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 س األمناء بقدوم العام الدراسي الجديدتهنئة رئيس مجل

ة األعزاء، ي طلبة جامعة الفجير
ي وبنائ 

 أبنائ 

 هللا أن  2022-2021يطيب لي أن أهنئكم بقدوم العام الدراسي الجديد 
ً
داعيا

ي 
ج بالنجاحات واإلنجازات الت   بالعمل الجاد الُمخلص، وأن ُيتوَّ

ً
 حافال

ً
يكون عاما

ي المستقبل. 
 تحقق طموحاتكم ف 

ي 
ي أن أرحب بالطلبة الجدد وف 

ي  ، هذه المناسبة يرسئ 
وأعرب عن سعادئ 

 عىل حرص الجامعة الدائم عىل 
ً
ة. مؤكدا بانضمامهم واختيارهم لجامعة الفجير

 بأنهم سيكونون محط الرعاية واالهتمام من قبل إدارة 
ً
االهتمام بطلبتها، ومؤمنا

 الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية. 

 

الب هو االهتمام األول لدى الجامعة، وتسىع الجامعة لتأمير  البيئة إن الط

 ، التعليمية المناسبة لجميع طالبها. وعليه ُجهزت الجامعة بمنصة للتعليم الذكي

وتعزز مهارات التحليل والتواصل والتفكير البناء لدى الطلبة.  ،تالئم بيئة التعليم

لتعديل الخطط الدراسية  ،حيث عملت الجامعة عىل تنفيذ خطة عمل شاملة

ي توا
ي نوعية ئوالت 

ي ضوء التغير الديناميكي الحاصل ف 
م متطلبات سوق العمل ف 

 عالي إالوظائف المطلوبة، حيث 
ً
 تطبيقيا

ً
ن الخطط الدراسية الحديثة توفر تعليما

 الجودة، وبناء المهارات الرقمية والكفايات المطلوبة لسوق العمل. 

 

ة جهد و لن تأل ي تسخير كافة إمكانياتها لرعاية الطلبةجامعة الفجير
 ف 
ً
وتعزيز  ،ا

واالرتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وتطوير مهارات  ،البحث العلمي 

ي عىل شخصية الطالب من أجل إعداد خريجير  ذو   يالطلبة لما لها من تأثير إيجائ 

 . لمستقبلويصبحوا قادة ا ،حت  يكونوا طالب علم مدى الحياة ،مهارات وقدرات

لخدمة رسالتنا الجامعية ووطننا  ،نتمت  من هللا أن يكون التوفيق حليف الجميع

 العزيز. 

ي 
 سعيد بن محمد الرقبائ 
 رئيس مجلس األمناء
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اتفاقية تعاون بين جامعة الفجيرة وشركة 

 (هواوي)

مشاريع تخرج طلبة العلاقات العاّمة: آفاق 
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 مناء جامعة الفجيرةأسعيد الرقباني يترأس اجتماع مجلس معالي 

ترأس معالي سعيد بن محمد الرقباني 

ة، ورئيس مستشار سمو حاكم الفجير 

مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع الدوري 

ورحب معاليه ، لمجلس أمناء الجامعة

في مستهل لقائه بالسادة أعضاء 

مجلس الأمناء ومدير الجامعة، وتوجه 

معالي الرقباني بجزيل الشكر والتقدير 

إلى أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء 

اللجنة التنفيذية على دورهم في تقييم 

الاستراتيجية والمشاريع وتطوير الخطط 

التي تطرحها الجامعة، وإلى مدير 

وكافة أعضاء  ،الجامعة أ.د. سامح غوانمه

الهيئة الإدارية والتدريسية على ما 

يبذلونه من جهد في تطوير العمل 

مما يعزز من  ،ميةأن ذلك يأتي بالنتائج المثمرة والمرجوة لمزيد من الإنجازات العلمية والأكادي الإداري والأكاديمي، مؤكدا  

 .مسيرة الجامعة في تحقيق رؤيتها نحو التقدم والتطور

بالإضافة إلى الخطط  2021-2020وتضمن جدول الأعمال المستجدات التي نفذت في الجامعة خلال العام الأكاديمي  

لجامعة، كما اطلع المجلس وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في تقديم الدعم لطلبة ا، المستقبلية في الجامعة

بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذتها الجامعة لترخيص واعتماد  ،على عملية تطوير البرامج الأكاديمية والاعتمادات الدولية

 .ض من مفوضية الاعتماد الأكاديميتخصص التمري

على أحدث مرافق البنية التحتية  مجلسوتعرف ال ،جراءات الأكاديمية وتم اعتمادهاإمن السياسات وال ا  وناقش المجلس عدد

البحثية التي تدعم عمل الأبحاث وإجراء الاختبارات والتجارب العلمية حيث تم إنشاء مركز محاكاة مبتكر على أحدث طراز 

لضمان ممارستهم تمريضا  آمنا  وفعالا  لممارسة مهاراتهم  ،لإكساب خريجي تخصص التمريض المهارات السريرية النوعية

كما تم النقاش حول مستجدات مشروع مكتبة الفجيرة الرقمية  ،حتى يكونوا مستعدين لممارسة المهنة فور تخرجهم ،انهاوإتق

 .والتي تشرف عليه جامعة الفجيرة

وأبدى التوجيهات اللازمة.  ،لنظام التعليم المدمج في الجامعة، وتم مناقشته من أعضاء المجلس ا  وقدم مدير الجامعة مقترح

ورؤية الجامعة لبناء حرم جامعي دائم.  ،الحرم الجامعي الحالي ةلمجلس الخطة التشغيلية للجامعة ومشروع توسعوناقش ا

ووجه المجلس لإقامة حفل التخريج خلال شهر  2021-2020واستعرض المجلس تقرير خريجي الجامعة للعام الأكاديمي 

 .2021سبتمبر 

عالي سعيد الرقباني رئيس مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم م ;"عدباستخدام الاتصال عن ب  "حضر الاجتماع 

مدير جامعة زايد سابقا ، سعادة حسين ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسعادة الأستاذ 

العام لكليات التقنية العليا، الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، وسعادة الدكتور خالد الحمادي المسجل 

وسعادة خليفة مطر عضو مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وسعادة عبد السلام الخلايلة الأمين العام 

لمجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وسعادة أحمد سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات 

 .، و الأستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعةالبناء

  

( 2العدد رمق )   

2021 أ غسطس – مايو  
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الجامعة تستقبل طلبتها للعام الدراسي الجديد

 
 الجامعة طلبة على مرن جامعي عام لضمان تتخذ التي الاستعدادات في معينه خصوصية له يكون جامعي عام كل بداية في

 ،الجديد الجامعي العام لاستقبال جاهزية أعلى في لتكون خطتها لتنفيذ الجهود أقصى ببذل الجامعة قامت المبدأ هذا من و

 مع بالتزامن ،2022-2021 الدراسي العام ببدء المتعلقة والاحترازية الوقائية الإجراءات كافة باتخاذ الجامعة قامت فقد وعليه

 منتسبي جميع على للمحافظة وذلك ،"91 كوفيد"  المستجد كورونا مرض لمجابهة ،الدولة تتخذها التي الاحترازية، الإجراءات

 بوابات ووضع ،الجامعي الحرم مرافق لجميع شامل تعقيم منهاو ،وإدارية يةتدريس هيئة وأعضاء وعمال طلاب من ةالجامع

 .لطلابها ةحماي كورنا لقاح تلقي بضرورة الجامعة أسرة توجيه لىإ بالإضافة الجامعة مداخل على التعقيم

 

 بعد، عن أو الجامعي الحرم داخل وجاهيا   التعليم كان سواء القادم الجامعي للعام استعداداتها كامل اتخذت معةالجا أن كما

 دخوله بداية من بتنفيذها الطالب يلتزم بحيث ،الجامعي الحرم داخل للتعامل المتكاملة الاحترازية التعليمات أقرت فقد

 هذه ضوء في والتحرك الإدارية، بالمكاتب العاملين مع التعامل وخلال معي،الجا الحرم مغادرته وحتى الرئيسية، بالبوابات

 .ومحاصرتها فيروسية بؤر أي ظهور حالة في الأزمات لمواجهة الأمثل التعامل في والاحترازية الوقائية الخطة

 

 الذكي التعليم تطبيق خلال من لذلك الجامعة استعدت فقد ،عدب   عن التعلم تطبيق نحو ةوزارة التربي توجهات كانت حال في ماأ

 التعليمية، العملية على والقائمين الطلبة وسلامة صحة على للحفاظ الدراسة مدة طوال مشددة احترازية إجراءات وسط

 طرق لتحول اللازمة التكنولوجية التحتية البنية أعمال كاستكمال الجامعي التعليم لنظام الشامل للتحديث متكاملة خطة ووضع

 على ورفعها ا  إلكتروني الأول الدراسي الفصل مقررات جميع عدادإو عد،ب   عن الإلكتروني التعليم نظام إلى والامتحانات يسالتدر 

فضلا   الإلكترونية، والأنشطة النقاشية الحلقات وعقد لكتروني،إال التدريس عمليات إلى للتحول أساسية كخطوة الجامعة منصة

 إلى الجديد، التعليمي النظام على وتأهيلهم والعاملين التدريس هيئة أعضاء من كل اتوقدر  كفاءة رفع في الاستمرار عن

 .التعلم في الحديثة التكنولوجيا واستخدام الرقمية المهارات من ا  مزيد الطلاب إكساب جانب

 

 العديد العام هذا أتاحت الجامعة أن إلى الجامعة رئيس لفت ،وآمنه ناجحة تعليمية بيئة لخلق الجامعة مسيرة لدفع وتحقيقا  

 التقويم و الامتحانات وجداول الدراسية الجداول كإعلان الجامعة موقع خلال من وذلك الطلبة، لأبنائها لكترونيةالإ الخدمات من

 إلى ،الطلابية الخدمات لجميع الإلكتروني الدفع وخدمات الجامعة، تتيحها التي لكترونيةالإ المقررات بوابة وكذلك الجامعي،

 الجدد للطلبة يصالهإ سيتم والذي الضرورية، والإرشادات البيانات بجميع يمده الجامعي للطالب إرشادي دليل إعداد جانب

 .بالجامعة للدراسة الأول اليوم من اعتبارا    لكترونيا  إ

 

ومقيمين  مواطنين من المحلي المجتمع على آثارها تخفيف في الجامعة مشاركة مبدأ ومن ،الحالية الاقتصادية الظروف ومع

وتشجيع  الأهالي عن التخفيف خلالها من تسعى الدراسية الرسوم على تخفيضات خطة الجامعة وضعت فقد الدولة أرض على

والقنوات  الصحف شملت إعلانية حملة خلال من التخفيضات هذه بتعميم وقامت الجامعية، دراستهم كمالإ على الطلبة

 من المدة خلال المفتوحة الأيام فعالية إقامة عنالجامعة  أعلنت كما الشوارع. في لمقروءةا الإعلانات فضلا  عن الإذاعية

 .الأسبوع ذلك خلال يسجل لمن الجامعي التسجيل رسوم لكامل عفاءإ خلاله أغسطس وطرحت 19 ولغاية15

 

 لطلبة الشهري المادي لدعما نظام الجامعة طرحت فقد ،الحديثعصرنا  في الصحية للخدمات ةالحاجة العالمي منطلق ومن

 كوزارة الدولة في الصحية الجهات مع الاتصالات كافة جراءبإ قامت كما التخصص، لهذا للانتساب لهم كتشجيع التمريض

 .  التمريض لتخصص ينتسب لمن دراسية منح على نيالمواطن الطلبة حصول لتسهيل ،بدبي الصحة وهيئة الصحة

 

 

 

( 2العدد رمق )   
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 للطلبة الجدد في جامعة الفجيرة« راضيافت»لقاء إرشادي 

  

اللقاء الإرشادي "نظمت جامعة الفجيرة 

للتعرف على الجدد للطلبة  "الافتراضي

، 2021/2022المستجدات للعام الدراسي الجديد 

 ،دكتور محمد أحمد عبدالرحمنالسعادة بحضور 

سامح رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ الدكتور 

وعمداء الكليات وأعضاء  ،غوانمه مدير الجامعة

، جاء ذلك بهدف الهيئتين التدريسية والإدارية

تعريف الطلبة بالأنظمة التعليمية الجديدة 

والخدمات التي تقدمها الكليات وإدارات الجامعة 

ومراكزها المختلفة، إلى جانب تعريف الطلبة 

بالأنشطة والفعاليات لإكسابهم مهارات عملية 

 .الدراسة مدةخلال 

 

 ;ر من أمور الجامعةيمشيرا  إلى أن الطالب معني بكث ،بهذه المناسبة ألقى الدكتور محمد عبدالرحمن كلمته الترحيبية بالطلبةو

وليست محطة للدراسة الروتينية. فيجب  ،وبداية حياة جديدة ،فالجامعة هي المرحلة النهائية قبل انتقال الطالب إلى سوق العمل

وأن يكون للطلبة دور كبير في  على حضور المحاضرات فقط،نشاطهم لا يقتصر أن شطة اللاصفيه وعلى الطلبة الاهتمام بالأن

 بداع والابتكار والمشاركات بالأنشطة الثقافية والعلمية والبحثية.إال

 

حتياجات تحديث وطرح برامج أكاديمية جديدة تستجيب وتلبي االللتطوير و تسعى دائما  وأشار الدكتور محمد بأن جامعة الفجيرة 

، ودعم البحث العلمي والتطبيقي، توفير فرص تعليم عالي الجودة في كل التخصصاتسوق العمل في مختلف المجالات، و

 على تخريج أجيال تعزز من مسيرة التقدم والنمو.من حرصها  نطلاقا  ا

 

خطى متسارعة نحو التميز لتواكب خلال اللقاء بأن الجامعة تمضي في  سامح غوانمه مدير الجامعةوأضاف الأستاذ الدكتور 

غوانمه بأعضاء الهيئة التدريسية وبالطلبة وبين الدكتور وتقدم الأفضل لطلابها في مسيرة التعليم، حيث رحب  ،متطلبات السوق

 ،وعةبأن الجامعة توفر مرافق متن لهم أهمية الاجتماع من أجل التواصل مع الطلبة وإزالة أية عقبات قد يتم مواجهتها. موضحا  

راحة الطلبة. كما توفر نظام التعلم الذكي لتحقيق ومن أجل سلامة تعمل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة في ظل جائحة كورونا 

متطلبات منظومة التعلم عن بعد من أجل التسهيل في عملية التسجيل واختيار المساقات المطلوبة وغيرها من متطلبات التعليم 

غوانمه على أهمية التزام الطلبة بالقوانين واللوائح الإرشادية، والرجوع إلى الإداريين والأكاديميين الدكتور  في الجامعة، كما أكد

لهم بداية عام دراسي جديد حافل بالتفوق لتحقيق طموحاتهم  لطلب المساندة في الأمور المتعلقة بنجاح مسيرتهم الدراسية متمنيا  

 في المستقبل.

 

تم من خلالها شرح الخطة الدراسية للطالب والمتطلبات  ،بحضور طلبتها ،اجتماعات منفصلة لكل كلية على حدةتبع هذا الاجتماع 

 .الأكاديمية للتخصص والإجابة على استفسارات الطلبة المختلفة

 

( 2العدد رمق )   
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 حوارات الاتصال يحاورون مدير الجامعةطلبة كلية  

الأستاذ الدكتور سامح جامعة المدير  التقى

أجرته معه مجموعة من  في أول حوار  وانمهغ

طلبة كلية الاتصال الجماهيري والعلاقات 

العامة بالجامعة منذ ترأسه إدارة الجامعة، 

معلنا  عن اعتزازه بشرف العمل في جامعة 

الفجيرة وتحدث فيه بشفافية عن إيمانه بأن 

الأفعال والمخرجات هي العدسة الحقيقة 

لإعادة هيكلة  للإنجاز، موضحا  عن رؤيته

الجامعة وإبراز الملفات التي سوف تسهم 

بشكل كبير في خدمة الجامعة داخل وخارج 

أسوارها خاصة فيما يتعلق بسير العلمية 

التعليمية والإدارية ضمن الرؤية الاستراتيجية 

ركب التطور للارتقاء ب ،الوطنية والمستقبليةو

المحلي والعالمي؛ وأهم بعض الصعوبات 

 مكن أن تواجه الجامعة في المدةي التي

  الحوار:وفيما يلي نص القادمة . 

 

 

 بناء وتشغيل مركز ريادي لمحاكاة برنامج التمريض بالجامعةالشهور القادمة ستشهد 

 تصوركم وتعريفكم للتميز؟ بداية ما -

والتميز في رأيي يندرج في  .تنا، وقيمناااقينقول التميز، فإننا نصف كل ما يميزنا: طلابنا، إنتاجنا التعليمي، وسلوكنا، أخل حينما

م مع سوق ءتواوآلية تضمين المهارات التي ت ،ودةوقياس الج ،سائل التقييمومنها التميز في البرامج الدراسية و عدة محاور

ة والمهارات ذلك التميز من خلال تعليم عالي الجودة وبالتالي تخريج طلبة متميزين في المعرفة العلميالعمل. حيث يكمن 

لأن الطالب في العصر الحالي يطمح  ،وهذا في رأيي يعتبر مهم جدا   ،العملية والتطبيقات الرقمية والشهادات المهنية الاحترافية

 ،لشهادة أكاديمية وشهادة مهنية احترافية. ومن جانب آخر نجد التميز يتمحور من خلال تعزيز دور الطالب في العملية التعليمية

وره في التحول من التعليم التقليدي القائم على التلقين إلى نموذج يكون به دور الطالب هو المركز في العملية وبالتالي د

الذي يعزز من التشاركية في الحوار والقرار داخل المؤسسة وهو  مرألاالتعليمية بحيث يكون له دور فعال في القاعة الصفية 

 معة.تغيير على مستوى الجاالحتى يكون  مهم جدا  
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 ِبناء حرم جامعي مستقل

 القادمة؟  المدةبعد توليكم منصب مدير جامعة الفجيرة ماذا عن أولوياتكم في -

 

نريد أن تصبح  سأتطرق لأهمها: نحن عدة أولوياتلدينا 

الجامعة مرنة في ما يخص التطور الرقمي، لاحظوا ما حصل 

ن الجامعات ( أثر على الكثير مCOVID 19 فيروس ) مرحلةفي 

في العملية التعليمية و كذلك عمليات التقييم، وجامعة 

بحيث قبل عام من  الفجيرة كانت سباقة في هذا المجال

جائحة كورونا كنا نعمل على تكوين بيئة تحتية قادرة على 

والحمد هلل عملية التعليم  ،تحمل أي من هذه المتغيرات

ء الجائحة لم تتأثر وعملية التقييم والامتحانات التي تمت أثنا

 وذلك بتوفير بنية تحتية ممتازة. 

 

مستقل ومن الأولويات هو أننا نريد أن نبني حرم جامعي 

ونعمل عليه ليل نهار حيث لدينا  ،الاهتمام كبير جدا   وهذا

ولدينا دعم وكان لنا أيضا  شرف المباركة  ،قطعة أرض متوفرة

  .من صاحب السمو حاكم الفجيرة عند لقاءنا به

 

وتم شرح رؤية الجامعة في هذا الجانب، ولكن سيتطلب هذا 

لأن موقع الجامعة الحالي لا  ولوية مهمةأ هاولكن ،ا  وقت

في يتناسب مع البرامج الأكاديمية التي نريد أن نطلقها 

القادمة كما لا يتناسب مع برامج الخدمات الطلابية  المرحلة

حرم جامعي مستقل  لىإننا نطمح أذلك للحياة الطلابية، 

 فر على كامل الخدمات الخاصة للطلبة أكاديميا  وإداريا .يتو

بسوق العمل والمتطلبات الجديدة، لاحظوا جائحة كورونا  ىعننريد طرح برامج أكاديمية جديدة ت  والجدير بالذكر هو أننا 

وق العمل من هذه في س جدا   ا  قوي ا  منافس نريد خريج هذه البرامج أن يكون أخفت الكثير من الوظائف في السوق، نحن

برامج في تطبيقات العلوم الصحية بشكل و ،بالتطبيقات الذكية عنىبرامج ت  و ،بالطاقة المتجددة ىعنالبرامج: برامج ت  

عام. والعمل على تدعيم الجامعة بأعضاء هيئة تدريسية ذوي خبرة بمجال الصناعة وخبرة أكاديمية نوعية وقد بدأنا في 

 الجامعة وسفراء لها.  وديدة في الجامعة. وبالأخير يعتبر طلابنا هم خريجهذا الأمر حيث نريد دماء ج

 

 

 

 

 

 

 

 هأ.د. سامح غوانم

 مدير الجامعة    
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 تطوير البرامج الأكاديمية والاعتماد الدولي

ماذا سيكون الاهتمام الأول للدكتور سامح كمدير -

 للجامعة؟ 

وأعضاء هيئة  بالطلا كل مندى بداية يجب أن يسود الشعور ل

أنهم جميعا  على نفس القدر من الأهمية وأننا ن، يالتدريس، والعامل

أن هنالك اهتمامات كثيرة أرى ونعتمد كلنا على بعضنا البعض. 

: الاهتمام أولها  –ولكن كمدير جامعة هذا الاهتمام له أولويات  ،جدا  

بتطوير البرامج الأكاديمية والمحتوى للمساق التعليمي، وقد 

ونحن في المراحل النهائية  ،دةمراحل عفيه على  ا  كبير  ا  قطعنا شوط

 Versionمن هذا التطوير، وبعون هللا سنطلق الإصدارة الجديدة "

" للبرامج الأكاديمية اعتبارا  من الفصل الدراسي الأول القادم،  2

حيث قمنا بتعديل كامل على البرامج الأكاديمية الخمسة الموجودة 

: ريادة وأضفنا فيها عدة مهارات تتلاءم مع سوق العمل مثل

مهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية. أما  –الأعمال والابتكار 

الاهتمام الثاني وهو خلق بيئة جامعية نشطة للحياة الطلابية من 

خلال تفعيل هذه الحياة بتحفيز الطلاب واستغلال المواهب 

الموجودة لدى الطلبة في الفعاليات المختلفة على مستوى الجامعة. 

الثالث وأنا أعتبره من الاهتمامات المهمة جدا  للجميع ومهم أما الاهتمام 

  ا  وقطعنا شوطلإدارة الجامعة وللطلبة وهو الحصول على الاعتمادات الدولية للبرامج الأكاديمية، حيث بدأنا خطوات ثابتة 

" وأيضا  ABETمية في أمريكا " في اعتماد برنامج كلية تكنولوجيا المعلومات من خلال منظمة الاعتماد العالجدا   ا  طويل

" وأيضا بدأنا  ACBSP" إدارة الأعمال وبرامج الاعتماد لكليات  خلال مجلسبدأنا في اعتماد برنامج كلية إدارة الأعمال من 

 ".AQASفي الاعتماد الدولي لبرنامج كلية الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة من خلال مؤسسة ألمانية " 

 

من هيئة الاعتماد الخاصة بالوزارة؛ فالاعتمادات الدولية للبرنامج  ا  التمريض أصبح الآن معتمد لى برنامجوبحمد هللا تعا

جدا  لأنها حقيقة ت ضفي على الجامعة مسؤولية كبيرة جدا  في معايير تقييم برامجها ومخرجات التعليم الرئيسية  ةمهم

للجامعات الأخرى خاصة تقييم طلبة الجامعة عند  ي المنافسوبالتالي تصبح سمعة الجامعة في المستو ،رامجبلهذه ال

تقديمهم لشغل الوظائف المختلفة بالدولة.  إلى ذلك من الاهتمام بأن تكون الجامعة عبارة عن وجهة بجعل الطالب 

الجوانب كمركز للبحث وأعني بذلك أننا لا نريد للطالب أن يكون متلقي ومستمع للمحاضرات فقط بل نريده متميزا  في 

البحثية والأكاديمية من خلال التميز في عمق المعرفة التي يتحصل عليها من الجامعة. إلى ذلك الاهتمام هو بناء وتشغيل 

القادم كحد أقصى قبل بدء العام الدراسي،  8أو  7وبعون هللا سيتم افتتاحه في شهر  ،مركز ريادي لمحاكاة برنامج التمريض

للمحاكاة بحيث يوفر  ا  إمارة و يدعم حتى القطاع الصحي لإمارة الفجيرة،  حيث سيصبح مركز وهذا سيدعم الطلبة ويدعم ال

مكن الطالب من التطبيق العملي كأنه مستشفى، وذلك للبدء في إعداد ممرضين  كافة الأجهزة العالمية المتطورة التي ت 

ويقدم رعاية  ا  ذا الممرض أن يكون محترفنحن كجامعة لا نريد تخريج طالب يحمل درجة التمريض بل نريد لهومحترفين، 

 مارات، و هذه الرعاية تكون عالية الجودة بحيث أنها تتماشى مع رؤيتنا.تمع  دولة الإشاملة لمج
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 ،،سر تميزنا عن الآخرين هويتنا هي،،

 

 

 

 

 

 

 

 عاماً لترسيخ هوية الجامعة 14

الحفاظ على هوية الجامعة التي ظلت  كيف يمكننا

 عام؟ 14راسخة على مدار 

مهم والجميل جدا ؛ وهو أن هوية الجامعة لها أشكركم على هذا السؤال ال

لكن لنحافظ عليها نريد أن تبقى الجامعة غير ربحية، والجامعة  ،عدة سمات

بل بالعكس تماما  فالجامعة تقدم مساعدات ومنح  ،حاليا  لا تسعى للربح

طلابية من خلال صندوق دعم الطالب وهو أصلا  وجد لدعم الطلبة والأسر 

تهم لتدريس أبنائهم بالجامعة. وضرورة إبقاء سمة ومساعد ،المحتاجة

وتمكين كافة شرائح المجتمع من إكمال  ،الجامعة الراسخة أنها غير ربحية

دراستهم وتعليمهم الجامعي. وأيضا  من السمات التي سوف تعمل على 

ة الفجيرة ترسيخ هوية الجامعة داخل إمارة الفجيرة وخارجها وهو إنشاء مكتب

والتي لها مبنى مستقل وستصبح  ،ها لإمارة الفجيرةي تم إنشاؤالرقمية والت

من هذه المكتبة التي ستخدم الطلبة والباحثين كما تخدم  ا  مكتبة الجامعة جزء

المجتمع والأفراد والمؤسسات وعليه سيتم افتتاح مشروع المكتبة رسميا  من 

  هللا.حاكم الفجيرة في فصل الصيف بعون  قبل

 

 

 

 

 

 جراءات التي ستتخذها الجامعة لجعل هويتها فريدة من نوعها؟ما الأساليب والإ –دكتور سامح رأيك في -

بد من التميز خاصة في التميز دين ومختلفين وذلك لعكس هويتنا لأمن وجهة نظري حتى نكون منفر  –هذا السؤال مهم جدا  

عطي المحاضرة التنوع، وكذلك دور المتعلق بالبرامج الأكاديمية وأن نتميز في العملية التعليمية في ا لقاعة الصفية و كيف ت 

وهذا يعتبر  ،مهارات وكفاءات يوبالتالي سنحقق التميز في وجود خريجين ذو ،الطالب فيها، أن نتميز في عملية تقييم الطلبة

في سوق العمل،  ا  قوي ا  مع شهادة أكاديمية وشهادة مهنية تسمح للخريج أن يكون منافس ،نموذج حقيقي من عمق المعرفة

وهذه سمة حقيقية للاختلاف عن الجامعات الأخرى حيث نريد تخريج طالب جاهز للتوظيف. ونعمل على توطيد العلاقات بين 

 داخل الإمارة أو خارجها. ونيعمل واالطلبة الخريجين والجامعة من خلال التواصل الدائم معهم سواء كان

ساعة تطوعية مطلوب من الطلبة تحقيقها قبل التخرج  100لقادم سنضيف من الفصل الأول ا الإضافة إلى ذلك اعتبارا  ب

ساعة لكل سنة أكاديمية حيث سيعمل في جهات رسمية حتى نشعره بقيمة التواصل مع المجتمع وهي ميزة  25بمقدار 

 فقط في الجامعات الاتحادية. ةموجود
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لديك خبرة واسعة في مجال العمل الأكاديمي والإداري -

، من وجهة نظرك ما التحديات الرئيسية التي تتوقعها في 

 ظل التطورات الحالية للتعليم؟

تحديات كثيرة، أحد هذه التحديات هي اختفاء الكثير من  هناك

الوظائف من سوق العمل المحلي والعالمي وهذا ينعكس على 

وبالتالي تحدي ترقية البرامج الأكاديمية  ،نوعية البرامج الأكاديمية

م مع كل ما يحدث في السوق المحلي والعالمي. كيف نكسب ئتوالت

الطالب المهارات المطلوبة، وما هو موجود في سوق العمل الآن من في نوعية المهارات والكفاءات التي يملكها الطالب 

بحث يتمكن الطالب فالتحدي هنا يكمن في كيفية دمج البرامج الأكاديمية ومحتوى المساق الأكاديمي مع الشهادات المهنية، 

هنية، ومع بداية الفصل سيكون هناك شهادة مهنية واحدة م عند التخرج من اجتياز امتحان دولي حتى يحصل على شهادة

على الأقل لكل برنامج. أما التحدي الآخر وهو الشهادات المهنية الصغيرة حيث يتخصص الطالب في مجال محدد ويكمن 

والتعليم  توذهابهم إلى الأكاديميا ،تقليل من عزوف الطلبة عن الدراسة الجامعيةالوبالتالي  ،جذب الطلبةالتحدي في كيفية 

 المهني فقط.

 
ما ما الأولويات الأكثر إلحاحاً اليوم في جامعتك خاصة في الخطوات التي تطرقت لها الجامعة في-

  بعد؟الدراسة عن  يخص

لينا في التعليم، وما أثرته ع ،الأولويات أن نتعلم الدروس من جائحة كورونا

التقييم، والتحدي للطالب. كل هذا من أجل تطوير برامجنا للمستقبل والمحاضرات، 

جديد ليكون لنا جاهزية للمزج أو الدمج في العملية  لأي تحد   %100لتكون جاهزة 

التعليمية بين التعليم الوجاهي والتعليم عن ب عد، هذه الجائحة ولدت التعليم الرقمي 

وسياسات  تمن تغيير كبير في النظام والبنية التعليمية والاستراتيجيا وهذا لابد له

  التعليم واعتمادات وزارة التربية والتعليم.

 

 الفعاليات والأنشطة الطلابية بالجامعة

  ماذا عن التحسين للحياة الطلابية خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية؟

لقد أنشأنا دائرة اسمها دائرة شؤون الطلبة والخدمات الطلابية المشتركة، ووضعنا فيها أولويات أهمها كيف تنشئ بيئة طلابية 

 نشطة بفعاليات وأندية طلابية مختلفة، واستغلال مواهب الطلبة بإعطائهم الفرص وبالتالي استثمار كل طاقات الطالب.

حالياً أو مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق  ما الخطط التي تم وضعها لزيادة عدد التخصصات في الجامعة-

 ببرامج الدراسات العليا؟

وسنقوم بفتح تخصصات أكاديمية جديدة نوعية وتختلف عن التقليد، كبرامج  ،موجود زيادة عدد الطلبة في الجامعة هو تحد  

منح الطلبة فرصة سن هنفسوفي الوقت  ،التطبيقات الذكية وبرامج الطاقة المتجددة. كل هذه البرامج مطلوبة في سوق العمل

 ما. وهي الدراسات العليا، هذه البرامج تحتاج لاعتماد وخطوات كثيرة جدا  وهي مكلفة نوعا   ،ما بعد البكالوريوسلالتعليم 

 

 

مواكبة برامج الجامعة  ،،

الأكاديمية لسوق العمل 

 ،،العالمي 

 ،،جائحة كورنا والدراسة عن بعد  ،،
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الخطوات التي وضعتها الجامعة مستقبلاً لمواجهة هذه الجائحة ما  -دكتور سامح  –في نهاية حورانا  -

 إذا استمرت لفترة طويلة؟ 

خطط عمل تواجه الوضع الطبيعي  حيث هناك دائما   ،كما ذكرت سابقا ، لكن سؤالك وارد ،د اعتمدنا خطة عمل قبل بدء الجائحةلق

والغير طبيعي، هذه الخطة لابد لها من إعادة النظر حيث نستطيع عمل توافقية بين الحضور في الجامعة وعدد المحاضرات 

والبقاء على نوعية المحاضرة وضمان جودة  ،مع المحافظة على الصحة والسلامة التي يتلقاها الطالب خارج الحرم الجامعي

  التقييم للطالب خلال الامتحانات.
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 بحث التعاون بين جامعة الفجيرة والتعليم الماليزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م محمد حسريل في القنصلية العامة الماليزية في دبي ستقبل الأستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة القنصل العاا

لبحث فرص التعاون المشتركة بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية  ،حضور عمداء كليات جامعة الفجيرةو ،لهوالوفد المرافق 

 .والجامعات الماليزية

جال م، مشيدا  بما تحقق من تطورات إيجابية في وأشار القنصل العام بأهمية دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم

 .19-على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد ،التعليم

الدائم لاستقبال طلبة مبتعثين من مختلف الدول وتوفير  وترحيبهاأكد الأستاذ الدكتور سامح غوانمه على حرص جامعة الفجيرة 

 .م في تحقيق النجاح والتميز في دراستهمكافة الخدمات والتسهيلات المطلوبة لمساعدته

حيث جرى بحث سبل التعاون المشتركة بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية والجامعات الماليزية، وفي مقدمتها استقطاب 

الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعة الفجيرة، وتعمل القنصلية في دبي على توجيههم وإرشادهم حول الجامعات المعتمدة 

للوصول إلى  المهمةيهم في الإمارات، إضافة إلى برامج تبادل الطلبة بين الطرفين، كما شمل اللقاء مناقشة عدد من النقاط لد

 .صيغة مشتركة لمذكرة التفاهم والاتفاقيات المستقبلية بهذا الشأن
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فجيرة" استعداداً مع "جامعة ال التعاون الأكاديميبن محمد الذكية" تبحث آفاق جامعة حمدان "

 للخمسين عاماً المقبلة
 

سعادة الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن  حثب

محمد الذكية"، مؤخرا  سبل توطيد أطر التعاون الأكاديمي مع 

"جامعة الفجيرة"، وذلك خلال استقباله وفٍد رفيع المستوى 

جنة سعادة الدكتور خالد الحمادي، نائب رئيس الل كلا  منضّم 

التنفيذية؛ والأستاذ الدكتور سامح غوانمة مدير الجامعة. 

وتخّلل اللقاء تسليط الضوء على البرامج الأكاديمية وسياسة 

القبول وآليات التدريس والتقييم المّتبعة لدى "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، وسط إشادة واسعة بدورها المحوري كأول 

الدافعة وراء تمكين الجامعات العربية من تسخير  وكونها القوة،  على المستوى الإقليميلذكي جامعة معتمدة ترفع لواء التعليم ا

 نحو نموذج التعليم الذكي والتعلم عن ب عد.في تحقيق الكفاءة والسرعة في التحول الابتكار التكنولوجي 

 

اكات استراتيجية وعلاقات متينة مع المجتمع ورّحب سعادة الدكتور منصور العور بالوفد الزائر، مشّددا  على أهمية تأسيس شر 

ـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، والمتمثل في "التشارك في النمو". وأضاف  الأكاديمي المحلي والدولي عملا  بالمبدأ الجوهري ل

المنظومة التعليمية وفق سعادته: "نجّدد التزامنا المطلق بنقل وتعميم تجربتنا السبّاقة في إرساء دعائم التعليم الذكي للنهوض ب

متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات، انسجاما  مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في توفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل من الشباب الذين 

 ة الحقيقية."يمثلون الثرو

 

واختتم العور: "نتطّلع إلى التنسيق عن كثب مع "جامعة الفجيرة" لوضع إطار متكامل للتعاون الثنائي البّناء، والذي يصب في 

للخمسين عاما  المقبلة، بما  خدمة التوّجه الوطني نحو تصميم مستقبل التعليم والاستثمار في رأس المال البشري استعدادا  

يتماشى مع الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

م وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، فضلا  عن تشجيع التعلي ،دبي "رعاه هللا"، في إيجاد منظومة رائدة للبحث والتطوير والابتكار

وتحسين جودة الحياة ضمن بيئات التعّلم لبناء طاقات بشرية مؤّهلة لصناعة الغد. وسنمضي قدما  في وضع إمكاناتنا  المدمج

التكنولوجية ومعارفنا التعليمية وخبراتنا التراكمية في خدمة الجهود الرامية إلى إحداث تغيير جذري في التعليم، كونه الدعامة 

 تطورها."الأساسية لنهضة الشعوب و

 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن : "تشّرفنا بزيارة الجامعة العريقة التي تحمل اسم الأستاذ الدكتور سامح غوانمةمن جانبه، قال 

، والتي ترفع أيضا  لواء الريادة في التعليم الذكي والتعلم عن ب عد والذي أثبت بأّنه الضمانة الأولى راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي

-لا سيّما خلال وما بعد "كوفيد ،وتطوير المخرجات الدراسية، بما يتواءم والمتغيرات المتسارعة ،العملية التعليميةرية لاستمرا

أولوية رئيسية بالنسبة لنا، لما تتمتع به من بنية تحتية  "جامعة حمدان بن محمد الذكية"". ويمثل توطيد جسور التواصل مع 19

ة المستوى وخبرات استثنائية في إعادة هيكلة منظومة التعليم لتكون قادرة على مواجهة وتكنولوجية متطورة وإمكانات عالي

الأزمات الطارئة، مع ضمان تخريج عقول مبدعة في مختلف المجالات الحيوية. وتمثل زيارتنا فرصة مثالية للتعرف عن كثب على 

حدث تغييرا جذريا  التقدم التكنولوجي والبيداغوجي لدى الجامعة، وبالأخص فيما يتعلق ب  وإيجابيا   آليات التعليم المتطورة التي ت 

في منهجيات إلقاء المحاضرات ووسائط التدريس، فضلا  عن إعادة رسم دور الهيئة التدريسية والدارسين في العملية التعليمية. 

"جامعة حمدان دة من التجربة الرائدة لـ فيما بيننا، وفتح آفاق جديدة للاستفاالتعاون الأكاديمي ونتطلع قدما  إلى استكشاف آفاق 

بدعين ورّواد الأعمال والعقول القيادية المؤهلة لصنع المستقبل." بن محمد الذكية"  في تخريج أجيال جديدة من المفكّرين والم 

فق مسرعات تطويرها و التي تواصل "جامعة حمدان بن محمد الذكية" مج الأكاديميةاوالبر  الكلياتوتضمنت الزيارة التعريف ب

النوعية المبادرات الرائدة من ة الجامعة محفظ علىاطلع الوفد كما . محددة ترتكز إلى الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

هامة لتعزيز التواصل والتعاون والتفاعل ومتطورة كونه منصة أهمية عالية  يكتسبالذكي"، الذي  ، مثل "الحرم الجامعيالذكية

اختتمت الزيارة بنقاش عام حول كيفية تعزيز العلاقات و .في الجامعةوالدارسين كافة أعضاء المجتمع الأكاديمي  الاجتماعي بين

 الثنائية التي تصب في خدمة التطلعات المشتركة بين الجانبين.
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 اتفاقية تعاون بين جامعة الفجيرة وشركة )هواوي(
 

تحت رعاية وبحضور معالي سعيد بن 

لرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة محمد ا

الفجيرة، وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع 

بهدف تطوير التقنيات  (هواوي)شركة 

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتدريب 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عليها. ووقع 

الاتفاقية عن الجامعة الأستاذ الدكتور 

سامح غوانمه مدير الجامعة والأستاذ 

، (هواوي)نائب رئيس شركة  (يسبيس ل)

عميد كلية تكنولوجيا المعلومات  حضورو

ممثلين من و ملحم الدوريالأستاذ الدكتور 

 .الطرفين

بل التعاون بين  وتهدف الاتفاقية إلى دعم س 

الطرفين على مستوى تكنولوجيا المعلومات حيث 

عم الجامعة للاستفادة من أحدث الأجهزة والتقنيات تتولى هواوي من خلال خبرتها كمزود عالمي في مجال التكنولوجيا بد

والتكنولوجيا المصنعة من هواوي. وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أحدث معارف تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة 

ركة هواوي، إلى إتاحة الفرصة لنقل المعارف التكنولوجية للطلبة عبر برامج تدريبية متخصصة وإعطاء شهادات معتمدة من ش

وأشاد رئيس مجلس الأمناء بمجهودات .التعاون في تنظيم مؤتمرات وفعاليات مشتركة ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلوماتو

الجامعة لدعم وتطوير برامجها وجودة خريجيها، مؤكدا على أهمية الاتفاقية في تأهيل طلبة الجامعة ورفع مستواهم لمواكبة 

رقمي، وتوفير فرصة التعرف والعمل على الأجهزة المتطورة لإعداد خريجين مؤهلين للانخراط في آخر مستجدات العصر ال

 .سوق العمل فور تخرجهم

عبر مدير الجامعة عن أهمية الاتفاقية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى تكنولوجيا المعلومات بين الطرفين، بما 

رص لتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وفقا للاحتياجات المستقبلية داخل الدولة يعزز من تطوير برامج الجامعة وتوفير ف

مع التطورات  دولة الإمارات بما يتماشىوذكر سبيس لي أن هواوي تعمل دائما  على تطوير القطاع التكنولوجي في .وخارجها

الشركة لتعزيز المواهب المحلية من خلال نقل  التكنولوجية الحديثة، مؤكدا  أن الاتفاقية تشكل إحدى الخطوات التي تتخذها

 .المعرفة لطلبة الجامعة لتحفيزهم على الإبداع والابتكار بالاستفادة من مستجدات صناعة تقنية المعلومات

ومن جهته، قال الأستاذ الدكتور ملحم الدوري عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع شركة هواوي يؤكد حرص 

على تسخير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية الخاصة وتوفيرها للطلبة بما يعزز مهاراتهم، وإثراء سوق الجامعة 

 .نالخريجيالمحلي بخبرات مميزة من  العمل
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 المؤسساتمختلف دور العلاقات العاّمة في  حولمشاريع تخرج طلبة العلاقات العاّمة: آفاق جديدة 

 

كلية  تخرج طلبةبمشاريع  هتاذ الدكتور سامح غوانمشاد الأسأ

إلى أهمية الاتصال في جامعة الفجيرة للعام الجاري، وأشار د. غوانمة 

هتمام وتشكل قاعدة اجديرة بالوالتي وصفها بال ،مشاريع الطلبة

الشركات والمؤسسات  عليها مشجعا   ءالتطوير، والبنابحثية يمكن 

  تطرقت إلى مجالاتها الاستفادة منها. التي تناولتها تلك المشاريع أو

طلبة قسم العلاقات ، أن عميد كلية الاتصالأكد الدكتور عبده داوود 

مشاريع ناقشوا جامعة الفجيرة كانوا قد  كلية الاتصالالعاّمة في 

تصال اوسائل ال طرحها علىتخرجهم لهذا الفصل والتي ركزت في 

 قات العامة وزيادةالعلا للجمهور، ودورالمستخدمة في الوصول 

 المختلفة.فعاليتها في المؤسسات 

 

منها على سبيل  مواضيعمشاريع طلبة العلاقات العاّمة تناولت 

المثال لا الحصر: دور العلاقات العامة بمصلحة الجمارك في الحد من 

ودور العلاقات العامة في تشجيع السياحة في حتا،  ،تهريب المخدرات

ول تحدث ألامن ناحية الفكرة والتطبيق ريدين ومشروعين يعتبران ف

عن تأسيس شركة علاقات عامة تقدم خدماتها للجمهور والمشروع 

الثاني حول تأسيس شركة علاقات عامة خدماتها فقط محصورة في 

 الترويج السياحي. 

توعوية قصيرة  فلامأخرى قدم الطلبة من خلالها ثلاثة المشاريع الا

صحاب الهمم والضغوط التي أقضية  نا طارق حولأتناول الأول فيلم 

على قلوبنا جميعا ودور  الأهل في خدمة هذه الفئة العزيزة يمر بها

تقديم جل خدمتهم وأليل كل الصعوبات من متناهي في تذاللالدولة ا

المشروع الثاني تناول عرض فيلم قصير  .الدعم المادي والمعنوي لهم

فيلم قصير عن مسجد لحصن خور كلباء فيما تناول المشروع الأخير 

 البدية. 

وبمشاركة عميد الكلية الدكتور عبدو داود والدكتورة مها عبد  ،تم تنظيم المناقشات للمشاريع تحت إشراف الدكتور روبن كبها

 العزيز.
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 مليون درهم دعماً من صندوق جامعة الفجيرة للطلبة

عن أن الجامعة « البيان»الفجيرة لـ مدير جامعةه كشف الأستاذ الدكتور سامح غوانم

تقدم سنويا  منحا  ومساعدات مالية من خلال صندوق دعم الطالب للطلبة 

سعيد بن محمد الرقباني  2017الدارسين بالجامعة، الذي أسسه وأنشأه في عام 

وذلك انطلاقا  من حرصه على تمكين الطلبة غير  ،رئيس مجلس أمناء الجامعة

دراستهم الجامعية ومساعدتهم على تحسين تحصيلهم القادرين لاستكمال 

وأشار إلى أن صندوق دعم الطالب بالجامعة يهدف إلى تقديم الدعم  ،الدراسي

للطلبة المتعثرين من مختلف فئات المجتمع انطلاقا  من دور الجامعة المجتمعي 

 كمؤسسة تعليمية غير ربحية تحرص دوما  على دعم قطاع التعليم ولا تألو جهدا  

في تقديم كافة التسهيلات للطلاب المتفوقين والمتعثرين ودعمهم بطرق 

متعددة، منوها  أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في مساعدة العديد من طلبة 

تحصيلهم العلمي والأكاديمي، بتسديد رسوم تصل إلى قرابة  الجامعة لاستكمال

 .مليون درهم غير مستردة

ن مبادرة الجامعة بإطلاق الصندوق تأتي بالتوافق مع رؤيتها أ في جامعة الفجيرة، يلالمامدير ال –وأشار الأستاذ محمد حسن 

الرامية والطموحة بتقدم الأفضل لطلابها في مسيرة التعليم، وإعطائهم الفرصة لمواصلة تعليمهم بمنحهم القدرة على مواجهة 

ولفت إلى أن الصندوق تديره لجنة مكونة من .تقدم والتطورالتحديات المستقبلية والإسهام في دعم المجتمع ودفعه نحو ال

ومساعدة الطلبة المتعثرين  ،المجتمع المحلي بالإمارة وإدارة الجامعة وتعتبر لجنة تطوعية تعمل من أجل خدمة القطاع التعليمي

ي تقدم تسهيلات للطلبة غير لكي يستطيعوا تكملة تحصيلهم الجامعي بيسر وراحة، موضحا  أن الجامعة تفخر بهذه المبادرة الت

 .القادرين بدعمهم ماديا  من خلال الصندوق، الأمر الذي يساهم في تحقيق طموحهم بالحصول على التعليم الجامعي

 

وتقدم الجامعة دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات الراغبة بالمساهمة في تقديم الدعم للصندوق لكي يستطيع مواصل تقديم 

ستقبل متميز لهم ومنحهم الفرصة من الطلبة المستفيدين من الصندوق ومساعدتهم على بناء م كبيرةخدماته واستقبال أعداد 

  .ستكمال تحصيلهم العلمي والأكاديميلا

 

 

 

 

 

 

 

الجامعة تقدم سنوياً منحاً ومساعدات مالية 

 من خلال صندوق دعم الطالب
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 إضافة مصادر رقمية جديدة لمكتبة الجامعة

 
مي بمكتبة جامعة تبني فكرة التحول الرقكأحد أهم الدعائم ل مدير مكتبة جامعة الفجيرة، أن –أوضـح الأسـتاذ علي عباس 

نجليزية وتناسب إالمصادر باللغتين العربية وال هذه .للطلبة متاحهمصادر جديدة مفتوحة 10رب ادخال ما يقإتم  الفجيرة

ضــافات الجديدة لزيادة التنوع بالمصــادر العلمية والبحثية مما إوتهدف هذه ال ،ةجميع التخصــصــات الموجودة بالجامع

لى جنب مع تلك المصــادر التي تشــترك بها إ ص البحث للطلاب ويثري الحياة البحثية والعلمية لديهم، لتقف جنبا  يزيد فر 

 .البحثي لطلبة جامعة الفجيرة ىثراء للمحتوإالبيانات العالمية  الجامعة بقواعد

 

 امج الأكاديميةمحاور التطوير في البر المساقات العملية والتدريب الميداني والشهادات المهنية أبرز 

مع  وذلك تناغما  أجرت كليات جامعة الفجيرة تحسينات وتطويرات جوهرية في البرامج الأكاديمية التي تطرحها كل كلية؛ 

تطورا   لكوي عد ذالأكاديمي الّدولي،  لبات الاعتمادومتط، والّدوليوالإقليمي حاجات سوق العمل على المستوى المحلي 

أبرز الكليات التي أجرت تحسينات جوهرية  ولعّل منسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، نوعيا  نادرا  في مؤ

 على برامجها الأكاديمية الكليات الآتية:

 كلية الاتصال

دا  ، وتطرح الكلية حاليا  على مستوى البكالوريوس برنامجا  أكاديميا  واح2013/2014تأسست كلية الاتصال في العام الدراسي 

بكالوريوس الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة"، إذ يجب على الطالب قائما  على نظام الساعات المعتمدة وهو "

فضلا  ( مساقا  دراسيا  بنجاح من أجل الحصول على درجة البكالوريوس، 42ساعة معتمدة، بما يعادل ) 126الانتهاء من دراسة 

( ساعة معتمدة، بما يعادل الانتهاء من 66ي العلاقات العامة والذي يتطلب الانتهاء من )أّن الكلية تمنح درجة الدبلوم ف عن

 ( مساقا  دراسيا .22)

في إطار سعي جامعة الفجيرة لتطوير مناهج كلياتها المختلفة وأدائها أن  ،عميد كلية الاتصال – عبده داوودأشار الدكتور 

الاتصال على تطوير محتوى برامجها الأكاديمية، وفق مستجدات تلامس روح بشكل شامل وفق رؤيتها الجديدة، عملت كلية 

العصر في مجال المعرفة والإعلام والمهارات التكنولوجية المتقدمة؛ وذلك بهدف تعزيز وتزويد الطالب بالمهارات والخبرات 

 من ذلك في المقام الأول إيجاد  وخاصة مهارات التعلم والابتكار، وقد كان الغرض التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل
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وانطلاقا  من هذا التوجه تم استحداث مناهج ومساقات دراسية حديثة  ،مجتمع معرفي ينهل من برامج أكاديمية نوعية

 ومتطورة تتماشى مع رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية. 

متكامل لاحتياجات العملية التعليمية بداية بالمناهج الأكاديمية من  ولعّل من أهم أهداف التحسين والتطوير هو بناء إطار

أجل الاستجابة لمتطلبات جهات مهمة وهي الاعتماد الدولي للبرنامج ومتطلبات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

ولة ومتغيرة باستمرار بسبب متطلبات سوق العمل في مجال الإعلام متح إنإذ  ،ت سوق العمل في مجال الإعلامومتطلبا

 ارتباطها بتكنولوجيا الاتصال.

 

ولهذه الأسباب والمسوغات مجتمعة عملت كلية الاتصال على تحسين و تطوير مناهجها الدراسية بغرض مواكبة كل ما 

إجراؤها على كثير التغييرات الجوهرية التي تم  عن فضلا  هو مستجد في مجال العلوم والمعارف العصرية المتحولة دوما ، 

من المساقات و خاصة من حيث مسمياتها و رموزها و أرقامها لتواكب النظم الأكاديمية الّدولية، و سوق العمل المحلي و 

الإقليمي و الّدولي، فقد تم أيضا  تعزيز البرنامج؛ و ذلك بإدخال مساقات جديدة فيه و هي: الاتصالات التسويقية المتكاملة، 

إنتاج المواد السمعبصرية والتصميم الجرافيكي المتقدم، وفي دولة الإمارات، التسويق الاجتماعي الرقمي،  وسائل الإعلامو

 تكنولوجيا الاتصال، وموضوعات متخصصة في العلاقات العامة.وللعلاقات العامة، 

 

 في الجماهيري الاتصال يوسبكالور  برنامج و فيما يتعلق بالجوانب العملية و التطبيقية في مساقات البرنامج فيتضح أنّ 

و إّن تماثل في بعٍض من جوانبه مع برامج أكاديمية تطرحها جامعات أ خرى في الدولة أو في إمارة  الجديد العامة العلاقات

من  %(51) العملية التي تصل نسبتها إلى المساقات ذات الطبيعة من إلا أّن البرنامج يتميّز بأّنه ي تيح مجموعة ،الفجيرة

%(، و لا شك أّن هذا الكم من 4بعد أن كانت المساقات العملية في السابق  لا تتجاور ) ( مساقا  خاصة بالبرنامج،37) مجموع

يطرح  كما والتطبيقي، النظري بالجانب مسلح وهو ،العمل سوق للدخول في التخرج بعد الطالب المساقات العملية ي ؤهل

 من مجموعة بوجود البرنامج أيضا   يتميز كما  ،ة ترتبط بالتصميم والإنتاجإبداعي ابتكارية أبعاد ذات مساقات البرنامج

ؤهل التي المساقات  مجال غير مجالات في الم عمقة بالمعارف وتزوده العامة الثقافة مستوى على جيد بشكل الطالب ت 

اقات التعليم العام متطلبات إجبارية في مسبوصفها التي يدرسها الطالب  الاجتماعية العلوم مجالات وتغطي التخصص،

 . عمالأوريادة المثل مساق الابتكار 

 

ويتوافق يتواكب  وذلك بماتم استحداث طريقة لتدريس بعض مساقات البرنامج باللغة الإنجليزية،  ;وفي إطار التطوير أيضا  

     المساقات: ومن هذهمتطلبات الاعتماد الأكاديمي الّدولي  مع

Web and Multimedia, Media Writing in English, Regional and International Organizations, Online Public 

Relations, International Public Relations, Media Translation. 

 

 16كما شمل التحسين والتطوير في البرنامج أيضا  التدريب العملي للطلبة فقد تم تطوير برنامج التدريب العملي ليصبح 

 16ساعة تدريبية في  480ساعة في الأسبوع وبإجمالي  30 عن أربعة أسابيع كما كان في السابق وبواقع أسبوعا  بدلا  

 أسبوعا ، وهذا تطور غير مسبوق على مستوى الجامعات في دولة الإمارات وخاصة في الكليات التي تدرس العلوم الإنسانية.

 

صال الجماهيري في العلاقات العامة أّن البرنامج الجديد قد وّفر ومن دلالات التحسين و التطوير الواضحة في برنامج الات

PC).بعض المساقات التي تؤهل الدراسين إلى الحصول على شهادة المؤهل المهني )
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 كلية تكنولوجيا المعلومات

 

على وافقت ( CAA (لاعتماد الأكاديميلجنة اأن  ،عميد كلية تكنولوجيا المعلومات –أوضح الأستاذ الدكتور ملحم الدوري 

حديثة لتكنولوجيا مساقات أساسية إضافة بإصلاحات البرامج الأكاديمية الشاملة لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الفجيرة 

 ا  إضافي ا  تعيين ا  لية. تضمنت إصلاحات البرنامج أيضمعملية عم عاتسا مساقاتالمعلومات إلى البرنامج. ستشمل هذه ال

بما يتوافق مع برنامج  مساق،وإدخال مؤهلات الشهادات المهنية في كل  ،ا  أسبوع 16للعمل والخبرة الصناعية بلغ مجموعها 

 متطلبات الاعتماد الدولي.و تكنولوجيا المعلومات

 ( المساقات الآتية:(BIT بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات برنامج التي أ ضيفت إلىجديدة ال ومن المساقات

 شكلاتخوارزمية وحل الم.    

 صالات الآمنةالتشفير والات. 

  2هندسة وآلية الأمن. 

  وأمنهاإنترنت الأشياء. 

 2ء الاصطناعي الذكا. 

  2منهجية البحث. 

 موضوعات خاصة في الشبكات والأمن. 

  التدريب الميداني.

 المؤسسات والمعاهد المتخصصة منها:  من مع عدد (MOUs)ما وقعت الكلية مذكرات تفاهم ك

 .هواوي شركة. 1

               .ألمانيا ،. معهد كارلسروه للتكنولوجيا2

 .الولايات المتحدة الأمريكية ،. جامعة لويزفيل3

 .أسبانيا قرطبة،. جامعة 4

 

 التدريب الميداني

 . تقنيات شركة هواوي1

 . بنك الفجيرة الوطني2

 . ريجال للخدمات الأمنية3

 . جامعة لويزفيل4

 

PCQs ورش التدريب المتخصصة 

 .ورشة هواوي للتعلم الآلي• 

 .زمالة سسكو للشبكات •

 .Cisco (CCT)فني معتمد من • 

 .شهادة المبرمج من جافا• 

 .أمن الحاسوب• 

 .1Z0-809 / 1Z0-809جافا • 

 .(CFCE) م متحن الكمبيوتر الشرعي المعتم •

 .اللاسلكية للمؤسسات Ciscoتصميم شبكات • 

 .تنفيذ شبكات المنفصلة• 

 .مايكروسوفت شهادة تقنيات •

 .(CIoTSP)ممارس أمن إنترنت الأشياء المعتمد • 

.مساعد مؤسس معتمد أوراكل• 
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 كلية إدارة الأعمال

 

للعب دور مهم في إدارة بإعداد الطلبة  تقوم كليةال عميد كلية إدارة الأعمال، أن –أشار الأستاذ الدكتور نادر علي 

الإشارة بشكل خاص إلى الموارد البشرية والمصارف والعديد من التدرجات الهرمية للإدارة المؤسسات الحديثة مع 

في تطوير استراتيجيات نجاح الشركات الإماراتية في كل من القطاعين  أساسيا   ا  خريجو هذه الكلية دور  وقد لعبالعامة. 

لبناء المهنيين الإماراتيين وتطوير رأس  ،بشكل صحيح جمع البرنام ، وتتماشى هذه الاستراتيجياتالحكومي والخاص

 المال الفكري المطلوب في مؤسسات اليوم.

الإمارات العربية  دولة للغاية في مؤسسات مختلفة في مهمة في مناصب رئيسية بعض خريجي هذه الكليةتم تعيين  

والأنشطة التفاعلية  أكاديميةبرامج التجهيز كلية إدارة الأعمال بأنظمة عالية التقنية لتقديم ال وقد تم ،المتحدة

أعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى مؤهلين  وتضم الكلية ،الإمارات العربية المتحدةدولة والخدمات المجتمعية في 

 والتعليم،معترف بها بالكامل من قبل وزارة التربية  الأكاديمية للكلية برامجالكما أن  من جامعات مرموقة حول العالم.

عد  كلية إدارة الأعمال، فالاعتماد الدولية وبعض هيئاتات العربية المتحدة الإمار في دولة  في مجلس اعتماد  ا  عضوت 

، (SHRMمرتبطة مع جمعية إدارة الموارد البشرية ) كما أّن الكلية أكاديميا   ،”ACBSP"كليات وبرامج إدارة الأعمال 

لبي احتياجات رجال الأعمال والمهنيين في دولة  تركيزات برامج الكلية مع احتياجات سوق العمل وتتوافق جميع وت 

 الإمارات العربية المتحدة. 

المطروحة  وتؤهل المساقات الجديدة ،مساقات جديدة تم طرحها في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال وهنالك خمسة

 ." PCQ" الطلبة للحصول على شهاد المؤهل المهني

 

 
Nursing Simulation Center 

 
 

Dr. Corrien Van Belkum – Dean, College of Health Sciences, emphasized that the newly established College 

of Health Sciences started with the Department of Nursing to offer its first program, namely Bachelor of 

Science in Nursing (BSN) Program in the Fall Semester, August 2021. This program is a 4-year program that 

is accredited by the national accreditation body, the Commission of Academic Accreditation (CAA). The BSN 

program is devoted to improving the society's health and well-being by preparing professional nurses that 

provide high-quality person-centered care to individuals, families, and communities in the UAE.  

Nationally and internationally, there is a dire shortage of Registered Nurses and the global shortage of 

frontline workers increased tremendously during the devastating COVID-19 pandemic. The University of 

Fujairah (UOF) had a vision to establish an innovative state-of-the-art high fidelity Simulation Centre for the 

BSN Program that supports the teaching-learning process to develop highly clinically-skilled nursing 

graduates who practice safe and efficient nursing, and are practice-ready. The ultimate goal is to establish 

a Simulation Center that will achieve international accreditation for demonstrating excellence in simulation-

based healthcare education.  
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A 1,090 sqm2 Simulation Centre was designed and 

build in collaboration with Leader Healthcare 

Group. The significance of the High Fidelity 

Simulation Centre at the UOF is based on the 

following unique innovative strategies:  

 

1. Optimal space utilization: The floor plan is 

custom designed by the UOF with no large 

“dead spaces” to ensure that all spaces are 

optimally utilized.  

 

2. Glass enclosed private bed spaces: The 

Simulation Centre consist of 27 bed spaces 

with fully functioned simulated oxygen and 

pressures. All the bed spaces can be utilized 

simultaneously for the different courses.  
 

Figure: 3 D Model of the Simulation Center 

3. Water birth baths with Manual Birthing Manikins: Water births are becoming more favorable by 

pregnant women and some hospitals already offer this choice to pregnant woman. According to 

LeaderHealth Care the Simulation Centre at the UOF is the only center that offers this feature and thus 

an exceptional learning experience for their students.  

Due to the uniqueness of the design, LeaderHealth Care assigned the Intellectual Property over to UOF.  

 

The Simulation Centre provide ample learning resources to facilitate all aspects of healthcare training 

for nursing students. Teaching-learning strategies are student-centered that integrate problem-solving 

and critical thinking within an interactive environment. To facilitate these teaching-learning strategies, 

there are 17 high and mid fidelity patient simulators, thus patient simulators that simulate real-life 

patients namely, adult, pediatric, neonatal, and maternity (birthing and delivery) simulators. Thus, these 

patient simulators can breathe, talk, bleed, and babies can cry, to name a few significant features. 

Furthermore, there are numerous task trainers, web-based audiovisual (AV) Learning Management 

Tools, Virtual Reality (VR) Anatomy and Physiology to support student-centeredness. Within the 

simulation setting, a safe environment is provided for nursing students to practice and perfect their 

skills before going to clinical practice.   

 

Active recruitment of prospective students suitable for the BSN program resulted in the enrolling of 

excellent new nursing students. Many of these students reflected during their recruitment interviews 

that nurses at the frontlines during the COVID 19 pandemic, inspired them to become a nurse. 

Furthermore, many of the prospective students stated that pandemic inspired them to serve the country 

(UAE).  
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 حرم جامعة الفجيرة جديدة لتوسعة 

 

عن توسعة  ،ة الفجيرة الخيرية وعضو اللجنة التنفيذية في جامعة الفجيرةسعادة الأستاذ يوسف المرشودي مدير جمعيكشف 

بالقرب من منطقة  ،كم عن المبنى الرئيسي من الجامعة 4متر مربع يبعد  3500جديدة للحرم الجامعي تضم مبنى خاصا  بمساحة 

 .ملايين درهم 7ميناء الفجيرة وبكلفة قدرت بـ

 

 4غوانمة لـ"الرؤية" أن المبنى الذي يفتتح مع بداية العام الدراسي الجديد يضم  ر سامحالأستاذ الدكتومدير الجامعة وأوضح 

به مركز محاكاة مبتكر على طراز حديث  ئنشأ  لطلبة التمريض وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى طابق  3طوابق خصصت منها 

إلى أنه سيكون نواة للطلاب لتدريبهم والتعرف على منوها   ،يضاهي المراكز على مستوى المنطقة، به مختبرات وأجهزة متطورة

 .المرضى وكيفية التعامل معهم، ومركز أبحاث للطلاب وهيئة التدريس والقطاع الصحي بشكل عام

 

غوانمة إن مشروع توسعة الحرم الجامعي جاء تزامنا  مع استقبال أول دفعة بكلية العلوم الصحية )تخصص الدكتور وقال 

في سد الفجوة بأعداد  همكي يس ،ح ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية لحاجة سوق العمل لتخصص التمريضالتمريض( الذي طر 

طالبا  في تخصص التمريض  60الممرضين والممرضات الموجودين بالقطاع الصحي من المواطنين، لافتا  إلى أنه تم تسجيل 

 طالب فقط في العام الأول. 100وسيتم استيعاب 

 

بعد  ;جامعة تشهد في العام الدراسي الجديد تغييرا  جوهريا  بعدد ساعات العمل التي يتلقاها الطالب في الدراسةوأشار إلى أن ال

% عملي وتطبيقي لأي برنامج بكليات الجامعة الخمس، ويتطلب ذلك دعم الكليات بأساتذة 40موافقة وزارة التعليم العالي وهي 

يبدأ  ،لكلية العلوم الصحية 4منهم  ،أساتذة من حملة الدكتوراه 10 إلى أنهم عيّنوا لافتا   ،أصحاب خبرة تواكب المناهج الجديدة

 .أغسطس 22عملهم يوم 

 

سيكون "عن بعد" فيما يجلس الطلاب لامتحانات الفصل الأول من داخل الحالي وأبان غوانمة أن الفصل الأول من العام الدراسي 

 .قابل للتغيير حسب تطورات الوضع الوبائي بالدولة وتوجيهات الوزارةالحرم الجامعي، موضحا  أن هذا القرار 

 

% إذا كانت 100وتصل إلى  ،تعتمد على معدل الثانوية العامة ومعدل الفصل الأول ،وأَضاف أن هناك خصومات لجميع الطلاب

تراكمي المعدل الحسب  ،درجات الطالب ضمن المعدل المطلوب، وبجانب هذه الخصومات منحنا طلاب التمريض راتبا  شهريا  

درهم شهريا  كدعم للطلاب لتشجيعهم على التخصص، فضلا  عن دعم الطلاب المواطنين من وزارة الصحة  1500ربما يصل إلى 

وإعفاء كامل للرسوم  ،بحيث يتقدمون للحصول على منحة دراسية ،وتوفير فرص من خلال هيئة الصحة بدبي ،ووقاية المجتمع

 .بعد التخرج مباشرةوراتب شهري وتوظيف 
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