي
ريهام هويدي، مدير اإلدارة

إدارة تقنية المعلومات
نادية القبانجي، مدير اإلدارة باإلنابة

إدارة  الموارد المالية 
جايش فاالب، مدير اإلدارة

إدارة  العقود والمشتريات 
عبد الله الزرعوني، مدير اإلدارة

إدارة االتصال الحكومي
أسامة نصر، مدير اإلدارة باإلنابة

معهد خدمة المجتمع
رحمان حليم، القائم بأعمال مدير المعهد
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1. برامج الجامعة
ــى االنســجام فــي المجتمــع والعمــل  ــادر عل ــة ق ــل واع يتســلح بالمعرف ــداد جي ــى إع ــا عل ــة مــن خــالل برامجه تحــرص الجامع
فــي عالــم ســريع التغّيــر وملــيء باألحــداث. ولــذا، وضعــت الجامعــة عــددا مــن األهــداف التــي تســاعد الطالــب علــى اكتســاب 
الخبــرات والمهــارات األساســية للتعلــم مــدى الحيــاة. وتســاهم المســاقات التــي يتــم تدريســها فــي الجامعــة علــى الوصــول إلــى 

المخرجــات التعليميــة الســت التاليــة التــي تســهم فــي تطويــر الطالــب معرفيــا ومهنيــا:

مخرجات التعليم لجامعة زايد
المهارات اللغوية ومهارات التواصل: التواصل بشكل فعال باللغتين العربية الفصحى واإلنجليزية.   ·

صقل المهارات التقنية: استخدام القدرات التقنية  وفهمها وتقييمها أخالقيا وأمنيا في مجتمع عالمي متطّور.   ·
الّتفكيــر النقــدي والتحليــل المنطقــي: اكتســاب أســاليب التحليــل الكمــي والنوعــي لحــل المشــكالت وفهــم المســائل   ·

المختلفــة.

اإللمــام بالمعلومــات: إيجــاد المعلومــات وتقييمهــا واســتخدامها بالشــكل المناســب مــن مصــادر متنوعــة لتلبيــة   ·
المتنوعــة.  االحتياجــات 

ــى  ــًا عل ــة المحيطــة مبين ــي بالثقافــة الواســعة وســعة االطــالع، والتعامــل مــع البيئ الوعــي واإلدراك العالمــي: التحل  ·
الوعــي واإلدراك القائــم علــى المعرفــة. 

المهــارات القياديــة: اســتالم أدوار قياديــة وتولــي المســؤوليات وأدائهــا بصــورة فعالــة والعمــل يــدا بيــد مــع اآلخريــن   ·
ــاز األهــداف المشــتركة.  إلنج

البرامج الدراسية
اإلعداد للبكالوريس:

ــة لاللتحــاق مباشــرة بالتخصصــات ببرنامــج اإلعــداد  ــار اللغــة اإلنجليزي ــن ال تؤهلهــم  نتائجهــم فــي اختب ــة الذي يلتحــق الطلب
األكاديمــي فــي المســتوى المناســب، حتــى يتســنى للطالــب الحصــول علــى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة المطلوبــة للدراســة 

فــي جامعــة زايــد. 

برامج البكالوريوس
الكلية الجامعية

يلتحق الطلبة قبل مرحلة التخصص بالكلية الجامعية لتأهيلهم أكاديميا وفكريًا للمرحلة التالية.  

البرامج األكاديمية 
توفر الكليات السبع في الجامعة عددا من البرامج األكاديمية والمسارات التمهيدية لدرجات البكالوريوس وهي كالتالي: 

· كلية الفنون والصناعات اإلبداعية
بكالوريوس الفنون الجميلة في الرسوم المتحّركة  o

بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الجرافيكي  o
بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي  o

بكالوريوس الفنون الجميلة في الفنون المرئية  o
بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط اإلعالمية المتعددة( باإلشتراك مع كلية االبتكار التقني           o

وكلية علوم االتصال واإلعالم

· كلية العلوم في اإلدارة
بكالوريوس العلوم في اإلدارة - المحاسبة: بكالوريوس العلوم في المالية   o

بكالوريوس العلوم في اإلدارة - التمويل  o
بكالوريوس العلوم في اإلدارة - إدارة الموارد البشرية  o

بكالوريوس العلوم في اإلدارة – التسويق وريادة األعمال  o
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· كلية علوم االتصال واإلعالم
بكالوريوس العلوم في علوم االتصال واإلعالم  o

 االنتاج اإلعالمي وتحرير األخبار
 االتصاالت االستراتيجية المتكاملة

 السياحة واالتصال الثقافي

· كلية التربية
بكالورويس العلوم في التربية  o

 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
 اإلرشاد االجتماعي المدرسي

· كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بكالوريوس اآلداب في الدراسات الدولية  o

 العالقات الدولية
 دراسات الشرق األوسط/ الدراسات الخليجية

 االقتصاد السياسي والتنمية
بكالوريوس اآلداب في الدراسات اإلماراتية )باالشتراك مع كلية علوم االتصال واإلعالم(  o

· كلية العلوم الطبيعية والصحية
بكالوريوس العلوم في علوم البيئة واالستدامة  o

بكالوريوس العلوم في علوم الصحة العامة والتغذية   o

بكالوريوس العلوم في علم النفس والتنمية واإلنسانية )باالشتراك مع كلية التربية(  o

· كلية االبتكار التقني
بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات  o

 أمن المعلومات والشبكات
 تطبيقات الشبكات والمحمول

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات وإدارة التقنيات )باإلشتراك مع كلية التربية(  o

 النظم المؤسسية
 إدارة أنطمة المعلومات
 نظم معلومات األعمال

التدريب العملي
تتطلــب التخصصــات فــي الجامعــة تدريبــا عمليــا الســتيفاء متطلبــات التخــّرج، لربــط المعــارف التــي اكتســها الطالــب بالواقــع 
واالســتفادة مــن الخبــرات التــي توفرهــا بيئــة العمــل وهــي بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن أصحــاب العمــل وطلبــة الجامعــة، لكــي 

يتســنى لهــم التعــرف علــى مهــارات الطــالب وليتمكــن الطالــب ايضــا مــن اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بوظيفــة المســتقبل.

الدراسات العليا
حصلــت جميــع برامــج الدراســات العليــا التــي تطرحهــا الجامعــة علــى اعتمــاد وموافقــة وزارة التعليــم العالــي فــي الدولــة، 
ــا  ــح معترفــة دولي ــي لتصب ــم العال ــة الشــرق األوســط للتعلي ــى اعتمــاد مفوضي ــى حصــول بعــض التخصصــات عل إضافــة إل

كمؤسســة تطــرح برامــج الدراســات العليــا والشــهادات المهنيــة.
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برامج الدراسات العليا
كلية اإلدارة   ·

الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال  o

ماجستير العلوم في إدارة األعمال الدولية  o

ماجستير العلوم في التمويل  o

كلية علوم االتصال واإلعالم   ·
ماجستير اآلداب في االتصال  o

        المجاالت:
          ·  تخصص العالقات العامة االستراتيجية

            ·  السياحة واالتصال الثقافي

كلية التربية   ·
ماجستير التربية في القيادة التربوية واإلدارة  o

ماجستير التربية في التربية الخاصة  o

ماجستير العلوم في تطوير التعليم والتعلم  o

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   ·
ماجستير في الدبلوماسية والشؤون الدولية  o

ماجستير األدب في الدراسات القضائية  o

كلية االبتكار التقني   ·
ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات  o

        المجاالت:
أمن الشبكات  ·             

البحوث
ــة  ــة ومنطق ــا الدول ــول قضاي ــور ح ــي تتمح ــة الت ــح الدراســية واألنشــطة اإلبداعي ــة والمن ــة البحثي ــد العملي ــة زاي تشــجع جامع

ــام.  ــم بشــكل ع ــج والعال الخلي

ويســعى مكتــب البحــوث إلــى دعــم المنــح البحثيــة الداخليــة والخارجيــة وبرامــج الزمالــة البحثيــة التــي تطــور القــدرات البحثيــة 
الوطنيــة وتعــزز التعــاون الدولــي.

كمــا تحــرص الهيئــة التدريســية بجامعــة زايــد علــى االســتفادة مــن تجاربهــا البحثيــة الدوليــة المتنوعــة فــي التعامــل مــع القضايــا 
المعاصــرة فــي دولــة اإلمــارات. وتحــث الجامعــة طلبتهــا علــى المشــاركة فــي مشــاريع البحــوث والدراســات الفرديــة.

ويركــز برنامــج الباحثيــن فــي مرحلــة مــا قبــل التخــرج بشــكل خــاص علــى طلبــة الباكالوريــوس الذيــن يرغبــون فــي إجــراء بحــوث 
ــة التدريســية فــي بحوثهــم  ــة للعمــل مــع أعضــاء الهيئ ــة فــي مجــاالت دراســاتهم، وكمــا توفــر الجامعــة الفرصــة للطلب فردي
المســتمرة ممــا ســيعود عليهــم بالنفــع الكبيــر وكذلــك تتيــح الفرصــة لطلبــة الدراســات العليــا إلجــراء البحــوث مــع أعضــاء هيئــة 

التدريــس مــن ذوي الخبــرة كمســاعدي بحــوث أو باحثيــن مشــاركين.
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2. نظرة على العام األكاديمي
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أغسطس 2017

· جامعة زايد ترحب بالطالب الجدد خالل أسبوع اإلرشاد

سبتمبر 2017

· الملتقى السنوي
· يوم المرأة اإلماراتية

· معرض األندية الطالبية
· حملة التبرع بالكتب

أكتوبر 2017

· يوم التخصصات
· اليوم اإلرشادي للطلبة المقبلين على اختيار التخصص الدراسي

· جامعة زايد تعرض إنجازات طلبتها في معرض نجاح 2017 - أبوظبي 
· معالي الشيخة لبنى القاسمي مشاركة في المؤتمر الدولي للقيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة

· حملة التوعية بسرطان الثدي 
· حملة التوعية بمرض السكري 

· فعالية االبتكار 360 حلقة

نوفمبر 2017

· مؤتمر و معرض الشرق األوسط للبيولوجيا الجزيئية الرابع
· فعالية رفع العلم

· احتفالية قائمة العميد
· اليوم العالمي للصحة الذهنية )النفسية(

· يوم العصا البيضاء
· يوم التسامح

· حفل جمع 500 متطوع للمشاركة في األولمبياد الخاص 2018
· تكريم الطالبتان الفائزتان في مسابقة ابتكار تصميم فني ووظيفي لقطعة أثاث متعددة األغراض لعام 2017

· االحتفال باليوم الوطني في متحف االتحاد
· االحتفال باليوم الوطني 46

يناير 2018

· المؤتمر الثالث التعلم والتعليم 
· ندوة توجيه برامج الدراسات العليا

· تدريبات الدفاع المدني في الحرم الجامعي
· معالي الشيخة لبنى القاسمي مشاركة في مؤتمر “تمكين المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا” في المغرب

فبراير 2018

· شهر االبتكار في جامعة زايد
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· الشراكة بين جامعة زايد و EduChain إلصدار الشهادات الرقمية لطالبات الجامعة.
· جامعة زايد وجامعة والية كاليفورنيا يبحثان في العالقات في مجاالت البحث األكاديمي واالبتكار.

· هاكاثون اإلمارات 2018
· زيارة وفد جامعة كامبرج للجامعة
· زيارة وفد جامعة الكويت للجامعة

· مهرجان جامعة زايد ألفالم الشرق األوسط
· مؤتمر التعليم األول.

· معرض المهن السنوي “لنرسم المستقبل”.

مارس 2018

· اعتماد جامعة زايد مركزًا لتقديم شهادة “محلل مالي معتمد”
· مؤتمر اللغويات التطبيقية واللغة الدولية

· احتفالية قائمة العميد
· االحتفال بيوم المرأة العالمي

· االحتفال بيوم السعادة
· المسابقة الخليجية الثامنة للبرمجة

· مخّيم األمهات للتكنلوجيا

أبريل 2018

· ورش عمل “أمنا فاطمة” لالجئين السوريين في مخيم الالجئين في ريتسونا في اليونان
· انطالق مؤتمر الوثائق التاريخية الثاني في جامعة زايد- دبي 

· معرض جيتكس 
Think Science عرض ·
· منتدى الحلقة الشبابية.

· حفل تخريج الدفعة السادسة عشر من طالبات شهادة البكالوريوس
· حفل تخرج الدفعة السادسة من طالب درجة البكالوريوس للذكور

· حفل تخرج طلبة درجة الماجستير
· حضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفل تخريج طالب جامعة زايد

· حمالت التوعية بصعوبات التعلم
· ندوة عن البحوث والمشاريع اإلبداعية

مايو 2018

· معرض كلية الفنون والصناعات اإلبداعية في منارة السعديات
· الذكرى المئوية لميالد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

· ندوة درب زايد
ONCE حفل برنامج ·

· حفالت التعرف على الطالب في نهاية العام

يونيو 2018

· يوم زايد للعمل اإلنساني.
· اإلفطار الجماعي
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معرض نجاح
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المعرض السنوي في ياس
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3. الفعاليات الرئيسية
أ. الوحدات األكاديمية

برنامج اإلعداد األكاديمي

جسر جامعة زايد التعليمي االفتراضي

توفــر هــذه المســاقات التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية بالجامعــة المهــارات الرئيســية: القرائيــة والكتابيــة 
وكذلــك أساســيات قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة. ويحتــوي برنامــج جســر جامعــة زايــد التعليمــي االفتراضــي علــى مجموعــة مكونــة 
مــن 6 مســاقات ذاتيــة الدخــول للطلبــة للتعلــم والتــدرب علــى أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة التــي تضمــن النجــاح فــي الجامعــة. 
وتســتهدف هــذه المســاقات االحتياجــات األساســية لمتعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة ممــن يخططــون لالنضمــام إلــى مؤسســة 
قائمــة علــى التواصــل باللغــة اإلنجليزيــة مثــل جامعــة زايــد. صممــت مســاقات البرنامــج بأســلوب مناســب للمتحدثيــن باللغــة 

العربيــة فــي منطقــة الخليــج. 

خدمة المجتمع

حصــل طــالب برنامــج اإلعــداد األكاديمــي خالل العــام األكاديمي 
2018/2017 علــى عــدد وافــر مــن الفــرص التعليميــة والتجــارب 
الداعمــة للبرامــج التعليميــة مــن خــالل الشــراكة مــع الكليــات 
مثــل:  أخــرى  وجهــات  العــام  النفــع  جهــات  بعــض  و  األخــرى 
الدوليــة والمستشــفى  الهــالل األحمــر و المدرســة األلمانيــة 
الملكــي الجديــد ومستشــفى المفــرق و مركــز الشــيخ خليفــة 
الطبــي. حيــث شــارك أكثــر مــن 1000 طالــب خــالل العــام فــي 
نشــاطات عــدة منهــا تطــّوع حوالــي 140 طالًبــا بالقــراءة لألطفــال 
المحليــة.  المستشــفيات  فــي  مزمنــة  بأمــراض  المصابيــن 
وجمــع حوالــي 700 طالًبــا أكثــر مــن 400 صنــدوق مــن معــدات 
االحتياجــات األساســية لمخّيــم العمــال وشــارك 800 طالًبــا فــي 
معــرض جامعــة زايــد للصحــة والعافيــة والتغذيــة؛ كمــا قــدم 

403 Boxes say, “ZU Loves U” for the 2017 Box Appeal.
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حوالــي 50 منهــم أدوات مدرســية لمخيمــات الالجئيــن فــي األردن مــن خــالل حملــة “امــأل الحافلــة”. كمــا تطــّوع مجموعــة مــن 
الطلبــة النخبــة لتعليــم قواعــد اللغــة االنجلزيــة لعّمــال جامعــة زايــد وبهــذا يكــون الطلبــة قدمــوا أكثــر مــن 1800 ســاعة تطوعيــة 
ــة ومهــارات اســتخدام  ــة والتنظيمي ــة لديهــم والمهــارات القيادي ــذي رفــع حــّس المســؤولية المدني لخدمــة المجتمــع األمــر ال

ــدة. ــى المجتمــع بالنفــع والفائ ــة وعــاد عل اللغــة اإلنجليزي

تطبيق ZAVA لتعليم مصطلحات اللغة اإلنجليزية

أطلــق برنامــج اإلعــداد األكاديمــي تطبيــق ZAVA لتعلــم المصطلحــات األكثــر تكــرارا واســتخداما فــي مســاقات اللغــة اإلنجليزية 
فــي بدايــة العــام األكاديمــي يصــل عددهــا إلــى 1200 كلمــة، وهــو تطبيــق تعليمــي ُصّمــم مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية 
فــي قســم اإلعــداد األكاديمــي، يســمح بالدخــول الذاتــي للطالــب. يحتــوي التطبيــق علــى 13 تمريــن وســتة مراحــل لــكل تمريــن. 

صمــم التطبيــق خصيصــا لطــالب اللغــة اإلنجليزيــة المتحدثيــن باللغــة العربيــة. 

كلية الفنون والصناعات اإلبداعية
الصناعة الرقمية: من الرؤية إلى الواقع

ــر 2018، عقــدت  ــد فــي فبراي ــكار فــي جامعــة زاي بالتزامــن مــع شــهر االبت
ــات المفتوحــة  ــة سلســلة مــن الفعالي ــون والصناعــات اإلبداعي ــة الفن كلي
التصميــم                                                                                                                                         تقنيــة  باســتخدام  الطلبــة  صنعهــا  التــي  األعمــال  لعــرض 
ثالثــي األبعــاد والواقــع االفتراضــي والتصنيع الســريع والرســوم المتحركة. 
تمــت دعــوة الــزوار لتجربــة حيــة لعمليــة التصميــم واإلنتــاج  تحــت عنــوان: 
معاصــرة  بيئــة  ضمــن  الواقــع”  إلــى  الرؤيــة  مــن  الرقمــي  “التصنيــع 
بمســاحات مصممــة لتكــن مواتيــة لتطويــر البحــوث والتصميــم. كمــا 
ــَا  ــو بوشــنان عرضــًا رقمي ــور أندري ــور ثورســتون لومكــر والدكت قــّدم الدكت

ــج رقمــي.   ــى منت ــوم إل ــرة أو المفه ــل الفك ــل تحوي يوضــح مراح

معارض كلية الفنون والصناعات اإلبداعية

أقامــت كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة فــي العــام المنصــرم عــددا مــن المعــارض الوطنيــة 
فــي كل مــن مركــز أبوظبــي للفنــون ،وشــارع الســركال، ومنطقــة دبــي للتصميــم ومعــرض 
غــراد العالمــي ضمــن أســبوع دبــي للتصميــم، ومهرجــان دبــي الوطنــي للتكنولوجيــا واالبتــكار، 
ومهرجــان دبــي لفــن الرســم، والبــازار الســنوي لبــاركار هاربــر، ومعــرض منــارة الســعديات،            
!Do Art, Do it Now بالتعــاون مــع غوغنهايــم أبوظبــي ومعــرض ســّكة للفنــون ومتحــف الشــارقة 

ــون وغيرهــا. للفن

ملئ الحافالت الطفال الالجئين السوريين في االردن القراءة لألطفال من ذوي األمراض المزمنة في مستشفيات الدولة
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مشاركات خريجات الكلية وطالبتها في المعارض الدولية

ــد العالمــي حيــث تمــت دعوتهــم  ــى الصعي ــرا عل ــة تقدي ــون والصناعــات اإلبداعي ــة الفن ــة وخريجــي كلي القــت أعمــال طلب
للمشــاركة فــي معــارض دوليــة بمــا فــي ذلــك معرضــًا منفــردًا لخريجــة الجامعــة أســماء خــوري فــي نيــو داكوتــا فــي 
 Lessedra World Art أمســتردام باإلضافــة إلــى معــرض آخــر فــي ديــر نيختكــراب فــي جامعــة غوتنبــرغ )ألمانيــا(، ومعــرض

Printmaking Annual فــي بلغاريــا. 

كمــا تســّلم طلبــة الكليــة فــي مــارس 2018 دعــوة مــن دولــة بحريــن الشــقيقة للمشــاركة فــي معــرض البحريــن للفنــون عبــر 
الحــدود الدولــي فــي المنامــة حيــث تــم تخصيــص افتتــاح المعــرض لعــرض أعمــال طالبــات الجامعــة، كمــا تســلمت خريجــة 

الجامعــة منــى حديــد دعــوة لالنضمــام إلــى المخيــم الفنــي Hybrid Art Camp فــي هنغاريــا. 

وتمــت دعــوة الطلبــة أيضــا لتصميــم أزيــاء تصاميــم عــرض األوبــرا “Zaide” لمــوزارت فــي وارســو فــي بوالنــدا بالتعــاون 
ــدا والمتوقــع أن يتــم عرضــه فــي وارســو عــام 2019 وفــي أبوظبــي عــام 2020 بدعــم مــن  ــا فــي بولن ــرا كاميرالن مــع أوب

مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون. 

فعاليات كلية علوم االتصال واإلعالم

كلية االتصال وعلوم اإلعالم تستضيف ندوة علمية في العالقات العامة

اســتضافت كليــة علــوم االتصــال واإلعــالم نــدوة البحــث التــي نظمهــا معهــد العالقــات العامــة والتــي تعــد األولــى مــن نوعهــا 
فــي الشــرق األوســط وذلــك فــي مركــز المؤتمــرات التابــع لجامعــة زايــد فــي التاســع عشــر مــن فبرايــر لعــام 2018. وقــد تناولــت 
النــدوة عــددا مــن المواضيــع المهمــة فــي مجــال العالقــات العامــة وذلــك مــن النواحــي األكاديميــة والعمليــة والبحثيــة. حضــر 
النــدوة عــددا مــن األكاديمييــن والممارســين فــي مجــال العالقــات العامــة وكذلــك ممثليــن مــن الهنــد واألردن. وكانــت إحــدى 
أهــم نتائــج المؤتمــر اإلعــالن عــن إصــدار مجلــة مــن المســتوى الرفيــع تركــز علــى أبحــاث العالقــات العامــة فــي الشــرق األوســط. 
حيــث أعلــن رئيــس تحريــر مجلــة أبحــاث العالقــات العامــة، الدكتــور بــاي لينــج شــا، مــن جامعــة واليــة ســان دييغــو، الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، عــن اإلعــداد إلصــدار خــاص حــول العالقــات العامــة فــي الشــرق األوســط، والــذي سيشــارك فــي تحريــره. 

جانجــا دانيــش، مســاعد عميــد البحــوث والدراســات العليــا فــي الجامعــة، وجايلــي دوثــرر، العميــد المشــارك.

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ونائب الملك يزور قسم كلية الفنون والصناعات اإلبداعية في معرض البحرين للفنون عبر الحدود
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إذاعة جامعة زايد

ــزم الجامعــة  ــي كمــا تعت ــو ظب ــى مســتوى الحــرم الجامعــي فــي أب ــة عل ــة داخلي ــة لمحطــة إذاعي ــذ المراحــل األولي ــم تنفي ت
افتتــاح محطــة أخــرى فــي الحــرم الجامعــي بدبــي. وســيتم بــث اإلذاعــة مــن اســتوديوهات احترافيــة فــي المســتقبل القريــب. 
ويتلقــى الطــالب اإلرشــاد مــن قبــل اثنيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة علــوم االتصــال واإلعــالم : بــول ليمــان 
وجيمــس بايكــوي، كمــا انضــم عضــو ثالــث مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وهــو أويــن بينيــت جونــز وهــو شــخصية معروفــة 

فــي إذاعــة هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة والــذي التحــق بالكليــة مؤخــرا.

ــاج  ــار واإلنت ــر األخب ــي الالســلكي وهــو جــزء مــن تخصــص تحري ــاج الصوت ــد المســاق المتعلــق باإلنت وتدعــم إذاعــة جامعــة زاي
اإلعالمــي يــدرس حاليــا أيضــا كجــزء مــن المنهــاج الحالــي. ولكننــا بالرغــم مــن ذلــك نومــن بــأن هــدف اإلذاعــة ال يكمــن فــي دعــم 

المنهــج فقــط بــل ال بــد مــن أن تســخر اإلذاعــة لخدمــة المجتمــع وتقديــم البرامــج الهادفــة. 

النسخة التاسعة لمهرجان جامعة زايد السنيمائي 

أقيــم مهرجــان جامعــة زايــد الســينمائي ألفــالم الشــرق األوســط 
أبوظبــي فــي  التاســعة فــي مســتودع421 فــي  فــي نســخته 
فبرايــر 2018. ويلعــب المهرجــان دورا هامــا فــي ســاحة األفــالم 
اإلماراتيــة حيــث يحظــى المهرجــان أيضــا باهتمــام واســع مــن 
قبــل العامليــن فــي قطــاع صناعــة األفــالم فــي أبوظبــي. وقــد 
تلّقــت لجنــة المهرجــان المكونــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 
والطلبــة  الجامعــة  فــي  واإلعــالم  االتصــال  علــوم  كليــة  فــي 
المتطوعيــن عــددا كبيــرا مــن طلبــات المشــاركة وصلــت إلــى 
150 طلــب مــن دول مختلفــة منهــا ألمانيــا واألردن وفلســطين 

ولبنــان واإلمــارات. 

مشاركة طالب الكلية في أولمبياد الشرق األوسط 
لأللعاب الخاصة 

فــي  واإلعــالم  االتصــال  علــوم  كليــة  طلبــة  شــارك 
 2018 الترويــج والتطــوع أللعــاب األولمبيــة الخاصــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن 
الفصــول.  فــي  األولمبيــة  األلعــاب  تطبيــق  خــالل 
وتقــدم أكثــر مــن 500 مــن الطلبــة واألســاتذة وموظفــي 
الجامعــة فــي فــرع دبــي بطلبــات للتطــوع للمشــاركة في 
ــاد. كمــا قــام  ــات األولمبي ــة لفعالي ــات التنظيمي العملي
عضــوان مــن الهيئــة التدريســية فــي الكليــة باســتعراض 
الخطــة التنظيميــة للكليــة فــي المؤتمــر الســنوي الثانــي 

والعشــرين للرابطــة العربيــة - األمريكيــة لمعلمــي االتصــال الــذي اســتضافته الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي نوفمبــر مــن 
نفــس العــام.

وقــد أشــرف طلبــة الكليــة بمختلــف تخصصاتهــا علــى إعــداد الفيلــم الترويجــي لألولمبيــاد والــذي ســيتم عرضــه مباشــرة أثنــاء 
فعالياتــه. 
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Catholique de Paris استضافت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفود من معهد
 فــي فبرايــر 2018 حيــث ضــم الوفــد ممثليــن مــن المعهــد فــي أثنــاء زيارتهــم للدولــة 
ــد. وكان الوفــد  ــة مــن معالــي الشــيخة لبنــى القاســمي، رئيســة جامعــة زاي تحــت رعاي
برئاســة أســتاذ القانــون لودفيــك دانتــو الــذي أعــرب عــن ســعادته لمقابلــة معالــي 
الشــيخة ومناقشــة فــرص التعــاون األكاديمــي المســتقبلي بيــن الجامعتيــن. كمــا حضــر 
الوفــد ورش عمــل نظمتهــا الكليــة حــول مواضيــع مختلفــة مثــل القانــون والتســامح 

والتنــوع فــي اإلســالم.

طالبة من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تطرح بحث في مؤتمر في تونس

تحــت إشــراف الدكتــورة ماجداليــن كاروالك، األســتاذ 
الدراســات  طالبــة  قامــت  الكليــة،  فــي  المشــارك 
دراســة  بتقديــم  الشــويهي  خولــة  الطالبــة  الدوليــة 
ــوم  ــة للعل ــة األلماني ــة العربي فــي المؤتمــر األكاديمي
عنــوان  تحــت  تونــس  فــي  اإلنســانية  والعلــوم 
“مواقــع التواصــل االجتماعــي والســلطة الثقافيــة: 
العربــي؟”  الخليــج  مــن  نســتفيد  أن  يمكننــا  مــاذا 
ــج مــن خــالل  ــرات منطقــة الخلي ــث ناقشــت تغيي حي
ــر بمواقــع التواصــل االجتماعــي واتخاذهــا بديــال  التأث
واإلذاعــة  كالتلفزيــون  التقليديــة  اإلعــالم  لوســائل 

والصحافــة.

إعادة ترميم سفينة من العصر البرونزي

تلقــى الدكتــور ايريــك ســتابلز منحــة لتمويــل إعــادة إنشــاء وترميــم قــارب مــن العصــر البرونــزي وهــو مشــروع مقتــرح كمبــادرة 
مشــتركة بيــن جامعــة زايــد وجامعــة نيويــورك فــي أبــو ظبــي إلعــادة بنــاء هــذه الســفينة التــي كانــت تســتخدم ألغــراض تجاريــة 
العربــي فــي  الخليــج  أبحــرت فــي  حيــث 
ــزم  ــذي يعت ــاء ال ذلــك العصــر. يتكــون البن
الدكتــور تشــييده مــن  القصــب والخشــب 
والنخيــل ومكونــات أخــرى ليكــون مشــروع 
تعليمــي تجريبــي كمــا ســيقوم بإشــراك 
الطــالب فــي إعــداد البحــوث الخاصة فهذا 
المشــروع. حتــى وقــت قريــب، لــم ُيعــرف 
ــات  ــن هــذه الســفن والتقني ــل ع إال القلي
التــي اســتخدمها ســكان الخليــج العربــي 
ــخ  ــا، ومــا زال هــذا الجــزء مــن التاري لبنائه
يلّفــه الكثيــر مــن الغمــوض. ويعــد هــذا 
فــي  للتعمــق  جيــدة  فرصــة  المشــروع 
اســتخدمت  التــي  والتقنيــات  المــواد 
للحصــول  الســفن  هــذه  مثــل  إلعــداد 
علــى فهــم أفضــل لتلــك الحقبــة الزمنيــة 

ولهــذه الوســيلة المهمــة فــي النقــل. 
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كلية العلوم الطبيعية والصحية
مؤتمر و معرض الشرق األوسط للبيولوجيا الجزيئية الرابع

اســتضافت جامعــة زايــد مؤتمــر ومعــرض الشــرق 
األوســط الرابــع لبيولوجيــا الجزيئيــات الــذي تنظمه 
بالجامعــة  والصحيــة  الطبيعيــة  العلــوم  كليــة 
بالتعــاون مــع جمعيــة الشــرق األوســط لبيولوجيــا 
المؤتمــرات  مركــز  فــي   )MEMBS( الجزيئيــات 
بفــرع الجامعــة بأبوظبــي. شــارك فــي المؤتمــر 
ــة  ــر 40 دول ــم وباحــث مــن أكث ــر مــن 800 عال أكث
حــول العالــم حضــروا عــدة ورش عمــل وحلقــات 

نقاشــية. 

وعقدت معالي الشــيخة لبنى بنت خالد القاســمي، 
ــي، مؤســس ومنظــم  المؤتمــر  ــر معان ــه الســيد محمــد أمي ــي اســتضافت في ــًا فــي حــرم أبوظب ــد ،اجتماع رئيــس جامعــة زاي
ودعــت معاليهــا المشــاركين فــي المؤتمــر إلــى التعــرف علــى نتائــج المؤتمــر، ومتابعــة النتائــج المنجــزة لتغطيــة مختلــف 

ــكار. ــة للبحــوث واالبت التخصصــات والمجــاالت العلمي

ــه  ــن إعجاب ــر ع ــا عب ــة الســتضافة المؤتمــر كم ــي رئيســة الجامع ــه معال ــذي قدمت ــم ال ــه للدع ــن امتنان ــي ع ــر الســيد معان وعب
بالعمــل والجهــود التــي بذلتهــا اللجنــة المنظمــة وطلبــة الجامعــة بمــا فــي ذلــك اســتقبال الضيــوف وتوفيــر التعليمــات الالزمــة 

والتعــاون الــذي أبــداه الطلبــة وأطلــق عليهــم اســم “قــادة المســتقبل”. 

وحضــرت اللقــاء الدكتــورة مارليــن روبرتــس نائــب مديــر الجامعــة واألســتاذ الدكتــور فــارس هــواري عميــد كليــة العلــوم الطبيعيــة 
والصحيــة وأعضــاء اللجنــة المنظمــة. 

مساق أسبن في )التغذية السريرية( في جامعة زايد
انطالقــًا مــن التــزام كليــة العلــوم الطبيعيــة والصحيــة برفــع مســتوى المعرفــة التغذويــة فــي المنطقــة، وكذلــك تعزيــز التعــاون 
بيــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة. واســتجابة للطلــب المتزايــد علــى اختصاصيــي التغذيــة الســريرية األكفــاء فــي المنطقــة، ووفًقــا 
لمؤشــرات األداء الرئيســية الوطنيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للرعايــة الصحيــة، تعاونــت كليــة العلــوم الصحيــة مــع 
الجمعيــة األوروبيــة للتغذيــة الســريرية )ESPEN( لتوفيــر الرعايــة الطبيــة العالميــة المســتمرة وتوفيــر التدريــب للعامليــن فــي 
الرعايــة الصحيــة فــي البــالد والمنطقــة علــى أساســيات التغذيــة الســليمة. وقــد أســفر المشــروع المشــترك عــن تقديــم دورات 
التغذيــة )LLL( إلــى دولــة اإلمــارات بمــا يتناســب مــع احتياجــات أخصائــي التغذيــة المحلييــن واإلقليمييــن واألطبــاء والعامليــن 

فــي قطــاع الصيدلــة فــي المنطقــة.

وتــم إطــالق أول سلســلة دورات للتغذيــة الســريرية فــي مركــز جامعــة زايــد للمؤتمــرات فــي 24-23 فبرايــر حيــث تــم طــرح 8 
دورات تدريبيــة علــى مــدار يوميــن بحضــور 130 شــخص مــن العامليــن فــي مجــاالت الرعايــة الصحيــة مــن دول مجلــس التعــاون 
ــة الســكر  ــة الطبي ــا عــالج الســمنة بالتغذي ــع متعــددة منه ــدورات مواضي ــث غطــت ال ــا حي والشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــى شــهادة  ــارات للحصــول عل ــدورة خضــع الحضــور الختب ــة ال ــره. فــي نهاي ــوي وغي والســرطان وطــب األطفــال والفشــل الكل
معتمــدة فــي حــال اجتيــاز االختبــار ويمكــن تجميــع المســاقات للحصــول علــى شــهادة الدبلــوم مــن ESPEN كمــا ســيتم إعــادة 
ــدورة ولشــركة نســتله لدعمهــم  ــى ال ــور هــواري إلشــرافه عل ــه. وشــكر خــاص للدكت ــإذن الل ــد ب ــدورة ســنويا فــي جامعــة زاي ال

الكامــل للحــدث.
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اليوم العالمي للصحة النفسية

قــام مركــز اإلرشــاد الطالبــي بالتعــاون مــع قســم علــم النفــس 
ــر 2017  ــة فــي 26 أكتوب ــة والصحي ــوم الطبيعي ــة العل فــي كلي
بتنظيــم فعاليــة بمناســبة اليــوم العالمــي للصحــة النفســية في 
حــرم دبــي الجامعــي وذلــك لرفــع معــدالت الوعــي بمشــاكل 
المتخصصيــن  مــع  التواصــل  وتســهيل  النفســية  الصحــة 
فــي هــذا المجــال فــي الدولــة وتحديــد مراكــز الخدمــة التــي 
ــد مــن المؤسســات  ــر خدمــات مشــابهة. وانضمــت العدي توف
المختلفــة للفعاليــة لعــرض خبراتهــا فــي هــذا المجــال منهــا 
مستشــفى راشــد ومؤسســة دبــي للمــرأة والطفــل وقســم 
مكافحــة المخــدرات والمركــز األمريكــي للطــب النفســي وعلــم األعصــاب، كمــا شــاركت تســع مجموعــات طالبيــة فــي هــذا 
الحــدث مــن خــالل تقديــم عــروض تتعلــق باالضطرابــات النفســية، والتحديــات التــي يواجههــا أخصائيــو الصحــة العقليــة فــي 
اإلمــارات، والعالجــات النفســية. ونجحــت الفعاليــة فــي توفيــر منصــة مشــتركة للمتخصصيــن فــي هــذا المجــال وتعزيــز التعاون 
بيــن الجامعــة واؤسسات، فضال عن رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية. انتهــت الفعاليــة بتكريــم مركــز اإلرشــاد الطالبــي 
ألعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين وقســم علــم النفــس فــي الكليــة كمــا حصــل أعضــاء الهيئــة التدريســية المشــاركون أيضــا 

ــم الســنوي الثامــن فــي مستشــفى راشــد. ــر خــالل حفــل التكري علــى شــهادات تقدي

كلية اإلدارة
االنضمام إلى شبكة جامعة هارفارد “االقتصاد الجزئي للتنافسية” التابعة لـ “معهد االستراتيجيات والقدرة التنافسية” 

تمكنــت كليــة اإلدارة بجامعــة زايــد مــن االنضمــام إلــى الشــركاء المندرجين ضمن شــبكة 
“االقتصــاد الجزئــي للتنافســية”، التابعــة لـــ “معهــد االســتراتيجيات والقــدرة التنافســية” 
فــي كليــة هارفــارد لألعمــال. يــدار المعهــد مــن قبــل مايــكل بورتــر  المعــروف علــى 
مســتوى العالــم كرائــد فــي ميــدان االســتراتيجية والقــدرة التنافســية. منــح االنضمــام 
إلــى شــبكة “االقتصــاد الجزئــي للتنافســية الجامعــة مزايــا عديــدة منهــا: إمكانيــة دخــول 
الطلبــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة اإلدارة بالجامعــة الوصــول إلــى أحــدث 
المناهــج والبحــوث والمــوارد اإللكترونيــة فــي مجــال التنافســية واالســتراتيجية كمــا 
ــم بحــوث األعضــاء  ــي وتقدي ــاون البحث ــة فــي دعــم التع ستســاعد هــذه الخطــوة الكلي
والطلبــة المقامــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي كليــة هارفــارد لألعمــال. 

كمــا ســتقوم كليــة األعمــال فــي الجامعــة بإرســال عــددا أعضــاء الهيئــة التدريســية إلى ورشــة “االقتصــاد الجزئي للتنافســية” 
التــي تعقــد ســنويًا بجامعــة هارفــارد للحصــول علــى التدريــب علــى أســلوب هارفــارد الشــهير فــي تدريــس إجــراء دراســات 

الحالــة.

استضفات كريستوفر بيساريدس الحائز على جائزة نوبل من كلية لندن لالقتصاد

اســتضافت كليــة إدارة األعمــال الفائــز بجائــزة نوبــل فــي جامعــة زايــد فــي عــام 2017. 
كريســتوفر بيســاريدس، أســتاذ علــم االقتصــاد فــي كليــة لنــدن لالقتصــاد حيث قــدم عرًضا 
رئيســيًا حــرم أبــو ظبــي بعنــوان “رأس المــال البشــري كعامــل فــي التنميــة االقتصاديــة”.

ــة التدريــس وموظفــي  ــر مــن 300 طالــب وعــددا مــن أعضــاء هيئ  جذبــت المحاضــرة أكث
الجامعــة وضيــوف مــن جامعــات اإلمــارات األخــرى والحكومــة. كمــا ُســئل كريســتوفر 
بيســاريدس عــن األثــر مــن الــذكاء االصطناعــي، والروبوتــات، والتشــغيل اآللــي للوظائــف 
فــي المســتقبل، ونــّوه بــأن الوظائــف التــي تعتمــد علــى العنصــر البشــري ســتكون دائمــا 
مطلوبــة. وأشــار بــأن أســابيع العمــل ســتصبح أقصــر فــي المســتقبل وأكثــر إنتاجيــة ممــا 

ســيؤدي بالتالــي إلــى تزايــد الطلــب علــى الوظائــف فــي مجــال الفنــون والمســرح نظــرًا الحتماليــة ازديــاد أوقــات الفــراغ.
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جامعة زايد األول في أبوظبي ودبي لمنح شهادة “محلل 
”CFA مالي معتمد

ــح شــهادة  ــز فــي المنطقــة لمن ــد كأول مرك ــة زاي ــم اعتمــاد جامع ت
محلــل مالــي معتمــد CFA مــن قبــل معهــد CFA وهــي مؤسســة 
عالميــة مرموقــة للمختصيــن فــي مجــال االســتثمار والمختصــة 
بوضــع معاييــر التميــز فــي مجــال االقتصــاد. وتمنــح هــذه الشــهادة 
 Program للمؤسســات التــي تقــوم بــإدراج جــزء كبيــر مــن برنامــج
تــم  مناهجهــا.  ضمــن   ™Candidate Body of Knowledge
اإلعــالن عــن االعتمــاد فــي فبرايــر 2018 ضمــن فعاليــة ُنّظمــت فــي 
حــرم أبوظبــي الجامعــي بحضــور مديــر الجامعــة ســعادة األســتاذ الدكتــور ريــاض المهيــدب والرئيــس اإلقليمــي للجنــة الماليــة، 
الســيد غــاري بيكــر. ويشــير اعتمــاد جامعــة زايــد لتقديمهــا للدارســين المحتمليــن فــي هــذا البرنامــج إلــى االرتبــاط الوثيــق 

ــات المعهــد. ــام إلعدادهــم لخــوض امتحان ــة وتأهلهــا الت لمناهجهــا بالممارســة المهني

كلية التربية 

مؤتمر التعليم األول

بحضــور معالــي الشــيخة لبنــى بنــت خالــد القاســمي رئيســة جامعــة زايــد ومعالــي حســين الحمــادي وزيــر التربيــة ومعالــي جميلــة 
ــد: عقــول  ــوان “إرث زاي ــم األول بعن ــات مؤتمــر التعلي ــم، انطلقــت فعالي ــة لشــؤون التعلي ــرة الدول ــري وزي ــت ســالم المهي بن
متّقــدة لغــد أفضــل” بمقــر جامعــة زايــد بدبــي فــي فبرايــر 1-28 مــارس 2018. وانعقــد المؤتمــر بهــدف توفيــر منصــة للباحثيــن 
والقــادة والتربوييــن والمعلميــن وأســاتذة التعليــم العالــي للتعــاون وتبــادل الخبــرات، والستكشــاف أفضــل الممارســات 

المبتكــرة لخلــق بيئــات تعليميــة ناجحــة. 

الندوة الرابعة للبحوث والمشاريع الطالبية المبتكرة

بتمويــل مــن مكتــب البحــوث فــي الجامعــة وتنظــم المرشــدون 
األكاديميــون للكليــة، احتفلــت كليــة التربيــة باألعمــال األكاديميــة 
لطالبهــا خــالل النــدوة الرابعــة للمشــاريع او البحــوث الطالبيــة 
المبتكــرة  فــي 20 و 23 نوفمبــر 2017. شــارك فــي النــدوة حوالــي 
أكثــر مــن  التخصصــات فــي  180 خريــج وطالــب مــن مختلــف 
ــر تحــت إشــراف مدرســيهم. زار ســعادة  24 بحــث ومشــروع مبتك
األســتاذ الدكتــور/ ريــاض المهيــدب، مديــر الجامعــة، والدكتــورة 
ــى  ــوا إل ــة، المعــرض وتحدث ــر الجامع ــب مدي ــس، نائ ــن روبرت مارلي
الطلبــة حــول مشــاريعهم. وقــام نائــب مديــر الجامعــة للبحــوث 
الدكتــور مايــكل أليــن، برئاســة لجنــة التحكيــم فــي تقييــم المشــاريع 
ــزّوار والعامليــن  فــي حــرم أبوظبــي. حضــر الفعاليــة العديــد مــن ال
وإعجــاب  استحســان  المشــاريع  والقــت  الجامعــي  الحــرم  فــي 

الحميــع.
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كلية االبتكار التقني
)ABET( زيارة مفوضية مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا

وهــي لجنــة أمريكيــة رائــدة فــي مجــال اعتمــاد البرامــج األكاديميــة فــي مجــاالت الهندســة والتكنلوجيــا، وتفخــر كليــة االبتــكار 
التقنــي بحصــول برنامجيــن مــن برامجهــا علــى اعتمــاد اللجنــة وهمــا:

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات تخصص ٔامن وشبكات المعلومات.  ·
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات وإدارة التقنيات.  ·

زار فريــق مــن المقّيميــن مــن الجامعــات األمريكيــة الرائــدة الجامعــة فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 7 نوفمبــر 2017 إلعــادة اعتمــاد 
برامــج كليــة االبتــكار التقنــي التــي ســبق أن حصلــت علــى اعتمــاد ABET. ووفقــا لبيــان اللجنــة الزائــرة، والــذي تــم اســتالمه فــي 
الســادس والعشــرين مــن فبرايــر لعــام 2018، فــإن اللجنــة لــم تعثــر علــى أي خلــل يحــول دون تجديــد االعتمــاد لبرامــج الكليــة. 
ســتجتمع لجنــة االعتمــاد فــي بالتيمــور فــي يوليــو التخــاذ قــرارات االعتمــاد للســنة وتتوقــع الكليــة حصــول برامجهــا علــى تجديــد 
االعتمــاد نظــرا لنتائــج زيــارة اللجنــة ووفقــا للتقريــر الــذي يشــير إلــى عــدم وجــود مــا يحــول دون حصــول البرامــج علــى االعتمــاد.

 مسابقة الخليج للبرمجة 2018

اســتضافت كليــة االبتــكار التقنــي فــي مــارس 
2018 مســابقة الخليــج للبرمجــة وهــي مســابقة 
دوليــة رائــدة فــي المنطقــة مخصصــة لطلبــة 
الكليــات والجامعــات. وتهــدف المســابقة إلــى 
دعــم مواهــب البرمجــة لــدى الطلبــة واالرتقــاء 
فــي  مهــم  تأثيــر  مــن  المجــال  لهــذا  لمــا  بهــا 
االقتصــاد العالمــي. وعلــى الرغــم مــن اإلقبــال 
الشــديد علــى مجــال البرمجــة واهتمــام ســكان 
المنطقــة باألجهــزة الذكيــة، إال أن المحافــل التــي 
تحتفــي بمثــل هــذه المواهــب تعــد قليلــة نســبيا.

وتعــد هــذه االســتضافة داللــة أخــرى علــى االهتمــام الــذي توليــه الكليــة للبرمجــة ومجاالتهــا حيــث قامــت فــي العــام األكاديمــي 
الســابق بإطــالق مســار الشــبكات وتطويــر التطبيقــات الذكيــة باإلضافــة إلــى إعــادة تشــكيل مناهــج برامــج الكليــة كافــة. وكمــا 
تســعى الكليــة أيضــا إلــى تحقيــق الفائــدة القصــوى مــن أجــواء المســابقة اإليجابيــة مــن خــالل المضــي قدمــا فــي إعــداد خريجيــن 

يتمتعــون بمهــارات برمجيــة عاليــة واالســتفادة منهــا فــي مجــاالت مختلفــة منهــا تحليــل البيانــات والــذكاء الصناعــي.

المؤتمر السنوي العاشر ألبحاث الطلبة الجامعيين حول الحوسبة التطبيقية

ــة الجامعييــن حــول الحوســبة التطبيقيــة فــي 26  ــكار التقنــي لمؤتمــر الســنوي العاشــر ألبحــاث الطلب ــة االبت اســتضافت كلي
أبريــل 2018 والــذي يهــدف إلــى دعــم البحــوث الطالبيــة فــي المؤسســات التعليميــة فــي الدولــة والمنطقــة والعالــم العربــي 
ــن الشــباب وأعضــاء  ــة والتفاعــل مــع غيرهــم مــن الباحثي ــة لعــرض أعمالهــم البحثي ــة للطلب ــر منصــة تفاعلي مــن خــالل توفي

الهيئــات التدريســية وعــدد مــن القيادييــن فــي مجــال الصناعــة.

ويعــد هــذا الحــدث األهــم ســنويا فــي أجنــدة الكليــة خــالل العــام األكاديمــي منــذ اســتضافته ألول مــرة فــي عــام 2009 حيــث 
اســتمر المؤتمــر فــي النمــو وفــي اســتضافة المشــاركين مــن مختلــف اإلمــارات ومــن مختلــف دول المنطقــة حيــث حضــر 

النســخة األخيــرة مــا يقــارب 600 مشــارك لعــرض 200 مشــروع مــن 6 دول.

كمــا قامــت الكليــة باســتضافة عــدد مــن المتحدثيــن مــن المجــال األكاديمــي واالقتصــادي وذلــك بجانــب العــروض الطالبيــة 
ــى القــراءة  ــة للتشــجيع عل ــف الذكي ــق للهوات ــة مســابقة أفضــل تطبي ــة إلــى إضاف ــات. كمــا تخطــط الكلي ــروض الملصق وع

ومســابقة  أفضــل عــرض/ نمــوذج أولــي لمشــروع رائــد.
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الكلية الجامعية

مركز الواحة للدعم األكاديمي

يوّفــر المركــز خدمــات المســاندة والتقويــة األكاديميــة 
فــي المــواد التــي يواجــه الطلبــة صعوبــة فــي فهمهــا 
مثــل الكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة والعلــوم والرياضيــات 
الجامعيــة  الكليــة  التــي تطرحهــا  األخــرى  والمســاقات 
ــف  ــس مــن مختل ــة التدري ــل أعضــاء هيئ ــدرس مــن قب ت
الكليــات. يمكــن للطلبــة الحصــول علــى أنــواع مختلفــة 
مــن الدعــم كحضــور ورش العمــل التــي يعّدهــا األســاتذة 

ــورد.  ــق البالكب ــر تطب ــة عب أو مــن خــالل االســتفادة مــن المــوارد المتاح

مختبرات االبتكار

يســعى قســم اإلرشــاد والنمــو األكاديمــي جاهــدا  علــى تعزيــز 
ودعــم مبــادرات االبتــكار وريــادة األعمــال فــي الدولــة. وكان مــن 
ضمــن تلــك المســاعي مشــاركة اثنيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريس 
فــي الكليــة، الدكتــور راتلــج  والســيدة أمبريــن، فــي تمثيــل جامعــة 
زايــد فــي برنامــج ســتانفورد لالبتــكار وريــادة األعمــال. وتعــاون 
الذيــن  المختصيــن  مــن  غيرهــم  مــع  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
يمثلــون العديــد مــن الجامعــات الدوليــة لفهــم العمليــة والتعــرف 
علــى أفضــل الممارســات لجلــب األفــكار المبتكــرة لثقافــة ريــادة 
األعمــال. وقــد تــم تحديدهــم كســفراء للبرنامــج لتدريــب أعضــاء 
هيئــة التدريــس اآلخريــن وتعميــم الفائــدة التــي حصلــوا عليهــا 

مــن الــدورة التدريبيــة.

 GEN ولتعزيــز مفهــوم االبتــكار فــي الجامعــة، قامــت الكليــة بتقديــم اقتــراح علــى مســتوى الجامعــة إلنشــاء مختبــر ابتــكار لـــ
220 )أساســيات االبتــكار وريــادة األعمــال( فــي كال الحرميــن كوســيلة لتشــجيع توليــد األفــكار واحتضــان أفــكار ريــادة األعمــال. 

وبــدأت المختبــرات بالعمــل فعليــا فــي حــرم دبــي الجامعــي.

مسابقة االبتكار
أطلقــت الكليــة ضمــن مســاق GEN 220 مســابقة ســنوية لالبتــكار لتشــجيع الطلبــة علــى توليــد األفــكار المبتكــرة للمنتجــات 
والخدمــات مــن خــالل العمــل فــي مجموعــات كفريــق عمــل واالســتفادة مــن المهــارات المكتســبة بأســلوب مبتكــر وإظهــار 
مهــارات التفكيــر الناقــد. ليــس الهــدف مــن هــذه المســابقة تكريــم أصحــاب األفــكار المبتكــرة فقــط، بــل أيضــا لمســاعدة الدولــة 
ــن عمــل لخــوض المســابقة والفــوز  ــق أو فريقي ــكار. يقــوم مدرســي المســاق بتشــكيل فري ــى النمــو والتطــور ودعــم االبت عل

بالمراكــز الثــالث األولــى ويقــوم الفريــق بعــرض أفــكاره أمــام لجنــة التحكيــم للحصــول علــى النتيجــة النهائيــة. 
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عمادة الدراسات العليا
تطبيقات القبول على االنترنت

قامــت عمــادة الدراســات العليــا )GSD( بإنشــاء وإطــالق تطبيقــات القبــول المباشــر فــي عــام 2017 )تــم توســيع المشــروع فــي 
الفصــل الدراســي الثانــي ل 2018 ليشــمل القبــول للبرامــج الجامعيــة. اســتفاد مــن هــذا التطبيــق عــدد كبيــر مــن الطلبــة حيــث 

ســجل مــا يقــارب 115 طالــب و 197 طالبــة فــي برامــج الدراســات العليــا للســنة األكاديميــة 2018/2017.

استراتيجيات إدارة القبول وإدارة العالقات مع العمالء

أطلقــت عمــادة الدراســات العليــا للمــرة األولــى فــي منطقــة الخليــج اســتراتيجية إدارة القبــول وإدارة العالقــات مــع العمــالء 
)SEM( وأيضــا تقنيــات التســويق الرقمــي الكاملــة وخاصيــة Google Analytics لزيــادة أعــداد الخريجيــن وتحديــد عائــد 

االســتثمار لمبــادرات التســويق.

منح درجات الماجستير

تم منح 160 درجة الماجستير في عام 2017. وهذا هو سادس أكبر عدد من الخريجين منذ عام 2003.

ب. وحدات الدعم األكاديمي
مكتب مدير الجامعة 

برنامج “منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي”

ــار  ــة مــن خــالل اختي ــادات الشــابة فــي الدول ــر القي ــى تطوي ــي” إل ــم العال ــن زايد للتعلي يهــدف برنامج “منحة الشــيخ محمــد ب
المتميزيــن ممــن لديهــم مهــارات قياديــة عاليــة ومنحهــم فــرص متميــزة لاللتحــاق بالمســاقات التــي صممــت بشــكل خــاص 
والحصــول علــى مزيــد مــن الخبــرات عبــر التعــرف علــى مختلــف الثقافــات وكذلــك يمكنهــم االســتفادة مــن خدمــات اإلرشــاد 
المتعلقــة بالدراســات العليــا والحصــول علــى منــح دراســية كجــزء مــن الشــراكة القائمــة بيــن حكومــة أبوظبــي وجامعــة نيويورك.

يمكــن للطلبــة مــن الســنة الثالثــة آو الرابعــة ممــن يدرســون فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي الدولــة )التقنيــة – جامعــة 
زايــد- جامعــة اإلمــارات( التقــدم  لاللتحــاق بهــذا البرنامــج األكاديمــي المتقــدم والــذي يتطلــب الجهــد الكبيــر مــن الطالــب 
الجتيــاز متطلباتــه حيــث يتــم اختيــار 24 طالــب فــي كل عــام ليلتحقــوا بالبرنامــج لمــدة تســعة أشــهر دون التوقــف عــن حضــور 

ــة التــي يدرســون بهــا. ــة فــي المؤسســة التعليمي المســاقات والمحاضــرات االعتيادي

مــا  عــام 2009-2008  فــي  البرنامــج منــذ إطالقــه  بهــذا  التحــق 
يقــارب 79 طالــب وطالبــة مــن جامعــة زايــد ويتــم حاليــا مراجعــة 

القــادم. العــام األكاديمــي  15 طالــب لاللتحــاق فــي  طلبــات 

يحصــل خريجــي البرنامــج بعــد التخــرج علــى فرصــة االلتحــاق لجامعــة 
نيويــورك الســتكمال الدراســات العليــا آو الحصــول علــى الشــهادات 
المهنيــة حيــث يحصــل الطــالب الذيــن يتــم قبولهــم فــي الدراســات 
العليــا علــى منحــة كاملــة وقــد حصــل 6 مــن خريجــي الجامعــة علــى 

هــذه المنحــة بعــد اجتيــاز البرنامــج بنجــاح. 
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برنامج التدريب األكاديمي بكلية آل مكتوم باسكتلندا 

قدمــت كليــة آل مكتــوم فــي دانــدي بإســكتلندا عــددا مــن منــح البرامــج تدريبيــة لطالبــات جامعــة زايــد منــذ عــام 2003. حيــث 
توفــر الكليــة برنامجيــن طــوال العــام، أحدهمــا فــي فصــل الشــتاء )وهــو برنامــج معتمــد يركــز علــى القيــادة والتعدديــة الثقافيــة 

والعولمــة( واآلخــر فــي الصيــف )مــع التركيــز علــى التاريــخ والثقافــة، باإلضافــة إلــى القيــادة واإلدارة(.

وشــارك أكثــر مــن 200 طالــب مــن جامعــة زايــد فــي هــذه البرامــج منذ عــام 2003 كان آخرهــا في العام األكاديمــي 2018/2017 
حيــث شــاركت 13 طالبــة وتــم قبــول 8 طالبــات لالنضمــام فــي برنامــج الشــتاء المعتمد و 5 فــي البرنامج الصيفي.

ندوة المساندة الطالبية

اســتضاف برنامــج المســاندة الطالبيــة نــدوة ليــوم واحــد فــي حــرم دبــي الجامعــي 
فــي التاســع مــن نوفمبــر لعــام 2017 بعنــوان “معــا نحــو المســتقبل” والــذي 
اســتقطب أكثــر مــن 130 مشــارك مــن جميــع معاهد ومؤسســات الدولــة التعليمية 
باإلضافــة إلــى 8 طــالب مــن جامعــة كنســاس األمريكيــة منهــم 6 طــالب كانــوا فــي 
ــارة  ــادة بزي ــات مــن برنامــج القي ــع طالب ــث زارت أرب ــارد ســابقة حي ــة لزي ــارة تبادلي زي

لجامعــة كنســاس فــي شــهر مــارس 2017. 

ترأســت النــدوة زهــراء زكــي عبدالمجيــد وهــي طالبــة مــن برنامــج المســاندة الطالبيــة 
فــي حــرم دبــي الجامعــي التــي قامــت بدورهــا بدعــوة نائــب مديــر الجامعــة الدكتــورة 
مارليــن روبيرتــس الفتتــاح البرنامــج. اســتضافت النــدوة أيضــا المديــر التنفيــذي 
لبرنامــج نــكادا وعضــو جامعــة كينســاس الدكتــور. تشــارلي نــات والــذي تحــدث 
ــه مركــز  ــدور الرأيســي الــذي يؤدي ــة وال ــة التعــاون بيــن الطلب ــه عــن أهمي فــي خطاب
المســاندة الطالبيــة وإدارة القيــادة الطالبيــة فــي تحقيــق النجــاح الطالبــي فــي 

جامعــة زايــد.

برنامج المساندة الطالبية االفتراضي

الطالبيــة  المســاندة  برنامــج  أطلــق 
الدعــم  برنامــج   2018 عــام  أواخــر  فــي 
االفتراضــي والــذي يهــدف إلــى توفيــر 
المســاعدة بيــن الطلبــة فــي أي وقــت 
وفــي أي مــكان حيــث يمكــن للطلبــة فــي 
ــة االســتفادة أيضــا مــن  ــة الثانوي المرحل
هــذه الخاصيــة لطلــب المســاعدة علــى 

األكاديمــي.  الصعيــد 

الطــالب  وأمــن  ســالمة  لضمــان 
االفتراضــي،  للبرنامــج  المســتخدمين 
يتــم تخصيــص صــورة رمزيــة لــكل طالــب 
تــم  خــاص.   إلكترونــي  بريــد  عنــوان  و 
كليــة  قبــل  مــن  الخاصيــة  هــذه  إعــداد 
الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة لحمايــة 
هويــة الطالبــة بحيــث ال يتــم الكشــف 
عــن هويتــه أو جنســيتها كمــا يتــم إعطــاء المســتخدم طريقــة آمنــة للتواصــل و يحصلــون أيضــا علــى تدريــب مــن كليــة االبتــكار 

الشــبكات.   أمــن  عــن  التقنــي 
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إدارة التسهيالت الطالبية
حمالت التوعية

شــاركت إدارة التســهيالت الطالبيــة فــي العديــد مــن الفعاليــات لزيــادة الوعــي حــول الخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة ولتحقيــق 
الدمــج الســليم للطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المجتمــع الجامعــي. حيــث شــارك أعضــاء اإلدارة فــي يــوم اإلرشــاد 
الطالبــي وفــي يــوم التخصصــات ومعــرض الوظائــف حيــث عــرض المشــاركون مــن اإلدارة نمــاذج مبهــرة مــن األعمــال 

والمشــاريع الطالبيــة التــي توضــح العزيمــة الموجــودة لديهــم لتعزيــز مكانتهــم فــي الجامعــة وفــي المجتمــع بشــكل عــام.

الزيارات الصفية

مــن أهــم اإلنجــازات التــي قامــت بهــا إدارة التســهيالت الطالبيــة زيــارة لفصــول الجامعــة حيــث تــم عــرض نبــذة عــن الخدمــات 
التــي توفرهــا اإلدارة مــن خــالل عــروض تقديميــة فــي أكثــر مــن 108 فصــل دراســي فــي الجامعــة والتحــدث إلــى مــا يقــارب 

2000 طالــب وطالبــة حــول تلــك الخدمــات.

مشاركة إدارة التسهيالت الطالبية في معرض سايت مي في أكسبو الشارقة

شاركت إدارة التسهيالت الطالبي في معرض سايت مي في الشارقة كما شاركت أربع طالبات في المؤتمر المصاحب. 
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يوم العصا البيضاء

نظمــت اإلدارة أيضــا يوميــن للعصــا البيضــاء لنشــر الوعــي باحتياجــات  أصحــاب الهمــم ممــن يعانــون مــن الضعــف البصــري 
ولتعزيــز دمجهــم فــي المجتمــع الجامعــي أيضــا. 

عمادة شؤون الطلبة 

“فعالية درب زايد”

ضمــن فعاليــات “عــام زايــد” نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع مجلــس الســعادة نــدوة بعنــوان “درب زايــد”. حضــر 
ــوم. اســتضافت  ــا طــوال الي ــب واســتمرت فعالياته ــخ 7 مــارس 2017 مــا ال يقــل عــن 400 طال ــي انعقــدت بتاري ــدوة الت الن

النــدوة أربــع متحدثيــن وهــم:  
أحمد شبيب الظاهري - أمين عام المجلس الوطني االتحادي.  ·

ضرار بالهول الفالسي - مدير عام مؤسسة وطني اإلمارات.  ·
معالي السيد علي الهاشمي - مستشار الشؤون الدينية والقضائية، وزارة شؤون الرئاسة.  ·

السيد محمد القدسي - المقدم في تلفزيون أبوظبي.  ·
السيدة عبلة النويس - استشارية إعالمية سابقة في المحكمة الرئاسية.  ·

عــرض المتحدثــون خبراتهــم والقيــم التــي اكتســبوها أثنــاء العمــل مــع الوالــد الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطن آل نهيــان رحمــه 
الّلــه. كمــا صاحبــت النــدوة مبادرتيــن: أولهمــا حملــة تبــرع لبيــع كتــب األطفــال لدعــم الالجئيــن الســوريين، واألخــرى مســابقة 
ــة المتحــدة”. تــم اســتالم مــا ال يقــل عــن خمســين  ــة فــي اإلمــارات العربي ــر الفوتوغرافــي تحــت عنــوان “أفضــل زاوي للتصوي

مشــاركة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي.
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برنامج تدريب القادة الشباب

قامت عمادة شؤون الطلبة بدعم مكتب نائب مدير الجامعة بتطوير برنامج تدريبي للطلبة ولخريجي الجامعة تم تصميمه 
وفقا لمبادئ القيادة واإلدارة لبرنامج القيادة التابع لمعهد القيادة واإلدارة في بريطانيا.

وحرصت عمادة شؤون الطلبة على طرح هذا البرنامج إيمانا منها بأهمية تعزيز المهارات القيادية التي تزرعها الجامعة في 
الطالبات من خالل برامج معتمدة ومتخصصة. 

األوسمة اإللكترونية

طــّورت عمــادة شــؤون الطلبــة أربــع أوســمة إلكترونيــة للطلبــة الذيــن يقدمــون إنجــازات فــي مجــاالت التنظيــم الطالبــي وخدمــة 
المجتمــع والرياضــة والتطويــر المهنــي. تهــدف العمــادة مــن خــالل هــذه األوســمة إلــى تشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة فــي 

البرامــج الالمنهجيــة و الفــرص المتاحــة لهــم فــي الحــرم الجامعــي وخارجهــا.

تكريم نهاية العام

ــز إلتقــان اللغــات  ــة فــي مختلــف المجــاالت، مثــل: الفــوز بجوائ ــم 100 طالــب إلنجازاتهــم فــي األنشــطة الالمنهجي ــم تكري ت
ــة، والرياضــة. ــة، وخدمــة المجتمــع والتطــوع، والمســندة الطالب األجنبي



53التقرير السنوي جامعة زايد 2018-2017 

إدارة القيادة الطالبية

لعــام  اإلمــارات  فــي خطــة  الشــباب  “دور  بعنــوان  منتــدى  الشــباب  وزارة  مــع  بالتعــاون  الطالبيــة  القيــادة  إدارة  نظمــت 
ــس  ــي عضــو المجل ــي ســعيد الرميث ــدب و معال ــاض المهي ــور ري ــدوة كل مــن ســعادة اآلســتاذ الدكت 2017”واســتضافت الن
الوطنــي والمعــروف بحضــوره القــوي فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي واهتمامــه بالمواضيــع التــي تهــم الشــباب اإلماراتــي. 
ودارت الحــوار ثريــا المرزوقــي المرشــدة فــي المجلــس الطالبــي ورئيســة المجلــس ســابقا. وانعقــدت النــدوة فــي 16 أبريــل فــي 

حــرم دبــي الجامعــي بحضــور مــا يقــارب أكثــر مــن 80 شــخص. 

الرحالت الدولية للخدمة المجتمعية والتبادل الثقافي

قامــت إدارة القيــادة الطالبيــة بتنظيــم عــدد مــن الرحــالت والزيــارات الدوليــة بهــدف تعزيــز تجربــة الطــالب فــي الجامعــة وتعزيــز 
مهاراتهــم القياديــة، شــملت الخطــة الرحــالت التاليــة:

1. مخيم الالجئين في اليونان، ربيع 2018:

بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر قامــت إدارة القيــادة الطالبيــة بتنظيــم رحلــة إلــى مخيــم الالجئيــن فــي اليونــان حيــث زار   
وفــد مــن ١٥ طالبــة تحــت رعايــة معالــي الشــيخة لبنــى القاســمي بحضــور االفتتــاح الرســمي لمشــروع “آمنــا فاطمــة” 
وهــو عبــارة عــن مشــروع ورشــة لتعليــم الخياطــة مخصــص لالجئيــن الفلســطينيين بحضــور ســفير الدولــة لــدى اليونــان. 
كمــا قــام الطلبــة بتقديــم ورش عمــل داعمــة مختلفــة ألطفــال المخيــم ويعتبــر هــذا المشــروع الرابــع الــذي افتتحنــه 

الطالبــات بعــد افتتــاح مشــروعين فــي اليونــان وآخــر فــي األردن. 

2. رحلة ألداء مناسك العمرة في الفصل الدراسي األول لعام 2017:
تماشــًيا مــع هــدف “عــام العطــاء” باإلضافــة إلــى االســتعدادات لـــ “عــام زايــد”، قــام فريــق قيــادة الطــالب بترتيــب هــذه   

الرحلــة لتعزيــز رفاهيــة الطــالب وتعزيــز المفاهيــم الدينيــة لديهــم.

3. رحلة إلى كوريا الجنوبية، ربيع 2018
قامــت مجموعــة مــن الطالبــات مــن النــادي الكــوري، فــي حــرم دبــي الجامعــي، بتنظيــم رحلــة إلــى كوريــا الجنوبيــة خــالل   
عطلــة الربيــع، عــام 2018. حيــث تعرفــت الطالبــات علــى جوانــب مختلفــة مــن الثقافــة الكوريــة وكذلــك للتعــرف علــى 

التقــدم التكنولوجــي فــي كوريــا الجنوبيــة، وكذلــك حرصــن الطالبــات علــى تقديــم بعــض الخدمــات المجتمعيــة.
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المبادرات االجتماعية المحلية:

1. حافلة النوايا الحسنة 
توجهــت طالبــات الجامعــة إلــى العيــن فــي ســيبتمبر 2018 فــي مبــادرة لنشــر   
الســعادة حيــث قمــن بتوزيــع مالحظــات وعبــارات عــن الســعادة علــى زاور معــرض 
العيــن للكتــاب وتوزيــع الهدايــا علــى العمــال فــي شــوارع المدينــة أيضــا وســميت 

هــذه المبــادرة بمبــادرة “حافلــة النوايــا الحســنة”. 

Provita 2. االحتفال باليوم الوطني في مركز
قامــت مجموعــة مــن طالبــات الجامعــة بالتطــوع واالحتفــال باليــوم الوطنــي فــي   

مركــز Provita الطبــي فــي أبوظبــي وذلــك فــي نوفمبــر 2017.

 3. مبادرة التبرع بالدم
وهــو حــدث ســنوي يقــام فــي الحــرم الجامعــي بالتعــاون مــع بنــك الــدم وذلــك   

األبنــاء.  لــدى  العطــاء  مفهــوم  لتعزيــز 

البرامج القيادية

الطلبة القياديون في البرامج اإلرشادية للمستجدين  .1
وهــي مجموعــة مــن برامــج التدريبــات القياديــة وإلنشــاء مســاقات ودورات قياديــة جديــدة الستكشــاف مهــارات الطلبــة   
حيــث تســاعد البرامــج الطلبــة علــى تقويــة الثقــة بالنفــس وعلــى االنخــراط فــي المجتمــع بشــكل إيجابــي وتقديــم 
ــي. ــن الشــخصي والمهن ــى الصعيدي ــز نمــو الطالــب عل ــى تعزي ــة الجــدد كمــا يســاعد البرنامــج عل عــروض إرشــادية للطلب

برنامج مغامرات التحدي  .2
فــي فبرايــر 2018، نظمــت إدارة القيــادة الطالبيــة برنامــج مغامــرة مليــئ بالتحــدي فــي رأس الخيمــة. هدفــت الرحلــة   
إلــى إخــراج الطــالب مــن مناطــق الراحــة الخاصــة بهــم مــن خــالل قضــاء ليلــة فــي مخيــم فــي وســط الجبــال، ومــن خــالل 

المشــاركة فــي مجموعــة مــن ورش العمــل التــي تنظهمــا جهــات معتمــدة.

البرامج الرياضية
نظمت الجامعة بفرعيها العديد من البرامج الرياضية منها:

بطولة كرة القدم الداخلية  .1
ــة  ــة القــدم الداخلي ــة تدريــس فــي بطول ــد عــن 100 طالــب وعضــو هيئ شــارك مــا يزي  

األولــى وفــي تنظيــم الحــدث أيضــا. 

دوري جامعات أبوظبي  .2
شــاركت الجامعــة فــي الــدوري بثمانيــة فــرق، 157 مشــارك ومشــاركة حيــث فــاز فريــق   

ــد للســيدات بالمركــز الثالــث فــي مســابقة كــرة القــدم.  جامعــة زاي
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جسدك أمانة  .3

ــادرة  ــد لدعمــه ومشــاركته فــي مب ــع لجامعــة زاي ــق الرياضــي التاب ــان مشــاركة الفري ــد آل نهي ــن زاي ــان ب قــدر ســمو الشــيخ نهي
القــوات المســلحة فــي الدولــة والتــي كانــت بعنــوان “جســدك أمانــة” وهــي مبــادرة صحيــة للقــوات المســلحة تعــود بالنفــع 

علــى المجتمــع المحلــي.   

رحالت ثقافية للطلبة الدوليين

يقيــم فــي الســكن الداخلــي للطــالب فــي أبوظبــي عشــرون طالــب أريتيــري ولتزويدهــم بالمعلومــات الثقافيــة الضروريــة قامــت 
إدارة الســكن بتنظيــم عــدد مــن البرامــج التوعويــة والرحــالت الثقافيــة أثنــاء فتــرة اإلجــازات: 

زيارة متحف مسبار الحديث في دبي والذي بني في عام 1787 وهو واحد من أقدم المباني في دبي.  ·

زيارة جزيرة الشمالية في أبوظبي.  ·

مكتب الشؤون المهنية وشؤون الخريجين

معرض الوظائف
نظــم مكتــب الشــؤون المهنيــة وشــؤون الخريجيــن معــرض الوظائــف فــي فبرايــر ومــارس 2018 وهــو معــرض ســنوي   ·
تحــت عنــوان “لنصنــع المســتقبل” اســتلهاما مــن شــعار عــام 2018 “عــام زايــد”. واســتضاف المعــرض مــا يقــارب 150 

جهــة توظيفيــة حكوميــة وشــبه حكوميــة وخاصــة علــى مــدى ثالثــة أيــام فــي فرعــي الجامعــة.

وانعقــدت علــى هامــش المعــرض محاضــرات تناولــت فــي   ·
مضمونهــا مواضيــع متعلقــة بالتوظيــف وكيــف يمكــن 

لطلبــة الجامعــة االســتعداد لمهــن المســتقبل.

وقــد قــام مكتــب خريجــو الجامعــة والتوظيــف بتنظيــم عــددا   ·
مــن الفعاليــات التــي تســاعد الطلبــة علــى تطويــر مهاراتهــم 
وتحفزهــم للمشــاركة فــي النشــاطات الالمنهجيــة، منهــا: 

“مركز الموهوبون” في دبي بالتعاون مع 8 مؤسسات.  ·

“الطريــق إلــى المســتقبل” فــي فــرع أبوظبــي بمشــاركة 14   ·
ــة. ــم الخدمــات والفــرص التعليمي ــب تقدي مــن مكات

منطقة محاكاة تفاعلية خاصة بالوظائف تم تصمميها من قبل طلبة كلية الفنون والصناعات اإلبداعية.  ·

ــة لجهــات التوظيــف وأصحــاب العمــل ممــن حضــروا معــرض الوظائــف  ــاء الفعالي ــم تخصيــص منطقــة خاصــة أثن ت  ·
للمناقشــة مــع اإلدارة العليــا لدعــم خطــة التوظيــف كمــا قــام مكتــب خريجــو الجامعــة والتوظيــف بتوقيــع عــددا مــن 

المعاهــدات طــوال العــام األكاديمــي.
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مخيم األمهات لمهارات تكنولوجيا المعلومات- برنامج الخدمة المجتمعية:

نظــم مكتــب خريجــو الجامعــة بالتعــاون مــع كليــة االبتــكار التقنــي فــي عطلــة الربيــع مخيــم 
األمهــات األول لتعليــم مهــارات الحاســوب وذلــك علــى مــدى خمســة أيــام متواصلــة لفئــة 
ــارة إلدارة  ــم أنشــطة مختلفــة منهــا زي ــن والســتين. وشــمل المخي ــن الثالثي األمهــات مــا بي
تكنلوجيــا المعلومــات ومكتــب التســهيالت الطالبيــة كمــا حظــى المخيــم بإعجــاب األمهــات 
الالتــي طالبــن تمديــده ألســبوع إضافــي. وصــل عــدد الحضــور إلــي 45 مــن األمهــات كمــا 

شــارك 30 مــن أعضــاء مكتــب خريجــي الجامعــة فــي إعــداد وتقديــم البرنامــج.

مركز اإلرشاد الطالبي

اليوم العالمي للصحة النفسية، حمالت التوعية بالسرطان
أقام مركز اإلرشاد الطالبي العديد من المبادرات المجتمعية والحمالت وورش العمل في فرعي الجامعة لالرتقاء بمعدالت 
الوعي فيما يتعلق بالمسائل الصحية والصحة الذهنية وفوائد الحصول على االستشارة )يمكنكم العودة إلى قسم الجداول 

للتعرف على المعدالت(. احتلت فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية وحمالت التوعية بالسرطان المرتبة األولى من 
حيث األهمية حيث أقيمت بالتعاون أيضا مع جهات مختلفة من المجتمع.

منتدى ألفضل الممارسات الحكومية لتعزيز السعادة وجودة الحياة
قام مركز اإلرشاد الطالبي بمناقشة عددا من المواضيع في محافل مختلفة منها “اإلرشاد الطالبي والسعادة” في ندوة 

أفضل الممارسات الحكومية لتعزيز السعادة وجودة الحياة والذي انعقد في الثامن من مايو لعام 2018. 

مكتب النجاح الطالبي

يوم التخصص

يهــدف هــذا الحــدث إلــى تعريــف الطلبــة بالتخصصــات المختلفــة التــي تطرحهــا الجامعــة 
والمتطلبــات لــكل تخصــص. ويتــم تنظيــم هــذه الفعاليــة فــي كل فصــل دراســي قبــل البــدء 
بالتقديــم للتخصصــات لضمــان حصــول الطلبــة علــى المعلومــات الكافيــة عــن التخصصــات. 
يتــم عــرض المعلومــات فــي المعــرض الــذي يقــام فــي الحــرم الجامعــي بإشــراف إدارات 

ــات.  ــة والكلي الخدمــة الطالبي

ملتقى مرشدو الكليات

وهــي فعاليــة ســنوية يقــوم مكتــب النجــاح الطالبــي بتنظيمهــا 
تعزيزهــا  بهــدف  المواطنيــن  المرشــدين  بإنجــازات  لالحتفــال 
علــى  والتركيــز  المزيــد  وتقديــم  المواصلــة  علــى  وتشــجعيهم 
أهدافهــم المتماشــية مــع اســتراتيجيات الجامعــة وتشــجيع العمــل 
الجماعــي والــروح القياديــة لديهــم. كمــا أنهــا فرصــة مثاليــة لالبتعــاد 
قليــال عــن الضغوطــات واالســتمتاع باألجــواء الممتعــة خــارج نطــاق 

الحــرم الجامعــي.
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نكادا 2017
قــام مديــر مكتــب النجــاح الطالبــي بتقديــم ورقــة عمــل بعنــوان “الطــالب 
الســعداء يتعلمــون بشــكل أفضــل” فــي مؤتمــر نــكادا الدولــي فــي شــيفيلد 
البريطانيــة والتــي اســتضافتها جامعــة شــيفيلد فــي بريطانيــا فــي يوليــو  
13-10 عــام 2017. وعــرض مديــر اإلدارة أيضــا الخدمــات التــي توفرهــا 
جامعــة زايــد للطلبــة لالســتمتاع أثنــاء الدراســة والــذي يؤثــر إيجابــا علــى 
القــى  التعليــم.  علــى  الذهنيــة  قدراتهــم  وعلــى  لهــم  النفســي  الوضــع 
العــرض استحســان الحضــور وذلــك وفــق المالحظــات التــي تــم اســتالمها 

ــاء العــرض.  ــد انته بع

مركز االبتكار التربوي

اعتماد برنامج التدريس المبتكر
حصــل برنامــج “التدريــس المبَتَكــر” بجامعــة زايــد علــى االعتمــاد الكامــل مــن أكاديميــة التعليــم العالــي فــي 
المملكــة المتحــدة مؤخــرًا، وهــي أول جامعــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحصــل على هــذا االعتماد. 
ويؤكــد االعتمــاد علــى التــزام البرنامــج لجميــع المعاييــر والمتطلبــات التــي وضعتهــا أكاديميــة التعليــم العالــي 
البريطانيــة لتحقيــق التميــز فــي التعليــم والتعلــم والــذي يعــد األســلوب األمثــل لقيــاس مســتويات االلتــزام 

فــي قطاعــات التدريــس والتعلــم. 

مؤتمر التعليم والتعلم
اســتضافت جامعــة زايــد المؤتمــر الثالــث لمنــح التعليــم والتعلــم فــي التاســع مــن 
ينايــر لعــام 2018 فــي مركــز المؤتمــرات فــي حــرم دبــي الجامعــي والــذي جــاء هــذه 
الســنة تحــت عنــوان “التعليــم المبتكــر مــن خــالل البحــوث الصفيــة” والــذي ركــز 
علــى فوائــد البحــث فــي طرائــق التعليــم لتحســين ممارســات المعلميــن واالرتقــاء 
بمخرجــات التعلــم لــدى الطلبــة. حضــر المؤتمــر حوالــي 160 مشــارك ودارت غالبية 
المواضــع التــي بلغــت 26 عرضــًا تقديميــًا حــول دافعيــة الطــالب والتعلــم الذكــي 

والبحــوث والتعلــم مــن خــالل إقامــة المشــاريع.

Think- Pair-Share موقع
وهــي مبــادرة أخــرى جديــدة لكليــة االبتــكار التقنــي حيــث قامــت بتصميــم موقــع 
“Think- Pair-Share” والــذي يتيــح للطلبــة والمعلميــن التفاعــل مــن خــالل 
اســتراتيجية قائمــة علــى مفهــوم تربــوي وهــي التعلــم التعاونــي. يتــدرج الطالــب 
مــن خــالل الموقــع بعــرض أفــكاره  بصــورة فرديــة أوال ومــن ثــم مناقشــتها مــع 
طالــب آو معلــم آخــر وطرحهــا الحقــا علــى مجموعــة مــن المعلميــن والطلبــة ليتــم 
مناقشــتها بصــورة جماعيــة لطــرح المزيــد مــن اآلراء واألفــكار. قــد تكــون هــذه 
الفكــرة طرحــت ســابقا ولكــن تصميــم الموقــع المبتكــر المميــز يخــدم بصــورة 

ــة. ــن والطلب ــن فــي القطــاع وبخاصــة المعلمي ــرة العاملي كبي

ت. البحوث 
مكتب البحوث

يدعــم مكتــب البحــوث فــي الجامعــة خطــة الجامعــة ورؤيتهــا حيــث تعــد البحــوث أحــد أهــم الركائــز التــي تقــوم عليهــا الجامعــة. 
لــذا، قامــت اإلدارة بتعييــن أســاتذة باحثيــن ممــن لديهــم بحــوث وأوراق عمــل منشــورة فــي المجــالت العلميــة المرموقــة وتــم 
ــة لضمــان  ــون قصــارى جهودهــم مــع الطلب ــة التدريســية فــي الجامعــة يبذل لرجــوع إليهــا كمراجــع موثوقــة. إن أعضــاء الهيئ
ــة وحتــى  ــة واالقتصادي اكتســابهم المهــارات البحــث األساســية ليصبحــوا باحثــي المســتقبل فــي كافــة المجــاالت االجتماعي

علــى الصعيــد الشــخصي.  

ــي يقــوم بهــا أعضــاء  ــة الت ــواع: 1( البحــوث األساســية والتطبيقي ــى أربعــة أن ــد إل ــي لجامعــة زاي يمكــن تقســيم النشــاط البحث
هيئــة التدريــس بشــكل فــردي أو تعاونــي، 2( البحــث الموجــه مــن قبــل الطــالب، 3( البحــوث التطبيقيــة الممولــة مــن قبــل 

ــاًء علــى طلــب الجهــات الحكوميــة. المؤسســات العامــة والخاصــة، 4( البحــث الــذي يتــم إجــراؤه بن
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األعمال البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية
علــى الرغــم مــن تضاعــف اإلنتــاج البحثــي لجامعــة زايــد مــن 
عــام 2014 وازديــاده بواقــع ثالثــة أضعــاف منــذ عــام 2012 
إال أن هــذا المعيــار ال يعتبــر الوحيــد لقيــاس تأثيــر البحــوث. 
لــذا قامــت الجامعــة بوضــع معيــار تتبــع عــدد المــرات التــي يتــم 
فيهــا اقتبــاس الدراســات المعــّدة مــن قبــل هيئــة التدريــس فــي 
جامعــة زايــد والتــي أظهــرت أن نســبة االقتبــاس مــن أعمــال 
ــم  ــاد.  كمــا ت ــة التدريســية فــي الجامعــة فــي ازدي أعضــاء الهيئ
تكريــم أســاتذة الجامعــة فــي محافــل عــدة ومــن قبــل أقرانهــم 
فــي المجــال. واســتفاد األعضــاء أيضــا مــن المنــح التــي تقدمهــا 
الجامعــة لتمويــل البحــوث فــي الســنوات الســابقة حيــث يقــوم 
عــدد كبيــر منهــم بإعــداد بحــوث فرديــة أو جماعيــة بتمويــل مــن 

صنــدوق البحــث فــي الجامعــة. 

تتنــاول البحــوث واألعمــال المبتكــرة التــي يعدهــا أعضــاء الهيئــة 
التدريســية فــي الجامعــة مواضيــع مختلفــة منهــا: 

· مشــروع البســتنة المجتمعيــة المســتدامة بهــدف التوعيــة 
مــن  التخلــص  وكيفيــة  المــوارد  علــى  المحافظــة  بأهميــة 
النفايــات. يجمــع هــذا المشــروع المبتكــر بيــن التصميــم وريــادة 

األعمــال والمشــاركة االجتماعيــة وتنميــة المجتمــع.

· البحــث فــي تطويــر طــرق لتجديــد الشــعاب المرجانيــة الدقيقة 
التــي يمكــن زرعهــا فــي البيئــة الطبيعية.

· مشــروع تعاونــي يبحــث فــي الحاجة إلــى تطوير طرائق تدريس 
اللغــة العربيــة ليــس فقــط مــن حيــث البحــث فــي أصــول التربيــة 
بــل بالنظــر أيضــا إلــى الحلــول الرقميــة التــي يمكــن اســتخدامها 

مــن قبــل المعلميــن والطلبة.

زيــت  تشــكيل  كيفيــة  حــول  مطــّول  وثائقــي  فيلــم   ·
الزيتــون فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط. ســيتم 
علــى  محليــة  مهرجانــات  فــي  االنتهــاء  بعــد  عرضــه 

والدولــي. المحلــي  الصعيديــن 

تســعى الجامعــة النتــاج المزيــد مــن البحــوث المشــتركة   ·
اإلمــارات  داخــل وخــارج  الباحثيــن والمؤسســات  مــع 
العربيــة المتحــدة أيمانــا منهــا بأهميــة تلــك البحــوث 

والتــي تشــكل ثلثــي إنتــاج الجامعــة للبحــوث. 
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البحوث الطالبية
يتعيــن علــى الطلبــة إعــداد البحــوث كجــزء مــن متطلبــات التخصصــات. ويوفــر برنامــج الباحثــون )URSP( فرصــة جيــدة للطلبــة 
ــة  ــام 2010 انســجاما مــع رؤي ــم تأســيس البرنامــج ع ــد ت ــداد البحــوث. لق ــة إع ــة فــي كيفي ــات مكثف ــي تدريب ــن لتقل المتميزي
اإلمــارات واســتراتيجيتها إلعــداد المواطنيــن لقيــادة اقتصــاد معرفــي تنافســي ليكــون األول فــي المنطقــة. ويعمــل البرنامــج 
علــى بنــاء القــدرات البحثيــة إلجــراء دراســات حــول القضايــا المؤثــرة  علــى الدولــة والعالــم. يقــوم البرنامــج بتدريــب دفعــات مــن 
الطلبــة فــي كل عــام وســتنضم المجموعــة الثامنــة فــي العــام المقبــل. كمــا أشــرف البرنامــج علــى عــدد مــن البحــوث التــي تــم 
عرضهــا فــي المؤتمــرات البحثيــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة وأمريــكا الشــمالية، بمــا فــي ذلــك المؤتمــر الوطنــي ألبحــاث 
ــن. ونشــر عــدد مــن خريجــي برنامــج  ــي لبحــوث الطــالب الجامعيي ــة( والمؤتمــر البريطان ــات المتحــدة األمريكي الطــالب )الوالي
البحــوث )URSP( أعمالهــم فــي المجــالت العلميــة. ولتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات فــي المجــال البحثــي، تتطلــع الجامعــة 
مشــاركة طلبتهــا فــي المحافــل الدوليــة منهــا المؤتمــر العالمــي الثانــي لبحــوث البكالوريــوس، الــذي ســيعقد فــي جامعــة كارل 

فــون أوســيتزكي  فــي ألمانيــا ، فــي مايــو 2019 حيــث تتوقــع الجامعــة مشــاركة مجموعــة كبيــرة مــن طلبتهــا.

معهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية

يقوم معهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية بإعداد البحوث التجريبية في القضايا االجتماعية واالقتصادية بهدف تزويد 
المجتمع المدني في الدولة بالمعلومات والحلول المدروسة. وقد قام المعهد بالتعاون مع مكتب البحوث بالعديد من 

األنشطة طوال العام األكاديمي 2017-2018 منها: 

إعــداد أول مؤشــر للرفاهيــة للشــباب اإلماراتــي بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي دبي، ومؤسســة اإلمارات،   .1
والهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء.

إصــدار كتــاب عــن “رصــد أثــر الثقافــة فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة لــدى المواطنيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة   .2
المتحــدة” بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة.

إعــداد تقريــر بحثــي حــول “الشــباب والتعليــم اإلماراتــي: الوضــع الحالــي، القضايــا، المخــاوف والمواقــف” بالتعــاون مــع   .3
دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي.

إعــداد تقريــر بحثــي عــن “شــباب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســوق العمــل: التحديــات والفــرص” بالتعــاون مــع   .4
دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي.

إعداد تقرير بحثي حول “الرفاه النفسي للشباب اإلماراتي” بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية في دبي.  .5

ــر المــوارد البشــرية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة  المشــاركة فــي كتابــة تقري  .6
اإلنمائــي )UNDP( وجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التعــاون مــع مركــز دعــم القــرار فــي مقــر شــرطة دبــي لتقديــم برنامــج تدريبــي متخصــص: “دبلــوم فــي طــرق البحــث   .7
والدراســات المســتقبلية”.

شــملت األنشــطة البحثيــة األخــرى البحــث المحكــم والتقاريــر عــن الشــباب اإلماراتــي و وقــت الفــراغ، هجــرة األيــدي   .8
العاملــة، والحواجــز التعليميــة للقيــادة النســائية، والمواقــف تجــاه االختبــارات اإللكترونيــة الشــاملة، وغيرهــا.

عرض تقديمي لطالبة ضمن المؤتمر  )URSP( خريجو برنامج الباحثون
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ث. الخدمات اإلدارية

إدارة القبول و التسجيل 

تواصلــت إدارة التســجيل والقبــول مــع أكثــر مــن 1400 طالــب مــن المــدارس الثانويــة خــالل المعــارض المهنيــة والمعــارض 
وزيــارات المــدارس وجــوالت الحــرم الجامعــي

EduChain مذكرة تفاهم مع

الموافــق  االثنيــن  يــوم  فــي  زايــد  وقعــت جامعــة 
مؤسســة   مــع  تفاهــم  مذكــرة   2018 فبرايــر   5
فــي  جامعــة  أول  بذلــك  وأصبحــت   ،EduChain
الســتخراج  رقمًيــا  نظاًمــا  تســتخدم  المنطقــة 
ــة. ــة وشــهادات المعــدالت التراكمي شــهادات الطلب

توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة الشؤون اإلسالمية األعمال الخيرية
وّقعــت جامعــة زايــد مذكــرة تفاهــم مــع إدارة الشــؤون اإلســالمية واألعمــال 
ــادرة مــن الجامعــة لدعــم اإلدارة فــي اســتراتيجيتها لالرتقــاء  ــة فــي مب الخيري
بالعمــل الخيــري مــن المســتويات األساســية إلــى المتقدمــة فــي مجــال 
االبتــكار واالســتدامة. وستســاهم هــذه المذكــرة فــي تعزيــز الشــراكة بيــن 
الطرفيــن وتظافــر الجهــود لدعــم األفــكار والبحــوث والمنتجــات المبتكــرة 

للطلبــة فــي الجامعــات وألصحــاب الدخــل المنخفــض. 

تــم اطــالق مبــادرة “زرع وثمــر” والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء بحــس المســؤولية  
حيــث ستســتمر مــن عــام 2018 إلــى عــام 2021 علــى أن يتــم العمــل بهــا فــي 
ــادرة ألن تكــون مثــاال  إطــار منصــة حاضنــة االبتــكار. كمــا تهــدف هــذه المب
يتحــذى بــه مــن قبــل كافــة المؤسســات الخيريــة واإلدارات الحكوميــة للعمــل 

ضمــن حاضنــات مشــابه كمســاهمين رئيســيين.   

إدارة االستراتيجية والمستقبل
مكتب البحوث المؤسسية

التشغيل اآللي للعمليات
قامت الجامعة بإضافة هذه الخاصية حتى يتسنى ألعضاء الهيئة التدريسية ولإلدارة تحميل المعلومات والبيانات في أقل 

وقت ممكن، ولذا بادر فريق البحوث المؤسسية بتطوير التطبيقات والبرامج التالية:
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 :)Banner Faculty Workload( المهــام التدريســية ألعضــاء الهيئــة  .1
صمــم البرنامــج الســتخراج التقاريــر الخاصــة بــأداء الطلبــة وتحاليــل 
المهــام الوظيفيــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية فــي غضــون دقائــق بعــد 
أن كان يســتغرق اســتخراجها أســابيع، وباتــت اإلدارة العليــا اليــوم علــى 
ــول  ــة الدخ ــة مــن خــالل خاصي ــأداء األســاتذة والطلب اتصــال مباشــر ب

المباشــرة للبرنامــج. 

نظــام تقييــم الطالــب المركــزي: يتــم مــن خــالل البرنامــج تنفيــذ   .2
مســوحات تقييــم الطلبــة بصــورة آليــة لــكل طالــب فــي كل مســاق. 
ويمكــن ألعضــاء هيئــة التدريــس االطــالع علــى معــدالت تقييــم 
التقييــم،  اكتمــال  وبمجــرد  يّدرســونها.  التــي  للمســاقات  الطلبــة 
يقــوم مكتــب البحــوث المؤسســية بإصــدار مجموعــة متنوعــة مــن 
ــات  ــة والبرنامــج  ومخرج ــر بحســب المســاق والقســم والكلي التقاري
التعلــم. ومــن خــالل إبقــاء التقاريــر منفصلــة وتحميلهــا إلــى أرشــيف 
البيانــات لتوفيــر تحاليــل المقارنــة لعمــداء الكليــات وإدارة الجامعــة.

نظــام ذكاء األعمــال )Business Intelligence(: أصبــح بإمــكان   .3
المؤسســية  التقاريــر  إلــى  بســهولة  الدخــول  اليــوم  العليــا  اإلدارة 
تطويــر  بفضــل  وذلــك  المســتويات  مختلــف  فــي  األداء  لقيــاس 
خاصيــة التشــغيل اآللــي للعمليــات و الخيــارات التــي تســهل عمليــة 

االســتخدام.

مكتب الفعالية التعليمية

االعتماد
يقــوم مكتــب الفعاليــة المؤسســية بتقديــم التوجيــه والدعــم للمؤسســة 
والكليــات والوحــدات األكاديميــة لتحقيــق متطلبــات االعتمــاد والمحافظــة 
علــى الجــودة األكاديميــة فضــال عــن تحقيــق 23 برنامــج مــن أصــل 28 برنامــج 

.CAA العتمــاد برنامــج

بيانات أعضاء الهيئة التدريسية 
وهــو مشــروع آخــر قــام المكتــب باإلشــراف علــى تنفيــذه بالتعــاون مــع مكتــب نائــب مديــر الجامعــة حيــث يتــم مراجعــة األوراق 
الرســمية لكافــة أعضــاء الهيئــة التدريســية للتأكــد مــن حصــول العضــو علــى الكفــاءات المطلوبــة لتدريــس المســاق وأداء 

.CAA المهــام التدريســية علــى أكمــل وجــه كمــا هــو منصــوص عليــه فــي البنــد 8 مــن معاييــر االعتمــاد لبرنامــج

مكتب التخطيط االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي
يقــوم مديــر التخطيــط االســتراتيجي بتوّلــي مهام عديدة منها تنســيق وإدارة 
واســتعراض خطــة الجامعــة االســتراتيجية والخطــط التشــغيلية ومؤشــرات 
األداء ومنهجيــة التخطيــط بمــا يتماشــى مــع رؤيــة اإلمــارات 2021. فضــال 
عــن دوره الرئيســي فــي نشــر الوعــيُ يمــا يتعلــق بثقافــة االســتراتيجية كأحــد 
الركائــز األساســية للوحــدة مــن خــالل اإلعــداد لــورش العمــل ومختبــرات 

االســتراتيجية لتوجيــه مجتمــع الجامعــة نحــو التخطيــط الســليم.
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Teaching Workload

Teaching Workload Details by Category

Academic Year Term
 Instructor Professor Adjunct

More than 15 More than 12 to 15 More than 9 to 12 More than 6 to 9 6 or less More than 15 More than 12 to 15 More than 9 to 12 More than 6 to 9 6 or less More than 15 More than 12 to 15 More than 9 to 12 More than 6 to 9 6 or less

2017 - 2018 2018 Spring Semester # Faculty 13 49 20 14 6 18 41 121 99 49 10 17 21 16 33

Workload 222.21 729.92 234.67 124.75 31.00 327.74 585.99 1,410.42 861.92 231.02 176.00 250.42 245.00 138.00 141.24

Teaching Workload Summary

 Academic 
Year

 Term
# Faculty Actual Workload Workload Capacity

Actual Delivered FTEF
(Full Time Equivalent Faculty)

Teaching Capacity
(Full Time Equivalent Faculty)

Average Teaching Credits Per 
Faculty

Adjunct Teaching 
Rate

Instructor Professor Adjunct Total Instructor Professor Adjunct Total Instructor Professor Adjunct Total Instructor Professor Adjunct Total Instructor Professor Adjunct Total Instructor Professor Adjunct

2017 - 2018 2018 Spring 
Semester

102 328 97 527 1,342.55 3,417.09 950.66 5,710.30 1,530 3,936 950.66 6,416.66 89.50 284.76 63.38 437.64 127.50 328.00 63.38 518.88 13.16 10.42 9.80 16.65%

Non Teaching Workload
 Academic Year  Term  Academic Administrators Faculty Administrators Research Other Assignments Summary

2017 - 2018 2018 Spring Semester # Faculty 8 116 129 30 283

Workload 96 589 379 95.25 1,159.25

Full Time Equivalent Student (FTES) 
Academic Year Term College Total Enrollment (UG) Overall Required Credits # Sections Average Credits Per Student Average Class Size Student FTE

2017 - 2018 2018 Spring Semester ZU - Overall 7,938 109,760 2,018 13.83 19.4 7,317.33

Actual & Capacity Based Teaching SFRs
Academic Year Term College Actually Delivered FTEF Teaching Capacity Student FTE SFR by Actual Teaching Delivery and FTES (15 CH) SFR by Capacity FTEF & FTES (15 CH)

2017 - 2018 2018 Spring Semester ZU - Overall 437.64 518.88 7,317.33 16.72 14.10

Formula & Description
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تأسيس ثقافة االبتكار
تســعى الجامعــة إلــى نشــر ثقافــة االبتــكار انســجاما مــع األجنــدة اإلماراتيــة تمامــا كمــا ســعت ســابقا إلــى نشــر ثقافــة التخطيــط 
االســتراتيجي. وبنــاًء علــى ذلــك نفــّذت اإلدارة عــددًا مــن األنشــطة منهــا: فريــق عمــل االبتــكار، ورش عمــل االبتــكار، 360 حلقــة 
مــن االبتــكار، وإعــداد مســاق إلكترونــي بالتعــاون مــع مكتــب رئاســة الــوزراء لحصــول موظفــي الجامعــة علــى شــهادة معتمــدة 

فــي هــذا المجــال. 

التخطيط االستراتيجي وتتبع األنظمة
لضمــان امتثــال الجامعــة لمتطلبــات الحكومــة االتحاديــة ومكتــب رئاســة الــوزراء،  قــام المكتــب بإنشــاء نظــام أســمته “نظــام 
SPTS للتخطيــط االســتراتيجي وتتبــع النظــام” يوفــر التعليمــات واإلرشــادات الضروريــة لجميــع الوحــدات فــي الجامعــة 
المســؤولة عــن إدخــال وتجديــد البيانــات والخطــط ومؤشــرات األداء ومتابعتهــا. ويتوّلــى مكتــب التخطيــط االســتراتيجي مهمــة 
مراجعــة تلــك البيانــات والتأكــد مــن نزاهتهــا وصحتهــا وتحليلهــا بالشــكل المناســب لضمــان نزاهــة المعلومــات المؤسســية 

والتــي ســيتم إدراجهــا فــي نظــام إدارة الحكومــة فــي الدولــة.

مكتب نائب مدير الجامعة
التكنولوجيا األكاديمية

)FAES( إطالق نظام التقييم السنوي للكلية على اإلنترنت
تم إطالق نظام التقييم السنوي للكلية على اإلنترنت.
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إدارة االتصال الحكومي 
تعمــل إدارة االتصــال الحكومــي فــي جامعــة زايــد علــى إدارة وتطويــر وتعزيــز صــورة الجامعــة والمحافظــة عليهــا لضمــان االرتقــاء 
بهــا علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، لكــي تظــل دائمــا صرحــًا مــن صــروح التمّيــز المعرفــي، وللمضــّي قدمــا نحــو تحقيــق 
المزيــد مــن اإلنجــازات واإلســهامات المتصلــة برؤيــة الجامعــة وأهدافهــا. وفــي ســبيل ذلــك، حرصــت اإلدارة علــى تطبيــق عــدد 

مــن اإلجــراءات الداخليــة والخارجيــة كالتالــي: 

االتصاالت الخارجية:
حصــول موقــع الجامعــة علــى نســبة تقييــم وصلــت إلــى %94.41 بحســب معاييــر الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع   ·

االتصــاالت لعــام 2017 تماشــيا مــع مبــادرة الحكومــة الذكيــة لدولــة اإلمــارات ورؤيــة 2021. 

تصميم وتطوير منصة تعليمية إلكترونية )MOOCS( تحت مسّمى جسر جامعة زايد التعليمي االفتراضي.   ·
.)online Working Papers website( تطوير منصة للدراسات البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية  ·

العمــل علــى رفــع ترتيــب موقــع الجامعــة ضمــن شــبكات الجامعــات )Webometrics Arab World Ranking( حيــث   ·
نجحــت اإلدارة فــي الوصــول إلــى المرتبــة التاســعة واألربعيــن علــى مســتوى العالــم العربــي. 

تنظيــم وتســهيل مشــاركة الجامعــة فــي ثمانيــة معــارض وطنيــة خــالل العــام األكاديمــي 2017-2018 مثــل: معــرض   ·
نجــاح، معــرض اإلمــارات للوظائــف، معــرض الخليــج للتعليــم والتدريــب )ِجتكــس(، معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب، 

معــرض توظيــف مجنــدي الخدمــة الوطنيــة، وغيرهــا مــن معــارض أخــرى. 

تنظيم وإدارة سبع حفالت تخريج طلبة الجامعة خالل عامّي 2017 و 2018 في فرعّي الجامعة.   ·
االتصاالت الداخلية:

ــة للمعلومــات والتواصــل  ــي تعمــل كمنصــة تفاعلي ــن والت ــة الموّزعــة فــي كال الحرمي إدارة شــبكة الشاشــات الرقمي  ·
داخــل الحرميــن الجامعييــن.

العمــل علــى تطويــر نشــرة الجامعــة اإللكترونيــة )Inside ZU( لتوفيــر منصــة تفاعليــة للمجتمــع الجامعــي تســهم فــي   ·
رفــع مســتويات التفاعــل الداخلــي والمشــاركة المعرفيــة. 

 .)PALs( بالتعاون مع برنامج المساندة الطالبية )vPALs( تطوير برنامج المساندة الطالبية االفتراضي  ·



التقرير السنوي جامعة زايد 2018-2017  64

إدارة المشتريات والعقود
قدمت إدارة العقود والمشتريات العديد من المساهمات التي ساعدت في تحقيق أهداف جامعة زايد منها: 

العمل على تنظيم المناقصة للتنفيذ بوساطة تطبيق تجاري لزيادة فاعلية العمل.   ·
تمت المحافظة على مبالغ المالية في كثير من المعامالت المقاصة واألمن وتنسيق الحدائق.   ·

تحسين خدمات العمالء المختلفة مثل منافذ البيع بالتجزئة والمستودعات.  ·

إدارة الموارد المالية
التشغيل اآللي

قامــت إدارة المــوارد الماليــة خــالل العــام األكاديمــي 2018/2017 بتقديــم العديــد مــن أدوات التشــغيل اآللــي لتمكيــن اإلدارة 
مــن تقديــم أفضــل الخدمــات للمتعامليــن بشــفافية تامــة وفــي الوقــت المحــدد منهــا: 

نظام الساعات اإلضافية  ·
المالــي  التخليــص  اإللكترونيــة،  التراكمــي  المعــدل  درجــات  رســالة  األمــر،  يهمــه  لمــن  اإللكترونيــة:  الرســائل   ·

اإللكتروني،غيــره.
إشعار تلقائي عن طريق البريد اإللكتروني يفيد بإتمام عملية النفع.  ·

تعديل كشوف الراوتب لتقديم تفاصيل عن السداد في نظام أوراكل إلدارة الموارد البشرية.  ·
التقرير المالي

 )IPSAS( تمكنــت المــوارد الماليــة مــن إعــداد البيانــات الماليــة ومراجعتهــا فــي إطــار المعاييــر المحاســبية الدوليــة للقطاع العــام
كمــا واصلــت المــوارد الماليــة وذلــك وفًقــا لمتطلبــات وزارة الماليــة بإصــدار بيانــات ماليــة تحــت أســاس “النقــد المعــدل”. إن 
الحفــاظ علــى مجموعتيــن مــن البيانــات الماليــة فــي آن واحــد يعــد عمليــة معقــدة، وتحقيــق هــذا اإلنجــاز أمــر نفتخــر بــه فــي 

جامعــة زايــد.

إدارة تطوير وخدمات الحرم الجامعي
قسم تطوير الحرم الجامعي

مشاريع البنية التحتية ومشاريع تجديد مباني ومرافق الحرم الجامعي 

تم بحمد الله االنتهاء من عدة مشاريع تطويرية للحرم الجامعي منها: 

المناطق المخصصة للمطابخ:  .1
مناطــق  بنــاء  مشــروع  مــن  االنتهــاء  تــم   
أبوظبــي  حــرم  فــي  للمطابــخ  مخصصــة 
الجامعــي بكافــة الخدمــات لتلبيــة احتياجــات 

والموظفيــن. الطلبــة 

مساحات المواقف اإلضافية:    .2
قامــت إدارة تطويــر الحــرم الجامعــي بإضافة   
الســيارات  لمواقــف  جديــدة  مســاحات 
ــة  ــد ألعــداد الطلب الســتيعاب النمــو المتزاي

والــزوار. والموظفيــن 

مراكــز االبتــكار / المرافــق الرياضيــة / مكتــب خدمــات التســهيالت الطالبيــة كمــا تــم االنتهــاء مــن العديــد مــن مشــاريع   .3
التجديــد فــي جميــع فــروع الجامعــة.
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خدمات الحرم الجامعي

مشاريع التشغيل اآللي

ســعت اإلدارة إلضافــة خاصيــة التشــغيل اآللــي لعــدد مــن الخدمــات التــي توفرهــا وذلــك لتســهيل الوصــول إليهــا مــن قبــل 
المجتمــع الجامعــي منهــا: 

خدمــة مكتــب المســاعدة: تــم توفيــر خدمــة التشــغيل اآللــي لتســجيل الطلبــات المختلفــة والشــكاوي المتعلقــة لجميــع    .1
الخدمــات التــي توفرهــا اإلدارة ومتابعتهــا مــع االحتفــاظ 

بالســجالت اإلحصائيــة.

ــم إدراج رابــط إلكترونــي لتســهيل  تســجيل الســيارات: ت   .2
الطالبــات  قبــل  مــن  الســيارات  تســجيل  عمليــة 
ــن حتــى يتســنى لهــم الدخــول إلــى مواقــف  والموظفي

الســيارات. 

نظــام تســجيل الــزوار اإللكترونــي: وهــو نظــام تشــغيل    .3
آلــي يســمح للــزوار بتســجيل الدخــول بصــورة ذاتيــة عنــد 
ــزّوار للرجــوع  ــة لالحتفــاظ بمعلومــات ال ــات الجامع بواب

لهــا متــى دعــت الحاجــة. 

الصحة والسالمة البيئية
فعاليات توعوية

قامــت اإلدارة بتنظيــم فعاليــات مختلفــة فــي كال الحرميــن الجامعييــن بهــدف زيــادة الوعــي حــول البيئــة والصحــة والســالمة 
وكذلــك  الحكوميــة  التنظيميــة  الهيئــات  ودعــم  بمشــاركة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  والطــالب  الموظفيــن  بيــن   )EHS(

المنظمــات غيــر الحكوميــة.
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)OSHAD( 2017 شهادة
النجاح في تطوير وتطبيق نظام إدارة صحة البيئة بجامعة زايد بما يتوافق مع OSHAD )هيئة السالمة والصحة المهنية 

إلطار عمل نظام أبوظبي. اإلصدار 3.1(

تحديث وتطبيق نظام إدارة البیئة والصحة والسالمة المهنية
نجحت اإلدارة بتحديث وتطبيق نظام إدارة الصحة البيئية في جامعة زايد وفًقا لمعايير ISO 14001: EMS لعام 2015.
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إدارة تقنية المعلومات

تحسين تطبيقات الجامعة الذكية 

تم تطوير مجموعة متنوعة من التطبيقات الذكية الستخدامها من قبل اإلدارات المختلفة.

شهادة األيزو
 IEC نجــح قســم خدمــة العمــالء التابــع إلدارة تكنلوجيــا المعلومــات فــي شــهر يونيــو 2017 فــي الحصــول علــى شــهادة األيــزو
20000 والتــي تمنــح لالمتيــاز وألفضــل الممارســات فــي مجــال إدارة تكنلوجيــا المعلومــات. تمكــن هــذه المعاييــر الشــركات 
مــن الوصــول إلــى مقاييــس قائمــة علــى األدلــة مــن أجــل التحســين المســتمر لخدمــات تكنلوجيــا المعلومــات التــي تقدمهــا. 
كمــا تــم تفعيــل نظــام مكتــب مســاعدة )Helpdesk( جديــد أفضــى إلــى تحســين إدارة الخدمــة وكذلــك زيــادة رضــا الموظفيــن 

والعمــالء.

كمــا حصلــت إدارة تكنلوجيــا المعلومــات أيضــا علــى شــهادة األيــزو IEC 27001 لعــام 2013 فــي يونيــو 2017. وتهــدف هــذه 
الشــهادة إلــى وضــع المعاييــر واألطــر التــي تحمــي األنظمــة مــن كافــة أنــواع المخاطــر التــي تحــدق بأمــن المعلومــات كاالختــراق 

وإجــراء التغييــرات غيــر المصــرح بهــا، وللحمايــة أيضــا مــن ضيــاع البيانــات أو تلفهــا مــن خــالل ضوابــط ومعاييــر األيــزو.   
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ج. الشؤون الخارجية:
مركز التعليم المبكر للطفولة

أنشطة الحديقة الخارجية

بــادرت كليــة التربيــة بتمويــل مركــز التعليــم المبكــر للطفــل بإضافــة فصــول دراســية ومســاحات األلعــاب فــي الحديقــة الخارجية. 
ونّظــم فريــق العمــل فــي المركــز وطالبــات كليــة التربيــة العديــد مــن الفعاليــات وأنشــطة البســتنة فــي الحديقــة الخارجيــة منهــا 
 Superhero“ زراعــة الحديقــة بالتعــاون مــع كليــة العلــوم الطبيعيــة والصحيــة وإشــراك األطفــال فــي إعــداد متحــف النباتــات

النباتــات  علــى  لتعريفهــم   ”Plant Museum
الموجــودة فــي محيطهــم ومميــزات كل نبتــة. 

يوم الطفل اإلماراتي

الطفــل  بيــوم  الدولــة  احتفــاالت  مــع  تزامنــًا 
إدارة  نّظمــت  مــارس،   15 فــي  اإلماراتــي 
ــة دعــت  ــة فعالي ــم المبكــر للطفول مركــز التعلي
والمشــاركة  لحضورهــا  والطلبــة  العائــالت 
والتعبيــر عــن آمالهــم وأحالمهــم ألطفــال دولــة 
ــي  ــب المشــاركون تعليقاتهــم الت ــارات. كت اإلم

عرضــت داخــل المركــز. كمــا ســاعد طــالب المركــز فــي تعزيــز الوعــي بهــذا اليــوم مــن خــالل زيــارة أعضــاء هيئــة التدريــس 
والمكاتــب اإلداريــة فــي الحــرم الجامعــي لتقديــم القالئــد اليدويــة بهــذه المناســبة.  تســاعد هــذه األنشــطة المركــز علــى 

المبكــر. التعلــم  المبكــرة وخبــرات  التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة  التوعيــة بأهميــة  االســتمرار فــي 

معهد خدمة المجتمع
دعم النمو االقتصادي واالجتماعي في الدولة

قــدم معهــد خدمــة المجتمــع بالعديــد مــن المبــادرات بهــدف دعــم النمــو االقتصــادي واالجتماعــي فــي الدولــة مــن خــالل توفيــر  
المــوارد البحثيــة واألكاديميــة للجهــات الحكوميــة والمؤسســات الخاصــة عبــر األنشــطة التالية:

مســاقات اللغــة اإلنجليزيــة العامــة ولألعمــال لمجموعــة أدنــوك والتــي تعــد واحــدة مــن أهــم مؤسســات البتــرول والغــاز    ·
فــي الدولــة ولشــركة إنــوك وبــوروج وشــركة أدنــوك للتكريــر والتوزيــع. جــاء ذلــك فــي مبــادرة لمســاعدة الشــركة علــى 
تحقيــق أهدافهــا لضمــان أن جميــع الفنييــن والمشــرفين العامليــن فــي المصانــع والمصافــي قــادرون علــى التواصــل 

باللغــة اإلنجليزيــة باعتبارهــا اللغــة الرئيســية للتواصــل.

برامــج التدريــب علــى المهــارات القيــادة لدعــم الــوزارات الرئيســية مثــل وزارة الداخليــة ووزارة المــوارد البشــرية ووزارة   ·
ــا وبرامــج قــادة المســتقبل. ــادة العلي ــع المســتويات: القي ــى جمي ــم عل التعلي

تقديم الدعم لمبادرات التوطين

نجحــت إدارة معهــد خدمــة المجتمــع فــي دعــم  عمليــة التوطيــن لعــدد مــن المؤسســات الرئيســية فــي الدولــة مثــل أدنــوك 
ووزارة المــوارد البشــرية ووزارة الداخليــة وإنــوك مــن خــالل األنشــطة التاليــة:

تدريــب مــا يزيــد عــن 3000 موظــف إماراتــي فــي شــركة أدنــوك علــى اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة لالضطــالع بأدوارهــم   ·
فــي جميــع الشــركات التابعــة ألدنــوك وبــروج وتكريــر وأدنــوك للتوزيــع.

ــة بنجــاح   ــام بأدوارهــم الوظيفي ــة للقي ــى المهــارات الضروري ــر مــن 100 موظــف فــي المــوارد البشــرية عل ــب أكث تدري  ·
وتوفيــر  تدريــب المهــارات القياديــة لحوالــي 100 موظــف فــي اينــوك إلعدادهــم لــألدوار القياديــة فــي المســتقبل.
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4 -السنة في أرقام 
إدارة القبول والتسجيل 

التســجيل فــي البرامــج الجامعيــة وبرنامــج اإلعــداد األكاديمــي )الرســم البيانــي 1 مــن الفصــل الدراســي األول 1998 – الفصــل 
الدراســي األول 2017(

التسجيل في دبي
 من الفصل الدراسي األول 1998 إلى الفصل الدراسي األول 2018

التسجيل في اإلعداد األكاديمي 
من الفصل األول 2000 إلى الفصل األول 2017

التسجيل في البرامج الجامعية وبرنامج اإلعداد األكاديمي 
من الفصل الدراسي األول 1998 إلى الفصل الدراسي األول 2017
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التسجيل في أبوظبي 
من الفصل الدراسي األول 1998 إلى الفصل الدراسي األول 2018

التسجيل بحسب اإلمارة
الفصل الدراسي األول 2018

التسجيل في اإلعداد األكاديمي 
بحسب الفرع من الفصل األول 2000 إلى الفصل األول 2017
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مالحظة: أعداد المسجلين من 1أغسطس- 31 يوليو

التجسيل في برامج الماجستير  
)الدراسات العليا(

التسجيل في برامج الدراسات العليا
18-172017-162016-152015-142014-132013-2012البرامج

516251504713الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية

584733264الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة

674017ماجستير التربية في القيادة التدبوية واإلدارة

566664584217ماجستير اآلداب في االتصاالت

984112  ماجستير اآلداب في الدراسات اإلسالمية المعاصرة

616363645548ماجستير اآلداب في الدبلوماسية والشؤون الدولية

94472ماجستير اآلداب في االقتصاد اإلسالمي والثروات

543841ماجستير اآلداب في دراسات العالم اإلسالمي

345444273759ماجستير اآلداب في الدرالسات القضائية

2924ماجستير اآلداب في دراسات المتاحف

75858214ماجستير في التربية

17605122ماجستير اإلدارة في األعمال الدولية

79432425118ماجستير العلوم في التمويل

706767607770ماجستير العلوم في تقنية المعلومات

462843119ماجستير العلوم في األعمال الدولية

939273373021الماجستير التنفيذي في إدارة اآلعمال

206ماجستير اآلداب في الدراسات الوقفية

2216715ماجستير العلوم في تطوير التعليم والتعلم

935825576462362311المجموع
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أعداد الطلبة المسجلون

)اإلعداد األكاديمي
 )1514( 15 %

 برامج عليا 
  )311( 3%

 )البرامج العلمية
    )8071( 82%

المجموع بحسب المستويات

المتقدمون للجامعات الوطنية، الفصل األول 2017

المتقدمون لجامعة زايد والطلبة المخولون للتسجيل 
من الفصل األول 1998 إلى الفصل األول 2017
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الطلبة المستجدون الفصل األول 2000-2017

الطلبة المستجدون بحسب الفرع الفصل األول 2000-2017

الطلبة المستجدون  في المستويات الفصل األول 2000-2017
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الطلبة المستجدون في المستويات 
 أبوظبي الفصل األول 2000-2017

الطلبة المستجدون في المستويات
 دبي الفصل األول 2000-2017

الطلبة المستجدون بحسب المستويات وبحسب المدارس الثانوية 2017



التقرير السنوي جامعة زايد 2018-2017  78

مستويات المستجدون في برنامج اإلعداد األكاديمي 
الفصل األول 2017

نسبة الطلبة المستمرون 
في السنة الجامعية األولى 2017-2004
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المعدل العام للطلبة المستجدين من الفصل األول 2006 - 2017

الطلبة الجدد في برنامج اإلعداد األكاديمي )المعدل العام( الفصل الدراسي األول 2017

الطلبة المستجدون )المعدل العام( الفصل الدراسي األول 2017

الطالب الجدد معدل شهادات الثانوية )التعليم العام( 
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2016-20152017-20142016-20132015-20122014-2013البرامج

202535229الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال

1616283134ماجستير التربية في القيادة التربوية واإلدارة

9ماجستير العلوم في تطوير التعليم والتعلم

1529103034 الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية

31249178 الماجستير التنفيذي في إدارة العامة

2223221625ماجستير العلوم في تقنية المعلومات ـ تخصص أمن شبكات المعلومات

16245 ماجستير العلوم

815191916ماجستيراآلداب في الدبلوماسية والشؤون الدولية

2729161010ماجستير  اآلداب في الدراسات القضائية

24292819ماجستير  اآلداب في االتصاالت

3529253ماجستير  اآلداب في الدراسات اإلسالمية المعاصرة

7123ماجستير اآلداب  في الدراسات الوقفية

1653191ماجستير اآلداب في االقتصاد اإلسالمي وإدارة الثروات

222ماجستير اآلداب في دراسات المتاحف

136151ماجستير اآلداب في دراسات العالم اإلسالمي

34382525 ماجستير العلوم في التمويل

11231612ماجستيراإلدارة في االعمال الدولية

248410285203192المجموع

مالحظة: تعكس األرقام أعاله معدل أعداد الخريجين في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 يوليو   

التخرج

الخريجون حسب الدرجات العلمية للبرامج الجامعية: 2013-2012 حتى 2016-2017

خريجو الدراسات العليا

D e g r e e A D D XB A D D XB A D D XB A D D XB A D D XB

B ac helo r o f A rts  in A rt and D es ign 36 60 34 29 34 47 46 58 27 18

B ac helo r o f S c ienc e in H ealth S c ienc es 13 21 10 12 1

B ac helo r o f S c ienc e in P ublic  H ealth and N utritio n 7 14 15 26 14 37 14 18

B ac helo r o f S c ienc e in E nviro nmental S c ienc e and S us tainability 1 1 11 20 18 38 15 43 25

B ac helo r o f A rts  in Internatio nal S tudies 45 38 57 62 73 74 101 76 103 100

B ac helo r o f A rts  in E mirati S tudies 2 4 1 5 8 1 19

B ac helo r o f A rts  in A rts  and S c ienc es / B ac helo r o f S c ienc e in 
Info rmatio n S ys tems

B ac helo r o f A rts  in A rts  and S c ienc es / B ac helo r o f S c ienc e in 
C o mmunic atio n and M edia S c ienc es

B ac helo r o f A rts  in A rts  and S c ienc es / B ac helo r o f E duc atio n

B ac helo r o f S c ienc e in B us ines s  S c ienc es 131 124 177 171 235 203 241 160 266 178

B ac helo r o f S c ienc e in C o mmunic atio n and M edia S c ienc es 54 70 73 96 105 98 140 94 140 96

B ac helo r o f S c ienc e in E duc atio n 22 69 41 88 25 38 11 33 37 51
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المجموع بحسب الحرم الجامعي

 المجموع

الدرجات العلمية

بكالوريوس اآلداب في الفنون والتصميم

بكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية

بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية واالستدامة

بكالوريوس اآلداب في الدراسات اإلماراتية

                               بكالوريوس اآلداب في اآلداب والعلوم \ بكالوريوس العلوم في

نظم المعلومات

                                بكالوريوس اآلداب في اآلداب والعلوم \ بكالوريوس العلوم في  

علوم االتصال واإلعالم

بكالوريوس اآلداب في اآلداب والعلوم\ بكالوريوس التربية

بكالوريوس العلوم في علوم االتصال واإلعالم

بكالوريوس العلوم في التربية

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات

بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط المتعددة

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال واالبتكار التقني

 بكالوريوس العلوم في التقنية والتعليم

بكالوريوس العلوم في علم النفس والتنمية اإلنسانية
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81التقرير السنوي جامعة زايد 2018-2017 

Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014 Fall 2015 Fall 2016 Fall 2017 Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014 Fall 2015 Fall 2016 Fall 2017

Algeria 1 1 2 2 2 2 1 2 Mexico 1 1 1 1 1 1 1

Armenia 1 Morocco 6 4 4 4 4 5 4 3

Australia 36 35 35 38 37 37 29 25 Nepal 1 1 1 1

Austria 1 Netherlands 1 1 2 1 1 1 1

Bangladesh 1 1 2 2 2 2 2 2 New Zealand 14 15 17 19 17 15 13 12

Belgium 1 1 1 1 1 1 1 Norway 1 1 2

Brazil 2 2 3 North Korea 1 1

British Ind. O T 1 1 Pakistan 4 8 11 14 14 13

Bulgaria 1 1 1 2 2 Palestine 1 1 1 3 2 3 6 7

Canada 54 56 71 73 69 66 61 50 Poland 1 2 2 2 2

China 3 6 8 9 10 10 7 12 Portugal 1 1 1 1 1 1

Colombia 1 1 1 1 2 2 2 Romania 1 1 1 1 2 2 2 3

Croatia 1 1 1 1 1 Russia 2 3 3 2 3 3

Cyprus 1 1 Saudi Arabia 1 1 2 4 5

Denmark 2 1 1 1 2 2 Singapore 1 1 1 1 1 2 5 5

Egypt 22 24 30 27 25 33 35 33 Slovenia 1 1 1 1 1 1

Ethiopia 1 1 1 1 1 1 South Africa 2 2 3 2 2 2 4 2

France 3 1 2 6 7 9 9 13 South Korea 1 1 1 2 3 3 2 3

French Guiana 1 1 1 1 1 1 1 Spain 2 1 2 2

Germany 5 7 9 15 15 16 16 15 Sudan 3 3 3 3 5 6 4 4

Ghana 1 1 1 Sweden 2 2 1 2 3 3 3 2

Greece 1 1 3 5 5 6 10 14 Switzerland 1 2 2 2 1 1

Guyana 1 1 1 1 1 1 1 Syria 1 1 2 4 4 6 7 7

Hungary 1 Tanzania 1 1 1 1 1 1 1

India 7 8 19 23 24 28 28 31 Tunisia 2 2 2 2 2 1 1

Indonisia 1 1 Turkey 6 7 9 12 14 15 13 12

Iran 1 1 1 1 1 U S A 173 180 199 222 203 191 179 133

Iraq 2 2 3 3 1 1 1 1 UAE 8 8 15 20 22 28 39 55

Ireland 4 3 7 7 6 7 8 5 UK 85 84 96 111 106 100 89 84

Italy 1 1 2 4 5 Uzbekistan 1 1 1 1 1 1 1 1

Jamaica 1 2 2 1 1 1 Yemen 1 1 1

Japan 2 1 1 1 1 1 2 2 Yugoslavia 1 1 1 1 1 1 1 1

Jordan 9 8 14 18 26 29 35 38 Zimbabwe 1 1 2 2 1 1 1

Latvia 1 (blank) 1 1 2 3

Lebanon 2 5 6 9 9 8 8 9 ZU Total 476 490 600 688 685 691 677 640

Libya 1 1

Malaysia 3 4 4 4 5 4 3 2

   أعضاء الهيئة التدريسية:
 توزيع أعضاء الهيئة التدريسية بحسب الدرجات العلمية
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2010
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2013
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2014

الفصل 
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2015

الفصل 
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2016
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الدراسي األول 

2017

199222271318340370364376الدكتوراة

238252319356327301289248الماجستير

25997450البكالوريوس

37111511161916غير محدد

476490600688685691677640المجموع

مالحظ: األرقام في الجدول أعاله موزعة بحسب معلومات أعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي األول 2017

التوزيع بحسب النوع )ذكر/ أنثى(

التوزيع بحسب الجنسية

الجزائر

أرمينيا

استراليا

النمسا

بنجالدش

بلجيكا

برازيل

بريطانيا

بلغاريا

كندا

الصين

كلومبيا

كرواتيا

قبرص

الدينمارك

مصر

أثيوبيا

فرنسا

غوانيا الفرنسية

ألمانيا

غانا

اليونان

غوانا

هنغاريا

الهند

أندونيسيا

إيران

عراق

إيرلندا

إيطاليا

جمايكا

اليابان

األردن

التيفا

لبنان

ليبيا

ماليزيا

المكسيك

المغرب

نيبال

هولندا
نيوزيالندا

النرويج

كوريا الشمالية

باكستان

فلسطين

بولندا
البرتغال

رومانيا

روسيا

السعودية

سنغافورة

سلوفينيا

جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية

أسبانيا

السودان

السويد
سويسرا

سوريا

تنزانيا

تونس

تركيا

الواليات المتحدة

اإلمارات
بريطانيا

أوزباكستان

اليمن

يوغسالفيا
زمبابوي

اليوجد

المجموع

الفصل الدراسي
األول 2010

الفصل الدراسي
األول 2011

الفصل الدراسي
األول 2012

الفصل الدراسي
األول 2013

الفصل الدراسي
األول 2014

الفصل الدراسي
األول 2015

الفصل الدراسي
األول 2016

الفصل الدراسي
األول 2017

الفصل الدراسي
األول 2010

الفصل الدراسي
األول 2011

الفصل الدراسي
األول 2012

الفصل الدراسي
األول 2013

الفصل الدراسي
األول 2014

الفصل الدراسي
األول 2015

الفصل الدراسي
األول 2016

الفصل الدراسي
األول 2017
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مقتطفات من استبيان طالبات السنة األخيرة 2018-2017
ما هو تقييمك التجربة العلمية في جامعة زايد بشكل عام

النسبة المئويةالعدد

28638.29ممتاز

39953.41جيد

283.75غير محدد

304.02عادي

40.54ضعيف

747100.0المجموع

ما هو تقييمك لبرنامج اإلعداد األكاديمي

النسبة المئويةالعدد

25534.23ممتاز

33044.30جيد

12416.64غير محدد

243.22عادي

121.61ضعيف

745100.0المجموع

إذا سنحت لك الفرصة للدراسة مرة أخرى، هل ستعود إلى جامعة زايد

النسبة المئويةالعدد

33744.58بالتأكيد نعم

25834.13غالبا نعم

8310.98غير متأكد

567.41غالبا ال

222.91بالتأكيد ال

756100.0المجموع

هل تنصح أقاربك وأصدقاءك بالدراسة في جامعة زايد؟

النسبة المئويةالعدد

34345.49بالتأكيد نعم

27736.74غالبا نعم

8311.01غير متأكد

405.31غالبا ال

111.46بالتأكيد ال

754100.0المجموع
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التسهيالت الطالبية 
ــوع اإلعاقــة فــي العــام  ــة بحســب ن ــب التســهيالت الطالبي ــة أصحــاب الهمــم المســجلون فــي مكت ــة مــن فئ مجمــوع الطلب

2018-2017 األكاديمــي 

المجموعدبيأبوظبي

ذكرإنثىذكرأنثىنوع اإلعاقة

30205إعاقة بصرية

939021ضعف النظر

426012صعوبة السمع

17214033اإلعاقة الحركية

333110قصور االنتباه وفرط الحركة

18455077صعوبات تعلم محددة

01102التوحد

10001إضطراب اللغة

13206إعاقات متعددة

5318901162المجموع

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه النمــو الســريع فــي أعــداد الطــالب بســبب افتتــاح مراكــز التكنولوجيــا المســاعدة فــي أبــو ظبــي 
)2014( ودبــي )2012(

يعود االرتفاع المتسارع في عدد الطالب في دبي في الفترة من 2016 إلى 17 إلى الزيادة في أعداد الموظفين.

برنامج المساندة الطالبية 
معدالت نجاح البرنامج

 قدم البرنامج ما وصل مجموعه إلى 8418 جلسة تدريسية في كال الحرمين، وهو أعلى عدد إجمالي لجلسات التدريس في
 سنة تقويمية واحدة وهو األعلى أيضا منذ بدء البرنامج قبل سبع سنوات. ويشير ذلك على استدامة وجدارة البرنامج في

مساعدة ودعم الطالب مع احتياجاتهم األكاديمية.

 أصحاب الهمم

بة
طل

 ال
داد

أع
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برنامج المساندة الطالبية أبوظبي )اإلناث(:
في أبوظبي، بلغ عدد جلسات التدريس الخاصة برنامج المساندة الطالبية في افصل األول لعام 2017، 1262، وهو 

رابع أعلى معدل منذ افتتاح البرنامج: 

برنامج المساندة الطالبية أبوظبي )الذكور(: 
في الفصل الدراسي األول 2017 وصل البرنامج إلى ثاني أعلى مستوى بمجموع 242 حلقة تدريبية.
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برنامج المساندة الطالبية في دبي 
حقق البرنامج في دبي معدالت رائعة بمجموع 2،696 حلقة تدريبية في الفصل الدراسي األول 2017 وهو أعلى رقم 

في سبع سنوات.

 الرضا عن جودة برنامج المساندة الطالبية
وأخيــرًا، فيمــا يتعلــق بجــودة التعليــم فــي كال الحرميــن، وصلــت المعــدالت التقييميــة عبــر اإلنترنــت مــن االســتفادة مــن 

البرنامج إلى 95.84٪ 

حــرم أبوظبــي و %94،86 بالنســبة لحــرم دبــي الجامعــي وهــي األعلــى علــى اإلطــالق. ممــا يــدل علــى اســتفادة الطلبــة مــن 
البرنامــج.

عمادة شؤون الطلبة
وإدارة القيادة الطالبية 

الرياضة في أرقام

 البرامج
الرياضية

 سباحة
• التمارين الرياضية المائية

• دائرة التدريب
• إدارة الوزن

• رياضات الكرة
• رياضة المضرب

 
 تم استخدام كرة القدم والتدريب الدائري كوسيلة

للتدريب.
 

 قام الطالب بالتسجيل في برنامج مدته ثمانية أسابيع
 حيث كان عليهم حضور فصول اللياقة البدنية الجماعية

 في كل أسبوع. تم إصدار الشهادات لجميع الطالب
الذين امتثلوا للمتطلبات.

 شاركت 80 طالبة في أبوظبي ودبي في
 المرحلة التجريبية األولى باإلضافة إلى

120 طالبة في المرحلة الثانية.

 شارك 8 طالب من أبوظبي ودبي في
 البرنامج التجريبي األول وفي الفصل األول

 ل2017، شارك 60 في البرنامج التجريبي
الثاني في الفصل الدراسي الثاني 2018.

 شاركت 50 طالبة في البرنامج التجريبي
في حرم دبي الجامعي.

 استخدام
 المرافق الطالبية

 هناك طلب كبير على مرافق اللياقة البدنية والترفيه
 في كال الحرمين الجامعيين وذلك بحسب أعداد

 الزيارات.

عدد الزيارات: 
أبوظبي )الطالبات( 21,000 زيارة

دبي )الطالبات( 20,000 زيارة
أبوظبي )الطالب( 7,000 زيارة
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 أعداد الطلبةالوصفالبرنامج
المشاركون

 المشاركة في الرياضات الجماعية في المركز الرياضيالرياضات الجماعية
)رياضات األيروبيك(

200  طالبة من حرم دبي 
الجامعي

 الدراجات
 الهوائية ثالثية

العجالت

60  طالبة- دبياستخدام الدراجات الهوائية في أوقات الفراغ

20  طالبة- دبيالتدريبات الشخصية لتخفيض الوزنالتدريب الشخصي

 كرة القدم النسائية في اإلجازات الصيفية في أبوظبيكرة القدم
ودبي

30   طالبة- أبوظبي

 أسبوع الرياضة
 اإلعداد األكاديمي

ومركز العافية

 جدول الفعاليات واألنشطة الرياضية المقدمة
 للموظفين والطالب أسبوع تسليط الضوء على

الرياضة والحياة الصحية في الحرم الجامعي

150   طالبة- دبي

60  طالبة – الحرم الجامعي 
أبوظبي

85   طالبة- دبي طوال اليوم كروس فيت و دروس اليوغااليوم الرياضي

80  طالب – الحرم الجامعي 
أبوظبي

 استضافت الفعاليات واألنشطة الرياضية بين اليوم الرياضي
 الكليات على مدار اليوم لالحتفال بيوم الرياضة

الوطني اإلماراتي.

90  طالبة من دبي و 72 طالب 
من أبوظبي

مركز اإلرشاد الطالبي: 
يراجــع الطلبــة المركــز لمعالجــة المشــاكل التاليــة: االكتئــاب )متكــرر ومعتــدل(، واضطــراب اإلجهــاد الالحق للصدمة، والمشــاكل 
العالئقيــة العائليــة والصديقــة، والتكيــف مــع االنتقــال مــع القلــق والمــزاج المكتئــب، واضطــراب األكل، والتفكيــر االنتحــاري 

وأزمــة الهويــة.

االستشارات الفردية

60مشكالت أكاديمية

88أزمات

10استشارات الفصل الدراسي

14مشكالت صحية

31مشكالت أكادينية

88مشكالت شخصية

5 استشارة أبوية

1دعم األقران / التشاور

1129استشارة شخصية

2614مشكالت صحية مزمنة وغير مزمنة

4040المجموع
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أقبــل الطــالب بشــكل كبيــر علــى ورشــات الصحــة الذهنيــة حيــث تــم تنظيــم 8 حلقــات فــي العــام الســابق بينمــا وصلــت فــي 
2017 إلــى 18 حلقــة. 

أعداد المشاركونعدد الورشاتورشة العمل

18182 الصحة الذهنية

462التداوي بالفن

11191التحدث أمام الجمهور والقلق

4198برنامج المهارات الحياتية

360وضع األهداف والدافعية

230اتخاذ القرارات

572أزمة الهوية

46795المجموع

مركز الفعالية المؤسسية:
بعــد اعتمــاد برنامــج التعليــم المبتكــر مــن قبــل أكاديميــة التعليــم العالــي فــي المملكــة المتحــدة، تــم منــح 52 عضــو هيئــة 
 HEA تدريــس زمالــة هيئــة التعليــم العالــي. وأصبــح 42 منهــم زمــالء و 10 زمــالء أوائــل. يوضــح الجــدول أدنــاه توزيــع زمــالء

عبــر كليــات الجامعــة والوحــدات األكاديميــة.

زمالة التعليم العالي في جامعة زايد

23برنامج اإلعداد األكاديمي

4كلية الفنون والصناعات اإلبداعية

2كلية علوم االتصال واإلعالم

5كلية العلوم الطبيعية والصحية

3 كلية اإلدارة

4 كلية التربية

1كلية االبتكار التقني

5الكلية الجامعية

4كلية االبتكار األكاديمي

1 إدارة المساندة الطالبية

52المجموع
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 خدمات الدعم اإلداري
أنجزت خدمات الدعم اإلداري في جامعة زايد العديد من  مشاريع الخدمات اإللكترونية الذكية: 

التشغيل اآللي بحسب اإلدارات 2018-2017

 إدارة خدمات
 وتطوير الحرم

الجامعي

 العقود
والمشتريات

 تكنلوجياالموارد البشريةالموارد المالية
المعلومات

المجموع

 المشاريع
المكتملة

124518948

4648426قيد اإلنجاز

16109261374المجموع

لتطبيقات الذكية المستحدثة من قبل إدارات الجامعة

المجموع الموارد البشرية الموارد المالية  العقود
والمشتريات

 إدارة خدمات
 وتطوير الحرم

الجامعي

5 1 1 3  المشاريع
المكتملة

1 1 قيد اإلنجاز

6 1 1 4 المجموع
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البيانات المالية لجامعة زايد في 2017

بيانات العائدات

٪ ميزانيةبيانات العائدات

 2017

٪ ميزانية

 2017

الفعلي

 2017

٪ الفعلي 

 2017

%544,821,00092%544,821,00092الحكومة االتحادية

%48,009,8448%50,000,0008عائدات أخرى

%592,830,844100%594,821,000100المجموع

النفقات

٪ ميزانيةالنفقات

 2017

٪ ميزانية

 2017

الفعلي

 2017

٪ الفعلي 

 2017

547,681,92992%542,835,16592%

 مجموعة )21( تعويضات
الموظفين

415,618,08270%414,703,02370%

 مجموعة )22( السلع
والخدمات

132,063,84722%128,132,14222%

%46,997,2798%47,139,0718مصروفات رأسمالية

%46,997,2798%47,139,0718مجموعة )31( األصول

%589,832,444100%594,821,000100المجموع

 مالحظات:
 1( يشمل التمويل اإلضافي )غير المقيد(

 2( االعتمادات الحكومية

3( تشمل اإليرادات األخرى إيرادات ذاتية
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