
 

 

 

 

 

 

 كلمة املدير

ي  
فن  ياألمورييبالطلبةأنيأرحبيييشر يوأولياء يالهيئة، ،يةواإلدارييةاألكاديمييوأعضاء

يوأعمليبالنيابةيعنيمجلسياألمناءيواللجنةيالتنفيذية  
يالذينيأمنحهميمسؤوليات 

ي  
ةف  يالفجير ياألييمؤسسةال جامعة يالكاديمية يبالحياة ينابضة  

تحرصيعىليوالن 

يالمستمريللعملية رؤيةيقيادتهايييزيوتعزيةيالجامعةيرساليوتحقيقيالتعليميةيالتحسير 

ي  
يف  يالممتازة يالعال  يالتعليم يمؤسسات يمن يكواحدة ةييإمارة التعليمية الفجير

يوالمناطقيالمجاورةيبشكليعام.ي يواإلماراتياألخرىيودوليمجلسيالتعاونيالخليج  

ي

ييدوريييتمثل يمديريالجامعة  
يبصفن   

يالعمليوسلوكيشخصيةيعىليالتأكيدييف 

يللنهوضيإظهارهيمناييكلييعىلييجبيالذييواإلداريةياألكاديميةيهيئةاليألعضاء

ييوالتعلميالتعليميبعملية  
ةيف  يالفجير اكةي،جامعة يالشر يالمؤسساتييوتعزيز مع

كاتيالصنا ييوليةعيةيالمحليةيواإلقليميةيوالداألكاديميةيوالشر ينقدميللمجتمعيحن 

ييوالكفاءاتيبالمهاراتييتمتعونيناضجير ييخريجير ي  
يمتطلباتيمعيتتناسبيالن 

ي.يوبيئةيالعمليالصناعة

 

ي ةتعلن يالفجير ييجامعة يوتوجهاتها يرؤيتها اتيجيةعن يتكونيياالسي  يأن وتطمح

ي ياألكاديم  يالتمير   
يرائدةيف  يتوفريتعليمويمؤسسةيتعليميعال 

 
يتطبيقييا

 
ييا ي.يالجودةعال 

ييلذلك، شدةيبآلياتيضمانيالجودةيومعايير نواصليتقديميبرامجيأكاديميةيمسي 

يويي،االعتمادي يالجودة يعالية يتعليمية يبيئة يبتوفير امنا  
يالي   

يف  زيأنشطةييتعزيوينبدأ

يسوقيالعمليالمخرجاتياألكاديميةوييالبحث  
،يورفعيالقدرةيالتنافسيةيلخريجينايف 

ي يتقديم يخالل يالمن امج ياأليي  يلاكاديمية يبشدة يإليويمطلوبة يقيمة يتضيف  
الن 

ييتوظيفهم يالجامعةييالخصوص،عىليوجه يورسالة نامج وإنجازاتيأهدافيالي 

 بشكليعام.ي

يييييييييي
يأ.د.يسامحيغوانمهيييييييييي

 مديريالجامعةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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ة الرقميةاتفاقية شراكة إلنشاء مكتبة الفجير 

سة عت مؤسَّ
َّ
شراكة مع جامعة الفجيرة  تفاقيةامحمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة  وق

« مكتبة الفجيرة الرقمية»، وذلك بهدف إنشاء 7/1/2021وجمعية الفجيرة الخيرية بتاريخ 

سة، والرامية إلى بناء منصات رقمية لنشر  ضمن مشاريع مركز املعرفة الرقمي، التابع للمؤسَّ

« مكتبة الفجيرة الرقمية»ويأتي مشروع  .حة املعرفة على أوسع نطاق، وبين مختلف الفئاتوإتا

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تسعى من  ضمن األهداف االستراتيجية ملؤسَّ

 للمساهمة في تنمية املجتمعات وتحسين جودة التعليم، 
ً
 وعامليا

ً
خاللها إلى نشر املعرفة محليا

 عن تعزيز إلى جانب 
ً
دعم البحث العلمي وتفعيل الدور املعرفي والثقافي للغة العربية، فضال

  .ثقافة القراءة في املجتمعات من خالل كافة السبل الكتساب جميع أنواع املعرفة

سة كلٌّ من سعادة جمال بن حويرب،   التنفيذي املديروحضر التوقيع الذي تمَّ في مقر املؤسَّ

سة، ومعالي س  لفجيرة.عيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة ورئيس جمعية الفجيرة الخيرية، إضافة إلى فريقي مركز املعرفة الرقمي وجامعة اللمؤسَّ

نا في جامعة الفجيرة»قال معالي سعيد بن محمد الرقباني:  مة بالنسبة إلينا. فهمُّ سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فرصة قي ِّ أن نرفع مستوى الطالب،  التعاون مع مؤسَّ

 على إنشاء مكتبة الفجيرة الرقمية لخدمة الطال 
ً
سةومن أجل ذلك بدأنا بالعمل حاليا م ، ب واملجتمع في اإلمارة بالتعاون مع املؤسَّ ِّ

وأضاف معاليه: املستوى املعرفي املتقد 

زان بشكل نوعي  سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخبرتها الواسعة يعز ِّ الذي تحظى به مؤسَّ

لتحديثات التي كذلك على الحصول على آخر ادور مكتبة الفجيرة الرقمية. وفي هذا اإلطار، اتفقنا 

سة وإضافتها إلى مكتبتنا مها املؤسَّ  .تقد ِّ

، 156,393على أكثر من « مكتبة الفجيرة الرقمية»وتشتمل منصة 
ً
مادة رقمية  1,657,766و عنوانا

من مختلف دور النشر املحلية والعاملية والعربية التي تضمُّ املواد الرقمية والكتب واملجالت 

 عن ملخصات الكتب والدراسات والبحوث إلى جانب املصادر املفتوحة، 
ً
والفيديوهات، فضال

م املنصة خدماتها لجميع مواطني إمارة الفجيرة لدعم كافة األنش  
طة التعليمية واملعرفية وتقدِّ

ح وتحميل الكتب إلى جانب بناء املكتبات الشخصية  .باإلمارة، وتتيح خيارات البحث والتصفُّ
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 2021-2020اللقاء اإلرشادي للطلبة الجدد 

الجدد  هابجامعة الفجيرة عبر برنامج زوم طال ستقبلتامع بداية العام الجديد 

امللتحقين بكلياتها املختلفة. اللقاء اإلرشادي االفتراض ي مع الطلبة هدف الى 

 .تعريفهم بالبرامج األكاديمية والنظم واللوائح املتبعة داخل الجامعة

رئيس اللجنة التنفيذية  نالرحمعبداالستاذ الدكتور محمد أحمد سعادة 

 استهل اللقاء بالترحيب بالطلبة الجدد وتمنى لهم 
ً
 دوام التوفيق والنجاح، ناقال

تحيات معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس األمناء والذي يولي 

أكد سعادته على أهمية  ااملتواصل. كمكل الدعم واالهتمام  وطالبهاالجامعة 

دراستهم ثناء أوير قدراتهم التعليمية والعملية تفاعل ومشاركة الطلبة وتط

 
ً
ن في مؤثري يصبحوا فاعلينن أليهم في إنظار تتجه ن األ أعلى  الجامعية، مشددا

 . منامليادينكافة  الجامعة فين يكونوا سفراء أعملية بناء وتقدم الدولة، و 

ن التوجيهات أالجامعة على  مديرر سامح غوانمه كد االستاذ الدكتو أجهته 

 سبل تطويرواملتابعة من قبل مجلس األمناء واللجنة التنفيذية مستمرة حول 

نشطة الالصفيه همية األأ غوانمة علىاملختلفة. وشدد د.  جامعة وكلياتهاال

تسليح الطلبة بالعلم واملعرفة ليكونوا لبة ودورها في تنمية مهاراتهم، و للط

التعريف  . وبهدفالعمل في سوق املختلفة الخيار األول للقطاعات التشغيلية 

نظمة أالطلبة  مع لكليات ورؤساء األقساما بقوانين الجامعة ناقش عمداء

ولوائح ومهام األقسام املختلفة داخل الحرم الجامعي بداية من مرحلة القبول 

الجامعة عن تهانيه  مديرعرب أوفي ختام اللقاء . والتسجيل وحتى التخرج

 
ً
 كل التوفيق والنجاح لهم في رحلتهم الدراسية للطلبة الجدد، راجيا

ً
ن أ، متمنيا

خذ بعين االعتبار املالحظات األ  الطلبة، معدى يكون اللقاء قد حقق أهدافه ل

ن الجامعة لن أكد د. غوانمة على أات التي تم طرحها خالل اللقاء. و والتوصي

 
ً
الطلبة ومساعدتهم في  اأبنائنسبيل تحقيق غايات وتطلعات  في تدخر جهدا

ملي نحو مستقبل مشرق على هذه ولى خطوات النجاح العلمي والعأتحقيق 

.رض الطيبةاأل 

  

اتفاقية تعاون النشاء مركز محاكاه في كلية العلوم الصحية

تعاون مع مجموعة ليدر هيلث كير، نصت على توريد وتركيب وتشغيل  تفاقيةاوقعت جامعة الفجيرة، 

مختبرات تخصص بكالوريوس التمريض في جامعة الفجيرة، وذلك في إطار رؤية الجامعة إلنشاء مركز 

ث طراز إلكساب خريجي تخصص التمريض املهارات السريرية النوعية لضمان محاكاة مبتكر على أحد

 ملمارسة مهاراتهم وإتقانها حتى يكونوا مستعدين ملمارسة املهنة فور 
ً
 وفعاال

ً
 آمنا

ً
 ممارستهم تمريضا

  .تخرجهم

وسوكديب ساشديف الرئيس التنفيذي  وقع االتفاقية كل من الدكتور سامح غوانمة مدير الجامعة،

جمعية الفجيرة  يوسف املرشودي عضو اللجنة التنفيذية ومدير سعادة األستاذمجموعة، بحضور لل

وأكد الدكتور سامح غوانمة  .الخيرية، والدكتورة كورين فان بيلكون عميدة كلية العلوم الصحية بالجامعة

ملا لها من دور في  كبير بمهنة التمريض هتماماالصعيدين الوطني والدولي، هناك  مدير الجامعة، أنه على

وعليه بادرت جامعة الفجيرة الستحداث تخصص التمريض لخدمة إمارة الفجيرة  19-مواجهة كوفيد

 .عامواملنطقة الشرقية بشكل خاص ودولة اإلمارات بشكل 
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 إدراج مادة التدريب امليداني في جميع البرامج األكاديمية

عة مع مطلع العام القادم سيتمكن  طلبة جام

الفجيرة في التدرب بمؤسسات الدولة والتي 

تتناسب مع تخصصاتهم الدراسية املختلفة. 

ريب املتوقعة جاءت تنفيذا لقرار عملية التد

 إ
ً
 قرار وزارةمع  دارة الجامعة الجديدة وتماشيا

دراج التدريب امليداني لجميع طلبة في إالتربية 

 كليات الجامعة 
ً
من بداية العام الجامعي  اعتبارا

 دفعة منول . وستتمكن أ2022 – 2021القادم 

ليه من علم املتدربين بتطبيق ما تحصلوا ع

الجامعة سوار ومعرفة ومهارات داخل أ

ماكن العمل املختلفة بامليدان وفي أ وتطبيقها

والتي تتناسب مع تخصصاتهم. ممارسة العمل 

اتيجيات التي تبنتها برز االستر ني كانت أامليدا

مسلحين  طالبهان يتخرج الجامعة من أجل أ

 
ً
 باملعرفة العلمية واملهارات املختلفة طبقا

ملتطلبات سوق العمل. التدريب جاء نتيجة 

فضل سعي الجامعة الدؤوب نحو تقديم األ ل

عبر حصولها على جميع املوافقات من  لطالبها

تكون الجامعة قد  وبهذه الخطوةوزارة التعليم 

ى على ولضمن خطواتهم األ  طالبهاسعت لوضع 

سلم املنافسة في سوق العمل ومنحهم األفضلية 

قامت إدارة الجامعة  نلى أتجدر االشارة إ فيه.

بوضع السياسات والضوابط الالزمة للتدريب 

من مخرجات تعليمية عملية امليداني بما يض

.متقدمة

 

 ساعة عمل تطوعي شرط التخرج  100

ن يتم تنفيذ أسنوات على  ألربعة والتي تمتدساعة عمل تطوعي على مدار فترة الدراسة  100الجدد بواقع  طالبهاعلى  في طرح مبدأ العمل التطوعيالفجيرة باشرت جامعة 

 ساعة  25هذه الساعات بمعدل 
ً
ت كالجمعيات والهالل األحمر والصليب االحمر وغيرها من الهيئا والعاملية املعتمدةيتم تنفيذها ضمن املؤسسات التطوعية املحلية  سنويا

 يعتبر العمل التطوعي رمز و  ومحكمة.جراءات التي تضمن أدائها بطريقة صحيحة ضمن اإل و  .املختلفة
ً
وأحد أهم الرسائل االنسانية السامية  زدهارهاوامن رموز تقدم األمم  ا

 في التقدم ص فيه الكثير من مبادئ التكافل والتعاون واملشاركة والعطاء، والتي تعتبر أحد أهم ركائز التنمية الشالخيت
ً
 أساسيا

ً
انخراط  فيه والرقي يكون ملة ومتطلبا

 جزء كبير في عملية البناء ونهضة املجتمع. في أعمال التطوع الخيري  املواطنين

 شؤون الطلبة والخدمات املشتركة

ة شؤون الطلبة والخدمات املشتركة لتضم قسم استقطاب ستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة بتشكيل إدارة شؤون الطلبة بحلتها الجديدة تحت مسمى إدار األ وجه 

خاصة للطلبة املتوقع تخرجهم و  نيضافة بعض املهام الجديدة له كاختصاصهم بمتابعة شؤون التدريب امليداإضافة لشؤون الطلبة والذي تم قسم التسويق باإل الطلبة و 

 إلصبح أن أبعد 
ً
 لجميع البرامج و تشكيل رابطة للخريجين وا زاميا

ً
ضافة باإل   2022 – 2021ن العام القادم م لعمل التطوعي الذي سيطرح لتنفيذه على الطلبة اعتبارا

كثر شمولية وأكثر كفاءة وحيوية بحيث ضمت جميع املهام التي تخص الطلبة و أدارة هذه اإل ساس ي في متابعة األنشطة الطالبية والورش التدريبية لتكون لعملهم األ 

إدارة شؤون الطلبة والخدمات املشتركة بوضع وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بتشكيل   نجاز متطلباتهم ، هذا وقد باشرتإلتسهيل متابعتها و  ت املقدمة لهمالخدما

 .سياسات وزارة التربيةمه مجلس الطلبة واألندية الطالبية بما يتفق 

 FM 96.2جامعة الفجيرة يزور مبنى إذاعة الفجيرة قات العامة بكلية االتصال الجماهيري والعالوفد 

كاديمي واإلعالمي لجامعة الفجيرة واملؤسسات اإلعالمية بإمارة الفجيرة؛ في إطار التعاون األ

، برئاسة م 2021كلية االتصال الجماهيري والعالقات العامة في شهر مارس وفد من زار 

 لية والدكتور روبن كابها والدكتورة مها عبد العزيزعبده محمد داؤود عميد الك الدكتور 

ستقبل الوفد  األستاذ حيث أ، FM 96.2، مبنى إذاعة الفجيرة أعضاء الهيئة التدريسية

مدير إذاعة الفجيرة واألستاذ شلكاوي خوجلي مدير قسم األخبار بإذاعة  محمود الربيعي

األستاذ شلكاوي أعرب و ، اإلذاعةسارة البدري مسؤول قسم التسويق ب  الفجيرة واألستاذة

 من التعاون بين الطرفين. مؤكدا على الرغبة في مزيد عن بالغ ترحيبه بالزيارةخوجلي 

 

 
 

 تهااألستوديو من تحديث وتطوير على صعيد إعداد البرامج والخبر اإلعالمي واألجهزة الحديثة املتطورة التي تحتويها  الفجيرةواطلع الوفد على ما تشهده إذاعة 

وحرصها الكبير على مواءمة مساقات الجامعة لتخصص  الفجيرةعن دور جامعة  والعالقات العامة كلية االتصال الجماهيري وفد في حين تحدث  بشكل عام.

 .ومخرجات التعلموالعالقات العامة االتصال الجماهيري 
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تندوات التطوير املنهي لكلية تكنولوجيا املعلوما

 ألقىو 2021 يناير في املنهي التطوير ندوات سلسلة املعلومات تقنية كلية نظمت

 والنشر العالي التعليم في التدويل" بعنوان محاضرة مختار باسم الدكتور 

 االعتماد وأهمية ،العالي التعليم في التدويل وخصائص دوافع وناقش "العلمي

 ثبح في واختيارها الجودة عالية علمية مجلة عن البحث موضوع قدم. الدولي

 Web ofو Scopus مثل ،اإلنترنت على بيانات قواعد بواسطة فهرسته تم محدد

science  للباحثين بيانات قاعدة بناء في يساعد الذي الباحث معرف قدم كما 

 أهمية ناقشو  "التدريب" عن الدوري تحسين .د وتحدث .العالم أنحاء جميع في

 ألولئك واقعية تجربة يقدم التدريب أن على دوشد الداخلي التدريب تجربة

 في الصلة ذات واملهارات املعرفة اكتساب أو استكشاف إلى يتطلعون  الذين

 بين يتنوع التدريب أن إلى وأشار. املختلفة التدريب أنواع إلى باإلضافة مجالهم

 جيمس الدكتور  قدم. و التخرج بعد وما الثانوية املدارس وطالب الجامعات طلبة

 موضوع ارمايكلك 
ً
 "اإللكترونية التدريبية الدورة ملجلد تقديمي عرض" بعنوان ا

 التربية لوزارة التابعة األكاديمي االعتماد لجنة قبل من املطلوبة الوثائق ناقش

 في إجراؤها يجب التي التغييرات هي وما التدريبية، الدورة مللفات (CAA) اإلماراتية والتعليم

 بدء جيرةجامعة الف دورات ملفات
ً
 وثائقال في هساعدللم ونصائح التالي، الدراس ي الفصل من ا

.القادمة سنوات الخمس خالل امللفات طور ست التدريبية الدورةأن  وكيف التدريبية، الدورة ملفاملوجود في 

  مثل ليمعالت بساليأ مقارنة املناقشة تضمنت "املختلف إللقاءا بأسلوب وعالقتها التدريس فعالية" عن محاضرة الدوري ملحم .دأ. ألقى
ً
 مستقبلو  اإلنترنت وعبر لوجه وجها

 .الجامعي الحرم في التعليم

 

 

 عقد برنامج التدريب املنهي "عن بعد" للطلبة الخريجين

وحتتدة شتتتتتتتتتتتتتؤون نظمتتت كليتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتال الجمتتاهيري والعالقتتات العتتامتتة وبتتالتعتتاون مع 

عن ُبعد" "منهي برنامج تدريبي بتصتتتتميم وتطوير  والخدمات املشتتتتتركة بالجامعةالطلبة 

للفصتتتتتتتتتتتتتل الدراستتتتتتتتتتتتت ي  االتصتتتتتتتتتتتتتال الجماهيري والعالقات العامةبكلية للطلبة الخريجين 

 املؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات، وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصتتتتتتتتتتتتين في عدد من 2021/2020الحالي 

بتتاملهتتارات  هتتدف تزويتتد الطلبتتةهتتذا وقتتد تم تنظيم البرنتتامج ب .املتخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة بتتالتتدولتتة

التي تتماشتتتتت ى مع رؤية  21مهارات القرن املهارات الشتتتتتخصتتتتتية و مل و العملية لستتتتتوق الع

واستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتة حكومتتتتة دولتتتتة اإلمتتتتارات العربيتتتتة املتحتتتتدة، وبمتتتتا يتواكتتتتب مع املتغيرات 

ي يتكون منها املستتتتتتتتمرة في مختلف القطاعات، من خالل تنظيم مختلف األنشتتتتتتتطة الت

 
ً
 19-فرضتتتتتتتتتتتتتتها جائحة كوفيد، وذلك في ظل األوضتتتتتتتتتتتتتاع الراهنة التي البرنامج افتراضتتتتتتتتتتتتتيا

الخريجين. إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى ذلتتك العمتتل على تطوير وتتتأثيرهتتا على فرص التتتدريتتب للطلبتتة 

في املعرفي وتمكينهم من خالل األدوات املصتتتممة  ورفع رصتتتيدهمتجربة الطلبة مهارات 

البدء في التواصتتتتتتتتتتتتتل املباشتتتتتتتتتتتتتر وبناء عالقاتهم مع جهات التوظيف والتدريب في كيفية 

 تخصصهم.مجال 

بكليتتتة  الطلبتتتة الخريجينمتتتدى ثمتتتانيتتتة أستتتتتتتتتتتتتتتابيع مع على لبرنتتتامج ا امتتتتدفقتتتد وبتتتدورهتتتا 

مجموعة من املواضتتتتتتتتيع حيث غطي البرنامج ، االتصتتتتتتتتال الجماهيري والعالقات العامة

أخالقيتتتتتات العمتتتتتل تطوير املهتتتتتارات القيتتتتتاديتتتتة، والتمي  الوظيفي، ذات العالقتتتتة مثتتتتتل: 

رات الوظيفية ومهارات االتصتتال املباشتتر لتطوير املها، واألمن والستتالمة في بيئة العمل

 الذات.

بما يتوائم مع منهجية الدراستتتتتتتتتتتتتتة عن بعد، والجدير بالذكر أنه تم تصتتتتتتتتتتتتتميم البرنامج 

بتتدأ " من الطلبتتة و 120عتتدد "  لتحقاهتتذا وقتتد  .وتحقق األهتتداف املرجوة من البرنتتامج

ام.من هذا الع شهر يناير وحتي فبرايرفي البرنامج 
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 ألنشطة البحثية للطالب الجامعيينا
 كتتتلتتتيتتتتتتتة فتتتي التتتطتتتتتتتالتتتبتتتتتتتة حتتتمتتتتتتتدون، يتتتمتتتنتتتى نشتتتتتتتتتتتتتتترت

 عتتن قصتتتتتتتتتتتتتتتيتترة ورقتتتتتتتة املتتعتتلتتومتتتتتتتات، تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا

 األستتتتتتتتتتتتاذ إشتتتتتتتتتتتراف تحت كان الذي مشتتتتتتتتتتتروعها

 ،مختار باستتم والدكتور  الدوري ملحم الدكتور 

 لتتبتتحتتوث عشتتتتتتتتتتتتتتتر التتثتتتتتتتانتتي الستتتتتتتتتتتتتتتنتتوي  املتتؤتتتمتتر فتتي

 عقد الذي 2020 (URC) التطبيقية الحوستتتتتتبة

 املتتتنشتتتتتتتتتتتتتتتتورة التتتورقتتتتتتتة تتتتنتتتتتتتاقتتتش 2020. يتتتتتتتلأبتتتر  فتتتي

 التعلم على قتتائم ذكي نظتتام تصتتتتتتتتتتتتتميم مفتتاهيم

 البريد تصتتتتتتتتتتتتتيد هجمات اكتشتتتتتتتتتتتتتاف يمكنه اآللي

 التشتتتتتتتغيل وقت في HTML بتنستتتتتتتيق اإللكتروني

 ذات العميل جانب من أجهزة على وتشتتتتتتتتتتتتتغيله

 النظام هذا ستتتتتتتتتتتيمي  .محدودة حوستتتتتتتتتتتبة موارد

 HTML بتنستتتتتتتتتتتتتيق اإللكتروني البريتتتتتتتد هجمتتتتتتتات

 ورموز  لغات يدعم ستتوف. عالية وبدقة رعةبستت

 النظتتتتتتام، لتنفيتتتتتتذ. املختلفتتتتتتة اإللكتروني البريتتتتتتد

 (أ ؛ التالي النحو على التقنية التحديات نحدد

 الوزن خفيفتتتتتتتة اآللتتتتتتتة تعلم خوارزميتتتتتتتة تنفيتتتتتتتذ

 التتبتتريتتتتتتتد عتتبتتر التتتصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد هتتجتتمتتتتتتتات الكتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف

 الستتتتتتتتتتتتتيتتتتاقتتتتات في النظر (ب ؛ بتتتتدقتتتتة اإللكتروني

 بتنستتتتتتتتتتتتتيق اإللكتروني البريد لرستتتتتتتتتتتتتائل املختلفة

HTMLج ؛ املختلفة واللغات العناصتتتتتتتتتتتتر ذات) 

 التصتتتتتتتيد لهجمات جديدة نماذج عن الكشتتتتتتتف

 تعلم (هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ؛ عالية بدقة اإللكتروني البريد عبر

 معتتتتتدالت ذات معروفتتتتتة غير تصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد هجمتتتتتات

 مشتتتتتتتتتتتتروع موضتتتتتتتتتتتتوع. منخفضتتتتتتتتتتتتة كاذبة ستتتتتتتتتتتتلبية

 للمعامالت ذكي عقد تطبيق تنفيذ" كابستتتتتتتتتتتون 

 "املتحتتتتدة العربيتتتتة اإلمتتتتارات دولتتتتة في العقتتتتاريتتتتة

 التتحتتفتتيتتتتتي وعتتتتتتتذبتتتتتتتة التتيتتمتتتتتتتا تتي التتعتتنتتود لتتلتتطتتالب

 التتتتتتتدكتتتور  إشتتتتتتتتتتتتتتراف تتحتتتتتتتت التحتفتيتتتي وفتتتتتتتاطتمتتتتتتتة

 تقنية الستتتتتتخدام محاولة هو كارمايكل جيمس

 "الذكية العقود" تنفيذ لتحقيق الكتل ستتلستتلة

 في العقارات وشتتراء بيع ستتيصتتبح حيث الرقمية

 على تقضتتتتتت ي أن شتتتتتتأنها من آلية عملية اإلمارات

 استتتتتتتتتتتتتم لتغيير احتيتتتتاليتتتتة محتتتتاوالت أي احتمتتتتال

 الرئيستتتتتتتتتتتتتيتتتة املي ة. العقتتتار ملكيتتتة ستتتتتتتتتتتتتنتتتد متتتالتتتك

 ستلستلة على القائمة الذكية العقود الستتخدام

 تخزينها يتم العقود هذه تفاصتتتتيل أن هي الكتل

 كمبيوتر خوادم على متعتتتتتتددة رقميتتتتتتة كنستتتتتتتتتتتتت 

 أي على املستتتتتتحيل من ستتتتتيكون  لذلك. متعددة

 على الرقمي لعقدا نستتتتتتتتت  جميع تغيير متستتتتتتتتتلل

 .الخوادم جميع

 الحفيتي وشتتتتتتوق  الوستتتتتتيلة أحمد الطالب يعمل

 تحسين الدكتور  إشراف تحت الحبس ي وفطون 

  التتتتتتدوري
ً
 بعنوان التخرج مشتتتتتتتتتتتتتروع على حتتتتتتاليتتتتتتا

 الطالب يعمل "الشتتتتتتتتتتتتبكة مخاطر قياس نظام"

 من التخفيف وكيفيتتتتتتتة الهجمتتتتتتتات تهتتتتتتتديتتتتتتتد على

 .الهجمات هذه

 IEEEفرع الطالب 
 في IEEE طالبي فرع تشكيل على املوافقة على املعلومات تقنية كلية حصلت

 تكنولوجيا لطالب األنشطة من العديد الفرع هذا سيمكن، الفجيرة جامعة

 .بدراساتهم املتعلقة األخرى  التخصصات من الطالب وكذلك املعلومات

 وأيض والبحثية العملية الطالب مهارات ببناء الفرع سيقوم
ً
 التعاون  إثراء ا

 األنشطة من املزيد الفرع سيدعم ذلك على عالوة، بينهم التخصصات تعددم

 IEEE منظمة خالل من املعلومات تكنولوجيا في واملتخصصات للمهندسات

Women in Engineering الفرع يستهدف كما .الفرع داخل تشكيلها يمكن التي  

 

 يرتطو  على الطالب لتشجيع الجامعيين للطالب بحثية مسابقات تنظيم

 املشاركة الفرع يعزز  ذلك إلى باإلضافة، التطبيقي وعملهم البحثية دراساتهم

 .مختلفة وبحثية علمية عمل وورش ندوات عقد خالل من للجامعة املجتمعية

 في الطالب بين من الفرع إدارة لجنة انتخاب يتم ،الربيعي الفصل عطلة بعد

 مسؤولي الفرع إدارة ةلجن تضم .املعلومات تقنية بكلية املختلفة السنوات

 االنتهاء بعد. السر وأمين الصندوق  وأمين الرئيس ونائب الرئيس وهم ،الفروع

 .أدوارها لتفعيل ورؤساء فرعية لجان تشكيل الفرع يستهدف ،االنتخابات من

االمتحانات النهائية
 بدء من أسبوع قبل واملدرسين للطلبة ُبعد عن النهائية االمتحانات تعليمات بإرسال استعدت جامعة الفجيرة الستقبال االمتحانات النهائية، حيث قام قسم التعلم الذكي

 ستتم التي الكيفية ومعرفة للتجربة املواصفات بنفس للطلبة تجريبي امتحان االمتحان بتوفيررسال فيديوهات توضيحية للطالب واملدرسين عن كيفية إوتم االمتحانات، 

 84تم من خاللها اتمام عدد  ،9/5/2021 تاريخ إلى 28/4/2021 تاريخ يبدأ من 2021 الربيع لفصل فإن جدول االمتحانات الجامعي التقويم حسب .النهائية االمتحانات بها

استخدام  رعب وامليكروفون  الكاميرا خالل من املباشرة املراقبة نظام م%، واستخد98 الحضور  الذكي ووصلت نسبة التعلم نظام خالل عن ُبعد من نهائي امتحان

.Google Meetبرنامج
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 فعاليات مركز االستشارات للتعليم املستمر والعلوم والتكنولوجيا

ات للخدمة املجتمعيةندوات ومحاضر 

تعزيز سبل التواصل مع املجتمع وخدمته لطار سعي جامعة الفجيرة الدائم إفي 

ندوات املجانية عبر من ال الجامعة سلسلةفي مركز االستشارات للتعليم نظم 

 الجامعة األستاذ رالتخصصات. مديمنصات التواصل االجتماعي وبمختلف 

املهارات،  الوعي وتطويرالدكتور سامح غوانمه أكد حرص الجامعة على نشر 

 لتوجه الحكومة االستراتيجي باملساهمة في تطوير وتحسين املهارات 
ً
تحقيقا

 ضاف أوأ ملختلف شرائح املجتمع.
ُ
ات ومحاضرات مجانية جاء من ندو دم ن ما ق

 
ً
 منها على إل  تجسيدا

ً
يمان الجامعة باملشاركة في الخدمة املجتمعية وحرصا

تواصلها مع املجتمع وتدعيمه بالعلم واملعرفة التي تتماش ى مع توجه الدولة 

محاضرين من بتعزيز املجتمع بكل سبل املعرفة واملعلومة الصحيحة من قبل 

الندوات التي  ملجاالت من داخل الجامعة وخارجها.ذوي الخبرات في مختلف ا

واستمرت حتى الثاني عشر من  2021انطلقت في الحادي عشر من شهر مارس 

وتقنية املعلومات واإلعالم  تضمنت التكنولوجياشهر إبريل غطت مجاالت 

قبال كبير القت إ عواضياملاألعمال. واملجال التربوي واإلداري والتسويق وإدارة 

 أكثرتجاوز الحضور و شرائح املجتمع من طالب وأفراد املؤسسات  مختلف من

مهارات تقنية  وشاهدوا وتعلمواوناقشوا  شخص استمعوامن خمسمائة 

 وااملختلفة. الحضور كان تخصصاتهموحياتيه من خالل محاضرين متمرسين في 

 أ
ً
 على موعد استالم شهادة املشاركة والتي تؤكد تفاعلهم باملحاضرات. يضا

دوما  الجامعة يعملفي  مركز االستشارات للتعليم املستمرن االشارة إلى أتجدر 

على دراسة ما يحتاجه املجتمع واالستجابة لهذه االحتياجات ضمن ما توفره 

  زنوج مختلفة.الجامعة من تخصصات 
ً
من سلسة الندوات  لكم بعضا

 :املجانية

 محاضرة )اإلدارة الصفية في التعلم عن بعد(

حة لقد أصبح الت
ِّ
ة مع ظهور الحاجة املل عليم عن بعد وسيلة أساسية للتعليم، خاصِّ

ف مع األوضاع الحالية التي يشهدها العالم في يومنا هذا نتيجة انتشار  للتأقلم والتكيِّ

م حيث 2021 /03 /20انعقدت املحاضرة ملدة ساعتين يوم السبت  .19-فيروس كوفيد

تخصص في مناهج العلوم وأساليب )تركي( دكتور في الفلسفة ومقدمها الدكتور 

املعلمين واملعلمات  نخبة منمشارك من ( 100)تدريسها، وذلك بمشاركة أكثر من 

 .والتطوير ويعملون في ظروف عمل تملؤها التحدياتبالتغيير  واملهتمين

  حاضرةامل تتضمن
ً
طت   التي املحاور  من عددا

َّ
الضوء على تعريف التعلم عن بعد  سل

 نوه املدرب على أهمية  وأهدافه وأنواعه
ً
وأساليبه، والقوانين الالزمة اتباعها، وأيضا

التعلم وصول فرص يزيدوا من  حتىبعد املرونة والتحفي  عن 

واألفكار اإلبداعية التي أثرت  املناقشات الجماعيةاملحاضرة ب تدعيم وتم للطالب،

 التفاعل الكبير في القاعة االفتراضية.

 

 ل من املن ل بكفاءة ودقة ()كيفية العم

على أحٍد، ى فيروس كورونا وهذا أمٌر ال يخف نعيش في زمن إنناواقعنا الحالي يقول 

زمة هذه األ خضمِّ  املعالم، وفيوخاصة أنِّ هذا الفيروس ُيسجل اسمه بأحرف واضحة 

ورغم أن هذا  أصبح تفعيل نظام "العمل من املن ل"، أمرا شائعا بالنسبة للكثيرين

 ال أنه ظل ذا طابع غير مألوف.إلوب لم يعد غريبا علينا اآلن كما كان سابقا، األس

م حيث 2021 /03 /11انعقدت املحاضرة باللغة اإلنجلي ية ملدة ساعتين يوم الخميس 

قدمها الدكتور جيمس دكتور في تكنولوجيا املعلومات في جامعة الفجيرة، وذلك 

 من ( 40) بمشاركة
ً
.ننخبة من املهتميشخصا

   ورشة تعريفية حول اختبار اآليلتس في جامعة الفجيرة 

بالتعاون مع املجلس الثقافي والتكنولوجيا في جامعة الفجيرة  نظم مركز االستشارات للتعليم املستمر والعلوم

. وعلى مدار يوم واحد 2021يناير 20بتاريخ  اآليلتس()حول اختبار  مجانيةالبريطاني ورشة عمل تعريفيه 

كل ما يتعلق بنظام اختبار اآليلتس الذي يؤهل  ،تضمنت الورشة التي عقدت عن بعد عبر املنصة االفتراضية

 . الطلبة في استكمال دراستهم العليا وتعزيز فرصهم
ً
 املدربة ساره من املجلس الثقافي البريطاني قدمت شرحا

 حو 
ً
قسام االختبار، واستراتيجيات اإلجابة على اختبارات االستماع والقراءة والكتابة واملحادثة، أل مفصال

سئلة االختبار وطريقة توزيع الدرجات أجابة إدارة املدة الزمنية في إلى ذلك التعرف على استراتيجية إ إضافة

للغة اإلنجلي ية اآليلتس هو بمثابة اختبار ويعتبر نظام االختبار في ا. والطريقة املوص ي بها لحل اختبار اآليلتس

دولي موحد إلتقان اللغة االنجلي ية، يدار بشكل مشترك من قبل املجلس الثقافي البريطاني ومركز كامبريج لتقييم 

لورشة جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها مركز االستشارات للتعليم املستمر في جامعة الفجيرة من أجل ، االلغة

يلتس واالستعداد له يوم تقديم الورش املجانية لتعريفهم بشكل امتحان اآل داخل وخارج الجامعة و دعم الطلبة  

ن.االمتحا
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 املستوى األول  في أساسيات اللغة اإلنجليزية دورة

 
م مركز االستشارات للتعليم املستمر والعلوم والتكنولوجيا في جامعة 

َّ
نظ

 بعنوان
ً
أساسيات اللغة اإلنجلي ية )املستوى األول(؛  الفجيرة برنامجا تدريبيا

م   
دِّ
ُ
 بتطوير مهارات اللغة اإلنجلي ية لألفراد واالرتقاء بأدائهم. حيث ق

ً
إيمانا

البرنامج التدريبي وفق أفضل املمارسات في تأهيل الكوادر البشرية لتطوير 

 على  املهارات األربع )القراءة، الكتابة، املحادثة واالستماع(؛ ليصبح الفرد
ً
قادرا

.التواصل مع اآلخرين باللغة العاملية

 

البرنامج  حيث انعقد

في جامعة التدريبي 

 جميع 
ً
الفجيرة متبعا

ساعة معتمدة  80، ملدة 19-كوفيدجراءات االحترازية والوقائية من فايروس اإل 

. وذلك بمشاركة 2021أبريل  12وحتى االثنين  2021فبراير  7من يوم األحد 

موظفي جامعة الفجيرة، وموظفي جمعية الفجيرة الخيرية وفئات عدد من 

 .أخرى من املجتمع

 من املحاور 
ً
طت  الضوء حول  التيتضمن البرنامج عددا

َّ
سل

أهمية دورات اللغة اإلنجلي ية لتحسين كافة جوانب اللغة 

اللغوية  ، ومساعدتهم في تعلم املهاراتيناليومية لدى املتدرب

على قواعد اللغة واملفردات الالزمة  نتسباألربعة وتدريب امل

للتعامل مع مواقف الحياة اليومية التي تواجههم سواء في 

تم تدعيم البرنامج قد العمل أو في جميع املواقف الحياتية، و 

مه 
ُّ
َعل
َ
التدريبي بالجانب العملي حيث قام املتدربون بتطبيق وممارسة ما تم ت

ريبية، املشروعات العملية واملناقشات خالل البرنامج عن طريق األلعاب التد

ُب املشاركين على تطبيق ما تلقوه من مهارات  .الجماعية  املدرَّ
َّ
وفي الختام َحث

 على األداء، وأشار يجابيإاقع امليداني والعملي بما ينعكس نظرية في الو 
ً
ا

ة، وفي  قد لى أن هذه الدورةإاملتدربون  أسهمت في نمو وتطور حصيلتهم اللغويِّ

.دة فهمهم ووعيهم بالصياغة اللغوية السليمةزيا
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 للكتب املستعملة املعرض اإلفتراض ي

 مع فعاليات شهر القرات
ً
   بالتعاون معجامعة الفجيرة هت ءة الوطني انزامنا

BOOKENDS  املعرض وفر ، أول معرض افتراض ي لبيع الكتب املستعملة

 متعددة اللغات  لطالب الجا
ً
في  إمارة الفجيرة من خالل  واملقيمينمعة كتبا

 . " BOOKENDS "املنصة اإللكترونية املتخصصة  لبيع الكتب

ن املعرض عزز من أسامح غوانمة مدير جامعة الفجيرة قال البرفيسور 

 لالطالعش ى مع دراستهم وشكلت فرصة لهم االثراء املعرفي لدى الطلبة وبما يتما

عرب مدير مكتبة أمن جهته  .ول اختصاصتهم املختلفةحدث الكتب التي تتناأعلى 

كثر من ثمانية آالف كتاب وبمختلف املواضيع أوتضمنت املنصة   ، BOOKENDSهمية هذا الحدث والذي توج بتوقيع اتفاقية تعاون معأعلي عباس عن  الجامعة الدكتور 

% إلى جانب خصومات على رسوم التوصيل 50هو معروض من الكتب نسبة  وتجاوزت نسبة الخصومات على ما من ضمنها كتب وقصص لألطفال. والتخصصات

  25الت دراهم وال تتعدى  5للمجموعات، مؤكًد أن األسعار رمزية وتبدأ من 
ً
الكتب من خالل  لتنشيط معارضذار املاض ي جاء أواخر شهر أستمر لغاية أالذي  . املعرضدرهما

 أ والتي 19-فرضته جائحة كوفيداملواقع اإللكترونية للتغلب على الواقع الذي 
ً
  دت إلى توقف أنشطة معارض الكتب محليا

ً
 .ودوليا

 

%من موظفي جامعة الفجيرة يتلقون لقاح كورونا93
 

 مع جهود ا
ً
جامعة الفجيرة املرحلة الثانية من تطعيم  كورونا أنهت مكافحة فيروسلدولة في تواصال

جامعة الفجيرة  مدير هذ الدكتور سامح غوانمستااأل ، 19-موظفيها ضد الفيروس املستجد كوفيد

 أعلى  أكد
ً
املتبعة في كل املؤسسات بالدولة  لإلجراءات ن عملية التطعيم في الجامعة جاءت تنفيذا

ئالتهم لحملة كد سرعة استجابة العاملين بالجامعة مع عاأ هلتي من ضمنها الجامعة. د.غوانموا

عملية  الوقائي تول  مركز الطب ل الحرم الجامعي.ممن تلقوا التطعيم داخ% 93التطعيم بنسبة 

 
ً
 .20221 /24/1بدأت فعليا يوم  التطعيم والتيولى من للمرحلة األ  التطعيم في الجامعة استكماال

ن حملة التطعيم في  اإلمارة  جاءت ضمن البرنامج الوطني للتعقيم للحد من ألى إشارة تجدر اإل 

 انتشار فيروس ك
ً
مع  الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لضمان  أعلى مستويات  ورونا، وتماشيا

ستجد )كوفيد الحماية للمجتمع والوقاية من ف
ُ
(19يروس كورونا امل
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 نا للجامعة تطلعات

 

 رئيس مجلس أمناء الجامعة –معالي سعيد بن محمد الرقباني  

 .ومواكبة التطورات العاملية وضمان تحقيق النقلة املنشودة في أداء الجامعة وجودة مخرجاتها االرتقاء بنوعية التعليم وضمان جودته

 

 

 جامعة لل رئيس اللجنة التنفيذية  - عبدالرحمنأ.د. محمد أحمد سعادة 

وصول إلى أعلى جودة تعليمية التعليمية لل لذا تحرص الدول على تطوير منظومتها ،وتقدمهاالتعليم الجامعي يعتبر أحد أهم عوامل تطور الدول 

.والتوظيفبمركزها عامليا وخلق مخرجات قادرة على التأقلم مع التغيرات املتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم  لالرتقاءوبحثية 

 

 مدير الجامعة –سامح غوانمه  .دأ

هارات العملية والتطبيقات الرقمية والشهادات املهنية في تقديم تعليم عالي الجودة، وتخريج طلبة متميزين في املعرفة العلمية وامل التميز

افية ولديهم مهارات اإلبداع ورياد  صحاب األعمال.أة األعمال، وليكونوا ضمن اختيار واالحتر

 

 

 جامعةاللجنة التنفيذية للة وعضو الفجيرة الخيري مدير جمعية– يوسف املرشودي أ.سعادة 
، ونسعى بأن يتسلح خريجينا تسعى لخلق بيئة ومناهج تعليمية متميزة تمكننا من تطوير عملية التعليم نكون مؤسسة تعليمية بأننعتز نحن 

 .بمهارات تبقى معهم مدى الحياة وتساعدهم في تطوير أداءهم الذاتي بشكل خاص والوظيفي بشكل عام

 

 

كلية تكنولوجيا املعلومات عميد -د.ملحم الدوري  
 ة من بين أفضل خمسة مراكز عاملية رائدة للبحث والتعليم في مجال الحوسبة الذكية.تكون جامعة الفجير  نأتطلع أ

  
 

 

قسم التعليم العام – د.حسين فريجات  
، وخدمة املجتمع ومواكبة سوق العمل، على املستوى املحلي التعلم والتعليم، واملجال البحثين تكون جامعة الفحيرة رائدة ومتميزة في أتطلع أ

 مستقبال أن يكون في الجامعة فرع كما أتطلع والعاملي واإلقليمي
 
من فروع معهد تدريب املعلمين في عجمان، وذلك لتدريب معلمي ومعلمات إمارة  ا

.الفحيرة في الجامعة
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والعالقات العامةكلية االتصال الجماهيري عميد  -د.عبدو  

 .تطوير البرامج األكاديمية  و ،مية نوعية في املستقبل القريبديثابتة نحو تحقيق إنجازات أكا ىتخطو جامعة الفجيرة بخط

 

 

 عميد كلية العلوم الصحية -د.كورين

Strives to become the flagship Nursing Program in the UAE and beyond that facilitates teaching and learning while serving 

the community. 

 

 كتبةمنسقة امل -آمنه الكندي.أ

 
 
. ملختلف شرائح املجتمع أن تتوسع آفاقها  ن املكتبات الرائدة في املنطقه و أن تكون مكتبة الجامعة م نسمو دوما  

 

مسؤولة خدمة العمالء -شيخة الزعابي .أ  
 في املجتمع

 
 و عمليا

 
.نطمح أن تكون جامعة الفجيرة صرح علمي قادر على بناء كوادر مؤهلة علميا  

 
 

 مكتب مدير الجامعة - حأحمد املال   أ.
نهم مت

ّ
مك

ُ
ن حقيق مكانة علمية تسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية املستدامة للمجتمع إلى جانب إعداد خريجين يتمتعون بمهارات، ت

 االنخراط في سوق العمل.

 

 ري ستاذ مساعد في كلية االتصال الجماهيأ -د. روبن كبها
 مستوى عال سترونها قريبا .  جديدة علىالختبرات املساقات و في املطبيقها وطرحها تو  كل ماهو جديد تخصص العالقات العامة نواكبي ف

 

 

مدير شؤون الطلبة -أ.بالل  

.دخال برامج التطبيق امليداني لجميع الطلبةإ بعدالخريجين ونرتقي بجودة مستوى لى تحقيق املزيد من التميز والجودة في برامجنا إتطلع أ  
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 مركز االستشارات للتعليم املستمر والعلوم والتكنولوجيا - زينب املطوع.أ

 .مع توجهات الدولة ليكونوا قادة املستقبليئة بيئة تعليمية مبتكره ته و بالشباب  نتطلع لالستثمار 
 

 

 مدير املكتبة – علي عباسأ.
 .صبح ضرورة عامليةأرقمي كونه التحول التخطو مكتبة جامعة الفجيرة الرقمية بخطوات ثابتة نحو 

 
 
 

 مدير قسم املالية–أ.محمد حسن 
 .الخدمات التعليمية الجامعية بأقل تكلفة ورسوم دراسية وتطوير  بتقديم  االستمرار 

 

 

 م الذكيلقسم التع-أ.باسل  
 .تعليم ذكي مرن عالي الجودة لجميع فئات املجتمع  

 

 

 

 مدير قسم تقنية املعلومات – فيصلأ.
Virtual brains powering you - Team IT 

 
 
 

 رئيس مركز االستشارات للتعليم املستمر والعلوم والتكنولوجيا - سلمى ياسر املسينيأ.
افيةا تقديم شهادات مهنية  العمل.سوق في خراط نلبة وتأهيلهم لال الخبرات العلمية والعملية لدى الط لتعزيز  حتر

 

( 1العدد رمق )   

2021 ابريل –يناير   


