
 

 
 

 

 

 

 

 

 الجديد الدراسي العام بقدوم األمناء مجلس رئيس تهنئة

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 أن أ

ي هذه المناسبة يرسئ 
ي وف 

رحب بالطلبة الجدد وأعرب عن سعادئ 

ة  عىل حرص الجامعة الدائ، بانضمامهم واختيارهم لجامعة الفجير
ً
م عىل مؤكدا

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

 الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية. 

 

تسىع الجامعة لتأمير  البيئة حيث لدى الجامعة،  المحور الرئيسي إن الطالب هو 

،  للتعلمالتعليمية المناسبة لجميع طالبها. وعليه ُجهزت الجامعة بمنصة  الذكي

اءات التحليل والتواصل والتفكير تالئم بيئة التعليم وتعزز مهار 
ّ
لدى الطلبة.  البن

حيث عملت الجامعة عىل تنفيذ خطة عمل شاملة لتعديل الخطط الدراسية 

ي نوعية 
ي ضوء التغير الديناميكي الحاصل ف 

ي تواؤم متطلبات سوق العمل ف 
الت 

 عالي الخطط ا إنالوظائف المطلوبة، حيث 
ً
 تطبيقيا

ً
لدراسية الحديثة توفر تعليما

 الجودة، وبناء المهارات الرقمية والكفايات المطلوبة لسوق العمل. 

 

ي تسخير إمكانياتها   و لن تأل
 ف 
ً
ة جهدا وتعزيز  ،لرعاية الطلبةكافة جامعة الفجير

واالرتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وتطوير مهارات  ،البحث العلمي 

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

ويصبحوا قادة  ،حت  يكونوا طالب علم مدى الحياة ،مهارات وقدرات يذو 

 . المستقبل
 

من هللا أن يكون التوفيق حليف الجميع لخدمة رسالتنا الجامعية ووطننا  أرجو 

 العزيز. 

ي 
 سعيد بن محمد الرقبائ 
 رئيس مجلس األمناء
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 الفجيرة بجامعة "الخمسين عام في اإلبداع رواد" دفعة تخريج يشهد الشرقي محمد

أ كد مسو الش يخ محمد بن محد الرشيق ويل عهد الفجرية دور العملية 

اذلي يقوم عىل بناء الإنسان ، و التعلميية يف هنضة ادلول وتقدهما

ىل توجهيات صاحب السمو  وتطوير العقل واستامثر قدراته، مشرياً اإ

الرشيق عضو اجمللس ال عىل حامك الفجرية بأ مهية  الش يخ محد بن محمد

دلورمه احملوري يف  ،دمع املؤسسات التعلميية ومحةل الشهادات العليا

جاء ذكل خالل تكرمي وقد  .حتقيق مسرية التمنية الشامةل لدلوةل

رجيي دفعة "رواد الإبداع يف عام امخلسني" يف جامعة الفجرية خلمسوه 

 111ابلفجرية، حيث كرم مسّوه الش باب عىل مرسح وزارة الثقافة و 

دارة ال عامل،   200وخرجياً وخرجية من محةل املاجس تري يف ختصص اإ

 .وخرجية من برانجمي الباكلوريوس وادلبلوم خرجي

 

 

مارة وحرصها عىل تبين أ فضل  وأ شار مسو ويل عهد الفجرية اإىل مساعي الإ

التعلمي العايل، وتسخري  النظم التعلميية والكوادر ال اكدميية يف تطوير قطاع

لرفع كفاءة املؤسسات التعلميية وتعزيز دورها يف اكفة واملوارد  الإماكنيات

توفري املعارف العلمية اليت تواكب التطورات العاملية وحتقق مؤرشات 

 .تنافس ية يف جمال التعلمي العايل

 

 لكمةس جملس أ مناء جامعة الفجرية وأ لقى معايل سعيد محمد الرقباين رئي

صاحب السمو الش يخ محد بن محمد الرشيق عضو اجمللس  هامتماشكر فهيا 

جرية حامك الفجرية ودمع مسو الش يخ محمد بن محد الرشيق ويل عهد الف

مارة، كام وّجه اخلرجيني برضورة متابعة التعمل لقطاع التعلمي العايل يف الإ 

املس تقبلية ع واستامثر الطاقات وبناء الطموحات حنو املزيد من املشاري

جنازات ادلوةل البنّاءة اليت تسهم  .الهنضويةوتواكب مسريهتا  يف دمع اإ
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هنأ  ال س تاذ ادلكتور سامح غوامنه، مدير جامعة الفجرية،  هبدور

دف هذه املناس بة املمزية اإىل الاحتفاء هت " وقال اخلرجيني،الطالب 

مل جيهتدوا يف دراس هتم وحسب، بنجاح وتفوق الطلبة اخلرجيني اذلين 

وعزمية عىل حتقيق طموحاهتم رمغ الظروف  أ ظهروا اإرصاراً بل 

الصعبة اليت منر هبا، فتغيري العامل وتطويره يبدأ  من ال فراد أ مثالمك، 

التعمل والإبداع هجًدا يف دمع  سرتاتيجيهتااوقد بذلت اجلامعة مضن 

 وصانعي ليكونوا قادة ،لإكساب الطلبة املهارات والكفاءات الرمقية

 

 

 

 

 

مس تقبل أ كرث اس تدامًة وازدهارًا، متاش يًا مع خطة ادلوةل التمنوية 

 الشامةل للخمسني عامًا القادمة.

حرض حفل التخرجي معايل محيد القطايم انئب رئيس جملس أ مناء 

مدير مكتب مسو ويل عهد  جامعة الفجرية وسعادة سامل الزمحي

الفجرية، وعدد من املديرين واملسؤولني يف الفجرية، وطامق الهيئة 

 ال اكدميية التدريس ية يف اجلامعة وأ ولياء أ مور الطلبة اخلرجيني.
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ادلوري، برئاسة معايل سعيد   جامعة الفجرية، اجامتعه  عقد جملس أ مناء

مدير و أ عضاء جملس ال مناء و    بن محمد الرقباين رئيس جملس ال مناء

  .قسم المتريضبىن املقر اجلديد مل وذكل يف  امعة،اجل

اجمللس قبل بدأ  الاجامتع جبوةل تعريفية للتعرف والاطالع حيث قام أ عضاء 

  عىل أ برز مس تجدات قسم المتريض وزايرة مركز احملأاكة.

توجه معايل سعيد بن محمد الرقباين جبزيل الشكر ويف مس هتل الاجامتع 

عىل دورمه يف التنفيذية وأ عضاء اللجنة والتقدير اإىل أ عضاء جملس ال مناء 

ىل أ عضاء تطوير اخلطط الاسرت  اتيجية واملشاريع اليت تطرهحا اجلامعة واإ

عىل ما يبذلونه من هجد يف تطوير العمل اكفة الإدارية و  الهيئة التدريس ية

عزز من مسرية اليت تبأ ن ذكل يأ يت ابلنتاجئ املمثرة  مؤكداً  ،الإداريو ال اكدميي 

التعلميية اليت توافق مع الس ياسات ت اجلامعة حنو توفري بيئة تعلميية مناس بة 

 تنهتجها مؤسسات التعلمي العايل يف دوةل الإمارات.

اذلي تضمن  اجلامعةمدير  سامح غوامنهادلكتور ال س تاذ واطلع اجمللس عىل تقرير 

اجلامعة واس تعرض مدير  .خالل العام املنرصممجموعة من الإجنازات اليت حققهتا اجلامعة 

يف اجلامعة، عالوة عىل مناقشة  اعامتدها دولياً  ي العمل عىلاجلار  الربامج ال اكدمييةأ برز 

 .ال اكدمييةاخلطط اليت وضعهتا اجلامعة يف اس تقطاب الطلبة لالنتساب اإىل ختصصاهتا 

مكتبة الفجرية احلايل واس تكامل مرشوع  توسعة احلرم اجلامعيواخلطوات املعمول هبا يف 

"دفعة رواد  خترج تنفيذها حلفلاملزمع اإضافة اإىل الاطالع عىل التحضريات  ،الرمقية

 . 2021ديسمرب  6بداع يف عام امخلسني" وذكل بتارخي الإ 

قرار عدداً وتناول اجامتع جملس ال مناء   من النقاط املدرجة جبدول ال عامل وأ برزها اإ

اإىل الطلبة املبنية عىل عودة  2021/2022للعام ال اكدميي  الربيع فصل طةخلاجمللس 

، حيث 2021/2022وازنة اجلامعة للعام ال اكدميي: ملد اجمللس اجلامعي، واعامتاحلرم 

، ومت اعامتد م العملية ال اكدميية املمتزيةوضعت املوازنة اجلديدة لتدمع خطط تطور وتقد  

اجلامعة  أ برمهتااليت التعاون  الس ياسات املس تحدثة يف اجلامعة والاطالع عىل اتفاقيات

 احمللية والعربية وادلولية. املؤسسات الرائدةمع خمتلف اجلامعات و 

 

 

 

 

رض الاجامتع عن طريق احلضور الواقعي واملريئ ابس تخدام التصال وح

محيد ومعايل ,عايل سعيد الرقباين رئيس جملس ال مناء، م :عد لك منعن ب  

أ اكدميي وسعادة ادلكتور سلامين اجلامس انئب رئيس جملس ال مناء،  القطايم

سعادة حسني مريزا الصايغ عضو جملس أ مناء هيئة أ ل مكتوم و ، وابحث

اخلريية، وسعادة ال س تاذ ادلكتور محمد أ محد عبد الرمحن مدير جامعة 

، الوصل، وسعادة ادلكتور خادل امحلادي املسجل العام للكيات التقنية العليا

وسعادة خليفة مطر عضو جملس رعاية التعلمي والشؤون ال اكدميية ابلفجرية، 

وسعادة عبد السالم اخلاليةل ال مني العام جمللس رعاية التعلمي والشؤون 

دارة رشكة  ال اكدميية ابلفجرية، وسعادة أ محد سعيد الرقباين رئيس جملس اإ

 .منه مدير اجلامعةالفجرية لصناعات البناء، وال س تاذ ادلكتور سامح غوا

 

 

 

  مناءاأل مجلس اجتماع يترأس الرقباني سعيد
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احتفلت جامعة الفجرية بيوم العمل، واذلي يأ يت ابلزتامن مع يوم تويل 

حفظه صاحب السمو الش يخ خليفة بن زايد أ ل هنيان رئيس ادلوةل، 

 .هللا، مقاليد احلمك يف الثالث من نومفرب

وقام معايل سعيد بن محمد الرقباين رئيس جملس أ مناء جامعة الفجرية برفع 

مارات عند مدخل اجلامعة عىل وقع عزف النش يد الوطين  عمل دوةل الإ

  .لدلوةل، حبضور الهيئة التدريس ية والطالب يف اجلامعة

ن  الرقباين:وقال  هو ترس يخ الثالث من نومفرب،  العمل يف مالاحتفال بيو اإ

مارات،  ل مسى معاين التالمح والتعاضد بني القيادة الرش يدة وشعب الإ

 مشاعر الوحدة الوطنية والفخر راخس ل عىلوجتس يد 

مارات احلبيبة،والاعزتاز برتاب    ويف هذه املناس بة الوطنية اليت  الإ

ننا جنددات الغالية، تربز من خاللها معاين الانامتء دلوةل الإمار  عزمنا  فاإ

عىل مواصةل مسرية العمل والعطاء وتوحيد الطاقات من أ جل رفعة 

  .الوطن وتقدمه ولتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بني ال مم

جامعة الفجرية والهيئة التدريس ية وطالب اجلامعة  مسابإ الرقباين وتقدم 

لرش يدة، مبناس بة الاحتفال بيوم العمل اذلي الهتاين للقيادة ا بأ مسى أ ايت

مارات  يكتسب رمزية خاصة، فهو يوم خفر واعزتاز وفرحة، ل بناء الإ

تعرب الاحتفالية عن مدى التالمح الوطين  أ رضها، كاموالقاطنني عىل 

اء.عىل مواصةل معلية التمنية والبنوالإخاء، والعزم 

العلم يوم احتفال  
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 األكاديمي: االعتماد مفوضية تدقيق لجنة زيارة

مفوضية الاعامتد ال اكدميي بزايرة جامعة الفجرية  تدقيق قامت جلنة

، وذكل وفقًا جلدول أ عامل 2021سبمترب  30حىت  27عن املّدة من 

يتضمن اجامتعات مع مدير اجلامعة والعمداء ورؤساء ال قسام 

ال اكدميية والإدارية، وعدد من الطلبة من خمتلف اللكيات. ومت 

ومستندات ختص اللكيات  الاطالع خالل مّدة الزايرة عىل ملفات

جراءاهتا والربامج ال اكدميية   يفوُأخرى تتعلق ابل مور الإدارية واإ

 .خمتلف ال قسام

 

 العربية اللغة في بكالوريوس برنامج اعتماد تجديد

 وآدابها:

اعامتد  تجديدل بزايرة اجلامعة  وفد من مفوضية الاعامتد ال اكدميي قام

 19برانَمج باكلوريوس يف اللغة العربية وأ داهبا، وذكل عن املّدة من 

متت الزايرة وفقا جلدول أ عامل يتضمن  .2021ديسمرب  22حىت 

اجامتع مع مدير اجلامعة ورئيس قسم اللغة العربية، ومت تزويد أ عضاء 

 رة.هيئة مفوضية الاعامتد ال اكدميي ابلواثئق املطلوبة خالل مّدة الزاي

عادة اعامتد الربانَمج وذكل  ويأ يت ذكل من منطلق حرص اجلامعة عىل اإ

الرتاث وال دب، ل هنا تعترب أ مهية كبرية يف الثقافة و  من العربية ملا للغة

 العربية. للحضارة اً أ ساس

 

 :جامعةال في المؤسسية الجاهزية

قامت جلنة من وزارة الرتبية والتعلمي بزايرة جامعة الفجرية وذكل عن املّدة 

، وذكل للتحقق من جاهزية اجلامعة، 2021أ كتوبر  28حىت  24من 

وأ طلعت اللجنة خالل الزايرة عىل الإجراءات والربوتوكولت املتبعة يف 

 فقاً جامعة الفجرية املعايري املطلوبة و  تطبقحيث  .19-اجلامعة بشأ ن كوفيد

متاش يًا مع مس تجدات اجلاحئة،  أ ثناء يف التعلميية املنشأ ت دلليل تشغيل

بيئة  مساعي اجلامعة ادلامئة لتحقيق أ جل اجلاحئة يف ادلوةل. وذكل من

 وحمفزة للتعلمي. تعلميية أ منة وحصية

 

 :جامعةال ترخيص تجديد

هيئة من قبل املؤسيس رتخيص ال جتديدقدمت اجلامعة بنجاح طلب 

، ومت ذكل بتقدمي الرد وال دةل املتعلقة بتجديد مفوضية الاعامتد ال اكدميي

ومن املقرر أ ن تمت زايرة من  .معمتدة الرتخيص املؤسيس وفقًا خلطة معل

 14من  وذكل ملدة أ ربع أ ايم خالل املّدة مفوضية الاعامتد ال اكدمييفريق 

ىل   .2022مارس  17اإ

 

 

 

 

األكاديمي االعتماد مفوضية وهيئة والتعليم التربية وزارة مستجدات  
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 طلبتها يلتقي جامعةال مدير

 استفساراتهم إلى ويستمع

 

ال س تاذ ادلكتور سامح مدير اجلامعة التقى 

، فرتايضاطلبة اجلامعة، عرب لقاء  مع غوامنه

التواصل املبارش بني اجلامعة هبدف ترس يخ 

ىلوالطلبة  اس تفسارات وأ راء  والاس امتع اإ

 .قيمي العملية التعلمييةلت ومقرتحات الطلبة 

 

وشارك يف اللقاء معداء اللكيات ورؤساء  

دارية  ال قسام ال اكدميية ومديرين ال قسام الإ

طالب وطالبة من  جلامعة، وحضور مائيتاب

 خمتلف اللكيات.

 

اللقاء ابلرتحيب ابلطلبة ومتىن هلم دوام التوفيق مدير اجلامعة اس هتل 

معايل سعيد بن محمد الرقباين رئيس جملس  حتيات والنجاح، انقالً 

اجلامعة  ونيول نواذلي ،واللجنة التنفيذيةال مناء  ال مناء وأ عضاء جملس

 املتواصل. ادلمع والاهامتم لك  وطالهبا

 

ىل أ مهية  حتقيق المتزي يف تقدمي لك ما هيم الطلبة وأ شار مدير اجلامعة اإ

وخلق بيئة تعلميية  ،اجلامعةولتبادل الرؤى وال فاكر جتاه معلية تطوير 

 .اكدمييةال  غري ب يف مجيع النوايح ال اكدميية و حتقق رضاء الطال

 

اللكيات ورؤساء ال قسام ال اكدميية وأ جاب مدير اجلامعة مع معداء 

عىل مجيع اس تفسارات الطلبة خالل الاجامتع حول اجلدول 

ادلرايس والامتحاانت واخلدمات الطالبية واحلرم اجلامعي وغريها 

 .رحتمن املواضيع اليت ط  

 

دارة اجلامعةوأ كد مدير اجلامعة بأ ن الطلبة    ،حمط اهامتم ورعاية من قبل اإ

لتيسري العملية  ،مجليع الطلبةاكفة احلريصني عىل تقدمي أ شاكل ادلمع 

بداعاهتم  التعلميية.  ىل أ ن اجلامعة حتتضن مجيع الطلبة بلك اإ كام أ شار اإ

ليمكلوا فهيا مشوارمه  الفجريةوطاقاهتم ومواههبم ممثنًا اختيارمه جلامعة 

 .وا معها يف بناء مس تقبلهماجلامعي ويسامه

 

عىل تفاعلهم الإجيايب  مدير اجلامعة الطلبة احلارضينشكر يف هناية اللقاء و

داريةومشاركهتم، وشكر أ عضاء الهيئة التدريس ية  عىل دمع الطلبة  والإ

 .ادلامئ ومنحهم السمعة الطيبة للجامعة يف ادلاخل واخلارج
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 ، وذكلوانتخاب أ عضاء جملس طلبة اجلامعة مت انتخاب أ عضاء مجعيات اللكيات

مناهل حسام ال س تاذة بالل نصريات مساعد مدير شؤون الطلبة و ال س تاذ برئاسة 

ال س تاذ منسق اس تقطاب الطلبة و  محمد احلوراينال س تاذ و قسم شؤون الطلبة 

 مدير اجلامعة. السكرتري التنفيذي ملكتبأ محد املالح 

عطاء رشح مبسط عن طريقة الاختيار والانتخاابت اليت اإ يف بداية اجللسة مت 

ووظائفهم  ،املهام اليت س يلكفون هباو  ،ستمت ملراكز امجلعيات وأ عضاء جملس الطلبة

 الإدارية والقانونية الإجراءات عنفضاًل  ،اوالإرشاف علهيوطريقة تنفيذ هماهمم 

عالهمم مبدة  ،لهذه امجلعيات واجمللس اعامتدها من قبل  ةواليت متتد منذ حلظ معلهم،كام مت اإ

للطلبة، حيث مت فتح اجملال  2022 – 2021هناية العام ال اكدميي  وحىت اجلامعة،مدير 

انئب  - الرئيس) :لتغطية املراكز التالية ،ب ابلرتحش ملراكز مجعيات اللكياتيرغ وملن

نشطة لكجنه ال  )عن اللجان ادلاخلية  فضالً  ..(الصندوقأ مني  - أ مني الرس - الرئيس

 (... اخلالرايضية ... والثقافية واللجنةالاجامتعية 

انئب  - الرئيس :)التالية عضاء جملس طلبة اجلامعة للمراكزأ  انتخاب  كام مت كذكل

.(مةمسؤول العالقات العا -أ مني الرس  -الصندوق  أ مني - الرئيس

 القانوني القسم يؤدي الفجيرة جامعة في الطلبة مجلس

قد وذكل يف لقاء ع   ،مدير اجلامعة حبضورالقسم القانوين دى جملس الطلبة أ  

ضاء عأ  يات ومدير شؤون الطلبة ومجع من مبرسح اجلامعة حبضور معداء اللك 

 .داريةالهيئتني التدريس ية والإ 

اجمللس محل فهيا الطلبة  ل عضاء ةلكم مدير اجلامعةاللقاء وجه  ويف بداية

 ،امعةاجلفاق العاملية اليت تعمل علهيا ينسجم مع ال   اذليالعمل الطاليب  مسؤولية

 ،جامعة الفجرية لواء ورايةهنم ميثلون هيئة طالبية تعمل حتت أ  للجميع  مؤكداً 

دارهتا تنظرن اجلامعة أ  اللقاء ب وأ شار خالل نه العنرص أ  جمللس الطلبة عىل  واإ

  ادلمع سايس يف تقدميال  

مني الصندوق فاكان من نصيب الطالبني شهد محمد الكعيب أ  مني الرس و أ   منصبما أ  

ه نم أ  وحلت الطالبة  ،ومحمد عبيد راشد اخلدمي من لكية التصال ،من لكية ال داب

، ابلإضافة اإىل لك من ايرا لكية العلوم الصحية مكسؤوهل للعالقات العامة كرم من

حسان عصام ،بو ش بابسامل أ    سامل الزعايب وأ روى ،ومشسني رفيق ،محمود واإ

 ك عضاء اجمللس.

  

 

   .تطوير العملية التعلميية برمهتا والعمل عىل ماحتياجاهتالاكمل لطلبة اجلامعة وتلبية 

سفرت عن انتخاب الطالب سلامين عبيد أ  جملس الطلبة قد  واكنت انتخاابت

َْيةالشاميس من  والطالبة  ،التصال ليكون رئيسا جمللس طلبة جامعة الفجرية لك 

  .لرئيس اجمللس مرمي سعيد الهامشي من لكية العلوم الصحية لتكون انئباً 

 

 

الطلبة ومجلس الكليات جمعيات أعضاء انتخاب  
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 الثدي سرطان من للوقاية يةوتوع حملة طلقوني التمريض طلبة

 

قسم المتريض يف  –لكية العلوم الصحية أ طلقت 

للوقاية من مرض ية و جامعة الفجرية محةل توع

تغليب  هبا،عنوان "اشعري  رسطان الثدي حتت

 علهيا" وذكل يف مركز اللولو هايرب ماركت ابلفجرية.

للنساء استشارات جمانية تقدمي شهدت امحلةل و 

للكشف عن  تشجيعًا لإجراء الفحوصات املبكرة

اف املبارش حتت الإرش وذكل ، رسطان الثدي

قام طالب و ل عضاء هيئة التدريس بقسم المتريض، 

المتريض بتوعية النساء ابل س باب وعوامل اخلطر 

 . من املرض والعالمات والكشف املبكر والعالج

نادلكتور سامح غوامنه مدير اجلامعة: " وقال  اإ

مدى الزتام جامعة الفجرية تعكس مبادرة التوعية برسطان الثدي 

أ فراد تحفزي ل ، درات الصحية ادلولية والالزتام هبامبتابعة املبا

 .الصحية للوقاية من رسطان الثديجراءات الإ اجملمتع عىل اختاذ 

وأ شاد غوامنه مبشاركة طلبة المتريض يف مبادرة التوعية برسطان  

الثدي، واذلي يعكس مدى اهامتهمم اجلاد يف تقدمي اخلدمات 

 الصحية للمجمتع احمليل.

العلوم  لكية معيدة ادلكتورة كوريني فان بيلكوم بدورها قالت

ن يف جامعة الفجرية:  الصحية اس تضافتنا لورشة العمل التوعوية اإ

 دمعتدل عىل حرص اجلامعة عىل حول مرض رسطان الثدي، 

شلك هذه الفاعلية فرصه ، كام ت خمتلف املس توايت يفا طلبهت

 عىل ساتذه للتعرف أ كرثوأ  للمشاركني فهيا من طلبة مناس بة 

، اجملمتعي زايدة الوعي والتثقيفو أ س باب وخماطر هذا املرض، 

نأ مل من خالل هذه امحلةل بأ ن ننجح يف تشجيع النساء عىل و 

جراء الاختبار ودفع ال شخاص ال خرين ليقوموا حبّث ذوهيم  اإ

 عىل القيام ابل مر نفسه.

المتريض عن مدى سعادهتم ابملشاركة يف  قسموأ عرب طالب 

ع منارصي يهذه اجللسة فرصة مثالية مجل  ت عدحيث ، تكل املبادرة

 وتعزيز الوعي والثقافة حول هذا املرض اخلطري. ،هذه القضية

وتقدموا ابلشكر جلامعة أ عرب الزوار عن امتناهنم للحمةل كام 

.لطالب المتريض وأ عضاء هيئة التدريسالفجرية و 
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GITEX GLOBAL 2021 EXHIBITION 
   

University of Fujairah participated in the GITEX Global 2021 as an 

exhibitor during the period from 17 to 20 October 2021, which was 

held in the Dubai World Trade Centre. 

The University of Fujairah booth was located at the GITEX 

FUTURE STARS. Many visitors stopped by the university’s booth 

to ask about the delivered programs. 

Many faculty members and staff visited the GITEX event every day 

and attended seminars and sessions. 

 

Also, Students of the University of Fujairah participated in the IoT and AI competition with a graduation project namely “Blood 

Donation” and won 1st place in the UAE. The University of Fujairah participated in launching the Governmental Industry Academia 

Hub (GIA Hub) as a partner of the Global Innovation and Entrepreneurship Company. 

Professor Mulhim Al-Doori, the dean of college of Information Technology was invited as a representative of Fujairah University to 

join the Governmental Industry Academia Collaboration Initiative launching event in GITEX 2021. The GIA Initiative is a very 

important initiative for the region that evolved from many meetings, events and discussions with different ecosystem partners all over 

the past few years. 

In Gitex, Prof. Al-Doori gave a speech in the session of Universities' role in 

developing the Knowledge based economy specially “ICT and Digital 

Economy” in the region. 

  

The University of Fujairah represented by Prof. Sameh Ghwanmeh entered a 

memorandum of understanding with SAS Institute Inc., a worldwide 

recognized number one American company in Data Science and Data 

Analytics, to provide University of Fujairah   students with training and 

specialization on data analytics topics. This training will take the format of 

workshops and practical and academic content. SAS develops and markets a 

globally recognized best suite of analytics software, which helps access, manage, 

analyze and report on data to aid in decision-making. 

  

Dr. Korhan Cengiz will be a keynote speaker in ICGTD (International 

Conference On Green Technology and Design), On 2nd and 3rd of December. 
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للفنانني  )فنان(تطلق أ اكدميية الفجرية للفنون امجليةل بطاقة 

وتوفري ماراتيني املوهوبني يف اجملالت الفنية املتنوعة ودمعهم الإ 

والبيئة احملفزة دلمع املوهوبني فنيًا، واكتشاف مواههبم  املنصة

رشاكهم يف املشهد  جراءات  الفين،واإ شهارها دون اإ ونرش أ عامهلم واإ

حيث شارك الطالب  ،شاقة تعوق الفنان عن الإفصاح عن أ عامهل

براهمي من لكية التصال وحصل عىل   - سلامين عبيد يوسف اإ

 جائزة بطاقة فنان.

بارة عن عضوية متنح للفنان يف ش ىت اجملالت بطاقة فنان: يه ع 

 الفنية، سواء اجملال املرسيح أ و ممثل تلفزيوين أ و مصور فوتوغرايف 

 

 

 

 

 

 

 

أ و العازفني وغريها، كذكل تعطي لصاحب البطاقة ال ولوية يف 

حيث يمت تقدمي  ،املشاركة يف املهرجاانت داخل أ و خارج ادلوةل

العضوية يف اجملال اذلي يناسب موهبته يف دعوة ل حصاب 

 املسابقات أ و امللتقيات وغريها.
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The ICT Competition series seeks to bolster the global ICT talent ecosystem by providing development 

and training opportunities for the youth. virtual activities such as skills-development training and 

roadshows have been conducted in coordination with Huawei R&D labs and experts. 

 

The winning teams were chosen from a field of 23 finalists in the UAE, who came through a preliminary 

round involving more than 215 competition entries from several Universities in UAE. Winners received 

prizes including Huawei certifications. 

 

Students Mahwish Ashraf from the University of Fujairah is the top three winner of this year’s Huawei 

ICT Competition, UAE edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUAWEI UAE ICT COMPETITION 2021 
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الجامعي الحرم في مجاني صحي يوم حملة  

 

-2021)مبناس بة اليوم العاملي ملرىض السكري املوافق يوم الثالاثء 

نفذت جامعة الفجرية ابلتعاون مع مستشفى الرشق ابلفجرية ، (11-6

جماين، مت خالهل حفص مس توى السكر يف ادلم وكتةل يوم حصي 

وطلبة  أ عضاء الهيئتني الااكدميية والإداريةاجلسم وضغط ادلم مجليع 

 اجلامعة.
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